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Abstract
In my thesis I have extensively examined the national and international literature, and
confirmed my research with relevant statistical data. The primary objective of my research was
to examine the opportunities and chances of realizing the energy independence in a given
subregion, to determine the targets of the essential interventions (in order to empower, to
involve, to set an example, to encourage), and to find the necessary solution methods.

1. The current energy situation, the present-day geopolitical conditions, as well as their
consequences have been examined and explored by using statistical data during my research.
I have highlighted the Hungarian situation and declared the reasons for the high rate of energy
import dependence.
2. I have explored the possibilities of increasing the energy security both at macro and micro
level in Hungary, and determined the causes of deviation between the target and the concrete
value.
3. The potentials hiding in the single alternative energy sources have been quantified. Based
on different scenarios the optimal level of fossil energy need and the optimal rate of energy
import dependence have been calculated by using a backpack model. The Solver analysis tool
has been used in order to realize this.
4. Through an empirical research I have examined the obstacle factors that are making the
spread of alternative energy sources as well as the realization of energy efficiency investments
difficult in a given subregion.
5. It has been proved that by appropriate state regulations the smaller local communities can
also do much to increase their energy security, and the factors that are behind the inadequate
attitudes of the local population have been explored.
6. The forward-looking prospects of production, distribution and logistics (city logistics) have
been examined. Based on the biomass these opportunities can be a competitive alternative
against the fossil energy sources. The conditions of implementing a biomass project within the
framework of economy and efficiency have been determined, taking into account the triple unit
of producer-processor-utilizer, and offering a feasible alternative to the given subregion.
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I.

A KUTATÁS ELŐZMÉNYEI

Az energiabiztonság és a globális klímaváltozás napjaink legégetőbb kérdései. A kihívásokra
adott válaszok nem késhetnek tovább, mivel minden túlzás nélkül állíthatjuk, hogy a 24. órában
vagyunk. Ebben a században minden bizonnyal ki fog éleződni a harc az erőforrásokért,
tekintve, hogy a bolygónkon rendelkezésre álló fosszilis készletek végesek, és még a
legoptimistább jóslatokban is megjelenik a globális összeomlás lehetősége. [7], [8], [11], [16]
Itt olyan kockázatokra és kihívásokra kell gondolni, ami a Föld minden lakóját érinti: a globális
klímaváltozásra, az energiaellátásra, a vízkészletek rohamos apadására, a nyersanyagkészletek
szűkösségére vagy akár a kiberbiztonságra. Az energiabiztonság megteremtése minden állam
elsődleges feladatai közé tartozik, mivel annak megléte vagy hiánya a biztonság számos egyéb
területét is érinti közvetlenül vagy közvetve. [2], [3], [6]
A XXI. században a megújuló energiák felhasználása exponenciális ütemben növekszik,
és az elkövetkező évtizedekben a zöld energiák térnyerése tovább fokozódik. [39], [50], [62]
A fő kérdés azonban, hogy merre vezet az utunk. Vajon a hatalmas szél-, nap-, geotermikus
erőművek és az ehhez kapcsolódó szuperhálózatok, a koncentrált energiatermelés- és elosztás
a jövő, vagy sok százezer és millió helyi energiatermelő egység hálózatba kapcsolt rendszere a
megoldás. Az én elképzelésemben az új posztfosszilis világ kulcsszavai a decentralizáció és a
hálózatiság. Ezeket a decentralizáltan megtermelt energiákat felhasználhatjuk helyben, de a
felokosított, a pillanatnyi igényekre reflektáló smart gridek, okos hálózatok révén azokat
képesek vagyunk bárhová eljuttatni. [9] Minden apró lépés, amely a biztonság megteremtése
felé vezet bennünket, fontos lehet. A centralizált, rugalmatlan rendszerek felett eljárt az idő. A
felülről vezérelt egyirányú kapcsolatok helyébe az egyének és kisebb közösségek közötti
kétirányú kapcsolat kell, hogy lépjen.
Disszertációmban egyrészt a jelen helyzet elemzésére fókuszálok, másrészt válaszokat
adok az azonnali beavatkozási lehetőségekre egy kistérség szintjén. Kutatásom célja feltárni
azokat a szakpolitikai és egyéni problémákat melyek jelen pillanatban akadályai a megújuló
energiák, illetve az energiahatékonysági beruházások megfelelő ütemű elterjedésének. A
kutatásom során elvégzett empirikus kutatás válaszokat ad az egyének gondjaira,
információhiányukra és elvárásaikra, melyek ismeretében hatékony lépéseket tehet a
szakpolitika társadalmi és helyi szinten egyaránt. [104], [105], [106]
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II.

CÉLKITŰZÉSEK

1. A tudományterületek behatárolása
Értekezésemben az energiabiztonság növelésére és a globális klímaváltozás veszélyeire
adott lehetséges válaszokra koncentrálok nemzeti, nemzetközi és Európai Uniós környezetben,
elsősorban a megújuló energiák, energiahatékonysági intézkedések és a fogyasztói
magatartások befolyásolásának tükrében.
Kutatásom tudományterülete a természettudományok, társadalomtudományok és a
multidiszciplináris műszaki tudományok, és természetesen a biztonságtudomány, mint
határtudomány területére esik. A természettudományon belül a környezettudomány, a
társadalomtudományon belül a közgazdaságtudomány (viselkedés gazdaságtan, választástervezés, közgazdálkodás és közpolitika), a gazdálkodás-és szervezéstudomány (regionális és
környezeti gazdaságtan, logisztika), valamint érintőlegesen a szociológia és politikatudomány
területét érintem.
A biztonságtudományi behatárolásnál az energetikai biztonság a fő vizsgálati területem.
Tudnunk kell azonban, hogy a XXI. században a biztonság fogalma minden korábbi
értelmezéshez képest is bonyolultabbá és komplexebbé vált. A társadalmi élet minden területét
átfogó, robbanásszerű fejlődés gyökeresen változtathatja meg az egyének, kisebb közösségek,
régiók, országok, egész földrészek helyzetét. A biztonságunkat leginkább meghatározó
tényezők, mint a terrorizmus, a különböző vallási, etnikai, geopolitikai feszültségek, a
környezetkárosítás, az ökológiai és természeti katasztrófák, a globális klímaváltozás, az egész
emberiség elpusztulásának a veszélyét is magában hordozza. Célunk nem lehet más, mint ennek
a biztonságnak a megteremtése, fenntartása, szavatolása. Az energetikai biztonság is egy
komplex, széleskörű fogalom, melyet csak rendszerszinten érthetünk meg. Látnunk kell, hogy
az energetikai biztonság is kölcsönhatásban áll számos más területtel, így szoros összefüggés
mutatható ki a politikai, katonai, szociális, társadalmi, környezeti, ökológiai vagy akár technikai
rendszerek (atomerőművek, energetikai ellátórendszerek) biztonsága között.
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2. A kutatás célkitűzései
Az értekezés terjedelmi korlátja, valamint az adott téma szerteágazó, számos területre ható volta
miatt disszertációmban a megújuló energiaforrások meghatározott körével foglalkozom csak.
Nem foglalkozom a műszaki, mérnöki megoldásokkal, olyan energiafajtákkal, melyek
Magyarországon, illetve az adott régióban nem relevánsak,(hullám, ár-apály), metánhidráttal
(lángoló jég), héliummal. Kutatásom elsődleges célkitűzése volt megvizsgálni egy adott
kistérség lehetőségeit és esélyeit arra, hogy megteremthessék energiafüggetlenségüket,
meghatározni a beavatkozások célját, majd megalkotni az ezekhez szükséges megoldási
módszereket.
1. Munkám során
energiahelyzetet,

megvizsgáltam, statisztikai adatokkal
a

korunkat

jellemző

geopolitikai

feltártam a jelenlegi
körülményeket

és

azok

következményeit. Kiemelten foglalkoztam a magyarországi helyzettel és megmutattam
energia-importfüggőségi rátánk magas arányának okait.
2. Felkutattam az energiabiztonság növelésének makro-és mikro szintű lehetőségeit
hazánkban.
3. Számszerűsítettem az egyes alternatív energiaforrásokban rejlő potenciálokat, majd egy
hátizsák modell segítségével kiszámítottam a fosszilis energiaszükséglet valamint az
importfüggőségi ráta optimális szintjét a kialakított különböző szcenáriók alapján.
Ennek megoldásához a Solver elemző eszközt használtam, melyet Dr. habil Réger Béla
munkássága alapján alkalmaztam kutatásomban.
4. Egy empirikus kutatás eredményeit feldolgozva megmutatattam, hogy melyek azok a
tényezők,

amelyek

nehezítik

az

alternatív

energiaforrások

elterjedését,

az

energiahatékonysági beruházások megvalósulását egy adott kistérségben.
5. Bizonyítottam, hogy megfelelő állami szabályozás mellett a kisebb helyi közösségek is
sokat tehetnek energiabiztonságuk növelése érdekében, és feltártam azokat a tényezőket,
melyek a lakosság nem megfelelő attitűdjeit okozzák.
6. Megvizsgáltam azokat a jövőbe mutató termelési, elosztási, logisztikai lehetőségeket
(city logisztika), melyek a biomasszára alapozva már napjainkban is versenyképes
alternatívát jelentenek a fosszilis energiahordozókkal szemben. Megalkottam egy
biomasszára alapozott projekt megvalósításának feltételeit a gazdaságosság és
hatékonyság keretein belül a termesztő-feldolgozó-felhasználó hármas egységét
figyelembe véve.
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III.

VIZSGÁLATI MÓDSZEREK
Disszertációmban szekunder és primer kutatási módszereket is alkalmaztam. Kutatásom

során tanulmányoztam a témával kapcsolatos hazai és nemzetközi szakirodalmat, a legújabb
kutatási eredményeket, melyek értékelő áttekintését ismertettem értekezésemben. A
feldolgozás során figyelembe vettem az Európai Unió és Magyarország 2020-ig terjedő
energiastratégiájának főbb alapelveit. Adatgyűjtéssel, a szakirodalomban fellelhető statisztikai
adatok alapján számításokkal, mérésekkel és saját tapasztalataim szintetizálásával támasztottam
alá kutatási eredményeimet. Alkalmaztam a logikai elemzés módszerét az adatok feldolgozása,
elemzése, értékelése, ebből következtetések levonása utáni javaslatok megfogalmazása terén.
Az általános kutatási módszerek közül a rendszerszemléletű megközelítés, a megfigyelés,
indukció-dedukció, az adaptáció és a tapasztalat módszereit használtam fel. Egy releváns
globális problémára adtam konkrét, lokalizált megoldást kistérségi szinten, gyakorlati értéket
adva ezáltal kutatásomnak. A globális problémák kapcsán reflektálok a lokális relevancia és
megvalósíthatóság témájára.
Dolgozatom IV. fejezetében egy empirikus kutatás eredményeit fejtettem ki és
elemeztem egy kevert kutatási módszerrel. Bár tisztában vagyok vele, hogy ezáltal a
megközelítés szubjektív és értékelkötelezett, de ehhez reflexíven és objektíven viszonyultam.
Használtam az állandó önellenőrzési és összehasonlító elemzési technikákat. Munkám során
„utazóként” fedeztem fel jelenségeket beszélgetések, kérdések, megfigyelések során. Egy
idiografikus magyarázati modellel dolgoztam, azaz egy egyedi eset kimerítő magyarázatával,
annak teljes megértésével és a lehetséges összes oksági tényező feltárásával végeztem a
kutatást, gyakran menet közben generálva a hipotéziseket. „A tudományos kutatásnak mindig
az a vége, hogy hirtelen több probléma is felbukkan ott, ahol eddig csak egy volt.” (Norman
Mailer) Munkám során bizonyítottam, hogy minden más lehetséges magyarázat a jelenségekre
elvetendő. Ennek a kutatásnak jelen esetben az a nagy előnye, hogy a holisztikus személetből
adódóan a jelenségeket mélyrehatóan és pontosan megértettem, így részletgazdag és plasztikus
eredményre jutottam, melynek nagyfokú az érvényessége. [107], [108]
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IV.

ÚJ TUDOMÁNYOS EREDMÉNYEK
1. Elvégeztem

az

energiapotenciálok

számszerűsítését

egy

hátizsák-modell

segítségével, és meghatároztam Magyarország importfüggőségi-rátájának jövőbeli
minimális szintjét. A Solver elemző program segítségével olyan megoldási metódust
dolgoztam ki, amely az energiaportfolió tetszőleges kialakítása mellett ad konkrét
haszonmaximalizáló eredményeket.
T1: Az ország lehetőségeit kihasználva a társadalmilag, gazdaságilag és
ökológiailag is fenntartható szcenárió esetén is a jelenlegi 61%-os importfüggőségi rátánk 30% alá szorítható. (1;5)
2. Egy empirikus kutatás eredményeit feldolgozva megmutattam, melyek azok a
tényezők, amelyek nehezítik az alternatív energiaforrások elterjedését, az
energiahatékonysági beruházások megvalósulását egy adott kistérségben.
T2: A 2020-ig tartó energiastratégiánk fő tartópillérei, a megújuló energiák
elterjedése és az energiahatékonysági beruházások széleskörű kiterjesztése nem
érte el célját. Az intézkedések ad hoc jellegűek, alacsony hatásfokúak, a
szabályozói környezet egyelőre gátja és nem elősegítője az alternatív energiák
elterjedésének. (4;5;6)
3. A kutatás eredményei alapján meghatároztam a beavatkozási célokat, az ezekre
adható megoldási metódusokat és szakpolitikai javaslatokat tettem a helyi
közösségek energiabiztonságának növelésére, kiemelve azokat a pénzügyi
konstrukciókat, melyek az alacsonyabb jövedelmi helyzetben lévők esetében is
hatékony megoldásokat jelentenek.
T3: A felmérés során kapott eredmények alapján kimondható, hogy amennyiben
megteremtjük a megfelelő

feltételeket,

akkor

a megújuló

energetikai

beruházásokra a lakosság egy jelentős része nyitott, ismeretei alaposak,
szándékában áll megvalósítani ilyen jellegű beruházásokat, és rendelkezik
azokkal a forrásokkal, melyek a beruházások megvalósításához szükségesek.(2)
T4: A jelenlegi energiahatékonyságot célzó intézkedések elégtelenek, mind a
hatókörüket, mind a keretösszegüket tekintve. Az adott területen leginkább
érintettek feltételeit (jövedelmi helyzet, informáltság, kiszámíthatóság) az
intézkedési csomagok nem veszik figyelembe, ezáltal az egyik legjelentősebb
energia-megtakarítási potenciál marad kihasználatlanul. (7)
7

4. Kidolgoztam egy biomasszára alapuló projekt feltételrendszerét az adott
kistérségben, különös tekintettel a kutatási célokban megfogalmazott hármas egység
meglétére. Kidolgoztam a projekt logisztikai feltételrendszerét. A teljes folyamatot
a gyártótól a felhasználóig húzódó kulcsfontosságú elemeket integráló
tevékenységként kezeltem, melyek során a fogyasztó részére használati értéket
képező termék, szolgáltatás és információ jött létre.
T5: A biomasszára alapuló kistérségi projektek sikerességének feltétele a hármas
egység megléte, a jól átgondolt logisztikai, ellátási rendszer. Ugyanakkor a
projektek konkrét megvalósítása csak a helyi és országos szakpolitikai alapelvek
összhangja esetén jöhet létre (3; 8)

V.

AZ EREDMÉNYEK HASZNOSÍTÁSI LEHETŐSÉGEI
1. A hátizsák-modell és a Solver program segítségével számított értékek alapját
képezhetik Magyarország 2020-ig, illetve 2030-ig terjedő energiastratégiájának,
mint elérhető célértékek. A Solver program alkalmazása pedig konkrét válaszokat
ad az energiaportfolió hatékony és maximális hasznosságot nyújtó kialakításához
2. Az empirikus

felmérés

eredményei

jól

használhatóak az

önkormányzat

energiastratégiájának meghatározásában. Az eredmények megfelelő általánosítás
után számos, Maglódhoz hasonló felépítésű és szerkezetű városban is jól
alkalmazhatóak
3. A kutatás magas érvényessége miatt alapját képezheti országos szintű szakpolitikai
intézkedéseknek a hasonló összetételű, homogén csoportok esetén
4. A biomasszára alapuló projekt eredményei áttörést jelentenek az adott kistérség
energiaellátásában, az energiafüggetlenség megteremtésében, és pozitív példát
adhatnak más, hasonló adottságokkal rendelkező kistérségeknek.
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