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Miért fontos az energiapolitikával 
foglalkozni?

 Energiafelhasználásunk 
folyamatosan nő 
 2011-ben 12000 Mtoe volt   
(1980-ban: 7200 Mtoe)

 Energia utánpótlásunk 
veszélybe került

 Megoldást kell találni
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Energiaforrások
 Kőolaj
 Kőszén
 Földgáz
 Atomenergia
 Megújuló energia

Világ energiaszükségletének 
80%-át kőolaj, földgáz és 
szén fedezi.
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Hazai energiafelhasználás

 Szénhidrogének dominálnak
 Megújuló energiaforrások 

még nem terjedtek el
 Atomenergia fontos szerepet 

tölt be; 2010-ben 40%-át 
adta a villamosenergia-
termelésnek
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Importfüggőségünk

 Energiaforrások nem egyformán oszlanak meg a Föld 
különböző területein

 Világ energiaszükségletének 1/3-át import fedezi
 Hazánk energiaszükségletének 60%-a importból 

származik (földgáz, nyersolaj)
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Energiapolitika kialakulása

 1993. Magyar Energiapolitika
 1994. Magyar Energia Hivatal hatáskörének és 

feladatainak meghatározása
 2001. Új villamos energiáról szóló törvény    a 

fogyasztók biztonságos, megfelelő minőségű és alacsony 
költségű villamos energia-ellátására 

 2004. Hazánk belépett az Unióba  Uniós 
követelményeknek megfelelés, célok követése
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Magyar energiapolitika alappillérei

 Ellátásbiztonság: import biztonságának növelése, 
biztonsági készletek

 Versenyképesség növelése: átlátható, 
megkülönböztetésektől mentes verseny

 Fenntarthatóság: jelen szükségleteinek kielégítése a jövő 
szükségleteinek veszélyeztetése nélkül
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Fontosabb stratégiai anyagok 2008 után

 2008. Magyarország energiapolitikája 2008-2020
 2008. Magyarország Nemzeti Energiahatékonysági 

Cselekvési Terve
 2010. Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási 

Cselekvési Terve 2010-2020
 2012.Nemzeti Energiastratégia 2030
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IEA 2011
Nemzeti Energia Ügynökség 2011-es kiadványában négy fő 

javaslatot tett hazánk energiapolitikájának ügyében.
1.A régióban megkezdett munka folytatása az 

ellátásbiztonság növelésének érdekében
2.Atomenergiával kapcsolatos álláspont véglegesítése
3.Kiszámítható és vonzó befektetői környezet biztosítása az 

energia- infrastruktúra esetében
4.Energiahatékonyság növelésének fokozása minden 

szektorban
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Lehetséges forgatókönyvek
A 

Nemzeti Energiastratégia 2030 három lehetséges
forgatókönyvet készített a 2020-ra várható bruttó primer energia 
felhasználásunkról.

1.„Ö
lbe tett kéz” forgatóköny

2.„K
özös erőfeszítés” forgatókönyv

3.Zö
ld forgatókönyv
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Összegzés
1993 óta energiapolitikánk sokat változott,az alappillérek 

azonban megmaradtak.
A stratégiák mellett nagyon fontos:
 Tudatformálás
 Oktatás,ismeretterjesztés
 Energiatudatos szemlélet kialakítása
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