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ÖSSZEFOGLALÁS
A Föld fosszilis energiaforrás-készletének kimerülése, árának
növekedése és az ellátásbiztonsággal kapcsolatos nehézségek miatt
a megújuló forrásokból nyert villamos energia termelésének fokozása stratégiai jelentőséggel bír. Jelen dolgozatomban értékelem a
megújuló energiaforrások termelésének és felhasználásának helyzetét hazánkban és az Európai Unióban. Bemutatom, hogy Magyarországon mely gazdasági, energiapolitikai és társadalmi-szociális
körülmények indokolják a megújuló energiatermelés kiemelt támogatását. Áttekintem az ágazattal kapcsolatban az Európai Unióba megfogalmazott stratégiákat, ezzel összefüggésben a magyar fejlesztési
tervet. Kiemelt figyelmet fordítok és elemzem a fejlesztés lehetőségeire a témakörben zajló hazai kutatási-fejlesztési tevékenységet, valamint a megújuló energiafelhasználás ösztönzésére alkalmazott
eszközök hatékonyságát.

szönhetően szintén magas részaránnyal rendelkezik
Szlovénia,Dánia,Portugália.Magyarországa2004-ben
elért2,3%-kalasereghajtókközötthelyezkedettel.Az
EU25tagországaibanamegújulóenergiafelhasználás
90%-akéterőforrás,abiomasszaésavízenergia-felhasználásbólszármazott2004-ben.Afelhasználáshúzóerejétabiomasszajelentettekétharmadosrészaránynyal.Nemvéletlenezért,hogyazEurópaiUniómegújulóerőforrásokkalkapcsolatosszabályozásábankiemeltszerepetkapabiomassza,amelyfelhasználásánaknöveléseérdekébenazUnióCselekvésiTervet
dolgozottki2005-ben.AzUniószakértőia2010-es
célkitűzésekeléréséhezabiomasszafelhasználásában
látjákalegnagyobbpotenciált,amelynekfőfelhasználásiterületeitavillamosenergiatermelésben,ahőtermelésbenésaközlekedésbenjelölikmeg.
MagyarországonazenergiafelhasználásösszetételénekváltozásaazEurópaiUnióátlagánálmégkedvezőtlenebb hosszú távú tendenciát mutat. 1990-tól
2004-igugyanközel10%-kalcsökkentahazaiösszenergiafelhasználás,agázfelhasználás30%-osnövekedéserévénazimportfosszilisenergiahordozókrészarányaafelhasználásbanmameghaladjaa60%-ot, a
nukleárisfűtőanyagbehozatallalegyüttazimportfüggőségpedig70%-nálisnagyobb.Amagyarországienergiaellátásonbelülamegújulóenergiaforrásokaránya
erőteljesennövekedett.Míg2001-ben36,4PJ-ttettek
kiamegújulók,addig2006-benmár54,8PJ-t,amely
50,8%-osnövekedéstjelentazadottidőszakban.2006banamegújulóenergiaforrásokadtákaprimerenergiafelhasználás4,7%-át.Akilencvenesévekközepeóta
tartóstagnálást2003utánváltottafelintenzívebbnövekedés,amiakedvezőtámogatásirendszerhatásáraa
biomasszaalapúvillamosenergiatermelésfelfutásánakvoltköszönhető.Egyhasonlóösszetételűjövőbeni
növekedésipályafenntarthatóságárólazonbanigencsak
megoszlik a hazai szakértők véleménye. Magyarországonalegfontosabbmegújulóenergiaforrásabiomassza,amely2006-banazösszesmegújulóenergia
közel90%-átadta.Abiomasszátjelentőségbenageotermikusenergia(3,6PJ),amegújulóalapúhulladékfelhasználás,abio-üzemanyag(0,96PJ),ésavízenergia
(0,67PJ)felhasználásköveti,deezeknagyságrendileg
lényegesenelmaradnakabiomasszafelhasználástól.A
megújulóalapúvillamosenergiatermelésjelentetteaz
elmúltévekbenamegújulókfelhasználásnövekedésénekmotorját,amegújulókhőtermelésbenvalófelhasználásánakrészaránya(61%)mégmaisnagyobbazöldáramtermeléshőegyenértékenvett,teljesmegújulófelhasználásonbelüliarányánál(37%).Abio-üzemanyagok hazai felhasználása megkezdődött, de egyelőre
elhanyagolhatónagyságrendetképvisel(Herczegés
Kohlheb,2008).

Kulcsszavak: megújuló energiaforrás, kutatás-fejlesztés
SUMMARY
Due to the exhaustion of the fossile fuel reserves of the Earth, the
increase of fossile fuel prices and the difficulties concerning stable
fuel supply, the increase of electricity production from renewable
energy sources has a special strategic importance. In this study, I
am going to evaluate the circumstances of the production and use of
renewable energy sources in Hungary and in the European Union. I
present the Hungarian economic, energy policy-related and social
circumstances which make it necessary to support renewable energy
production. I am going to give an overview on the related EU strategies
concerning the sector and the Hungarian development plan in this
field. I pay particular attention to the examination of development
opportunities and the R&D activities going on in this area in Hungary,
as well as the efficiency of the means used to improve renewable
energy use.
Keywords: renewable energy source, research and development

BEVEZETÉS
MagyarországazEurópaiUnióhozvalócsatlakozáskorkötelezettségetvállaltarra,hogyamegújulóbázisúvillamosenergiatermelésrészaránya2010-reeléri
a3,6%-ot.AtagországokközülMagyarországalegalacsonyabb vállalást tette, amelyet a 2005-ben elért
4,5%-kalelsőkéntsikerültisteljesítenie.Arészarány
teljesítése néhány, korábban széntüzeléses erőművi
blokkoktisztánbiomasszatüzelésretörténőátállásának,valamintamegújulóenergiaforrásokkalkevertvegyes tüzelésre való áttérésének volt köszönhető. A
megújulóenergiaforrásokkaltermeltvillamosenergia
aránya a teljes villamos energia fogyasztáson belül
13,7%-otértel2004-benazEU25-ben,országokközöttinagyeltérésekkel.Avízenergia-felhasználásnak
köszönhetően kiemelkedik Ausztria, Svédország és
Lettország, egyéb megújuló energiaforrásainak kö73

Nagy O:Layout 1 7/18/12 12:12 PM Page 2

AgrÁrTUDoMÁNyi KözLEMéNyEK,2012/47.

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK NÖVELÉSÉNEK HAZAI SZEMPONTJAI

ésmegítélésünkben,melyazországhatárokonbelüli
előnyököntúl,nemzetközilegiséreztetipozitívhatását
(Dióssy,2007).

Hazánkenergiaimportravalórászorultságamamár
közel80%(uránbehozatallalegyütt)ésahazaiforrások
fokozatos kimerülése miatt energiaimport-függőségünkajövőbentovábbfognövekedni.Atermékszerkezet nagymértékben anyag- és energiaigényes, a
termelésésafogyasztásterületénisazenergiapazarló
technológiákalkalmazásaajellemző.Amegújulókfelhasználásacsökkentiazenergiaimport-függőséget,ésa
fenntarthatófejlődésútjánfelelőskörnyezetkialakításátsegítikelő.Azenergiaforrásokdiverzifikációjával
pedigmegteremthetiazellátásbiztonságotésazenergiapiaciversenyalapjait(gazdaságiésKözlekedésiMinisztérium,2008).
Környezetünk és az élővilág egészséges életfeltételeinekbiztosításáhozegyrefokokozódókörnyezetvédelmi intézkedésekre van szükség, amelyeket
elsősorbanamegújulókrévénlehetbiztosítani.Ezek
ugyanisnemokoznakvegyivagynukleáriskörnyezetszennyezést;amáremlítettkivételektőleltekintvefolyamatosanújratermelődőek,tehátkörnyezetterhelésük
nincsvagyminimális.Használatukkalcsökkenthetőa
károsüvegházgázokésegyéblégköriszennyeződések
kibocsátása,redukálhatóavíz-,illetvetalajszennyezés.
Hasznosításitechnológiájuknéhányesetkivételével
aránylagegyszerű,kezelésükkönnyenelsajátíthatóés
abalesetikockázatukisjóvalkisebb.
Abiomasszánalapulófejlesztéseknemcsakenergetikaiszempontbólfontosak,ahozzájukkapcsolódó
energiaültetvényekrévénvidékfejlesztési,mezőgazdaságiszempontbóliskomolylehetőségeketteremtenek
(Megújulóenergia2,2007).Deezentúlmenőenmegállapíthatjuk,hogyegyébmegújulóenergiahordozókis
– decentralizáltságukrévén–kedvezőenhatnakavidékfejlesztésreérték-ésmunkahelyteremtésükrévén.
Meghatározószerepelehetmegújulóenergiaforrásokra
épülőújiparágkiépítésének,azelsősorbanmunkanélküliségésszociálisválságsújtottavidékfejlesztésében.
Amegújulóenergiákfelhasználásamunkaintenzív,
amegújulóenergiaforrásokkalkapcsolatosberuházások legfontosabb társadalmi előnye a munkahelyteremtésis,melyavészesenalacsonyfoglalkoztatottsági
mutatókkalrendelkezőMagyarországszámáralétfontosságúkérdés(57,3%afoglalkoztatottságiarányhazánkban, Dániában 77,1%, Csehországban 66,1%,
Ausztriában71,4%)(oelberg,2007).Ajelenlegitömegesszociálissegélyezésnélsokkalelőnyösebblenne
végreegyaktívállamilagtámogatottés/vagyállami
irányítású munkahelyteremtés, mind költségvetési,
mindszociális,mindnemzetgazdaságiszempontból.
Emellett a növekvő foglalkoztatás teszi lehetővé az
adókésjárulékokcsökkentését,melynekkedvezőhatásaiagazdaságösszesterületénérzékelhetőeklennének.
Újiparágakmegjelenéseagazdaságfelpezsdítéséhez
elengedhetetlen.Továbbáezekaziparágakjelentőskutatásiésfejlesztésitevékenységekreépülnek,melyek
jelentős szakemberi bázist igényelnek (Bohoczky,
2009).
AklímaváltozásmérséklésébenmeghatározószerepénekbetöltésévelkulcstényezőtjátszikazEurópai
Unióselvárásokteljesítésében.Ahasznosításegyolyan
példaértékűiránytadhatnemzetközifellépésünksorán

A MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK STRATÉGIÁJA
Amegújulóenergiaforrásokteljesenergia-felhasználásbanvettrészarányáravonatkozócélértékekmeghatározásához két forgatókönyvet állítottak fel. A
megújulóenergiahordozó-felhasználástovábbinövekedéséhezszükségesjövőbeniintézkedésekelmaradásaeseténbekövetkezőszcenárió(BAU)ésastratégiai
(Policy)szcenárióközöttalapvetőkülönbségetjelent,
hogymígaBAUamármeghozottvagyjelenlegismert
éselőkészítésalattállóintézkedésekeredményétveszi
alapul,addigaPolicyforgatókönyvtovábbi,amegújulókhasznosításátösztönzőintézkedésekhatásávalis
számol(gazdaságiésKözlekedésiMinisztérium,2008).
APolicy(javasoltintézkedéseketmegvalósítóstratégiai)forgatókönyvamegújulóenergiaforrásokrészarányánakintenzívebbnövekedésétbiztosítja,mivel
további,amegújulókterjedésétösztönzőbeavatkozásokmegvalósulásávalszámol.Aforgatókönyvadottságkéntkezeli,hogyanemidőjárásfüggőmegújuló
források,elsősorbanabiomasszamegfelelőmennyiségbenrendelkezésreáll.Abiomasszakedvezőbbárszintjét
segítikabiomasszaelőállítási,feldolgozásiköltségeit
csökkentőtámogatások,mintpéldáulapelletgyártáshoznyújtottberuházásitámogatás.Aforgatókönyvezzel
egyidejűlegfeltételezi,hogyfokozatosanérvényrejutnakafosszilistüzelőanyagok–elsősorbanaföldgáz–
fogyasztóiárábanavilágpiacifolyamatokattükröző
árak,amiegyúttalmegkívánjaaföldgázszociálisártámogatásánakmérséklését,fokozatosleépítését.Továbbifeltételezés,hogyafosszilisenergiahordozókexternálisköltségeiisegyreinkábbbeépülnekafogyasztói
árakba,amiajavaslatoknakmegfelelőenazenergiaadó
ésalevegőterhelésidíjteljeskörűérvényesítésétjelenti,alakosságegyediföldgázfogyasztásáravonatkozóan
is(15/2008MFBKözlemény,2008).Astratégiaiforgatókönyvamegújulóalapúvillamosenergia-termelés
tekintetébenakapacitásoknövelésévelszámol,feltételezvearendszerszabályozásiproblémákennekmegfelelőmegoldását.Ugyancsakamegújulóknagyobb részarányátsegítielőamegújulókbázisánkapcsoltantermeltvillamosenergiapreferáltkötelezőátvételiárának
bevezetése,amiamegújulókhatékonyabbkihasználásávalbiztosítjaazokrészarányánaknövelését.Abiogáz
részarányánaknövekedéséteredményeziannaktisztítottésfeljavítottformában(biometán)aföldgázhálózatbatörténőbetáplálása,azerrevonatkozómegfelelő
szintűjogszabályokmegszületéserévén.Astratégiai
forgatókönyvrészeatársadalmiszemléletformálásintenzívebbététele,amipozitívanbefolyásoljaafogyasztókkészségétamegújulóenergiaforrásokbevezetése,
felhasználásatekintetében,ésanyagihelyzetükjövőbelijavulásamellettbizonyosáldozatokvállalásárais
ösztönözatisztább,egészségesebbkörnyezetmegteremtése érdekében. Ezzel egyidejűleg a megújulók
hasznosítására irányuló lakossági beruházásokhoz
megfelelőtámogatásiprogramokisszükségesek.Az
ezekhezszükségesköltségvetésiforrásokatafosszilis
energiahordozókelmaradóártámogatásánakátcsopor74
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tosítása,valamintazenergiaadóbóléslevegőterhelési
díjbólszármazóbevételekbiztosítják.Aberuházások
elősegítésevisszanemtérítendőberuházásitámogatás
formájábanvalósulhatmeg.Amegújulókrészarányaa
teljesenergiafelhasználásbanaPolicyforgatókönyvnél
isfüggazenergiatakarékosságicélkitűzésekteljesülésétől.Haezekelmaradnakamegújuló-részarányezesetbenisalacsonyabb(gazdaságiésKözlekedésiMinisztérium,2008).

gWh/év(57,4PJ/év)mértékbenkellcsökkentenie.Ez
acélévi1773gWh(5,38PJ)energia-megtakarításnak
felelmeg(1. ábra).
1. ábra: A tervezett kumulált energia-megtakarítás (GWh/év)

ORSZÁGOS FEJLESZTÉSI TERV
Azországosfejlesztésitervcélja,hogyegyátfogó
keretetteremtsenazoknakafejlesztéseknekaszámára,
amelyeket az Európai Unió „társfinanszíroz”. Nem
mindentagállambanvanezígy:néholatisztánállami
fejlesztésielképzeléseketistartalmazzaazfejlesztési
terv.
Hazánk2007és2013között22,4milliárdeurós
Unióstámogatásbanrészesül,hogyfelzárkózhassona
fejlettországokhoz.Ezuniósadófizetőkpénze,amely
avidékfejlesztésitámogatásokkalegyüttközel8000
milliárdforint.Ehatalmasösszegsikeresfelhasználásávalmegerősíthetjükmeglévőadottságainkat,ésfelszámolhatjuk azokat az akadályokat és visszahúzóerőket,amelyekgátoljákfejlődésünket.Aterv2013-ig
(tehátaprogramozásiidőszakvégéig)kétátfogócélt
határozottmeg:atartósnövekedéselősegítésétésa
foglalkoztatásbővítését.Astratégiaitervszámszerűsíti
isecélokat:Foglalkoztatás:aközszféránkívülfoglalkoztatottakszámaazÚMFThatására(NemzetiFejlesztési Ügynökség, 2009) 2,5%-kal növekedjenek
2013-ra;Tartósnövekedés:avállalkozásokáltalmegtermelt hozzáadott érték 13%-kal legyen magasabb
2013-ra,azÚMFTbeavatkozásainakhatására.AzÚj
MagyarországFejlesztésiTervintézményimegvalósításáta192/2006.Kormányrendeletrögzíti.
Hatkiemeltterületenindítelösszehangoltállami
ésUniósfejlesztéseket:agazdaságban,aközlekedésben,atársadalommegújulásaérdekében,akörnyezet
ésazenergetikaterületén,aterületfejlesztésbenésaz
államreformfeladataivalösszefüggésben.
A„Környezetiésenergetikaifejlesztés”prioritás
kétbeavatkozás-csoportotfoglalmagában;megvalósításáértaKörnyezetésEnergiaoperatívProgramfelel,
aKohéziósAlapésazErFAfinanszírozásában.Környezetjavítófejlesztésekazegészségeséstisztatelepülésekmegteremtése(hulladékgazdálkodás,szennyvízkezelés,avízbázisvédelmeésazivóvízminőségénekjavítása,abel-éskülterületivízrendezés,környezetikármentesítés),vizeinkjókezelése(azárvizekés
belvizekellenivédekezés,avizeinkjóökológiaiállapotánakelérésétszolgálóvízgyűjtő-gazdálkodásiésintegráltvízhasználatiintézkedések;természetiértékeink
jókezelése;afenntarthatótermelésiésfogyasztásiszokásokösztönzése).Akörnyezetbarátenergetikaifejlesztésekazenergiahatékonyságraéstakarékosságra,
illetveamegújulóenergiatermeléséreéshasználatára
irányulófejlesztések.
AzEurópaiParlamentésTanács2006/32/EKirányelve (ESD) a tagállamoknak Nemzeti EnergiahatékonyságiCselekvésiTerv(NEEAP)elkészítésétírja
elő.Az ESD irányelv értelmében Magyarországnak
2016-igavégsőenergiafelhasználásátösszesen15955

Figure 1: The planned cumulated energy savings expressed in
GWh per year

Acselevésitervelsődlegescéljaarendelkezésre
állóforrásokhatékonyfelhasználásávalalehetőlegnagyobbmegtakarításeléréseavégsőenergiafelhasználásban.Atervezettintézkedésekközvetlencéljamellett
közvetett célja, hogy az intézkedések példája által
szemléletváltozást indítson el, melynek eredményeképpenazenergiavalósértéketudatossáválik.Eza
szemléletváltozásvisszahatazerőforrásokkalvalóbánásmódra,ésezáltalakörnyezetvédelmiésklímavédelmicélokeléréséttámogatja.
Acélkitűzésekeléréseérdekébenakövetkezőfő
beavatkozásiterületeketésrészterületeketazonosíthatóak:
– lakosságiszektorépületállománya,
– intézményiszektorépületállománya,
– azenergiaátalakítás,
– aközlekedés,szállítmányozás,
– azépítészetben(újépítésűépületek),illetveazoknálatipikusenergiafogyasztótermékcsoportoknál,
amelyekjelentősebbenbefolyásolhatjákazenergiaigényekmértékét.
Megfelelőszabályozástkikellalakítaniatermékek
ésafelhasználásokfontosterületein,előírvaakívánatosenergiahatékonyságiszinteketéseljárásokat.
Azenergiafogyasztókatmegfelelőinformációkbiztosításávalfokozottenergiatakarékosságrakellnevelni,
afenntarthatófejlődésirántifelelősségvállalásjegyében(NemzetiFejlesztésiÜgynökség,2009).
MEGÚJULÓ ENERGIAFELHASZNÁLÁSSAL KAPCSOLATOS HAZAI KUTATÁS-FEJLESZTÉS
Magyarországon a megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatoskutatás-fejlesztéstámogatásábanazEurópaiUnióhoztörténtcsatlakozásunkótaazUniósközösségiprogramokjátszanakdöntőszerepet.
KutatásiésTechnológiaiinnovációsAlapfelhasználásánkeresztülnyíliklehetőségakutatás-fejlesztés
támogatására.ANemzetiKutatásiésTechnológiaiHivataláltalazelmúltévekbenkiírtpályázatokközültöbb,
megújulóenergiaforrásokhasznosításávalkapcsolatos
projektnekítéltmegtámogatástaJedlikÁnyosProgram,azAsbothoszkárProgram,valamintaPázmány
Péter Program keretében.A Nyugat-Magyarországi
75
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EgyetemiTudásközpontkifejezettenabiomasszaenergetikaihasznosításatématerületennyerteljelentőstámogatást, az Asboth program támogatásával pedig
nemzetköziszinteniselismertkutatóműhelyfoglalkozikaSzegediTudományegyetemenabiogázésbiohidrogénelőállításbiotechnológiájánakfejlesztésével.
Tudomány,technológia-ésinnováció-politikaistratégia2007–2013alapjaakutatás-fejlesztésselkapcsolatoshazaistratégiaújalapdokumentumaaKormány
által 2007 márciusában elfogadott középtávú tudomány-,technológia-ésinnováció-politikai(TTi)stratégia.Astratégiahorizontálisszempontjaiközöttmegjelenikafenntarthatófejlődés,astratégiakulcs-technológiaiterületeiközöttpedigmegnevezésrekerülnekaz
energiatakarékosságésamegújuló,alternatívenergiaforrásoktechnológiái,atudásalapúiparágakközöttpedigakörnyezetvédelmiiparéstechnológiák.
Astratégiáhozkészültintézkedésitervbennincsnevesítvekifejezettenamegújulókkalkapcsolatosakció,
detöbbolyantematikailagnyitottpályázatisszerepel
benne,amelybemegújulókhasznosításávalkapcsolatos
projektekkellehetpályázni.Ezekaprojektekafenntarthatósághorizontálisszempontjamiattelőnytisélveznek.A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
kutatásközvetlen,célzotttámogatásáranyíliklehetőségaBiomasszaHasznosításiPályázatkeretében.A
Biomasszapályázatagazdaságbanjólhasznosulókutatás-fejlesztésiésenergetikaifeladatokmegvalósításáhoznyújtanaktámogatást.
Akutatás-fejlesztésrerendelkezésreállóforrások
túlnyomórészeazonbantovábbraisuniósforrásból,illetvetársfinanszírozássalvalósulmajdmeg.AzEurópaiUnió2007–2013közöttfutó7.keretprogramjának
tematikusterületeiközöttkülönterületetképviselaz
energia2350millióeuróköltségvetéssel,amelykülön
foglalkozikamegújulóenergiaforrásokkal,nevezetesenamegújulóalapúvillamosenergia-termeléssel,a
megújulóüzemanyagokkal,ésamegújulókhűtésfűtés
területén való felhasználásával.Az NKTH Nemzeti
KapcsolattartóPontokonkeresztülsegítiahazaipályázókminéleredményesebbrészvételéta7.keretprogramban.ApályázatokkalkapcsoltbanazNKTHfolyamatosan szervez információs napokat, amelyek keretébenapályázókgyakorlatiinformációkatszerezhetnek.Ajövőfejlesztésbensúlypontikérdéskéntkell
kezelniazújenergiahordozók,illetveújtechnológiák
–pl.hidrogén,biogázmintüzemanyag,stb.– kutatását
éselterjesztését(Bohoczky,2009).

nanszírozásúberuházásitámogatásoksegítikamegújulók hasznosítását, adózási kedvezmények a bioüzemanyagokfelhasználását.
Atámogatásirendszerrészletszabályainakkidolgozásához,egyeselemeinekmódosításához,ajövőbenúj
elemek kialakításához szükséges rögzíteni néhány
olyan alapelvet, amelyet a mindenkori támogatási
rendszerkialakításakorfigyelembekellvenni.
Hatékonyság:Amennyibenelfogadjukamegújulók
támogatásánakszükségszerűségét,felmerül,hogymely
támogatási forma tekinthető társadalmi jóléti szempontbólaleghatékonyabbnak,vagyisegyforinttámogatás milyen formában eredményezi a legnagyobb
hozadékotamegújulókhasznosításaszempontjábólrelevánscélokmentén.Szemponttovábbáatámogatási
mértékmegfelelősége,valaminthogyazadottpiacifeltételekmellettacélkitűzésekelérésnekmiazoptimális
formája.Ahatékonyságotatámogatásirendszeregyes
elemeinektekintetébenisalapelvkéntkelltekinteni:a
támogatásoknakagazdaságilagéskörnyezetilegishatékonymegújulóenergiaforrásfelhasználástkellösztönözniük,akorszerűtechnológiák,megoldásokpreferálásával.
Fenntarthatóság:Afenntarthatófejlődéscéljaaz
életminőségfolyamatosjavítása,amelyneksoránatársadalmi,gazdaságiéskörnyezetiszempontokharmonikus egységben érvényesülnek. A fenntarthatósági
szempontoknakmegkelljelenniükajogi,műszakiés
(köz)gazdaságiszabályzásban,valamintatámogatási
ésösztönzésirendszerekfeltételeinekamegalkotása,
illetvemódosításasoránis.Ennekszellemébenpéldául
atámogatásirendszerkialakításakorkomplexmódon
kellfigyelembevennikörnyezetihatásokat:atámogatásokrévénelérhetőmegújulóenergiahordozónövekményteljeskörnyezetihatásátúgykellmeghatározni,
akiváltottfosszilisenergiahordozókrévénelkerültkörnyezetikárok,valamintamegújulóenergiaforrásokhasznosításasoránfellépőközvetettésközvetlenkörnyezeti
hatásokegyarántfigyelembevételrekerüljenek.
Decentralizáció:Amegújulóenergiaforrásokjellemzőenalacsonyenergiasűrűségemiattérdemesebb
őkethelybenfelhasználni,mintnagytávolságokraszállítani.Ebbőliskövetkezik,hogynemcsakalegnagyobb
potenciállalrendelkezőbiomasszahasznosítástérdemesországosanpreferálni.Azországospotenciál„rangsorhoz”képesthelyivagyregionálisszintenmásmegújulóenergiaforrásrangsoradódhat.Atámogatásidöntéseksoránezértösztönöznikellahelyiadottságokkihasználására és a helyi igények kielégítésére épülő
megoldásokat.Amegújulókfelhasználásaazenergia
rendszerdecentralizáltműködéseirányábahat,aminek
megkellteremtiaműszaki,szabályozásifeltételrendszerétis.Atámogatásidöntéseksoránadecentralizáció
ösztönzéserévénkedvezővidék-,régiófejlesztésihatásokérhetőkel(Megújulóenergia2,2007).
Diverzifikáció:Amegújulóenergiaforrásokfokozotthasznosításarévénnövekszikrészarányukazországenergiamérlegében,hozzájárulnaktehátazenergiahordozókdiverzifikációjához.Hasznosításukhazai
erőforrásokkihasználásánalapul,ígymérséklikazimportfüggőséget.Amindenkori,megújulókraéshagyományosenergiahordozókraegyarántvonatkozótámogatáspolitikaidöntéseksoránezértösztönöznikellaz
ellátásbiztonságotszolgálódiverzifikációt.

A HAZAI MEGÚJULÓ ENERGIA-FELHASZNÁLÁS ÖSZTÖNZÉSÉNEK ALAPELVEI
Amegújulóenergiaforrásokkalelőállítottenergia
majellemzőendrágább,mintahagyományos,fosszilis
energiahordozókfelhasználásávalelőállítottenergia.A
költség-különbségegyestechnológiáknálközéptávon,
másoknál várhatóan hosszabb távon is fennmarad,
ezértamegújulókhasznosításánakösztönzéséreajövőbenisfennkelltartanitámogatásirendszert.Ahazai
támogatásirendszerkeretei2015-igviszonylagjólelőreláthatók:fennmaradazöldáramtámogatásaakötelezőésdifferenciáltemeltárontörténőátvételirendszeren,akésőbbiekbenazesetlegesenbevezetendőzöld
bizonyítványrendszerenkeresztül,unióséshazaifi76
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újulóenergiahordozófelhasználásnöveléséről.Törvénygarantáltámogatástamegújulóalapúvillamos
energiatermelésre,amegújulóenergiahordozókegyéb
célúfelhasználásáraazonbannincsegységesszabályozás.Nemlétezetteddigkülönstratégiasemamegújuló
energiafelhasználásról.AKormány1999-benfogadtael
ahosszútávú„EnergiatakarékosságiCselekvésiProgramot”melyamegújulóktámogatásátistartalmazta.
2004–2005soránagKM-benelkészültegy„Előterjesztés a Kormány részére megújuló energiahordozó
felhasználás hazai stratégiájáról”,deadokumentumot
többszöriátdolgozásutánaKormányvégülnemhagytajóvá.Adokumentumélesszakmavitákkereszttüzébekerült,ésazanyag2004–2006közöttiközigazgatási
„kálváriája”isjelezte,mennyiremegosztottakamegújulókravonatkozószakmaielképzelések(Hercsuth,
2009).

Amegújulóenergiaforrásokfelhasználásátazuniós
gyakorlatnakmegfelelőenMagyarországkülönféletámogatásieszközökkeligyekszikösztönözni(Barótfi,
2009).Ahazaienergia-éskörnyezetpolitikaikeretrendszertazöldáramtámogatottárontörténőkötelező
átvételirendszere,ahazaiésuniósforrásokbólfinanszírozottberuházásitámogatások,abio-üzemanyagokra
vonatkozóadókedvezmények(EurópaiBizottság,2006),
azenergiaadó,akörnyezetterhelésidíj,valamintakibocsátás-kereskedelem rendszere képezik. A keretrendszerelsőelemekéntkellemlíteni,hogynéhány
nemzetközi példával ellentétben (pl. Németország,
Ausztria)Magyarországonnincskülöntörvényameg-
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