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Az energiafogyasztás eloszlása és a 2000 W/fő célkitűzés 
 

Az energiarendszerek fenntarthatóságának vizsgálatakor a hangsúlyt általában a kínálati oldalra 

helyezik. Ez azt eredményezi, hogy a fenntartható energiarendszert a környezetkímélő energiaellá-

tó rendszerrel tekintik azonosnak. Összeállításunk azt tárgyalja, hogy a fenntarthatóság vitathatat-

lan szempontjai hogyan alkalmazhatók az energiafogyasztásra. A környezeti szempontok az ener-

giafogyasztás felső határát, a gazdasági szempontok az alsó határát, a társadalmi szempontok 

pedig a társadalmon belül az egy főre jutó fogyasztás szórását határozzák meg.  

 

Tárgyszavak: energiafogyasztás; egyenlőtlenség; méltányosság; fenntartható fejlődés. 

 
Az energiarendszerek fenntarthatóságának 

vizsgálatakor a hangsúlyt általában a kínálati 

oldalra helyezik. Ez azt eredményezi, hogy a 

fenntartható energiarendszert a környezetkí-

mélő energiaellátó rendszerrel tekintik azo-

nosnak. A most következő összeállítás tágabb 

értelmezésre tesz kísérletet. A fenntarthatóság 

minden definíciója két közös elemet tartalmaz: 

(1) a környezeti, gazdasági és társadalmi ele-

mek együttes tekintetbe vételét és (2) a jövő  

generációk érdekeinek figyelembevételét. 

 

Felmerül a kérdés, hogy mit kell érteni „tekin-

tetbevétel” alatt. Vajon ökológiai, gazdasági és 

társadalmi szempontokat azonos súllyal kell-e 

vizsgálni, és ha igen, ez hogyan valósítható 

meg? Hasonlóan az is kérdés, hogyan súlyoz-

zuk a mai és a jövő generációk érdekeit? 

 

Az összeállítás további része azt tárgyalja, 

hogy a fenntarthatóság vitathatatlan szempont- 

jai hogyan alkalmazhatók az energiafogyasz-

tásra. A környezeti szempontok az energiafo- 
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gyasztás felső határát, a gazdasági szempontok 

az alsó határát, a társadalmi szempontok pedig 

a társadalmon belül az egy főre jutó fogyasztás 

szórását határozzák meg. Az ismertetett kuta-

tás résztvevői javasolják a „fenntartható fejlő-

dés ablaka” fogalom bevezetését az egy főre 

jutó energiafogyasztásra (tartalma a további-

akban ki fog derülni). 

 

Annak elemzése során, hogy valamely fejlődés 

fenntartható-e vagy nem, a jelenlegi energia-

fogyasztásból kell kiindulni, és fel kell tenni a 

kérdést, hogy a következő generáció helyzete 

elfogadható lesz-e vagy sem. Mivel közvetlen 

döntéseket csak a saját generációnkra vonat-

kozóan hozhatunk, nem sok értelme van a jö-

vőt a minket közvetlenül követő generáción 

túlmenően vizsgálni. Így összeállításunk a 

következő generáció energiafogyasztását vizs-

gálja kb. 2050-ig – a fejlődést akkor lehet 

fenntarthatónak tekinteni, ha az 2050-re olyan 

helyzetet eredményez, ami nem nyilvánvalóan 

fenntarthatatlan. 

 

 

Az egy főre jutó energiafogyasztás 
felső határa – fenntartható fejlődés 
mellett 
 

Az energiafogyasztásnak önmagában véve 

nincs felső határa. Egyes nagyvárosoktól elte- 

kintve a távozó hő nagyságrendekkel kisebb 

annál, mint ami jelentős hatást gyakorolhatna a 

környezetre. Mégis a jelenlegi energiafogyasz-

tás számos komoly, a fenntarthatóságot veszé-

lyeztető hatást gyakorol a környezetre. Az 

energiaellátás és -fogyasztás idézi elő a kör-

nyezetkárosodások jelentős részét. A CO2 ki-

vételével azonban a kibocsátások elfogadható 

szintre csökkenthetők. Az épületen belüli és 

azon kívüli légszennyezők a kibocsátást szabá-

lyozó készülékkel, a fűtőanyag tisztításával és 

más fűtőanyagra való áttéréssel csökkentők. E 

rendszabályok nem veszélyeztetik a gazdaság 

működését, alkalmazásuk mértéke most és a 

jövőben is a társadalom döntésétől függ. 

 

A CO2 kibocsátásával azonban más a helyzet. 

Kiküszöbölésének nincs nyilvánvaló módja 

2050-ig. A CO2-kibocsátást legradikálisabban 

korlátozó forgatókönyv is csak e dátum után 

számol a kibocsátás jelenlegi szinthez képesti 

csökkenésével. Ennek az az oka, hogy a CO2-

kibocsátás drasztikus csökkentésének mindhá-

rom módja: (a) a szénmentes elsődleges ener-

giaforrások alkalmazása; (b) a CO2 elnyele-

tése; (c) sokkal hatásosabb technológiák kifej-

lesztése és bevezetése, valamint a megfelelő 

életmód megvalósítása – időt igényel. Tekint-

sük át röviden e három módot. 

 

A szénmentes elsődleges energiaforrásokat 

alkalmazó rendszer kifejlesztése és megvalósí-

tása nagy befektetéseket igényel. Egyes ese-

 17



Az energiagazdálkodás alapjai 
 

 
 

                                                

tekben, így a napelemek terén több fejlesztésre 

van szükség, mivel a tömeges megvalósítás 

előfeltétele a költségek erőteljes csökkentése. 

A szélerőművek megfelelőek, ha részesedésük 

a villamos hálózatba betáplált energiában nem 

túl nagy, ellenkező esetben drága tartalékrend-

szereket igényelnek. Atomenergia esetében új 

generációs rendszereket kell kifejleszteni, 

amelyek egyaránt megnyerik a közvélemény 

és a befektetők rokonszenvét. 

 

A CO2 elnyeletésének technológiája és gya-

korlata költséges, biztonsági problémákat vet 

fel, és a fejlesztés kezdetén tart. E gyakorlat-

nak előfeltétele kötelező nemzetközi meg-

egyezés a CO2-kibocsátás korlátozására. Senki 

sem fogja ugyanis a problémákat és költsége-

ket vállalni a CO2 elnyeletésére, ha nem min-

den (jelentős) ország teszi ugyanezt. Évek fog-

nak eltelni, amíg egy ilyen egyezmény életbe 

lép, és a nemzetek többsége elfogadja azt. 

 

A mai alacsony energiaárak nem tükrözik a 

valódi társadalmi költségeket, a hatékony 

energiafelhasználásra nem fordítanak elegendő 

figyelmet, a hatékony technológiák és életvitel 

bevezetése időigényes. A CO2-kibocsátás 

csökkentésének három lehetősége közül a ha-

tékonyabb energiafelhasználás révén megvaló-

suló energiatakarékosság a legköltségkímé- 

lőbb, ez haladéktalanul bevezethető, de pl. 

hosszú időbe fog telni a teljes épületállomány 

átalakítása. A szénmentes energiahordozók 

kiterjedt használata és a CO2 elnyeletése fogja 

hosszú távon megoldani a CO2-kibocsátás 

megfelelő csökkentését. Az energiahatékony-

ságot növelő program gyorsított megvalósítása 

nélkül azonban a másik két lehetőség megva-

lósítása túl lassú lesz ahhoz, hogy a 2050-re 

kitűzött, a CO2 kibocsátására vonatkozó cé- 

lok teljesüljenek. Ezen felül e megoldások 

megengedhetetlenek lesznek a társadalom 

számára, ha az energiafelhasználást nem korlá-

tozzák. 

 

Az egy főre jutó átlagos energiafelhasználás 

felső határa az időjárási modellek alapján szá-

mítható. Az időjárás hosszú távú stabilizáció-

jával összhangban lévő forgatókönyvek szerint 

2050-ben az évi CO2-kibocsátásnak kb. 

8 Gt/év nagyságúnak, vagy ennél kisebbnek 

kell lennie. Ha a világ lakossága 8 milliárd fő 

lesz 2050-ben, akkor a CO2 egy főre jutó éves 

kibocsátása 1 t, ez az elsődleges energia mai 

széntartalma mellett 2000 W/fő teljesítmény-

nek felel meg. Ha erre az időpontra az elsődle-

ges energia széntartalma a mai átlagos érték 

felére csökken, ami igen nagyratörő terv, ak-

kor az 1 t/fő kibocsátás 4000 W/fő teljesít-

ménynek fog megfelelni1. 

 
1 Összeállításunk az egy főre jutó energiaigényt telje-
sítményegységben adja meg W (= J/s)-ban. 2000 W = 
2kWh/h = 2·8760 kWh/év 
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Az egy főre jutó energiafogyasztás  
alsó határa – fenntartható fejlődés 
mellett 

Mivel ez az alsó határ normatív, bármely meg-

adott érték vitatható. A kutatók India esetében 

például az 500 W/fő értéket javasolják az 

imént vázolt minimális közvetlen és közvetett 

energiafogyasztás összegének. Az 500 W/fő 

megfelel a jelenlegi átlagértéknek, ez lehetővé 

teszi a napi kétszeri főzést, némi világítást 

petróleumlámpával, valamint tartalmazza a 

közvetett energiát az alapvető élelmiszerek, az 

egyszerű ruházat és a lakhatás megvalósításá-

hoz. A hatásfok javulásával az 500 W/fő több 

szolgáltatást képes nyújtani, a globalizáció 

előrehaladásával azonban a szegénység norma-

tív meghatározása is változni fog. 

 

A fejlődés nem tartható fenn, ha nem jár 

együtt a szegénység enyhítésével és az ehhez 

kapcsolódó gazdasági fejlődéssel. A szegény-

séget általában a pénzzel mérik, de minden, a 

szegénységi szint feletti életformát bizonyos 

minimális szintű energiafogyasztás jellemez. 

Ezt a szintet az alapvető szükségletek kielégí-

téséhez közvetlenül szükséges energia hatá-

rozza meg, ez műszaki alapon becsülhető. Egy 

becslés szerint a közvetlen időegységre eső 

elsődleges, a legalapvetőbb szükségleteket 

kielégítő energiaigény személyenként kb. 

500 W. Az alapvető szükségletek kielégítésére 

szolgáló áruk (élelem, ruha, hajlék) előállítá-

sának közvetett energiaigényét is figyelembe 

véve a fenti érték kétszereződik, tehát értéke 

1000 W/fő. 

 

 

Az egy főre jutó  
fenntartható energiafogyasztás 
szórásának határértéke 
 

Széles körben elfogadott, hogy létezik az 

egyenlőtlenségnek olyan mértéke, ami társa-

dalmi összeütközéshez vezet. Egyetértés van 

abban, hogy az embereknek egyenlő lehetősé-

gekkel kell rendelkezniük. A rabszolgaságot, a 

középkor feudális rendszerét és az indiai kaszt-

rendszert megszüntették. Minden ember egy-

formának születik, ahogy az Egyesült Államok 

függetlenségi nyilatkozata kimondja. Az azon-

ban, hogy milyen mértékű egyenlőtlenség jó-

tékony, vagy legalábbis nem káros – nyitott 

kérdés. 

 

A számítás eredménye függ számos feltétele-

zéstől, így az energiafelhasználó eszközök 

típusától (kályha, villanykörte stb.), méretétől, 

hatásfokától és a fogyasztás intenzitásától. 

Meg kell továbbá határozni, mit tekintünk 

alapvető szükségletnek. Az alapvető szükség-

letek függnek az éghajlattól, a régiótól, év-

szaktól, kortól, nemtől és a személyi adottsá-

goktól.  
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Az elmúlt században az egyes nemzeteken 

belüli egyenlőtlenség volt a politika fő vagy 

egyik fő kérdése; a nemrég elkezdődött szá-

zadban nagy valószínűséggel a politika első-

sorban a nemzetek közötti egyenlőtlenséggel 

fog foglalkozni. Az egyenlőtlenség vizsgálatá-

nál a jövedelmet, vagy valamilyen ehhez kap-

csolódó pénzügyi mérőszámot használnak. Az 

egy főre jutó energiafogyasztás vizsgálata – 

különösen, ha egyetértés mutatkozik, hogy e 

mennyiségnek környezeti okok miatt van felső 

határa – gazdagítja az eszmecserét. Az alsó 

határ létét elfogadják mind a pénzügyi mérő-

számokra (pl. a bevételre), mind az egy főre 

jutó energiafogyasztásra. Az egy főre jutó át-

lagos jövedelem pénzügyi mérőszámának 

azonban nem létezik felső határértéke. 

 

Az IPCC (Intergovernmental Panel on Climate 

Change – (a Klímaváltozás Kormányközi Bi-

zottsága) energetikai szcenáriókat elemző je-

lentésében olyan forgatókönyvek szerepelnek, 

amelyek nemcsak a CO2-kibocsátás stabilizá-

cióját vetítik előre, de gazdasági javulást is 

jósolnak a fejlődő országokban. Nem vették 

tekintetbe azonban, hogy az energiafogyasztás 

szórásának fontos szerepe lehet a fenntartható 

fejlődésben. Ahhoz, hogy a fejlődés fenntart-

ható és nagy társadalmi összeütközésektől 

mentes maradjon, olyan utat kell követni, 

amely lehetővé teszi, hogy 2050-ben az ener-

giafelhasználás szórása korlátozott legyen. A 

gazdag országok folytatódó nagy CO2-

kibocsátása megfosztja a szegény országokat a 

gyors fejlődés lehetőségétől és a közös, olcsó 

CO2-’nyelő’ használatától. 

 

Az 1. ábra képet ad az energiafelhasználás mai 

egyenlőtlenségéről: 73 ország egy főre jutó 

energiafogyasztását mutatja be a 2000. év fo-

lyamán. Az ábra tartalmazza még a lakosság 

leggazdagabb és legszegényebb 10%-ának 

(decilis) a becsült egy főre jutó energiafo-

gyasztását is, illetve a 2000 W/fő fogyasztás-

nak megfelelő vonalat is. Ez az érték közel 

esik a mai világátlaghoz, úgy tekinthető, hogy 

ez az érték felel meg a hosszú távon fenntart-

ható fejlődés követelményének. Így az ábra 

nemcsak a nemzetek közötti, hanem az egyes 

nemzeteken beüli egyenlőtlenségekről is szá-

mot ad. 

 

 

A méltányosság: Rawl két  
megfontolása 
 

Az egyenlőtlenségre és méltányosságra vonat-

kozó óriási irodalomból a nemzeteken belüli és 

a nemzetközi méltányosságról értekező filozó-

fus, Rawls munkái emelhetőek ki. Véleménye 

szerint a társadalomban az (anyagi és egyéb) 

javak elosztásáról akkor alkotható helyes íté-

let, ha a vesztesek helyzetét vizsgáljuk. Nem 

állítja, hogy az egyenlő részesedés az ideális 
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helyzet, de az igen, hogy ha az idő múlásával a 

szegények helyzete javul a nemzeten belül, a 

javak eloszlása igazságosabbá válik. 

 

Felmerül a kérdés, hogy érvényes-e ez a kü-

lönböző országok esetében is? Rawls arra a 

következtetésre jut, hogy nem. Minden ember 

valamilyen mértékben felelős a szomszédaiért 

és a társadalmon belüli méltányosságért, a 

társadalom szegény tagjaiért. Más népek azon-

ban eltérő hagyományokat és szabályokat kö-

vetnek. Nem lehetünk felelősek azért, hogy ők 

hogyan osztják el javaikat. A nemzetközi szer-

ződések, egyezmények, üzleti kapcsolatok 

kérdésében azonban mindenki osztozik a fele-

lősségben. Ha ezek igazságtalanságot eredmé-

nyeznek, hozzájárulnak kevésbé jómódú or-

szágokban a szegénység konzerválásához, 

akkor a gazdagabb országok polgárai felelősek 

ezen szerződések, egyezmények és üzleti kap-

csolatok globális igazságtalanságot előidéző 

hatásaiért. 

 

Rawls nagyra értékeli a nemzeti szuverenitást. 

Az emberi jogokkal foglalkozó tudósok és 

politikusok fiatalabb generációja szerint globá-

lis világunkban a szolidaritás elvének meg kell 

előznie a nemzetközi szerződéseket és egyez-

ményeket. Ezt az álláspontot elfogadva is 

azonban hosszú út vezet a globálisabb igazsá-

gossághoz. 

 

Utópia, Új-Atlantisz és a 2000 W/fő 
fogyasztású társadalom 
 

Feltéve, hogy az energiafogyasztás szórása 

globális társadalmi békétlenséghez vezet, sváj-

ci és más országbeli tudósok gondolkodni 

kezdtek annak lehetőségén, hogy a posztin-

dusztriális társadalmak drasztikusan csökkent-

sék az egy főre jutó energiafogyasztásukat. 

 

Utópia a címe Morus Tamás (Sir Thomas Mo-

re) 1516-ban megjelent latin nyelvű könyvé-

nek. A mű az ideális államot írja le, amelyben 

minden ésszerűen van megszervezve ahhoz, 

hogy a javakból mindenki egyformán részesül-

jön, a társadalom összes csapásait, így a sze-

génységet és ínséget kiküszöbölték. A 

„2000 W/fő” társadalmának is központi elve a 

szolidaritás, eredeti értelmében ez egy utópisz-

tikus társadalom. 

 

Sir Francis Bacon, a 17. század elején élt angol 

gondolkodó és író a tudományos módszerek és 

a tudomány értékét hirdette a társadalom szá-

mára. „Új-Atlantisz” című művében (1627) a 

boldog, de nem az egyenlőségen alapuló nem-

zetet írja le, amely számára a tudás „fénye” és 

a törvényekhez való ragaszkodás a legbecse-

sebb javak. 
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A mai korban – a reneszánsz kezdeti szaka-

szához hasonlóan – egyes elemzők az infor-

máció korának hajnalát látják. A mai lehetsé-

ges reneszánsz kiindulópontját nem a tudomá-

nyos módszer, hanem a technológiai lehetősé-

gek adják. Az információtechnológia teszi 

lehetővé az információ jelenlétét mindenhol, a 

technikai folyamatoktól kiindulva a döntése-

kig. Ez elvben az energiahatékonyság növelé-

sét és a veszteségek csökkentését eredményez-

heti. Az információtechnológia lehetőséget ad 

egy, a forrásokat hatékonyan felhasználó Új-

Atlantisz létrehozására. A társadalom tudatos 

erőfeszítése nélkül azonban az információ-

technológiát nagyobb valószínűséggel a pazar-

ló tömegtermelés növelésére használják fel. 

 

 

Összefoglalás 
 

A 2000 W/fő energiafogyasztású társadalom 

az egyenlőségen alapuló Utópia és az Új-

Atlantisz kombinációjának tekinthető: mint 

egyenlő és boldog, tudományon alapuló társa-

dalom. Ez azonban sokkal pragmatikusabban 

is felfogható. Ha az OECD (Organisation for 

Economic Co-operation and Development – 

Gazdasági Együttműködés és Fejlesztés Szer-

vezete) országai tovább növelik CO2-

kibocsátásukat, azzal nagymértékű, sőt ka-

tasztrofális kimenetelű klímaváltozáshoz já- 

 

rulnak hozzá. Még abban az esetben is, ha 

ezek az országok állandó értéken tartják CO2-

kibocsátásukat, például úgy, hogy az egy főre 

jutó növekedés mérsékelt marad, és ezt a nö-

vekedést a nem fosszilis energiaforrások hasz-

nosításával érik el. Ez esetben vagy fennma-

radhat a CO2-kibocsátás mai igazságtalan el-

oszlása, vagy remélhetően a fejlődő országok 

csökkenteni tudják a szegénységet, ez esetben 

viszont a globális CO2-kibocsátás növekedése 

jelentős klímaváltozáshoz vezet. 

 

Ahhoz, hogy az energiafogyasztás 2050-ben 

környezeti szempontból fenntartható legyen, 

az egy főre jutó globális átlagértéke nem ha-

ladhatja meg lényegesen a 2000 W/fő értéket, 

az ilyen fogyasztással összhangban lévő tech-

nológiák és életmódok szükségesek. A techno-

lógiákat létrehozó és exportáló OECD-orszá-

gok előnyös helyzetben lesznek, ha exportjuk 

korszerű igényeket elégít ki. A technológiákat 

létrehozó országok számára jó üzleti stratégia 

megcélozni a jövő 2000 W/fő társadalom pia-

cát. Az energiapolitikának ezzel szemben az 

egy főre jutó fogyasztás csökkentése érdeké-

ben kell munkálkodnia. Azt a szolidaritás mér-

téke szabja meg (lásd a 2. ábrát), hogy milyen 

mértékben kell csökkenteni a fejlett országok 

energiafogyasztását. A „társadalmi határoktól 

mentes holnap világa” számítása során feltet-

ték, hogy az átlagos fogyasztás 3000 W/fő-re  
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2. ábra Az energiafogyasztási ablak. A felső ökológiai határ a globális átlagra vonatkozik,  
2 és 4 kW/fő értékek közé esik, a 2050-ben használt primer energiaforrás széntartalmától függ.  

Az alsó határ 600 W/fő és a 2050. év társadalmának a legszegényebb decilisére vonatkozik.  
 
 

növekszik, az átlag és a felső decilis, valamint 

az átlag és az alsó decilis közti távolság állan-

dó marad. A szolidaritás a 2000 W/fő társada-

lom alapelve. A „2000 W/fő” társadalom hatá-

rai és energiaeloszlása mint példa szerepel. A 

hagyományosabb stabilizációs forgatóköny- 

vek a társadalmi határokat átlépve fenntart-

hatatlanok lehetnek. Az energiafogyasztás 

jelentős csökkentése az OECD-országokban 

talán lehetővé teszi a CO2-kibocsátás átcsopor-

tosítása révén a szegénység megszüntetését 

katasztrofális klímaváltozás előidézése nélkül, 

összhangban az ENSZ millenniumi célkitűzé-

seivel. 
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