
A XX század második felének legfontosabb fényképe: 
a Föld, a kicsiny Kék Bolygó, az emberiség otthona, társtalanul 

lebeg a végtelen fekete világűrben.
 Gondosan gazdálkodjunk kincseivel, mert nincs hová

 
átköltöznünk!

A felvételt 1968-ban az Apolló
 

program űrhajósai készítették, 
amikor megkerülték a Holdat (előtérben a Hold felszíne)



Jelenlegi viselkedésünket azonban sajnos az jellemzi, hogy 
igyekszünk az utolsó

 
tartalékokat is kifacsarni a Föld 

nyersanyagkészleteiből

Pedig ha ezt megtesszük, az már a mérkőzés végét jelenti, csak 
éppen előtte még gyilkos háborúk indulnak majd a maradékokért 

–
 

vagy talán már meg is indultak?



Ebből a szempontból a legaktuálisabb 
kérdés:

 

Meddig tartanak ki a Föld kőolaj-, 
földgáz-

 
és szénkészletei?

 
Mi lehet a megoldás, ha már 

nagyon elfogytak?



Kőolaj 37,3

Földgáz 23,3

Kőszén 25,1

Nukleáris 5,7

Biomassza 3,8

Vizierőművek 3,2

Napenergia 0,5

Szélenergia 0,3

Geotermikus 0,2

Bioüzemanyag 0,2

A világ energiafelhasználásának megoszlása energiahordozók 
szerint (%)

Fosszilis energiahordozó
 

összesen >85%
Nem-megújuló

 
energiahordozó

 
összesen >91%



A fosszilis energiahordozók (kőolaj, földgáz, szén) 
mennyisége nyilvánvalóan véges, kitermelésük egy 

idő
 

múlva elkerülhetetlenül csökkenni kezd
 

Prognosztizálható
 

ennek a folyamatnak időbeli 
lefutása, vagyis az, hogy mikor válhat szűkössé

 
az 

ezeken alapuló
 

energiaellátás?
 

Mennyire vagyunk felkészültek erre a változásra?
 

Elsőként nézzük meg, mi a helyzet a 
legfontosabb energiahordozóval, a kőolajjal



M. King
 

Hubbert

A Houston-i
 

Shell laboratórium 
geofizikusa.

 
1956-ban

 
elsőként 

publikált olyan tanulmányt, amelyben 
kimutatta, hogy az Egyesült Államok 
kőolajtermelésének egy bizonyos 
maximum elérése után csökkennie 
kell.

Ezzel elsőként fogalmazta meg azt a 
problémát, hogy a kőolajkészletek 
végesek és elkerülhetetlenül egyszer 
kimerülnek.

Hubbertet
 

ezen úttörő
 

publikációjáért sok 
támadás érte, de az élet végül is őt 
igazolta



Hubbert’s
 

Peak

A termelési csúcs időpontját attól függően prognosztizálta 1962-re 
illetve 1970-re, hogy melyik készletbecslést vette alapul. A 

legnagyobb becslést alapul véve is arra a következtetésre jutott, 
hogy az USA kőolajtermelése 1970-ben tetőzni fog.



Az első
 

termelési csúcs valóban 1970-ben következett be:
 az Egyesült

 
Államok

 
évenkénti

 
olajtermelése (millió

 
tonna/év)

Az USA helyzetén az alaszkai olaj feltárása valamit javított ugyan, de 
a csökkenés csak-csak visszavonhatatlanul beindult. A következő

 kérdés ezek után az, hogy lehet-e termelési adatok alapján a 
maximálisan kitermelhető

 
mennyiséget is prognosztizálni? 
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Hogyan számolt Hubbert?

Lényegében abból indult ki, hogy az összes kitermelt olaj 
mennyiségének időfüggése logisztikus görbével, vagyis a

P(t) = 1/(1 + e-t) összefüggéssel közelíthető. 
Ez tulajdonképpen a dP/dt

 
= P(1 –

 
P) differenciálegyenlet megoldása, 

amely viszont –
 

ha a logisztikus összefüggés helyes –
 

a 
kőolajtermelésre alkalmazva a termelés évenkénti alakulásának 

leírására is alkalmas.

Mivel rendelkezésére álltak az USA kőolaj-készleteinek becsült adatai, 
olyan állandókat helyettesített be az egyenletekbe, amelyek az addigi 
kőolaj kitermelés időbeli lefutását jól megközelítették. Ebből adódott a 

nevezetes Hubbert-féle
 

görbe, amelynek maximuma az USA 
köolajtermelésének maximális értékét és annak időpontját is megadta.

(Hubbert
 

egyes feltételezések szerint a kapott görbét milliméter-papíron még 
grafikusan is módosította és így publikálta -

 
ez még nem a számítógépek 

korszaka!).



Az ideális 
logisztikus görbék

 
Amennyiben a kőolaj-

 termelési adatok 
logisztikus görbékkel 

elfogadhatóan 
leírhatók, az egyben 
azt is jelenti, hogy az 
évenkénti termelés a 

maximumát 
(„Peak

 
Oil”)

 
akkor éri 

el, amikor a 
kitermelhető

 mennyiség felét már 
kitermelték
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Az Egyesült Államok 1900 és 2006 közötti, évenkénti 
olajtermelése logisztikus összefüggéssel közelítve

 (a görbét a termelési adatok felhasználásával az Interneten 
hozzáférhető

 
Loglet2 programmal szerkesztettük)

A Loglet2 analízissel kapott görbe tehát jól írja le a termelés 
lefutását, amikor már jóval túl vagyunk a termelési csúcson

Mt/év
1973



Az USA bruttó
 

olajtermelése 2006-ig, és annak prognózisa 
logisztikus görbével közelítve

 (Loglet2 programmal szerkesztve)

Ezen előrejelzés alapján 2050-ig kitermelhető
 

30,7 Gt.
2006-ig kitermeltek 27,2 Gt-át, az EIA szerint a tartalék 2007-ben 2,9 Gt.

Az utóbbi kettő
 

összege 30,1 Gt –
 

az egyezés kifejezetten jó

Mt



A termelés lefutása tehát pusztán a termelési adatok alapján (azaz 
a készletek ismerete nélkül is) jól modellezhető

 
logisztikus 

megközelítéssel akkor, ha a termelés már túljutott a maximumon.
 

Ennél fontosabb kérdés azonban az, hogy tudunk-e logisztikus 
megközelítéssel csupán a termelési adatok alapján már a termelési 
csúcs elérése előtt is prognózist készíteni? A Föld egészét tekintve 
ugyanis ma még ebben a fázisban vagyunk mind a három fontos 

fosszilis energiahordozó, tehát a kőolaj, a földgáz és a szén 
esetében egyaránt.

 
De miért akarunk csak a termelési adatokra alapozni, amikor 

Hubbert
 

a készletek nagyságát is figyelembe vette? Azért, mert a 
globális készletekre vonatkozó

 
adatok megbízhatósága kétséges 

(ezt a későbbiekben látni fogjuk).
 

Nézzük meg, hogy a globális kőolajtermelés várható
 

alakulására 
kapunk-e logisztikus megközelítéssel reális elfogadható

 eredményt?



A világ
 

kőolajtermelése
 

1880-2006 között, a BP adatai alapján
 (Mt/év)

A görbe –
 

eltekintve az 1980 körüli erős visszaeséstől (második 
olajválság) –

 
hasonlít az Egyesült Államok termelési csúcs előtti 

adatsorára.
A következő

 
két ábra viszont azt mutatja, hogy a termelés prognózisa a 

termelési csúcs hiánya miatt a Loglet2 analízissel hibás lesz.
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A világ bruttó
 

olajtermelése (BP adatok) és annak prognózisa 
Loglet2 analízis alapján

Ezen módszer szerint a max. kitermelhető
 

mennyiség 186 Gt. Mivel 
2008-ig már kb

 
160 Gt-át

 
kitermeltünk, csak 26 Gt készletünk volna. 

Ez teljesen irreális eredmény.

Mt



A világ évenkénti olajtermelésének prognózisa Loglet2 analízis 
alapján

Hasonlóan irreális eredményt kapunk a termelési csúcs időpontjára 
(1992) és nagyságára (3400 Mt/év) vonatkozóan is, hiszen még nem 

értük el a csúcsot és a termelés már 2006-ban 3914 Mt volt.
Próbálkozzunk egy másik módszerrel, de előbb teszteljük ezt az 

USA adatain.

Mt/év



Az
 

Egyesült
 

Államok
 

olajtermelésének
 

évenkénti
 

növekedése
 %-ban

 
(3 éves

 
csúszóátlagok)

Az 1900 és 1967 közötti adatok alapján számított lineáris regresszió
 (korrelációs együtthatója, r = -0,619). A termelési csúcsnál a növekedés 

zérus, ennek számított éve az egyenes extrapolálásával 1972 (tény: 1970)
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Az Egyesült Államok olajtermelésének prognózisa (Alaszka nélkül) az 
1900-1967 közötti (csúcs előtti) adatokból lineáris regresszióval 

számítva

A módszer 1972-re 462 Mt/év-es termelési csúcsot jelez
(tényleges értékek: 1970 és 492 Mt/év, a hiba 2 év és 6%)

Ez az egyszerű
 

extrapolálás tehát elfogadható
 

eredmény ad.
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Az USA bruttó
 

olajtermelésének prognózisa a termelési 
csúcs előtti, 1967-ig terjedő

 
termelési adatok alapján, a 

lineáris regresszió
 

módszerével

Ezen számítás szerint a 2050-ig kitermelhető
 

összes olaj 28,9 Gt
Ez 1,8 Gt-val

 
kevesebb, mint a (40 évvel több adat birtokában!) logisztikus 

módszerrel kapott eredmény (30,7 Gt), ami lényegében megfelel az 
Alaszkában kitermelt 2,2 Gt-nak. 
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Az alaszkai váratlan jelentős készletnövekedést tehát 
módszerünk ugyan nem tudta „megjósolni”, de ahhoz 

képest, hogy milyen korai időpontban szolgáltat adatot, 
elég megbízhatónak mondható. 

Ezek után alkalmazzuk módszerünket a világ 
várható

 
kőolajtermelésének előrejelzésére



A kőolajtermelés csökkenése elkerülhetetlen:
 ezt mutatja az évenkénti kőolajfogyasztás és az évente 

feltárt új kőolajtartalékok közötti különbség változása

1988



Ez egy másik statisztika, de ugyanazt mutatja:
 Az 1980-as évek közepe óta kevesebb új kőolaj 

előfordulást tárnak fel, mint amennyi kőolajat 
elfogyasztunk



Az előbbiek alapján igencsak optimistának tűnik az Energy
 Information

 
Agency

 
(USA) 2000-ben publikált többváltozós 

előrejelzése a világ kőolajfogyasztására

A különböző
 

kőolaj-tartalék becslések alapján (a legszerényebb 1%-os 
éves fogyasztás növekedéssel) számított három változat szerint a 

termelési csúcs időpontja 2033, 2050 és 2067 volna 



Egy jellegzetes „Peak
 

Oil”
 

előrejelzés az Interneten

A legoptimistább előrejelzés szerint a termelési csúcs 
2011, mennyisége 4845 Mt/év (cseppfolyós gázokkal 

együtt)

Millió
 hordó/nap



Egy nagyon pesszimista jóslat 2000-ből

„Út az Olduvai
 

szakadékba”-
 

az ipari civilizáció
 

100 éve az egy főre eső
 energiafogyasztás alakulása alapján. 

Valóban ennyire súlyos a helyzet (2012-től globális áramellátási zavarok!)?



A világ kőolajtermelésének várható
 

alakulását 
nehezebb megbecsülni, mint az Egyesült Államoké-ét.

 
A rendelkezésre álló

 
adatok között ugyanis két 

lényeges különbség van:

•
 

1. A fő
 

kőolajtermelő
 

országok között sok a 
politikailag nem stabilis, az ebből fakadó

 
konfliktusok 

pedig erősen ingadozó
 

termelést okoznak. Ezt 
néhány ország példája jól szemlélteti.

•
 

2. A nyilvánosságra hozott készlet-becslések nem 
tűnnek megbízhatónak, különösen az OPEC 
tagállamok esetében. Erre is fogunk látni példákat.



Kuwait
 

olajtermelése (millió
 

tonna/év)
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Irak olajtermelése (millió
 

tonna/év)
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Irán olajtermelése (millió
 

tonna/év)
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Másik nehézség, hogy nem megbízhatóak a 
kőolajkészlet-becslések.

 De miért is?

•
 

Az ismert jelentős készletek nagy része nem-
 demokratikus államok területén található, amelyek 

statisztikai adatai általában manipuláltak. Csak néhány 
kivétel van (USA, Kanada, Mexikó, Anglia, Norvégia)

•
 

Az OPEC országok termelési kvótáikat egymás között 
készleteik nagyságának figyelembe vételével osztják el, 
azok járnak jól, amelyek nagyobb készleteket jelentenek 
be.

•
 

Az ilyen országok készletadatainak megbízhatatlanságát 
jól jelzi, hogy hosszú

 
stagnálás után váratlan nagy 

növekedést jelentenek, ami mögött azonban nincs is új 
feltárás.



31

85Gb Saudi rise in 1988!

OPEC Oil Reserves

•360Gb rise in reserves, no adjustment for 150Gb produced since 
1980
•510Gb of questionable reserves are 37% of world reserves
•A recent leak of Kuwait Oil Company documents showed the actual 
reserves are 48Gb (official reserves are 102Gb)
•1980 Kuwait reserves adjusted for production since then are 50Gb

1 Gb

 

= 
0,14 Gt



Látva ezeket a bizonytalanságokat, érthető, miként 
juthattak egyesek pl. arra a következtetésre, hogy már 
2000-ben tetőzik a termelés és 2012-ben már súlyos 

energiaellátási zavarok fognak fellépni.
 

Nézzük meg, mire jutunk akkor, ha prognózisunkat 
csak az eddigi, feltehetően megbízható

 
termelési 

adatokra alapozzuk?



A világ kőolajtermelésének évenkénti növekedése 
(ötéves átlagok, hároméves csúszóátlagok %-ban) a 

BP és az EIA adatai alapján

Az 1900 és 2008 eleje közötti adatok alapján számított 
lineáris regresszió

 
(r = -0,666). 

Termelési csúcs számított éve 2012-13
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A világ évenkénti olajtermelésének prognózisa 
lineáris regressziós módszerrel 1900 és 2008 eleje 
közötti BP és IEA adatok alapján, az utolsó

 
10 év 

tényleges adataihoz illesztve

A termelési csúcs várható
 

időpontja 2012-13, nagysága 3918 
Mt/év. Az időpont reális lehet, a mennyiséget azonban a 

módszer valószínűleg némileg alábecsüli (2006: 3914 Mt/év)
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A világ bruttó
 

olajtermelésének prognózisa 1900 és 
2008 eleje közötti adatok alapján, lineáris regresszióval

A prognózis szerint az összes kitermelhető
 

kőolaj 2100-ig 
328 Gt. 2008-ig kitermeltünk kb. 160 Gt-át, volna még  168 Gt 

(51%). Eszerint is közvetlenül a csúcs előtt vagyunk.
Ez az eredmény a jelenlegi tartalékbecslések (166...184 Gt) 

közül a legóvatosabbal van összhangban. 
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Miért olyan fontos a kőolajtermelés jövőbeni alakulása?

A kőolaj ára és hozzáférhetősége ma (még?) a világgazdaság talán 
legfontosabb egyedi alakítója, gyermekeink és unokáink szempontjából 
ez tehát nagyon is nem közömbös kérdés. Az emberiség jelenlegi 
(átlagos) jóléte elsősorban a könnyen hozzáférhető

 
és igen tömény 

energiaforrást jelentő
 

kőolajnak köszönhető.

A kőolaj árának hatását a világgazdaságra két görbével, az olajárnak és 
a New York-i tőzsde Dow Jones indexének változásával szemléltetjük (a 
New York-i tőzsde kapitalizációja

 
kb. ötször akkora, mint a nagyságra 

második Tokio-i
 

tőzsdéé
 

és kb. 600-szorosa a budapesti tőzsdéének). 

A kőolajtermelés előbb-utóbb várható
 

jövőbeni csökkenése tehát olyan 
drasztikus hatással lesz a világgazdaságra, aminek mértékét ma még 
nem is tudjuk igazán felmérni. Átmenetileg

 
a tovább kitartó

 
földgáz jelenti 

majd a legkézenfekvőbb segítséget, ez a változás még viszonylag 
könnyebben lesz elviselhető.



A kőolaj árának változása az 1970-2008 közötti időszakban

Yom 
Kippur 
háború, 
OPEC 
embargo

Iráni 
forradalom, 
Irán-Irak 
háború, 
olajhiány

Kuwait 
lerohanása, 
öbölháború

9/11

Ázsiai 
növekedés, 
iraki háború

147



A New York-i tőzsde Dow Jones indexének változása 
az 1970-2008 közötti időszakban (a skála logaritmikus)

Ezt az Internetről származó
 

ábrát kiegészítettem a legfrissebb 
tőzsdekrachot szemléltető

 
zuhanó

 
vonallal. A mostani válság a 

gazdasági visszaesés révén 2-3 évvel elodázhatja a globális 
energiaválságot (öröm az ürömben).
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Hogyan állunk a földgázzal?



A világ évenkénti földgáztermelése két különböző
 adatbázis alapján

A BP adatbázis sokkal rövidebb időszakot ölel fel és a növekedési adatok 
szórása is sokkal nagyobb (r = -

 
0,275), mint az 1921 utáni CO2

 kibocsátási adatokon alapuló
 

adatoké
 

(r = -0,519). Ezért részletesen a 
CO2

 

alapú
 

adatokat elemezzük 

0,0

500,0

1000,0

1500,0

2000,0

2500,0

3000,0

3500,0

1880 1900 1920 1940 1960 1980 2000 2020

G
m

3/
év

CO2 adatokból (1900-2004) BP adatokból (1970-2006)



A világ éves földgázfogyasztásának növekedése 1921 
és 2003 között CO2

 

kibocsátási adatok alapján, %

Az adatok alapján számított lineáris regresszió
(r = -0,519; termelési csúcs számított éve 2034)
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A világ éves földgáztermelésének prognózisa CO2
 kibocsátási adatok alapján 1921 és 2004 közötti 

adatok felhasználásával, lineáris regresszióval, az 
utolsó

 
10 év termeléséhez igazítva

A termelési csúcs éve 2034, mennyisége 4134 Gm3
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A világ bruttó
 

földgáztermelésének prognózisa CO2
 kibocsátási adatok alapján 1921 és 2004 közötti adatok 

felhasználásával, lineáris regresszióval, az 1999-es 
átlagtermeléshez igazítva

A határ 370 Tm3. 2008-ig felhasználtunk 85 Tm3-t, volna még 285 Tm3.
A jelenleg ismert készleteket 175...188 Tm3-re, a „még felfedezhetőt”
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Tm3-re becsülik. A kettő
 

összege 292...305 Tm3. Az egyezés elég jó.
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A világ évenkénti szénhidrogén-termelése kőolaj-
 ekvivalensben számolva

 (1130 m3
 

földgáz = 1 t kőolaj ekvivalens)

Kőolaj-csúcs: 2012-13; földgáz-csúcs:2035-36; 
összesített csúcs: 2024
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A jelentős kőolaj-
 

és földgázkészletekkel rendelkező
 

országok

A táblázatban csak a 2 Gt feletti (kőolaj vagy földgáz) tartalékokkal rendelkező
 országok szerepelnek. Jelenleg az évenkénti összfogyasztás

 
kb. 6,6 Gt

Ország Kőolajtartalék, Gt
Földgáztartalék,     Összesen

Gt koekv
Kanada 4,2 (+23,4 olajpala) 1,4                            25,6 (?)

USA 3,6 5,3                                8,9
Venezuela 12,5 4,6                              17,1
Norvégia 1,0 2,6                                3,6

Kazahsztán 5,3 1,7                                7,0
Oroszország 10,9 39,5                            50,4
Türkmenisztán 0,1 2,4                                2,5

Irán 19,0 24,6                            43,6
Irak 15,5 2,8                              18,3

Kuwait 14,0 1,6                              15,6
Qatar 3,6 22,7                            25,3

Szaud-Arábia 36,3 6,3                              42,6
Egy. Arab Emirátusok 13,0 5,4                              18,4

Algéria 1,5 4,0                                5,5
Líbia 5,4 1,3                                6,7

Nigéria 4,9 4,7                                9,6
Kína 2,1 1,7                                3,9

Indonézia 0,8 2,7                                3,5



No és utolsó
 

fosszilis mentsvárunk, a szén?



A világ szénfelhasználása a BP adatai alapján
 (Mt kőolaj ekvivalens/év)

1 t kőolaj ekvivalens = 
1,5 t  antracit vagy fekete (bitumenes) kőszén, vagy

3 t barna (szub-bitumenes) kőszén vagy lignit
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A világ kőolaj-ekvivalensben számított 
szénfelhasználásának évenkénti növekedése, % 

(3 éves csúszóátlagok)

Az 1967 és 2005 közötti adatok alapján a termelés 
növekedése fokozódik, termelési csúcs tehát nem 

prognosztizálható
(a lineáris regressziós közelítés is igen gyenge, r = 0,270)



A szénfelhasználás növekedése 1965-höz viszonyítva

A szénfelhasználás 2000 utáni gyorsuló
 

növekedése mögött Kína és 
India rohamos termelésnövekedése áll. Szokatlan és váratlan 

fejleményről van szó?
Nem: hasonló

 
„energiarobbanások”

 
jellemezték Anglia és az USA 

ipari fejlődésének első
 

40-50 évét is
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Mekkorák a világ szénkészletei?

•
 

1. Általánosan elterjedt az a hiedelem, hogy a világ 
szénkészletei óriásiak és évszázadokra elegendőek. 
A valóság azonban ennél sokkal kijózanítóbb.

•
 

2. Az egyre pontosabb felmérések folytán a világ 
teljes  szénkészletének (resource) becsült 
mennyisége 1980 és 2005 között 6920 Gt kőolaj-

 ekvivalensről 3750 Gt-ra
 

csökkent (54%).
•

 
3. A kitermelhető

 
készletekre (reserve) 

országonként megadott adatok hol váratlanul 
változnak (általában erősen csökkennek), hol a 
folyamatos termelés ellenére akár 10 évig sem 
változnak. Ezt figyelembe véve ezek összege, azaz a 
globális mennyiségre kiszámítható

 
adat is nagyon 

megbízhatatlan. A 2005-ös adat
 

mindössze 460 Gt 
kőolaj ekvivalens!.

 
2007-ig kb. 160 Gt kőolaj-

 ekvivalensnek megfelelő
 

szenet használtunk fel.



Néhány, a becsült szénkészletek nagyságának 
megbízhatatlanságát jellemző

 
adat

Ország Naptári év Készlet, Gt

Kína 1991 166,0

1992 114,5

2005 114,5

India 1989 12,6

1990 60,1

2005 90,1

Németország 2003 66,0

2004 6,7

Anglia 2003 1,5

2004 0,2



Összefoglaló
 

táblázat az eddig felhasznált és a még 
feltehetően rendelkezésre álló

 
fosszilis energiahordozó-

 készletekről, Gt ásványolaj ekvivalensben kifejezve

*Az „Energy
 

Watch
 

Group”
 

becslése (2007)

Kőolaj Földgáz Szén Összesen

Eddig felhasznált 160 75 160 395

Megmaradt készlet 168 
(51%)

252 
(77%)

460 
(74%) 880   (69%)

Éves fogyasztás 
most 4,0 2,7 3,2 9,9

A megmaradt 
készlet a mai 

fogyasztással hány 
évre elegendő

42 93 144 89

Csúcstermelés 
várható

 
éve

2012-
 13 2035-36 ~ 2025* 2026-27



Az előző
 

táblázat adatai szerint a mai fogyasztási ütem 
mellett a fosszilis energiahordozó

 
készletek már csak kb. 

90 évre elegendőek. Az összes fosszilis 
energiafogyasztás azonban még most is növekszik

A világ összesített éves fosszilis energiahordozó-
 fogyasztása kőolaj-ekvivalensben, Mt/év
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A világ összesített fosszilis energiahordozó-
 termelés növekedése, % (3 éves csúszóátlagok)

Az 1967 és 2006 közötti adatok alapján számított 
lineáris regresszió

 
(r = -0,372).

A termelési csúcs éve 2026-27

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6

7

1960 1970 1980 1990 2000 2010

%



Az összesített fosszilis energiahordozó
 

évenkénti 
termelési prognózisa, ha nem teszünk semmit 

(kőolaj-ekvivalensben)

Az összesített csúcs 2026-ra várható
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A fosszilis energiahordozók egyre növekvő
 felhasználására alapozott mai gazdasági modell 100-

 120 év alatt alakult ki, és a jelek szerint még mintegy 20 
évig tartható

 
fenn.  Látva a globális felmelegedés körül 

hosszú
 

ideje tartó
 

tehetetlenkedést, ez a 20 év igen 
kevés, ezért a világgazdaságot már most határozottan 
el kell kezdeni átállítani a megújuló

 
energiaforrásokra, 

különben kifutunk az időből. Ez az átállás a jelenlegi 
energiafelhasználási szerkezet gyökeres átalakítását 

teszi szükségessé.
 

Ezt az átállást nem lehet elkerülni, mert energiaellátás 
hiányában az emberi társadalmak összeomlanak.

 Az energiakérdés megoldása minden más 
probléma megoldásának előfeltétele.



Minél később kezdjük meg az átállást, annál nagyobb 
politikai feszültségekkel fog járni, mert az 

energiahordozókban még gazdag országok egyre 
jobban fogják érvényesíteni zsaroló

 
képességeiket. 

Gyermekeink és unokáink ezért jól teszik, ha minél 
előbb munkához látnak és nem elégszenek meg szép 

szándéknyilatkozatokkal. 

Kemény feladatok állnak előttük. Jól lehet ezt 
szemléltetni azzal, hogy milyen erőfeszítéseket kívánna 

az, ha a korunkban legfontosabb energiahordozók, a 
szénhidrogének kitermelése akár csak egészen kis 

mértékben is elmaradna a kívánt mértéktől. 
Szolgáljanak ennek illusztrálásra a következő

 
néhány 

ábrán összefoglalt adatok.



Mit tehetnénk, ha akár csak 0,5%-kal is csökkenteni 
kellene a fosszilis eredetű

 
szénhidrogén 

felhasználását?
A jelenlegi szénhidrogén felhasználás 6,6 Gt kőolaj 

ekvivalens/év, ennek 0,5%-a 33 Mt.

33 Mt kőolaj ekvivalens energiatartalma  ~1380 PJ. Ezt egy 
év alatt használjuk fel, ami másodpercenként ~43,8 GJ-t

 jelent.

Amennyiben ennyi szénhidrogénnel korszerű
 

(kétfokozatú) 
hőerőművekben elektromos áramot termeltünk, 70%-os 

hatásfokkal számolhatunk, tehát 30,7 GW-os teljesítményt 
kaptunk (1joule/sec = 1 watt). 

Ezt a teljesítményt kellene pótolni valamilyen módon, azaz 
vagy valamilyen más nem-megújuló, vagy megújuló

 energiaforrás felhasználásával.



I. Pótlás más nem-megújuló
 

energiaforrásokkal

Ezen az úton lényegében két lehetőségünk van:

a) Kőszénnel. Szénhidrogéneket felhasználó
 erőműveket kellene kőszénre átállítani. Minőségtől függően 

ehhez 50...100 Mt/év szénre volna szükség, azaz 1-2%-kal 
kellene növelni a széntermelést. Ez tetemesen megnövelné

 a CO2

 

kibocsátást (üvegházhatás!), amit meg kellene 
akadályozni. Az erőművekben keletkező

 
CO2

 

kinyerése és 
geológiai tárolása kísérleti üzemi méretekben ma már 
ugyan megoldott, de nagyon energiapazarló: minden 3-5 
ilyen technológiával működő

 
erőműhöz

 
még egy külön 

erőművet kellene építeni a CO2

 

kinyerés, szállítás és föld 
alá

 
komprimálás energiaigényének fedezésére! (Jellegzetes 

öngerjesztő
 

fogyasztás-fokozó
 

folyamat)



b) Atomerőművekkel. 30,7 GW teljesítményhez 17 Paks-
 méretű

 
erőművet kellene építeni. (Paks kb. kétszerese az 

átlagos atomerőmű
 

méretnek). Ez természetesen 
kellemetlen társadalmi-politikai feszültségeket indukálhat, 

mert az atomenergiával szembeni ellenérzés ugyan 
részben jogos, de ma igen sok hisztérikus elemet is 

tartalmaz. Pedig a két változat közül a környezetvédelem 
szempontjából ez a sokkal jobb.

 
Komoly probléma viszont, hogy az uránkészletek igen 

korlátozottak: a globális tartalékok a jelenlegi technológia 
mellett csak 45 Gt kőolaj ekvivalensnek felelnek meg (ez 
a világ jelenlegi teljes energiafelhasználását csak szűk 5 

évig fedezné!).



II. Pótlás megújuló
 

energiaforrásokkal 
a) Vízienergiával

Ez sok tekintetben jól bevált „klasszikus”
 megoldás, de lehetőségei korlátozottak.

Jelenleg Kínában épül a világ legnagyobb 
vízierőműve („Három Szurdok Gát”), ez várhatóan 
11,5 GW elektromos áramot fog termelni, ilyenből 
tehát háromra volna szükség. Kérdés, hogy még hol 
és hány, jelentős mennyiségű

 
energiát termelő

 duzzasztógátat tudunk építeni? 
A nagy energiafogyasztó

 
területeken a 

lehetőségek túlnyomó
 

részét már kihasználtuk, az 
esetleges további fejlesztések társadalmi 
tiltakozásokat váltanak ki –

 
lásd Nagymaros. (Az e 

téren folyó
 

vitákban szintén sok az irracionális elem)



II. Pótlás megújuló
 

energiaforrásokkal
b) Bioüzemanyagokkal

A mostanság erőltetett bioetanol és biodízel gondolat sok szempontból 
hibás

1. A tényleges megtakarítás mértéke bizonytalan, mert a nyersanyag 
termelése sok szénhidrogént fogyaszt (szántás, aratás, műtrágya 
stb.).

2. Az ismert technológiákkal megtermelhető
 

„üzemanyag”
 nevetségesen kevés a. szükségletekhez képest. Példa 

bioetanolra: 1 hektáron termelt kukoricából 3500 liter etanol 
készíthető, ami 2600 liter benzint válthat ki Az USA teljes 
termőföld területe 174,4 millió

 
hektár, ezen megtermelhető

 
tehát 

453 milliárd liter benzint kiváltó
 

etanol. Az USA benzinfogyasztása 
jelenleg 536 milliárd liter. Vagyis ha az amerikaiak nem esznek, 
ezzel a megoldással benzinszükségletük 84,5%-át tudják fedezni. 
(Az USA jelenleg 3,6% benzint vált ki bioetanollal.)

3. A bioüzemanyagok termelését erőltető
 

politikák káros hatása már 
most jelentkezik az élelmiszerárakban. 



II. Pótlás megújuló
 

energiaforrásokkal

c) A biomassza eltüzelésével

A földi biomassza lényegében az erdőkben 
koncentrálódik. Ezek össztömege 1700 Gt, és évenként 71 
Gt új biomassza keletkezik. Leszámítva a föld alatti részt 
és a többit átszámítva légszáraz tűzifára, évente 33,6 Gt 
újulattal számolhatunk, ami 11,2 Gt/év kőolaj 
egyenértéknek felel meg. Ez alig több, mint az emberiség 
jelenlegi energiafogyasztása (9,9 Gt/év). Vagyis minden 
újonnan keletkező

 
biomasszát el kellene égetnünk a 

fosszilis energiahordozók pótlására, ami abszurd gondolat 
(a fa ennél sokkal értékesebb!).



Reális –
 

bár szerény –
 

lehetőség a mezőgazdasági 
hulladékok (szalma, kukoricaszár, rizshántolás 
hulladéka, ...) eltüzelése erőművekben. Ezek 

összmennyisége mintegy 3 Gt/év, energiatartalma kb. 1 
Gt/év kőolaj egyenérték. Reálisan ennek legfeljebb a fele 

gyűjthető
 

be (az is csak tetemes fuvarozási 
energiaszükséglettel) és égethető

 
el. Az ebből fakadó

 nettó
 

energianyereséget 0,4 Gt kőolajekvivalensre
 becsülhetjük. A 0,5 %-os, 33 Mt/év kőolaj-kiesést tehát 

az összes felhasználható
 

mezőgazdasági hulladék >8%-
 ával tudjuk pótolni. A szorzó

 
több, mint 16-szoros, vagyis 

az összes hulladékkal a szénhidrogéneknek csak 1/16-át 
tudnánk kiváltani.



II. Pótlás megújuló
 

energiaforrásokkal 

d) Napenergiával

A naperőműveknek három típusa van

1. Több száz mozgatható
 

tükörrel fókuszálják a napsugarakat 
egy magas torony tetején elhelyezett (Pl. kálium-nitrát + 

nátrium-nitrát olvadékot tartalmazó) kazánra. A „Solar
 

Tres”
 Spanyolországban 240.000 m2

 
tükörfelülettel, 6250 t 

olvadékkal nyáron 24 órán át szolgáltat áramot. Névleges 
teljesítménye 15 MW, kapacitás faktora 65%,

 
tényleges 

teljesítménye 9,75 MW, építési költsége 196 millió
 

euró. Ilyen 
erőműből tehát kb. 3150-re volna szükség, 196 x 3150 = 617 

milliárd euró.





2. Parabolikus, mozgatható
 

tükrökből kialakított csatornában 
futó

 
csőben áramlik a hőközlő

 
folyadék, amely lehet szintetikus 

olaj vagy nitrát sók olvadéka. Utóbbi esetben a nappal 
keletkező

 
forró

 
olvadék nagy tartályokban tárolható

 
és így 

naplemente után még több órán át lehet áramot termelni. A 
„Nevada Solar

 
One”

 
szintetikus olajjal dolgozik, névleges 

kapacitása 64 MW, egész évre számított kapacitás faktora 
azonban csak 24%, tényleges teljesítménye tehát 15,3 MW. Az 

Andasol-1 Spanyolországban sóolvadékkal és tárolóval 
dolgozik, névleges kapacitása 50 MW, kapacitás faktora 41%,

 tényleges teljesítménye tehát 20,5 MW. Ilyen erőművekből 
tehát 1500-2000-re volna szükség.

 Az Andasol-1 építési költsége 260 millió
 

euró, 1500 x 260 = 
390 milliárd euró





3. A fotoelektromos hatáson alapuló
 

(általában szilícium-
 alapú) napelemekből összeállított panelekkel közvetlenül 

elektromos energiává
 

alakítják a napsugárzás energiáját. 
Ez a a megoldás egyenáramot szolgáltat, amelyet még 

váltóárammá
 

kell konvertálni. Csak napsütésnél 
működik, az energia tárolására jó

 
megoldás nincs.

 A legnagyobb ilyen erőmű
 

jelenleg Portugáliában épül: 
névleges kapacitása 62 MW, kapacitás faktora 16%,

 tényleges teljesítménye tehát 10 MW. Ilyen erőműből 
tehát  kb. 3000-re volna szükség. Építési költsége 250 

millió
 

euró, 250 x 3000 = 750 milliárd euró.





II. Pótlás megújuló
 

energiaforrásokkal
 e)

 
Szélenergiával

A szélkerekek kapacitás faktora átlagosan 30%-nak 
vehető, ezért 30,7 GW tényleges teljesítményhez 
51000 nagy, egyenként 2 MW névleges 
teljesítményű

 
(Σ

 
102 GW), szélkereket kellene 

felállítani. Egy ilyen szélkerék 2-3 millió
 

euróba 
kerül, az összköltség tehát 102-153 milliárd euró.

(Megjegyzés: a levegő
 

mozgási energiájának 
kihasználása is lényegében a Nap sugárzási 
energiájának felhasználását jelenti, mivel a Nap 
sugárzása tartja állandó

 
mozgásban a légkört.)





Merre van tehát kiút?
 

A fosszilis energiahordozók kimerülésének várható
 

időpontja 
elég jól megbecsülhető. Utána is van az emberiség 

energiaszükségletének további (részbeni) fedezésére 
néhány átmeneti megoldás (és ezek fontosak is, mert időt 

kell nyernünk), de tartósan csak a Napra –
 

mint földi 
mértékkel mérve végtelen energiaforrásra –

 támaszkodhatunk. Ezt teszi a természet is, és mi, mint a 
természet részei, miért tennénk mást? 



Elegendően sok, a napsugárzás energiájára alapozott 
erőművet kell építeni. A műszaki megoldások „kísérleti 

üzemi”
 

szinten megvannak, csak lényeges 
méretnövelésre van szükség.

 
De ha a földi növénytakaró

 
által felhasznált és 

biomasszává
 

átalakított napenergia –
 

mint láttuk –
 

nem 
elég nekünk, ezek az erőművek miért tudnák megoldani a 

problémát? Azért, mert míg a fotoszintézis energetikai 
hatásfoka csak 3...6%, az előbbiekben bemutatott termikus 

naperőműveké
 

40...65%.
 

A földi növénytakaró
 

által a levegő
 

CO2

 

tartalmának 
felhasználásával képződő

 
biomasszát így élelmiszerként 

és a szerves vegyipar alapanyagaként tudjuk felhasználni. 
Akár szénhidrogéneket is állíthatunk elő

 
olyan energetikai 

célokra, amelyeknél ezek mai tudásunk szerint nem 
nélkülözhetők (pl. légi közlekedés).



A fő
 

kérdés azonban az, hogy meglesz-e mindehhez
 a közös

 
akarat ?

 
A legfontosabb a közös akarat, mert a feladat csak 
globális összefogással oldható

 
meg: nem 

mindenhol van elegendő
 

napfény.
 

Mint oly sok mindenben, ebben is az USA van a 
legkedvezőbb helyzetben, mert országon belül 

megvannak a forró
 

sivatagi területei.
 Amerikában a magántulajdonban lévő

 
sivatagi területek 

ára az utóbbi években a húszszorosára növekedett!
 

Európa kiszolgáltatott: energetikai bázisa a muzulmán 
kézben lévő

 
Szahara lehetne.



Globális összefogás kell az anyagi fedezet
 előteremtéséhez is: a pénzben gazdag országok és a 

napfényben gazdag országok együttműködésére lesz 
szükség.

 
Végül pedig lesz-e rá

 
elég idő?

 
Ma még van rá

 
esély, mert szerencsére már sokan 

vannak olyan műszaki emberek, akik felébredtek. 
A baj a pénzt birtokló

 
multinacionális vállalatok, bankok 

vezetőivel, vagyis a világ tényleges döntéshozóival van, 
akik a pillanatnyi profitokat féltik és nem akarnak 

(tudnak) távlatosan gondolkozni. A politikusok pedig 
messzemenően ki vannak nekik szolgáltatva, ezért 
képtelenek a megfelelő

 
szabályozókat kialakítani.



A távolabbi jövőbe persze nem lát egyikünk sem, 
ezért záró

 
gondolatként csak a költő

 
szava marad:

ÁDÁM: Uram! rettentő
 

látások
 

gyötörtek, 
És

 
nem

 
tudom, mi bennök

 
a

 
való

AZ ÚR: Ne kérdd
 Tovább

 
a titkot, mit

 
jótékonyan

 Takart
 

el istenkéz
 

vágyó
 

szemedtől. 
......

ÁDÁM: ...Csak
 

az
 

a vég! -
 

csak
 

azt
 tudnám

 
feledni! 

AZ ÚR: Mondottam, ember: küzdj
 

és
 

bízva
 bízzál!

1862
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KÖSZÖNÖM A FIGYELMET!
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	Néhány, a becsült szénkészletek nagyságának megbízhatatlanságát jellemző adat
	Összefoglaló táblázat az eddig felhasznált és a még feltehetően rendelkezésre álló fosszilis energiahordozó-készletekről, Gt ásványolaj ekvivalensben kifejezve
	Az előző táblázat adatai szerint a mai fogyasztási ütem mellett a fosszilis energiahordozó készletek már csak kb. 90 évre elegendőek. Az összes fosszilis energiafogyasztás azonban még most is növekszik 
	A világ összesített fosszilis energiahordozó- termelés növekedése, % (3 éves csúszóátlagok)
	Az összesített fosszilis energiahordozó évenkénti termelési prognózisa, ha nem teszünk semmit �(kőolaj-ekvivalensben)
	A fosszilis energiahordozók egyre növekvő felhasználására alapozott mai gazdasági modell 100-120 év alatt alakult ki, és a jelek szerint még mintegy 20 évig tartható fenn.  Látva a globális felmelegedés körül hosszú ideje tartó tehetetlenkedést, ez a 20 év igen kevés, ezért a világgazdaságot már most határozottan el kell kezdeni átállítani a megújuló energiaforrásokra, különben kifutunk az időből. Ez az átállás a jelenlegi energiafelhasználási szerkezet gyökeres átalakítását teszi szükségessé.��Ezt az átállást nem lehet elkerülni, mert energiaellátás hiányában az emberi társadalmak összeomlanak.� Az energiakérdés megoldása minden más probléma megoldásának előfeltétele.
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	Reális – bár szerény – lehetőség a mezőgazdasági hulladékok (szalma, kukoricaszár, rizshántolás hulladéka, ...) eltüzelése erőművekben. Ezek összmennyisége mintegy 3 Gt/év, energiatartalma kb. 1 Gt/év kőolaj egyenérték. Reálisan ennek legfeljebb a fele gyűjthető be (az is csak tetemes fuvarozási energiaszükséglettel) és égethető el. Az ebből fakadó nettó energianyereséget 0,4 Gt kőolajekvivalensre becsülhetjük. A 0,5 %-os, 33 Mt/év kőolaj-kiesést tehát az összes felhasználható mezőgazdasági hulladék >8%-ával tudjuk pótolni. A szorzó több, mint 16-szoros, vagyis az összes hulladékkal a szénhidrogéneknek csak 1/16-át tudnánk kiváltani.�
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	2. Parabolikus, mozgatható tükrökből kialakított csatornában futó csőben áramlik a hőközlő folyadék, amely lehet szintetikus olaj vagy nitrát sók olvadéka. Utóbbi esetben a nappal keletkező forró olvadék nagy tartályokban tárolható és így naplemente után még több órán át lehet áramot termelni. A „Nevada Solar One” szintetikus olajjal dolgozik, névleges kapacitása 64 MW, egész évre számított kapacitás faktora azonban csak 24%, tényleges teljesítménye tehát 15,3 MW. Az Andasol-1 Spanyolországban sóolvadékkal és tárolóval dolgozik, névleges kapacitása 50 MW, kapacitás faktora 41%, tényleges teljesítménye tehát 20,5 MW. Ilyen erőművekből tehát 1500-2000-re volna szükség.�Az Andasol-1 építési költsége 260 millió euró, 1500 x 260 = 390 milliárd euró
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	3. A fotoelektromos hatáson alapuló (általában szilícium-alapú) napelemekből összeállított panelekkel közvetlenül elektromos energiává alakítják a napsugárzás energiáját. Ez a a megoldás egyenáramot szolgáltat, amelyet még váltóárammá kell konvertálni. Csak napsütésnél működik, az energia tárolására jó megoldás nincs.�A legnagyobb ilyen erőmű jelenleg Portugáliában épül: névleges kapacitása 62 MW, kapacitás faktora 16%, tényleges teljesítménye tehát 10 MW. Ilyen erőműből tehát  kb. 3000-re volna szükség. Építési költsége 250 millió euró, 250 x 3000 = 750 milliárd euró.�
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	Merre van tehát kiút?��A fosszilis energiahordozók kimerülésének várható időpontja elég jól megbecsülhető. Utána is van az emberiség energiaszükségletének további (részbeni) fedezésére néhány átmeneti megoldás (és ezek fontosak is, mert időt kell nyernünk), de tartósan csak a Napra – mint földi mértékkel mérve végtelen energiaforrásra – támaszkodhatunk. Ezt teszi a természet is, és mi, mint a természet részei, miért tennénk mást? ��
	Elegendően sok, a napsugárzás energiájára alapozott erőművet kell építeni. A műszaki megoldások „kísérleti üzemi” szinten megvannak, csak lényeges méretnövelésre van szükség. ��De ha a földi növénytakaró által felhasznált és biomasszává átalakított napenergia – mint láttuk – nem elég nekünk, ezek az erőművek miért tudnák megoldani a problémát? Azért, mert míg a fotoszintézis energetikai hatásfoka csak 3...6%, az előbbiekben bemutatott termikus naperőműveké 40...65%.��A földi növénytakaró által a levegő CO2 tartalmának felhasználásával képződő biomasszát így élelmiszerként és a szerves vegyipar alapanyagaként tudjuk felhasználni. Akár szénhidrogéneket is állíthatunk elő olyan energetikai célokra, amelyeknél ezek mai tudásunk szerint nem nélkülözhetők (pl. légi közlekedés).
	A fő kérdés azonban az, hogy meglesz-e mindehhez�a közös akarat ?��A legfontosabb a közös akarat, mert a feladat csak globális összefogással oldható meg: nem mindenhol van elegendő napfény.�� Mint oly sok mindenben, ebben is az USA van a legkedvezőbb helyzetben, mert országon belül megvannak a forró sivatagi területei. �Amerikában a magántulajdonban lévő sivatagi területek ára az utóbbi években a húszszorosára növekedett!��Európa kiszolgáltatott: energetikai bázisa a muzulmán kézben lévő Szahara lehetne.
	Globális összefogás kell az anyagi fedezet előteremtéséhez is: a pénzben gazdag országok és a napfényben gazdag országok együttműködésére lesz szükség.��Végül pedig lesz-e rá elég idő?��Ma még van rá esély, mert szerencsére már sokan vannak olyan műszaki emberek, akik felébredtek. �A baj a pénzt birtokló multinacionális vállalatok, bankok vezetőivel, vagyis a világ tényleges döntéshozóival van, akik a pillanatnyi profitokat féltik és nem akarnak (tudnak) távlatosan gondolkozni. A politikusok pedig messzemenően ki vannak nekik szolgáltatva, ezért képtelenek a megfelelő szabályozókat kialakítani.
	A távolabbi jövőbe persze nem lát egyikünk sem, ezért záró gondolatként csak a költő szava marad:
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