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1 BEVEZETÉS, CÉLKIT ŐZÉSEK 
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Európai Unió és Magyarország tekintetében is kívánatos a megújuló ener-

giaforrások felhasználási mértékének növelése. Az ilyen irányú törekvések 

az uniós és magyarországi jogi szabályozásban már megjelentek, a nemzet-

közi kötelezettségvállalások teljesíthetısége érdekében hozott irányelvek, 

törvények formájában. 

Ahhoz, hogy a megújulókra vállalt célértékek (2020-ra 15-30%, 2050-re 60-

80%1) teljesüljenek, közép- és hosszútávon az energiapolitika komoly újra-

értelmezésére lesz szükség. Olyan energia-, és gazdaságpolitika kell, ami 

meggyızi a piaci résztvevıket, befektetıket arról, hogy a „zöld” befekteté-

sek hasonlóan jó hozamúak és megtérülési idejőek, mint bármilyen más be-

ruházás. 

Ezen dolgozat célja megújuló energiaforrásokra épülı konkrét hazai 

projektek jövedelmezıségének bizonyítása több lehetséges szcenárió 

pénzügy-matematikai értékelésén keresztül. 

A hosszú távú energiapolitika sikere véleményem szerint abban rejlik, hogy 

mennyi idı szükséges a konvencionális energiahordozók negatív externáliák 

okozta piaci elınyeinek lefaragásához. Ezen, nem internalizált költségek 

kimutatása és mértékének kiszámítása nem kis feladatot állít a pénzügyi ter-

vezık elé.  

Két ugyanazon célt szolgáló, de különbözı, fosszilis-, illetve megújuló for-

rásokra épülı befektetés, hasonló módszerekkel való részletes értékelése rá-

világít azon bevételi-, valamint költség oldalon jelentkezı eltérésekre, me-

lyek kiegyenlítésével a megújuló energiahordozókra épülı beruházások ke-

rülhetnek elınyösebb piaci helyzetbe. 

Így elérhetı volna a bizonytalan, illetve kétkedı befektetık meggyızése 

afelıl, hogy a megújuló energiatermelı módok, ha nem is rövidtávon, de 

hosszútávon biztos megtérülést mutatnak. 

                                                 
1 Környezetvédelmi Tanács 2005 márciusi ülése alapján 
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A 17. században megindult és az elmúlt pár évtizedben felgyorsuló ipari 

termelés egy olyan eszközt adott az emberiség kezébe, melynek segítségével 

a természet egy szereplıjébıl a természet alakítójává lépett elı. A technoló-

giai újításokból származó lehetıségek és az ezekkel járó gazdasági, valamint 

vagyoni elınyök azonban a háttérbe szorították a fejlıdéssel járó, elsısorban 

a természetre ható negatív következmények vizsgálatát. 

A természeti erıforrások pusztítása miatt kialakuló, egyre sőrőbben és egyre 

hevesebben jelentkezı globális katasztrófák egyértelmően jelzik, hogy a je-

lenlegi ipari magatartás és fogyasztói szokások a jövıben nem, vagy csakis 

más technológiák, módszerek segítségével tarthatóak fenn. Mindehhez a 

fosszilis energiahordozók kitermelésében tapasztalható „rablógazdálkodás” 

felszámolása és a megújuló energiaforrások hasznosításának újjászületése 

szükséges. Hosszú távon csakis azok a megoldások lehetnek sikeresek, ame-

lyek nem csak a véges erıforrások felhasználásának hatékonyságát, hanem 

ezek teljes mértékő mellızését eredményezik.  

 

Természetesen nem könnyő feladat azon alapanyagok az ipari termelésbıl 

és kereskedelembıl való kizárása, melyek jelenleg meghatározó tényezıi 

mind a termelésnek mind pedig a globális gazdasági rendszernek. Gondol-

juk csak végig, a 70-es évek olajválságainak tükrében milyen makrogazda-

sági következményei lehetnének a kıolaj a gazdaságból való egyik napról a 

másikra történı kikapcsolásának vagy a készletek nagymértékő lecsökken-

tésének. Ezért szükséges olyan helyettesítı termékek és alapanyagok hasz-

nálata, melyek lehetıségszerően végtelen mennyiségben elıállíthatóak, il-

letve felhasználhatóak. 
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Mindannyiunk számára ismert tény, hogy a globális felmelegedésért, üveg-

házhatásért felelıs gázok nagymértékő kibocsátása a Föld által évmilliók 

alatt lekötött fosszilis energiahordozók pár évszázad alatt történı „elégeté-

se” miatt következett be. Az 1. ábrán látható, hogy az elmúlt évszázadban 

miként növekedett meg a fosszilis energiahordozók felhasználási aránya és 

várhatóan hogyan alakul ez a késıbbiekben. 

 

Az energiahordozók eloszlásának várható 
struktúrája a világban (1860-2060) 
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1. ábra Az energiahordozók eloszlásának várható struktúrája a világban (1860-2060) 
(Forrás: James&James, 1996) 
 
A megújuló energiaforrások megjelenésével és elterjedésével nem csak a 

környezeti szennyezés negatív hatásai kerülhetık el, hanem lehetıség nyílik 

az egyre bizonytalanabbá váló és dráguló energiahordozók importjának 

csökkentésére, illetve elkerülésére, ami európai és magyarországi viszony-

latban is növekvı problémát jelent (lásd 1. táblázat). 
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1. táblázat Magyarország energiahordozó-szükségletének importhányada 1990-2005-
ig (Forrás: KSH, Az energiahordozó-források szerkezete, Környezetstatisztikai Évkönyv, 
2005) 

Évek 1990 1995 2000 2001 2002 2003 2004 2005 

Import-

hányad 

(%) 

50,8 51,8 57,8 58,5 60,8 64,4 65,0 67,1 

 

A magyar mezıgazdaság tekintetében is jelentıs szerep juthat a megújuló 

energiaforrásoknak, elsısorban a vízi energiának és a kapcsoltan kiépíthetı 

víztározó, illetve öntözırendszereknek. A mezıgazdasági vízgazdálkodás 

szerepe azon kettıs cél megteremtése, mellyel egyrészt elıteremti a növény-

termesztés számára a szükséges vízkészletet, másrészt víztartalékolással 

aszályos idıszakban is csökkenti vagy teljesen kiküszöböli az ezáltal fellépı 

károkat. A vízgazdálkodás feladata, hogy biztosítsa a térségben a szükséges 

és gazdaságosan hozzáférhetı vízkészletet, a víz régiók közötti szétosztását, 

a vízhasználatok és vízszétosztó rendszerek létesítésének, illetve üzemelte-

tésének a jogi és igazgatási kereteit.  

A szükséges csapadékmennyiség éppen azokon a területeken hiányzik, ahol 

leginkább aktív a növénytermesztés. Az elmúlt évtizedben tapasztalható ala-

csony csapadékhozam számottevı hiányt halmozott fel. Ez utóbbi tény teszi 

idıszerővé a rendkívüli, kárelhárító öntözéseket. 

 

„A FAO a magyar Alföldet egy hosszú-távú elırejelzésében a félsivatagi 

jellegő övezetbe sorolta. Magyarország csatlakozott az ENSZ Sivatagosodás 

és Aszály Elleni Küzdelem Egyezményéhez (UNCCD), mely konkrét intéz-

kedési tervek végrehajtását határozza meg. Az aszály elleni küzdelem egyik 

leghatásosabb, ugyanakkor legdrágább módja az öntözés. Az öntözés fej-

lesztése mérsékli az aszálykárt, növeli vízfelhasználás hatékonyságát, a ter-



 10 

mésbiztonságot és elısegíti a jobb minıségő termékek termelését.” (Forrás: 

FVM, 2006)  

Ennek érdekében szükséges a meglévı öntözırendszerek bıvítése, fejleszté-

se, mely lehetıvé teszi újabb mezıgazdasági területek öntözésére való be-

rendezkedését.  

A vízerımő mellé telepített víztározó és kapcsolódó öntözırendszer egy-

másra épülı mőködtetése révén a megtermelt energia output és input oldala 

is kiépítésre kerül. Az öntözırendszerek mőködéséhez felhasznált drága és 

szennyezı fosszilis forrásokból (nagyrészt gázolaj) származó energia ily 

módon megújuló vízenergiával helyettesíthetı. 

 

1.1 Környezettudatosság világpolitikai megjelenése 

Az allokációs problémákkal foglalkozó elképzelések elsı ízben a 70-es, 80-

as években, az olajválság következtében kezdtek elterjedni. Ezek közül az 

egyik nagy jelentıséggel bíró a Gro Harlem Brundtland norvég miniszterel-

nök asszony nevéhez főzıdı „Brundtland-jelentés2”.  

A beszámoló lényege, hogy a jelenlegi fogyasztás nem okozhatja a jövı ge-

nerációi életfeltételeinek szőkülését, másképp megfogalmazva ügyelnünk 

kell a környezeti javak intergenerációs elosztására. Azonban az 

intragenerációs allokációs problémák, igazságtalan helyzetek ugyancsak 

globális feszültségekhez vezethetnek. 

A természeti erıforrások használatról a William Rees és Mathis 

Wackernagel kanadai ökológusoktól származó ökológiai lábnyom ad irány-

mutatást, mely megmutatja, hogy akár egy emberre lebontva mennyi terület 

szükségeltetik önmaga fenntartásához és a tıle származó hulladék lebontá-

                                                 
2World Commission on Environment and Development: Our Common Future, 1987 
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sához. Nem vonhatók le messzemenı következtetések az ezáltal nyert érté-

kekbıl, de az kristálytisztán kirajzolódik, hogy a fejlett országokban élık a 

megengedettnél sokkal nagyobb mértékben veszik ki a részüket a természet 

terhelésébıl. Az EU-ban és Magyarországon is fennáll ez a probléma, ahogy 

azt a 2. táblázat érzékelteti. 

 

2. táblázat Magyarország és az EU ökológiai lábnyoma, biokapacitása és ökológiai de-
ficitje 2003-ban (Forrás: Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013, 2006) 

 Teljes ökológiai 

lábnyom (glo-

bális ha/fı) 

Teljes 

biokapacitás 

(globális ha/fı) 

Ökológiai defi-

cit  

(globális ha/fı) 

Magyarország 3,5 2,0 -1,5 

EU 25 4,8 2,2 -2,6 

1.2 Társadalmi korlátok 

A fenntartható fejlıdés elveinek gyakorlati tettekké transzformálása nem ki-

zárólag a vállalati szektor feladata, hanem a lakosság „fejében” (pl. fogyasz-

tási, közlekedési, utazási szokásaiban) is nagy változásokra van szükség, hi-

szen a 90-es évektıl átlagosan 20%-ra tehetı a lakossági szén-dioxid kibo-

csátás3. 

A környezettudatosság megléte az emberi fejekben nem elegendı a konkrét 

döntések meghozatalánál, mert az esetek többségében a 2. ábrán felvázolt 

Alacsony-költség tézis válik mérvadóvá. De Haan és Kuckartz szerint a 

környezettudatos beállítottság az emberi cselekvéseket csak azokban a szi-

tuációkban határozza meg, melyek alacsony költségekkel, illetve követel-

ményekkel járnak.  

 

                                                 
3 Forrás: KSH, Légszennyezı anyagok kibocsátása, Környezetstatisztikai Évkönyv, 2005 
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2. ábra Alacsony-költség tézis (Forrás: De Haan, Gerhard - Kuckartz, Udo, 1996) 
 
Azt kell tehát elérni, hogy az egyén, vállalat, társadalom mérlegelni tudjon a 

környezetkímélı és környezetkárosító lehetıségek között, és piaci ösztönzı 

elemek segítségével alapjában kizárja azokat a megoldásokat, melyek nega-

tív hatással lehetnek a természetre. Ebben a szemléletformálásban nagy sze-

rep juthat például a közoktatásnak is.  
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2 SZAKIRODALMI ÁTTEKINTÉS 
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2.1 A szennyezettség jelenlegi mértéke és a megújulókban 

rejl ı lehetıség 

 

Mostanra már mindannyiunk számára ismert tény, hogy a fosszilis energia-

hordozókból való energiatermelés korszaka hamarosan lejár. Számítások 

szerint a kitermelés zavartalansága még az elkövetkezı 10-20 évben fenn-

maradhat, de 30-50 év múlva komoly ellátási problémákkal kell számolni. 

Ezek az értékek természetesen csak becslések, hiszen egészen pontosan nem 

lehet kiszámolni sem a kitermelhetı készletek mennyiségét, sem a jövıbeli 

fogyasztás mértékét, viszont az energiaellátás bizonytalanná válása miatt 

idıben fel kell készülni az esetleges krízishelyzetekre, mégpedig biztos, 

fenntartható technológiák elterjedésének kidolgozásával.   

Az elmúlt pár évtizedben megnövekedett károsanyag kibocsátás olyan mér-

tékő koncentrációja alakult ki a bioszférában, mely a kritikus értéket súrolva 

komoly károkat okozhat. 

„Az éghajlatváltozással foglalkozó kormányközi testület (IPPC) szerint az 

üvegházhatást okozó gázok kibocsátása miatt a Föld hımérséklete már 0,6 

fokkal emelkedett, Beavatkozás hiányában az évszázad végéig akár 1,4-5,8 

fokos hımérséklet-emelkedés következhet be.” (Zöld Könyv, 2006) 

Ez többek között a vízkészletek további rohamos csökkenéséhez és 

elsivatagiasodáshoz vezet. A felmelegedés hatására felgyorsul a sarkvidéki 

jégtakarók olvadása, mely a tengerszint emelkedésével a tengerparti városok 

és területek lakóinak okozhat komoly fejfájást. 
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3. táblázat Széndioxid koncentrációja (Forrás: 

www.kvvm.hu/cimg/documents/Groo_Rudolf _2.pdf) 

 Ipari for-

radalom 

elıtt 

1958 1962 1992 1997 2005 

CO2 280       

ppm 

317 

ppm 

323 

ppm 

360 

ppm 

370 

ppm 

380 

ppm 

Változás - 13,2% 15,4% 28,6% 32,1% 35,7% 

 

Mint azt a 3. táblázat is mutatja, az elmúlt pár évtizedben rohamosan fel-

gyorsult az üvegházhatásért nagyban felelıs széndioxid légköri koncentrá-

ciója, megközelítve a 400 ppm-es kritikus értéket.  

A megújuló energiaforrások kiaknázásának növelésével ez a folyamat meg-

állítható lenne, hiszen a konvencionális energiahordozókéival szemben ezek 

károsanyag kibocsátása a beruházás egész életciklusát figyelembe véve 

meglehetısen csekély. Általában az életciklus kezdetekor kell számolnunk a 

szerkezetek, épületek elıállításához szükséges ipari folyamatok széndioxid 

és egyéb károsanyag kibocsátásával.  

A 3. ábrán egyértelmően látszik, hogy a két szélerımő kilowattóránkénti 

széndioxid kibocsátása körülbelül 100-ad részét teszi ki egy ugyanerre az 

egységre lebontott szén-, illetve földgáztüzeléső konvencionális hıerımő 

kibocsátásának. 
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3. ábra CO2 kibocsátás /kWh 2 és 3 MW-os, Vestas gyártmányú szélerımővek, illetve 
földgáz- valamint széntüzeléső erımővek esetében, (Forrás: 
http://www.vestas.com/uk/environment/2005/life_cycle_assessment/life_cycle_assessment.
asp) 
 
„Egy magyarországi projekt megvalósítása révén felépült 600 kW teljesít-

ményő szélerımő havonta átlagosan 92 000 kWh elektromos áramot termel 

(Kulcs, 2001). Ez havi 24 700 MJ energiának felel meg, amit ~10 000 m3 

gáz elégetésével lehet elıteremteni, s e folyamat (CH4 +2O2 � CO2 + H2O) 

során 1 232 kg CO2 keletkezi. Vagyis egy 600 kW teljesítményő szélgenerá-

tor a fosszilis erımővekkel szemben évi 15 tonna CO2-tıl kíméli meg a kör-

nyezetet.” (Tóth – Horváth, 2003)  

Mivel a többi megújuló energiákra épülı erımővek (víz, nap, biomassza) 

üzemeltetésekor se keletkezik CO2 kibocsátás, hasonló megtakarítási ada-

tokkal számolhatunk. 
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A fenti példa is világossá teszi, hogy a megújuló energiaforrások használata 

jelentısen hozzájárul környezetünk megóvásához. Fontos volna, hogy ezt az 

emberiség a valóságos krízishelyzetek kialakulása elıtt felismerje. 

 

2.2 A Kyoto-i Egyezmény: Gazdasági ösztönzı a fosszilis 

energiahordozók használati arányának visszaszorítására 

 

Az üvegházhatásért felelıs gázok kibocsátásának visszaszorítását piaci ele-

mekkel ösztönzı 1997-es Kyoto-i Egyezmény a következı lépcsıfok a 

fenntartható fejlıdés kialakítására, melynek eredményeképpen 2005-ben 

megindult a kibocsátási kvótákkal való kereskedelem.  

Az Európai Unióban a 87/2003/EK irányelv alapján, országonként nemzeti 

kiosztási tervek keretében történt a meghatározott kvótamennyiség allokáci-

ója.  

Magyarország tekintetében ez azt jelenti, hogy az 1985-87 évi átlagos üveg-

házhatású gáz („A széndioxid, a metán, a dinitrogén-oxid, a PFC, illetve 

HFC vegyületek, valamint a kén-hexafluorid. Az Irányelv által meghatáro-

zott kibocsátás-kereskedelmi rendszer 2007-ig csak a széndioxidra vonatko-

zik, késıbb azonban más gázok is bekerülhetnek a rendszerbe.” 4) kibocsátás 

6 %-os csökkentését fogja teljesíteni a 2008-2012-ig tartó periódus átlagá-

ban.  

„Az Irányelv értelmében az Irányelv I. mellékletében meghatározott létesít-

mények köre 2005. január 1.-tıl csak kibocsátási engedély birtokában bo-

csáthatnak ki szén-dioxidot. A kibocsátási engedélyes létesítmények kötele-

sek szén-dioxid kibocsátásaikat nyomon követni és évente bejelenteni. Az 

                                                 
4 Magyarország Nemzeti Kiosztási Terve, 2004 
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engedély arra kötelezi a létesítményeket, hogy minden év végeztével annyi 

ún. „szén-dioxid kibocsátási egységet” adjanak vissza az államnak, amennyi 

szén-dioxidot az adott évben kibocsátottak. Egy kibocsátási egység tehát ar-

ra jogosítja fel birtokosát, hogy egy tonna szén-dioxidot bocsásson ki. Ez a 

jogosultság szabadon átruházható.”5 

A kiosztási terv alapján az elsı 3 éves periódusra Magyarországon éves át-

lagban 31.266.000 tonna CO2 kibocsátására feljogosító kvótát osztottak ki. 

 

A piac mechanizmusa egyelıre nem kényszerítette az ipari létesítményeket 

környezetkímélı technológiák alkalmazására, hiszen a kereskedési idıszak 

áprilisi zárultával, elızı év decemberétıl a drágulás helyett a kibocsátási 

kvóták piaci ára folyamatosan zuhant. A Pénzügyminisztérium 2007.03.26-

án a megmaradt 1.177.500 kibocsátási egységet 0,88 Eurós áron értékesítet-

te6.  

A Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által a következı évre számí-

tott 30.733.000 t kibocsátási elıirányzatát az Európai Bizottság 12,4%-kal 

csökkentette és így 26.922.000 t kibocsátást engedélyezett7. Mivel hasonló 

csökkentések léptek érvénybe az Európai Unió más országaiban is, várható, 

hogy ezáltal élesebb piaci verseny alakul ki az esetleges hiányzó kvóta-

mennyiségekért, mely a jelenlegi túlkínálat helyett keresletet eredményez, 

ami természetesen a kvóták jegyzési árának emelkedéséhez vezet. 

A megemelkedett beszerzési ár, pedig ösztönzıleg hathat a környezetkímélı 

technológiák elterjedésére és ezáltal az üvegházhatást eredményezı gázok 

kibocsátásának csökkentésére. 

 

                                                 
5 Magyarország Nemzeti Kiosztási Terve, 2004 
6 http://www.zoldtech.hu/cikkek/20070327kvotaarveres  
7 http://www.fn.hu/gazdasag/0704/megvagta_eu_magyar_160530.php 
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2.3 A megújuló technológiák elterjedésének korlátai 

 

Patay (2003) szerint a megújulók elterjedésének a következı korlátai lépnek 

fel: 

- alacsonyabb energiakoncentrációval rendelkeznek, ezért általá-

ban nagyobb a területigényük 

- magasabb beruházási költség 

- hosszabb megtérülési idı 

 

Összefoglalva tehát azt lehet mondani, hogy a zöld energia piaci ára egyelı-

re nem versenyképes a konvencionálisan termelt energiáéval. Természetesen 

itt meg kell említeni, hogy mindez a felmerülı externális költségek figye-

lembevétele nélkül igaz; ennek részletes kifejtése a következı alfejezetek-

ben történik.  

 

Egyéb, más korlátok is adódhatnak az energia-, gazdaságpolitikából kifolyó-

lag: 

 

- Egy gazdaságban az energiaszektor kulcsfontosságú szerepet tölt 

be, ezért nemzeti és nemzetközi érdekek főzıdnek a jelenlegi 

rendszer fenntartásához (olajlobby). 

- Az ipari technológiák a konvencionális energiahordozókra épül-

nek, ezért az átállás meglehetısen költség-, és idıigényes lenne. 

Ennek ellenére a 70-es évek olajválságai technológiai újításokat 

eredményeztek és az energiahatékonyság is növekedett (pl.: ala-

csony fogyasztású autók megjelenése). 
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A mostani és elkövetkezendı energiahelyzetet is egy lassú olaj-

válságként lehet felfogni, hiszen az olaj-, és gázkészletek csök-

kenésével és a fejlett és fejlıdı országok növekvı energiaigé-

nyével folyamatosan növekszik ezen energiahordozók piaci ára 

(Lásd 4. ábra, mely a kıolaj árának változását szemlélteti). 
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4. ábra A kıolaj árának alakulása 1970-2005-ig (Forrás: BP, 2006) 
 

Helyettesítı termékek hiányában, az olajipari produktumok az 

egyes makrogazdaságokban elfoglalt domináns szerepükbıl kifo-

lyólag a 5. ábrán látható módon az aggregált kínálati görbe felfe-

lé csúszását eredményezik, és ezáltal a nemzetgazdaságokban nı 

az infláció és csökkenek a jövedelmek. 
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5. ábra Az olajválság hatása a jövedelmekre és inflációra (Forrás: Blanchard, 2002) 

 

- Az energiapiacon kialakult, jól felépített infrastruktúrával ren-

delkezı ellátó rendszerek átalakítását nem szorgalmazzák az el-

kényelmesedett fogyasztók. 

- Komoly részét képezik az állami bevételeknek az üzemanyagok-

ra kivetett jövedéki adók, melyrıl nem szívesen mondanak le a 

kormányok. 

- A megújuló energiaforrásokra adott állami támogatások nem 

megfelelı mértékőek és csak utólagosan vehetık igénybe, likvi-

ditási problémák léphetnek fel a projekt finanszírozásánál. 

 

A fogyasztói oldalról a következı korlátok jelentkeznek a megújulók elter-

jedésével kapcsolatban: 

 

- Pazarló stratégia: A fogyasztó egyetlen célja a végtelen szükség-

letek kielégítése. Semmi nem kényszeríti a takarékosságra, és az 
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energiaköltségek eltörpülnek a gazdasági hatalom következtében. 

A legnagyobb probléma a természeti értékekkel szembeni érzé-

ketlenség. 

- Takarékos stratégia: Energiatakarékosságra sarkalló tényezık, 

mint a fogyasztók alacsony jövedelme és a szolgáltatók közti ki-

élezett versenyhelyzet. 

- Alternatív stratégia: Legfontosabb ismérvei a takarékosság és a 

diverzifikáció (energiahordozók felhasználásának sokszínősége). 

A stratégia alapszemlélete, hogy az energiainput minimálisra 

csökkentésével mérséklıdik a függıség. Kézzelfogható példa er-

re a stratégiára az önellátó gazdaságok körfolyamata, ahol a mel-

léktermékek inputtényezıként visszakerülnek a rendszerbe. 

 

Az egyetlen lehetıség a jövıre nézve a harmadik stratégia elterjesztése, 

ahol a következı feltételeknek kell teljesülnie: 

 

- elegendı pénzeszköz a magasabb beruházási költségekre 

- ösztönzı energiapolitika az állam részérıl 

- széleskörő tájékoztatás a megújuló energiatermelési technológiák 

elınyeirıl és hasznosságáról 

 

Ezen, harmadik pontnál kapcsolódnak be a Bevezetés, Célkitőzések fejezet-

ben megfogalmazottak, melyek szerint a dolgozatban a megújuló energia-

termelı technológiák, ezeken belül is a szél-, és vízenergia konkrét projek-

tek értékelésén keresztül kerülnek bemutatásra. 
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2.4 Környezetgazdaságtani alapvetés 

 

A megújuló energiatermelési technológiák versenyképessé válásának egyik 

lehetséges módja, hogy a fosszilis energiahordozók piaci ára jelentısen 

emelkedik. A közelmúlt árváltozásai alapján nem tőnik valószínőtlennek 

mindez, és amint ellátási zavarok is jelentkeznek, a fosszilis tüzelıanyagok 

árának további, folyamatos emelkedése prognosztizálható. 

Az áremelkedések ellenében fellépı tényezık között fontos megemlíteni, 

hogy a fosszilis energiahordozókat (olajat) exportáló országok a közelmúlt 

olajválságainak tapasztalatai alapján igyekeznek mérsékelni, illetve teljes 

mértékben visszatartani az áremelkedést, így elkerülve a helyettesítı termé-

kek piaci térnyerését. 

A fosszilis és az ıket helyettesítı megújuló energiahordozók jelenbeli és 

várható jövıbeli árának összefüggésére a továbbiakban kifejtett Varian el-

mélete ad egy lehetséges közgazdasági választ. 

„Az olaj árának a kamatláb által megszabott ütemben kell emelkednie. A 

földben lévı olaj olyan, mint bármely egyéb aktíva. Ha egy termelınek 

megéri, hogy egyik periódustól a másikig birtokolja, akkor annak olyan ho-

zadékot kell nyújtania számára, amely megegyezik a máshonnan nyerhetı 

pénzhozadékkal…Tegyük fel, hogy az olaj iránti kereslet állandó, évente D 

barrel, és a világ teljes olajkészlete S barrel. Az olaj tehát még T=S/D évig 

lesz elegendı. Amikor, majd az olajkészlet kimerül, alternatív technológiát 

kell használni – mondjuk cseppfolyósított szenet - , amelyet barrelenként ál-

landó C dollár költséggel lehet elıállítani....Mennyiért kell eladni az olajat T 

év múlva, mikor az éppen kifogy majd? Világos, hogy barrelenként C dollá-

rért, mert ennyi a cseppfolyós szén, a tökéletes helyettesítı ára. Ez azt jelen-
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ti, hogy egy barrel olaj mai ára p0, és ez a kamatlábnak megfelelı r ütemben 

nı a következı T évben, hogy egyenlı legyen C-vel. Ebbıl a  

 

Tr

C
p

)1(0 +
=  

 

egyenletet kapjuk. 

Mi történne, ha technológiai áttörés következtében csökken C értéke? Ekkor 

a fenti egyenlet szerint p0-nak is csökkennie kell.” (Forrás: Varian, 2005) 

Csupán a piaci ármechanizmusból kiindulva a fenti gondolatmenet alapján 

mindaddig nem lehetséges a megújulók helyettesítıként való alkalmazása, 

míg az utolsó csepp olaj el nem fogy. 

A helyes érvelés érdekében a vizsgálat tárgyát nem annak kell képeznie, 

hogy a megújuló energiaforrások kiaknázásának költségei miért magasak, 

hanem annak, hogy a fosszilis energiahordozók használatának ára miért ala-

csony, máshonnan közelítve, milyen egyéb járulékos szociális költségeket 

generál ezen konvencionális tüzelıanyagok elégetése. 

 

2.4.1 A környezetgazdaságtan történeti fejlıdése 

 

A hagyományos villamos-energia termelés komoly környezetszennyezéssel 

jár. Az áramtermelés folyamán elsısorban a légkör szennyezése dominál. 

Közgazdasági oldalról közelítve ez nem más, mint a légkör, mint közjószág 

ingyenes melléktermék (hulladék) – tárolóként történı hasznosítása. Ehhez 

hasonló problémákkal, azaz a közjavak használatával és ennek szabályozá-

sával több közgazdasági elmélet is foglalkozik. Egyszerő példával él 

Hardin, amikor ennek szemléltetésére a „közlegelı tragédiájáról” ír. 
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Hardin a problémát egy közlegelı kizsákmányolásából vezeti le, melyet a 

földmővesek közösen használnak. Annak ellenére, hogy a túlzott használat 

jelei megjelennek, egy gazdának érdekében áll még több állatot a legelıre 

kiküldeni, hiszen ennek haszna még mindig nagyobb, mint a kára, hiszen ezt 

megosztja a többiekkel. Ha ı egyedül terelne csak kevesebb jószágot a 

legelıre, a többieknek lehetıvé tenné, hogy jobb területen legeltethessenek. 

Azaz neki csak kára volna, a többieknek viszont haszna.  

Mivel minden egyén így gondolkozik, ez a (korlátozott) legelı túlzott hasz-

nálatát eredményezi, egészen addig, míg az teljesen tönkre nem megy.8 

„A gondolatmenet geometriai megközelítését a 6. ábra illusztrálja. Csökke-

nı átlagtermékgörbét rajzoltunk, ésszerő azt feltételezni, hogy minél több 

tehenet legeltetnek a közlegelın, annál kisebb lesz az egy tehénre jutó kibo-

csátás (pl. tejtermelés). Mivel az átlagtermék csökkenı, a határterméknek 

mindig az átlagtermékgörbe alatt kell haladnia. Így a teheneknek az a szá-

ma, ahol a határtermék egyenlı a-val, kisebb lesz, mint az a pont, ahol az 

átlagtermék egyenlı a-val. A használati korlátozást érvényesítı mechaniz-

mus hiányában a legelı túlzsúfolttá válik.” (Forrás: Varian, 2005) 

                                                 
8 Saját fordítás, eredeti német szöveg: „Hardin entwickelt die Logik dieses Dilemmas am 
Beispiel der Übernutzung eines Gemeindeweidelands (Allmende), dass von verschieden 
Bauern gemeinsam benutzt wird. Auch wenn es Anzeichen der Überweidung gibt, sei es für 
den einzelnen Herdenbesitzer doch rational, mehr Tiere auf die Weide zu schicken, da der 
Nutzen, den er davon hat, zunächst immer noch größer ist als der Schaden, den er mit allen 
anderen Herdenbesitzern gemeinsam teilt. Würde er allein sein Vieh reduzieren böte dies 
den anderen die Möglichkeit bessere Weidequalität für ihr Vieh zu nutzen. Er hätte also nur 
den Schaden, die anderen den Vorteil. Weil jeder so denkt treibe dies die Übernutzung des 
(begrenzten) Weidelands bis zu seiner vollständigen Zerstörung voran.“ 
(Forrás: Brand, 2001) 
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6. ábra A közlegelı tragédiája (Forrás: Varian, 2005) 
 

A következıkben rövid áttekintés olvasható a környezettudatosság, környe-

zeti gondolkodás a közgazdaságtudományban való megjelenésérıl.  

A közgazdaságtudomány gyökerei a 17. századi erkölcsfilozófiáig nyúlnak 

vissza. Az akkori erkölcsfilozófiai nézetek szerint a társadalmi fejlıdés 

könnyebben elısegíthetı a közösség jólétének növelésével, mintha az egyé-

nek individuális érdekeiket követve saját jólétük növelésén fáradoznak. 

(lásd késıbb Adam Smith) Mindezek ellenére az ökonómia késıbbi fejlıdé-

se olyan irányt vesz, hogy a jelenleg általánosan elfogadott nézetek szerint 

szinte kizárólag az egyéni érdekek vezérlik a gazdaság mőködését és alakít-

ják a jövıt. 
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Mára világossá vált, hogy a népesség és a gazdaság növekedése továbbá az 

a technológiai fejlıdés tovább nem folytatható, melynek irányait a profitér-

dekek, nem pedig környezetvédelmi, takarékossági és hatékonyság-növelési 

célok határozzák meg. 

Az alábbi bekezdésekben néhány olyan jelentıs közgazdasági iskola megál-

lapításai kerülnek összefoglalásra, melyekben ha kezdetben nem is explicit 

módon, de fellelhetı a környezeti gondolkodásmód. 

A közgazdaságtudomány kezdeti képviselıinél a természet érintetlensége 

továbbá a környezeti javak korlátlan rendelkezésre állásába vetett hit nem 

teremtett olyan helyzetet, melyben a környezeti-externáliák problémája egy-

általán felmerülhetett volna. Ezért ık a közjavakat csak elméleti modelljeik-

ben említik meg.  

Jó példa erre a fiziokratizmus képviselıje, Francois Quesnay (1694-1774). 

Quesnay úgy vélte, hogy a gazdaságban, ugyanúgy mint a természettudo-

mányokban általános érvényő törvényszerőségek uralkodnak. Állami be-

avatkozásra semmi esetben nincs szükség, hiszen a rend természeti törvé-

nyek alapján, önmagától helyreáll.  

A klasszikus közgazdasági iskola Adam Smith (1723-1790) fellépésével a 

híres „láthatatlan kéz” elméletével szintén a piaci mechanizmusok önállósá-

gát hirdeti. A „láthatatlan kéz”, mint egy külsı erı terelgeti a piacot az 

egyensúlyi állapot felé, ahol maximális közösségi jólét érhetı el az egyének 

individuális cselekedetei következményeképpen. Smith elmélete szerint a 

gazdaságnak mindenféle állami beavatkozás nélkül kell mőködnie. Az állam 

kizárólag a közjavak (közmővek, honvédelem, bíráskodás) elıállításában 

vállalhat szerepet.  

Az emberiség által elıidézett elsı globális problémát Thomas Robert 

Malthus (1766-1834) ismerte fel. Híres elmélete a népesség-növekedéssel 

foglalkozott. Megfigyelte, hogy a népesség gyorsabban növekszik, mint az 
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élelmiszerek termelése. Az ilyen tragikus szituációk, melyekben az élelmi-

szer kínálat kisebb, mint a kereslet, háborúkhoz, járványokhoz, éhínségek-

hez vezetnek. Ez a veszély a ma élıket is veszélyezteti, mivel az élelmiszer-

termelés a népesség-növekedéssel ellentétben csupán degresszíven növek-

szik. Malthus elméletét a 7. ábra szemlélteti.  
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7. ábra Thomas Malthus modellje a népesség növekedésre, majd visszaesésre (Forrás: 
Constanza et al., 2001) 
 

A neoklasszikus közgazdászok (Walras, Jevons, Marshall), mint az ipari for-

radalom képviselıi, az 1929-es gazdasági világválság megoldására elméletet 

kidolgozó Keynes, valamint a kapitalizmus ellenzıi (mint Marx) modellje-

ikben csak olyan inputtényezıket vesznek figyelembe, melyek rendelkeznek 

piaci árral. Még ebben a korban is úgy tőnt, hogy a természeti erıforrások és 

a környezet szennyezıanyag-elnyelı képessége korlátlan, hiszen ekkor áll át 

a világ energiatermelése a korábbi kizárólagos megújuló energiaforrás-

használatról a nem regeneratív források igénybevételére. A nem megújuló 

források nagyobb energiasőrőséggel rendelkeznek, így terjedésükre a mér-
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sékeltebb költségek és a kényelem elegendı magyarázatot jelent. A föld je-

lenlegi, súlyos környezeti problémái ennek a struktúraváltásnak köszönhe-

tıek. A korszak késıbbi közgazdászai ugyan látták (láthatták) a környezet-

szennyezés problémáját, ugyanakkor a technikai fejlıdést túlbecsülték. Ab-

ban bíztak, hogy a környezeti problémák a technika fejlıdésével automati-

kusan megoldódnak. 

A következı közgazdászok foglalkoztak elıször kifejezett módon a környe-

zeti problémákkal, így ıket tekintjük a környezet-gazdaságtan megalapítói-

nak. 

Annak ellenére hogy Arthur Cecil Pigou (1877-1959) neoklasszikus köz-

gazdász, felfedezi, hogy a termelés következményei nem csupán a vevıt és 

termelıt érinthetik. İ vezeti be az externáliák definícióját. Az externáliák a 

termelés és a fogyasztás olyan járulékos hatásai, melyet a piac nem vesz fi-

gyelembe. Ez azt eredményezi, hogy a piaci árban nem foglaltatik benne, 

például a termelés és fogyasztás környezeti hatásai (környezeti javak input-

ként történı felhasználása, a környezet hulladék és emissziós terhelése). En-

nek alapján a piacon kialakuló egyensúly nem felel meg a valós egyensúly-

nak. Algebrailag Pigou elmélete a következıképp írható le: 

 

A piaci egyensúly tökéletes verseny esetén externáliák nélkül a következı 

esetben áll fenn: 

 

S (supply)   =  D (demand)9 

MC (marginal cost)10  =  D, mivel tökéletes verseny esetén a pi-

aci kínálat a határköltséggörbe üzemszüneti pont feletti szakaszával egyezik 

meg. 

                                                 
9 S: piaci kínálat; D: piaci kereslet 
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A piaci egyensúly tökéletes verseny esetén externáliák figyelembevétele 

mellett a következı esetben áll fenn: 

 

MSC    = MSB 

 

MSC: marginal social cost � társadalmi határköltség: egy pótlólagos ter-

mékegység teljes (egyéni + külsı) költsége. 

MSB: marginal social benefit � társadalmi határhaszon: egy pótlólagosan 

elfogyasztott termékegység értéke. 

 

MSC   = MSB 

MC + MEC  = P + MEB 

 

MEC: marginal external cost � A termelés külsı határköltsége: A termelés 

külsı határköltsége egy pótlólagos termék kibocsátásán elért, az 

externáliával érintett személy szempontjából értelmezett termelésiköltség-

növekedést, vagy költségmegtakarítást jelent.  

MEB: marginal external benefit � Külsı határhaszon: Az érintett személy a 

termék elfogyasztásából adódó, pénzegységekben kifejezett elınye illetve 

hátránya. 

 

A fentiekre jó példa a benzin termelése és fogyasztása. Azon feltételezés el-

lenére, hogy az üzemanyag-piacon tökéletes verseny van, beavatkozás nél-

kül nem alakul ki a társadalmi tekintetben helyes egyensúly, hiszen a benzin 

termelése és fogyasztása is externáliákat okoz. A külsı beavatkozás például 

adó formájában jelenhet meg, melynek mértéke a külsı gazdasági határkölt-
                                                                                                                            
10 MC: a termelés határköltsége (Mennyivel nı a termelés költsége, ha az output egy egy-
séggel növekszik.) 
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séggel illetve határhaszonnal, mindkettı egyidejő fennállása esetén ezek 

összegével azonosítható. Az elméletet grafikusan a 8. ábra szemlélteti. 

 

 
8. ábra A társadalmi egyensúly kialakulása (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
 

A hazai gazdaságpolitikában is megjelenik a környezeti adók alkalmazása. 

A KSH 2005-ös Környezetstatisztikai évkönyvében az effajta adóbevétel 

megközelítıleg 550 milliárd Forint. Ezek kiterjesztésén és hatékonyabb, 

célorientáltabb alkalmazásán nem csupán a hazai környezetpolitika fárado-

zik. Az Európai Unió központi szervei és a tagországok egyaránt fontosnak 

tartják a szennyezı termelés illetve a pazarló fogyasztás környezeti adókkal 

történı sújtását, ezáltal a versenyelıny megszüntetését, illetve ezen tevé-

kenységek visszaszorítását. 

 

A Pigou-modell mellett meg kell említeni az ugyancsak széles körben is-

mert közgazdász Ronald H. Coase elméletét is. Coase szerint nincs szükség 
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állami beavatkozásra, ha a tulajdonviszonyok teljesen tisztázottak a piac au-

tomatikusan eléri a társadalmi egyensúlyt. „A valódi kérdés csupán az, va-

jon „A” okozhat kárt „B”-nek, vagy „B” okozhat kárt „A”-nak? A probléma 

megoldása az, hogy a két lehetıség közül a kisebbik rosszat választjuk.”11 

(Ahol „A” a szennyezı fél, „B” pedig az externália érintettje.) 

Coase véleménye szerint elıfordulhat, hogy az a fél fizet a szennyezés mér-

sékléséért, aki a negatív externália érintettje. Ilyen eset például, amikor egy 

folyón közvetlenül a papírgyár („A”) alatt egy haltenyésztı („B”) tevékeny-

kedik. A papírgyár az üzem szennyvizét tisztítás nélkül a folyóba engedi, 

mely a haltenyésztınek súlyos károkat okoz. Ha a tulajdonviszonyok tisztá-

zottak, és feltevésként a folyó a papírgyár tulajdonában van „B”-nek kell fi-

zetnie a szennyezés csökkentéséért. Ugyanis „A” összhasznát maximalizál-

va addig „termeli” a szennyvizet, amíg a határhaszna zérus nem lesz. Csak 

akkor hajlandó csökkenteni a termelést és így a szennyvízkibocsátást (eset-

leg tisztítóberendezést üzembe állítani), ha az így kiesı hasznot „B” megté-

ríti. Erre „B” valószínőleg mindaddig hajlandó is lesz, míg az ebbıl szárma-

zó költsége alacsonyabb, mint a nyert hasznossága. A 9. ábra grafikusan 

szemlélteti, miként csökkenthetı például a mennyiség a kezdeti Q0-ról Q1-

re. Könnyen belátható, hogy ebben az esetben megéri megállapodniuk, hi-

szen az ábrán jelölt piros háromszög („A” elmaradt haszna) kisebb, mint a 

besatírozott terület („B” költségmegtakarítása). A megállapodások a szeny-

nyezı anyag termelését egészen QOPT szintig csökkentik. 

 

                                                 
11 Saját fordítás, eredeti angol szöveg:„The real question that has to be decided is: should A 
be allowed to harm B or should B be allowed to harm A? The problem is to avoid the more 
serious harm.” (Forrás: Coase, 1960) 
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9. ábra Coase elméletének grafikus ábrázolása (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
 

Coase elméletét környezeti szempontból szemlélve megállapítható, hogy a 

szennyezı emisszió csökkentésének a legkevésbé sincsenek erkölcsi alapjai. 

Ez a „hátrány” a modell legfontosabb elınye is, hiszen világnézeti és egyéb 

erkölcsi tényezık teljes kiiktatásával is, tisztán gazdasági megfontolás alap-

ján lehetıség van környezetbarát technológiák bevezetésére. 

 

2.4.2 A környezetgazdaságtan tárgyköre 

„Összefoglalva és pontosítva a környezetgazdaságtan statikus kontextusban 

az immár szőkösnek elismert környezeti javak figyelembe vételével alloká-

ciós problémák hatékony megoldására keres válaszokat.”12 

                                                 
12 Saját fordítás, eredeti német szöveg: „Zusammenfassend und präzisierend bedeutet 
Umweltökonomie in einem statischen Kontext folglich, dass Allokationsproblem unter 
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A közgazdaságtudomány csak szőkös javakkal foglalkozik. Az emberiség 

történelme során még sosem nézett szembe a természeti erıforrások globáli-

san értelmezett szőkösségével, ezért ezen problémakör csak az utóbbi 20-30 

évben keltette föl a közgazdászok figyelmét. 

A 4. táblázat az intézményrendszer kialakulásának vonatkozásában világít rá 

erre. Megfigyelhetı hogy a kiválasztott európai országokban a környezetvé-

delem hivatalos megjelenése a 70-es évekre tehetı. 

 

4. Táblázat A környezetvédelem hivatalossá válásának ideje egyes európai országok-
ban (Forrás: Wiesmeth, 2003) 

Ország Környezet- vé-
delmi 

 minisztérium 

Környezet-
védelmi 
hatóság 

Környezet- 
védelmi 

kerettörvény 

Környezet- véde-
lem  

az alkotmányban 

NSZK 
(1990-ig) 

1971 1988 1970 1968 

Németország 1968 1974 1974 1994 

Nagy-
Britannia 

1970 1972/95 1974/90 - 

Dánia 1971 1971 1973/91 - 

Hollandia 1971/82 1984 1979/93 1983 

Franciaország 1971/84 1991 - - 

Ausztria 1972 1985 2000 1984 

Magyarország 1990 1974 1976 1972/89 

Lengyelország 1972 1980/91 1980 1976/89 

Románia 1989 1972 1973 1991 

Csehország 1989 1992 1992 1992 

 

A nyugat-európai, közgazdasági értelemben egoista (a magánjavak domi-

nanciája jellemzı) gazdaságokban a környezeti javak direkt módon a fo-

gyasztásban, indirekt módon a termelés inputtényezıiként jelennek meg. 

A környezetgazdaság allokációs problémákból adódó legfontosabb kérdései 

a következık: 

                                                                                                                            
Einbeziehung der als knapp anerkannten Umweltgüter mit ihren besonderen Eigenschaften 
effizient zu lösen.“ (Forrás: Wiesmeth, 2003) 
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− Mely környezeti javak szükségesek? 

− Miként bocsáthatók a környezeti javak a gazdaság rendelkezése? 

− Kinek a rendelkezésére kell állniuk? 

 

A piaci mechanizmusok nem vezetnek minden esetben társadalmi egyen-

súlyra, de azokban az esetekben, amikor a termelés és a fogyasztás 

externáliákkal jár, egészen bizonyos, hogy a „láthatatlan kéz”- mechanizmu-

sa (Smith, 1776) teljesen mőködésképtelen. Az externáliák azt eredménye-

zik, hogy a környezeti javak használatának magán és a társadalmi költsége 

eltér egymástól. A környezetgazdaságtan szabályozó eszközei lehetıvé te-

szik, hogy ezek közeledjenek egymáshoz. Ugyanakkor ezek társadalmi elfo-

gadottsága azért problematikus, mert „a környezeti javak fogyasztásában 

nem lehetséges a kizárás, és a társadalom tagjai úgy érzik, az egyes indivi-

duum cselekedetei egyáltalán nem, vagy csak elhanyagolható mértékben be-

folyásolják az adott környezeti szituációt.”13 

 

A közgazdaságtan allokáció alatt az erıforrások és egyéb javak gazdasági 

szereplık közötti elosztását érti. Ezek alapján gazdálkodni nem jelent mást, 

mint a sok lehetséges allokáció közül kiválasztani azt, mely megfelel a cél-

kritériumoknak. A cél a pareto-hatékony allokáció elérése. Ez akkor követ-

kezik be, amikor a javak újraelosztásával egy gazdasági szereplı sem hoz-

ható jobb helyzetbe anélkül, hogy valamely másik gazdasági szereplı hely-

zete rosszabbodna. 

 

                                                 
13 Saját fordítás, eredeti német szöveg: „Der Aspekt der Nicht-Ausschliessbarkeit und die 
Beobachtung dass die Umweltsituation durch die Aktivitäten eines einzelnen Individuums 
oft nicht merklich verändert wird, charakterisierende Eigenschaften öffentlicher Güter, 
verkomplizieren das Allokationsproblem für die Umweltgüter.“ (Forrás: Wiesmeth, 2003) 
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2.5 Externáliák okozta allokációs problémák 

Ebben az alfejezetben az externáliák okozta allokációs problémák és ezek 

internalizálásának következményei egy két termék termelését és fogyasztá-

sát figyelembe vevı geometriai modell segítségével kerülnek bemutatásra. 

Az egyik termék a környezetbarát módon, regeneratív forrásokból termelt 

elektromos áram (továbbiakban „ZA”), a másik a hagyományos módon, 

fosszilis energiahordozók elégetésével illetve atomenergiával termelt elekt-

romos áram (továbbiakban „KA”). A modell pareto-hatékony allokációt fel-

tételez mind a termékek esetében, mind pedig a termelési tényezık (tıke 

„K”, munka „L”) felhasználásakor. A termékek normál-, magánjavak; a 

termék és tényezıpiacon is tökéletes verseny van.  

 

2.5.1 A javak fogyasztók közti hatékony elosztása 

A

B

Ux
A = Uy

B
OPT

OPT

KA

ZA

IA/PZA
IB/PZA

IB/PKA

IA/PKA  
10. ábra A fogyasztás Edgeworth-négyszöge (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
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A 10. ábra a termékárak és jövedelmek figyelembevétele mellett mutatja az 

„A” és „B” fogyasztó közti hatékony termékallokációt. A termékek elosztá-

sa akkor pareto-hatékony, ha mindkét fogyasztó esetében a helyettesítés ha-

tárrátája (MRS-Marginal Rate of Substitution) egyenlı. Ez az eset akkor áll 

fenn, ha a fent felvázolt edgeworth-négyszögben a megfelelı közömbösségi 

görbék egymást pontosan egy pontban érintik. Látható, hogy a közömbössé-

gi görbék lineárisak, és mindegyik meredeksége -1. Ennek oka, hogy a mo-

dell feltételezése szerint mindkét fogyasztó („A” és „B”) átlagosnak tekint-

hetı, azaz egyikük sem extrém környezettudatos, továbbá, hogy „ZA” és 

„KA” egymás tökéletes helyettesítıi. 

„A” és „B” fogyasztónak összesen annyi jövedelme van, hogy a fenti 

edgeworth-négyszögben ábrázolt képzeletbeli gazdaságban megtermelt tel-

jes „ZA” és „KA” mennyiséget meg tudják vásárolni. 

Empirikus megfigyelések alapján feltételezhetı, hogy PZA>PKA, így a költ-

ségvetési egyenesek meredeksége abszolút értékben kisebb, mint 1. 

Ha a jövedelmeket és a termékárakat figyelmen kívül hagyjuk, az 

edgeworth-nényszög minden pontja pareto-hatékony termékallokációt 

eredményez, így szerzıdési egyenes helyett szerzıdési területrıl lehet be-

szélni. 

A termékárak és jövedelmek figyelembevételével látható, hogy a fent felvá-

zolt feltételezés (PZA>PKA) érvényessége mellett mindkét fogyasztó esetében 

pareto-hatékony termékallokációt egyedül „KA” kizárólagos fogyasztása 

eredményez. „A” és „B” fogyasztók közti eloszlás kizárólag a kezdeti jöve-

delemelosztás függvénye. 

A modell egyszerősíthetı. Mivel az „A” és „B” fogyasztó ökonómiai jel-

lemzıi teljesen megegyeznek, a további vizsgálatokhoz elegendı egyetlen 

fogyasztó is. Ennek hátterében a két termék („ZA” és „KA”) 

mikroökonómiai tulajdonságai állnak. A fogyasztók döntı többségének tel-
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jesen irreleváns, hogy a háztartásokban (vállalatoknál) elfogyasztott elekt-

romos áram fosszilis, nukleáris, vagy megújuló forrásokból származik. To-

vábbá a gyakorlatban „ZA” és „KA” az elektromos hálózatok technikai jel-

lemzıi miatt semmiképp sem különíthetık el. 

 

2.5.2 Az inputtényezık termelık közti hatékony elosztása 

A hatékony elosztás feltétele, hogy két inputtényezı mellett a helyettesítés 

technikai határrátája (MRTS – Marginal Rate of Technical Substitution) 

mindkét termék esetében egyenlı legyen. Amennyiben ez az egyenlıség 

nem áll fenn, az inputtényezık újraelosztásával növelhetı a kibocsátás. Ez a 

feltétel implicit módon a fent már megemlített pareto-hatékonyságnak felel 

meg. A 11. ábrán a termelés edgewoth-négyszögében „ZA” és „KA” 

izokvantjai láthatók.  

K

L

ZA

KA

Q 2
ZA

Q 5
ZA

Q 3
KA

Q 2
KA

Q 4
KA

Q 3
ZA

Q 1
KA

Q 1
ZA

Q 5
KA

Q 4
ZA

 
11. ábra A termelés edgeworth-négyszöge (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
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A 12. ábrán látható, hogy ugyanakkora mennyiség „KA” megtermeléséhez 

mindkét inputtényezıbıl kevesebb kell. (Feltételezve, hogy mindkét termék 

izokvant görbéi párhuzamosak.) Ez a különbség abból adódik, hogy „KA” 

termelésekor fellépı externáliákat a gyakorlatban figyelmen kívül hagyják. 

(Feltételezve, hogy „ZA” termelése nem jár externáliákkal.) 

 

Q 1
ZA

Q 1
KA

K

L

 
12. ábra „ZA” és „KA” izokvant görbéi (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
 

2.5.3 A transzformációs görbe14 megszerkesztése  

A javak fogyasztók közti hatékony elosztását illetve az inputtényezık ter-

melık közti hatékony elosztását lényegében azonos logika alapján, egy-egy 

edgewoth-négyszög szemlélteti. Mindkét esetben az egyensúlyt a szerzıdési 

görbe illetve szerzıdési terület mutatja. 
                                                 
14 Az összefüggés a hazai szakirodalomban több szerzınél a „termelési lehetıségek határa 
görbe” elnevezéssel szerepel 
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A következıkben a két piac egyensúlyának leírása egyetlen eszközzel törté-

nik. Ekkor a cél a termelés fogyasztási piacra gyakorolt hatásának vizsgála-

ta. A fenti kritériumoknak megfelelıen szerkesztett függvény a „ZA” és 

„KA” termékekbıl kialakított azon fogyasztói kosarakat mutatja, melyeket 

pareto-hatékony inputallokációkkal termeltek. Mindezek alapján a termelés 

és fogyasztás egyensúlya a következı egyenlettel írható le: 

 

MRSZA = MRSKA  = MRT 

 

Q K A

Q ZA

T1

 
13. ábra Transzformációs-egyenes (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
 

A transzformációs egyenes megmutatja, hogy a gazdaságban hány egység 

„ZA” termelésérıl kell lemondani ahhoz, hogy „KA” termelését egy egy-

séggel fokozni lehessen. Ez egyben a transzformáció határrátájának (MRT – 

Marginal Rate of Transformation) meghatározása is. 
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A 13. ábrán olyan esetet mutat, melyben az MRT konstans és abszolút ér-

tékben kisebb, mint 1. Ennek gyakorlati jelentése az, hogy nem kerülnek 

internalizálásra „KA” termelése során felmerülı externáliák, így egy többlet 

egység „KA” termelése érdekében nem kell egy teljes egység 

„ZA”el ıállításáról lemondani. 

 

2.5.4 A transzformációs görbe levezetése egyéb módon 

A transzformációs görbe az inputtényezık parciális termelési függvényeibıl 

is levezethetı. Ekkor a transzformációs görbe alakja a parciális termelési 

függvények alakjától függ. 

 

− Amennyiben a transzformációs görbe lineáris, azaz az MRT kons-

tans, mindkét inputfaktor termelési függvénye konstans skálahoza-

dékot mutat. 

− Amennyiben a transzformációs görbe konvex, legalább az egyik té-

nyezı termelési függvénye progresszív (növekvı skálahozadékú), és 

a másik nem degresszív. 

− Amennyiben a transzformációs görbe konkáv, legalább az egyik té-

nyezı termelési függvénye degresszív (csökkenı skálahozadékú), és 

a másik nem progresszív. 
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45°

LZA

TP0
ZA

QZA

 
14. ábra A „ZA” parciális termelési függvénye (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
 

45°
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TP1
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TP0
KA

QKA

 
15. ábra „KA” termelési függvényei (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
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A kiindulási szituációban (TP0) nem kerül sor „KA“ termelése során fellépı 

externáliák internalizálására. TP0
KA meredeksége nagyobb, mint TP0

ZA me-

redeksége. (A 14. ábráról leolvasható, hogy jelen feltételezés szerint TP0
ZA 

meredeksége pontosan 1.) 

Ha az externáliák piaci ellentételezése megtörténik, TP0
KA meredeksége biz-

tosan csökken, az elsı feltevés szerint egészen 1-ig (lásd 15. ábrán TP1
KA). 

Ugyanakkor, ha a modellben az emisszió-mérséklés fizikai tulajdonságai is 

bekerülnek, például az emissziós gázok magasabb fokú tisztítása egyre költ-

ségesebb (lásd 16. ábra), „KA” parciális termelési függvénye alulról nézve 

konkávvá válik (lásd TP2
KA a 15. ábrán). Ez másképp megfogalmazva az in-

puttényezı csökkenı hozadékát eredményezi. 

 

100% Hatásfok
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16. ábra Az erıforrás felhasználás és a hatásfok általános összefüggése (Forrás: Varga - 
Pálosi, 2007) 
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A fentiek alapján a következı transzformációs görbék szerkeszthetık: 

 

T1

U1

T3

T2=U2

OPT1

45°

OPT
2

OPT3

Q K A

Q ZA

 
17. ábra A transzformációs görbe különbözı alakjai (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
 
A transzformációs görbe az externáliák teljes internalizálásával kialakuló 

változtatásai során a modell leírásának kezdetén bevezetett átlagos fogyasz-

tó (aki az egész társadalmat reprezentálja) OPT3 megjelöléső fogyasztói ko-

sarat választja, mely kizárólag „ZA” terméket tartalmazza. 

Így bizonyítást nyert, hogy az externáliák internalizálásával a környezeti ér-

tékekre ügyet sem vetı társadalom is környezetbarát módon elıállított ter-

mékeket fogyaszt. 
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A 17. ábra megszerkesztésének hátterét nyújtó összefüggések a 18. ábrán 

láthatók, melyek alapján a parciális termelési függvényekbıl a transzformá-

ciós görbe levezethetı. 

 

T3

T2

LKA

TP2
KA

TP1
KA

QKA

TP0
ZA

QZA

LZA

 
18. ábra A transzformációs görbe levezetése (Forrás: Varga - Pálosi, 2007) 
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3 ENERGIAPOLITIKAI CÉLOK 
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3.1 Uniós célkitőzések 

Az EU országai kidolgozták azt a tagállamokra lebontott megújuló energia-

forrás hasznosítás növelı programot, amivel a kitőzött célt – 2010-re 12 %-

os megújuló energiafelhasználási arány15 – teljesíteni lehet. Részletes tervek 

és támogatási módok kerültek kidolgozásra mind hıenergia hasznosításra, 

mind a megújulóból elıállított villamos energia termelésére16, melyek kere-

tében az Európai Unió 2010-re ezek arányát átlagosan 22,1%-ra emeli (Ma-

gyarország 3,6%-os arányra kötelezte el magát.) 

Az Európai Tanács 2005. márciusi ülése szerint: a fejlett országok üvegház-

hatást okozó gázkibocsátás csökkentési vállalásának mértéke: 2020-ban 15-

30% az 1990. évi szinthez képest (szemben a 2008-2012 közötti 8%-os 

csökkentéshez). Emellett a Környezetvédelmi Tanács 2005 márciusi ülése 

szerint a globális kibocsátás-csökkentés további tervezett mértéke: 2050-re 

60-80% az 1990. évi szinthez képest. 

A hosszú távú energiapolitikai célkitőzések elérésének érdekében az Euró-

pai Unió a 2006-ban közzétett Zöld Könyvében fogalmazta meg stratégiáját 

az energiaellátás fenntarthatóságáért, versenyképességéért és biztonságáért. 

A tanulmány alapján nem elegendı az egyes uniós országonkénti energiapi-

acok mőködésének optimalizálása, hanem egységes Európa szintő együtt-

mőködésre van szükség. A 2007-es évben az Európai Unióba belépett álla-

mokkal együtt közel 500 millió fogyasztóra duzzadt az unió energiapiaca. 

Egy közös energiapolitika kialakításával, a világ második legnagyobb ener-

giapiacaként hatékonyan léphet fel világviszonylatú célok elérésében. 

A Zöld Könyv hat kiemelt területre összpontosít: 

                                                 
15 „Fehér Könyv”, 1997 
16 2001/77/EC irányelv 
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1. Az európai energiapiac kiteljesítése és liberalizációja 

2. Az energiaellátás biztonsága 

3. Az energiaszerkezet optimalizálása 

4. Az éghajlatváltozás kezelése 

5. Stratégiai energiatechnológiai terv kidolgozása 

6. Egységes európai energiaügyi külpolitika elfogadása 

 

Egy európai energiaszabályozó testület megalakításával felülvizsgálhatóak 

lennének az egyes tagállamok szabályozó és elosztórendszereinek mőködé-

se, biztosítva a piac egységét. Az energiabiztonság elérése érdekében a ta-

nulmány egy európai energiaellátási megfigyelı központ, valamint egy 

energiahálózatok európai központ létrehozását hangsúlyozza. Az energia-

szerkezet optimalizálás és az éghajlatváltozás kezelésének terén elsısorban 

a megújuló energiaforrások használatának elterjedését említi, hiszen „az 

EU-nak 50 széntüzeléső erımő teljesítményének megfelelı szélenergia ka-

pacitást sikerült létrehoznia, amelynek költségei az elmúlt 15 évben a felére 

csökkentek. A megújuló energia EU-n belüli piacának éves forgalma 15 

milliárd € (a világpiac forgalmának a fele), 300 000 embert foglalkoztat, és 

jelentıs exportot bonyolít le. Ár tekintetében a megújuló energia ma már 

kezd versenyképes lenni a fosszilis tüzelıanyagokhoz viszonyítva”. (Forrás: 

Zöld Könyv, 2006) 

Természetesen az éghajlatváltozás ellen alkalmazható megoldásként ki-

emelhetı az energiahatékonyság növelése, ami Magyarország tekintetében 

különösen nagy jelentıséggel bír, ugyanis a végsı energiafelhasználásból 

számított felhasználási hatásfok elmarad a németországitól17. 

                                                 
17 2003-ban Magyarország energia felhasználási hatásfoka 43,6%, míg Németországban 
ugyanez az érték 53,4% (Gerse – Oroszki, 2006) 
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A jelentıs energia-felhasználó területeken (lakás, közlekedés, agráripar, 

anyagok) alkalmazható technológiai újítások összefogására és ösztönzésére 

stratégiai energiatechnológiai terv felállítása szükséges, a javasolt európai 

technológiai intézet szerepvállalásával. 

A tanulmány hangsúlyozza a közös európai külpolitikát, mely elısegítheti a 

jelenlegi energiarendszer diverzifikációját. Új energiaimport-lehetıségek, 

szállítóhálózatok kiépítése mellett az Oroszországgal kötendı új energia-

partnerségre hívja fel a figyelmet. A fejlıdı országok fosszilis energiahor-

dozóktól való függetlenedésének folyamatát elısegítendı, az Európai Unió 

feladatának tartja ezen országok energiarendszerének technológiai fejlıdé-

sének felgyorsítását, energiahatékonyságának növelését, valamint a meglévı 

megújuló energiaforrások használatának ösztönzését. Az európainál több 

mint kétszer akkora vízenergia potenciállal rendelkezı Afrika ezt a megúju-

ló energiaforrását csupán 7%-ban18 használja ki. 

 

3.2 Magyarországi célkitőzések 

A Magyarországon érvényes stratégiai illetve operatív programok harmoni-

zálnak az Európai Uniós célkitőzésekkel, amit bizonyít a 2006-ban megje-

lent Környezet és Energia Operatív Program 2007-2013 irányadása is. 

„A KEOP abból a stratégiai megfontolásból indul ki, hogy: 

• a környezetvédelem erısítése – az egyes környezet-, természetvé-

delmi és vízügyi problémák megoldása, valamint a kapcsolódó in-

tézkedések révén mind rövid, mind hosszú távon elısegíti az életmi-

nıség javulását, 

                                                 
18 Zöld Könyv (2006) 
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• a környezeti infrastruktúra fenntarthatósági szempontokat figyelem-

be vevı fejlesztése elınyös feltételeket teremt a gazdaság átalakítá-

sához és a területi kohézió megteremtéséhez, 

• a természeti erıforrások hatékonyabb és takarékos használata elıse-

gíti a fenntartható fejlıdés irányába történı elırelépést, és javítja az 

ország versenyképességét, 

• a fentiek térben megfelelı kialakítása elısegíti a régiók, különösen a 

hátrányos helyzető térségek kulturális és természeti örökségének vé-

delmét, fejlesztését, valamint lehetıséget ad fokozottabb részvétel-

ükre a gazdasági fejlıdésben.” (Forrás: KEOP, 2006) 

 

A tanulmány hangsúlyozza a Magyarországon megjelenı komoly környeze-

ti problémákat és okait. Virágzik a fogyasztói társadalom, sorban nyílnak a 

hiper-, és szupermarketek, amik a magyar fogyasztók nagy részének árérzé-

kenységét kihasználva, értékesítik a rosszabb minıségő, rövid használati 

idejő termékeket. A közúti közlekedésbıl származó károsanyag kibocsátás a 

gépjármővek folyamatosan növekvı számával együtt nı. A fenntarthatóság 

fogalma a végzett felmérések alapján csak kismértékben ismert, sem a fo-

gyasztás terén sem az oktatásban nem jelenik meg. Az energiahordozók te-

rén észlelhetı folyamatos importhányad növekedés és egyoldalú függıség19 

kérdése szintén megoldásra vár. 

A 19. ábra összefoglalva jeleníti meg a környezeti problémák magyarországi 

megjelenési módjait és a KEOP keretében tervezett beavatkozásokat.

                                                 
19 földgázimportunk 90%-a Oroszországból érkezik (Forrás: KEOP, 2006) 



 

 
19. ábra A Környezet és Energia Operatív Program környezeti probléma szemlélete és beavatkozási struktúrája (Forrás: KEOP, 2006) 
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Az energiahatékonyság terén Magyarországnak komoly lemaradása van az 

EU átlaghoz képest, törekednie kell az Uniós Energiahatékonysági Akció-

terv által megjelölt évi 1%-os energiafogyasztás csökkentést.  

„A hazai erımővek – az utóbbi idıszakban létesült gázturbinás egységektıl 

eltekintve – erkölcsileg elavultak, emiatt primer energiahordozó felhaszná-

lásuk, környezetszennyezésük, élı-munkaigényük nagyobb a nemzetközi 

szintnél,… így nemzetközi összehasonlításban néhány kivételtıl (atomerı-

mő, ligniterımő, kapacitástenderen elnyert jog alapján létesített gázturbinás 

blokk) eltekintve versenyképtelenek.” (Forrás: Giber, 2006) 

 

A Magyar Villamos Mővek közlése alapján a villamos áram fogyasztás az 

összenergia-felhasználáson belüli növekedési tendenciáit és a jelenlegi 

erımővi kapacitások elavultságát figyelembe véve 2030-ig „alapváltozatban 

mintegy 8000MW, minimális növekedési ütem esetében kb. 6000 MW tel-

jesítıképességő új erımővet kell megépíteni”. (Forrás: Giber, 2006) 

A fent közlés alapján, a jelenlegi erımő-kapacitásainkat figyelembe véve 

(lásd. 20. ábra) 2030-ig várhatóan még egyszer ennyi erımő-teljesítményre 

lesz szükség a magyar villamos áram keresletének kielégítésére. 

 

 
20. ábra A magyar villamos energia-rendszer teljesítıképesség adatai (Forrás: Barka – 
Bartha, 2006) 
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Az elızıekben említett energiahatékonysági célkitőzések elérése érdekében 

Giber egy Nemzeti Energiahatékonysági Akcióterv elkészítését sürgeti, 

melynek keretében 2010-re az éves energiaigény 75 PJ-lal mérsékelhetı, 

mely a 2003-as 1092 PJ országos halmozatlan bruttó energiafelhasználás 

majd 7%-os csökkentését jelenti. Ez a csökkentés párhuzamban áll az uniós 

évi 1%-os energiafogyasztás mérséklési elıirányzattal. 

Az erımői teljesítménynövekedési igények és az energiahatékonyság növe-

lésére irányuló lépések következtében Giber elsısorban az atomerımő fej-

lesztéseket20 a késıbbiekben pedig, a földgáz és kıolaj import árának növe-

kedésével, a  hazai lignitkészletekre épülı erımő-kapacitások kiépítését tart-

ja valószínőnek. 

Megújuló energiaforrások alkalmazásának pozitív hatásai (importfüggıség 

csökkentése, mezıgazdasági és vidékpolitikai elınyök, környezetvédelmi 

célok elérése) ellenére „támogatás nélkül ma még a megújuló energiák álta-

lában nem gazdaságosak, ezért… a megújuló energiák alkalmazásával nem 

célszerő túllépni a gazdaságilag még tolerálható és a rendszerszabályozás 

által még tolerálható szintet.” (Giber, 2006)  

A rendszerszabályozás említésével a szerzı elsısorban a szélenergia alkal-

mazásának növekedésével fellépı teljesítményingadozásra céloz, ami ter-

mészetesen megalapozott, amennyiben nem kellıképpen diverzifikált mind 

a villamos energia rendszer mind a szélenergia termelés területi eloszlása.  

A Nemzetközi Energia Ügynökség kutatásai alapján egy 1000 MW teljesít-

ményő szélerımőpark (zöld görbe) és azonos összteljesítményő más-más 

területeken szétszórt szélerımővek (lila görbe) termelési görbéje 24 óra vi-

szonylatában az 21. ábrán szemléltetett módon alakul.  

                                                 
20 „a vizsgált, 2030-ig tartó, idıtávon számolni kell új atomerımővi blokk(ok) építésével és 
üzembe vételével is” (Forrás: Giber, 2006) 
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21. ábra A területi szétszóródás kiegyenlítı hatása 1000 MW teljesítményő 
szélerımőparkok esetében (Forrás: IEA, 2005) 
 
Megállapítható, hogy amennyiben Magyarországon az ország különbözı te-

rületein elszórva engedélyezik szélerımőparkok létesítését, ezek hálózatba 

táplálásával nagymértékben csökkenhetne a termelési ingadozás. 

A Magyar Energia Hivatal a jelenleg a villamos hálózatba táplálható 

szélerımőteljesítményt 330 MW-ban határozta meg. (Forrás: Barka – 

Bartha, 2006) 

  

A MTA Energetikai Bizottságának a Magyarország Energiapolitikai Tézisei 

2006-2030 címő bizottsági anyagról alkotott állásfoglalása szerint rendszer-

szabályozási feladatok ellátására megfelelı megoldást ad a szivattyús víztá-

rozós erımő(vek) építése.  

A MTA többek között pontosan ezt bírálta a 2007 júliusában közzétett a 

Magyarország Energiapolitikája 2007-2020 címő tanulmányról alkotott ál-

lásfoglalásában: „Említésre sem kerülnek a rendszerirányítás és az ellátás-

biztonság szempontjából egyaránt fontos szivattyús-tározós vízerımővek. A 

Bizottság véleménye szerint a földgáz hazai szerepét határozottan csökken-

teni kellene, ugyanakkor újra kellene értékelni a vízenergia hasznosításának 

lehetıségeit.” (Forrás: MTA, 2007) 



 55 

Valóban nem mondható komolynak, ha egy 13 évre vonatkozó országos 

energiapolitikai tanulmányban a vízenergia, mint megújuló energiaforrás 

használatát kizárólag ekképp említi: „Új elemként jelenhet meg a vízenergia 

hasznosítás, elsısorban az ún. törpe vízerımővek tekintetében.” (Forrás: 

GKM, 2007) – még akkor is, ha egy tervezetrıl van szó. 

Ennél a pontnál meg kell jegyezni, hogy a Magyarország kihasználatlan víz-

energia potenciáljának túlnyomó része a Dunában rejlik: „a vízenergia szá-

mottevı bıvülésével egy nagy dunai vízerımő-program újraélesztése nélkül 

nem számolhatunk”. (Forrás: Giber, 2006) 

 

A Dunában rejlı kihasználatlanul maradt vízenergia potenciál nem csupán 

energiapolitikai szempontból fontos tényezı, hanem a mezıgazdasági ter-

melés optimalizálására is megoldást nyújthat.  

A növénytermelést elsısorban a talaj szerkezete és a klimatikus faktorok ha-

tározzák meg, ezáltal bizonytalanul tervezhetı. Az elmúlt évtizedekben 

megsokasodó aszályos évek szükségessé teszik a vízkészletek növelését, és 

az öntözés nagyobb mértékő alkalmazását.  

Magyarországon jelenleg az öntözésre berendezkedett területek a mezıgaz-

dasági területek 4%-át teszik ki, és ténylegesen ennek felén folyik öntözési 

tevékenység. (Forrás: FVM, 2006)  

A magyar támogatási rendszer az uniós Víz Keret Irányelv elıírásai alapján 

az Agrár- és Vidékfejlesztési Operatív Programban leírtak szerint valósul 

meg. A program a következıképpen fogalmazza meg a mezıgazdasági víz-

készlet gazdálkodás terén támogatandó beruházásokat:  

 

• „Önkormányzatok és földhasználók tulajdonában lévı 

vízilétesítmények és kapcsolódó infrastruktúra (amelyek mőködteté-

sét a tulajdonosok vagy egyéb vízkészlet gazdálkodással foglalkozó 
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szervezetek egyaránt végezhetik) fejlesztése, melynek célja a 

vízilétesítmények teljesítményének javítása, a vízveszteség csökken-

tése és a vizek és vízitársulások jó ökológiai állapotba hozása. 

• Öntözırendszerek fejlesztésére irányuló kollektív beruházások 

• Öntözıvíz biztosításához (vízbeszerzés, -ellátás, -tározás, -szállítás, -

szétosztás, kormányzás) vízi-létesítmények építése, bıvítése, korsze-

rősítése 

• Belvíz okozta vízkárelhárítás létesítményeinek kollektív beruházá-

sai” (Forrás: FVM, 2006) 

 

Ezek a pontok megfelelı célt állítanak a magyarországi mezıgazdasági víz-

gazdálkodás terén. A közcélú vízgazdálkodási létesítmények 70%-a viszont 

állami tulajdonban van. Ez azért jelent problémát, mivel a program elsı 

pontja alapján a rendelkezésre bocsátott forrásokra kizárólag önkormányza-

ti, illetve magántulajdonban lévı létesítmények támogatására pályázhatnak. 

Így nem csoda, ha a források kihasználatlanul maradnak, és ezek átcsoporto-

sítására van szükség. 

Sok esetben, mint minden más beruházásnál a saját forrás (itt 25%) megte-

remtése is gondot jelent, valamint nem elhanyagolandó a pályázati pénzek 

utólagos folyósítása miatt szükséges elıfinanszírozás. 

 

3.2.1 Lehetséges megoldás: szivattyús víztározó 

A Dunán kiépíthetı körülbelül 700 MW vízerı-teljesítmény az ország 

igénybe vehetı villamos energia teljesítményének közel 10%-át tenné ki. 

Ehhez azonban szükséges volna a tervezett dunai vízerımővek (Adony, 

Fajsz, Mohács, Nagymaros) és szivattyús víztározó (Prédikálószék 

/Visegrád) felépítése. 
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A Duna ausztriai szakaszán mőködı kilenc vízerımő (lásd 22. ábra) összes-

ségében 2060,9 MW beépített teljesítménnyel és átlagosan 12.400 GWh 

megtermelt elektromos árammal az ország igényeinek körülbelül negyedét 

fedezi. (Forrás: AHP, 2003) 

 

 
22. ábra A Verbund-Austrian Hydropower AG vízerımővei Ausztriában (AHP, 2003) 
 
 
A térképen háromszögekkel jelölt pontok tározós erımőveket jelölnek és 

ezek közül is hat szivattyús víztározó 1.182 MW összteljesítménnyel. Ezek 

kizárólag akkor kerülnek bevetésre, amikor rendszerszabályozást kell vég-

rehajtani. Jól látható, hogy a hegyvidéki területeken elterjedtek ezek az erı-

mővek, hiszen minél nagyobb szintkülönbséget tudnak elérni a két vízgyőjtı 

pont között, annál nagyobb teljesítményt képesek kinyerni a víz helyzeti 

energiájából eredıen. 

Magyarország esetében a megnövekedett szélenergia bevetés szabályozására 

alkalmazhatóak lennének ilyen szivattyús víztározók, valamint vízerımővek 

mellé telepítve az olcsó éjszakai áram ily módon eltárolható a csúcsfogyasz-

tás idejére.  
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A magas beruházási költségek, flórát és faunát romboló hátrányok és a pár 

százalékos hatásfok veszteség ellenében az azonnali bevethetıség, a hosszú 

élettartam, a szennyezés-mentes áramtermelés, hajózhatóság megkönnyítése 

emelhetı ki elınyeként. A duzzasztók környékén fekvı mezıgazdasági te-

rületek számára megnyílik az öntözés lehetısége, elısegítve az itt folyó me-

zıgazdasági termelés hatékonyságát. Németországban 2003-ban adták át 

Thüringiában a Goldisthal 1060 MW teljesítményő szivattyús víztározót. A 

600 millió Eurós beruházásból létrejött tározó nyolc órán keresztül képes 

teljes üzemmódban mőködni egy közepes mérető atomerımő teljesítményét 

nyújtva, mindenféle környezeti szennyezés nélkül. Az alsó medencétıl 300 

méter magasságban fekvı 13,5 millió m3 víz befogadására képes víztározó-

ból lezúdított víztömeg, akár egy percen belül csúcstermelésre futtatja a tur-

binákat.21  

 

Véleményem szerint, hosszú távon Magyarországon is kívánatos szivattyús 

víztározó építése, a fent említett elınyök megszerzése érdekében. Természe-

tesen megfontolandó az ország határain kívül esı lehetıségek vizsgálata is. 

Amennyiben Ausztriának elegendı szivattyús víztározó kapacitása áll fenn 

az esetleges magyar villamos áram túltermelés fogadására és tárolására, le-

hetıség nyílhat a két ország közötti energiapolitikai megállapodás megszü-

letésére. 

 

 

 

                                                 
21 Forrás: http://www.verivox.de/News/articledetails.asp?aid=5443&g=power 
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3.3 Nemzetközi reakció a magyar energiapolitikára 

 

A Nemzetközi Energia Ügynökség elismerıen nyilatkozik a magyar ener-

giapolitika terén elért eredményekrıl és a hosszú távra kitőzött célokról. 

2006-os tanulmányában aggasztónak véli Magyarország importfüggıségét, 

elsısorban a földgáz terén, valamint további erıfeszítéseket tart szükséges-

nek az energiahatékonyság növelése érdekében. A földgázfelhasználás két 

területén tanácsolja a változtatást, mégpedig a villamos energia termelésben 

és a lakossági felhasználásban. (Forrás: IEA, 2006)  
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4 ANYAG ÉS MÓDSZER 
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A projektek rentabilitásvizsgálati számításainak lépései: 
 

1. Technikai adatok győjtése 

2. Technikai adatok osztályozása 

3. Az osztályozott adatok pénzügyi/számviteli adatokká való átalakítá-

sa 

4. Pénzügymatematikai módszerek segítségével a megfelelı mutató-

számok levezetése és a jövedelmezıség kimutatása 

5. Az eredmények különbözı projektlehetıségenkénti összevetése 

4.1 A technikai adatok győjtése és osztályozása 

 
A kérdés magyarországi újszerősége folytán a megújuló energiaforrások 

használatára vonatkozó átfogó jövedelmezıségi analízisek a hazai szakiro-

dalomban nem állnak rendelkezésre. A beruházás megbízható értékelése 

minden esetben a helyi adottságok figyelembevételével készíthetı el. Ezek 

alapján az Eredmények címő fejezetben olyan jövedelmezıségi analízisek 

kerülnek bemutatásra, melyek a kutatás során néhány, már megvalósult be-

ruházáson alapulnak. 

Az invesztícióról, termelésrıl, ennek költségeirıl és az értékesítés körülmé-

nyeirıl adatokat nyújtó termelı üzemek mindegyike az adatszolgáltatást ah-

hoz kötötte, hogy az objektum pontos helyszíne, neve nem hozható nyilvá-

nosságra, mivel a szolgáltatott információk a vállalkozás jövedelmezıségé-

be teljes betekintést tesznek lehetıvé. Egyúttal a bevezetés fejezetben felvá-

zolt célkitőzések eléréséhez, mely a megújuló energiaforrásokra alapuló 

projektek hazai alkalmazásának jövedelmezıségi analízise volt, ezen infor-

mációk elengedhetetlenek. A primer adatok megszerzése a témával foglal-

kozó elıadásokon, konferenciákon, és megbeszélések alkalmával történt. 
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4.2 Az osztályozott adatok pénzügy/számviteli adatokká va-

ló átalakítása  

A jövedelmezıségi analízis levezetéséhez elengedhetetlen az alkalmazandó 

technológia megismerése. Ebben nagyrészt az érintett üzemek mérnökei 

nyújtottak segítséget. A felhalmozott technikai információk feldolgozása so-

rán ki kell választani a modell felállításához szükségeseket. 

Ezek gazdasági adatokká való átalakítása az adott költség- illetve bevétel-

csoportok kidolgozásával történik. 

 

Cash Flow számítás 
 
Árbevétel (nominális22) 
 

- Üzemi költségek (nominális23) 
- Egyéb költségek(nominális23) 
- Kamatköltségek 
- Tıketörlesztés 
- Társasági adó                    _ 

FREE CASH FLOW 
 

 

 

                                                 
22 A KSH Háztartási energia, főtés árindexébıl, hatvány típusú (y = 0,093x-0,1233) trend-
függvénnyel számított rátákkal korrigálva: 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
6,3% 6,3% 6,2% 6,2% 6,2% 6,1% 6,1% 6,1% 6,1% 6,0% 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
6,0% 6,0% 6,0% 6,0% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 5,9% 

 
23 Pénzügyminisztérium inflációs elırejelzése 
(www2.pm.gov.hu/web/home.nsf/portalarticles/D4CF8FD8BD01D444C1257073003C950
E/$File/35_eves_inflacio_honlapra_2007.xls)  

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 
3,3% 3,0% 2,9% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,8% 2,7% 2,7% 
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 
2,7% 2,7% 2,7% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,6% 2,5% 2,5% 

 

Adószámítás 
 

Árbevétel (nominális22) 
 

 Üzemi költségek (nominális23) 
 Egyéb költségek (nominális23) 
 Kamatköltségek 
 Amortizáció                        _ 

Adóalap 
 
Adó (16%) 
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A kalkulált pénzügyi adatok Euróban kerülnek a számításokba, a külföldi 

projektekkel való összevethetıség érdekében. Az árfolyam mértéke 250 

HUF/EUR. 

 

4.3 A projekt-jövedelmezıségi kalkulációk 

pénzügymatematikai háttere 

 
Pénzügymatematikai aspektusból egy beruházás a nulladik idıszakában je-

lentkezı költségeiért, n periódusban felmerülı jövıbeni pénzáram elvárást 

jelent. 

A beruházási döntés alapja e jövıben jelentkezı Cash Flow-k jelenérték-

szummájának és t0-ban felmerülı kiadások összegének összehasonlítása. A 

jövıbeli pénzáramok jelenértékeinek meghatározása diszkontálás módsze-

rével történik. A következı képlet a diszkontálás eljárását szemlélteti C 

nagyságú, n-edik periódusban jelentkezı pénzáram és r mértékő diszkontrá-

ta esetén. 

 

n
n

r

C
C

)1(0 +
=  

 

A nettó jelenérték (NPV, Net Present Value) döntési formula alapján ösz-

szegzésre kerülnek a t0-ban jelentkezı kiadások (-I0) és a jövıbeni pénzára-

mok jelenértéke. Pozitív eredmény esetében az invesztíció megvalósítása 

jövedelmezı, a diszkontráta figyelembevételével számított jelenértékek ösz-

szege meghaladja a beruházási költségeket. Más megfogalmazásban a disz-

kontrátával történı korrekció után kapott pozitív jelenérték azt jelenti, hogy 
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az adott beruházás rentábilisabb a piacon található alternatív befektetési le-

hetıségeknél. 
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A továbbiakban projekt negyedik évétıl állandó diszkontráta kiszámítása 

kerül levezetésre: 

ßu
24  = 0,646 

rf
25

  = 4,3926% 
D27  = 70% 
E28  = 30% 
s29  = 16% 
rm

30   = 12,12%31 
rD

32  = 6%  
 

                                                 
24 Unleveraged Beta: Kizárólag saját tıkébıl finanszírozott vállalat ß –faktora (ß –faktor: a 
szisztematikus, nem diverzifikálható kockázat mutatója) (Forrás: Frühwirt, 2005) 
25 Államkötvények éves hozama 
26 Az elsı három évben az MNB által közzétett éves, két- illetve hároméves lejáratú állam-
kötvény hozamok, majd az ezt követı években az Európai Központi Bank 20 éves lejáratú 
államkötvény hozamai mérvadóak (Forrás: 
http://www.mnb.hu/engine.aspx?page=mnbhu_statisztikak, és 
http://sdw.ecb.europa.eu/quickview.do?SERIES_KEY=165.YC.B.U2.EUR.4F.G_N_A.SV
_C_YM.SR_20Y) 
27 Idegen tıke 
28 Saját tıke 
29 Társasági adó kulcsa 
30 A piaci portfolió elvárt hozama 
31 Az elsı három évben a BUX elmúlt 10-éves záró értékeinek változására fektetett kettes 
fokszámú polinomiális trendfüggvény segítségével, míg az ezt követı években a DAX el-
múlt 16-éves változásainak átlagolásával került kiszámításra. (Forrás: 
http://www.bet.hu/onlinesz/10000035.html?uio=4LONGHPCH41C2007E11F18LT11P38Q
54KPEF4E105guest, és http://de.finance.yahoo.com/q/hp?s=%5EGDAXI) 
32 Hitelkamatláb 
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Az évente jelentkezı pénzáramok a saját tıke eltérı hozamelvárásai miatt, 

az 5. táblázatban látható módon, a beruházás elsı három évében változó, 

míg ezt követıen állandó mértékben kerülnek diszkontálásra (kivételt képez 

a külföldön megvalósított projekt szcenáriója, ahol 25%-os a társasági adó 

mértéke és kizárólag euróhozamokra épül a számítás). 

5. táblázat A CAPM modell alapján számított adózás utáni elvárt hozamok (Forrás: 
MNB, ECB, BUX, DAX) 

Évek rf rm re(adó után) 
re(adó után) 

külföldi projekt  

2008 7,46% 21,00% 30,42% 11,47% 

2009 7,58% 18,15% 25,94% 11,47% 

2010 7,22% 14,44% 19,67% 11,47% 

2011 és ez-
után 

4,39% 12,12% 13,45% 11,47% 

                                                 
33 CAPM, Capital Asset Pricing Model, Tıkepiaci ármodell 
34 Idegen tıke ß-faktora 
35 Eladósodott vállalat ß-faktora 
36 Saját tıke elvárt hozama 
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A beruházás-jövedelmezıségi kalkulációk jelen disszertációban, a pénzügyi 

szakirodalomban „nettó-nettó” módszernek (Shareholder Value) nevezett 

eljárás alapján készülnek. Ebben az esetben a beruházás értékelése az adó 

figyelembevételével és a tulajdonosok szempontjából történik. 

 
A nettó jelenérték metódusa használható más mutatószámok meghatározásá-

ra. Ilyen a dinamikus megtérülési idı, mely a projekt jelenértékének az 

egyes évekre való kiszámítása után állapítható meg. A mutató alapján abban 

az évben térül meg a beruházás, ahol a kumulált nettó jelenérték elsı ízben 

pozitív értéket vesz fel (tört évek figyelmen kívül hagyása mellett). 

 

Szintén a nettó jelenértékbıl számítható a nyereség-annuitás (PA): 
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A mutatószám megadja ugyanazon projekt végtelen sok pótlásának feltéte-

lezése mellett értelmezett optimális használati idıt. Egy ilyen végtelen 

pénzáram sor legnagyobb nettó jelenértéke akkor jelentkezik, ahol a nyere-

ség-annuitás maximális értéket vesz fel. 

A nettó jelenértékbıl származtatott belsı megtérülési ráta (IRR, Internal 

Rate of Return) is hatásos beruházás-értékelési eszköz. Segítségével a kü-

lönbözı befektetési jellemzıkkel bíró projektek összevetése egyszerően le-

vezethetı. Számítása az alábbi képlet alapján történik: 
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A belsı megtérülési ráta megmutatja azt a hozamelvárást, mely mellett a 

nettó jelenérték nulla értéket vesz fel, tehát ahol a beruházás jövedelmezı-

sége megegyezik a piacon található alternatív befektetési lehetıségek jöve-

delmezıségével. 

 

4.4 Az eredmények összevetése 

A megújuló energiaforrásokon alapuló beruházások értékelése nagy alapos-

ságot követel meg, hiszen minden energiaforrást és a hozzá tartozó beruhá-

zásokat tekintve, eltérı feltételek, technológia, és ezekbıl adódóan különbö-

zı pénzáramok jellemzıek. 

Ezáltal az ábrázolt pénzügy-matematikai mutatószámok közül a dinamikus 

megtérülési idı, a nyereség-annuitás és a belsı megtérülési ráta használható 

az összevetés alapjaként. A jobb áttekinthetıség érdekében az eredmények 

grafikusan ábrázolhatóak, ahol a nettó jelenérték alakulása az idı függvé-

nyében diagrammok segítségével mutatható be. 

 

A dolgozatban összefoglalt kutatási eredmények és azok elızményei Varga 

Zoltánnal közösen elvégzett, több mint hároméves kutatáson alapszanak. Így 

sikerült a kvantitatív módszereket olyan mértékben összehangolni, hogy a 

kapott eredmények összevetését ez ne nehezítse. Varga a biomassza energe-

tikai célú felhasználásával és a direkt napenergia hasznosításával foglalko-

zik, így a négy megújuló energiatermelési mód gazdasági elemzése mesz-

szemenıbb következtetések levonására alkalmas. 
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5 EREDMÉNYEK 
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5.1 Szélenergia hasznosítása 

 

5.1.1 A szél keletkezése 

Az energiahordozók származása direkt vagy indirekt módon a nap energiá-

jához köthetı. Míg a fosszilis energiahordozók és a biomassza növényekbıl 

anaerob fermentáció során keletkeztek, addig a szél-, és vízenergia is a nap-

sugárzás hatására alakul ki. 

A Föld felszínét érı egyenetlen napsugárzás különbözı mértékben melegíti 

fel az atmoszférát, vizeinket és a szárazföldeket. Az Egyenlítınél erısebb a 

napsugárzás, mint a sarkpontokon, valamint az éjszakai, nappali oldal fo-

lyamatos változása miatt keletkezı hımérséklet-, és nyomáskülönbségek a 

légtömegek állandó mozgását eredményezik.  

A meleg, felfelé áramló légtömegek helyén alacsony nyomású területek, 

míg a hideg területeken, lefelé áramló légtömegek hatására magas nyomás 

alakul ki. A magas nyomású területekrıl az alacsony nyomásúak felé áramló 

szélmozgásokra torzító hatással van az úgynevezett Coriolis-erı, melyet a 

Föld forgása vált ki, valamint a különbözı területek eltérı domborzati vi-

szonyai. 

5.1.2 Szélpotenciál 

A Föld légtömegeinek mozgási energiája 3000 TW körülire tehetı, melynek 

csak töredéke hasznosítható, hiszen e légtömegek nagy része több kilométer 

magasságban mozog a Föld felszíne felett. 
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A szélerımővek telepítési helyének meghatározásakor fontos szempont, 

hogy csak azok a területek jöhetnek szóba, ahol a földfelszíntıl 30 méter 

magasságban mért átlagos szélsebesség meghaladja a 4 m/s-ot. Ugyan a 

szélerımőek lapátjai már 2,5-3 m/s-os szélsebességnél megkezdik a forgást, 

de a gazdaságos üzemeltetéshez ez a minimumérték kell teljesüljön. 

A szélenergiából kinyerhetı teljesítmény a következıképpen számítható: 

( )WvA
r

P 3

2
××=  

ahol: r: levegısőrőség 
 A: felület 
 v: szélsebesség 
 

A képlet alapján kiderül, hogy a v3 tényezı miatt nagyobb teljesítményt ér el 

a rendszer, ha rövid ideig is, de magas a szélsebesség.  

Magyarországon a 23. ábrán látható OMSZ széltérképén egyértelmően lát-

szik, hogy a legszelesebb területek az Észak-nyugat Dunántúl és az Északi-

középhegység magasabban fekvı pontjai. 
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23. ábra Magyarország széltérképe 75 m-en mért adatok alapján (Forrás: 
http://www.met.hu/omsz.php?almenu_id=omsz&pid=climate_palyazatok&mpx=0&kps=1
&pri=0&sm0=2&dti=1) 
 

A mérési magasság növekedésével a felületi súrlódás mérséklıdése miatt 

emelkedik a szélsebesség. A következı képlet (Hellmann) nyújt segítséget 

egy bizonyos magasságban mért szélsebesség átszámítására (Barótfi, 1993): 

 

2,0














×=

g
g h

h
vv  

ahol: vg: mért szélsebesség 
 hg: mért magasság 
 h: magasság 
 v: szélsebesség 
 
A tanulmányban szereplı projektek esetében, sík területrıl lévén szó, meg-

alapozott a 0,2-es kitevı használata, hiszen ez a mérési terület felszíni ér-

dessége esetén változhat. 



 72 

A magyarországi szélenergia termelési kapacitások az európai tendenciák-

hoz mérten folyamatos növekedést mutatnak. Az Európai Szélenergia Ügy-

nökség adatai szerint, míg egész Európában 2004-rıl 2006 végéig 34.205 

MW-ról 48.027 MW-ra37, Magyarországon 6 MW-ról 61 MW-ra emelke-

dett az installált szélerımő teljesítmény.  

A tervek szerint ez a tendencia tovább folytatódik az elkövetkezı években, 

hogy 2010-re elérje az Európai viszonylatú 75.000 MW-ot.  

 

5.1.3 Projekttervezés 

Egy tervezett projekthelyszín szélpotenciáljának felmérése elengedhetetlen 

az erre alapozó gazdasági számítások pontosságának tekintetében, melynek 

keretében minimálisan 1 év szélmérési adataira van szükség. Az adatok ösz-

szesítése után meghatározható, hogy mely szélsebességre hány órán keresz-

tül számíthatunk egy éven belül (24. ábra). 

                                                 
37http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/07012
9_Wind_map_2006.pdf 
http://www.ewea.org/fileadmin/ewea_documents/documents/publications/statistics/070129
_Wind_map_2004.pdf 
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24. ábra Szélsebesség eloszlása 20m magasságban mért adatok, Hellmann-féle képlet-
tel, toronymagasságra átszámított értékei alapján (Forrás: Projektüzemeltetı) 
 

Amennyiben nem állnak rendelkezésünkre pontos mérési adatok, akkor ele-

gendı átlagos szélsebesség megadása, melynek segítségével, az úgynevezett 

Rayleigh-eloszlás alapján felírható az eloszlási függvény. 
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25. ábra Szélsebesség százalékos eloszlása mért, illetve számított adatok alapján (For-
rás: projekt üzemeltetı) 
 
Minél pontosabb tudjuk meghatározni az átlagos szélsebességet, annál pon-

tosabb illeszkedik az eloszlás alapján becsült a mért adatok görbéjére. Ese-

tünkben a mért adatok 6,34 m/s átlagos szélsebességet eredményeznek, 

melyhez, ha egy 6 m/s-mal alábecsült átlagos szélsebesség alapján számítjuk 

ki a Rayleigh-eloszlást (piros görbe), akkor a görbék között a 25. ábrán áb-

rázolt eltérés jelentkezik. 

A jövedelmezıségi számításokban a mért adatok kerültek felhasználásra. 
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5.1.4 A szélerımő technikai adatai 
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26. ábra Teljesítménygörbe (Forrás: Enercon) 
 

A szélerımő gyártója által megadott teljesítménygörbe (26. ábra) alapján 

könnyen kiszámítható a meglévı vagy számított szélmérési adatok mellett 

az éves várható teljesítmény.  

A modellezett projekt alapja egy Enercon E-70-es 2 MW teljesítményő be-

rendezés.A gép teljesítménygörbéjérıl leolvasható, hogy 13-14 m/s-os szél-

sebességnél veszi fel a maximális teljesítményt. Amennyiben a gép által 

maximálisan felvehetın túlhalad a szélsebesség, a szerkezet túlpörgését 

megakadályozva mőködésbe lép egy automatikus fékezı berendezés, így 

vihar idején nem keletkezik benne kár. 
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27. ábra Szélerımő E-70 (Forrás: http://www.windfair.net/anlagen/enercon-e-70.html) 
 

5.1.5 Megtérülési számítások 

Ha tisztában vagyunk a szélerımő technikai adataival és kitelepítési hely-

színének meteorológiai adottságaival, kiszámítható a várható éves megter-

melt villamos áram mennyisége. Az egyes szélsebességek várható, órában 

megadott tartama és a szélsebességekhez tartozó teljesítmény meghatározza 

a különbözı szélsebességeken termelt éves várható villamos áram mennyi-

ségét kWh-ban. Ezek összegzésével, a 7. táblázat alapján elıreláthatólag 

évente 6,34 m/s-os átlagos szélsebesség mellett, több mint 4 millió kWh vil-

lamos áram termelhetı meg. 

 

Technikai adatok: 

Gyártó: ENERCON 
GmbH 

 

Típus: E-70 / 20.70 

Névleges 
teljesítmény 

2000 kW 

Rotorátmérı: 71 m 

Lapátmagasság: 113 m 

Összmagasság: 148,5 m 

6. táblázat Technikai adatok  
(http://www.windfair.net/anlagen/enercon-e-70.html) 
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7. táblázat Az éves villamos áram-termelés és az átlagos szélsebesség elırejelzése (For-
rás: Projektüzemeltetı) 
Szélseb
esség 
(v) 

Eloszlás 
(h/év, m/s-

ban) 

Eloszlás 
(%-ban) 

Teljesít
mény 

(kW/v) 

kWh/v/év kWh 
%/v/é

v 

v*H/v 
Átlag 

Rayleig
h-

eloszlás 

0 461 5% 0 0 0% 0 0% 

1 17 0% 0 0 0% 0,002 4% 

2 322 4% 0 0 0% 0,073 7% 

3 624 7% 18 11232 0% 0,213 10% 

4 881 10% 56 49336 1% 0,401 11% 

5 1087 12% 127 138049 3% 0,619 12% 

6 1274 15% 240 305760 7% 0,870 12% 

7 1321 15% 400 528400 13% 1,053 10% 

8 1008 11% 626 631008 15% 0,918 9% 

9 636 7% 892 567312 14% 0,652 7% 

10 400 5% 1223 489200 12% 0,455 6% 

11 282 3% 1590 448380 11% 0,353 4% 

12 178 2% 1830 325740 8% 0,243 3% 

13 114 1% 1950 222300 5% 0,169 2% 

14 63 1% 2050 129150 3% 0,100 1% 

15 38 0% 2050 77900 2% 0,065 1% 

16 38 0% 2050 77900 2% 0,069 0% 

17 16 0% 2050 32800 1% 0,031 0% 

18 11 0% 2050 22550 1% 0,023 0% 

19 8 0% 2050 16400 0% 0,017 0% 

20 2 0% 2050 4100 0% 0,005 0% 

21 2 0% 2050 4100 0% 0,005 0% 

22 0 0% 2050 0 0% 0,000 0% 

23 0 0% 2050 0 0% 0,000 0% 

24 1 0% 2050 2050 0% 0,003 0% 

25 0 0% 2050 0 0% 0,000 0% 

26 0 0% 2050 0 0% 0,000 0% 

ΣΣΣΣ 8784 100%  4083667 100% 6,339 100% 
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Az éves várható villamos áram termelés meghatározásával megtervezhetı a 

projekt elsıdleges bevételi forrása, mely az Anyag és módszer fejezetben 

kifejtett módon kerül értékelésre. 

A várható szabad pénzáramokat (Free Cash Flow, FCF) a diszkonttényezı-

vel a beruházási idıpontra diszkontáljuk, majd ezek összegzésével egyér-

telmően meghatározható a projekt jelenértéke (NPV). 

 

A beruházás értékeléséhez szükséges egyéb információkat a 8. táblázat fog-

lalja össze. 

 

8. táblázat Beruházási adatok Euróban (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Költségoldal 

Tervezési költségek 58 ezer €  

Hálózatra csatlakozás költségei 213 ezer € 

Beszerzési költségek (gép, szállítás, 
beüzemelés) 

2 319 ezer € 

Felépítés költsége 246 ezer €  

Összesen 2 836 ezer € 

Forrásoldal 

Hitel 1 985 ezer € 

Saját tıke 851 ezer € 

Összesen 2 836 ezer € 

 
A beruházás 70%-át kitevı annuitásos hitel 10 éves futamidıvel és 6%-os 

éves kamattal értendı. A gép értékcsökkenési kulcsa 14,5%-os ami azt je-

lenti, hogy közel 7 év az amortizációs ideje. 
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5.1.5.1 Szcenárió 1., A beruházás értékelése a negatív adók 
figyelembevétele nélkül 

 

Amennyiben a befektetı cég kizárólag ezen projekt megvalósításán tevé-

kenykedik és nincs lehetısége a beruházás elsı éveiben keletkezı negatív 

adókkal csökkenteni egyéb adófizetési kötelezettségeit, a számításnál kizá-

rólag a 0 adófizetés vehetı figyelembe (lásd 9. táblázat). 

9. táblázat Egyszerősített számítási séma negatív adók nélkül ezer Euróban (Forrás: 
Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -851   

2008 305 -151 -119 0 35   

2009 305 -160 -110 0 36   

2010 341 -169 -101 0 71   

2011 378 -179 -90 0 109   

2012 410 -190 -80 0 140   

2013 474 -202 -68 -11 193   

2014 472 -214 -56 -18 184   

2015 506 -226 -43 -74 162   

2016 552 -240 -30 -84 199   

2017 601 -254 -15 -94 238   

2018 648 0 0 -104 544   

2019 694 0 0 -111 583   

2020 733 0 0 -117 616   

2021 784 0 0 -125 659   

2022 838 0 0 -134 704   

2023 907 0 0 -145 762   

2024 967 0 0 -155 812   

2025 1030 0 0 -165 865   

2026 1096 0 0 -175 920   

2027 1166 0 0 -187 979 383 56 
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A 9. táblázat eredményei azt mutatják, hogy az optimális, 20 éves beruházá-

si idıtartam választása esetén a legmagasabb az évente befolyó konstans 

pénzáramok értéke (annuitás). Egy 20 éves beruházás esetén, pedig a 15. 

évben térül meg a projekt és közel 383 ezer Euró az invesztíció jelenbeli ér-

téke. 

Ezek mellett a beruházás belsı megtérülési rátája 21%-os, ami azt jelenti, 

hogy mindaddig pozitív jelenértéket produkál az invesztíció, míg a piacon 

található hasonló befektetések jövedelmezıségi rátája meg nem haladja ezt 

az értéket. 

 

5.1.5.2 Szcenárió 2., A beruházás értékelése a negatív adók 
figyelembevételével 

 

Ebben az esetben az értékcsökkenés és a kamatfizetési kötelezettség ered-

ményeképpen létrejött negatív adókat bevételi forrásként tekinthetjük, hi-

szen ez felhasználható az egyéb adófizetés csökkentésére. 

 

10. táblázat Egyszerősített számítási séma negatív adók figyelembevételével ezer Eu-
róban(Forrás: Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -851   

2008 305 -151 -119 24 59   

2009 305 -160 -110 23 58   

2010 341 -169 -101 15 87   

2011 378 -179 -90 8 116   

2012 410 -190 -80 1 141   

2013 474 -202 -68 -11 193   

2014 472 -214 -56 -18 184   

2015 506 -226 -43 -74 162   
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2016 552 -240 -30 -84 199   

2017 601 -254 -15 -94 238   

2018 648 0 0 -104 544   

2019 694 0 0 -111 583   

2020 733 0 0 -117 616   

2021 784 0 0 -125 659   

2022 838 0 0 -134 704   

2023 907 0 0 -145 762   

2024 967 0 0 -155 812   

2025 1030 0 0 -165 865   

2026 1096 0 0 -175 920   

2027 1166 0 0 -187 979 427 62 

 
A 10. táblázat eredményei alapján megállapítható, hogy ebben az esetben is 

20 év az optimális beruházási idıtartam (annuitás). A negatív adók figye-

lembevétele miatt elért FCF emelkedés a projekt megtérülési idejét 14 évre 

csökkenti, és ezen kondíciókkal a projekt jelenbeli értéke meghaladja a 427 

ezer Eurót. A belsı kamatláb 21%.  

 

5.1.5.3 Szcenárió 3., A beruházás értékelése a negatív adók és 
kibocsátási kvóták értékesítési lehetıségének figye-
lembevételével 

 
Bevételi forrásként tekinthetıek a 2005 januárjában elindult szén-dioxid 

kvóta kereskedelem eredményeképpen megszerezhetı pénzáramok is, hi-

szen:. „A megújuló erıforrásokból megtermelt villamos energiához tartozó 

ki nem bocsátott CO2 mennyisége értékesíthetı a nemzetközi piacon.”38 

 

Az 1 tonna szén-dioxid kibocsátására feljogosító kvóta piaci ára a kereslet 

és kínálat változásának hatására folyamatosan változik, jelenleg 1-10 Euró 

                                                 
38 Légáram Alapítvány (2004) 
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körül alakul. A számításokban az 5 Euró/kvóta értékesítési árat vettem ala-

pul és a Bakonyi Hıerımő biomassza hasznosítása során rendelkezésre bo-

csátott kvótamennyiségének arányosítására került sor.  

 
11. Táblázat Egyszerősített számítási séma negatív adók és kibocsátási kvóták figye-
lembevételével ezer Euróban (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -851   

2008 307 -151 -119 24 61   

2009 308 -160 -110 22 61   

2010 344 -169 -101 15 89   

2011 382 -179 -90 7 119   

2012 413 -190 -80 0 144   

2013 478 -202 -68 -12 196   

2014 476 -214 -56 -19 187   

2015 509 -226 -43 -75 165   

2016 556 -240 -30 -84 202   

2017 605 -254 -15 -94 241   

2018 652 0 0 -104 548   

2019 698 0 0 -112 586   

2020 737 0 0 -118 619   

2021 788 0 0 -126 662   

2022 842 0 0 -135 707   

2023 911 0 0 -146 766   

2024 971 0 0 -155 816   

2025 1034 0 0 -165 869   

2026 1101 0 0 -176 924   

2027 1171 0 0 -187 983 442 65 

 

A 11. táblázat értékei alapján meghatározható, hogy a 20 éves optimális be-

ruházási idıtartam mellett (annuitás) továbbra is 14 éves megtérülési idı je-
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lentkezik, viszont az externáliák ily módon alkalmazott internalizálásával a 

projekt jelenbeli értéke megközelíti a 442 ezer Eurót. 

A belsı kamatláb 21%-os. 

 

Mivel ez a legvalószínőbb forgatókönyv, érzékenységvizsgálatot érdemes 

elvégezni az áram átvételi árának kedvezıtlen irányú elmozdulására. A 

számítások szerint a beruházás nettó jelenértéke az átvételi ár 16%-os csök-

kenését képes tolerálni, és ebben az esetben a huszadik év végére zérus érté-

ket vesz fel. 

5.1.5.4 Szcenárió 4., A beruházás értékelése egy kis teljesít-
ményő szélerımő cseréje esetén 

 

Termelési adatok azt mutatják, hogy ugyanazon területen kitelepített maga-

sabb teljesítményő (2 MW) szélerımő akár a 4-szeresét is megtermelheti 

annak az elektromos áram mennyiségnek, ami egy kis teljesítményő (600 

kW) szélerımővel elérhetı lenne.  

E forgatókönyv alapján a 2 MW-os gép beruházását egy ugyanazon helyszí-

nen már 13 éve mőködı 600 kW-os szélerımőgép cseréjével indítjuk. Ez azt 

jelenti, hogy a beszámításra kerülnek azon költségek, illetve megtakarítások, 

melyek a meglévı, 600 kW-os gép lecserélésbıl keletkeznek. Míg csökken-

nek a hálózatra kapcsolás költségei a meglévı kiépítések miatt, a régi gép 

bontási költségei (lásd. 12. táblázat) növelik az új gép induló költségeit. A 

további években a csere miatt kiesı pénzáramok (opportunity cost) pedig 

csökkentik az éves Free Cash Flow-kat. 
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12. táblázat Beruházási adatok repowering esetén (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Költségoldal 

Tervezési költségek 58 ezer €  

600 kW-os gép leszerelése 38 ezer € 

Hálózatra csatlakozás költségei 189 ezer € 

Beszerzési költségek (gép, szállítás, 
beüzemelés) 

2 319 ezer € 

Felépítés költségek 246 ezer €  

Összesen 2 850 ezer € 

Forrásoldal 

Hitel 1 995 ezer € 

Saját tıke 855 ezer € 

Összesen 2 850 ezer € 

 

13. Táblázat Egyszerősített számítási séma a 2000 kW-os szélerımő esetében ezer Eu-
róban repowering figyelembevétével (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó 

FCF 
(600kW) FCF NPV 

2007      -855  

2008 307 -151 -120 24 -177 -117  

2009 308 -160 -111 22 -188 -129  

2010 344 -170 -101 15 -200 -111  

2011 382 -180 -91 7 -212 -94  

2012 413 -191 -80 1 -224 -82  

2013 478 -203 -69 -12 -238 -43  

2014 476 -215 -56 -19 -252 -66  

2015 509 -228 -43 -75 0 164  

2016 556 -241 -30 -84 0 201  

2017 605 -256 -15 -94 0 239  

2018 652 0 0 -104 0 548  

2019 698 0 0 -112 0 586  
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2020 737 0 0 -118 0 619  

2021 788 0 0 -126 0 662  

2022 842 0 0 -135 0 707  

2023 911 0 0 -146 0 766  

2024 971 0 0 -155 0 816  

2025 1034 0 0 -165 0 869  

2026 1101 0 0 -176 0 924  

2027 1171 0 0 -187 0 983 9 

 

A 13. táblázat eredményei szerint az optimális, 20 éves beruházási idıtartam 

választása esetén a 20. évben térül meg az invesztíció és 9 ezer Euró a beru-

házás jelenbeli értéke. Ez azt jelenti, pótló beruházásról lévén szó, hogy 

jobban megéri a kisebb teljesítményő gépet használatának 14. évében egy 

nagyobb teljesítményőre cserélni. A belsı megtérülési ráta 13%-os. 

A beruházás 20. évében jelentkezı pozitív nettó jelenérték a régi, 600 kW-

os szélerımő 13 éves használata mellett keletkezett. Amennyiben ez az idı 

15 évre tolódna, már a beruházás 19. évében megtérülne a 2 MW-os szél-

erımő invesztíciója. 

 

5.1.5.5 Szcenárió 5., A beruházás értékelése egy külföldi pro-
jekt esetén 

 

Amennyiben a fent említett projekt Magyarországon kívől, tegyük fel 

Ausztriában kerül megvalósításra, más átvételi árral, illetve eltérı termelési 

értékkel kell számolnunk. Mivel korlátozottak az adathozzáférési lehetısé-

gek kizárólag e két változó tényezıt vettem figyelembe. Az erre vonatkozó 

eredmények a 14. táblázatban láthatóak. 

 



 86 

14. Táblázat Egyszerősített számítási séma külföldi projekthelyszín esetén ezer Euró-
ban (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -851   

2008 276 -151 -119 0 7   

2009 262 -160 -110 0 -7   

2010 282 -169 -101 0 12   

2011 301 -179 -90 0 31   

2012 313 -190 -80 0 43   

2013 356 -202 -68 0 87   

2014 332 -214 -56 0 62   

2015 341 -226 -43 -74 -3   

2016 361 -240 -30 -83 9   

2017 382 -254 -15 -92 20   

2018 399 0 0 -100 299   

2019 412 0 0 -103 309   

2020 417 0 0 -104 312   

2021 430 0 0 -107 322   

2022 444 0 0 -111 333   

2023 470 0 0 -117 352   

2024 484 0 0 -121 363   

2025 498 0 0 -125 374   

2026 512 0 0 -128 384   

2027 526 0 0 -131 394 2851 369 

 

Az alacsonyabb osztrák átvételi ár mellett, jelenleg 7,76 cent/kWh (Boltz, 

2007), a projekt a 12. évben térül meg és a jelenértéke majdhogynem eléri a 

2,9 millió Eurót. A szélerımő termelése évi 5 millió kWh megtermelt elekt-

romos árammal tervezhetı. 
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5.2 Vízenergia hasznosítása 

 

5.2.1 A víz és felhasználási formái 

 
A Föld felszínének 71%-át víz borítja, mely körülbelül 1,4 milliárd km3-t 

tesz ki. Ezen víztömeg folyamatos mozgása a napsugárzás következtében 

fellépı párolgás és a Hold gravitációs erejének hatására kialakuló ár-apály 

jelenség miatt adódik. 

 

15. táblázat A Föld felszíni vízkészletének eloszlása (Forrás: 
http://www.ovf.hu/WEB/OVF/OVFWEB.NSF/3c6ac4704be8005ac1256eae004e1387/a4ec
7f0b420eaef8c1256de9002e72e4?OpenDocument) 

Tengerek   97,390 %  

Sarki- és tengeri jég, gleccserek     2,010 % 

Talajvíz, talajnedvesség     0,580 % 

Tavak és Folyók     0,020 % 

Atmoszféra     0,001 % 

 100,000 % 
Ebbıl édesvíz     2,600 % 

Iható víz     0,300 % 

 
A disszertációban kifejtett gyakorlati példa jellegére nézve kizárólag a pá-

rolgással összefüggı energiakeletkezés vizsgálata releváns. 

A napsugárzás hatására fellépı párolgással a víztömeg pára formájában 

helyzeti energiához jut, majd amint esı formájában a Föld felszínének kü-

lönbözı pontjain lehull, a változó domborzati viszonyoknak megfelelıen el-

térı mértékő mozgási energiát vesz fel. 

Ahogy a szél esetében a légtömeg a magas nyomású területekrıl az alacsony 

nyomásúak felé halad, úgy a Földre visszahulló víztömegek a gravitációs 
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erı hatására a magasabb domborzati pontokról az alacsonyabbak felé mo-

zognak. Ezen, súrlódással csökkentett mozgási és helyzeti energia kiaknázá-

sa lehetséges a víz, mint megújuló energiaforrás energetikai célokra való 

felhasználása során. 

Az emberiség már az ókorban felismerte a víz munkavégzı képességét, a 

folyó menti területek öntözésére, késıbb gabonaırlésre használták. A felül-

csapott vízikerék megjelenésével ipari célokra is használhatóvá vált a víz-

energia, hiszen így a mozgási energia mellett már a helyzeti energia is kiak-

názhatóvá vált. A felülcsapott vízikerék esetében a külön csatornán érkezı 

víz a lapátokat felülrıl éri, növelve ezzel a szerkezet hatásfokát. 

A 19. század végétıl megjelentek a már áramtermelésre felhasznált vízi-

erımővek, melyek több száz késıbb több ezer MW villamos áram elıállítá-

sára is képesek. 

A gızgép megjelenésétıl és a fosszilis energiahordozók használatával hát-

térbe szorult a vízenergia, azonban azokban az országokban (például Auszt-

ria), ahol kitőnı potenciál rejlik a vízben, széleskörően elterjedt energiater-

melı módként alkalmazzák.  

Az elmúlt évtized fejvesztett fogyasztása miatt megnövekedett károsanyag 

kibocsátás és az ennek hatására egyre fenyegetı természeti katasztrófák, új-

ra elıtérbe helyezték a megújuló energiaforrások, többek között a vízenergia 

használatának szükségességét. A technikai háttér már a rendelkezésünkre 

áll, csupán azt a gazdasági ösztönzıerıt és érdeklıdést kell megteremteni, 

mely elindítja a megújulókba való befektetések sorát. 
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5.2.2 Vízenergia potenciál 

 

A Föld hasznosítható vízenergia potenciálját 5 TW-ra becsülik. Ennek kö-

rülbelül 10%-át fordítjuk energiatermelésre. Az alábbi táblázat szemlélteti a 

Föld vízerıkészletének hasznosítottságát. 

 

16. táblázat A Föld vízerıkészletének hasznosítottsága (Forrás: Barótfi, 1993) 

 Elm.-i 

készlet 

TWh 

Mősz. 

haszn. 

TWh 

Összes vill. 

energia term. 

TWh 

Vízenergia 

termelés 

TWh 

Vízenergia 

aránya      

% 

Mősz. kész-

let haszn. % 

Európa 4 360 1 430 2 599 453 18 32 

Észak-

Amerika 

6 150 3 120 3 202 642 20 21 

Latin-

Amerika 

5 670 3 780 370 281 76 7 

Afrika 10 120 3 140 234 49 21 2 

Ázsia 20 430 7 530 3475 564 16 7 

Óceánia 1 500 390 161 39 24 10 

Összesen 48 230 19 390 9 962 2 028 20 11 

 
A hasznosítás döntı százaléka a folyami vízerımővek termelésébıl szárma-

zik, de a vízenergia kiaknázásához jelentıs mértékben hozzájárulnak az ár-

apály erımővek, szivattyús víztározók (a dolgozat korábbi fejezetében már 

kitértem ezen energiatermelési módra, hiszen jelentıs szerepe van a terme-

lési és fogyasztási oldalon felmerülı ingadozások kiegyenlítésében, különös 

tekintettel a megújuló energiaforrások, például szélenergia, használati ará-

nyának növekedésével) és a vízenergia hasznosítás egyéb formái.  

Amint azt a 17. táblázat szemlélteti, a vízenergia viszonylatában van még 

mit behoznunk a többi Európai Uniós országgal szemben. 
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17. táblázat Néhány Európai Uniós ország villamosenergia-termelésének eloszlása 
2004-ben (Forrás: Giber, 2006) 

Eloszlás (%)  Ország Terme-

lés, TWh 
Fosszilis 

Erımő 

Vízerı-

mő 

Atomerımő 

Görögország 49,1 90,02 9,98 0 

Szlovénia 13,4 34,33 26,87 38,80 

Szlovákia 28,3 30,39 14,13 55,48 

Csehország 77,9 64,95 3,21 31,84 

Lengyelország 141,8 97,53 2,47 0 

Olaszország 286,4 83,24 16,76 0 

Ausztria 56,4 39,18 60,82 0 

Németország 529,3 65,99 4,33 29,68 

Dánia 24,32 99,92 0,08 0 

Hollandia 93,8 96,16 3,84 0 

Luxemburg 4,0 77,50 22,50 0 

Franciaország 546,7 10,13 11,80 78,07 

Spanyolország 242,1 61,09 13,75 25,16 

Portugália 39,4 72,84 27,16 0 

Magyarország 30,8 62,99 0,65 36,36 

 

„Az országba belépı vízfolyások átlagos hozama összesen 114 km3/év, az 

országot elhagyóké 120 km3/év, tehát az országon belül keletkezı vízkészlet 
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mindössze 6 km3/év. Ez a lakosság lélekszámára vetítve 600 m3/év, ami eu-

rópai viszonylatban rendkívül kevés, az ország ilyen szempontból kiszolgál-

tatott helyzetét jelzi”39. 

Magyarország területén a mőszakilag hasznosítható vízenergia 1000 MW 

(ez az országos villamos áram fogyasztásának mintegy ötödét fedné teljes 

mértékő kihasználtság esetén), ennek egyelıre azonban körülbelül 5%-a ke-

rül kiaknázásra. A 18. táblázat alapján megállapítható, hogy a Tisza, Rába 

és Hernád folyók vízenergia céljából való hasznosítása jónak mondható. 

 

18. táblázat Magyarország folyóinak hasznosítási aránya (Forrás: Barótfi, 1993) 

Folyó Hasznosítható 

energia aránya   

% 

Tényleges hasz-

nosítás aránya % 

Duna 72 0 

Tisza 10 5 

Dráva 9 0 

Rába, Hernád 5 3 

Egyéb 4 0 

 

5.2.3 Projekttervezés 

A vízerımő teljesítményét két tényezı határozza meg, mégpedig a vízho-

zam és az esésmagasság. Természetesen csökkentı tényezıként kell figye-

                                                 
39http://www.ovf.hu/WEB/OVF/OVFWEB.NSF/c6030592ef1516afc1256d0300483c1d/e6
79d7465b546fa8c1256d5100429759?OpenDocument 
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lembe venni a turbináknál fellépı súrlódási veszteséget. A következı képlet-

tel jellemezhetı a vízerımő teljesítménye: 

 

gHQP ×××= ρ  

Ahol: 

 P: teljesítmény (W) 

 Q: vízhozam 

 ρ: víz sőrősége: 4°C-on 1000
3m

kg
 

H: esésmagasság (m) 

 g: nehézségi gyorsulás; 
2

80852,9
s

m
gBP =  

 

A mérési adatok megléte mellett tervezhetıek a jövıben fellépı várható 

termelési értékek. Mivel a villamos áram értékesítése jelenti a bevételi oldal 

fı forrását, fontos, hogy kellı adatgyőjtés elızze meg a pozitív pénzáram 

alapjául szolgáló villamos áram termelést.  
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Vízhozam megoszlása konkrét mérés  
alapján 

0,00%
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28. ábra A vízhozam eloszlása (Forrás: Projektüzemeltetı) 
 

A vízhozam primer adatgyőjtés (lásd 28. ábra) és az ebbıl származtatott 

várható értékek meghatározása után, a természeti adottságokhoz megfelelı 

turbinatípus kiválasztása szükséges. Lehetıség szerint a folyó vízhozamára 

és hasznosítható esésére legjobban illeszkedı kiépítési vízhozammal rendel-

kezıt kell választani. „Kiépítési vízhozam az a legnagyobb vízhozam, ame-

lyet a vízerıtelep turbinái együttesen, teljes nyitás mellett nyelni tudnak.” 

(Forrás: Szlivka, 2004) 
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5.2.4 Technikai adatok 

 

A Rába folyón megvalósított vízerımő-projektben 8db, egyenként 50 kW 

névleges teljesítménnyel rendelkezı Francis-turbina üzemel. Közepes víz-

hozam és esési magasság esetén Francis-turbinákat alkalmaznak, ezáltal ez a 

legelterjedtebb turbinatípus, köszönhetıen a 90% körüli hatásfokának. 

Ahogy a reakciós turbinákra jellemzı, amíg a víz átjut a járókeréken, a 

csökkenı sugár miatt nı a nyomása és felgyorsul, így nagyobb forgatónyo-

matékot ad a turbinának. 

 

5.2.5 Megtérülési számítások 

A beruházás már meglévı, de üzemen kívüli vízerımővek megvásárlásával 

és felújításával foglalkozik, ennek tükrében készültek a továbbiakban kifej-

tett jövedelmezıségi számítások. 

Ha tisztában vagyunk a vízerımő technikai adataival és helyszínének mete-

orológiai adottságaival, kiszámítható a várható éves megtermelt villamos 

áram mennyisége. Az egyes vízhozamok várható, órában megadott tartama 

és a vízhozamokhoz tartozó teljesítmény meghatározza a különbözı vízho-

zamok mellett termelt éves várható villamos áram mennyiségét kWh-ban. 

Ezek összegzésével, az 19. táblázat alapján elıreláthatólag évente 5,44 m3/s-

os átlagos vízhozam és 3 m-es esésmagasság mellett, közel 1,5 millió kWh 

villamos áram termelhetı meg. 
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19. táblázat Az éves villamos áram-termelés és az átlagos vízhozam (Forrás: Projekt-
üzemeltetı) 

Vízho
zam 
(Q) 

Eloszlás 
(h/év, 

m3/s-ban) 

Eloszlás 
(%-ban) 

Teljesít-
mény 

(kW/Q) 

kWh/Q/
év 

kWh 
%/Q/év 

Q*M/Q 
Átlag 

0 713 8% 0 0 0% 0 

1 257 3% 20 5140 0% 0,03 

2 520 6% 50 26000 2% 0,12 

3 724 8% 80 57920 4% 0,25 

4 878 10% 110 96580 7% 0,40 

5 1037 12% 150 155550 11% 0,59 

6 1224 14% 200 244800 17% 0,84 

7 1301 15% 230 299230 21% 1,04 

8 908 10% 250 227000 16% 0,83 

9 636 7% 270 171720 12% 0,65 

10 250 3% 280 70000 5% 0,29 

11 182 2% 300 54600 4% 0,23 

12 130 1% 392 50960 3% 0,18 

ΣΣΣΣ 8760 100%  1459500 100% 5,44 

 
Az éves várható villamos áram termelés meghatározásával megtervezhetı a 

projekt elsıdleges bevételi forrása, mely az Anyag és módszer fejezetben 

kifejtett módon kerül értékelésre. 

A várható szabad pénzáramokat (Free Cash Flow, FCF) a diszkonttényezı-

vel a beruházási idıpontra diszkontáljuk, majd ezek összegzésével egyér-

telmően meghatározható a projekt jelenértéke (NPV). 

A beruházás értékeléséhez szükséges egyéb információk a 20. táblázatban 

találhatóak. 

20. táblázat Beruházási adatok ezer Euróban (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Költségoldal 

Beszerzési költségek (gép, szállítás, 
beüzemelés, hálózatra csatlakozás, 
egyéb) 

899 ezer € 

Forrásoldal 
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Hitel 629 ezer € 

Saját tıke 270 ezer € 

Összesen 899 ezer € 

 
A beruházás 70%-át kitevı annuitásos hitel 10 éves futamidıvel és 6%-os 

éves kamattal értendı. A gép értékcsökkenési kulcsa 14,5%-os ami azt je-

lenti, hogy közel 7 év az amortizációs ideje. 

 

5.2.5.1 Szcenárió 1., A beruházás értékelése a negatív adók 
figyelembevétele nélkül 

 

Amennyiben a befektetı cég kizárólag ezen projekt megvalósításán tevé-

kenykedik és nincs lehetısége a beruházás elsı éveiben keletkezı negatív 

adókkal csökkenteni egyéb adófizetési kötelezettségeit, a számításnál kizá-

rólag a 0 adófizetés vehetı figyelembe (lásd 21. táblázat). 

 
21. táblázat Egyszerősített számítási séma negatív adók nélkül ezer Euróban (Forrás: 
Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -270   

2008 97 -48 -38 0 11   

2009 105 -51 -35 0 19   

2010 113 -54 -32 0 27   

2011 122 -57 -29 0 36   

2012 131 -60 -25 0 46   

2013 142 -64 -22 0 56   

2014 152 -68 -18 -3 64   

2015 164 -72 -14 -24 54   

2016 176 -76 -9 -27 64   
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2017 189 -81 -5 -29 74   

2018 202 0 0 -32 170   

2019 217 0 0 -35 182   

2020 232 0 0 -37 195   

2021 249 0 0 -40 209   

2022 266 0 0 -43 223   

2023 284 0 0 -45 239   

2024 304 0 0 -49 255   

2025 324 0 0 -52 272   

2026 346 0 0 -55 291   

2027 369 0 0 -59 310 129 19 

 
A 21. táblázat eredményei azt mutatják, hogy az optimális, 20 éves beruhá-

zási idıtartam választása esetén a legmagasabb az évente befolyó konstans 

pénzáramok értéke (annuitás). Egy 20 éves beruházás esetén, pedig a 15. 

évben térül meg a projekt és 129 ezer Euró az invesztíció jelenbeli értéke. 

Ezek mellett a beruházás belsı megtérülési rátája 21%-os, ami azt jelenti, 

hogy mindaddig pozitív jelenértéket produkál az invesztíció, míg a piacon 

található hasonló befektetések jövedelmezıségi rátája meg nem haladja ezt 

az értéket. 

 

5.2.5.2 Szcenárió 2., A beruházás értékelése a negatív adók 
figyelembevételével 

 

Ebben az esetben az értékcsökkenés és a kamatfizetési kötelezettség ered-

ményeképpen létrejött negatív adókat bevételi forrásként tekinthetjük, hi-

szen ez felhasználható az egyéb adófizetés csökkentésére. 
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22. táblázat Egyszerősített számítási séma negatív adók figyelembevételével ezer Eu-
róban(Forrás: Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -270   

2008 97 -48 -38 11 23   

2009 105 -51 -35 10 29   

2010 113 -54 -32 8 35   

2011 122 -57 -29 6 42   

2012 131 -60 -25 4 50   

2013 142 -64 -22 2 58   

2014 152 -68 -18 -3 64   

2015 164 -72 -14 -24 54   

2016 176 -76 -9 -27 64   

2017 189 -81 -5 -29 74   

2018 202 0 0 -32 170   

2019 217 0 0 -35 182   

2020 232 0 0 -37 195   

2021 249 0 0 -40 209   

2022 266 0 0 -43 223   

2023 284 0 0 -45 239   

2024 304 0 0 -49 255   

2025 324 0 0 -52 272   

2026 346 0 0 -55 291   

2027 369 0 0 -59 310 153 22 

 
A 22. táblázat eredményei alapján megállapítható, hogy ebben az esetben is 

20 év az optimális beruházási idıtartam (annuitás). A negatív adók figye-

lembevétele miatt elért FCF emelkedéssel a projekt megtérülési ideje 14 év-

re csökken, és ezen kondíciókkal a projekt jelenbeli értéke több, mint 153 

ezer Euró.  

A belsı kamatláb 22%-os. 
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5.2.5.3 Szcenárió 3., A beruházás értékelése a negatív adók és 
kibocsátási kvóták értékesítési lehetıségének figye-
lembevételével 

 
A Szélenergia fejezetben már említett kibocsátási kvóta kereskedelembıl 

származó bevételi lehetıség a vízenergia esetében is igénybevehetı. 

 

23. Táblázat Egyszerősített számítási séma negatív adók és kibocsátási kvóták figye-
lembevételével ezer Euróban (Forrás: Projektüzemeltetı) 

Évek 
Üzemi 
ered-
mény 

Tıketör
-lesztés 

Kamat- 
törlesz-

tés 
Adó FCF NPV Annui-

tás 

2007     -270   

2008 98 -48 -38 11 23   

2009 106 -51 -35 10 30   

2010 114 -54 -32 8 36   

2011 123 -57 -29 6 43   

2012 133 -60 -25 4 51   

2013 143 -64 -22 1 59   

2014 153 -68 -18 -3 65   

2015 165 -72 -14 -24 55   

2016 177 -76 -9 -27 65   

2017 190 -81 -5 -30 75   

2018 204 0 0 -33 171   

2019 218 0 0 -35 183   

2020 234 0 0 -37 196   

2021 250 0 0 -40 210   

2022 267 0 0 -43 225   

2023 286 0 0 -46 240   

2024 305 0 0 -49 256   

2025 326 0 0 -52 274   

2026 348 0 0 -56 292   

2027 371 0 0 -59 312 158 23 
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A 23. táblázat értékei alapján meghatározható, hogy a 20 éves optimális be-

ruházási idıtartam mellett (annuitás) továbbra is 14 éves megtérülési idı je-

lentkezik, viszont az externáliák ily módon alkalmazott internalizálásával a 

projekt jelenbeli értéke jócskán meghaladja az 158 ezer Eurót. A belsı ka-

matláb 22%-os. 

Mivel ez a legvalószínőbb forgatókönyv, érzékenységvizsgálatot érdemes 

elvégezni az áram átvételi árának kedvezıtlen irányú elmozdulására. A 

számítások szerint a beruházás nettó jelenértéke az átvételi ár közel 17%-os 

csökkenését képes tolerálni, és ebben az esetben a huszadik év végére zérus 

értéket vesz fel. 

 



 101 

6 KÖVETKEZTETÉSEK, JAVASLATOK 
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A fosszilis energiahordozó készletek folyamatos csökkenése és ezek egyre 

nehezedı kitermelése miatt a konvencionális energiahordozók és termékeik 

piaci ára emelkedni fog, így teret engedve a már versenyképes zöld techno-

lógiáknak, termékeknek.  

Természetesen a konvencionális technológiák, mint azt a korábbiakban már 

említettem, a világgazdaságra vetett nagymértékő befolyásuk miatt csak fo-

kozatos leépítéssel és a helyettesítı technológiák párhuzamos megjelenésé-

vel vonhatók ki a gazdasági folyamatokból. 

Tehát az energiaszektorra nézve, elıször fel kell térképezni a jövıbeni szük-

ségleteket, majd a megújuló energiaforrásokból származtatható energiapo-

tenciál meghatározása után, a helyi természeti, gazdasági, társadalmi adott-

ságok figyelembevételével elkészíteni a régióra vonatkozó energiaprogra-

mot. 

A megújuló energiaforrásokból táplálkozó rendszerek villamos hálózatba 

való integrálása során nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy ezek terme-

lése nagymértékben függ meteorológiai tényezıktıl. Ezáltal a keresleti mel-

lett, a kínálati oldal ingadozása is problémát jelenthet a rendszerszabályozás 

terén. 

Minél nagyobb egy villamos energia hálózat, és így nagymértékben diverzi-

fikált mind a keresleti, mind a kínálati oldala, annál kisebbek az átlagos fo-

gyasztástól illetve termeléstıl való eltérések. 

Például, míg egy háztartás pillanatnyi villamos energia fogyasztása akár 15-

szöröse is lehet az átlagfogyasztásának, addig a brit villamos hálózat csúcs-

fogyasztása csak másfélszerese az átlagfogyasztásának (Forrás: IEA, 2005). 

 

A villamos energia rendszer kínálati oldalának ingadozása az idıjárásfüggı 

megújulók használati arányával megnövekedhet, viszont mivel a szükséges 
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energia összességében megtermelhetı, csakis e termelés idıbeli eltolódása 

vár megoldásra. 

A villamos áram tárolására Magyarországon a szivattyús víztározó jelenthet 

kiutat, hiszen nagy teljesítménypotenciálja mellett, gyorsan bevethetı és re-

latív alacsony üzemeltetési költséggel bír.  

A Nemzetközi Energia Ügynökség közleménye egyéb energiatárolás módo-

kat is megemlít, mint például a sőrített levegıs tároló, kinetikus energiatáro-

lás lendkerék segítségével, akkumulátoros tárolási módok. Ezek azonban kis 

kapacitásuk révén energiarendszeri szabályozó mőveletekre nem képesek. 

Az akár 1000MW-nyi teljesítményre is képes szivattyús víztározó a Nem-

zetközi Energia Ügynökség közleménye szerint a különbözı súrlódási- és 

hatásfok veszteségek miatt 20%-os energiaveszteség mellett mőködtethetı 

szabályozó rendszerként (Forrás: IEA, 2005). 
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7 ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK 
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- A tanulmányban felvázolt „zöld” projektek, a szél-, és vízenergia felhasz-

nálására épülı beruházások várható jövedelmezısége pénzügy-matematikai 

eszközök segítségével, az értekezésben bemutatott modell alapján bizonyít-

ható. 

 

- A magyar villamos hálózatba betáplált megújulók teljesítménye természe-

tüknél fogva idıjárásfüggı. Kiegyenlítésükre megfelelı kombinációként al-

kalmazható a szél-, és vízenergia együttes felhasználása, víztároló kapacitá-

sok kiépítésével. Az Európai Unió által sürgetett egységesítés révén, a Ma-

gyarország határain kívül esı tároló kapacitások építésében illetve használa-

tukban való részvétel is megfontolandó. 

 

- A károsanyag kibocsátás visszaszorításának kényszere a megújuló energia-

források segítségével elıállított termékek (pl.: elektromos áram) piaci árá-

nak csökkentése mellett, a fosszilis energiahordozók felhasználása miatt fel-

lépı externális költségek piaci áraikban való figyelembevételét is indokolttá 

tehetik. 

 

- A vízi energia hasznosítása járulékosan jó esélyeket kínál a mindeddig el-

hanyagolt mezıgazdasági vízhasznosítás fejlesztésére, a szárazságból faka-

dó termelésingadozás hathatós csökkentésére is.  
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8 ÖSSZEFOGLALÁS 
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A dolgozat a jövıre való tekintés fontosságát hangsúlyozza a magyar ener-

giatermeléssel kapcsolatban. A következı generációk részére biztosítandó 

fenntartható fejlıdés eléréséhez elkerülhetetlen a megújuló energiaforrások, 

mint szél-, és vízenergia használati arányának növelése. 

A dolgozat fı célja, hogy megújuló energiákra épülı erımővek jövedelme-

zıségi vizsgálatán keresztül bebizonyítsa, hogy ezek a „zöld” befektetések 

nem csak fenntarthatóak, de jövedelmezıek is. 

Egy olyan gazdaságban, ahol a termelés okozta externáliák teljes mértékben 

internalizáltak, a környezet állapotára ügyet sem vetı fogyasztó is környe-

zetbarát módon termelt javakat kíván fogyasztani. A termelés okozta 

externáliák figyelembevételekor a környezeti javak használata költséggel 

jár, így legalább annyiba, de valószínősíthetıen többe kerül a szennyezı 

módon elıállított végtermék. Természetesen nem ez az egyetlen út vezet a 

környezetbarát technológiák terjedéséhez, de rövidtávon e közgazdasági 

megfontolás hozhat átütı megoldást.  

 

Egy szél-, vízerımő befektetés értékeléséhez megfelelı az alkalmazott köz-

gazdaságtudományokban általánosan használt piaci alapokon nyugvó költ-

ség-haszon elemzés, mivel pénzügyi oldalról nem szükséges különbséget 

tenni egy zöld és egy normál projekt között. Pontosabban, amennyiben a 

gazdaságpolitika az externális költségek teljes internalizálására törekszik és 

egyúttal a modell-számítás ezeket a költségeket figyelembe veszi, helytálló 

a fenti megállapítás. 

A vizsgált projektek esetében bizonyítást nyert, hogy a jövedelmezıségük 

nem marad el a piacon található alternatív lehetıségek rentabilitásától. 

A szélerımő projekt, kedvezı forgatókönyv mellett 14 év megtérülési idıt 

produkál, míg kedvezıtlen (átvételi ár 10%-os csökkenése) forgatókönyvnél 

17 év a megtérülési ideje. 
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A vízerımő projekt esetében, ugyanezen események bekövetkeztében a 

megtérülési idı 13, illetve 17 évet tesz ki. 

Az eredmények alapján belátható, hogy ugyan a projektekben vázolt beru-

házások induló invesztíciói magasak, viszont a fosszilis energiatermeléssel 

szemben megtakarított externális költségek figyelembevételével összessé-

gében megfelelı jövedelmezıséget érnek el.  

Meg kell említeni, hogy a Magyarországon üzemeltetett fosszilis-, és atom-

energiákra épülı erımővek építése állami szerepvállalással történt. Ha a 

megújuló projektek esetében is fennállna e támogatás, kétség nem férne a 

piaci sikerükhöz, hiszen az üzemeltetési költségük, a nyersanyagok elıte-

remtésének kedvezıbb feltételei miatt jóval alacsonyabb. 

Mint minden más beruházás, a megújuló projektek esetében is jelentkeznek 

makrogazdasági elınyök, mint például a munkahelyteremtés, vidékfejlesz-

tés, GDP növekedés, energia-import csökkenés. 
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The thesis emphasizes the necessity of future thinking in relation to the 

Hungarian energy production. It’s unavoidable to increase the percentage of 

using renewable energy resources like wind or hydro energy to maintain a 

sustainable development for the next generations. 

The main objective of the thesis is the profitability calculation of power 

plants based on renewable energy and through that to provide evidence of 

the assumption that these „green” investments are not only sustainable but 

profitable too. 

The most important statement of the thesis is that also the not sustainable 

acting consumers will consume sustainable produced products in such an 

economy where externalities, occurred from the production, are internalized. 

With the consideration of externalities, appeared from the production, the 

use of environmental goods causes costs. So the cost of the not sustainable 

produced final product is at least so much or likely also more. 

This is of course not the only way to spread sustainable technologies, but on 

short-term this economical thought can bring a vigorous solution. 

An ordinary cost-benefit analysis is suitable for the evaluation of a wind-, or 

hydro power plant investment, because a distinction should not be made 

between a “green” and a normal project from the financial point of view. 

More precisely the distinction is not reasonable if the juristic background 

insists on the complete internalisation of the external costs, and also the 

model-calculation takes them into consideration. 

It has been proven that the profitability of the analysed projects is at least as 

high as those of other alternative investments. The wind power plant project 

produces a return time of 14 years in the case of an advantageous scenario, 

while a disadvantageous scenario (10% decrease in take-over price) results 

in a return time of 17 years. 
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The hydro power plant project generates a return time of 13 and 17 years at 

the same conditions. The results prove that these projects reach an 

appropriate profitability considering the saved external costs against fossil 

energy production, in spite of the fact that they need high starting 

investment. 

It has to be mentioned that building of the Hungarian power plants based on 

fossil and nuclear energy was made through public acting. If such a subsidy 

would exist in the case of renewable projects, there would be no doubt about 

their success on the market, as lower operating costs occur because of the 

favourable conditions of exploiting the raw materials. 

As other investments also renewable projects generate macro economical 

advantages like job creation, development of regions, GDP growth, 

decreasing of energy imports. 
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9 KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS 
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A dolgozat kutatómunkájának elvégzéséhez szükséges adatgyőjtés az Anyag 

és módszer fejezetben említett módon, többek között személyes találkozók 

szervezésével történt. Meg kell említenem, hogy az esetek nagy többségé-

ben a téma újdonságára és benne rejlı pénzügyi lehetıségekre hivatkozva 

elutasításban volt részem. Sajnálatos módon nem minden üzemeltetı és ku-

tató ösztönzi eredményeinek nyilvánosságra kerülését, illetve más kutatók 

munkájának segítését. 

Természetesen kitartó felderítéssel meglelhetık azon célszemélyek, akik 

épp ezzel ellentétben, hasznos információkkal szolgálnak és elkötelezett hí-
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tékben elımozdította a téma feldolgozását. 
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azok hasznosítási lehetıségeirıl szolgáltatott hasznos információkat. 
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r f: Államkötvények éves hozama 

r m: A piaci portfolió elvárt hozama 
S: Kínálat 
s: Társasági adó kulcsa 

ßD: Idegen tıke ß-faktora 

ßu: 
Unleveraged Beta: Kizárólag saját tıkébıl 
finanszírozott vállalat ß –faktora 

ßv: 
Leveraged Beta : Eladósodott vállalat ß-
faktora 

T: idı (év) 

Tn: Transzformációs görbe 

TPn
KA : KA parciális termelési függvénye 

TPn
ZA: ZA parciális termelési függvénye 

U: Közömbösségi görbe 
v: Szélsebesség 

vg: Mért szélsebesség 
Y: Kibocsátás 

ZA : 
Regeneratív forrásokból termelt elektromos 
áram 

ρ: Víz sőrősége 
 


