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AZ ŐSMARADVÁNYI ERŐFORRÁSOK KIVÁLTÁSÁRÓL

Ebben a részben megvizsgáljuk, hogy van-e lehetőségünk arra, hogy a jelenlegi erőforrás--
felhasználásunk 87%-át kitevő ősmaradványi erőforrásokat valamivel helyettesítsük. Miután az előző 
fejezetben arról írtunk, hogy a nyersolajkészletek kitermelése 2005 vége óta nem növekszik jelen-
tősen, azaz lényegében áll,1 majd 2010 körül elkezd meredeken esni; ezért a kérdés nagyon is sürge-
tő. Kétféle utat kell megvizsgálni, a megújuló erőforrások lehetőségét és az egyéb erőforrások, mint 
az atomerő felhasználásának lehetőségét is.

Az ősmaradványi erőforrások jövője

Olaj

Az előző részben láthattuk, hogy az ősmaradványi erőforrások kimerülése nagyon is közeli va-
lóság, az olajkitermelés például 2006 nyara óta lényegében nem nő. Ha megnézzük a kitermelési ada-
tokat, akkor látható, hogy az 1970-es évek utáni megtorpanástól eltekintve a termelés folyamatosan 
nőtt, egészen a 2005-ig, azóta lényegében áll, a kitermelési görbe egy "fennsíkot" képez. (9.1. ábra) 
Az összes komoly szakértő előrejelzése szerint azonban a "fennsík" nem tart tovább néhány évnél, 
és utána a kitermelés elkezd esni. Mit jelent ez az olajár szempontjából?

9.1. ábra. Az olajkitermelés alakulása 2003-tól 2007 közepéig. Látható, hogy a kitermelési görbe a 
gyors emelkedést 85 millió hordó/nap-nál (mbpd az ábrán) abbahagyva egy "fennsíkot" képez, azaz a 

kitermelés érdemben nem nő tovább 2004 vége óta (piros vastag vonal).

A gazdasági folyamatok a mostani gazdasági rendben a növekedés eszméjére vannak hangolva. 
A világ gazdaságát a folytonos növekedés kívánalma mozgatja, ehhez pedig - nem nehéz kitalálni - 
egyre több energia kell. A világ gazdasága tehát csak úgy tud engedelmeskedni a piac törvényének, 
ha egyre több energiát használ fel; így kell ennek lennie azzal a válsággal kapcsolatosan is, amely a 
könyv írásának idején is tart (9.2. ábra). Azzal kezdődött, hogy 2007 nyarán az Egyesült Államokban 
összeomlott a jelzáloghitel-piac. Ez azzal volt kapcsolatos, amilyen módon az amerikaiak évek óta hi-
teleket vettek fel, és fedezetül ingatlanjaikat használták fel ezekhez. Mindezt azért tették, mert 
bíztak abban, hogy az ingatlanárak egyre csak emelkedni fognak. Azonban ez a lufi szétpukkadt, az 
ingatlanárak csökkenni, majd zuhanni kezdtek, aztán sok közepes bankot is magával rántott a kezdő-
dő örvény. Mindeközben az eladott olaj mennyisége elkezdett csökkenni. Megkezdődött a harmadik 
olajválság. A dolgok mélyebb megértéséhez fontos tudni, hogy mik képezik az olaj árát alakító ténye-
zőket.

9.2. ábra Az olajfelhasználás változása erőteljesen kihat a gazdaságra is. A képen az USA 
gazdaságát jellemző GDP változását látni (mely változás tulajdonképpen a gazdaság "hogylétét" méri, 

a GDP ugyanis a teljes termelése egy adott országnak), mely mellé odarajzolták az olajfogyasztás 
éves változását is. Minél kevesebb az olaj, annál rosszabbul áll a gazdaság.

Az olaj árát elsősorban a kereslet és a kínálat viszonya határozza meg, mint minden más ter-
mék esetén is. A kereslet évről évre növekszik, hiszen - mint fentebb láttuk - a gazdaság akkor lesz 
erősebb, ha több energiát fogyaszthat. Az 1979-es válságból is úgy lábalt ki a világgazdaság, hogy 
több energiát használt, miután a válság végén az OPEC országai újra "megnyitották a csapokat". 
Amint már mondtuk, a gazdaság alapeszméje jelenleg a növekedés, így évről évre nagyjából 2% fo-
gyasztásnövekedéssel számolhatunk. A kínálatnak éppen így kellene ahhoz nőni, hogy mindig megfele-
lő mennyiségű olaj legyen a piacon. Azonban láttuk, hogy a kínálat egyre lassabban növekszik. Ennek 
következménye az, hogy egyre kevesebb olajnak kellene kielégítenie egyre nagyobb igényeket. Ilyen-
kor vagy az történik, hogy a fogyasztás csökken, vagy pedig az ár megindul felfelé. Napjainkban 
mindkét dolog egyszerre történik. A fogyasztás csökkenése azonban nem elég gyors, így nő az ár. A 
fogyasztás csökkenését az árrugalmasság fogalmával lehet közgazdaságilag leírni, az árrugalmasság 
azt jelenti, hogy mekkora hatása van az árra a fogyasztás 1%-os változásának. A víz árrugalmassága 
0, hisz akkor is megvesszük, ha nagyon drága, mert az élethez nélkülözhetetlen. Ugyanakkor például 
a rágógumié magas is lehet, hisz ha megnő az ára, kevesebben veszik. Az olaj árrugalmassága sajnos a 
vízéhez áll közel; azaz alig csökken a fogyasztás, ha az árak nőnek. Ezért lehet olyan előrejelzéseket 
készíteni, hogy meddig bírja még a világ fizetni az egyre drágább olajat. Jelenleg a világ GDP-jének 
6.5%-át fordítjuk olajra. Sok ez, vagy kevés? Ezt akkor tudjuk megválaszolni, ha megnézzük, hogy 
mennyi volt ugyanez a szám néhány éve. 2000 környékén a GDP olajterhe csupán 1% volt, azóta nőtt 
meg ennyire; amikor majd az olaj hordónkénti ára 300 dollár lesz, akkor már a GDP 15%-át olajra 
fogjuk költeni. Ezt a terhet a világ gazdasága egyre nehezebben viseli majd el, egyre több minden 
lassul le, vagy áll meg, s végül maga a gazdaság is összeomlik. 

Érdemes végiggondolni azt is, hogy az idő előrehaladtával a kitermelt olaj energiahatékonysága 
egyre csökken. Ezt nézzük meg közelebbről. 50-60 évvel ezelőtt egy hordó olaj energiájának befek-
tetésével 50 hordót tudtak felhozni, azaz a kinyert és a befektetett energia aránya 50:1-hez volt. 
Ezt az arányt kinyerhetőségnek, idegen szóval EROEI-nek nevezik. Jelenleg ez körülbelül 8:1-hez. 
Miután egy mező eléri azt a kimerülést, amikor 1:1 lesz az kinyerhetősége, akkor már nem érdemes 
kitermelni, mert a befektetett energia sem térül meg. Így aztán, ahogy halad az idő előre, minden 
mező kinyerhetősége 1-hez tart, azaz energiaforrásként meg fog szűnni. Ezért nem mondhatjuk azt, 
hogy mi itt arról gondolkodunk, mikor fogy el az olaj. Valószínűleg sok marad a Föld alatt, csak éppen 
energiaforrásnak nem lesz alkalmas. Ahogy az olaj fogyni fog, egyre kevesebben tudják majd megfi-
zetni, így az árrugalmasság nőni fog, de az áremelkedést, sőt később az égbe szökő árakat ez sem 
lesz képes meggátolni.

Ahogy telik az idő, növekszik az energiafelhasználás hatásfoka is, de nem olyan mértékben, 
ahogy a Hubbert-görbe szerint kitermelhető ősmaradványi források kinyerhetőség mutatója romlik. 
Így aztán társadalmunk a rendelkezésre álló valódi (nettó) erőforrásokat tekintve máris az energeti-
kai szakadékba került, a helyzet már mostantól gyorsan romlik.

9.3. ábra A kinyerhetőség (EROEI) csökkenése okozta nettó energia-szakadék.
Helyünket nyíl jelöli, pályánk a „szakadék” fele vezet.

A társadalom működéséhez szükséges energia (hadsereg, közellátás) miatt a rendszer hanyat-
lása már kinyerhetőség = 5 körül elkezdődik. Ez megegyezik azzal, amikor a GDP 15%-át olajra for-
dítjuk, ezt az a terhet nem bírja el a gazdaság. Árban ezt akkor érjük el, amikor 280-350 $ lesz egy 
hordó olaj ára a világpiacon. 

Még egy érdekes dologról kell beszélnünk, ez pedig az olaj mennyisége és ára közötti kapcso-
lat. Azt hiheti valaki, hogy az olaj kitermelésének csökkenése az, ami emeli az árat, pedig ez nem 
egészen helytálló. Az olajból nem adnak el mindent a kitermelő országok, csak annyit, amennyi azután 

1 Az adatok angolul elérhetők ezen a világhálós oldalon: http://www.theoildrum.com/tag/update
Az oldalon található adatok szerint a nyersolajtermelés tetőzése 2005 májusában volt 82,09 millió hordó/nap-pal, az összesített készleteké pedig 

2006. júliusában, 85,54 millió hordó/nap mennyiséggel. Az összesített készletekbe minden folyékony olajként hasznosítható termék, így az 
etanol és a cseppfolyós gáz is beleszámít. A termelés valószínűleg néhány százezer hordóval még növekedni fog 2010-ig, de utána már az 
összesített termelés is esni kezd. 



marad, hogy saját – néha pazarló – fogyasztásukat kielégítették. Így aztán valójában az számít, 
mennyit adnak el a kitermelő országok, azaz mennyi olaj mozog az exportpiacon. Az árat az export és 
az igények szabják leginkább meg. Ha egy ország olajkitermelése csökken, és hazai fogyasztása nö-
vekszik, egyre kevesebbet ad el, ezt hívják kivitel-hazai fogyasztás (export-land) modellnek, azaz az 
eladott (export) és a kitermelő ország által otthon felhasznált (land) mennyiséget egyaránt figye-
lembe vevő leírásnak (9.4. ábra). Az ábra által adott kép a legtöbb olajat exportáló ország esetére 
igaz, a "nagyok" közül már csak Szaúd-Arábia képes arra, hogy nagy mennyiségben (értsd több száz-
ezer hordó / nap) növelje a kitermelést. Oroszország, a nagy "visszatérő" és a 2. legnagyobb expor-
tőr a világon, nem volt képes tartós növekedésre, kitermelése 2008-ra 1%-al csökkent, az exportja 
pedig többet is (4-5%-ot), mert valószínűleg készleteket tárol, de nőtt a hazai fogyasztása is.

9.4. ábra. A kivitel-hazai fogyasztás (export-land)-modell szemléltetése. Képzeljük el, hogy egy 
olajtermelő ország napi 2 millió hordó olajat termel, és 1 millió hordót fogyaszt. Ekkor a maradék, 1 
millió hordó kerül eladásra. Most képzeljük el, hogy az ország kőolajmezői évente 5%-al kevesebb 

olajat adnak (ezt nem is nagyon kell elképzelni, ez a legtöbb mezőre a Földön így van); a hazai 
felhasználás pedig évi 2.5%-al nő. Ez utóbbi adat szintén teljesen valóságos, azok az országok, ahol 

bőven van olaj, ténylegesen egyre többet használnak belőle, sokszor nem is 2-3% a növekedés évente, 
hanem több. Ha e két jelenség (mezők ürülése és a hazai felhasználás növekedése) együttes hatását 

nézzük az exportra, látható, hogy az export 10 év alatt teljesen megszűnik. 

Összességében is igaz mindez. A 20 legnagyobb exportáló ország adja együttesen az export-
olaj 96%-át, és ebből a 20 országból már csak néhány (azok is kisebbek, a lista vége felé) tudta idén 
növelni az exportot. Szaúd-Arábiára vár a feladat, hogy az export növelésével ellensúlyozza a máshol 
szinte mindenhol tapasztalható exportcsökkenést - de erre nem lesz képes. Hiszen 1-1.5 millió hor-
dó/nap többletet kéne adnia, ami egy év alatt is lehetetlen, másrészt ismerve a szaúdi mezőket, való-
színűleg összességében is. 

Vannak még nem hagyományosnak nevezett olajkészletek is, ezek nagyrészt olajhomok, vagy 
olajpala formában léteznek. Az olajpala nem olaj. Az olajhomok sem az. Ezzel az állítással kell kezde-
ni, mert így félreértések kerülhetők el. Az amerikai olajpala-készletek valóban nagyok, akár elérhe-
tik a 2000 milliárd hordót is, csakhogy ez nem nyerhető ki tetszőleges ütemben. Ugyanez igaz a ka-
nadai Alberta tartomány olajhomokjára is, mely szintén nagy, 2000 milliárd hordós készlet.

Az olajpala és olajhomok készleteken ugyanis egy olyan szűk „csap” van, természetes körülmé-
nyeik miatt, hogy évente legfeljebb 3-5 millió hordó/nap-ra tornázható fel a kitermelés, igen hosszú 
idő után. Ennek a következő az oka.

Mindkét készlet esetén kőzetbe van beágyazva az olaj. Az első esetben üledékes kőzetbe 
(pala), a második esetben homokba; kinyerése ezért nehézkes. A kibányászott olajpalát összetörik, 
tehát itt nem is kutakkal zajlik a kitermelés. Majd 500 C°-ra hevítve a kibányászott kőzetet kinyerik 
az olajat. Az olajhomok esetén nem törik össze, hanem átjáratják forró vízgőzzel, ilyenkor kioldódik 
az olaj. Amikor nem szállítják el, hanem a helyszínen (in situ) végzik el ezt, az a környezetet holdbéli 
tájhoz teszi hasonlóvá, az eljárás vízigénye óriási.

Amíg az olajpala és olajhomok olajtartalma 2.5 súlyszázalék alatti, nem éri meg kitermelni, 
mert a befektetett energia és a kinyert energia viszonya (EROEI) kisebb, mint 1. Az USA és Kanada 
olajpala- és homok készleteire a kinyerhetőség alacsony, 2 körüli. Összehasonlításul ez a szaúdi 
könnyűolajra 8. A környezeti kár, és a vízmelegítéshez szükséges energia(általában földgázból, vagy 
atomerőműből) együttesen nagyon drágává teszik, így soha nem lesz igazi versenytársa a könnyűolaj-
nak, és mivel kitermelése lassú, az olajkitermelés csúcsát sem segít elodázni.

Ám mondhatjuk: nem csak olaj van a világon, áramot például lehet szénnel és földgázzal, atom-
energiával, vagy megújuló erőforrásokkal is előállítani. Ez igaz. Azonban a kőolaj és a földgáz értékét 
növeli, hogy sem műtrágyákat, sem növényvédőszert, sem műanyagot, sem műszálat, sem kerozint 
nem lehet nélkülük előállítani. A szénből mindezek előállíthatóak, de mégis nehézkesebben, mint az 
olajból és gázból. Mi a jövőnk? A szénfelhasználás növelése? Sajnos nem. Itt sem mondhatjuk, hogy 
bővében vagyunk az erőforrásoknak. Nézzük tehát részletesen előbb a földgáz majd a kőszén hely-
zetét!

Földgáz

E másik két fontos ősmaradványi erőforrás felhasználása a fogyó olaj miatt idővel az eddiginél 
meredekebben fog nőni. A részletes számítások szerint a földgáz 1-2 évvel az olaj után tetőzik, még 
biztosan 2010 előtt (9.4. ábra) Abban semmi meglepő sincs, hogy a földgázkitermelés az ábra szerint 
lényegében egyszerre tetőzik a kőolajjal, ugyanis a földgáz és a kőolaj nagyon hasonló folyamatban 
keletkezik, és lelőhelyeik is nagyrészt egybeesnek. A kitermelési csúcs azért van néhány évvel ké-
sőbb, mert a földgázt később kezdték el nagy mennyiségben kitermelni. A legnagyobb fogyasztók 
Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Közösség. Az oroszok egyáltalán nem vesznek, hisz 
van saját készletük, az Egyesült Államok a gáz 15%-át veszi külföldről, az Európai Közösség pedig 
60%-át veszi, jórészt Oroszországtól és a nem EU tag Norvégiától, valamint Észak-Afrikából. Azon-
ban majdnem minden gázlelőhellyel az a baj, hogy a mezők EROEI mutatója rohamosan tart 1-hez, ez 
főképp a kanadai készletekre igaz, ahonnan az USA is vesz, illetve a GAZPROM egyik legnagyobb 
gázmezőjére, a Jamburgra is igaz. 

9.5. ábra. A teljes olajkitermelés, és a teljes földgázkitermelés időbeli alakulása, a Colin Campbell 
által alapított ASPO (Association for the Study of Peak Oil and Gas = Társaság az olaj- és 

gázhozam-csúcs kutatására) szerint. Az ábrán a világosszürke vonulat jelenti a gázkitermelést. A gáz 
esetén is tekintetbe veszik a nem hagyományos készleteket is, mint amilyen a nehézgáz, gáztartalmú 

agyagpala, stb. Könnyen látszik, hogy az olaj és földgáz kitermelése lényegében együtt mozog.

Elmondható, hogy a számunkra is fontos európai gázkitermelés 1995-ben tetőzött Norvégia 
nélkül, Norvégiával együtt pedig a kitermelési csúcs lényegében most volt. Az észak-amerikai kiter-
melés 2003-ban tetőzött, az orosz kitermelés - főképp azon hírek tükrében, melyek a GAZPROM 
volt szovjet utódállamok piacán mutatott vásárlási kedvét jelzik - 2015 környékén fog tetőzni. A saj-
tóban a könyv írásának idején két tévhit is képviselte magát, mindkettő megér néhány mondatot. Az 
első szerint a cseppfolyósított földgáz (Liquid Natural Gas, LNG) ugyanolyan könnyen szállítható és 
használható üzemanyagforrás, mint a kőolaj. Ez nem igaz. A földgáz csak lehűtött és sűrített állapot-
ban szállítható jól a tengereken. Ez energiaigényes és helyigényes (ráadásul robbanásveszélyes) fo-
lyamat. Jelenleg a cseppfolyósított földgáz szállított mennyisége az olajmennyiség töredéke a nem-
zetközi szállításban, miközben az energia- és költségigény az olaj szállátásáénak többszöröse. A má-
sik tévhit, hogy újra feléled a gázkitermelés az Egyesült Államokban.2 A New York Times egyenesen 
újjáéledő reményekről írt. Mindezt azért, mert az USA gázkitermelése 2008 elején 8.8%-al nőtt az 
előző év azonos időszakához képest. Ám ez a kitermelés nem hagyományos gázkészletekből szárma-
zik, hanem úgynevezett palarétegekből, melyek gázt tartalmaznak. A pala és egyéb készleteket nem 
hagyományos készleteknek is nevezik. Kitermelésük nehézkes, kinyerhetőségük hamar 1-hez tart, né-
hány év kitermelési növekedés után szinte azonnal kimerülnek, a kitermelés lényegében nullára zuhan. 
Ennek az az oka, hogy a palarétegekben buborékok formájában tárolódik a gáz, és a kitermelés növe-
lése csak úgy érhető el, ha a kitermelés növekedési ütemével arányosan egyre több kutat is fúrnak. 
Ez viszont megnöveli a költségeket, a kitermelés során a kinyerhetőség mindig 3-4 alatti marad, a vé-
gén pedig nagyon rövid idő alatt 1 lesz.

Kőszén 

Mi a helyzet a szénnel? Főképp azért érdekes ez a kérdés, mert ha földgáz már nem is lesz 
(amivel egyes motorok szintén mennek), a szén gázosításával még mindig lehet műbenzint gyártani - 
ahogy a német ipar is tette a háború alatt, amikor valódi olajhoz már nem jutott hozzá. Legalábbis 
sokan ezt gondolják. A szénből sokak szerint még bőséggel van; több száz évre elegendőek a készle-
tek. Nyilván a fejlett ipari országok vezetőit is ez a tény vezethette, amikor országaik fő erőforrá-
sává ismét a szenet tették: az Egyesült Államok és Kína nagyjából 2000 óta szénből nyeri energiájá-
nak nagyobb részét. A szén egyelőre nem játszik szerepet a műbenzin előállítás során, ilyen üzemek 
nagyban még nem termelnek, bár Kína és Izland egyaránt tervez hasonlót. Ezekben az üzemekben a 
légköri CO2 és vízből kivont hidrogén segítségével metil-alkoholt gyártanának, mely folyékony üzem-
anyag. Természetesen ez nem csodaszer, hiszen áram nélkül ez sem működik, pedig az áramtermelés-
ben így is a következő a helyzet: 58%-át, már most szénnel és földgázzal állítjuk elő (39% szén, 19% 
földgáz). Továbbá például az acéltermelés 2/3-a is erőforrásként szenet használ. A szénkitermelés 
évente 4.8%-al növekszik, sokkal gyorsabban, mint az olaj a kitermelési csúcs előtt. Ebben az ütem-
ben nem folytatható sokáig a kitermelés növelése, 2015 környékén megtorpanás várható, főképp 
azért, mert a készletek jelentős része Kínában van, és a kínai kitermelés addigra szinte biztosan te-

2  http://www.nytimes.com/2008/08/25/business/25gas.html?_r=1&oref=slogin



tőzik, ezzel meghatározva a Föld szénkitermelési csúcsát is.

Amint az olaj fogytával szükséges volt a szénbányászat és szénfelhasználás növelése, sok or-
szág újra átvizsgálta a készletekre vonatkozó adatait, és az derült ki, hogy korábban (éppúgy, mint 
az olaj esetében) jelentősen túlbecsülték a tartalékokat. Így például Németország és Nagy-Britannia 
90%-al, Lengyelország (mely ország szenét részben mi is használjuk) 50%-al kisebb valós tartaléko-
kat jelzett, mint amiket korábban. A világ széntartalékait az új átvizsgálások összesen 60%-al csök-
kentették, 10 trillió tonnáról 4.2 trillió tonnára. A két óriás, Kína és az Egyesült Államok készletei 
ugyan hatalmasak még, azonban Kína éppen szénnel fedezi egyre növekvő erőforrás-igényét, és, amint 
írtuk 10 éven belül szénkitermelése tetőzik. Az Egyesült Államok széntermelési csúcsa 1998-ban 
volt. 

Hiába vannak még nagy készletek szénből a világon, ha ezek olyan országokban találhatók, me-
lyek arra építik gazdasági fejlődésüket, hogy szénből állítanak elő olcsó áramot és vasat. Az ilyen or-
szágok csak a fölösleget viszik ki külföldre eladni, és amikor gazdaságuk annyira nagyra nő, hogy már 
minden szenet felél, amit kitermel az ország, többé nem ad el külföldre – ezt hívják kiviteli csúcsnak. 
Ausztrália kivételével az összes nagy szénkészlettel bíró ország túljutott ezen a kiviteli csúcson, így 
nem is szállít szenet. Ausztrália partjainál pedig 40-50 szénszállító hajóból álló sor alakult ki, melyek 
arra várnak, hogy megrakodhassanak.3 Dél-Afrika, ahonnan eddig szenet adtak el, most éppen befa-
gyasztotta a szállításokat, mert erőforrás-gondokkal küzd, Dél-Afrikában a könyv írásának idején 
(2008 tavasza) minden második nap 3 órás áramkorlátozás van. Ugyanebben az időben Indonézia kor-
mánya is bejelentette, hogy országa túl van az exportcsúcson, ott is áramszünetek vannak.4 Számta-
lan ilyen hírt kell még hallanunk a jövőben. A szén piacon mozgó mennyiségének csúcsa 2008-ban vár-
ható. Hiába van még belőle sok Kínában és az USA-ban, az a piacra sosem fog eljutni, mert a két vi-
lághatalom felhasználja otthon. Az ősmaradványi erőforrások tehát nem biztatnak semmi jóval. Néz-
zük a megújulókat és az atomenergiát!

Megújuló erőforrások

Megújuló erőforrásoknak olyan környezeti erőforrásokat tekintünk, melyek rendszeres hasz-
nálat, illetve kinyerés esetén is újjá tudnak szerveződni és újra hasznosíthatók, még akkor is ha 
mindez olyan gyorsan történik, hogy akár napi használatuk is elképzelhető. Ilyen erőforrásnak minő-
sül a naperő, szélerő, vízerő, a föld belső hőjének hasznosítása, az élőtömeg (biomassza) hasznosítá-
sa. Az ilyen erőforrások rendszerbe állítása előtt több dolgot is figyelembe kell venni. Először is azt 
a tényt, hogy nincs sok időnk. Az ősmaradványi erőforrások fogyása miatt legkésőbb 2015-re a meg-
újuló erőforrások részarányát hetvenszeresre kell növelni a maihoz képest a teljes erőforrásokat 
tekintve, valamint harmincszorosra a villamos áram előállítását nézve.5 A rendelkezésre álló idő túl 
rövid ahhoz, hogy ekkora – két nagyságrendnyi – ugrást hajtson végre az emberiség a választható 
egyéb erőforrások terén. A megújulók tekintetében Németország, Svédország, Dánia és Hollandia 
jár az élen az Európai Közösségen belül, ám a megújuló erőforrások bővülése még arra sem mindig 
elegendő, hogy azt a növekedést fedezze, ami a felhasználás során történik. Németországban az idők 
során rendszerbe álló szélerőművek például még a fogyasztás növekedését sem képesek fedezni, 
részarányuk tehát csökken az áram-előállításban. 2007-ben 1625 MW szélerőművet adtak át, míg az 
ország fogyasztása ugyanebben az évben 12 ezer GWh-val nőtt; az abban az évben átadott szélerő-
művek hozzájárulása az áramtermeléshez 2800 GWh, azaz a növekedésnek csupán 23%-át fedezték 
az új szélerőművek.

Ráadásul műszaki megoldások szempontjából még nagyobb nehézséget jelent a közlekedés, 
mert itt szinte kizárólagos az olaj szerepe. Pillanatnyilag még csak elképzelések léteznek arról, hogy 
olaj nélkül miféle közlekedés lehetséges. A villamos kocsik jelentenék az egyik lehetséges megoldást, 
vélik sokan; csakhogy számolni kell mindazzal a ténnyel is, hogy az olaj hiányában az áram előállítása 
is veszélybe kerülhet, valamint a gyártási folyamatok is megsínylik az ősmaradványi erőforrások fo-
gyását, ha ugyan meg nem szűnnek a mai formájukban. A mai ipar nem tárol semmit, hanem épp idő-
ben szállítja a megfelelő helyre, sokszor több ezer kilométerről (just in time inventory = épp időben 
érkező készlet). Ez az eljárás a szállítás költségesebbé válásával gazdaságtalanná válik. Továbbá a 
következőket kell figyelembe venni. Az acél előállítása, de még inkább az alumíniumé nagyon erőfor-
rás-igényes. Egy kocsi előállítása kétszer annyi olajat igényel, mint a saját súlya. Összességében 
nemcsak az erőforrások fogynak majd, hanem velük együtt az előállítható nyersanyagok és a szállítá-
si ágazat szállítóképessége is. 

Vegyük sorra, melyik megújuló erőforrás mennyire használható!

Bioüzemanyag

Növényi maradványok segítségével sokféle úton lehet olajpótlékot gyártani, például etanolt 
(etil-alkohol), vagy biodízelt (olajos magvakból), de vannak egyéb folyamatok is. Mindazonáltal ezek 
nem képesek nagyságrendileg segíteni. Az USA teljes kukoricatermése az ország 20,6 millió hordós 
napi fogyasztásának mindössze 12%-át elégítené ki, ugyanakkor éhínséghez vezetne. A bioetanol 
hasznosításával emellett több probléma is van. Egyrészt a erőforrás-szempontból a megtérülése alig 
nagyobb, mint 1:1, másrészt világszerte nagy mennyiségű területek szükségesek az energiaültetvé-
nyek létesítésére, ami az élelmiszertermelés visszaesését eredményezi. Ez nem csak a Föld gabona-
tartalékainak csökkenését vonná maga után, hanem az élelmiszerárak gyorsabb növekedését is. Emel-
lett nőnének a takarmányárak is, amik a nagyobb költségek miatt az állattenyésztési termékeknél is 
árnövekedést okoznak. Magyarországon is bizonytalanságot okoz az, hogy milyen hatással lesz a ga-
bonapiacra a bioetanol-gyártás tervezett fejlesztése. Az új gyárak nagy része 2009-től indul és évi 
2,5 millió tonna termény (elsősorban kukorica) feldolgozását célozzák meg.6

Máris látható, hogy a zöld üzemanyag termelés erőltetése élelmiszerár-robbanást okoz, a Vi-
lágbank 2008 nyarán közzétett jelentése is ezt támasztja alá. Ezt az utat nem járhatja az emberi-
ség, mert a megnőtt lélekszám a mezőgazdaság számára már így is egyre nagyobb teher. 

Hidrogén

Vizet árammal bontva hidrogénre és oxigénre, a hidrogén képében olyan anyaghoz jutunk, mely 
gyúlékony, azaz belsőégésű motorokban elégethető, és különleges hidrogéncellákban pedig áramot 
termelhetünk vele. 

Az EV Magazine egy felméréséből kiderül, hogy a rendkívül drága üzemanyagcellák várható 
élettartama csupán 200 üzemórára tehető. További probléma vele, hogy a kereskedelmi forgalomban 
lévő hidrogén árammal készül, mely utóbbi jórészt földgáz-alapon áll elő. A hidrogén előállítása során 
is keletkeznek veszteségek, ezért nem 100%-os a hatásfok már itt sem. Amikor belsőégésű motorban 
égetjük el a hidrogént, akkor a motorokra jellemző 30%-os hatásfokkal használjuk fel a hidrogént. 
Ez annyit jelent, hogy összességében jobban járunk, ha közvetlenül a földgázt használjuk üzemanya-
gul, mert a szén-dioxid kibocsátás és az energiaveszteség ekkor kisebb. Az üzemanyagcellák egyelő-
re éppen hogy csak képesek arra, hogy egy személykocsit hajtsanak, a legjobbak a területen a Ball-
ard hidrogéncellái, ám a várt áttörést ezek sem hozták meg. Érdemes meggondolni, hogy míg egy kilo-
gramm benzin alig több mint egy liter térfogatú és szobahőmérsékleten folyékony, addig ugyanennyi 
tömegű szobahőmérsékletű hidrogén 24,5 m³ (azaz szobányi) térfogatot tölt ki. Emiatt a benzint 
könnyebb tárolni, szállítani és értékesíteni. A szállításhoz a hidrogént hűteni és cseppfolyósítani kell. 
Üzemanyagként csak nagyon sűrített állapotban használható, vagy magas nyomás alatt, vagy mélyhű-
tött folyadékként, amihez újfajta üzemanyagtartályt kéne bevezetni. Nehézséget jelent még, hogy 
megfelelő méretű üzemanyagcellákat gyártsunk, amelyek elférnek egy személygépkocsiban. Továbbá 
a benzinkutakat át kellene alakítani különleges adagoló készülékekkel és szelepekkel, amelyekkel biz-
tonságosan és hatékonyan lehetne kezelni a hidrogént. Összességében a kezelési költségek növeke-
dését nem ellensúlyozza, hogy a hidrogén hatékonyabb, mert 1 kg hidrogén csak háromszor hatéko-
nyabb, mint 1 kg benzin. A hidrogénnél még az etanol és metanol is olcsóbb, és mivel mindkettő ter-
mészetes állapotában folyékony, ezért könnyebben kezelhető.

Naperő

A Napból érkező sugárzás (közvetve, vagy közvetlenül) mozgatja az élővilágot, az időjárást, 
sőt az ősmaradványi erőforrásokon keresztül is rég elraktározott napenergiát használunk. A Nap 
erejét könnyen kihasználhatnánk, hiszen korlátlan mennyiségben érkezik a Földre, azonban egyelőre 
eszközeink ehhez nem elég fejlettek, drágák. 

A napelemekkel úgy állítunk elő áramot, hogy a napsugárzás részecskéi (a legújabb elemek ese-
tén a felhős égből érkező fény részecskéi is elegendőek) a napelem anyagában töltött részecskéket 
szabadítanak fel, melyek áramlása villamos áramot eredményez. A napelemek alapanyaga a szilícium, 
éppúgy, mint a számítógépek mikroprocesszorai esetén, csak ezeket a kristályokat tovább növesztik. 
Mivel ez az anyag szolgál alapul a számítástechnika számára is, jelenleg a szilíciumkristályból nincs 
elegendő, és úgy tűnik, hogy gyártása nem is fokozható jelentősen. A szilíciumos napelemgyártás rit-
ka fémeket (palládium, titán) igényel; vannak nem szilícium alapú napelemek is, de azok szintén ritka 
fémeket igényelnek (gallium, indium). 2006-ban már piaci hiány mutatkozott a legfontosabb alap-
anyag, az egykristály szilícium terén.7

Nagy méretekben gyártva el lehetne érni, hogy egy kWh 28 forintba kerüljön, azonban a világ 
villamos fogyasztását nem lehet a hátralévő kis idő alatt napelemekkel felváltani. Ennek érzékelteté-
sére álljon itt egyetlen adat. A világon 2008-ban összesen 30 km2-t lehetett volna lefedni, ha egymás 
mellé raknánk minden létező napelemet. Ahhoz, hogy az élet töretlenül menjen tovább 220 ezer km2-
t kellene lefedni.

Összességében nincs esély arra, hogy a jelenlegi gyártási mennyiséget 30-40-szeresére növel-
jük. Arra van lehetőség, hogy minél több napelemet helyezzünk el, kiváltani azonban nem tudjuk vele 
az olajat. Nem érdemes várni a vásárlásukkal, áruk – a nyersanyaghiány miatt – már nem fog jelentő-
sen csökkenni, akkor sem, ha többet gyártanak belőlük.

Arra is ügyelni kell, hogy nem örökös erőforrásokról van szó, harminc-negyven éves időtartam-
ra szánják őket. Ennyi idő alatt a névleges teljesítmény 20-30%-át vesztik el, a napsugárzás ugyanis 
roncsolja a napelem alapját jelentő kristályszerkezetet. A kinyerhetőségük 20:1-hez, egész működési 
idejüket tekintve. Azonban azzal is számolnunk kell, hogy az ősmaradványi források hiánya miatt 20-
25 év múlva esetleg napelem-eszközeinek már nem lesznek cserélhetőek, javíthatóak.

Jó lehetőség viszont napenergiával vizet melegíteni, ez az év nagy részében a melegvízre és 
fűtésre elég. Itthon 720 Watt/m2 hőenergia nyerhető napsütéses időben, a Nap átlagosan 2000 órát 
süt, azaz 1 MWh/m2 hőenergia nyerhető évente, ha figyelembe vesszük a hőátalakítás során fellépő 

3  http://www.theaustralian.news.com.au/story/0,20867,21795975-601,00.html
4  http://www.bloomberg.com/apps/news?pid=20601101&sid=a2ARNKUlRiVE&refer=japan
5  Egyik adatba sem számoltuk bele a meglévő vízerőművek áram-előállítását, ugyanis ilyen erőművekből egyáltalán nem lehet lényegesen többet 

felépíteni, mivel a nagy esésű folyókon már most is léteznek.
6  M.I. Hoffert et al., Science, 298, 981-987, (2002)
7  Flannery, T.: Időjárás-csinálók, Akkord 2006.



veszteséget. Ez megfelel kb. 90 m3 gáz elégetésének. Egy családi ház fűtését nagyon jól ki lehet 
egészíteni ezzel a módszerrel.

Szélerő

A szél erejét már régóta használja az emberiség, gondoljunk a szélmalmokra, vagy a vitorlás 
hajókra. A 19. századi Észak-Amerika képéhez hozzátartoztak azok a szélkerekek, melyekkel vizet 
húztak a kutakból. Ma újra elővette ezt az elképzelést az emberiség. Nagy szélkerekek épülnek vi-
lágszerte, melyek teljesítménye 1-2 MW körüli, azaz belőlük egyetlen darab elláthat egy kisebb fa-
lut, ha a megtermelt energiát valahogy tárolni lehet (ez pillanatnyilag nem oldható meg egykönnyen – 
az akkumulátorok élettartalma miatt, mely 15-20 év8). Léteznek kis – 500 W és 2-3 kW közötti – 
szélkerekek is, melyeket egyedi házak, vagy kis közösségek használhatnak fel. Egy szélkerék teljes 
élettartamát tekintve a kinyerhetőség 25 körül van. Azonban jó tudni, hogy a teljesítmény, ami a 
szélkerék generátorát jellemzi, névleges teljesítmény. A hazai tapasztalatok alapján a működés 
során a valódi teljesítmény csak 20%-a a névlegesnek, az alacsony szélsebesség, és a szélcsendes 
időszakok miatt.

Épp ezért a szélkerekek nem nyújtanak teljes megoldást.9 Más nehézség is lehet. A szélkere-
kek generátorai ugyanolyan ipari termékek, mint egy kocsi, ezért előállításuk azokhoz hasonlóan ne-
hézségekbe ütközik nyersanyag és erőforrás híján. Anyaguk főképp műanyag és alumínium; ezek elő-
állítása erősen energiafüggő, a műanyagok ráadásul kőolajszármazékok. Itt sem lehet a gyártást 5-10 
év alatt 30-40-szeresére felnövelni. Már említettük Németország példáját, ahol ugyan évről évre 
több szélerőmű épül, de a fogyasztás jobban növekszik, így a szélerő részaránya csökken. Mégis, Ma-
gyarország számára az egyik lehetséges út lehet a szélkerekek rendszerbe állítása, persze nem kizá-
rólagosan, hanem más erőforrásokkal együtt. Azt is érdemes figyelembe venni, hogy mind itt, mind a 
napelemeknél az átlagos teljesítmény a névlegesnek legfeljebb harmada (hisz éjjel nem süt a Nap, 
borult időben sincs csúcsteljesítmény, illetve a szél sem fúj mindig). A szélgenerátorok ráadásul kicsi 
térfogat/teljesítmény hányadosúak, azaz sok helyet foglalnak el, viszonylag kevés energia előállítá-
sához.

Vízerő

Gábor Dénes már a hatvanas években kiszámította, hogy a Föld összes folyójának esése sem ad annyi 
energiát, mint az akkori felhasználás. Mégis, a villamos áram 16%-át jelenleg is vízerőművekből állít-
juk elő. A jövő azonban nem a nagy gátakkal duzzasztott óriási vízerőműveké, melyek építése sok 
erőforrást köt le, hanem a törpe vízerőműveké, melyek elég sebes folyású folyók és patakok esetén 
vagy duzzasztással, vagy anélkül adnak néhány száz wattól néhány tíz kilowatt közötti teljesítményű 
áramot. Ilyenek telepítésére főleg dombságok esetén van lehetőség – így Magyarországon is. Jelen-
leg vízi úton 11 MW teljesítmény áll rendelkezésre, ez hozzávetőleg 50-60 MW-ig növelhető törpe 
vízerőművekkel, ebből látható, hogy ez sem tökéletes megoldás.

Hazánkban a folyók alsó folyásúak, duzzasztásuk esetén sem adnak számottevő áramot, vi-
szont hordalékukat lerakják, így a nagy duzzasztott víztározók ötlete nálunk nem jó megoldás. Rá-
adásul érdemes azt a tényt is figyelembe venni, hogy az elárasztott területeken a víz alá kerülő nö-
vényzet bomlása által termelt üvegházhatású gázok hatása összemérhető az erőmű működésével 
megtakarított CO2 hatásával.

A Föld hőjének hasznosítása

Magyarország helyzete kivételesen jó, hiszen míg a világ legtöbb részén 100 métert lefele ha-
ladva a talajban 3-4 C°-kal nő a hőmérséklet, addig hazánkban 5-7 C°-kal. Csak kevés ország előz meg 
ebben minket, ilyen pl. Izland, ahol a Föld hője olyan közel van a felszínhez, hogy áram termelésére is 
használható. Nálunk azonban sokkal inkább érdemes a Föld hőjét fűtésre használni, akár levegős, 
akár fejlettebb, vizes hőszivattyúkkal, hisz a fenti adat alapján látható: nálunk is 2000 m-re kellene 
fúrni ahhoz, hogy 100 C°-os, vagy melegebb víz, vagy gőz törjön elő, ami elég meleg áramtermeléshez 
is. 

A hőszivattyúk használatuk során kimerítik a használt réteget, ennek időpontja 30-50 évvel a 
használatbavétel után jön el, ha az elhasznált vizet visszasajtolják a hőnyerő rétegbe, akkor később. 
Ilyenkor a kimerült „erőmű” 100-200 év alatt töltődik újra; ezért ez sem lehet egy mindent megoldó 
forrás. Mindazonáltal a Fülöp-szigeteken, vagy az Egyesült Államokban egyaránt mintegy 2000 MW 
villamos teljesítményt állítanak elő földhő-erőművek.

Hullám- és árapály-erőművek

Ha a partokon kívül telepítik őket, akkor a járulékos költségek nagyon magasak, továbbá ezek 
az eljárások gyerekcipőben járnak, és felépítésükhöz szintén sok idő kell, ha nagy teljesítményt aka-
runk velük előállítani. Itthon nincs jelentőségük.

Atomerő és magegyesítés. Remény vagy álom?

Az 1950-es évek óta használjuk az atomenergiát áramtermelésre, elgondolkodhatunk azon, va-
jon nem lehetne-e nagyobb a részaránya?

Forduljunk tehát az atomenergiához? Sajnos az sem lehet hosszú távú megoldás. Jelenleg há-
rom út állhat előttünk, ezeket kell megvizsgálni. Az első a már bevált „hagyományos” atomerőművek 
számának növelése, a második a tenyésztőreaktorok építése, melyek működés közben „előállítják”, 
szaporítják üzemanyagukat, és végül a hidrogénmag-egyesítés lehetősége.

Hagyományos atomerőművek

Jelenleg minden áramtermelő atomreaktor olyan uránnal működik, melyben a hasadóképes 235-
ös tömegszámú urán részarányát a természetes 0.7%-hoz képest feldúsítják, és így érik el, hogy az 
uránatommagokat hasító láncreakció fennmaradjon. A hasadás hőt termel, melyet hűtőközeg (víz, 
vagy nehézvíz) von el a reaktortól, és több közvetítő hűtőkörön átjutva gőzt termel, ami egy turbinát 
hajt. A reaktor így képes áramot termelni. Jelenleg 439 reaktor működik a Földön, kicsivel több, 
mint 360 GW összteljesítménnyel. Összes megtermelt áramuk a világ áramtermelésének 15%-a, és 
ez a részarány csökken. A reaktorok elöregedettek, átlagéletkoruk 24 év. Miután legtöbbjük régi, 
évről évre többet zárnak be, mint amennyi épül. Nézzük meg, mennyi uránkészlet van még a Földön, 
hiszen a meglévő reaktorok működése ettől függ, és ettől függ az is, hogy mennyi új erőművet érde-
mes építeni!

Uránkészletek

Az uránkészletekből 2.3 millió tonnát már kitermeltek, jelenleg már csak Kanadában vannak 
olyan ércek, melyekben az urántartalom meghaladja az 1%-ot. A világ többi részén ez az arány 0.1% 
alatt van, és a bizonyított készletek harmada esetén ez 0.06% alatti. Fontos megjegyezni, hogy minél 
kisebb a relatív urántartalom az ércben, annál drágább kinyerni belőle a hasznosítható anyagot, vala-
mint annál drágább a dúsítás is. 0,01-0,02%-os urántartalom alatt nem éri meg kitermelni az ércet, 
mert ha erőműben is hasznosítjuk, kevesebb energiát nyerünk, mint amit befektettünk a bányászat-
ba, tömören: a kinyerhetőség <1.

Jelenleg az erőművek 67 ezer tonna uránt igényelnek évente, ebben 42 ezer tonnát biztosít a 
kitermelés, a maradék 25 ezer tonnát az 1980 előtt felhalmozott készletek adják. Ezek a készletek 
jobbára az atomfegyverkezés maradványai. Mivel ez a "maradvány"-készlet 10 éven belül kimerül, 
ezért az uránérc-kitermelést 50%-al meg kell növelni, hogy fedezze az igényeket. 

A Föld jelenleg ismert készletei 4.5 millió tonna kitermelhető uránt tartalmaznak, ebben benne 
van az a készlet is, melynél az kinyerhetőség már majdnem 1. Ez árban 130 $/kg-os uránt jelent. 
Ezen felül józanul feltehető, hogy még vannak fel nem fedezett készletek is, összesen 2.53 millió 
tonna mennyiségben.

Összefoglalva:

Készletfajta10 Mennyiség 
(millió tonna)

Kumulatív 
mennyiség 

(Mt)

Valószínűség Tetőzés, 
ellátási 
gondok 
kezdete

Kifogyás

Bizonyított (RAR) 3.297 3.297 biztos 2010 2060
Következtetett 

(IR)
1.446 4.743 magas 2030 2080

Feltételezett 2.519 7.262 közepes 2060 2100
Spekulatív 4.557 11.819 kicsi - -

Egy ábra még jobban segítheti a megértést (9.6. ábra):

9.6 ábra Az urántermelés és felhasználás alakulása. A fekete vonal mutatja az eddigi felhasználást, a 
szaggatott vonalak különböző, a WEO által készített forgatókönyveknek megfelelő jövőbeli 

8  A fogyasztási célú töltéstárolásra másfajta akkumulátorok alkalmasak, mint a kocsikba kifejlesztettek.
9  Ha például Magyarországon 1000 MW villamos teljesítményt szélkerekekre akarunk építeni, amint a Greenpeace követeli, ahhoz 3300 

szélkereket kellene felállítani akkor, amikor az elmúlt 6-7 évben is csak 40-50-et sikerült.
10  http://www.energywatchgroup.org/fileadmin/global/pdf/EWG_Uraniumreport_12-2006.pdf



fogyasztást jelentik. Az alternatív forgatókönyv szerint több atomerőműre van szükség az 
éghajlatváltozás elleni harcban, ez több uránfelhasználást is jelent. A referencia forgatókönyv az 

atomerőművek számának eddigi növekedési ütemét vetíti a jövőbe. Az állandó teljesítmény 
(kapacitás) vonala azt a felhasználást vetíti a jövőbe, mely a már most meglévő erőművek ellátását 

biztosítja, nem tesz fel több erőmű-építést. A színes púpok a különféle áron kitermelhető készletek 
kitermelést jelzik az idő előrehaladtával. 

Az ábra érdekes tanulsággal szolgál, a fenti táblázat is jobban megérthető belőle. Ha csak a 
táblázat első sorának alacsony költségű részét vesszük (<40 $/kg-os készletek, az ábrán sötét na-
rancsszín), ezzel még a jelenlegi teljesítmény sem látható el zavarok nélkül, több erőmű pedig nem 
építhető. Ha az összes bizonyított készletet kibányásszák, akkor a jelenlegi teljesítmény ellátható 
2010-ig zavar nélkül (ezek a halványsárga készletek), de már ez sem teszi lehetővé a reaktorok szá-
mának olyan növelését, amit a WEO alternatív erőforrás-terve tételez fel. A jelenlegi készletekből 
következtetett további, valószínűleg létező készletek kitermelése is tetőzik 2030-ra (kék), ráadásul 
ez már drága is. Jól látszik, hogy a sok erőművet építő CO2-kibocsátást visszafogó forgatókönyv nem 
tartható, mert az 1990 előtti tartalékok elfogyásával már csak az előttünk álló termelésre hagyat-
kozhatunk; és a termelés mindhárom készletet figyelembe véve lassabban nő a csúcs előtt, mint az 
„alternatív forgatókönyv” által szabott növekedés.

A készleteket egyébként, éppúgy, mint a szén esetén jelentősen túlbecsülték az 1980-as évek-
ben, azokon mostanában 20-30%-os csökkentést hajtottak végre (pl. USA, Franciaország esete).

Reaktorok építése

Egy reaktor hosszú élettartalmú energiaforrás, felépítése is sokáig tart, az engedélyekkel együtt tíz 
évre tehető. A kinyert és a befektetett energia hányadosa ebben az esetben 5 és 10 közötti. Ha a 
Föld áramigényében, az ősmaradványi források okozta hiányt atomenergiával kívánnánk fedezni, he-
tente kellene egy atomerőművet építeni, 5 éven keresztül. Ekkor az uránkészletek sokkal hamarabb 
kimerülnének, kb. 7 év alatt.11 Az így nyert energia egyébként nem lenne alkalmas szállításra, mező-
gazdálkodás támogatására, stb., csak áramtermelésre. (Az atomenergia, éppen a rektorok építése, és 
nyersanyagaik előállítása során használt hagyományos energia miatt nem alkalmas a CO2 kibocsátás 
csökkentésére.) Ahhoz, hogy a jelenlegi teljesítményt szinten tartsa a világ, már új erőműveknek kel-
lene épülni, melyek a bezárandók helyére állnak, ez azonban nem zajlik. 

Mindezeken túl még azt is érdemes megjegyezni, hogy a hagyományos könnyűvízzel hűtött re-
aktorok energia-visszanyerési időtartama 15-20 év, azaz ekkorra termel annyi energiát az erőmű, 
amennyit elhasználtak az építésére, a fűtésre használt urán bányászatára és dúsítására.

Mostanában sokat olvashatunk a negyedik nemzedékű reaktorokról, melyek rendszerbeállásától 
sokat várnak az energiaínség enyhítése terén. Jelenleg az első ilyen reaktor indulásától még több, 
mint tíz évre vagyunk, azaz nem lehet elég gyorsan áttérni erre az új rendszerre.

Összefoglalva: óriási (lehetetlennek tűnő) erőfeszítés atomenergiával kiváltani az ősmaradvá-
nyi forrásokat az áramtermelésben. Ha mégis sikerülne, az urán egy évtizeden belül kifogyna a hatal-
mas igény miatt. 

Szaporítóreaktorok

Ahogy korábban már volt róla szó, az urán több, mint 99%-a a jelenlegi reaktorokban nem 
hasznosítható 238U. Ezért fejlesztették ki az ún. tenyésztőreaktorokat, melyekben a jelenlévő hasa-
dóképes urán fűtőanyag hasításán túl olyan magreakciók is  vannak, hogy a reaktorban jelenlévő neut-
ronok befogásával az 238U átalakul hasadóképes (tehát fűtőelemként hasznosítható) anyaggá, plutóni-
ummá. Egy másik lehetőség, amikor 233U-ból lesz szintén hasadóképes tórium. Így a hagyományos re-
aktorokhoz képest, melyek a természetben található urán 1%-át hasznosítják, ezek a reaktorok job-
ban ki tudják használni az uránércet, azaz velük a meglévő ércnek nem 1, hanem jóval több (szinte 
100) százaléka hasznosítható lenn.

A szaporítóreaktorok terén a 1960-as években nagy lelkesedés volt, aztán ez az olcsó olaj 
megjelenésével eltűnt. Manapság ismét az érdeklődés középpontjába került ez a fajta reaktor, hi-
szen az olaj és földgáz fogytán van. Sajnos, azok az országok, melyek kísérleteztek vele, noha csúcs-
technikát képviseltek, nem jutottak átütő eredményre (USA, Oroszország, Izrael, Japán és Francia-
ország). Újabban India próbált tóriumot szaporító reaktort előállítani, de egyelőre nagy nehézségek-
kel találták szembe magukat. Egy olyan rendszer pedig, mely még kísérleti állapotú jelenleg, nem tud-
ja pótolni a néhány éven belül kezdődő olajhiányt.

Magegyesítő (fúziós) erőművek

A múlt század közepére a fizikusok megértették, hogy mi adja a Nap kimeríthetetlennek tűnő 
energiáját. A Nap belsejében a villamos taszítást legyőzve hidrogén atommagok egyesülnek héliummá, 
eközben pedig energia szabadul fel. A magegyesülést idegen szóval magfúziónak hívják. 

Azóta törik a tudósok a fejüket azon, miként lehetne a magegyesítést lehozni a Földre. Ez 
részben sikerült is, hiszen a hidrogénbomba is ezen az elven alapul, csak ott nem lehet szabályozni az 
energia termelését, az pillanatok alatt szabadul fel. A magegyesítő erőművekben nagyon sok nehéz-
séggel kell szembenézni. A hőmérséklet több millió fok, így nem lehet tartályban tárolni a fűtőanya-
got, hanem a töltött részecskéket mágneses erőtérrel kell együtt tartani, mert a mágneses térrel a 
töltött részecskéket együtt lehet tartani. A magegyesítés "üzemanyaga" trícium, ez a hidrogén egyik 
izotópja (azonos rendszámú változata). Egyelőre nem áll belőle elég rendelkezésre. Ha a magegyesí-
tés helyét lítiumköpeny veszi körül, akkor a fúzió során keletkező neutronok a lítiumból tríciumot 
tudnak képezni, ez megoldhatja az "üzemanyag" igényét. 

Mindeddig azonban sem azt nem sikerült elérni, hogy a neutronok nyalábját azon a sűrűségen 
tarthassák, ami a folytonos trícium-képzéshez kell, sem pedig azt, hogy folytonos üzemben működ-
hessen az a kísérleti erőmű Franciaországban, ahol az Európai Közösség kutatói próbálnak működő 
erőművet kikísérletezni. 

Az 1960-as években 1980-ra, 1980-ban 2000-re, most 2030-ra ígérik, hogy elkészül. Az olaj 
fogyása miatti hiányt nem képes enyhíteni, ha egyáltalán elkészül valaha is.

Magyarország helyzete

Hazánk energiafelhasználását az jellemzi, hogy szinte minden ősmaradványi forrásában beho-
zatalra szorul, felhasználásunk pedig a nyugati létmód miatt magas. Az előzőekben már említett 
„erőforrás-rabszolgákból” nálunk 30-40 jut egy főre. 

Olajfelhasználásunk 166 ezer hordó naponta, ennek kb. 60%-a megy el a közúti közlekedésre. 
135 ezer hordó/nap a behozatalunk, a többit itthon termeljük, zömmel az Alföldön, mezőink kimerü-
lése gyors, minden mezőnk túl van a kitermelési csúcson. Az egy főre eső fogyasztást tekintve egy 
amerikai lakos fogyasztásának hatodát, és egy német fogyasztásának harmadát használjuk fel.

Földgáz tekintetében 41 millió köbméter/nap az átlagos fogyasztásunk, ez télen több, nyáron 
kevesebb. Összességében 14,5 milliárd m3 földgázt használunk évente. Ennek 86%-a behozatal, a 
többi hazai termelés. A behozatal kizárólagosan orosz, éppúgy, mint ahogy a behozott kőolaj többsé-
ge is orosz. Hazai gázmezőink az Alföldön, Makó és Szeged térségében vannak. A nemrégen kanadai-
aknak eladott mező nagyjából 6 és fél év magyar fogyasztását fedezte volna a jelenlegi szinten.

Széntermelés tekintetében 11 millió tonnát bányászunk évente, de ez nem elég, behozatalunk 
is van: 1.5 millió tonna évente. A magyar szénkészletek kb. 200 millió tonnás nagyságrendűek antracit 
és feketeszén esetén, további készleteink 3000 millió tonna drágán kitermelhető lignitet és barna-
kőszenet tartalmaznak. 2 feketeszén, és 9 lignitbányánk volt 2003-ban.12

Az áramot főképp gázból állítjuk elő, a többi atomerő (Paks, 1850 MW), vannak széntüzelésű 
erőművek is, de ezek közül nem működik mindegyik, hogy az ország eleget tegyen az engedélyezett 
CO2-kibocsátásnak. Vízerőműveink összteljesítménye 18 MW, szélerőművünk nagyon kevés van: 68 
MW. Ez azonban valójában csak annyi, mintha 7 MW lenne, a szélcsendes időszakok és kis szélsebes-
ségek miatt. A megújuló források részaránya az áramtermelésben nagyon kicsi, 5.4%, aminek túlnyo-
mó része biomassza (4.8%), a többi víz (0.59%) és szél (0.01%).

Látható, hogy Magyarország energia szempontjából függő, főképp az orosz gáztól és olajtól 
függünk, megújulók terén pedig nagyon elmaradunk, igazi megújuló forrásunk nem nagyon van. Lehető-
ségeink között viszont előkelő helyen szerepel a földhő és a napfény hasznosítása fűtésre és villamos 
áram termelés esetén rásegítésre az erőműben.

Magyarország lehetőségei

Milyen továbblépési lehetőségek adódnak, egy kis ország számára, ha ennyire közeli a vissza-
esés az ősmaradványi erőforrások terén? 

A fűtésre könnyű rásegíteni, akár panelházakról, akár családi házakról van szó. A kertekbe 
vagy üres telkekre helyezett napkollektorokkal és geotermikus energiával könnyen el lehet érni, hogy 
a gázfüggés a fűtésben sokat csökkenjen, vagy éppen meg is szűnjön. E két forrás kiválóan használ-
ható közületi melegvíz előállítására. 

Az áram esetén már más a helyzet, ugyanis sem a naperő, sem a geotermikus melegvíz nem elég 
ahhoz a jelenlegi technika szintjén, hogy az ország átállítható legyen rájuk. Viszont azok az erőmű-
vek, melyek földgázzal vagy szénnel üzemelnek, könnyen fejleszthetők fenntartható irányba. Az ilyen 
erőművek esetén azt a vizet, melyet a gáz melegít fel a turbinák számára gőzzé, geotermikus és nap-
kollektoros forrásokból elő lehet melegíteni, ezzel földgázt takarítva meg. Egy 1.5 MW hőteljesítmé-
nyű kiserőmű esetén is több mint 1 millió m3 földgázt lehet megtakarítani évente.

Amit még megtehet az ország, hogy még néhány vízerőművet, vagy törpe vízerőművet épít, ez-
zel növeli a vízenergia részarányát, valamint szélkerekeket állít, bár mint már írtuk, érdemes tudni, 
hogy ezek hatásfoka kicsi, 10-20% körüli. De a jó telepítési hely ezt a százalékos arányt növelheti.

11  „A világ teljes villamoság-igénye atomerőművekkel hat évig lenne fedezhető.” Forrás: www.feasta.org/documents/energy/nuclear_power.pdf 
12 http://64.233.183.104/search?q=cache:NZ8ORgADYgUJ:www.methanetomarkets.org/resources/coalmines/docs/overview_ch13.pdf+hungary+c

oal+reserves&hl=hu&ct=clnk&cd=3&gl=hu


	A MEGÚJULÓ ERŐFORRÁSOKRÓL
	ÉS
	AZ ŐSMARADVÁNYI ERŐFORRÁSOK KIVÁLTÁSÁRÓL

