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Az elsődleges energiahordozók készletei 
és rendelkezésre állásuk 

Az 1970-es évek óta Franciaország energiapolitikájának fő célja a 
függetlenség elősegítése. A függetlenségi mutatót sikerült 25%-ról 51%-
ra emelni. Manapság meghatározó szempontok: 

 a fenntartható fejlődés,  
 a kiotói konferencia célkitűzései a megújuló energiahordozók fel-
használására (21%). 

Ennek alapján a földgáz szerepét növelni kell, mert bőségesen ren-
delkezésre áll, és kevésbé szennyező.  

A következő 30 évben átlagosan évi 1,7%-os növekedés várható a 
világ energiafogyasztásában, összesen 66%. A gázfogyasztás ezzel 
szemben 2,4%-kal fog nőni évente, a kőolajfogyasztás 1,8%-kal, a szén-
fogyasztás 1,6%-kal, az atomenergia-fogyasztás szintje marad. A meg-
újuló források (kivéve a vízenergiát) 3,3%-os évi növekedésre számít-
hatnak, de a részesedésük így is csekély (4%) marad 2030-ra. Ez a for-
gatókönyv a jelenlegi irányzatok folytatását tételezi fel, és nem számol a 
kiotói jegyzőkönyv hatásaival. A CO2-kibocsátás 1,8%-kal nő évente, és 
2030-ra évi 38 Mrd tonnát ér el. 

A fogyasztás növekedése által kiváltott termelésnövekedés nagyobb 
része jut majd a jelenlegi fejlődő országokra. Ez az OECD országok na-
gyobb függését fogja előidézni néhány országtól, éspedig a Közel-Kelet 
és a volt SZU országaitól, és megduplázza az energiahordozók keres-
kedelmét. 

A fosszilis tüzelőanyagok részaránya még mindig 90% lesz. A kő-
olajé megnő a mai 37%-ról 39%-ra, a földgázé 23%-ról 28%-ra, a kő-
széné lecsökken 26%-ról 24%-ra, a megújulóké 3%-ról 4%-ra nő, az 

 



atomenergiájé csökken 7%-ról 5%-ra. A vízenergia részaránya marad 
2%. 

A kőolajtartalékok becsült nagysága 1050 Mrd hordóra nő, azaz 40 
évre elegendő a mai fogyasztási szinten, nem számolva az újabb kiter-
melési technológiák okozta esetleges növekedést. A mennyiséget illető-
en tehát nincs ok aggodalomra, annál inkább a földrajzi megoszlás miatt. 
Az OPEC országaira esik a tartalékok kétharmada, és a Perzsa öböl or-
szágaira a készletek fele. Az OPEC-hez nem tartozó országok termelése 
visszaesik a jelen évtized végére. Emiatt az iparilag fejlett országok füg-
gése a Közel-Kelettől újra az 1970-es években tapasztalt mértékű lesz.  

A bizonyított földgáztartalékok bőségesek. 2000. december 31-én 
165·1012 m3-re, azaz 65 évnyire becsülték. A végső adat, beleértve a bi-
zonyítottat is, 500·1012 m3-re tehető, amivel 200 évig lehetne fedezni a 
2000 évi fogyasztást. A gázkészletek földrajzi eloszlása jobb, mint a kő-
olajé. Két domináns régió van: Közel-Kelet és a volt SZU. Itt található a 
világ gázkészleteinek háromnegyede, ebből Oroszországban 30%, Irán-
ban 20%. A bizonyított készletek mennyisége megkettőződött az utóbbi 
húsz évben. Ebben szerepe van a technológiai fejlődésnek és annak is, 
hogy egyre inkább fúrnak közvetlenül a földgáz miatt, nemcsak mintegy 
a kőolajkutatás melléktermékeként találnak gázmezőket. 

A következő harminc évben az éves termelés a jelenlegi 
2,5·1012 m3-ről 5·1012 m3-re fog nőni. A két legnagyobb készlettel rendel-
kező régió termelése nagyban meg fog nőni. Mivel ezek messze vannak 
a legnagyobb fogyasztóktól (Észak-Amerika, Európa, Ázsia Csendes 
óceáni része), gáz-világpiac kialakulása várható, a forgalom megnégy-
szerezésével, a mai regionális piacokkal szemben.  

A kőszénkészletek földrajzilag elosztottak, a geopolitikai kockázatok 
elhanyagolhatók. 985 Gt kőszén áll rendelkezésre, 200 évnyi fogyasz-
tásra elegendő. A technológia fejlődésének köszönhetően jelentősen 
megnőttek a készletek. A szén jelenleg a villamosenergia-termelés 43%-
át adja, de károsítja a környezetet.  

A világ energiaigényének kielégítésében növekvő részt kellene kép-
viselniük a megújuló energiahordozóknak; nagyon jelentős potenciáljuk 
van. A vízenergia esetében ez több mint 14 000 TWh évente. A szél-
energia készlete még nagyobb: 53 000 TWh. Sajnos, a gazdaságosan 
kihasználható potenciál sokkal kevesebb, az áruk a hagyományos hor-
dozókhoz képest magas. Mindenesetre már eddig is jelentősen csökkent 
az áruk, és – főleg a szélenergia esetében – további csökkenés várható. 
Két további nehézség vár megoldásra: alkalmas helyszínek felkutatása 
és az ellátás időszakos jellege. 

 



Az urániumkészletek jelentősek, a mai fogyasztást 250 évig tudnák 
fedezni. A tartalékok 45%-a az OECD országaiban van, főként Ausztráli-
ában, az USA-ban és Kanadában. 

Lesz-e energiahiány? Nem, de ehhez jelentős beruházások kellenek 
(termelésben, szállításban, átalakításban, tárolásban és elosztásban). 
Milyen a helyzet a gáz esetében? Nagyon jó. A fosszilis energiahordo-
zók közül a legkedvezőbb a környezeti hatása. Az egyszerű felhasználás 
miatt, főként a villamos energia termelésében, különösen előnyös tulaj-
donságai vannak. 

Franciaországban csak 13%-os a részesedése (világszinten 23%, 
Európában 22%), ennek emelkednie kell, főleg a kombinált ciklusú villa-
mos erőművek révén. 

Az európai piac 

Európa a világ primerenergiahordozó-fogyasztásában 18%-kal ré-
szesedik. Az utolsó 15 évben átlagosan évi 1,8% volt a növekedés üte-
me. A következő 30 évben csak átlagosan évi 0,7% várható. A fosszilis 
energiahordozók őrzik helyüket. A földgáz növekedési rátája 2% körül, a 
kőolajé 0,4% körül várható. 

Az északi-tengeri kőolaj-kitermelés rövidtávon csökkenni fog, ezzel 
2020-ra Európa függősége 79%-os lesz. Földgázból sincsenek jelentős 
készletei, de előnyösebb a földrajzi helyzete. Kőszénből és atomenergi-
ából visszaesés várható mind a termelésben, mind a fogyasztásban. A 
megújuló energiahordozók bizonyos mértékben lehetővé teszik a fosszi-
lis hordozók importjának csökkentését.  

A megújuló források jelenleg 4,5%-ot tesznek ki a francia energia-
mérlegben. A francia földgáz- és kőolajkészletek nagyon korlátozottak, 
de a megújuló energiákban az ország potenciálja nagy. 

Az elmúlt 70 év fő szempontja a gázhiánytól való félelem volt, ezért 
nem használták a gázt erőművekben. A felfedezett gázmezők ismereté-
ben a készletek a mai fogyasztást 25 évig tudnák fedezni. A külső füg-
gőség nagy, Portugália és Spanyolország esetében 100%, Franciaor-
szág esetében 96%. Európa készleteit 7·1012 m3-re becsülik. 

Az európai bizonyított földgázkészletek évente 2,2%-kal nőttek az 
elmúlt 25 évben. Három országban koncentrálódnak: Norvégia, Hollan-
dia és Nagy-Britannia. A készleteknek 90%-a az Északi-tenger vidékén 
van. Becsült maximális értékük 13·1012 m3. 

Világszinten a Közel-Keleten van a készletek 40%-a, közöttük is 
Iránban és Katarban vannak a legnagyobb önálló (nem kőolajat kísérő) 

 



készletek a világon. Számításba vett új források vannak Afrikában, a Kö-
zel-Keleten, Közép-Ázsiában, Latin-Amerikában. Az ellátási költségek 
jelentősen lecsökkentek. 

Miért kell fejleszteni a megújuló energiahordozók felhasználását? 

A Föld súlyos klimatikus következmények nélkül 11 Mrd t CO2-ot tud 
befogadni évente, ez a mai kibocsátott mennyiség fele! Az emberiség 
ezzel szemben várhatóan növekvő mennyiségű energiát fog fogyasztani. 
A szén-dioxidra érvényes kívánatos kibocsátási szint eléréséhez a fejlett 
országoknak a negyedére kellene csökkenteni a kibocsátásukat 2050-re. 
A megújuló energiahordozók készletei nem merülnek ki, másrészt nem 
terhelik a környezetet. Korlátaik: 

 A helyi hatások (tájkép, zaj) egyre inkább kezelhetők. Időszakos-
ságuk miatt fontos kutatási feladat az energia tárolása.  

 A geotermikus energia nem igazán megújuló, mert a kihasználha-
tó források a Föld mélyéből kiáramló hő földkéregbeli ideiglenes 
tárolói. 

 Nagy felületet használ mindegyik. A biomassza esetében az élel-
miszertermelés konkurense lesz, míg a szélenergiát hasznosító 
berendezésektől a terület nagyrészt felhasználható mezőgazda-
sági célra. A napelemek a meglévő háztetők felén már fedeznék a 
jelenlegi francia villamosenergia-igényt. 

 További korlát az időszakosság és a költség. 
A francia nemzeti program a kiotói egyezményen alapul. 21%-os ré-

szesedés a cél, Franciaország 15%-on áll, jórészt a vízenergia révén.  

A megkerülhetetlen kérdések 

A legerősebb kényszer: a készletek kiapadása. Emiatt gazdálkodni 
kell a forrásokkal, diverzifikálni az energiafajtákat és a forrásokat. A kör-
nyezeti kérdések miatt a tisztább fajták felé kell elmozdulni, és minden 
ipari folyamatot fejleszteni kell az energetikai hatékonyság irányába. Or-
szágonként változó a helyzet, nincs egyetlen megoldás. 

A rövid távú kérdések: az energetikai hatékonyság, az árak változé-
konysága, a beruházások tervezhetősége és az atomerőművek megújí-
tása. A francia adottságok rosszak, mégis elérték az 51%-os független-
séget, főleg az atomerőművek révén. A CO2-kibocsátást tekintve Fran-
ciaország a 25-ik, míg kereskedelemben a 4-5-ik. A kiotói cél 1990-hez 

 



képest Franciaországnak csak szinten tartást jelent. Tehát van mozgás-
tér. 

A DGEMP forgatókönyve alapján, változatlan szerkezetben a CO2-
kibocsátás 2020-ig nőne. A gázfogyasztás növekszik, az 1973-as 
13,3 Mtoe-ről 2002-ben 40,3 Mtoe-re (Mtoe – megatonna olajegyenér-
ték). A gáz lényegében ugyanazzal az ellátási kockázattal jár, mint a 
többi szénhidrogén. 

A piacnyitás bizonyosan változékonyabbá teszi az árakat. 

A földgáz az energetikai mérlegben. Mire használható? 

A sok korlát közt meg kell határozni a kívánatos energiahordozó-
struktúrát. A gáz iránti igény erősen nő, a fogyasztása gyorsabban nö-
vekszik, mint a gazdaság. Elsősorban villamos energia termelésére 
használják, ahol a többi energiahordozó, elsősorban a szén rovására ter-
jeszkedik. Kérdés, hogy a piacnyitás utáni ármozgások ezt hogyan befo-
lyásolják. 

A primer energiahordozók között a gáz részaránya 23,8% Európá-
ban, a villamosenergia-termelésben csak 14,3%. 37% a lakások fo-
gyasztásában, az iparban 25% körüli. Az európai primer energiaigény 
éves növekedése 2030-ig 0,7%-ra tehető. Ebből a földgázfelhasználás 
növekedése évi 2%, ezzel 23%-ról 34%-ra nő a részesedése. 

Németország: A fogyasztás kb 90 Mrd m3, 46% a lakásokban, az 
ottani összes energiafogyasztásban 35% a része. A német lakások 44%-
át fűtik gázzal. A primer energiafogyasztásban a mai 21,5%-ról 25% fölé 
fog nőni 2015-re. Ígéretes terület: a lakások és a kisteljesítményű kom-
binált erőművek. 

Olaszország: 2013-ra a gáz fogyasztása meghaladja a kőolajét, a 
2001-es 33%-ról 2015-ben 39%-ra nő a részesedése az energiamérleg-
ben. A fogyasztás 2010-re elérheti a 93 Mrd m3-t. 

Hollandia: 13 Mrd m3-t fogyasztanak a lakások, ennek 80%-a fűtés. 
Gyakorlatilag az összes lakást gázzal fűtik, néhol fűtőművek közvetíté-
sével. A villamosenergia-termelésben várható erős növekedés. 

Franciaország: Kevésbé fontos a lakásokban, mint másutt, de itt is 
versenyképes. Az utóbbi években jelentős volt a növekedés a gáztüze-
lésű kombinált erőművekben: 4,3 Mrd m3, 4500 MW beépített teljesít-
ményhez. A francia gázpiac növekedése 2% fölött várható.  

Nagy-Britannia: A villamos szektorban a gázkereslet 40%-kal nőtt 
az utóbbi 10 évben, a fogyasztás évi 29·109 m3. Egy tanulmány szerint a 
2005-2020 időszakban a nyersolaj 10 USD hordónkénti ára mellett évi 

 



1,6% teljes gázfogyasztás-növekedés, 20 USD/hordó esetén 1,3% vár-
ható. A villamosenergia-szektorban a megfelelő értékek 2,7% és 3,5%. 

Spanyolország: A gázfogyasztás 1990-tól 2000-ig megháromszo-
rozódott, és 2010-ig több mint kettőződés várható, elérve a 43 Mrd m3-t, 
aminek a fele villamosenergia-termelés lesz. 

A gáz jelenleg a leggyorsabban előretörő energiafajta. 2010-re to-
vábbi 130 Mrd m3 növekedés várható, amelyből 80 Mrd m3 a villamos 
energia előállításánál fogy majd, az összes gázfogyasztás 35%-a. 

Ma nagy figyelmet szentelnek az ökológiai szempontoknak, főleg az 
egészségi kockázatokon keresztül. A franciák elvárják a vállalataiktól, 
hogy törődjenek a tevékenységük környezeti hatásaival, a szociális har-
móniával és a személyes fejlődéssel. A gázt főleg a modern emberek 
használják. 

Racionális energiafelhasználás az iparban 

A teljes megtakarítható energia 21 Mt CO2-kibocsátásnak felel meg, 
tehát ennyivel lehetne csökkenteni a szennyezést. Ennek a költsége 200 
és 1200 EUR/toe (toe – tonna olajegyenérték) között változik. A megta-
karítás több módon valósulhat meg, pl. ökoadó, önkéntes CO2-kibo-
csátás-csökkentés, kvóták és kibocsátási bizonyítványok.  

A passzív napenergia (sugárzás elnyelése természetes fűtésre és 
világításra) és az aktív napenergia (meleg víz előállítása) felhasználásá-
val a hőenergia-szükséglet lecsökken az új épületeknél 20 kWh/m2 év-re, 
és a régieknél 50 kWh/m2 év-re, szemben a mai átlagos 182 kWh/m2 év 
értékkel. A kombinált napenergia-rendszerek teljesítménye igazolt. Je-
lenleg a fűtés és tisztasági melegvíz folyton növekvő mértékben fogyaszt 
villamos energiát. Ezt ki lehet váltani más energiaforrásokkal. Például 
Ile-de-France-ban körülbelül harminc melegvíz-hálózati berendezés mű-
ködik, részben geotermikus energiával, csatolva kombinált hőerőművek-
kel. 

A villamosenergia-igény megfékezésének sarkalatos pontjai: az 
energiatakarékos berendezések fejlesztése, az energiapiacok átalakítá-
sa, az új energetikai szolgáltatások hangsúlyozásával, és az energetikai 
tervezés támogatása. 

A referenciakeret a vonatkozó EU direktíva az épületek energetikai 
tulajdonságairól, a kombinált termelésről és a bioüzemanyagokról. 

A generátortechnika is sokat fejlődött, kevesebb a kibocsátott 
szennyezőanyag. Létrejöttek megoldások a kapcsolt energiatermelés és 
a megújuló energiaforrások kombinálására. 

 



Egy mai 100 m2-es gázfűtésű ház energiaigénye 150 kWh/m2 év, ál-
landó melegvízellátással, míg elektromos fűtéssel közel 300 kWh/m2 év, 
a veszteségek miatt. 

A kőszénből előállított 1 kWh villamos energia 400 g CO2-kibocsá-
tással jár, kőolajból 250 g, a gázból 200 g. Holnapra a megújuló energia-
forrásokat bevetve, kombinálva földgázzal 150 g-nál is kevesebb lehet. 

A kapcsolt energiatermelés elvei 

A kapcsolt energiatermelés hatásfoka ma 75%, aminek a fele a vil-
lamos energia előállítására, a másik fele a hőtermelésre esik. Mivel az 
efféle erőművek a felhasználóhoz közel vannak, lényegesen kevesebb 
az energiatovábbítás vesztesége. A mai együttes teljesítményük 
4400 MW. Az indulási időszak 1991–1996 volt, a leggyorsabb fejlődést 
1997–2000 között lehetett tapasztalni. Azóta volt egy turbulens szakasz 
a villamosenergia-törvénnyel összefüggésben. A 12 MW-nál nagyobb 
teljesítményű berendezések adnak 2176 MW-t, ami az összes előállított 
mennyiség fele. Ez kb. 40 berendezést jelent a 740 közül. Tudni kell, 
hogy 1 MW elektromos teljesítmény alatt nehéz gazdaságosan üzemel-
tetni kapcsolt termelésű erőművet. 

Összehasonlítva a legjobb hatásfokú kombinált ciklusú áramterme-
léssel, a CO2-kibocsátása 15%-kal kisebb a földgázos és 30%-kal kisebb 
a kőszenes erőműhöz képest.  

A jelenlegi szerződéses viszonyok miatt bonyolult a helyzet. A jövő 
ugyancsak bizonytalan a piacnyitás, a várható új energiatörvény és az 
EU nem egészen világos direktívája, a pénzügyi és környezeti intézke-
dések és a csatlakozási feltételek miatt. 

A hosszú távú kérdésekre az atomenergia és a megújuló források 
felhasználása a válasz, de a rövid és középtávúakra a földgáz, mivel se-
gítségével csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása és ener-
giatakarékos megoldások építhetők, továbbá más rendszerekkel kombi-
nálva jobb paramétereket (hatékonyság, rendelkezésre állás, stb.) lehet 
vele megvalósítani.  

A villamos energia előállítására használt 
primer energiahordozók 

A kaliforniai válság megmutatta, hogy a piac nem ösztönzi eléggé a 
növekvő kereslet kielégítéséhez szükséges beruházásokat. Európában 
most még többletkapacitás jellemzi a piacot, így nem látni a hiányt, de 

 



ideje megkérdezni, milyen mechanizmusok biztosítják, hogy ne alakuljon 
ki kapacitáshiány? 

A liberalizáláskor a meglévő termelőkapacitások hatékonyabb ki-
használására kell ösztönözni, beleértve azoknak a beruházásoknak az 
ösztönzését is, amelyek fejlesztik azokat. Az eddig elgondolt piaci me-
chanizmusok inkább rövid, mint hosszú távon hatnak. 

A vertikális monopóliumok megszüntetésével a piacnak kellene át-
venni a szállítás és a termelés – két kiegészítő, és egymástól kölcsönö-
sen függő terület – beruházásainak összehangolását, de hogyan? 

Egy szállítási beruházást nehéz optimálisan elvégezni, mert először 
is a jelenlegi hálózatban nem optimálisak a méretek, másrészt a hálózat 
más részeire kifejtett hatások miatt nehéz értékelni egy tervezet várható 
előnyeit. A lehetséges mechanizmusok: központi tervezés, a hálózat 
alakítóinak szabályozása és a jogok piaca. A termelési beruházások új 
meghatározó tényezőktől függenek: A monopólium megszűnése után a 
többféle lehetséges szabályozás többféleképpen hat a beruházásokra.  

Két általános vonás: oszthatatlanság és a magas gazdaságossági 
küszöb. Kérdés, hogy kivitelezzünk-e egy beruházást, amikor a meglévő 
erőművek már nem tudják kielégíteni az igényt, vagy várjuk meg, amíg 
az új egység teljes terheléssel tud üzemelni? A piaci rendszer esetleg 
kisméretű beruházásokat favorizál (földgáz, megújuló primer energia-
hordozók), miközben a nagyobb méretű beruházások (vízi- és atomerő-
művek) gazdaságosabbak lennének. 

Az EU elkötelezte magát, hogy az energiatermelés egy hányadát a 
megújuló forrásokra építi, de máig nincs ennek megfelelő piac (zöld bi-
zonyítványok, kibocsátási engedélyek piaca). Tehát lesz egy liberalizált 
energiapiac a hagyományos energiaforrásokra és egy szabályozott piac 
a megújulókra. 

Meg kellene találni a tökéletlen verseny és a tökéletlen szabályozás 
legjobb kombinációját. 

A minimális költség mellett maximálisan értékesíthető termelés 

A báziserőműveknél a maximális rendelkezésre állás a követel-
mény, amit rövid távon a jó piaci értékesítés, hosszú távon a megfelelő 
karbantartás biztosít. Az optimáláshoz összhangba kell hozni a források 
felhasználását, a termék értékesítését, a műszaki innováció hasznosítá-
sát.  

Néha a termikus hatásfok is ellentmondások forrása, kialakulóban 
van egyfajta benchmarking (üzem-összehasonlítás módszere) az atom- 

 



és hagyományos erőművek teljesítményének összehasonlítására. Defi-
niáltak egy „kereskedelmi” rendelkezésre állást, amelynek az értéke, 
nemzetközi viszonylatban, az atomerőműveknél az 1990-es 79%-ról 
2001-re elérte a 87%-ot, a hagyományos hőerőműveknél az 1986-90-es 
időszakra érvényes 79,5%-ról 83,5%-ra nőtt 1997–1999-ben. 

 
1. táblázat 

A francia energiatermelő berendezéspark 
 

Beépített teljesítmény 
(2003 eleje) 

Termelt energia 
(2002) 

 

MW % TWh % 
Vízi és megújuló   25 400   22   64,5   12 
Hagyományos hőerőmű   27 100  23   52,9   10 
Atomerőmű   63 300   55 415,5   78 
Összesen 115 800 100 532,9 100 

 
 
A kereslet többségében nem árérzékeny, viszont függ véletlen té-

nyezőktől, mint az évszakok, időjárás. Bizonyos esetekben a termelés is 
függ véletlenektől, például a vízerőművek esetében a csapadéktól. Mivel 
a villamos energiát nem tudjuk tárolni, pillanatról pillanatra kell a terme-
lést a fogyasztáshoz igazítani. Bizonyos tartalékok esetében az időállan-
dó rövidebb, mint 10 perc. Ilyen körülmények között a villamosenergia-
piac nagyon változékony. Amikor a kínálat van túlsúlyban, az azonnali ár 
az utoljára beállított eszközök költségéhez igazodik, míg a kereslet túlsú-
lya esetében az azonnali ár elméletileg végtelen. A termelés fix költségei 
fordítva arányosak a változó költségekkel. Az atomenergia esetében a 
változó költség 8 EUR/MWh, a kőszén esetében 17 és 20 EUR között 
van, míg az olajtüzelésű erőműveké 80 EUR. Elméletileg a termelők attól 
kezdve termelnek, hogy az azonnali ár meghaladja a változó költséget, 
de a felől sohasem biztosak, hogy a fix költségeik amortizálódnak-e. 

2002-ben az atomerőművek adták az idő 33%-ában a marginális 
termelést. A kínálati túlsúly idején az árak lefelé mentek. Így a közepes 
árszint nem szükségképpen elegendő az összes fix költség fedezésére.  
Megtörténhet visszatérő üzemzavarok esetén, hogy a fenntartott kereslet 
nagyon megemeli a csúcsárat. A kereslet rugalmatlansága miatt a nem 
kielégítő kínálat esetén az árak nőnek, rendkívüli magasságú csúcsok-
kal. A közepes árszint jelentősen megnő. Ekkor azok a szereplők, akiket 

 



nem fedez a nagyobb fogyasztás esetére szerződés, súlyos vesztesé-
geket szenvedhetnek. 

Az európai piac még sokáig nemzeti blokkokra tagolt lesz, túlterhelt 
összeköttetésekkel. Míg Franciaország és Spanyolország között tervez-
nek összeköttetéseket, ennek semmi jele Németország felé. A konku-
renciajátékot továbbra is meghatározza a részpiacok logikája: a történe-
tileg kialakult piacblokk megvédése, és mozgás a szomszédos blokk fe-
lé. Egy életképes pozícióhoz egy villamosenergia-piaci blokkban a kö-
vetkezők kellenek:  

• Kritikus méret (vevőportfólió és erőforrás az átlagon felüli igények 
fedezetére).  

• A közepesnél nagyobb és kisebb kereslet figyelembevétele. 
Egyensúlyt kell teremteni a túlkeresleti erőforrások és a túlkínálati 
portfólió között, meg kell találni a túlkeresleti erőforrásoknak olyan 
kombinációját, amely adaptív és versenyképes, lehetővé teszi a 
nagy keresletű időben az ellátást, és így tartósan ellenáll a lehet-
séges (helyi és szomszédos blokkbeli) konkurenciának. 

• Biztosítani kell a gázellátást a kereslet ingadozását rugalmasan 
követni képes gázerőmű-portfólió számára. 

• Meg kell célozni a jelenlétet a szomszédos piacblokkokban, előre 
fel kell ismerni a történelmi piacblokkot érő fenyegetéseket, és a 
blokkok összeköttetéseit fejleszteni kell, hogy kihasználhatók le-
gyenek a szomszédságból adódó szinergiák. 

Nincs egyetlen csodamegoldás. A fizikai, gazdasági és társadalmi 
sajátosságokat nem befolyásolja semmiféle ideológia, és nem engednek 
a lobbiérdekeknek. Csak jó kombinációk segíthetnek. 

A számított kockázatok viselése 

Mielőtt egy leendő résztvevő belép egy új piacra, számos körül-
ményt mérlegel. Nagyon fontos a jogi környezet és a piac szerkezete, és 
főleg az ország vagy régió energiapolitikája, ami meghatározza a körül-
ményeket. A portfóliókezelési módszerek, a projekt műszaki tervezése, 
pénzügyi kritériumok, amelyeket mindegyik résztvevőre alkalmaznak, a 
tőke költségei, az eladósodás mértéke mind befolyásolják, hogy egy be-
ruházási stratégiát megvalósítanak, vagy elvetnek. 

A villamosenergia-előállítási módoknál a generátorokat jellemezhet-
jük műszaki és pénzügyi paramétereikkel. A műszakiak közül fontos a 
terhelés változtathatósága, az egységteljesítmény, a rendelkezésre ál- 
 

 



lás, a hatásfok, az üvegházhatású gázok kibocsátása, stb. A pénzügyiek 
közül fontos a tőkeigény, az élettartam, az éves költségek fűtőanyag 
nélkül, a felhasznált fűtőanyag. A Tractebel a Benelux országokban a 
gázturbinákat használja egyre nagyobb számban. Ez az irányzat érvé-
nyes egész Európában, aminek a következménye a gázigény növekedé-
se. Főleg a déli országokban a hagyományos piacok növekedése is nö-
veli, csekélyebb mértékben, a gázfogyasztást. 

A földgáz és a villamos energia ára közötti kapcsolat erősödik. Más-
részt az európai gázipar liberalizálása a transzeurópai gázhálózat kiépü-
lésével, tárolókapacitások létesítésével a gázt egy bárhol elérhető primer 
energiahordozóvá teszi, azonnali és határidős árakkal, több helyről szál-
líthatóan. Az elektromos és gázpiacon egyaránt jelen lévő vállalat így 
nemcsak az egyes részpiacokon belül, hanem a két piac közötti moz-
gással is számolhat, a gázüzemű erőműveket használva gáz–áram át-
alakítóként. 

A Tractebel számára a géppark diverzifikálása mindig a stratégia lé-
nyeges eleme volt. A teljes európai kapacitás eléri a 24 864 MW-ot, ami-
ből 9460 MW gázzal üzemel, ez 38%. Európán kívül van több, mint 
22 000 MW kapacitásuk, ebből 13 825 MW-nyi földgázüzemű berende-
zésük. Az elektromos és gázpiacon való jelenléte révén ki tudja használ-
ni a palettából adódó elsőrendű rugalmasságot: a tisztán elektromos 
portfólió saját rugalmasságát (különböző típusú erőművek, vásárlás kí-
vülről, folyamatos és szakaszos ügyfelek, nagybani eladás) és a 
gázportfólióét (azonnali vásárlások, tárolás, folyamatos és megszakítha-
tó eladás, nagybani eladás, szállítási kapacitás eladása). A másodrendű 
rugalmasság a két piac összekapcsolásából adódik. Az európai és az 
észak-amerikai piacok összekapcsolásából adódik a harmadik fajta ru-
galmasság. 

A villamosenergia-termelés ellátási forrásainak diverzifikálása két 
előnnyel jár: csökkenti az ellátás megszakadásának, és mérsékli az árak 
változékonyságának a kockázatát. 

Biogáz, biomassza és kombinált termelés 

A hő és villamosság kombinált előállítása a villamos energia fel-
használásának kezdete óta létező ipari hagyomány. A szállító hálózat 
elégtelenségének köszönheti létrejöttét, és minden nagyobb ipari hely-
színen létrehozták. A technológiája a nagynyomású gőz termelésén ala-
pul, amelyet gőzturbinákban használnak fel. 

 



A biomasszán alapuló áram- és gőztermelés a gázosítási technoló-
gián nyugszik, jelenleg fejlődési fázisban van. Az ellennyomású turbinák 
elektromos hatásfoka alacsony (15-18%). Ezeknek a berendezéseknek 
a létesítését lényegében a hő optimális értékesítése miatt határozták el. 
A kondenzációs turbinák elektromos hatásfoka jobb (25-30%), de nem 
értékesítik a hőt. 

A biogáz szerves anyagok anaerob bomlása során keletkezik. A le-
hetséges két forrás a lerakók által kibocsátott és a városi, mezőgazda-
sági vagy ipari hulladékok metanizációjával előállított biogáz. Ezt a mű-
veletet nagyteljesítményű és energetikailag gazdaságos berendezések-
ben végzik, amelyekben baktériumok megemésztik a szerves anyago-
kat, biogázt állítva elő. A szilárd végtermék fizikai és biológiai tulajdon-
ságai kedvezőbbek, mint a nyersanyagoké (szagmentes, kevesebb és 
szárazabb szárazanyag, higiénikus…). A biomassza és a biogáz mint 
megújuló energiahordozó növeli Európa energetikai függetlenségét, és 
csökkenti a fosszilis energiahordozók felhasználását és az üvegházha-
tású gázok kibocsátását. 

 
2. táblázat 

A megújuló forrásra épülő villamosenergia-termelő 
beruházások terve 2007-ig 

 
Biogáz 50 –   100 MW 
Biomassza 200 –   400 MW 
Háztartási hulladék 100 –   200 MW 
Szélenergia 2000 – 6000 MW 
Geotermikus 10 –     60 MW 
Vízenergia 200 – 1000 MW 
Napenergia és más megújuló forrás 1 –     50 MW 
Összes megújuló forrás 2567 – 7810 MW 
Kombinált előállítás 250 – 1500 MW 
 
A biogázból történő villamosenergia-előállítás nem fejlődik erősen, 

nagy potenciálja ellenére. Ennek több oka is van: 
Franciaországban a biogáztermelés mennyiségét 0,15 Mtoe-re be-

csülik, 2010-ig a cél 0,5-0,6 Mtoe, feltételezve egy vonzó, a bio- 
gáz-berendezésekhez illesztett áram-vételárat. A nyersanyag változó 
mennyiségben érkezik a berendezésekhez, ezért nem működhetnek ál-
landó teljesítménnyel. 2001-ben Európában 2,5 Mtoe-re emelkedett a 

 



biogáztermelés, ami 8%-os növekedés 2000-hez képest. A szerződéses 
feltételek nem teszik lehetővé az 1,5 MW-osnál kisebb berendezések 
telepítését. 

A francia energiafogyasztásnak körülbelül 0,5%-a származik bio-
gázból. Mivel a metángáz előállítása nedves hulladékból a legkevesebb 
energiafelhasználással járó hulladékkezelési eljárás, ezt figyelembe vé-
ve még adódik 0,35% energiamegtakarítás.   

Figyelembe véve, hogy a lerakókból gyűjtött metán különben a lég-
körbe kerülne, és hogy az értékesített biogáz fosszilis energiahordozókat 
helyettesít, kiszámítható az üvegházhatású gáz kibocsátására gyakorolt 
hatás. 

A haladás útja 

A földgáz szerepe a villamos energia előállításában világszerte nö-
vekedni fog, és Franciaországban is az eddiginél jelentősebb szerepet 
kap az üzleti életben. 

Hosszú távra gondolkodva figyelembe kell venni, hogy a társadalom 
jelenlegi magatartása a természeti források elfogyasztásával jár, ezért a 
jövőben a fenntartható fejlődés szempontjait kell figyelembe venni. Je-
lenleg számos tényező nem elég ismert: 

• az atomerőművek sajátosságai, az atomerőművi kapacitás és 
alakulása Franciaországon kívül; 

• a megújuló energiaforrások részesedése mind a villamos energia 
előállításában, mind közvetlen felhasználásuk; 

• ipari alkalmazásra érett nap-, szél- és hidrogénbázisú energia-
előállítási módok; 

• új, versenyképes árú lehetőségek felfedezése, itt a meglévő kész-
letek fogyásával összefüggő áremelkedés is tényező; 

• energiamegtakarítási formák, amelyek megváltoztatják a fogyasz-
tási szokásokat. 

A részletek ismerete nélkül megállapíthatjuk, hogy a földgáznak je-
lentős szerepe lesz a mairól a fenntartható energiagazdálkodásra való 
áttérésben. 

Az energetikai hatékonyság miatt nagyon fontosak az égésben 
meghatározó szerepet játszó égők és a kondenzációs kazánok. Elsőbb-
séget kell élveznie a lakások gázfűtésének. Fontos a villamos és hő-
energia kapcsolt termelése, amely a hő- és villamosenergia-igények op-
timalizálásával megnöveli a globális hozamot. 

 



 

A többi fosszilis energiahordozó lecserélése földgázra jelentős mér-
tékben csökkenti a CO2-kibocsátást, meghagyva a kőolajat a közlekedé-
si és vegyipari felhasználásra. A kiotói egyezmény követelményeinek 
betartásában 2010-ig a földgáz meghatározó szerepet játszhat. Más-
részt a megújuló energiaforrások üzemeltetési nehézségein (pl. idősza-
kos rendelkezésre állásuk) segíthetnek a nem költséges kisegítő gáz-
erőművek. 

 
(Gaul Géza) 
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