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A hidrogénalapú technológiáké a jövő 
 

A hidrogénen alapuló új energetikai technológiák lehetővé teszik akár a háztartások egyedi ener-

giaellátását is. Tömeges megjelenésük új helyzetet teremt az áramszolgáltató vállalatok számára 

is. A kőolajtól többé nem függő, hidrogénalapú, teljesen új energiagazdaság létrehozásához a leg-

ragyogóbb elmék legjobb gondolatai kellenek – és az amerikai űrkutatás Apollo programjához 

mérhető anyagi erőfeszítések. Az alternatív energiaforrások feltárására bíztató felhívások ellenére 

az olajfogyasztás még mindig gyorsan nő, és a közeljövőben nem is várható az olaj uralkodó sze-

repének megszűnése. Az ellátás biztonsága szempontjából egyelőre a készletek kifogyásánál fonto-

sabb tényező a termelési és elosztási infrastruktúra kapacitása és a politikai kockázat. Az olajnak 

még hosszú életet jósló, valamint a középutas irányzat érvei. 

 

Tárgyszavak: hidrogén hidrogénalapú energetika; energiapolitika; földgáz; kőolajkészlet. 

 
 
A fosszilis energiahordozók − mint minden 

véges mennyiségben rendelkezésre álló és nem 

újratermelődő nyersanyag − korlátos erőfor-

rások, előbb-utóbb a kifogyásukkal kell szá-

molni, és gondoskodni kell a helyettesítésük-

ről. Ez utóbbinak a siettetésére ösztönöz a 

szennyező hatásuk, mindenekelőtt az, hogy a 

felhasználásuk hozzájárul a légkör üvegházha-

tásához. Nem mindegy azonban, hogy milyen 

körülmények között valósul meg a helyettesí-

tésük, és hogy a kimerülésük milyen esemé-

nyeket vált ki a világgazdaságban és a politi-

kában, továbbá, hogy a kimerülésük válságos 

körülmények közepette, esetleg akár háborús 

veszéllyel zajlik-e le. A helyettesítés termé-

szetszerűleg csakis innovációk és beruházások 
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útján lehetséges, tehát költséges, egyúttal 

azonban az úttörőknek komoly hasznot is hoz-

hat. Másrészt az energiahelyzet mai haszonél-

vezői, elsősorban az olajtársaságok, igyekez-

nek az áttérés hasznát is maguk lefölözni, ma-

guk irányítani a folyamatot. Az USA-ban erős 

lobbizás indult meg az egyik sokat ígérő új 

technológia, a hidrogénalapú energiagazdaság 

mellett. A továbbiak ismertetik a hidrogén 

híveinek álláspontját, érvelését∗, továbbá a 

kiegyensúlyozottság érdekében egy ezzel 

szemben meglehetősen szkeptikus, a kőolaj 

mellett érvelő álláspontot és végül egy vi-

szonylag tárgyilagos összegzést a kőolaj- és 

földgázkészletek helyzetéről. Érdekes néző-

pontot jelent a hidrogénalapú energetika meg-

jelenésével kapcsolatban az áramszolgáltatók 

jövőjének latolgatása. 

 

Az egyértelműség céljából álljon itt a cikkben 

használt néhány kifejezés értelmezése:  

Készlet: Ismert, műszakilag és gazdaságilag 

kitermelhető, a földben lévő ásványkincs 

mennyisége. 

Tartalék: Ismert vagy feltételezett, de műszaki 

vagy gazdasági okból (még) nem kitermelt, a 

földben lévő ásványkincs mennyisége. 

Teljes készlet: készletek és tartalékok összege. 

(EUR, estimated ultimate recovery). 

 
 

∗ A szerkesztő a leginkább e táborral ért egyet 

A hidrogénalapú energiagazdaság 
előszele 
 

A világméretű terrorizmus időszakában a kő-

olajtól való függetlenség biztonsági üggyé 

vált. Az USA és más olajfüggő gazdaságoknak 

az átállása hidrogénhajtású gépkocsikra nagy-

bani hidrogéntermelő és -elosztó kapacitásokat 

igényel. Ennek mellékhatásaként az áramszol-

gáltatók megszűnhetnek a jelenlegi értelemben 

működni: ennek messze ható következményei 

lehetnek az áramszolgáltatókra és ügyfeleikre. 

A hidrogénalapú technológiák ugyanis nem-

csak a mobiltelefonokat, gépkocsikat, teherau-

tókat, vasúti mozdonyokat működtethetik, ha-

nem energiával láthatják el a lakóházakat, ke-

reskedelmi épületeket és gyárakat is. A jelen-

legi villamosenergia-rendszerektől eltérően, a 

hidrogént nem kell feltétlenül azonnal felhasz-

nálni. Ez azt jelenti, hogy a hidrogén termelhe-

tő és tárolható későbbi felhasználás céljára is, 

méghozzá elosztott módon. 

 

A hidrogénalapú technológiák fogják lehetővé 

tenni a járművek olajtól való függetlenségét az 

elkövetkezendő 20–30 évben. Az USA kormá-

nya különböző programokkal óhajtja segíteni a 

hidrogénre való átállást, mint például 21st 

Century Truck Partnership (XXI. századi te-

hergépkocsi partnerprogram), a FreedomCAR 

(Cooperative Automotive Research, koopera-

tív gépkocsikutatás) és a Fuel Partnership 
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(üzemanyag partnerprogram), ezekhez társul-

nak a Védelmi és az Energiaügyi Minisztérium 

más programjai is. Sok gépkocsigyártó fejleszt 

jelenleg tüzelőanyag-elemes kísérleti gépko-

csikat. Ezen kívül a meglévő belső égésű mo-

torok is átállíthatóak hidrogénhajtásúra, a ben-

zinénél kb. 25%-kal jobb hatásfokkal és csök-

kent károsanyag-kibocsátással.  

 

A hidrogénre való áttéréskor ezeknek a jármű-

veknek a használata és a hidrogénellátás inf-

rastruktúrája mintegy támogatni fogja egy-

mást, elősegítve egymás piacainak létrejöttét. 

A hidrogént nagy mennyiségben termelő és 

elosztó – helyhez kötött – berendezések táplál-

ni fogják azt az elosztottan termelő országos 

villamosenergia-rendszert, amelyben a villa-

mos energia fogyasztói hidrogén felhaszná-

lásával megtermelik a saját maguk villa-

mosenergia-szükségletét, a többletet pedig 

betáplálják a villamosenergia-elosztó háló-

zatba.  

 

A tüzelőanyag-elemek és mikroturbinák sok-

kal többre képesek, mint csupán villamos 

energiát előállítani a gépjárművek számára. 

Voltaképpen bármi, amit ma villamosság hajt, 

működtethető hidrogén-elektromos technoló-

giával. Csupán néhány példa: az USA Védelmi 

Minisztériuma által irányított egyik projektben 

1 MW (1341 lóerő) teljesítményű tüzelőanyag-

elemet telepítenek egy 102 tonnás vasúti moz-

donyba. A Caterpillar és a FuelCell Energy 

különlegesen kis emissziójú villamosenergia-

termelő eszközöket fejleszt ipari és keres-

kedelmi célokra. A Toshiba a hordozható szá-

mítógépekhez fejleszt tüzelőanyag-elemet. 

Elérkezett tehát a hidrogénalapú technológiák 

és a villamos hálózattól független gépek kor-

szaka. 

 

A villamos energia mai központosított terme-

lő-továbbító-elosztó rendszerét Edison tervezte 

a tizenkilencedik században, és azóta jócskán 

elavult. Ezt a legjobban a 2003. augusztusi 

nagy áramkimaradás bizonyította, amikor az 

USA északkeleti része és Kanadának egy része 

maradt áram nélkül. A szakértők abban egyet-

értenek, hogy az egyik ide vezető tényező a 

rendszer életkora volt. Az energiaipar szerint 

az infrastruktúra modernizálásához mintegy 

450 milliárd dollárra van szükség. Ezt a pénzt 

– nem vitás – el is fogják költeni. A kérdés az, 

hogy egy elavult tizenkilencedik századi rend-

szerre vagy egy huszonegyedik századi hidro-

génalapú technológiára? A háztartási fogyasz-

tói piacon a tüzelőanyag-elemek a drága tarifá-

jú elektromos hálózatok esetében (az USA-ban 

területileg nem egységes a tarifa) a villamos-

energia-hálózattól vásárolt energiáéval ver-

senyképes költséggel fogják a villamos energi-

át előállítani. Az USA északkeleti részében 

például a helyben előállított villamos energia 

valószínűleg  költségek szempontjából ver-
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senyképes alternatívát kínál. Ez persze, függe-

ni fog a hidrogén kiskereskedelmi árától. De 

ha a hidrogént túl drágán adják, ez azzal a 

kockázattal járhat, hogy a magánszemélyek és 

társaságok maguk fogják előállítani. Emiatt a 

tüzelőanyag-elemek valószínűleg a kereske-

delmi alkalmazások széles körében elérhető 

alternatívát fognak jelenteni a következő jó 

néhány évben. 

 

 

Új gondolkodásmód 
a villamos energia kapcsán 
 

A villamos energiára úgy szoktunk gondolni, 

mint egyetlen forrásból származó dologra. 

Szinte minden egyes fogyasztónak egyetlen 

összeköttetése van a szolgáltatóval. Ha ez az 

összeköttetés megszakad, a fogyasztó nem jut 

energiához. A hidrogén világában ennek vége. 

Álljon itt példaként egy kis, háromszintes iro-

daház, szintenként 100 kW fogyasztási telje-

sítménnyel, azaz összesen 300 kW-tal. Gon-

dolhatná az Olvasó azt, hogy egyetlen 300 

kW-os tüzelőanyag-elemes rendszert kell tele-

píteni, vagy szintenként egy-egy 100 kW-osat. 

Ehelyett egy-egy 150 kW-os telepet kell tele-

píteni mindegyik szintre, összesen 450 kW-ot! 

Miért? Ez a rendszer képes lesz arra, hogy ha a 

három tüzelőanyag-elem közül bármelyik ki-

esik meghibásodás vagy karbantartás miatt, a 

többi mégis el tudja látni az épületet a szüksé-

ges energiával. Nincs termeléskiesés, nincs 

leállási idő. Nem kell felhívni a helyi áram-

szolgáltatót, mikor tér vissza az áram. Az üzle-

ti élet és az ipar erősen érdekelt lesz olyan 

rendszerek telepítésében, amelyek folyamato-

san szolgáltatnak, és védelmet nyújtanak a 

viharos szelek, kidőlt fák, ill. az energiakima-

radást okozó milliónyi egyéb esemény ellen. 

 

Gondoljunk egy olyan gyár helyzetére, ahol a 

gépeket redundancia nélküli rendszer táplálja, 

mint a példánkban szereplő épület esetében az 

eredeti állapot volt. Közismert, hogy az ipari 

fogyasztóknál még egy rövid, néhány másod-

perces feszültségkimaradás is üzemzavart tud 

okozni a számítógép-vezérelt gépekben, ami-

nek az eredménye több ezer kemény dollárnyi 

veszteség. A mai high-tech gyártásban egy 

feszültségkimaradás nem vehető félvállról. Az 

áramszolgáltatók azt fontolgatják, hogy való-

színűségi kockázatbecslési tanulmányokat 

(PRA, Probabilistic Risk Assessment) fognak 

kínálni annak érdekében, hogy megjósolhas-

sák, hogy mikor valószínű a kiesés. A PRA és 

más szolgáltatások kínálata segíthet majd az 

áramszolgáltatóknak a hidrogénalapú techno-

lógiákkal folytatott versenyben, amint a tüze-

lőanyag-elemek a fogyasztók elcsábításával 

fenyegetnek. Valószínűleg a kereskedelmi és 

ipari felhasználók lesznek az elsők, akik áttér-

nek a hidrogénre alapozott energiatermelésre. 

A lakossági piaci elterjedés megjóslása nehe-
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zebb, mert az emberek erősen különböznek 

aszerint, hogy mennyit hajlandók költeni az 

otthoni villamosenergia-termelésre. A tüzelő-

anyag-elemek leginkább az új lakások építésé-

nél vethetik meg a lábukat ezen a piacon, ami-

ként az a szőnyegpadló elterjedésekor történt: 

azáltal, hogy a lakás vételárába beépítik a költ-

séget, és annak megfizetése apránként, szinte 

egy életen át a jelzáloghitel törlesztésével tör-

ténik meg. Amint ez elkezdődik, az áramszol-

gáltatók a háztartási fogyasztók elvesztésének 

veszélyével kerülnek szembe. 

 

Mindez azonban nem olyan sötét az áramszol-

gáltatók számára. Ők is felhasználhatják, és fel 

is fogják használni a hidrogénalapú technoló-

giákat az alállomásokban és másutt, a fogyasz-

tói szükségletekhez közeli helyeken többletka-

pacitások létesítésére. Továbbá a fogyasztók 

aligha fogják ellátni a sürgősségi és karbantar-

tási szolgáltatásokat, így ezeket a szolgáltató-

val vagy más alvállalkozóval fogják elvégez-

tetni. Ez mindenesetre olyan terület lesz, ahol 

az áramszolgáltatók versenyezhetnek. Ez a 

verseny nem a többi áramszolgáltatóval, ha-

nem az új technológiával fog folyni. Bárme-

lyik áramszolgáltató számára megszerezhető a 

fogyasztók megtartásának képessége. Mind-

máig, ha egy vállalat elvesztett egy ügyfelet, 

egy másik áramszolgáltató szerezte azt meg. 

Ez mostantól másképp lesz. Új idők, új szabá-

lyok. 

A hidrogén előállítása és szállítása 
 

Az igencsak érdekes kérdés, hogy honnan fog 

jönni az a hidrogén, amely egy akkora orszá-

got lát el energiával, mint az Egyesült Álla-

mok. Két fő hidrogénforrás jöhet szóba: 

• A víz elektrolízise villamos energiával, 

amely elbontja a vízmolekulákat tiszta hid-

rogénre és oxigénre. Ennek az eljárásnak az 

az előnye, hogy csaknem bárhol használ-

ható. 

• A fosszilis tüzelőanyagok, éspedig a kőolaj 

és a földgáz átalakítása. Ezek szénhidrogén-

molekulákat tartalmaznak, amelyek csak 

szénből és hidrogénből állnak. A fűtőa-

nyag-átalakító vagy reformáló egység ki-

vonja a hidrogént a szénhidrogén-moleku-

lából. A hidrogént felfogják, a szenet 

kidobják, illetve másodlagos módon fel-

használhatják. Ez csökkenti a légszeny-

nyezést, de nem igazán segít az üveg-

házhatás problémájának megoldásában, így 

ez csak ideiglenes megoldás lehet a hid-

rogénre való átállásban. 

 

Ezek az eljárások energiaigényesek; a szüksé-

ges energiát szolgáltathatják speciálisan hidro-

gén és villamos energia előállítására tervezett 

atomerőművek. A kőszénre alapozott „tiszta” 

technológiák is használható hidrogénforrások. 

Az energiaszolgáltató vállalatoknak megvan az 

az előnyük, hogy ilyen vagy olyan formában 
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már régóta szolgáltatnak energiát, és megvan 

ehhez a tapasztalatuk és az infrastruktúrájuk. 

Bármilyen technológiát is választanak a hidro-

gén előállításra, a kőolajat és a kőszenet nem 

fogja egyhamar helyettesíteni. Az ellenkezőjét 

gondolni naivitás lenne.  

 

A hidrogén előállítására használható megújuló 

energiaforrások közé tartozik a nap-, szél-, ten-

gerhullám-, tengeráramlás-energia, az állati trá-

gya és az algák. A szarvasmarha trágyáját hasz-

nálják metánt előállító autoklávokban, sertéste-

lepek is alkalmas jelöltek erre a célra. A hidro-

gén kiskereskedelmi ára lesz a végső annak el-

döntésében, hogy ezek közül a technológiák 

közül melyik fog elterjedni. Az algákkal például 

0,31 USD/kWh áron termelhető a villamos 

energia. Ez ma nagyon drága, de a további kuta-

tás versenyképesebbé teheti ezt a technológiát. 

 

A jövő energiatermelői merőben mások lesz-

nek, mint a maiak, akik kőszenet, kőolajat és 

atomenergiát használnak. Az energiatermelés 

akár helyi iparrá is válhat. 

 

 

A jövendő energia szempontjából 
önellátó vállalatai 
 

Egy óceánparti ingatlan a vállalati portfolióban 

hamarosan nem a szabadidő eltöltésére, hanem 

energia termelésére szolgáló helyként fog sze-

repelni. A hidrogénnek van egy hatalmas elő-

nye a szolgáltató által adott villamos energiá-

hoz képest – nem kell azonnal felhasználni. 

Előállítható 24 órás üzemben és tárolható, míg 

a villamos energia nem. A tengerparton szél-

erőgép-telepet és napelemeket, a parti vizekre 

a hullámenergiát kihasználó áramfejlesztőt 

telepítenek, míg a nyílt tengerre, talán a Golf-

áramlatra, az óceáni áramlást kihasználó erő-

művet. Ezek mindegyike villamos energiát fog 

termelni – némelyik csak akkor, ha fúj a szél 

vagy süt a nap, míg a többi szinte folyamato-

san. Az így megtermelt villamos energia fő 

célja a víz felbontása hidrogénre és oxigénre. 

Azok a szárazföldi cégek, amelyeknek nincs 

tengerpartjuk, a biomasszát vagy az állati trá-

gyát használhatják fel. 

 

A hidrogén előállításáról szóló vitákban nem 

szoktak írni a kereskedelmileg értékesíthető 

melléktermékről, az oxigénről: ezt fel lehet 

használni orvosi, ipari és katonai célokra egy-

aránt. Ez a hasznosítás javítja az egész rend-

szer gazdaságosságát. A hidrogént magát tüze-

lőanyag-elemekben vagy mikroturbinákban 

használják majd épületek fűtésére vagy hűtésé-

re, gyártógépek, járművek, hordozható számí-

tógépek, mobiltelefonok és személyi digitális 

asszisztensek táplálására. 

 

Attól függően, hogy mennyire jól fogják fel az 

előttük álló kihívásokat, az áramszolgáltatók a 
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következő 20–30 évben nagy kihívásoknak, 

mindenképpen legalábbis „érdekes éveknek” 

néznek elébe. 

ki
te

rm
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A kőolaj kezd elfogyni 
 

A globális gazdaságot minél előbb el kell távo-

lítani a gyorsan kifogyó kőolajkészletektől a 

megújuló, tisztán elégethető hidrogén irányába. 

Az összes olyan elgondolás, amely szerint az 

átmenet lassan, fokozatosan megvalósítható a 

következő 40-50 évben, tévesen feltételezi azt, 

hogy folyamatosan lesz elegendő olcsó kőolaj 

az előre látható jövőben, és hogy az új felfede-

zések és a technikai innováció mindig ki tudja 

majd tölteni a hézagokat. Az efféle feltételezé-

sek súlyos tévedések, és veszélyeztetik a nem-

zeti és nemzetközi stabilitást. A Shell Oil geo-

lógusa, King Hubbert 1956-ban azt jósolta, 

hogy az USA kőolajtermelése az 1970-es évek 

elején fog tetőzni. A legtöbb geológus annak 

idején elvetette Hubbert elemzését, mígnem 

1970-ben a kőolaj termelése tetőzött 48 állam-

ban. Azóta számos, nagytekintélyű geológus 

finomított Hubbert módszerein, és alkalmazta a 

világ kőolajtermelésére, országonként. (A mód-

szer egy kissé részletesebb ismertetését lásd 

előző számunkban: A nyersanyagok rendelke-

zésre állása – a fosszilis energiaforrásokkal a 

középpontban = Energiaellátás, energiatakaré-

kosság világszerte, 2005/7 sz. p. 5–16). 

idő 

 
1. ábra A fosszilis tüzelőanyagok 

kitermelésének Hubbert-féle haranggörbéje 
 
Hubbert elmélete szerint bármely fosszilis 

tüzelőanyag kitermelése haranggörbe szerint 

alakul (1. ábra). Ez az elméleti lefutás a gya-

korlatban persze számos ok miatt torzulhat, 

amint azt a 2. ábra mutatja. Hubbert módsze-

rét globálisan kiterjesztve az elemzők arra az 

eredményre jutottak, hogy a világ kőolajterme-

lése 2004 és 2008 között fog tetőzni. Ma, mi-

ként 1956-ban, sok ipari és a legtöbb politikai 

vezető elveti ezt az elemzést, és nem veszi 

figyelembe a megjósoltak következményeit. A 

legtöbb geológus úgy becsüli, hogy globálisan 

körülbelül 2 billió hordó∗ kőolaj képződött a 

földben évmilliókkal ezelőtt. Máig ennek kö-

rülbelül a felét szivattyúzták ki. A nagyvona- 

lú kormányzati támogatások és a világszerte 

folytatódó, az olajipari innovációkat gyorsító 

 

                                                 
∗ 1 hordó = 159 liter 
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2. ábra Valóságos kőolajkitermelési görbék 

(az Oklahoma állambeli kitermelés kivételével, millió hordó/év) 

 
beruházások ellenére az új kőolajlelőhelyek 

felfedezésének üteme már évtizedekkel ezelőtt 

elkezdett csökkenni, és azóta sem tért magá-

hoz. A British Petroleum (BP) jelentése szerint 

a Föld bizonyított olajtartalékai az 1981-es 0,7 

billió hordóról 1991-re 1 billió hordóra nőttek, 

és 2001-re mindössze 1,03 billió hordóra. A 

BP is, a többi olajtársasághoz hasonlóan, a 

világszerte meglévő kőolaj mennyiségét az 

R/P hányadossal méri. Az ismert készleteket 

(R, hordóban mérve) osztja a kitermelés éves 

mennyiségével (P hordóban évente), és meg-

adja, hogy „hány évre való olaj van még a 

földben.” Ezzel kifejezve a BP 40 évre becsüli 

a Föld meglévő kőolajkészletét. Nevezik ezt a 

mutatót statikus élettartam-indexnek is. 

 

Ennek a közelítésnek az a hibája, hogy azt 

feltételezi, hogy a dolgok nyugodtan, rendben 

fognak folyni mindaddig, amíg a földben lévő 

utolsó csepp olajat ki nem termelik, 40 év 

múlva. Sajnos, a Hubbert-féle elemzés szerint 

a dolgok egyáltalán nem ilyen szépen fognak 

alakulni. A gazdasági nehézségek exponenciá-

lisan növekedni kezdenek, mihelyt az emberi-

ség elérte a földben lévő olajmennyiség felezé-

si pontját (depletion middle-point, kimerülési 

középpont). Ettől az időponttól kezdve a ki-

a nagy-britanniai Forties olajmező 1975 és 2000 között 

200
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termelés törvényszerűen csökkenni kezd, mi-

közben a kereslet változatlanul nő. Ez a piaci 

törvényszerűségek miatt az olajárak megnö-

vekedéséhez vezet. Az olyan politika, amely 

a dolgok szép alakulására épít, veszélyesen 

naiv. Hogy megértsük, miért nem alakulhat- 

nak a dolgok ilyen szépen, hasznos megnéz- 

ni, hogy mi változik meg, és mi következik 

ebből, amikor a világpiacon az olajárak felbo-

rulnak? 

 

 

Az olajgazdaság változásai – 
az ár átbillen 
 

Mintegy 30 évvel ezelőtt az emberiség kipró-

bálhatta, hogy mi történhet, amikor az olajárak 

meglódulnak. 1973 őszén az Olajexportáló 

Országok Szervezete (OPEC) olajkorlátozáso-

kat vezetett be, és 70%-kal, hordónkénti 

5 USD-re emelte a kőolaj árát. Tiltakozásul, 

hogy az USA támogatta Izraelt a Jom Kippur 

háborúban, 1974-ben ismét megemelték az 

árat, 7 USD-re hordónként (a kettő együtt 

130%-os áremelés 12 hónapon belül). Az iráni 

sah bukásával és az Irán-Irak közötti háborúval 

1981-ben az olajárak újra elszaladtak, hordón-

ként 40 USD-re. Ez mai áron számolva kb. 70 

USD hordónkénti árral egyenértékű. Ez a pil-

lanatnyi pánikon kívül az inflációt is meglódí-

totta, több mint 20%-ra. Az ezt követő öt év-

ben a kormányok az OPEC-től független kő-

olajforrások után néztek, növelték az atom-

erőművek mennyiségét, és intenzív energiata-

karékossági intézkedéseket vezettek be. 1986-

ra az olajár visszaesett 10 USD-re hordónként. 

Egy mesterségesen létrehozott gazdasági vál-

ságot sikerült tehát (lehet, hogy ideiglenesen?) 

kivédeni.  

 

Ma a világ energiaigényének 40%-át fedezik 

kőolajból, a közlekedésének pedig 90%-át. A 

következő 15 év globális gazdasági növekedé-

se 60%-ra fogja növelni a kőolaj részarányát 

az energiaellátásban, ennek a legnagyobb ré-

szét a szállítási szektor adja a gépjárművek 

számának 700 millióról 1,25 milliárdra növe-

kedésével. Az olyan gyorsan iparosodó orszá-

gok éves gazdasági növekedési rátája, mint 

Kínáé (10%) és Indiáé (7%) jelentősen növelni 

fogja a nyomást, míg ugyanakkor az ismert 

tartalékok mennyisége tovább fog csökkenni 

az új készletek felfedezéséhez képest négysze-

res sebességgel. 

 

Ha a világ változatlan maradna, és csupán az 

olaj iránti kereslet nőne – a kitermelés egyide-

jű csökkenése nélkül – a jelentős olajáremel-

kedést egyszerűen energiaellátási nehézség-

ként lehetne kezelni, miként az történt az 

1980-as években. A világ azonban sokkal koc-

kázatosabbá és bizonytalanabbá vált, és az 

olajárban megjelenő éles csúcsoknak súlyos 

következményei lehetnek. Egyrészt a világ 
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pénzügyi, gazdasági, energiaellátási, környeze-

ti és egyéb rendszerei egyre jobban integrálód-

nak. Ha közülük bármelyiknek az épsége, te-

herbíró képessége jelentősen megsérül, a káro-

sító hatás gyorsan átterjedhet a többi rendszer-

re, és globális káoszhoz vezethet. 

 

Egy gyors olajáremelkedés a legsúlyosabban a 

legszegényebb országokat és az iparosodott 

országok legszegényebb rétegeit fogja sújtani, 

súlyosbítva nehézségeiket. Az ilyen nagyság-

rendű nehézségeket elszenvedő rendszer köny-

nyen instabillá válhat. A várható olajválságból 

eredő rendszeres káosz sokak életében lelki és 

anyagi törést okozhat, mivel a változások üte-

me szokatlan, az emberiség története során a 

változások többnyire lassan, egymás után, ha 

nem is teljesen rendezett módon következtek 

be. Manapság az iparosodott világ szinte 

mindegyik szektorában exponenciálissá válik 

a változások üteme. Az emberiség nem iga- 

zán alkalmazkodott lelkileg és érzelmileg eh-

hez a változáshoz, és hajlamos a válságok ide-

jén a pánikra. Egy efféle pánik gyorsan fejlőd-

het katasztrófává, tekintetbe véve a széles kör-

ben hozzáférhető, olcsón előállítható és köny-

nyen telepíthető tömegpusztító fegyvereket. 

Ezt a lehetőséget még inkább fenyegetővé te-

szi a számos terrorista csoport, akik élénken 

törekszenek ezeknek a fegyvereknek a meg-

szerzésére és pusztítás, terrorakciók elköve-

tésére. 

Amikor szorosan csatolt rendszerek nyomás 

alá kerülnek, mint az most történik, és amikor 

ez a nyomás nem enyhül, hanem fokozódik, 

mint az valószínűnek látszik, ezek a rendsze-

rek hajlamosak elérni egy átbillenési pontot – 

ekkor egyetlen olyan esemény, amely önma-

gában nem jelentős, képessé válik az egyre 

gyorsabban terjedő rendezetlenség és turbu-

lencia megindítására. A legtöbb politikus nem 

veszi komolyan az olajár átbillenési pontját, 

mert úgy látszik, nem érti meg – a teljes rend-

szer perspektívájából – az olajárak és a más 

destabilizáló irányzatok kapcsolódását.  

 

A jelenlegi kitermelés mennyiségét növelni 

kellene a növekedés globális energiaigényének 

kielégítéséhez, ezért azok a kőolajtermelő or-

szágok, amelyek már nem tudják növelni a 

kitermelésüket, mint az USA, Oroszország, 

Norvégia, Kína és Nigéria, 15 év múlva nem 

fognak többé jelentős termelőknek számítani. 

Ugyanezen időszakban a Közel-Kelet országai 

megszerzik az ellenőrzést a globális olajtarta-

lékok 80%-a felett. Ennek eredményeképpen a 

Közel-Kelet olajtermelő országai az energeti-

kai és politikai stratégiák készítői által koráb-

ban elképzelhetetlennek tartott befolyást sze-

reznek a világ ügyeire. Jelenleg a Föld kőola-

jának több mint 20%-a olyan országok birto-

kában van, amelyek arról ismertek, hogy tá-

mogatják a terrorizmust, és az USA és/vagy az 

ENSZ szankcióinak hatálya alatt állnak. Ezek 
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az országok folytatják a fegyverkezést, tovább 

növelve az instabilitást ebben a régióban és 

világszerte. Hatalmas gazdagság fog továbbra 

is a terrorista szervezetekhez áramlani, mivel a 

„szabad világ” közvetve díjazza a támogatói-

kat az egyre erősebben dráguló olaj megvásár-

lásával.  

 

A korlátokba ütköző kitermelés, a megtorpanó 

feltárások és az erőteljesen növekvő fogyasz-

tás a közeljövőben átbillenési pontba fogja 

vinni a kőolaj árát. A legokosabb módja a 

kockázat megelőzésének és közömbösítésének 

egy azonnali „nagy ugrás” lenne az energiata-

karékosság és a hidrogénalapú technológiák 

irányába. Ez segítene elkerülni, vagy legalább 

minimalizálni az olajár átbillenése okozta za-

varokat, amíg sikerül megvalósítani a „hidro-

géngazdaság”-ra való rendezett és sima átté-

rést a program későbbi fokozataiban. Félreér-

tések elkerülése végett le kell szögezni, hogy 

ez a „kvantumugrás” a jelenlegi kőolajforrások 

hidrogénnel való helyettesítésére is valószínű-

leg legalább 15–20 évet igényel. 

 

 

Nemzetközi „Apollo program” 
kellene a hidrogén elterjesztésére 
 

Az USA Energiaügyi, Kereskedelmi és Vé-

delmi minisztériumainak már ma is működnek 

a hidrogén energetikai felhasználását előmoz-

dító programjai. Ezek azonban a lassú, sima 

átmeneten alapulnak, és nem elég átfogóak 

vagy jól időzítettek ahhoz, hogy megfeleljenek 

az ország előtt álló kihívásnak. A Manhattan-

tervhez (az atombomba kifejlesztése) vagy a 

NASA Apollo Programjához mérhető koncent-

rált akcióra van szükség, két lényeges elem-

mel: erőteljes és azonnali energiatakarékos-

sággal az olajtól való függés csökkentésére, és 

nemzetközi, vállalkozói, többirányú kezdemé-

nyezéssel a hidrogénalapú globális gazdasági 

növekedés és jólét létrehozására.  

 

A lehetséges azonnali lépések az USA külföldi 

olajtól való függőségének jelentős mértékű 

csökkentésére: 

• A kereskedelmi és lakóépületeket fel kell 

szerelni az ismert korszerű, hatékony 

energiafelhasználású világítási, háztartási, 

fűtő-légkondicionáló rendszerekkel. 

• A kőolaj felhasználását a szállításban – 

személygépkocsik, tehergépkocsik, autó-

buszok, vonatok és még a repülőgépek 

esetében is – lényegesen le kell csökkenteni 

a következő 3–5 évben. 

• Adókedvezményeket és más ösztönzőket 

kell elérhetővé tenni azoknak a fogyasz-

tóknak a számára, akik energiahatékony 

járműveket vásárolnak, mint például a gáz-

elektromos hibrid gépkocsik. 

• Az áramszolgáltatóktól törvénnyel kell 

megkövetelni, mint Japánban, hogy az álta-
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luk szolgáltatott villamos energia jelentős 

része fenntartható forrásból származzék. 

 

Bizonyos, hogy a legnagyobb hatása annak 

lesz, ha csökkenteni lehet az USA közlekedési 

rendszerének a (teljes napi 20 millió hordós 

országos fogyasztásból) napi 13 millió hordót 

kitevő olajfogyasztását. Az előnyök azonnaliak 

és hatalmasak lesznek, beleértve azt is, hogy 

csökken az olajtárolók és szállítási útvonalak 

terrorista támadás általi sebezhetősége a Per-

zsa-öbölben és másutt. Új munkahelyek ezrei 

is létesülnének, amint a dolgozók a hidrogén-

gazdaság új lehetőségei felé orientálódnak. 

 

Nemzetközi szinten több precedens is van ef-

féle „Apollo-szintű” vállalkozásra. Az 1980-as 

években Kína hatékonysági programja tíz év 

alatt 50%-kal csökkentette a hatalmas ország 

teljes energiafogyasztását, ezalatt Kína gazda-

sági növekedése világelső volt, és ma is az a 

fejlődő világban. Ugyancsak az 1980-as évek-

ben Dánia kezdett áttörésbe a szélenergiából 

előállított villamos energia terén. Ma Dánia 

energiaellátásának 10%-a származik a szélből, 

és az ország 60%-ban részesedik a világon 

eladott szélturbinák piacából. India Megújuló 

Energiafelhasználási Hivatala hasonló kezde-

ményezéseket bocsátott útjukra 1987-ben, és 

mára India használja fel a világon a legtöbb, a 

villamosenergia-elosztó rendszerekben műkö-

dő napelemet. 

Az USA ugyancsak sikeres volt a múltban az 

energiatakarékosságban. A CAFE (vállalati 

átlagos üzemanyag-gazdaság) standardjai 1975 

és 1985 között csaknem megkétszerezték az 

USA-beli gépkocsik átlagos hatósugarát, va-

gyis felére csökkentették fogyasztásukat. Az 

Energiaügyi Minisztérium által finanszírozott 

hatékonysági programok 20 USD hozamot 

hoztak minden egyes befektetett dollár után, 

ami a legjobb beruházások egyike a gazdaság-

ban, és mégpedig a nemzeti energiastratégia 

megváltozása előtt, írja a közgazdasági szak-

író, Robert Freeman. A Worldwatch Institute 

jelentése szerint az 1975 óta életbe léptetett 

energiatakarékossági intézkedésekkel az USA-

ban elért megtakarítások egyedül 2000-ben 

365 milliárd dollárra becsülhetők. 

 

 

A hidrogén-alternatíva 
döntő kérdései 
 

A közvetlen energiatakarékosságot szorosan 

csatolni kell a megvalósítható globális alterna-

tívához – a hidrogénhez – vezető átmenetet 

elősegítő koherens tervhez. Itt négy kérdés 

döntő jelentőségű: Miért éppen a hidrogén? 

Időszerű és megvalósítható lehetőség-e a hid-

rogén? Biztonságos-e a hidrogén? Képes-e a 

hidrogén a globális növekedés és jólét motor-

jává válni? 
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Miért éppen a hidrogén?  

 

A hidrogén egyidejűleg megold egy sor politi-

kai, környezeti és egészségügyi gondot. Azon 

felül, hogy csökkenti a közel-keleti olajtól való 

globális függést és az olajjal kapcsolatos inf-

rastruktúra terrortámadásokkal szembeni se-

bezhetőségét, a hidrogéngazdaság demokrati-

zálná az energiatermelést, így mindegyik or-

szág egyformán hozzáférhetne a villamos 

energia hasznához. Csökkentené a szén-dioxid 

és a mérgező légszennyezők kibocsátását, mi-

vel a szél- és napenergiával előállított hidrogén 

csak vizet termel végtermékként. Csökkentené 

az olyan betegségek előfordulását, mint az 

asztma, tüdőtágulás, asztmatikus légcsőhurut, 

amelyek szorosan együtt járnak a fosszilis tü-

zelőanyagokból származó légszennyezéssel. A 

hidrogéngazdaság ezen felül mérsékelné, és 

idővel talán meg is előzné a romboló klímavál-

tozásokat, beleértve a globális felmelegedést, 

amelyekről ma széles körben elfogadott, hogy 

a légkörben gyorsan növekvő koncentrációjú 

szén-dioxid okozza őket.  

 

Időszerű és megvalósítható lehetőség-e 

a hidrogén? 

 

Az USA kőolajalapú gazdaságot előnyben 

részesítő jelenlegi iparpolitikája az elmúlt 30 

évben 3,4 billió dollárjába került az amerikai 

népnek, írja a Globális Biztonság Elemző Inté-

zet (Institute for the Analysis of Global 

Security) tanulmánya. A kőolajimport okozza 

az USA teljes külkereskedelmi deficitjének 

egyharmadát, és ennélfogva a munkanélküli-

ség legfőbb forrása. A fosszilis tüzelőanyagon 

alapuló gazdaság valóságos társadalmi költsé-

gébe be kell számítani azt a sokmilliárd dol-

lárt, amely az egészségben, a tulajdonban és a 

környezetben okozott károkat méri. 

 

A hidrogén gazdaságosságát így a jelenlegi 

torzított, támogatott olajárak összefüggésében 

kell vizsgálni. Például, ha az olajiparnak kelle-

ne viselnie az összes általa okozott egészségi, 

tulajdonbeli és környezeti kár költségét, a ben-

zin jelenlegi ára a benzinkútnál egyszeriben 

több mint 15 USD lenne gallononként, és a 

villamos energia ára a kilowattóránkénti 3 

centről több mint 30 centre nőne Peter 

Hoffmann (Tomorrow’s Energy, A holnap 

energiája, MIT Press, 2001) szerint. Ez az ár 

továbbá lényegesen magasabbra nőne, ha pon-

tosan tükrözne számos más, rejtett költséget – 

például a 2003-as iraki háború előtt is évente 

több mint 50 milliárd dollárba került a katonai 

személyzet és hadianyag, amelyet a Közel-

Keleten az amerikai olajérdekek védelme 

megkívánt. Az ultratiszta, nap- vagy szélener-

giával működtetett, elektrolízissel előállított 

hidrogén jelenlegi 2,50–5 dolláros benzin-

gallononkénti egyenértékű ára rögtön verseny-

képes volna. A hidrogénalapú technológiák 
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már ma is figyelemreméltóan megbízhatóak, 

és közel vannak ahhoz, hogy gazdaságosak 

legyenek. A hidrogén már most is igen kívána-

tos alternatíva az egész rendszer gazdaságos-

ságát nézve. A benzinüzemű belsőégésű mo-

torral hajtott járművek hatásfoka például az 

olajkútfejtől az autó kerekéig számítva 14% – 

azaz a földből kiszivattyúzott kőolajból szár-

mazó energiának mindössze 14%-a hajtja az 

autót. Földgázt használva közbenső hidrogén-

forrásként (amíg a jobb hatásfokú nap/szél 

energiát használó elektrolizáló berendezések 

gazdaságosan beszerezhetőek nem lesznek), a 

hidrogént használó tüzelőanyag-elemes autók 

jelenlegi, kútfejtől a kerékig vett hatásfoka 

42%, vagyis háromszor akkora. A hidrogén 

komparatív hatásfokelőnye a benzinhez képest 

ugyanígy megjelenik a hidrogénüzemű belső-

égésű motorokkal hajtott gépkocsiknál is, ame-

lyek rövid távú átmeneti stratégiát kínálnak. 

 

A hidrogén helyileg állítható elő, tárolható és 

osztható el, ami lehetővé teszi a sebezhető ener-

giaellátó berendezések széttelepítését, és serken-

ti a helyi energiaellátás függetlenségét, az önel-

látást és a helyi innovációt. A hidrogén-

távvezeték beruházások elhalasztandók a jövő-

be, amikor a hidrogéngazdaság már mozgásban 

van, és egy ilyen beruházásnak van értelme. 

 

Ha igaz az, hogy a kőolaj kitermelése ebben az 

évtizedben tetőzik, a hidrogéngazdaság az 

egyetlen rövid és hosszú távú esélyünk. A hid-

rogén tudományának alapjai sok éve ismertek, 

és a technológiai áttörések gyorsíthatók és op-

timalizálhatók élesen fókuszált ipari és kor-

mányzati kutatási programokkal. A kőszén és 

az atommaghasadás jelentős környezeti kihívást 

jelent, az atommagfúzió viszont valószínűleg 

csak a század utolsó részében lesz használható. 

 

Biztonságos-e a hidrogén?  

 

A hidrogént néha a Hindenburg léghajó szeren-

csétlenségével társítják, amely Lakehurstben, 

New Jerseyben történt 1937-ben. A NASA tu-

dósai által elvégzett részletes elemzés azonban 

azt mutatta ki, hogy ez a baleset nagyjából 

ugyanazon a módon bekövetkezett volna akkor 

is, ha a kormányozható léghajót a nem éghető 

héliummal töltötték volna meg. A tűz a dízel-

motor helyiségében tört ki, és gyorsan elterjedt 

a léghajó külső burkolatáig, amely erősen gyú-

lékony anyagból készült. Valószínűtlen, hogy 

bárkit is a hidrogéntűz ölt volna meg, robbanás 

ugyanis nem volt. Az utasok egyharmada a 

kabinból kiugrálva halt meg, mások túlélték a 

balesetet, a léghajót a földre kormányozva, mi-

közben a különlegesen könnyű, gyorsan diffun-

dáló hidrogéngáz ártalmatlanul, lassan égett a 

fejük felett. Azonos térfogatra számolva a ben-

zin robbanóereje 22-szer erősebb, mint a hidro-

géngázé. A globális hidrogénipar múltbeli tör-

ténete biztonsági szempontból támadhatatlan. 
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A hidrogén, mint a globális növekedés 

és jólét motorja? 

 

A hidrogéngazdaság talán legnagyobb politikai 

vonzereje és a legközvetlenebb előnyös követ-

kezménye abban van, hogy a hidrogén, mint 

stratégiai üzleti szektor és a globális gazdasági 

növekedés motorja jelenik meg ebben az évti-

zedben, és várhatóan ez kitart a XXI. század 

hátralévő részében. A történelem során rendre 

bizonyos iparágak technológiai áttörést jelentő 

kísérletei, fejlesztései szolgáltak a gazdasági 

növekedés motorjaként. A gazdasági növeke-

dés akkor következik be, amikor a stratégiai 

üzleti szektorok termelékenységnövekedése 

gyorsan átterjed az innováció és a kulcstechno-

lógiák konvergenciája útján a többi iparágba és 

szektorba. A leghíresebb példák közül valók 

az európai és USA-beli csatornák és vasutak a 

tizennyolcadik és tizenkilencedik században, 

az angliai szerszámgépgyártás a tizenkilence-

dik század elején és a német vegyi és festék-

ipar a tizenkilencedik század vége felé. Japán 

II. Világháború utáni iparágai – acél, autók, 

háztartási elektronika, félvezetők, számítógé-

pek, távközlés és robotok – mutatják, hogyan 

tud megsokszorozódni a gazdasági emelőha-

tás, amikor az egyik stratégiai szektor innová-

ciói áttörést indítanak el a másikban. Mivel a 

stratégiai technológiák és iparágak közös 

haszna jelentős, miként a kereskedelmi kocká-

zatuk is, a kormányok általában döntő szerepet 

játszottak a fejlődésük táplálásában és gyorsí-

tásában, főként azok korai szakaszában. A 

vidék villamosítása az Egyesült Államokban 

például generációkon át tartott volna a Frank-

lin Roosevelt kormánya által nyújtott erős 

kormányzati támogatás nélkül. Manapság Ka-

lifornia állam vállalkozott a vezető szerepre a 

Hydrogen Highway Network Action Plan (hid-

rogénes autópálya-hálózat akcióterv) megvaló-

sításában, és 150–200 hidrogénes töltőállomást 

fog építeni szerte az államban, körülbelül 30 

kilométerenként egyet mindegyik kaliforniai 

autópálya mentén. A kaliforniai hidrogén-

autópálya „gazdaság stratégiai eszköz”, amely 

a tizenkilencedik század vasútjaihoz hasonlóan 

a felhasználó iparágak széles spektrumában 

fogja előrevinni a gazdasági növekedést.  

 

Florida is elindított egy nagy képzelőerőről 

árulkodó programot a hidrogénnek, mint stra-

tégiai szektornak a támogatására. Florida 

„Hydrogen Strategy”-je magáncégek, állami és 

helyi önkormányzati szervezetek, egyetemek, 

környezetvédelmi csoportok és az űrprogram 

kiválasztott csoportjainak szövetségén alapul. 

A kezdeti fókuszban a tüzelőanyag-elemek 

vannak, továbbá a belsőégésű motorok átalakí-

tása hidrogénüzemre, a hidrogén tárolása és a 

villamosenergia-elosztó hálózat optimalizá-

lása. A pénzügyi kezdeményezések kiter-

jednek adóvisszatérítésre, beruházási adóhitel-

re, teljesítmény-támogatásra, gyors képzési 
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programokra és vállalati kötvényes finanszí-

rozásra. 

 

Japán, Németország, Kanada és a kis Izland 

irányítói megértették, hogy a hidrogénipar 

fejlesztése gazdaságilag stratégiai jelentőségű, 

és elő fogja segíteni az innovációt a nano- és 

biotechnológiában, a napfényalapú fotokata-

lízisben, sőt az internet fejlődését is a lokális, 

elosztott energiatermeléssel. Ezek az országok 

élénken támogatják az átállásukat az olajról 

hidrogénre. 

 

 

Programjavaslat a hidrogénre 
 

Az Egyesült Államoknak gyors politikai 

egyetértésre van szüksége a hidrogéngazdaság 

ügyében. Kiindulásul az USA kormányának 

össze kell gyűjtenie egy csapatot, amely egye-

síti az ország vezető hidrogénkutató tudósait és 

technológusait, beruházóit, környezeti és ter-

mészeti erőforrás kérdésekben járatos jogásza-

it, közpénzügyi szakértőit. A megbízásuk egy 

„Stratégiai hidrogén szövetség, reform és vál-

lalkozási törvény” (SHARE, Strategic 

Hydrogen Alliance Reform and Enterprise 

Act) tervezetének hat hónapon belüli létreho-

zására szólna, amely támogatná a gyártókat, 

motiválná a fogyasztókat, és erősítené az alap- 

és alkalmazott kutatás támogatását. Az állami 

szervek és a magáncégek együttműködése 

(PPP, public/private partnership) lehet az a 

motor, amely az ország vállalkozói energiáit 

összpontosítja a hidrogén támogatására. 

 

Mihelyt a hidrogén lesz az Egyesült Államok-

ban és a nagyobb iparosodott országokban a 

stratégiai gazdasági hajtóerővé, be tudja majd 

tölteni ugyanezt a szerepet sok más országban 

is, szegényekben és gazdagokban egyaránt. 

Némelyik hidrogénprojektet mérete és keres-

kedelmi kockázata a nemzetközi együttműkö-

dés ideális jelöltjévé teszi. A hidrogén-

konzorciumba újonnan belépő országok mind-

egyike kifejlesztheti egyedi képességeire és 

erőforrásaira alapozva a saját különleges terü-

letét, amelyet emelőként használhat, és amely-

ben másokhoz képest előnye van. Szükség van 

olyan nemzetközi hidrogén-kezdeményezésre, 

amely felkelti a lelkesedést, képzeletet és a 

támogatást az emberiség legtöbb képzelőerőt 

igénylő törekvéseihez, olyanokhoz, mint az 

emberi gének szerkezetének megismerése 

(human genom) projekt vagy Kennedy elnök 

Apollo programja volt, a látomás az ember 

Holdra juttatásáról. 

 

A szövetségek az innováció hatalmas hajtóerői-

ként tudnak hatni. A nemzetközi kezdeménye-

zésnek határozottan bátorítania kell az olyan 

állami/magán szövetkezéseket a hidrogén 

ügyének érdekében, amelyek különleges eme-

lőhatású területre összpontosítanak – például 
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felgyorsítják a költségek radikális csökkentését 

a hidrogén tárolásában, vagy szél- és napener-

giával állítják elő a hidrogént –, ahol az idő, 

erőfeszítés, tőke és kreativitás befektetése tu-

dományos és technológiai áttörést okozhat, 

nagy kereskedelmi és közhaszonnal. A prog-

ram sarokköve és pénzügyi motorja a Nemzet-

közi Hidrogén Innovációs Alap lenne (Inter-

national Hydrogen Innovation Fund, IHIF), 

amelynek a tőkéjét országos és nemzetközi 

kormányzati szervek, vállalatok és non-profit 

alapítványok adják össze. Tapasztalt üzletem-

berekből és bizonyított múltbeli sikereket fel-

mutató társadalmi vállalkozások szervezőiből 

álló nemzetközi csapatnak kell menedzselnie 

az alapot. Az IHIF-nek öt éven belül magas 

szintű hozam elérését kell megcéloznia a rész-

vényesei (beleértve a kormányokat és más 

nyilvános testületeket) számára, azok befekte-

tett pénze után. Ha kellő képzelőerővel terve-

zik, és hatékonyan valósítják meg, ez a nem-

zetközi hidrogénügyi kezdeményezés az elért 

eredményekből pénzügyileg önfenntartó lehet. 

Ezen túlmenően az IHIF tulajdoni portfolióját 

tovább javíthatják az általa létrehozott és tá-

mogatott nyilvános/magán szövetségek szaba-

dalmainak és egyéb szellemi tulajdonainak 

hasznosításából kialkudott jogdíjak. Ez a stra-

tégia egymagában jelentős innovációt jelenthet 

számos olyan kormányzati vezető számára, 

akik melegen támogatnának nyilvános vállal-

kozásokat, de hiányzik hozzá a (köz)pénz. 

Optimista áttekintés 
a kőolajfogyasztás helyzetéről 
 

Amint a bevezetőben kilátásba helyeztük, szó-

laltassuk meg az „olajlobby” képviselőit is, 

legyen lehetőség a kőolaj mint tartós alternatí-

va melletti érvek kifejtésére is [2]. Elöljáróban 

néhány tény az elmúlt évtizedekből: 

• 1973-ban, amikor az első nagyobb 

árrobbanás sújtotta, a világ mindössze 57 

millió hordó kőolajat fogyasztott naponta. 

2004-ben közel 82 millió hordót használt 

fel naponta, a Nemzetközi Energiaügy-

nökség (International Energy Agency) 

szerint. 2020-ban a fogyasztás várhatóan 

napi 110 millió hordó lesz. 

• A kőolaj részesedése a világ energiafo-

gyasztásában mindazonáltal elkezdett csök-

kenni − az 1999-es 40%-ról 2020-ra 

várhatóan 37% körüli értékre fog csök-

kenni. 

• Az Egyesült Államokban 2000-ben 19,7 

millió hordó volt naponta a fogyasztás, 

amelyből 10,4 millió hordó volt a nettó 

import – az 1973-as 6,3 millió hordós nettó 

importnál több. 2004-ben az Egyesült 

Államokban a felhasznált kőolaj 55%-a 

importból származott. A belföldi kőolaj-

kitermelés teljes megszűnését 2055-re vár-

ják, még abban az esetben is, ha az alaszkai 

sarkvidék (Arctic National Wildlife 

Refuge) készleteit kiaknázzák. 
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• 2004 első negyedévében Kína körülbelül 

6,14 millió hordó kőolajat fogyasztott, 

18%-kal többet, mint 2003 azonos idő-

szakában. 2004 februárjában 3,182 millió 

hordónyit importált naponta, többnyire a 

Közel-Keletről. 

 

Következtetés: A 1990-es évek közepének és 

második felének alacsony olajára lelassította a 

Közel-Keleten kívüli kőolajlelőhelyek feltárá-

sát. A világ legnagyobb részén 10 000 USD-be 

kerül a kőolajkitermelés megnövelése napi 

egyetlen hordóval, míg az OPEC országaiban 

ez az összeg csak 5 500 USD. 

 

A legutóbbi, viszonylag kitartó olajár-növe-

kedés motivációt ad az új mezők feltárására, 

ugyanakkor megváltoztatta az amerikai hozzá-

állást az energia és a környezet relatív fontossá-

ga tekintetében. Ennek eredményeképpen ha-

marosan véget ér az alaszkai sarkvidék kiakná-

zásának hosszú késlekedése, és megkezdődnek 

a fúrások. A fúrásokat mindenesetre csak télen 

szabad végezni, amikor a tundra kőkeményre 

fagy, és olyan technikákat kell használni, ame-

lyek a környezet minimális károsításával teszik 

lehetővé a kőolaj kitermelését. Nagy valószínű-

séggel az olajtársaságok költséges, kettős falú 

csővezetékeket fognak használni, hogy minima-

lizálják a környezeti kockázatot a kényes terüle-

teken, ahogyan a kettős falú tankhajók csökken-

tik a tengeri olajszennyezés esélyeit.  

A közhiedelemmel ellentétben 
a kőolaj nincs kifogyóban 
 

Íme néhány csokorba szedett érv e sommás 

kijelentés mellett: 

• Azok a legutóbbi jelentések, amelyek szerint 

a világ kőolajtartalékai akár 20%-kal is ki-

sebbek, mint korábban hitték, nem hitelesek, 

főként azért, mert az American Petroleum 

Institute-tól és alternatív energiaforrásokat 

támogató szervezetek egy sajátos koalíció-

jától származnak – két olyan csoporttól, 

amelyeknek komoly érdeke az olajárak 

magasan tartása. Mindenesetre az OPEC 

becsült készleteinek 80%-a elegendő lenne a 

világ ellátására a következő 64 évben. 

• Az intenzív kutatásoknak hála, a világ 

ismert kőolajtartalékai az 1980-as évektől 

folyamatosan nőttek, jelenleg 1 billió hordó 

körül járnak. A földgáztartalékok 5,15 billió 

köbláb (kb. 170 milliárd m3) érték körül 

vannak. 

• Az OPEC tisztviselői azt állítják, hogy a 11 

tagország a világ energiaigényét durván 80 

évig fedezni tudja. Az OPEC fedezi jelen-

leg körülbelül a világ kőolajigényének 

40%-át, és a rendelkezésre álló készletek 

60%-ának van a birtokában. Továbbra is 

szállítani fogja a fejlett országok fogyasz-

tásának legnagyobb részét. Az USA Ener-

giaügyi Minisztériumának (Department of 

Energy, DOE) a közlése szerint az OPEC 
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kőolajtermelése 2020-ra közel meg fog 

kétszereződni, mintegy 57 millió hordó 

napi mennyiségre. 

• Az OPEC továbbra is a világ legnagyobb 

kőolajszállítója lesz, Oroszország a máso-

dik legnagyobb termelő. A DOE közlése 

szerint az OPEC napi kőolajtermelése 

mintegy 24 millió hordóval fog nőni 2020-

ig. Ez közel a kétharmada a világ jósolt 

termelésnövelésének. 

• A kőolajtermelés az OPEC-en kívül még 

nem érte el a tetőpontját. 2010-ben Kína, 

Oroszország és Kazahsztán lesz a fő szál-

lító, ha a szükséges csővezetékek megépül-

nek, és az oroszországi és kazahsztáni 

politikai bizonytalanság nem állítja le a 

nyugati olajtársaságok beruházásait. 2010-

ben várhatóan Oroszország lesz a második 

legnagyobb olajszállító. 

• Venezuelában az olaj kitermelése éppen 

hogy megkezdődött. A tartalékok akár a 

szaúd-arábiainál is nagyobbak lehetnek, né-

mely becslés szerint. Ennek az olajnak a 

finomítása és felhasználása azonban drá-

gább, mert nagyobb mennyiségben tartal-

maz ként, mint a jelenleg kitermelt közel-

keleti olaj. 

• Indiának is jelentős tartalékairól tudnak az 

Indiai-óceán mélyén. 

 

Következtetések: A magasabb olajárak 

költséghatékonnyá teszik a régi kutak újbóli 

művelésbe vételét lehetővé tevő eljárásokat. A 

már kidolgozott technológiák közel 50%-kal 

növelik a világ felújítható olajmezőinek kapa-

citását. Az alternatív energiaforrások kihaszná-

lása gazdaságossági nehézségekkel küzd. Je-

lentős támogatások nélkül ez meg fogja akadá-

lyozni a globális felmelegedés megállítását az 

előre látható jövőben. Van ugyanakkor ok ab-

ban kételkedni, vajon az OPEC kőolaja az 

USA rendelkezésére fog-e állni. Szaúd-

Arábiában valószínű egy, az iránihoz hasonló 

fundamentalista iszlám kormányzat hatalomra 

kerülése; ha Fahd király halálával Oszama bin 

Laden vagy egy embere szerzi meg a hatalmat, 

az új rendszer habozhat, hogy szállít-e az 

Egyesült Államoknak. 

 

 

Az olajárak stabilak 35 USD/hordó 
körül, ha nem zavarja meg őket 
politikai vagy gazdasági instabilitás 
 

• A 2004-ben és 2005-ben tapasztalt 

50 USD/hordó fölötti árak rendkívüliek, 

amit az iraki háború és az orosz olajipar 

nehézségei okoztak. 

• A gyorsan növekvő gazdaságok, mint Kína 

és India, új energiakereslete megemelte az 

árszintet, a 2004-ig szállított olaj esetében a 

25 USD/hordó tartományba. 

• A korábbi Szovjetunióból, Kínából és a 

világ más részeiből származó újabb kőolaj-
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szállítások tovább nehezítik az árak mes-

terséges magasan tartását. Oroszország 

2006 körül jelentősebb termelővé válik. 

• A 20 legiparosodottabb országnak legalább 

háromhavi készlete van tankhajókban és 

földalatti tárolókban. A legtöbbnek van 

további három hónapra elegendő „stratégiai 

tartaléka”. Magas olajárak idején a fo-

gyasztó országok megtehetik, hogy nem 

vásárolnak, amíg az ár lejjebb nem megy. 

 

Következtetések: Válaszul a kőolaj piacának 

instabilitására és a magas földgázárakra az USA 

kormánya valószínűleg megnöveli a hazai olaj-

kitermelést és -finomítást, hogy megnövelje a 

benzin- és fűtőolaj-tartalékait. Ez a tartalék ren-

delkezésre fog állni azonnali bevetésre a jöven-

dő árcsúcsok esetére, ez meg fogja könnyíteni a 

tárgyalásokat az OPEC-kel. Az Egyesült Álla-

mok csaknem biztosan fúrni fog az alaszkai 

sarkvidéken, bár erőfeszítéseket fognak tenni a 

környezeti károk minimalizálása érdekében. 

 

 

A többi energiaforrás növekvő 
versenye is segít az olajárak 
féken tartásában 
 

• 2010-ben atomerőművek fogják szolgáltatni 

az energia 16%-át Oroszországban és 

Kelet-Európában. 2004 elején Kínának csak 

kilenc működő atomerőműve volt, de 

tervezik 2020-ig további 30 építését, ezzel 

az atomenergia felhasználását a 2000. évi 

16 milliárd kWh-ról 2020-ban 142 milliárd 

kWh-ra növelik. 2020-ban Oroszország 129 

milliárd kWh atomenergiát fog felhasználni 

évente, míg Kanada 118 milliárd kWh-t. 

• A nap-, geotermikus, szél- és hullámenergia 

enyhíteni fog az energiagondokon ott, ahol 

ezek a források a leginkább rendelkezésre 

állnak, bár az előrelátható jövőben a világ 

energiaellátásának csak igen csekély részét 

fogják szolgáltatni. 

• Az atomenergiából előállított villamos 

energia termelése növekszik, míg a vízener-

giából előállított villamos energiáé csök- 

ken az 1996. évi 727,62 milliárd kWh-s 

csúcsértékről. 

• A megújuló forrásokból származó globális 

energiatermelés, mint a geotermikus kutak, 

szélturbinák és napenergiás generátorok 

termelése 1990 és 2002 között 80,7%-kal 

növekedett. 

• A világ szélerőmű kapacitása 6500 MW-tal 

nőtt egyedül 2001-ben, ez volt a leg-

gyorsabb feljegyzett növekedés, 50%-kal 

több volt, mint az előző évben. A nap-

elemes energiatermelés egyenletesen, évi 

25%-kal növekedett 1980 óta. 

• A földgáz tisztán ég, és elegendő van 

belőle, hogy fedezze a világ energiaigényét 

a következő 200 évre. A földgázfogyasztás 

3,3%-kal nő évente, az olajé csak 1,8%-kal. 
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• A DOE Energiainformációs Hivatalának 

(Energy Information Agency) közlése sze-

rint Amerika energiaellátása 20%-ának át-

állítása megújuló forrásokra 2020-ra szinte 

semmi hatással nem lenne a teljes energia-

költségre. Jelenleg az Egyesült Államokban 

felhasznált energiának kevesebb mint 5%-a 

származik megújuló forrásból. 

 

Következtetések: Bár a következő években a 

kőolaj marad a világ legfontosabb energiafor-

rása, két vagy három évtized múlva kevésbé 

lesz a globális gazdaság szűk keresztmetszete. 

 

Az olajtól való függés csökkenése segíteni fog 

a levegő- és vízszennyezés csökkentésében, 

legalábbis a fejlett országokban. 2060-ra a költ-

séges, de nem szennyező hidrogéngazdaság 

gyakorlatilag megvalósíthatóvá válhat. Az 

atomenergia a világ energiaszükségletének nö-

vekvő hányadát fogja szolgáltatni. Az új, müon-

katalizált fúziónak hívott eljárás a jelentések 

szerint kereskedelmileg használható mennyisé-

gű és árú energiát fog szolgáltatni 2020 körül. 

 

 

A fosszilis energiahordozó-ellátás 
jelene és jövője 
 

A továbbiakban következzék egy, az előzőek-

hez képest függetlennek, és ezért talán tárgyi-

lagosabbnak tűnő áttekintés [4]. A 3. ábrán a 

legfontosabb fosszilis energiahordozók világ-

szerte ismert készleteinek és tartalékainak 

nagysága látható a 2000. évbeli fogyasztással 

elosztva, és így években kifejezve. Ez tehát azt 

mutatja, hogy a 2000-es felhasználás mellett 

hány évig lennének elegendők a készletek, 

más néven mekkora a statikus élettartam-

indexük. Az ábra egyértelműen rávilágít arra, 

hogy miért a kőolaj áll az aggodalmak közép-

pontjában: fontossága ellenére ennek a globá-

lis készletei tartanak ki a jelenlegi fogyasztás 

mellett a legrövidebb ideig. Stratégiai jelentő-

sége miatt a jövőbeli ellátás minél pontosabb 

meghatározása döntő jelentőségű. Ennek meg-

felelően éppen a kőolaj mennyiségének becs-

lésében vannak a legnagyobb véleményeltéré-

sek. A két szélsőség képviselői különböző, 

módszerbeli hibákat vetnek egymás szemére – 

sajnos joggal – , és kölcsönösen a rendelkezés-

re álló adatok pontatlanságára és valószínű 

szándékos torzítására hivatkoznak. Erre jó 

példa az OPEC országok bejelentett tartalékai-

nak Venezuela által elindított, járványszerű, 

ugrásszerű növekedése 1988-ban, amit Szaúdi-

Arábia 1990-ben követett. A motiváció ugyan-

is az, hogy a szervezetben megengedett kiter-

melési kvóta a tartalékkal arányos. A témával 

részletesebben foglalkozott egy összeállítás 

előző számunkban (Mekkora a Közel-Kelet 

olajkészlete – de számít ez? = Energiaellátás, 

energiatakarékosság világszerte, 2005/7. sz. 

p. 17–25). 
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3. ábra A fosszilis energiahordozók teljes készletének statikus élettartam-indexei 
 
 
Örömteli fejlemény, hogy a szélsőséges véle-

mények mellett az utóbbi években kialakult 

egy ún. mérsékelten optimista vélemény is. A 

teljes készletre vonatkozó becslések, a főként 

az első olajválság idején megfigyelt szélsősé-

ges ingadozások után, elkezdtek konvergálni, 

és a trendvonal valahol a 350 milliárd tonnás 

érték fölött telítődést mutat. További támpont-

jai az új vélemény híveinek a nem hagyomá-

nyos kőolajfajták (nehézolajok, olajpala, olajos 

homok) kitermelése. A számos itt nem részle-

tezendő szempont egybevetése alapján a mér-

sékelt optimisták tábora szerint a kőolaj-

kitermelés csúcspontja (depletion mid-point) 

kb. 2015-ben fog elkövetkezni. Az új tények 

alapján a pesszimista tábor is kitolta 2010-re a 

Hubbert-modell haranggörbéje alapján várt 

csúcsot a kőolajtermelésben, ami után várható 

a komolyabb krízisjelenségek elszaporodása. 

 

A szűkössé válás kockázatai 

 

A készleteknek az ismert adatokból és a 

Hubbert-modellből adódó szűkössé válása 

mellett további tényezők is okozhatnak nehéz-

séget a kőolajpiacon. További egyensúlyrontó 

tényezők lehetnek: a termelési kapacitás szű-

kössége a viszonylag magas beruházási költ-

ségek miatt, valamint az a tény, hogy a növek-

vő kereslet 2010-ben várhatóan 50%-ban már 

csak új (drágábban művelhető) forrásokból 

lesz fedezhető. Nagy kockázatot képvisel a 
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geopolitikai instabilitás is, mivel a készletek 

jelentős része a Közel-Keleten fekszik. Továb-

bi nehézséget, de mindenesetre költségnövelő 

tényezőt jelenthetnek a környezetvédelmi elő-

írások is. 

 

A romló olajellátás következményeit nézve, 

amennyiben az olcsó kőolaj valóban olyan 

meghatározó a világgazdaságban, mint néme-

lyek állítják, már a jelentős drágulása is súlyos 

világgazdasági válsághoz vezethet, amikor 

pedig még nem beszélhetünk valódi hiányról. 

A hiány csak fokozza a magas ár miatti válsá-

got.  

 

Ugyanakkor az olajpiacon kívüli tényezők 

csökkentik a várható kihatásokat. Számos terü-

leten (fűtés, szállítás, energiatermelés) már ma 

is jelentős a helyettesítő energiaforrások, első-

sorban a földgáz használata. A kőolaj drágulá-

sa gyorsítani fogja az átállást elősegítő folya-

matokat. Nem hanyagolható el az olajexportá-

ló országok függősége az olajból származó 

bevételektől. Ez nyilván mérsékelni fogja a 

drágulást, hiszen az gyorsítja a helyettesítő 

megoldások kidolgozását, ezért részükről eb-

ből a szempontból célszerű az olaj árát mindig 

a helyettesítő energiaforrások ára közelében 

tartani. Az utóbbi időben világszerte megkez-

dett energiatakarékossági programok is mérsé-

kelni fogják egy esetleges újabb olajválság 

esélyét és következményeit. Rossz viszont, 

hogy a piac ingatagsága vonzza a spekulációt, 

és ezzel növeli a kockázatot. 

 

A legkézenfekvőbb helyettesítő: a földgáz 

 

A földgázkészleteket eddig az olajnál lényege-

sen kevésbé használta ki a világgazdaság. 

Emiatt a rendelkezésre álló adatok is hiányo-

sabbak, és az újabb felfedezésekkel gyakran 

változnak. Ellentétben a kőolajjal, ahol az új 

felfedezések az 1960-as évekbeli csúcs óta 

(eltekintve a 70-es évek második felében, az 

első olajválság által indított átmeneti emelke-

déstől) évről-évre csökkennek, az új felfedezé-

sek mennyisége nő. A földrajzi eloszlásuk vi-

szont a kőolajéhoz hasonló: a legnagyobb még 

kiaknázatlan tartalékok a volt Szovjetunió te-

rületén és a Közel-Keleten vannak, bár ebben 

az esetben nagyobb súllyal az előbbi területen.  

 

 

Összefoglalás 
 

A kőolaj kitermelésében 2010–2015 körül 

várható a csúcs. A katasztrofális következmé-

nyeket a helyettesítési lehetőségek kihasználá-

sával el lehet kerülni. Elsőnek a földgáz veen-

dő figyelembe, mint helyettesítő. A készletek 

kifogyásánál fontosabb az ellátás biztonsága 

szempontjából a termelési és elosztási infrast-

ruktúra kapacitása és a politikai kockázat. 

Mindenképpen célszerűnek látszik a nem-
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fosszilis, hanem megújuló energiaforrásokra 

áttérés ösztönzése, amíg azonban ezek kellő 

mértékben rendelkezésre nem állnak, a föld-

gázt kell felhasználni elérhető, és egyúttal ke-

vésbé környezetkárosító alternatívaként. 

 

Bármilyen fellengzősen hangzik is, de tény: az 

emberiség története következő felvonásához 

megy föl mostanában a függöny. A világ poli-

tikai és gazdasági vezetői egyszerre szerzők és 

főszereplők ebben a színdarabban. A történet 

valószínű kifejlete tragédia: heves versengés 

és konfliktus a gyorsan fogyó olajtartalékokért, 

a fennmaradó, ökológiailag törékeny, olajban 

gazdag területek elpusztítása, pánikszerű dön-

tések a kőszén vagy az atomenergia irányába, 

ami tovább szennyezi a Földet, tönkreteszi 

szépségét. Másrészről felőrlő szegénység, kilá-

tástalanság és reményvesztettség az emberiség 

legnagyobb része számára. De van egy másik, 

ragyogóbb forgatókönyv is. Ez a hidrogénen 

alapul, amelyben a tiszta és megújuló energia 

felhasználása helyettesíti a meglévő, a Földet 

kizsákmányoló eljárásokat, és a polgárok min-

denütt saját egyéni tehetségüket használják fel 

a világ új divat szerinti alakítására. Az átmenet 

nem lesz könnyű, de néhány bátor és messzire 

látó vezető a nemzetközi közösséggel együtt-

működve kihasználhatja az áradó dagályt, és 

egy jobb szerencse felé vezetheti a világot. 
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