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Az	  energiapoli@ka	  az	  energiastratégia	  megvalósításának	  eszköze.	  	  



Energia-‐biztonság,	  energia-‐ellátás	  
biztonsága	  

•  Az	  energia-‐biztonság	  az	  üzle8	  szféra	  
és	  a	  háztartások	  azon	  képessége,	  
hogy	  az	  energia-‐piac	  (energia-‐
ellátás)	  zavarait	  kezelni	  tudja,	  úgy,	  
hogy	  egy	  ellátási	  forrás,	  útvonal	  
kiesése	  csak	  korlátozoC	  
többletköltséget	  jelentsen.	  

•  Milyen	  arányban	  tudja	  kielégíteni	  egy	  
ország	  az	  energia-‐szükségleteit	  saját	  
forrásból,	  illetve	  “bará@”	  országokból,	  s	  
mennyire	  van	  ráutalva	  a	  számára	  nem	  
befolyásolható	  külső	  piacokra.	  

•  Annak	  lehetősége,	  hogy	  egy	  ország	  képes	  
legyen	  választani	  a	  neki	  “tetsző”	  import	  
forrásokból,	  s	  büntetni,	  szakcionálni	  a	  neki	  
nemtetszőket.	  

•  az	  energiapiacok,	  energiavállalatok	  
átpoli@zálása…	  

•  „A	  jelentős	  energiahordozó-‐
készletekkel	  rendelkező	  országokban	  
az	  energiahordozók	  értékesítéséből	  
származó	  bevételek	  a	  nemzetközi	  
poli@kában,	  gazdasági	  életben	  
betöltö9	  szerepük	  erősítésének	  
fontos	  eszköze,	  a	  belső	  poli@kai	  elit	  
hatalommegtartásához	  is	  
elengedhetetlen,	  továbbá	  –	  így	  
például	  a	  közel-‐kelet	  országaiban	  –	  a	  
katonai	  potenciál	  megteremtésének	  
elsődleges	  –	  vagy	  kizárólagos	  –	  
forrása.”	  

	  
Dobos	  Edina,	  Az	  energiaellátás	  biztonságának	  elméle@	  kérdései,	  NEMZET	  
ÉS	  BIZTONSÁG,	  2010.	  július,	  pp.	  36-‐44	  	  



ENEGIA-‐BIZTONSÁG	  	  
	  	  

ENERGIA-‐ELLÁTÁS	  

BIZTONSÁGA	  
≠

Az	  energiafüggőségi	  ráta	  a	  ne9ó	  energiaimport	  és	  a	  bru9ó	  fogyasztás	  
hányadosa,	  ami	  megmutatja,	  hogy	  egy	  ország	  milyen	  mértékben	  
szorul	  rá	  energiabehozatalra.	  	  
Észtország	  van	  a	  legkevésbé	  ráutalva	  az	  energiaimportra	  az	  EU-‐ban	  (a	  függőségi	  ráta	  
mindössze	  12	  százalék),	  de	  Románia	  (21%),	  Csehország	  (29%),	  Hollandia	  (30%),	  Lengyelország	  
(34%)	  és	  Nagy-‐Britannia	  (36%)	  is	  viszonylag	  mérsékelten	  van	  rászorulva	  energiaimportra.	  	  
Az	  uniós	  átlag	  54	  %,	  Magyarország	  52%.	  Hazánknál	  éppen	  15	  ország	  
energiafüggőségi	  rátája	  magasabb	  az	  EU-‐ban.	  	  	  

ENERGIA-‐
FÜGGŐ-‐
SÉGGEL	  
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forrás:	  Congressional	  Budget	  Office,	  
Energy	  Security	  in	  the	  United	  States	  (May	  
2012),	  h9p://go.usa.gov/Vmg	  

Nem	  az	  a	  lényeg,	  hogy	  import-‐függetlenek	  legyünk,	  
hanem	  az,	  hogy	  a	  kiszámíthatatlan	  hatásoktól	  
véde9ek.	  



ENEGIA-‐BIZTONSÁG	  

vagy	  	  

ENERGIA-‐ELLÁTÁS	  

BIZTONSÁGA	  
≠

ENERGIA-‐
RENDSZER	  
ÁLLANDÓ-‐
SÁGÁVAL	  

EVOLÚCIÓ	  ÉS	  REVOLÚCIÓ	  NÉLKÜL	  MÉG	  A	  JELENLEGI	  ÁLLAPOTOT	  SEM	  LEHET	  
FENNTARTANI.	  A	  változást	  movválja:	  

Ø  a	  technikai	  fejlődés	  
Ø  az	  igény	  
Ø  a	  hiány	  vagy	  a	  bőség	  
Ø  a	  környezet	  és	  klímavédelem	  
Ø  az	  energe@kai	  szegénység	  
Ø  gazdasági	  és	  poli@kai	  hatalomvágy	  



A	  lehetséges	  vizsgála8	  aspektusok	  
•  Külső	  ellátásbiztonság:	  

–  energia-‐központú	  külkapcsolatok,	  nemzetközi	  jogi,	  
kereskedelmi,	  hálóza8	  kapcsolatok,	  beruházások,	  útvonalak	  
üzemeltetése,	  biztosítása	  

•  Belső	  ellátásbiztonság:	  
–  az	  energiapiaci	  szereplők	  működési	  kereteinek	  kialakítása,	  a	  
megfelelő	  energia-‐infrastruktúra	  kialakítása	  és	  fenntartása	  

•  Dimenziók,	  aspektusok:	  
–  gazdasági 	  (nélkülözhetetlen	  a	  zavarmentes	  és	  elérhető	  energia)	  
–  társadalmi	  	  
–  poli@kai 	   	  (energia-‐	  és	  külpoli@ka,	  az	  energia-‐biztonságtól	  függ	  	  

	   	   	   	  poli@kai	  hatalom	  legi@mációja	  is)	  
–  katonai	  	  
–  környezet-‐,	  klímavédelmi	  
–  rendszerelméle8	  



Energia-‐biztonság	  
Az	  energia-‐biztonság	  az	  üzle@	  szféra	  és	  a	  háztartások	  azon	  
képessége,	  hogy	  az	  energia-‐piac	  (energia-‐ellátás)	  zavarait	  
kezelni	  tudja,	  úgy,	  hogy	  egy	  ellátási	  forrás,	  útvonal	  kiesése	  
korlátozo9	  többletköltséget	  jelentsen.	  



Energia-‐
rendszer	  
(példa	  USA)	  

forrás:	  Congressional	  Budget	  Office,	  
Energy	  Security	  in	  the	  United	  States	  (May	  
2012),	  h9p://go.usa.gov/Vmg	  

Számos	  bemene9el	  és	  
kimene9el,	  illetve	  belső	  
kapcsolatokkal	  bíró	  
rendszer.	  
A	  bemenetek	  
önmagukban	  is	  bonyolult	  
rendszerek.	  
Minden	  elemben	  o9	  van	  
a	  műszaki-‐gazdasági	  
racionalitás,	  de	  hat	  a	  
sokkal	  komplexebb	  homo	  
eoconomicus,	  poli@cus,	  
etc.	  



A	  biztonságot	  a	  veszéllyel	  
összefüggésben	  lehet	  értelmezni	  

1. A	  veszély	  a	  kár	  kialakulásának	  lehetősége	  -‐	  	  
földregés	  veszély,	  árvíz	  veszély,	  tornádó	  
veszély,	  háburús	  veszély.	  Amikor	  bekövetkezik,	  
akkor	  már	  nem	  veszély,	  hanem	  esemény,	  
természe@	  jelenség	  –	  árvíz,	  földrengés,	  háború.	  

2. Megállapítjuk	  milyen	  valószínűséggel	  fordulhat	  
elő	  egy	  ado9	  paraméterrel	  jellemezhető	  
esemény.	  Ez	  a	  	  paraméter	  meghatározza	  a	  
következmények	  mértékét	  is.	  

3. A	  kockázat	  (pénz/év)	  =	  ado9	  hatással	  bíró	  
veszély	  előfordulásának	  éves	  valószínűsége	  
(esemény/év)	  *	  az	  ado9	  hatás	  következménye	  
valamilyen	  mérőszámmal	  mérve	  (pénz,	  
áldozatok	  száma)	  
fajlagos	  árnövekedés	  (Ft/kWh)*fogyasztás	  
(kWh)	  	  

Hogyan	  kezelhetjük	  a	  
veszélyeket?	  
elkerüljük	  	  
védekezünk	  

Az	  energia-‐biztonság	  vagy	  ellátás-‐biztonság	  
Ø  legfontosabb	  elemei	  a	  megelőzés,	  a	  tervezés	  és	  a	  

válsághelyzetekre	  való	  reagálási	  képesség	  megteremtése;	  	  
Ø  eszközei	  lehetnek	  műszakiak,	  gazdaságiak,	  poli@kaiak	  és	  

katonaiak;	  	  
Ø  a	  piaci	  mechanizmusok	  melle9	  jelentős	  az	  állami	  szerepvállalás.	  	  



Példák:	  veszélyek	  



Veszélyek	  =	  zavarok,	  fenyegetések	  

természete	  szerint	  
•  természe@	  (földrengés,	  extrém	  

időjárás,	  Fukushima,	  )	  
•  műszaki	  (meghibásodások)	  
•  társadalmi	  (sztrájk)	  
•  poli@kai	  (an@nukleáris	  döntések,	  

puccsok,	  forradalmak,	  terror)	  
•  természe@	  (a	  források	  végessége)	  
•  geopoli@kai	  (játékosok	  és	  

ellenjátékosok:	  USA,	  Kína,	  
Oroszország,	  EU)	  

•  gazdasági	  (krízis,	  bankok	  zárva)	  
•  háború	  

megjelenése,	  hatása	  és	  jellege	  szerint	  
megjelenhet	  az	  ellátási	  lánc	  bármely	  elemében:	  	  
•  a	  termelésben,	  	  
•  a	  szállításban,	  	  
•  az	  elosztásban,	  
•  a	  kereskedelemben	  (tőzsde-‐krach)	  
•  fogyasztásban	  (+	  és	  –	  egyaránt)	  
lehet:	  
•  a	  kiterjedése	  a	  térben	  lokális,	  regionális,	  globális	  
•  lassan,	  gyorsan	  kifejlődő	  (lehet-‐e	  intézkedni)	  
•  a	  hatás	  mérete	  (kicsi	  vagy	  akár	  rendszerszintű)	  
•  a	  hatás	  tartóssága	  (átmene@,	  tartós,	  állandó)	  	  
•  szingularitás	  (egyszeri,	  nem	  gyakori,	  gyakori)	  
•  megjósolhatóság,	  modellezhetőség	  

(determinisz@kus,	  valószínűségi)	  



2013.	  március	  14.	  csütörtökön	  a	  korábbi	  enyhe	  tavaszias	  
időjárás	  után	  hirtelen	  fagypont	  alá	  csökkent	  a	  hőmérséklet	  az	  
egész	  országban.	  A	  Dunántúlon	  már	  hajnalban	  havazo9	  és	  
viharos	  szél	  fújt.	  
Csütörtök	  délutánra	  már	  az	  ország	  nagy	  részén	  havazo9.	  2013.	  
március	  15-‐én	  pénteken	  folytatódo9	  a	  havazás	  és	  a	  szél.	  
	  ...	  jelentős	  mennyiségű	  hó,	  a	  hideg	  levegő	  beáramlásával	  járó	  
viharos	  széllel	  együ9	  érkeze9,	  amely	  az	  ország	  nyuga@	  felében	  
és	  az	  ország	  északkele@,	  kele@	  részén	  okozo9	  súlyos	  közlekedési,	  
illetve	  áram-‐	  és	  vízszolgáltatási	  problémákat.	  	  
A	  viharos,	  orkán	  erejű	  szél	  egyes	  lökései	  a	  Kab-‐hegyen	  elérték	  a	  
165	  km/h	  sebességet	  is,	  míg	  az	  alacsonyabban	  fekvő	  
térségekben	  elsősorban	  a	  100	  km/h	  körüli	  szélsebesség	  volt	  
jellemző.	  
2013.	  március	  17-‐én	  reggel	  megdőlt	  a	  aznapi	  országos	  
hidegrekord,	  mivel	  ekkor	  -‐18,2	  °C-‐t	  mértek	  Vásárosnaményben.	  	  
Forrás:	  WIKIPEDIA	  

természe@	  veszélyek	  (a	  közelmúlt	  történései	  
ürügyén,	  de	  nem	  korlátozva	  a	  hazai	  ellátás	  lánc	  
elemeire,	  mert	  bárhol,	  bármely	  elemet	  érinthet)	  

Földrengés,	  extrém	  időjárás	  
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Visszatérési	  érték	  [m/s]

Maximális	  széllökés	  [m/s]

5%-‐os	  megb.	  szint

15%-‐os	  megb.	  szint

30%-‐os	  megb.	  szint

50%-‐os	  megb.	  szint

70%-‐os	  megb.	  szint

85%-‐os	  megb.	  szint

95%-‐os	  megb.	  szint

Extrém	  szél	  
jellemző	   érték	  

éves	  átlagos	  zivataros/viharos	  napok	  száma	   27	  

villám	  gyakoriság	   1,27/km2/év	  

max.	  mért	  széllökés	  sebesség	   31,6	  m/s	  

a	  szupercellák	  	  
valószínűsége	  

F3	  egy/év	  
F4	  ritka	  
F5	  5,6	  10-‐7/év/km2	  

a	  százévenként	  egyszer	  
előforduló	  maximális	  
széllökés	  (95%-‐os	  
konfidenciával)	  	  
35m/s,	  ami	  egyenlő	  	  

126km/h	  	  
szélsebességgel	  



Extrém	  hőmérséklet	  
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Visszatérési	  érték	  [°C]

Maximális	  hőmérséklet	  [°C]

5%-‐os	  megb.	  szint

15%-‐os	  megb.	  szint

30%-‐os	  megb.	  szint

50%-‐os	  megb.	  szint

70%-‐os	  megb.	  szint

85%-‐os	  megb.	  szint

95%-‐os	  megb.	  szint
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Visszatérési	  érték	  [-‐°C]

Minimális	  hőmérséklet	  [-‐°C]

5%-‐os	  megb.	  szint
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Extrém	  csapadék	  
jellemző	   érték	  

éves	  átlagos	  csapadék	   577,5	  mm	  

maximum	  hóvastagság	  éves	   53	  cm	  

szabványos	  hóteher	   1,5	  kPa	  
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Földrengés-‐veszély	  
Nem	  a	  Nagy	  Tohoku	  
(fukushimai)	  méretű	  
rengés	  fog	  nekünk	  gondot	  
okozni.	  	  
Nekünk	  elég	  gond	  lesz	  az,	  
ami	  nálunk	  bekövetkezhet.	  

Jelentősebb	  károkat	  okozó	  rengés	  
csak	  15-‐20	  évenként,	  míg	  erős,	  nagy	  
károkat	  okozó,	  5.5-‐6.0	  magnitúdójú	  
földrengés	  40-‐50	  éves	  
intervallumban	  pa9an	  ki.	  
TOVÁBBI	  INFORMÁCIÓ:	  www.foldrenges.hu	  

Közös	  	  okú	  
hibák	  



forrás:	  A	  MAVIR	  ZRt.	  
átviteli	  hálóza@	  alállomásai	  





Természe8	  károk	  Európában	  





Műszaki	  veszélyek	  -‐	  Meghibásodások	  



The	  cause	  of	  the	  failure	  was	  human	  error	  that	  
happened	  days	  before	  the	  blackout.	  
Maintenance	  personnel	  incorrectly	  set	  a	  
protec8ve	  	  
relay	  on	  one	  of	  the	  transmission	  lines	  
between	  the	  Niagara	  genera8ng	  sta8on	  
Sir	  Adam	  Beck	  Sta8on	  No.	  2	  in	  
Queenston,	  Ontario.	  	  
The	  safety	  relay,	  which	  was	  to	  trip	  if	  the	  
current	  exceeded	  the	  capacity	  of	  the	  
transmission	  line,	  was	  set	  too	  low.	  
As	  was	  common	  on	  a	  cold	  November	  evening,	  
power	  for	  hea@ng,	  ligh@ng	  and	  cooking	  was	  
pushing	  the	  electrical	  system	  to	  near	  its	  peak	  
capacity.	  
WIKIPEDIA	  

The	  Northeast	  blackout	  of	  1965	  was	  a	  significant	  disrup@on	  in	  the	  
supply	  of	  electricity	  on	  Tuesday,	  November	  9,	  1965,	  affec@ng	  parts	  of	  Ontario	  in	  Canada	  and	  Connec@cut,	  
Massachuse9s,	  New	  Hampshire,	  Rhode	  Island,	  Vermont,	  New	  York,	  and	  New	  Jersey	  in	  the	  United	  States.	  
Over	  30	  million	  people	  and	  80,000	  square	  miles	  (207,000	  km2)	  were	  
leg	  without	  electricity	  for	  up	  to	  12	  hours.	  



Rendszer-‐stabilitás:	  új	  helyzet,	  új	  
veszélyek	  (cyber-‐security)	  

forrás:	  pla1s	   500	  millió	  termelő-‐	  kereskedő-‐fogyasztó	  



A	  szállítási	  útvonalak	  vulnerabilitása	  

Energy	  Security	  America’s	  Best	  Defense,	  A	  study	  of	  increasing	  dependence	  on	  fossil	  fuels	  in	  
war@me,	  and	  its	  contribu@on	  to	  ever	  higher	  casualty	  rates,	  Deloi9e	  LLP.	  

műszaki	  (de	  katonai	  
probléma	  is)	  

USA	  szállítási	  útvonalak	  kri@kus	  helyei	  



A	  források	  életrajza	  

Hubbert-‐szabály	  
(ceteris	  paribus)	  

peak-‐
oil	  
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Projections in the Annual Energy Outlook 2013 (AEO2013) Reference case focus on the factors that shape U.S. energy markets through 
2040, under the assumption that current laws and regulations remain generally unchanged throughout the projection period. This 
early release focuses on the AEO2013 Reference case, which provides the basis for examination and discussion of energy market trends 
and serves as a starting point for analysis of potential changes in U.S. energy policies, rules, or regulations or potential technology 
breakthroughs. Readers are encouraged to review the full range of cases that will be presented when the complete AEO2013 is released 
in early 2013, exploring key uncertainties in the Reference case. Major highlights in the AEO2013 Reference case include:
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The advent and continuing improvement of advanced crude oil production technologies continue to lift projected domestic supply. 
Domestic production of crude oil increases sharply in AEO2013, with annual growth averaging 234 thousand barrels per day (bpd) 
through 2019, when production reaches 7.5 million bpd (Figure 1). The growth results largely from a significant increase in onshore 
crude oil production, particularly from shale and other tight formations. After about 2020, production begins declining gradually 
to 6.1 million bpd in 2040 as producers develop sweet spots first and then move to less productive or less profitable drilling areas.
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Relatively low natural gas prices, facilitated by growing shale gas production, spur increased use in the industrial and electric power 
sectors, particularly over the next 15 years. Natural gas use (excluding lease and plant fuel) in the industrial sector increases by 16 
percent, from 6.8 trillion cubic feet per year in 2011 to 7.8 trillion cubic feet per year in 2025. Although natural gas also continues 
to capture a growing share of total electricity generation, natural gas consumption by power plants does not increase as sharply 
as generation because new plants are very e!cient. After accounting for 16 percent of total generation in 2000, the natural gas 
share of generation rose to 24 percent in 2010 and is expected to continue increasing, to 27 percent in 2020 and 30 percent in 
2040. In the AEO2013 Reference case, natural gas also reaches other new markets, such as exports, as a fuel for heavy-duty 
freight transportation (trucking), and as a feedstock for producing diesel and other fuels.
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AEO2013 incorporates the greenhouse gas (GHG) and corporate average fuel economy (CAFE) standards for light-duty vehicles 
(LDVs)1  through the 2025 model year, which increases the new vehicle fuel economy from 32.6 miles per gallon (mpg) in 2011 to 
47.3 mpg in 2025. The increase in vehicle e!ciency reduces gasoline use in the transportation sector by 0.5 million bpd in 2025 
and by 1.0 million bpd in 2035 in AEO2013 compared to the Annual Energy Outlook 2012 (AEO2012) Reference case (Figure 2). 

Furthermore, the improved economics of liquefied natural gas 
(LNG) for heavy-duty vehicles results in an increase in natural 
gas use in heavy-duty vehicles that o"sets a portion of diesel 
fuel consumption. The use of petroleum-based diesel fuel is 
also reduced by the increased use of diesel produced using 
gas-to-liquids (GTL) technology. Natural gas use in vehicles 
reaches 1.7 trillion cubic feet (including GTL) by 2040, 
displacing 0.7 million bpd of other motor fuels.2 

G4%&H-(,%$&I,/,%5&%7*'",5&2'"%&-/,#"/)&3/5&,4/-&*"'A%+,%$&(-&
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U.S. dry natural gas production increases throughout the 
projection period (Figure 3), outpacing domestic consumption 
by 2020 and spurring net exports of natural gas. Higher 
volumes of shale gas production in AEO2013 are central to 
higher total production volumes and an earlier transition to 
net exports than was projected in the AEO2012 Reference 
case. U.S. exports of LNG from domestic sources rise to 
approximately 1.6 trillion cubic feet in 2027, almost double 
the 0.8 trillion cubic feet projected in AEO2012.

1 U.S. Environmental Protection Agency and National Highway Tra!c Safety Administration, “2017 and Later Model Year Light-Duty Vehicle 
Greenhouse Gas Emissions and Corporate Average Fuel Economy Standards: Final Rule,” Federal Register, Vol. 77, No. 199 (Washington, DC: October 
15, 2012), website www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-10-15/pdf/2012-21972.pdf.

2 Liquid motor fuels include diesel and liquid fuels from GTL processes. Liquid fuel volumes from GTL for motor vehicle use are estimated based on 
the ratio of onroad diesel and gasoline to total diesel and gasoline.
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Projections in the Annual Energy Outlook 2013 (AEO2013) Reference case focus on the factors that shape U.S. energy markets through 
2040, under the assumption that current laws and regulations remain generally unchanged throughout the projection period. This 
early release focuses on the AEO2013 Reference case, which provides the basis for examination and discussion of energy market trends 
and serves as a starting point for analysis of potential changes in U.S. energy policies, rules, or regulations or potential technology 
breakthroughs. Readers are encouraged to review the full range of cases that will be presented when the complete AEO2013 is released 
in early 2013, exploring key uncertainties in the Reference case. Major highlights in the AEO2013 Reference case include:
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The advent and continuing improvement of advanced crude oil production technologies continue to lift projected domestic supply. 
Domestic production of crude oil increases sharply in AEO2013, with annual growth averaging 234 thousand barrels per day (bpd) 
through 2019, when production reaches 7.5 million bpd (Figure 1). The growth results largely from a significant increase in onshore 
crude oil production, particularly from shale and other tight formations. After about 2020, production begins declining gradually 
to 6.1 million bpd in 2040 as producers develop sweet spots first and then move to less productive or less profitable drilling areas.
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Relatively low natural gas prices, facilitated by growing shale gas production, spur increased use in the industrial and electric power 
sectors, particularly over the next 15 years. Natural gas use (excluding lease and plant fuel) in the industrial sector increases by 16 
percent, from 6.8 trillion cubic feet per year in 2011 to 7.8 trillion cubic feet per year in 2025. Although natural gas also continues 
to capture a growing share of total electricity generation, natural gas consumption by power plants does not increase as sharply 
as generation because new plants are very e!cient. After accounting for 16 percent of total generation in 2000, the natural gas 
share of generation rose to 24 percent in 2010 and is expected to continue increasing, to 27 percent in 2020 and 30 percent in 
2040. In the AEO2013 Reference case, natural gas also reaches other new markets, such as exports, as a fuel for heavy-duty 
freight transportation (trucking), and as a feedstock for producing diesel and other fuels.
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AEO2013 incorporates the greenhouse gas (GHG) and corporate average fuel economy (CAFE) standards for light-duty vehicles 
(LDVs)1  through the 2025 model year, which increases the new vehicle fuel economy from 32.6 miles per gallon (mpg) in 2011 to 
47.3 mpg in 2025. The increase in vehicle e!ciency reduces gasoline use in the transportation sector by 0.5 million bpd in 2025 
and by 1.0 million bpd in 2035 in AEO2013 compared to the Annual Energy Outlook 2012 (AEO2012) Reference case (Figure 2). 

Furthermore, the improved economics of liquefied natural gas 
(LNG) for heavy-duty vehicles results in an increase in natural 
gas use in heavy-duty vehicles that o"sets a portion of diesel 
fuel consumption. The use of petroleum-based diesel fuel is 
also reduced by the increased use of diesel produced using 
gas-to-liquids (GTL) technology. Natural gas use in vehicles 
reaches 1.7 trillion cubic feet (including GTL) by 2040, 
displacing 0.7 million bpd of other motor fuels.2 

G4%&H-(,%$&I,/,%5&%7*'",5&2'"%&-/,#"/)&3/5&,4/-&*"'A%+,%$&(-&
,4%&9:;<=><&@%1%"%-+%&+/5%
U.S. dry natural gas production increases throughout the 
projection period (Figure 3), outpacing domestic consumption 
by 2020 and spurring net exports of natural gas. Higher 
volumes of shale gas production in AEO2013 are central to 
higher total production volumes and an earlier transition to 
net exports than was projected in the AEO2012 Reference 
case. U.S. exports of LNG from domestic sources rise to 
approximately 1.6 trillion cubic feet in 2027, almost double 
the 0.8 trillion cubic feet projected in AEO2012.

1 U.S. Environmental Protection Agency and National Highway Tra!c Safety Administration, “2017 and Later Model Year Light-Duty Vehicle 
Greenhouse Gas Emissions and Corporate Average Fuel Economy Standards: Final Rule,” Federal Register, Vol. 77, No. 199 (Washington, DC: October 
15, 2012), website www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2012-10-15/pdf/2012-21972.pdf.

2 Liquid motor fuels include diesel and liquid fuels from GTL processes. Liquid fuel volumes from GTL for motor vehicle use are estimated based on 
the ratio of onroad diesel and gasoline to total diesel and gasoline.
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Industrial production grows more rapidly in AEO2013 due to the benefit of strong growth in shale gas production and an extended period 
of relatively low natural gas prices, which lower the costs of both raw materials and energy, particularly through 2025. Specific industries 
benefit from the greater availability of natural gas at relatively low prices. For example, industrial production grows by 1.7 percent per 
year from 2011 to 2025 in the bulk chemicals industries—which also benefit from increased production of natural gas liquids—and 
by 2.8 percent per year in the primary metals industries, as compared with 1.4 percent and 1.1 percent per year, respectively, in the 
AEO2012 Reference case. In the long term, growing competition from abroad in these industries limits output growth, as other nations 
develop and install newer, more energy-e!cient facilities. The higher level of production also leads to greater industrial natural gas 
demand (excluding lease and plant fuel), which grows to more than 8.3 quadrillion Btu in 2035 in AEO2013, compared to 7.2 quadrillion 
Btu in 2035 in AEO2012. Most of the increase in industrial energy demand is the result of higher output in the manufacturing sector.
>6*6=1?26(<,62(,-6(;/4=-(1.(1(9,58(<1-.6/(/1.6(.81*(<4--02(<,62(,-6
The share of generation from renewables grows from 13 percent in 2011 to 16 percent in 2040. Electricity generation from solar 
and, to a lesser extent, wind energy sources grows as recent cost declines make them more economical. However, the AEO2013 
projection is less optimistic than AEO2012 about the ability of advanced biofuels to capture a rapidly growing share of the liquid 
fuels market. As a result, biomass use in AEO2013 totals 4.2 quadrillion Btu in 2035 (compared to 5.4 quadrillion Btu in AEO2012) 
and 4.9 quadrillion Btu in 2040, up from 2.7 quadrillion Btu in 2011.

@A#$B(690--04*-(/6910*(94/6(.81*(C(36/56*.(?624=(.860/($%%C(26:62(.8/4,;8($%D%
Total U.S. energy-related CO2 emissions do not return to their 2005 level (5,997 million metric tons) by the end of the AEO2013 
projection period (Figure 4). Emissions from motor gasoline demand in AEO2013 are lower than in AEO2012 as a result of the 
adoption of fuel economy standards, biofuel mandates, and shifts in consumer behavior. Emissions from coal use in the generation 
of electricity are lower as power generation shifts from coal to lower-carbon fuels, including natural gas and renewables. 

!"#$%&'(#)%"
In preparing the AEO2013 Reference case, the U.S. Energy Information Administration (EIA) evaluated a wide range of trends 
and issues that could have major implications for U.S. energy markets. This overview presents the AEO2013 Reference case and 
compares it with the AEO2012 Reference case released in June 2012 (see Table 1 on pages 15-16). Because of the uncertainties 
inherent in any energy market projection, the Reference case results should not be viewed in isolation. Readers are encouraged to 
review the alternative cases when the complete AEO2013 publication is released, in order to gain perspective on how variations in 
key assumptions can lead to di"erent outlooks for energy markets.
To provide a basis against which alternative cases and policies can be compared, the AEO2013 Reference case generally assumes 
that current laws and regulations a"ecting the energy sector remain unchanged throughout the projection (including the 
implication that laws that include sunset dates do, in fact, end at the time of those sunset dates). This assumption helps increase 
the comparability of the Reference case with other analyses, clarifies the relationship of the Reference case to other AEO2013 
cases, and enables policy analysis with less uncertainty regarding unstated legal or regulatory assumptions.
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Példa	  
USA	  



Shale	  gas	  boom	  
now	  visible	  from	  
space	  







Ha	  csak	  a	  fele	  igaz,	  akkor	  
is	  fantasz@kus	  hatása	  lesz.	  

The	  Geoeconomic	  and	  Geopoli@cal	  Implica@ons	  of	  Unconven@onal	  Gas	  in	  
Europe	  
JOURNAL	  OF	  ENERGY	  SECURITY	  
	  h9p://www.ensec.org/index.php?
op@on=com_content&view=ar@cle&id=320:the-‐geoeconomic-‐and-‐geopoli@cal-‐
implica@ons-‐of-‐unconven@onal-‐gas-‐in-‐europe&ca@d=118:content&Itemid=376	  
	  



Mit	  jósolnak	  a	  nemzetközi	  
szervezetek?	  

A	  gáz	  aranykorába	  lépünk	  

Az	  USA	  2011-‐ben	  ne9o	  energia-‐exportőrré	  vált,	  
s	  várható,	  hogy	  a	  nem	  hagyományos	  olaj	  és	  
gázkitermelések	  révén	  a	  világ	  egyik	  új	  
exportőrévé	  válhat.	  Hogyan	  tud	  ellenállni	  
ennek	  a	  piac	  vásárlói	  oldala?	  

Gáz	  van!	  Palagáz.	  (Ami	  gyanús:	  
sokan	  örülnek	  annak,	  hogy	  tán	  
nem	  is	  olyan	  sok	  van	  belőle	  
Európában)	  
Új	  ideológiai	  és	  gazdasági	  
frontok.	  Lehet-‐e	  átrendeződés?	  



Mit	  gondol	  az	  EU?	  



Milyen	  a	  jó	  rendszer?	  
•  Robosztus,	  fejle9	  infrastruktúra	  
•  Redundanciák	  (azonos	  megoldások	  

párhuzamosan,	  például	  a	  termelési,	  
szállítási	  és	  elosztó	  hálózatokban,	  a	  
fogyasztó	  alkamazkodóképessége)	  

•  Diverzitás	  (különböző	  megoldások	  
párhuzamosan):	  

–  földgáz	  
–  szén	  
–  megújuló	  
–  atom	  

•  Alkalmazkodó,	  önszabályozó-‐
öntanuló,	  a	  belső	  és	  külső	  
kapcsolatok	  fejle9ek	  

•  Bizonytalan:	  az	  ember	  nem	  
szimplifikálható,	  mint	  “homo	  
oeconomicus”	  

1.  Diversifica@on	  of	  sources	  and	  transit	  routes;	  	  
2.  Developed	  infrastructure;	  	  
3.  Reliable	  and	  strong	  storage	  capacity;	  	  
4.  Improved	  energy	  efficiency,	  energy	  saving	  (the	  goal	  is	  

that	  energy	  consump@on	  increases	  much	  slower	  then	  
GDP,	  so	  that	  with	  a	  4%	  GDP	  increase	  the	  primary	  
energy	  usage	  grows	  only	  by	  0,7%.	  ...to	  increase	  energy	  
produc@on	  efficiency	  and	  to	  decrease	  energy	  
consump@on);	  	  

5.  Increased	  share	  of	  renewables	  in	  the	  energy	  mix	  (it	  
would,	  on	  the	  one	  hand	  decrease	  import	  dependency	  
and,	  on	  the	  other,	  devote	  to	  sustainable	  
development);	  	  

6.  Increased	  nuclear	  energy;	  	  
7.  Regional	  coopera@on,	  interconnec@ons;	  	  
8.  Compe@@ve	  energy	  markets;	  
9.  More	  intense	  coopera@on	  and	  solidarity	  steps	  among	  

neighbouring	  states.	  
Pál	  Kovács	  et	  al,	  Energy	  security	  of	  the	  V4	  countries.	  How	  do	  
energy	  rela@ons	  change	  in	  Europe,	  The	  Kosciuszko	  Ins@tute	  
2011,	  ISBN:	  978-‐83-‐931093-‐2-‐6	  
	  



JELENTŐS	  ZAVAR	  A	  BEMENETEN	  VAGY	  A	  
RENDSZERBEN	  –	  KIS	  HATÁS	  A	  FOGYASZTÓNÁL	  
	  

Robosztusság	  



Termelői	  ár,	  üzemanyag	  ár-‐
érzékenység	  (villamos	  energia)	  
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PÉLDÁK	  A	  REDUNDANCIÁRA	  ÉS	  A	  
DIVERZITÁSRA	  
	  

Mitől	  lesz	  egy	  rendszer	  robosztus?	  	  



Az import források diverzitása: Honnan 
importálja az Unió az energiát?   

Forrás: Eurostat (online adatkód: nrg_122a, nrg_123a, nrg_124a)  

Az EU-27-be irányuló energiaimport, 2010 

Észak-Amerika 

A Karib-térség 

Közép- és Dél- 
Amerika 

Afrika 

Közel-Kelet 

Az Unión kívüli Európa 
Oroszország 

Ázsia 

Óceánia 

Nincs meghatározva 

Földgáz 
Terajoule 

Olaj 
Millió tonna 

Szilárd tüzelőanyagok 
Millió tonna 



A	  primer	  források	  eloszlása	  
Urán-‐tartalékok	  széles	  e	  világon	  –	  nagy	  mennyiségek	  Ausztráliában,	  Kanadában,	  Kazahsztánban	  



A	  diverzitás	  hiánya:	  Ki	  mennyire	  függ	  a	  
Gazpromtól?	  
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A	  szállítási	  útvonalak	  
redundanciája	  és	  
diverzitása.	  	  
MindkeCő	  segít.	  	  
A	  rendszer	  stabilabb	  
akkor	  is,	  ha	  
ugyanabból	  a	  forrásból	  
jön	  két	  vezeték.	  S	  
akkor	  is,	  ha	  egy	  
vezetéket	  két	  forrás	  
táplál.	  



Az	  országok	  rendszerei	  sokfélék,	  diverzek,	  ez	  is	  javítja	  a	  
robosztusságot,	  főleg,	  ha	  van	  kapcsolat	  az	  oszágok	  

közö9	  

A	  villamosenergia-‐ipar	  szerkezete	  



A	  diverzitás	  és	  alkalmazkodó	  
képesség	  a	  termelőnél	  

villamosenergia-‐
termelés	  

szén	  
• hazai	  
• import	  1	  
• import	  2	  
• etc.	  

atom	  
• üzemanyag	  1	  
• üzemanyag	  2	  
• stb.	  

gáz	  
• forrás	  1	  
• forrás	  2	  
• etc.	  

biomassza	  
• hazai	  
• import	  

szél	  

szoláris	  

import	  
• piac	  1	  
• piac	  2	  
• etc.	  



A	  diverzitás	  és	  alkalmazkodó	  
képesség	  a	  fogyasztónál	  

háztartási	  
fűtés	  

villamos	  
• gáz	  
• szén	  
• RES	  
• atom	  

gáz	  
• forrás	  1	  
• forrás	  2	  
• etc.	  

fatüzelés	  

nap-‐hő	  



A	  rendszer	  robosztus,	  ha	  fejleC	  belső	  
kapcsolatok	  vannak	  
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Robosztus,	  ha	  vannak	  tartalékok	  



Szőcs	  Mihály,	  Ellátásbiztonság,	  Versenyképesség,	  Fenntarthatóság.	  A	  szénhidrogén-‐tüzelésű	  erőművek	  tüzelőanyag-‐	  készletezési	  köteleze9ségének	  értékelése.	  	  
A	  szénhidrogén	  tüzelésű	  erőművek	  képviseletében,	  a	  KPMG	  tanulmányának	  felhasználásával,	  MET	  –	  ERŐMŰ	  Fórum,	  2012.	  március	  22-‐23.	  



Szőcs	  Mihály,	  Ellátásbiztonság,	  Versenyképesség,	  Fenntarthatóság.	  A	  szénhidrogén-‐tüzelésű	  erőművek	  tüzelőanyag-‐	  készletezési	  köteleze9ségének	  értékelése.	  	  
A	  szénhidrogén	  tüzelésű	  erőművek	  képviseletében,	  a	  KPMG	  tanulmányának	  felhasználásával,	  MET	  –	  ERŐMŰ	  Fórum,	  2012.	  március	  22-‐23.	  



Szőcs	  Mihály,	  Ellátásbiztonság,	  Versenyképesség,	  Fenntarthatóság.	  A	  szénhidrogén-‐tüzelésű	  erőművek	  tüzelőanyag-‐	  készletezési	  köteleze9ségének	  értékelése.	  	  
A	  szénhidrogén	  tüzelésű	  erőművek	  képviseletében,	  a	  KPMG	  tanulmányának	  felhasználásával,	  MET	  –	  ERŐMŰ	  Fórum,	  2012.	  március	  22-‐23.	  



Pakson	  2	  évnyi	  
üzemanyag	  
készlet	  van	  

folyamatosan!	  

TVEL	  –	  Elektrostal	  
(alap	  beszállító)	  

BNFL,	  ma	  Wes@nghouse	  
(alternavv	  beszállító)	  

Nukleáris	  üzemanyag	  ellátás	  
tartalékai	  

52	  
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A	  rendszer	  robosztus,	  ha	  vannak	  belső	  forrásai	  
RES:	  
nem	  függ	  
idegen	  
hatalomtól,	  
csak	  a	  
Jóistentől,	  
s	  nem	  fogy	  el	  



A	  megújulók	  Janus-‐arca:	  2009.	  január	  -‐	  
RU-‐UA	  gázkrízis	  

10	  

5	  

15	  
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15	  

T,	  °C	  

-‐10	  

gázcsap	  zárva	  

fagyos,	  
borult,	  

szélcsend	  

Amikor	  az	  ellátási	  
zavar	  és	  a	  
kedvezőtlen	  
időjárás	  
együ9esen	  hat	  

Aszódi	  A.	  

Nehezen	  modellezhető,	  természe8,	  geopoli8kai,	  poli8kai	  játszma,	  regionális,	  
szállítási	  útvonalat	  érin8,	  de	  kereskedelmi	  is…	  

RES=0	  



RES+osztoC	  termelők+fogyasztók+okos,	  
osztoC	  hálózat	  

forrás:	  pla1s	  

Európa:	  500	  millió	  termelő-‐kereskedő-‐fogyasztó	  +	  a	  napos	  Észak-‐Afrika.	  

Electric	  Power	  Grids	  Performance	  under	  Environmental	  Hazards	  Alexis	  Kwasinski,	  PhD	  The	  University	  of	  Texas	  at	  Aus@n	  

(bár	  nem	  új	  veszélyek	  nélkül)	  



Megújulók:	  Nincs	  öröm	  üröm	  nélkül!	  	  
Új	  frontok	  keletkeznek	  –	  verseny	  a	  véges	  nyersanyag-‐

tartalékokért	  

Ga-‐gallium,	  Co-‐kobalt,	  Nd-‐neodímium,	  Pr-‐prazeodímium,	  Dy-‐diszprózium,	  Tb-‐terbium,	  Ge-‐
germánium,	  Se-‐szelén,	  In-‐indium,	  Ru-‐ruténium,	  Ti-‐@tán,	  …	  



An8tézis:	  Az	  energia-‐fogyasztás	  által	  vezérelt	  
civilizácóval	  szemben	  energiatakaréskosság	  

Minél	  kisebb	  szerepe	  van	  az	  életünkben	  
az	  energiának,	  azaz	  minél	  kevesebbet	  kell	  
belőle	  használni	  a	  szükségleteink	  
kielégítéséhez,	  annál	  biztosabb	  az	  ellátás	  
(talán,	  mert	  még	  ezt	  nem	  próbáltuk	  ki!)	  .	  	  
A	  hatékonyság	  növelése	  önmagában	  nem	  jár	  a	  
fogyasztás	  csökkenésével!	  	  
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Az	  EU	  tervei	  nem	  
vesznek	  tudomást	  az	  
EU	  helyzetéről!!!	  

Mibe	  kerül?	  



EUROPEAN	  COMMISSION,	  Brussels,	  27.3.2013,	  COM(2013)	  175	  final,	  REPORT	  FROM	  THE	  COMMISSION	  TO	  THE	  EUROPEAN	  PARLIAMENT,	  THE	  
COUNCIL,	  THE	  EUROPEAN	  ECONOMIC	  AND	  SOCIAL	  	  COMMITTEE	  AND	  THE	  COMMITTEE	  OF	  THE	  REGIONS	  

The	  analysis,	  which	  
provides	  a	  
conserva@ve	  es@mate	  
of	  renewables	  growth	  
compared	  to	  other	  
sources,	  limits	  policies	  
to	  those	  already	  in	  
place,	  and	  reflects	  the	  
economic	  crisis,	  
ongoing	  administra@ve	  
and	  infrastructure	  
barriers	  and	  policy	  and	  
support	  schemes	  
disrup@on.	  This	  
suggests	  future	  
investment	  may	  
decline	  or	  be	  delayed	  
unless	  further	  
measures	  are	  taken	  by	  
Member	  States	  to	  
achieve	  their	  targets.	  

Planned	  (blue)	  versus	  es@mated	  (red/do9ed)	  trend	  in	  EU	  renewable	  energy	  

Planned	  (blue)	  versus	  es@mated	  (red/do9ed)	  trend	  in	  EU	  offshore	  wind	  energy	  

Bár	  már	  jön	  tán	  az	  ébredés!	  
terv	  

várható	  



Mert mi az igazi baj?  
Bruttó államadósság, EU-27 
Egy főre eső, euróban (folyó árakon) 

Forrás: Eurostat (online adatkód: tsdde410, demo_gind)  

szegények	  vagyunk	  
(le9ünk!),	  mint…	  



Op8mista	  helyzetértékelés	  és	  zárszó	  
Magyarország	  a	  világon	  a	  8zedik	  legbiztonságosabb	  energiaellátással	  rendelkezik	  
az	  Energia-‐világtanács	  (WEC)	  legújabb	  listája	  szerint.	  Tavaly	  még	  csak	  a	  
huszadikak	  voltunk...	  
Az	  ellátásbiztonsági	  listát	  Kanada	  veze@,	  amelyet	  Svédország	  és	  Dánia	  követ.	  	  
Utánuk	  jön	  két	  meglepetés	  ország:	  Zimbabwe	  és	  Kolumbia,	  majd	  Szlovákia,	  amely	  a	  kelet-‐közép-‐
európai	  régióban	  a	  legelőrébb	  végze9.	  	  
Az	  első	  vzbe	  belefért	  még	  Norvégia,	  Oroszország,	  illetve	  Japán,	  amely	  a	  fukusimai	  baleset	  óta	  leállíto9a	  
valamennyi	  atomerőművét,	  és	  azóta	  komoly	  energiaimportra	  szorul.	  
Az	  ellátásbiztonság	  melle9	  az	  Energia-‐világtanács	  energe@kai	  szempontú	  
fenntarthatósági	  rangsort	  is	  összeállíto9.	  Ezt	  a	  listát	  Svédország	  veze@,	  a	  második	  Svájc,	  
a	  harmadik	  pedig	  Kanada.	  A	  kelet-‐közép-‐európai	  régióban	  Ausztria	  áll	  a	  
legelőrébb	  (10.),	  utána	  következik	  Szlovákia	  (17.),	  majd	  Magyarország	  (19.)	  
A	  szervezet	  olyan	  listát	  is	  összeállíto9,	  hogy	  minden	  társadalmi	  csoportnak	  
elérhető,	  illetve	  megfizethető-‐e	  az	  energia	  az	  ado9	  országban.	  Ezt	  a	  listát	  az	  USA	  
veze@,	  Magyarország	  a	  36.	  

h9p://www.origo.hu/gazdasag/20121210-‐a-‐magyar-‐energiaellatas-‐a-‐10-‐legbiztonsagosabb.html	  


