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EnergiatermelEnergiatermeléés Ms M--on, forron, forráások szerintsok szerint



A megA megúújuljulóó energia megoszlenergia megoszláása M.sa M.--on   on   
az az öösszes felhasznsszes felhasznáálláás 5.58 %s 5.58 %--a (2015)a (2015)



Az energia fogyasztAz energia fogyasztáásunk megoszlsunk megoszláásasa

•• BruttBruttóó energia fogyasztenergia fogyasztáás: 43,75 TWhs: 43,75 TWh
•• A megA megúújuljulóó araráánya: 5,58 TWh (2,44 %)nya: 5,58 TWh (2,44 %)
•• -- ennek 54 %ennek 54 %--a biomasszaa biomassza
•• -- 27 %27 %--a sza széélenergialenergia
•• -- 0,4 % napenergia0,4 % napenergia
•• Nagy Napenergia boom vNagy Napenergia boom váárhatrhatóó. sok . sok 

engedengedéélyt adott ki a M Energ Hiv.lyt adott ki a M Energ Hiv.



SzSzéélerlerőőmműűvek termelvek termeléési vsi vááltozltozáása az sa az 
ididőőjjáárráás fs füüggvggvéénynyéében (2015)ben (2015)

(Forr(Forráás: MAVIR)s: MAVIR)



SzSzéélerlerőőmműűvi adatok 2015vi adatok 2015

•• A szA széélerlerőőmműűvek vek ééves szinten csak 23 ves szinten csak 23 
szszáázalzaléékos kihasznkos kihasznááltsltsáággal tudtak ggal tudtak 
energienergiáát termelni.t termelni.

•• Azaz: a ( fenti) beAzaz: a ( fenti) beééppíített 329,3 MW tett 329,3 MW 
szszéélerlerőő--mműűvi teljesvi teljesíítmtméény a ny a 
valvalóóssáágban csak gban csak áátlagosan 73,3 MW tlagosan 73,3 MW 
teljesteljesíítmtméényt knyt kéépviseltpviselt



A megA megúújuljulóó energia energia áára, tra, táámogatmogatáása (2014)sa (2014)

•• 20142014--ben a Kben a Kööteleztelezőő ÁÁtvtvéételi Rendteli Rend--
szer (Kszer (KÁÁT) keretT) keretéében a megben a megúújuljulóó
energiaenergia--forrforráások 48,96 millisok 48,96 milliáárd Ft rd Ft 
ttáámogatmogatáási si öösszeget kaptak, amely sszeget kaptak, amely 
azt is jelenti, hogy a fajlagos, azt is jelenti, hogy a fajlagos, áátlagos tlagos 
megmegúújuljulóós ts táámogatmogatáás 20,47 Ft/kWh, s 20,47 Ft/kWh, 
az az áátlagos tlagos áátvtvéételi teli áár pedig 32,78 r pedig 32,78 
Ft/kWh Ft/kWh éértrtéékre adkre adóódott.dott.



A kiegyenlítő energia fajlagos költsége 
primer energia források szerint (2015) 

(Forrás: MAVIR)



A megA megúújuljulóó energia energia áárai rai 

•• A 2016A 2016--ra vonatkozra vonatkozóó megmegúújuljulóó áátvtvéé--
teli teli áárak pedig tovrak pedig továábbra is 31,77 bbra is 31,77 ––
38,36 Ft/kWh (38,36 Ft/kWh (ÁÁFA nFA néélklküül) kl) köözzöötti tti 
éértrtéékek. A Kkek. A KÁÁT T áátadtadáási si áátlagtlagáár az r az 
elelőőrejelzrejelzéések szerint pedig ksek szerint pedig köözel 50 zel 50 
Ft/kWh lesz.Ft/kWh lesz.



A NA Néémet villamos energia met villamos energia öösszetsszetéétele tele 
(2016 Forrás: EEX Transparency Platform) 

KKöövetkezmvetkezméény: 95 forintot 1 kWh villamos energia ny: 95 forintot 1 kWh villamos energia 
áára, a jelentra, a jelentőős ts táámogatmogatáások miatt, amit a fogyasztsok miatt, amit a fogyasztóó

fizetfizet



Az eurAz euróópai hpai hááztartztartáási villamos energia si villamos energia 
áárak alakulrak alakuláása 2015sa 2015--benben

Forrásadat: Eurostat (2016.01.06)





MegMegúújuljulóó rréészarszaráány vny váállalllaláás az EUs az EU--banban

•• Az EU 20 %Az EU 20 %--os ros réészarszaráányt vnyt váállalt llalt 
20202020--ra, Magyarorszra, Magyarorszáág  15 %g  15 %--ot.ot.

•• EgyEgyééb magyar vb magyar váállalllaláások: az sok: az üüvegveg--
hhááz hatz hatáássúú ggáázok kibocszok kibocsááttáássáának nak 
(2005(2005--öös szinthez ks szinthez kéépest) legfeljebb pest) legfeljebb 
10 %10 %--os nos nöövekedvekedéése. se. 

•• 20302030--ra az EU ETS alapjra az EU ETS alapjáán, az n, az 
üüveghvegháázhatzhatáássúú ggáázok 40%zok 40%--os os 
cscsöökkentkkentéése 1990se 1990--hez khez kéépest.pest.

•• ••



• Az atom erőműi balesetek esélyének 
minimálisra csökkentése és a tanulságok 
nyílt levonása feltétele annak, hogy az 
atomenergia is a fenntartható energia-
rendszer része lehessen.         

• Egy fenntartható energiarendszernek erre 
az energiaforrásra is szüksége lehet. A 
tanulságokat a két sajnálatos esetből le 
kell vonni. Ha ezt megteszik az illetékesek, 
tovább mérséklődik a fenti balesetek 
bekövetkezésének esélye, és az 
atomerőművek még évtizedekig jelentős 
elemei lehetnek a globális energia 
rendszernek.



Napenergia terv 2020Napenergia terv 2020--ra 4,5 GW ra 4,5 GW 
energia termelenergia termeléés Tuns Tunééziziáábanban

((forrás: Popular Mechanics)



KKööszszöönnööm a figyelmm a figyelmüüket ! ket ! 

RemReméélem, mindenki szlem, mindenki száámmáára szolgra szolgáált nlt néémi mi 
informinformáácicióóval, ez a kis kiegval, ez a kis kiegéészszííttéés!s!
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