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2.4 A vízenergia és a világ energiaellátásának 

jövője 

Tárgyszavak: vízenergia; megújuló energia; vízerőmű. 
 
 
A huszonegyedik századba lépve a globális gazdasági fejlődés ma-

ga után vonja az energiafelhasználás növekedését, ezen belül a 
villamosenergia-felhasználás várhatóan még gyorsabban növekszik.  A 
ma termelt energia túlnyomó többsége (80%-a) fosszilis forrásokból, így 
szénből, gázból és olajból származik; mivel e források nem megújulóak, 
ezért alkalmazásukra hosszú távú stratégia nem épülhet. 

A megújíthatóság problémáját az primerenergia-források, így az ás-
ványi tüzelőanyagok kimerülése miatti félelem vetette fel, a fenntartható-
ság problémáját pedig a környezetpusztulás miatti aggodalom. Mindkét 
probléma széles nyilvánosságot kapott az elmúlt négy évtizedben, ma 
pedig kiemelt szerepe van a politika napirendjén, mind az egyes orszá-
gokon belül, mind a nemzetközi kapcsolatokban. A vízerőművek építése 
a 19. század utolsó évtizedében kezdődött, időben jócskán megelőzte a 
nagyközönség környezettudatos gondolkodását. A vízerőművek, hacsak 
megfelelő módon nem védekeznek, romboló hatással lehetnek a folyók 
ökoszisztémájára. 

A vízerőmű számos pozitív és negatív hatást gyakorolhat az öko-
szisztémára. A nagyméretű, tározókkal ellátott rendszerek a szárazföldi 
ökoszisztémát részben vízi ökoszisztémává alakítják át. Ennek számos 
kedvező hatása van: a hatásosabb árvízvédelem, jobb vízellátás, olcsó 
energia, több üdülési lehetőség, a légköri ökoszisztémára gyakorolt pozi-
tív hatása. Ugyanakkor számos környezeti paraméterre lehet kedvezőt-
len hatással. A kétféle hatás összevetése bonyolult feladat. 

A vízerőmű rendkívül jó hatásfokú energiaátalakító rendszer. Nem 
idéz elő környezetszennyezést, azonban értékes területek elárasztását 
igényli. Annak eldöntése, hogy egy vízerőmű gazdaságilag versenyké-
pes-e egy hőerőművel függ a tüzelőanyagáraktól és az építési költsé-
gektől. Számos esetben a vízerőmű gazdaságosabb. 

 



A globális energiahelyzet 

Az USA Energiaügyi Minisztériumának Energiainformációs Ügynök-
sége (Energy Information Agency – EIA) és a Világ Energiatanács rend-
szeresen figyelemmel kíséri a globális primerenergia-fogyasztást. Az EIA 
közleménye (International Energy Outlook 2000) előrejelzést tartalmaz a 
világ teljes energiafogyasztására, ez 1997 és 2020 között 60%-kal fog 
nőni. A fogyasztás háromszorosára növekszik a század közepére. E 
közlemény szerint az áramfogyasztás 2020-ban 76%-kal lesz nagyobb, 
mint 1997-ben; ez 12 000 TWh-ról (1997) 22 000 TWh-ra (2020) való 
növekedést jelent*. 

2050-re a világ lakossága várhatóan 50%-kal nő, 6 Mrd-ról 9 Mrd fő-
re. Az egy főre jutó évi energiafogyasztás általában korrelációban van a 
lakosság életszínvonalával. Jelenleg a világ kevésbé fejlett 2,2 Mrd 
összlakossággal rendelkező országaiban az egy főre jutó primerenergia-
fogyasztás 20-szor, az áramfogyasztás 35-ször kisebb, mint a fejlett or-
szágokban. 

A fentiekből, a pontos számok ismerete nélkül is világos, hogy az 
energiafogyasztás és különösen az áramfogyasztás e században jelen-
tősen növekedni fog, nemcsak a demográfiai nyomás miatt, hanem a fej-
lődő országokban bekövetkező életszínvonal-növekedés miatt is; a fejlő-
dő országok lakossága 2050-re eléri a 7 Mrd-ot (ez a világ lakosságának 
78%-a lesz). A világ primerenergia-igénye 1997 és 2020 között várható-
an 57%-kal fog növekedni, az évi átlagos várható növekedés 2% lesz.  
Ez hasonlít az 1971 és 1997 közötti átlagos 2,2%-os növekedéshez. A 
világ energiaintenzitása (az egységnyi GDP-re jutó elsődleges energia-
igény) e periódusban évi 1,1%-kal fog csökkenni, ez megfelel az 1971. 
óta megvalósuló csökkenésnek. 

A olaj és a gáz szolgáltatja a világ energiaigényének 60%-át, fon-
tosságuk a jövőben várhatóan növekedni fog. Az 1. táblázat szemlélteti 
az USA Energiaügyi Minisztériumának friss becslése alapján a világ jö-
vőben várható energiaigényét.   

2000 és 2010 között a fogyasztás várható növekedése 25%-os lesz. 
E növekedés több mint háromnegyede az olaj és gáz iránti igényben fog 
jelentkezni. Az energiaigény növekedésének a háromnegyede, az olaj és 
gáz iránti igény növekedésének csaknem 60%-a várhatóan a fejlődő or-
szágok járuléka lesz. 

 

                                                
 

 
* 1 TW = 1012 W 

 



1. táblázat 
A világ olaj- és gázigénye (1015 Btu*) 

 
 1990 2000 2010 
Világ 343,8 402,7 504,2 
   Olaj 134,9 157,7 190,4 
   Gáz 72,0 90,1 130,8 
Fejlett országok 182,7 213,2 240,4 
   Olaj 78,7 90,7 100,2 
   Gáz 35,5 47,4 60,8 
Kelet-Európa és a volt Szovjetunió 73,6 52,0 61,0 
   Olaj 21,0 12,5 13,4 
   Gáz 26,0 22,2 30,2 
Fejlődő országok 87,5 137,5 202,8 
   Olaj 10,5 54,4 76,8 
   Gáz 35,2 20,5 39,8 

 
Ez jelentős változás lesz mind a globális energiafogyasztás nagysá-

gában, mind az összetételében. A teljes energiaigény növekedése 2000 
és 2010 között várhatóan 72%-kal nagyobb, mint az előző évtizedben 
tapasztalt növekedés. Az olaj és gáz iránti igény növekedése a követke-
ző évtizedben 79%-kal lesz nagyobb, mint az előző évtizedben tapasz-
talt növekedés volt. Ez a gyorsuló növekedés a fejlődő országok demog-
ráfiai és gazdasági növekedésének tudható be. Az energiaigény növe-
kedése a fejlődő országokban 2000 és 2010 között várhatóan 40%-kal 
nagyobb lesz, mint az előző évtizedben volt. Az olaj iránti igény növeke-
dése 16%-kal, a gáz iránti igény 100%-kal lesz nagyobb 2000 és 2010 
között, mint az előző évtizedben volt. 

Másrészt a globális energiaigény 

                                                

növekedésének évi átlagos értéke 
2% lesz, ez valamivel kisebb, mint az 1971 és 1995 évek között tapasz-
talt 2,2%. Az évi teljes energiaigény millió tonna olaj egyenértékben 
számítva (Mtoe) az 1995. évi 8341 Mtoe-ről 2020-ra 13749 Mtoe-re 
emelkedik. Ez nem tartalmazza a fejlődő országok biomassza-felhasz-
nálását. Az előrejelzés fő üzenete, hogy az ásványi eredetű tüzelő-
anyagoknak továbbra is döntő szerepük lesz az energiaellátásban. 1995 
és 2020 között a többletenergia-igény 95%-át ásványi tüzelőanyagokkal 
fogják kielégíteni.  

 
* Btu = British thermal unit, 1 Btu = 1055 J 

 



Az OECD országaiban a gáz iránti igény gyorsabban fog növeked- 
ni, mint az olaj iránti igény. A gázfogyasztás közel megduplázódik 1995 
és 2020 között (1810 Mtoe-ről 3468 Mtoe-re növekszik). E perióduson 
belül a szilárd tüzelőanyag részesedése nem változik. A szilárd tüze-
lőanyag iránti igény növekedésének háromnegyede az erőművek járu-
léka. A növekedés gyorsabb lesz a fejlődő régiókban, így Kínában, 
Dél-Ázsiában és Törökországban, ezek az országok fejleszteni fogják 
hazai szénbányászatukat. A világ nukleáris energiatermelése állandó 
szinten marad. Az OECD országokban néhány új atomerőmű épül, 
ugyanakkor több atomerőmű működése befejeződik; mindez az atom-
erőművek szerepének csökkenéséhez vezet. A nukleáris erőművek sze-
repe ugyanakkor növekedhet az ázsiai országokban és az átmeneti gaz-
daságokban. 

A vízenergia előnyei 

A jelen viták ellenére kevesen vitatják, hogy a vízenergia környezet-
védelmi szempontból előnyösebb az ásványi tüzelőanyagra alapozott 
áramfejlesztésnél. 1997-ben kiszámították, hogy a vízerőművek annyi 
üvegházgáz kibocsátásától mentesítették a környezetet, amennyit a boly-
gó összes autója kibocsátott. Bár a még kiaknázatlan vízenergia haszno-
sítása nem képes kielégíteni a világ áramszükségletét, e lehetőség felé-
nek a kihasználása is óriási előnnyel járna a környezetvédelem javára. 
Ráadásul a vízerőművek gondosan kitervelt építése óriási mértékben 
hozzájárulna az életszínvonal növekedéséhez a fejlődő országokban, ahol 
a legtöbb kihasználatlan lehetőség van. A fejlődő országokban 2 Mrd em-
ber él áramellátással nem rendelkező vidéki településeken. 

A vízkészletek kiaknázása során a tiszta és megújuló áramtermelés 
csak az egyik előny, amely azonban lehetőséget ad a többcélú fejleszté-
si programok egyéb céljainak a finanszírozásához is. A gát és a hozzá 
kapcsolódó víztározó építése számos előnyt biztosít pl.: biztonságos 
vízellátás, növénytermeléshez szükséges öntözés, árvízvédelem, üdülé-
si lehetőségek, hajóközlekedés feltételeinek javítása, halászat fejleszté-
se stb. Ennyi előnnyel egyik energiaforrás felhasználása sem jár. 

A vízenergia további előnyökkel jár a villamos hálózat számára. A 
nagy mennyiségű víz tárolása a gát mögötti tározóban lehetővé teszi a 
pillanatnyi igényeknek megfelelő mennyiségű villamos energia termelé-
sét. A villamos hálózat szempontjából a vízerőmű előnyei a következők: 

• Forgótartalék, vagy nulla terhelés melletti működtetés szinkron-
ban az elektromos rendszerrel. Ha a terhelés növekszik, az igé-

 



nyek kielégítésére a rendszer teljesítménye gyorsan növelhető. A 
vízenergia esetében ehhez nem szükséges további fűtőanyag, így 
minimális kibocsátással jár. 

• Nem forgótartalék, vagy a rendszer terhelhetősége nem bekap-
csolt forrásból. Más energiaforrások szintén képesek nem forgó-
tartalékot biztosítani, de vízenergia esetében az indítás csak né-
hány percet igényel, más turbináknál ez 30 perc, gőz esetében 
pedig órákat vesz igénybe. 

• Szabályozás, illetve a rendszer energiaigénye ingadozásának 
azonnali követése. Ha a rendszer nem képes megfelelően rea-
gálni a terhelés változására, a frekvenciája megváltozik, ez nem-
csak áramkieséssel jár, de károsíthatja a rendszerre kapcsolt be-
rendezéseket, különösen a számítógéprendszereket. A vízenergi-
át gyors frekvenciakarakterisztikája különösen értékessé teszi a 
szabályozásban. 

• Feszültségtámogatás, vagy a meddő teljesítmény szabályozása 
biztosítja, hogy az áram a fejlesztőtől terhelés felé folyjon. 

• Az áramtermelés megindítása külső áramforrás alkalmazása nél-
kül. Így a vízerőművek segíthetnek más áramtermelő egységek 
újraindításában is. Így azok a rendszerek, amelyek vízerőművet is 
tartalmaznak gyorsabban újraindíthatók, mint a csak hőerőmű-
vekből álló rendszerek. 

A vízerőművek társadalmi és környezetvédelmi 
vonatkozásai 

Egy gát, erőmű és tározó építése társadalmi és fizikai változásokat 
von maga után. Nehéz etikai problémák merülhetnek fel: ilyen a nemzeti 

felmérése a tervezés során, és lépéseket kell tenni a káros következmé-
nyek kiküszöbölésére vagy enyhítésére. 

és a helyi érdekek összeütközése. Fontos a lehetséges hatások előzetes 

Mint minden gazdasági tevékenységnek, a vízerőmű építésének 
is vannak pozitív és negatív társadalmi vonatkozásai. A társadalmi ár 
a földhasználat átalakulása és a tározó területén élő emberek áttelepí-
tése.   

Ez utóbbi kétségkívül a legsúlyosabb társadalmi probléma a víz-
erőmű építése során.  Tökéletes megoldás nincs, de a kérdés kezelésé-
ben jelentős haladás történt. A siker titka: idejekorán elkezdett folyama-
tos párbeszéd a fejlesztők és az érintettek között; megfelelő kompenzá-

 



ció, támogatás és hosszú távú kapcsolat; erőfeszítések, hogy az érintet-
tek részesüljenek a projekt előnyeiből. 

Bár a vízerőmű építése áttelepítésekkel jár, nem szabad megfeled-
kezni arról, hogy más alternatívák is jelentős áttelepítéssel járnak: így a 
szénbányászat fejlesztése is. Az üvegházgázok kibocsátása sokkal je-
lentősebb migrációval járhat a tengerszint emelkedése miatt.   

Az építkezés időszakában a helyszínen sok külső munkavállaló je-
lenik meg, ez megfelelő előkészítés hiányában feszültségeket kelthet. A 
vízerőmű üzembe állítása után a helyi lakosság jelentős jövedelemre te-
het szert. A megépített bekötőutak, a villamos árammal való ellátottság, 
a víztározóval kapcsolatos tevékenységek lehetséges forrásai a fenn-
tartható gazdasági és társadalmi fejlődésnek. 

A vízerőművek esetében sem lehet állítani, hogy nincs üvegházgáz-
kibocsátás pl. a szerves anyagok rothadása miatt, valamint az építés so-
rán felhasznált cement és acél előállítása is üvegházgáz-kibocsátással 
járt, de ez nagyságrendekkel kisebb, mint a szénerőművek kibocsátása. 

Vízerőművek: 
lehetőségek és folyamatban lévő beruházások 

Jelenleg a világon összesen 105 000 MW teljesítményű vízerőmű 
építése van folyamatban, ezek gyakran többcélú fejlesztések részét ké-
pezik; öntöző-, ivó- és ipari víz biztosítása, árvízvédelem, hajózás fej-
lesztése stb. Az épülő vízerőművek teljesítményének földrészenkénti 
megoszlása: Ázsia – 84 400 MW, Dél-Amerika – 14 800 MW, Afrika – 
2403 MW, Európa – 2211 MW, Észak- és Közép-Amerika – 1236 MW. A 
2. táblázat földrészenként megadja a technikailag megvalósítható és a 
gazdaságosan megvalósítható vízerőművek összteljesítményét. 

 
2. táblázat 

A világ technikailag és gazdaságosan kihasználható vízenergia-készlete 
 
Földrész Technikailag kihasználható 

készlet (TWh/év) 
Gazdaságosan kihasználható 

készlet (TWh/év) 
Afrika 1750 1000 
Ázsia 6800 3600 
Észak- és Közép-Amerika 1660 1000 
Dél-Amerika 2665 1600 

 



Afrikában a jövőbeni gazdasági fejlesztésekben a vízerőműveknek 
lesz a legfontosabb szerepe. Jelenleg 18 afrikai országban összesen 
2403 MW teljesítményű vízerőmű építése van folyamatban. Az elmúlt két 
év során a vízerőművek által évenként termelt energia 2000 GWh- 
val növekedett. Jelenleg az afrikai vízerőművek összteljesítménye 
20 300 MW, az általuk egy év alatt termelt energia 76 000 GWh. 

Ázsiában történik a legtöbb fejlesztés, összesen közel 84 400 MW 
teljesítményű vízerőmű építése van folyamatban. A beépített össztelje-
sítmény 225 000 MW, ennek termelése évi 754 000 GWh. Kilenc or-
szágban az áram több mint felét a vízerőművek szolgáltatják. Ázsiában a 
vízerőművek tervezett összteljesítménye 156 000 MW. 

Kínában épül a világ legnagyobb vízerőműve a Three Gorges 
(Három Torok). A jelenleg épülő vízerőművek összteljesítménye 
36 000 MW, további összesen 50 000 MW teljesítményű vízerőmű épí-
tését tervezik. A jelenleg meglévő összteljesítmény 85 000 MW, ez 
2010-re 125 000 MW-ra, és 2020-ra 175 000 MW-ra növekszik. A kínai 
kormány alapvetőnek tartja a vízerőműveket a nemzetgazdaság szá-
mára, számos lépést tesz az építkezések előmozdítására. Különös 
figyelmet fordítanak az ország középső és nyugati részében meg- 
lévő tartalékok kiaknázására, hogy az ország keleti részét árammal lás-
sák el. E stratégia keretében a regionális villamos hálózatokat össze-
kapcsolják. 

India ugyancsak nagyszabású fejlesztési programot valósít meg, 
összesen 15 400 MW teljesítményű vízerőmű építése van folyamatban. 
18 olyan vízerőművet építenek, amelyek teljesítménye meghaladja a 
300 MW-ot, közülük a legnagyobb a Nathpa Jhakri (1500 MW), amely-
nek építése számos technikai nehézség leküzdését igényli, mivel a Hi-
malája távol eső részén van és a geológiai viszonyok is kedvezőtlenek. 
India tervezi, hogy a vízerőművek teljesítményének részesedése a nem-
zeti összteljesítményen belül a jelenlegi 25%-ról 40%-ra növekedjen. 

Törökországnak pontos tervei vannak vízenergia-készletének ki-
használására. A jelenleg építés alatt álló vízerőművek összteljesítménye 
5500 MW, köztük a legnagyobb a Deriner (680 MW) az ország északi és 
a Berke (520 MW) a délkeleti részén van. Törökországban összesen 486 
vízerőmű helyét jelölték ki, 105 már működik, 36 építése van fo-
lyamatban, és 345 építését tervezik (ez utóbbiak összteljesítménye 
10 600 MW). Törökország tervezi, hogy a rendelkezésére álló vízener- 
gia kétharmadát 2010-ig kiaknázza, évi áramtermelése ekkor kb. 
75 000 GWh lesz. 2020-ra az évi áramtermelés 100 000 GWh, 2030-ra 
140 000 GWh lesz. 

 



Dél-Amerika óriási kihasználatlan lehetőségekkel rendelkezik, de a 
gázerőművekkel való verseny egyes latin-amerikai országokban a víz-
erőművek építését lassítja. A régió tíz országában az épülő vízerőművek 
összteljesítménye kb. 18 000 MW. A legnagyobb építkezések Brazíliá-
ban vannak, az itt épülő erőművek összteljesítménye 12 000 MW. Hét 
országnak vannak rövid- és középtávú fejlesztési tervei. 

Brazília a technikailag megvalósítható lehetőségek 25%-át hasz-
nosította eddig, jelenleg 40 terv van megvalósulóban és további 
28 600 MW teljesítményű vízerőművet terveznek. A jövőben elsősorban 
közepes és kis erőművek létesítését tűzik ki célul. Venezuelában, Ecua-
dorban, és Chilében vannak jelentős fejlesztési programok. Néhány or-
szágban, így Argentínában, Kolumbiában és Peruban számottevő lehe-
tőségek vannak vízerőművek építésére, ezek helyét kijelölték, de a más 
lehetőségekkel való verseny és a nehéz gazdasági helyzet e lehetősé-
gek kiaknázását rövid távon hátráltatja. 

Észak- és Közép-Amerika öt országában összesen 1250 MW telje-
sítményű vízerőmű van építés alatt. A legtöbb lehetőség Kanadában 
van, itt hosszú távon összesen 12 000 MW teljesítményű vízerőmű épí-
tésére van lehetőség. Québecben most fejeződött be a 882 MW-os Ste 
Marquerite vízerőmű építése. További 4500 MW teljesítményű vízerőmű 
építését tervezik, köztük van az Eastmain-Rupert (1200 MW) és a 
Toulnustouc (517 MW), mindkettő Québecben van. Az USA-ban a víz-
erőművek építését a bonyolult engedélyezési eljárások és a környezet-
védők ellenállása korlátozza, bár a Bush kormányzat ígéretet tett a meg-
újuló energiaforrások támogatására.  Jelenleg 40 MW teljesítményű víz-
erőmű építése folyik. 

Bár Európa sok részén a vízenergia hasznosítását célzó beruházá-
sok csúcsideje elmúlt, még mindig jelentős tevékenység folyik a meglévő 
erőművek korszerűsítése érdekében és új erőművek is épülnek. 23 or-
szágban összesen 2210 MW teljesítményű vízerőmű építése van folya-
matban, több mint 8000 MW teljesítményű vízerőmű építésére van lehe-
tőség. A legfontosabb beruházások Bulgáriában, Németországban, Gö-
rögországban, Olaszországban, Norvégiában, Portugáliában, Romániá-
ban, Szlovéniában, Boszniában, Spanyolországban és Ukrajnában van-
nak megvalósulóban. 

Következtetések 

A vízenergiának fontos szerepe lesz a jövőben, számos előnyt nyújt 
az integrált villamos hálózat számára. A világ még fel nem használt víz-

 



energia-tartalékát tekintetbe kell venni az egyéb energiaforrások mellett; 
a tervek készítése során a környezetre és társadalomra gyakorolt kedve-
zőtlen hatásokat enyhíteni és kompenzálni szükséges. Fontos, hogy a 
vízenergia hasznosítása párhuzamosan történjen más megújuló energia-
források, így a nap- és szélenergia kutatásával és alkalmazásával. A ha-
tékony energiafelhasználást és -megtakarítást is ösztönözni kell. A víz-
energia nagy tározókban való tartalékolása ehhez fontos hozzájárulást 
adhat.  

A vízenergia legfontosabb jellemzői a következők: 
• A vízenergia hasznosításának lehetőségei szerte a világon, kb. 

150 országban fellelhetők. A gazdaságosan hasznosítható lehe-
tőségek kétharmada még kihasználatlan. E lehetőségek elsősor-
ban a fejlődő országokban állnak rendelkezésre, ahol ezek hasz-
nosítására a legsürgősebb az igény; 

• A szükséges technológia számos ország tapasztalata alapján 

hatásfokkal működnek; 
megbízható és jól kifejlesztett. A modern vízerőművek rendkívül jó 

• A vízerőművek fontos szerepet játszhatnak az üvegházgázok ki-
bocsátásának csökkentésében. A vízerőművek az ásványi tüze-
lőanyagokhoz képest csak kis forrásai a légkörbe történő gázki-
bocsátásnak; 

• A vízerőművek csúcsterhelés idején való üzemeltetése lehetővé 
teszi az egyéb, kevésbé rugalmas áramgenerátorok jobb haszno-

megbízhatóságát; 
sítását. A vízerőművek rövid reakcióideje növeli a villamos hálózat 

• Összehasonlítva az egyéb lehetőségekkel, a vízerőműveknek 
legkisebb a működtetési költsége és legnagyobb az élettartama. 
Az építéshez szükséges beruházás után a vízerőművek élettar-
tama gazdaságosan meghosszabbítható a viszonylag olcsó kar-
bantartással és az elektromechanikai berendezés lecserélésével 
(lásd a 3. táblázatot). 

• A vízerőművek építése gyakran részét képezi egy többcélú fej-
lesztési programnak, amely alapvető emberi igényeket elégít ki 
(öntözés a növénytermesztéshez, lakossági és ipari vízellátás, ár-
vízvédelem). A tározó is felhasználható egyéb célokra, így halte-
nyésztésre, a hajózás körülményeinek javítására és üdülésre. A 
vízerőművek révén keletkező bevétel felhasználható egyéb célok 
finanszírozására is. 

 

 



 

 



• A víz megújuló energiaforrás, nincs kitéve a piaci áringadozások-
nak. A vízenergia kiaknázása energiafüggetlenséget biztosíthat 
számos ország számára. A világ áramtermelésének 20%-át, ami 
2700 TWh/év, a vízerőművek biztosítják. 
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