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Ez a rövid összefoglaló az ENERGIAKLUB Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ gondozásában 
jelenik meg a berlini székhelyű Heinrich Böll Alapítvány által közrebocsátott anyagok alapján 

.

    „Energiafordulat”, avagy az európai „Energiafordulat”, avagy az európai „Energiafordulat”, avagy az európai „Energiafordulat”, avagy az európai 
széntermelés központja „kizöldül” széntermelés központja „kizöldül” széntermelés központja „kizöldül” széntermelés központja „kizöldül”     
 

Németország energiatermelésének átalakulása, 
az úgy nevezett „Energiafordulat” 
(Energiewende) sikertörténet a megújuló energia 
felhasználás tekintetében. Különösen igaz ez a 
villamosenergia-termelésben (napelemek és 
szárazföldi szélenergia), de óriási fejlődés 
tapasztalható a technológiai innovációban, az új 
munkahelyek teremtésében és a további 
környezetbarát energia-előállításban is. Az 
átalakulás azonban még korántsem tökéletes. 

Az „Energiafordulat” egyik gyenge pontja, hogy a 
jelenlegi struktúra főként Németországra 
korlátozódik, és a „fordulat” környező 
országokra gyakorolt hatása hangsúlytalan a 
német közbeszédben. A szomszédos országok 
viszont megkérdőjelezték a német atomenergia 
leépítését; különösen Lengyelország és 
Csehország adott hangot ezen álláspontjának. 
Az „Energiafordulat” ugyanakkor már észlelhető 
hatást gyakorolt Németország szomszédos 
országaira, különösen a hálózati stabilitás és 
villamosenergia-piac tekintetében, mivel a 
szomszédos államok nem rendelkeznek 
megfelelő tanácsadói és koordinációs 
mechanizmusokkal. A lengyel és cseh politikusok 
aggódnak a német átalakulás saját energetikai 
rendszerükre gyakorolt hatásai miatt, azonban a 
német döntéshozók nincsenek igazán tisztában 
ezekkel az aggályokkal. Az információcsere és a 
kommunikáció hiánya félreértéseket és politikai 
vitákat eredményez, amit a félrevezető és 
gyakran populista médiatudósítások is táplálnak.  

Az „Energiafordulat” egyik tanulsága, hogy egy 
EU tagállam energiapolitikai döntései hatással 
vannak a többi tagállamra is. Ezért a Heinrich 
Böll Alapítvány egy új projektet kezdeményezett 
„A német energiafordulat európai 
összefüggései” címmel. A projekt kiindulási 
alapállítása, hogy az energiatermelés 
átalakulása kizárólag akkor lehet sikeres, ha egy 
szélesebb európai kontextusban beágyazódva 
valósul meg. A konfliktusok elkerüléséhez egy 
olyan európai szintű koordináció és 
együttműködés szükséges, amelyben leginkább 
win-win helyzetek alakulnak ki. A projekt célul 
tűzte ki a német „Energiafordulat” 
következtében létrejött kihívások és 
lehetőségek mélyrehatóbb megértésének 
előmozdítását, valamint a fordulat hatásaival 
kapcsolatos megoldás-orientált párbeszéd 
elindítását az EU tagállamok között.
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Mítoszok és tényekMítoszok és tényekMítoszok és tényekMítoszok és tények    

A német „Energiafordulat” a valóságbanA német „Energiafordulat” a valóságbanA német „Energiafordulat” a valóságbanA német „Energiafordulat” a valóságban    

Mítosz 1. Mítosz 1. Mítosz 1. Mítosz 1. ----    A 2011A 2011A 2011A 2011----es fukushimai katasztrófa es fukushimai katasztrófa es fukushimai katasztrófa es fukushimai katasztrófa 
tanulságai nyomán hirtelen döntés született az tanulságai nyomán hirtelen döntés született az tanulságai nyomán hirtelen döntés született az tanulságai nyomán hirtelen döntés született az 
atomenergia program leépítéséről és az atomenergia program leépítéséről és az atomenergia program leépítéséről és az atomenergia program leépítéséről és az 
„Energiafordulat” elindításár„Energiafordulat” elindításár„Energiafordulat” elindításár„Energiafordulat” elindításáról.ól.ól.ól.    

    
Sem Németország atomenergia programjának 
leépítése, sem az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású, alapvetően a megújulókra épülő 
energiarendszer létrehozása, nem egy hirtelen 
döntés eredményeként született. A fukusimai 
balesetnek mindössze katalizátor szerepe volt 
ebben. 2000-ben mind a négy németországi 
atomerőműveket üzemeltető energiavállalat 
egyezményt írt alá a kormánnyal, amely kilátásba 
helyezte az atomenergia teljes leépítését. A 
leépítés ütemezése hasonló volt a jelenlegihez, 
míg struktúrája némiképp különbözött. A hosszú 
távú célok a szén-dioxid kibocsátás 
csökkentésére és a megújulók felhasználásra 
már szintén Fukusima előtt megfogalmazódtak. 
 
Egy dolog viszont jelentősen megváltozott: a 
politikai konszenzus. Az első nukleáris leépítési 
program zászlóvivői a Szociáldemokraták és a 
Zöldek voltak (az akkori kormánykoalíció). Az 
atomerőművek üzemeltetői aláírták a 
megállapodást, hogy elkerüljék szigorúbb 
atomenergia-ellenes intézkedések bevezetését, 
azonban szabotálták a program megvalósítását. 
Ahelyett, hogy az elavultabb erőműveket 
fokozatosan bezárták volna, „abszurd” módon a 
modernebb és olcsóbb erőművek 
energiatermelési engedélyeit átruházták az 
öregebb erőművekre. Ez csupán azért tűnt 
számukra ésszerű megoldásnak, mert abban 
bíztak, hogy a soron következő konzervatív 
kormány visszavonja a leépítési tervet. Ez a 
taktika sikeresnek bizonyult 2009-ben; ekkor 
ugyanis a közép-jobb Kereszténydemokrata és 
Liberális koalíció kapott kormányalakítási 
lehetőséget és 2010 szeptemberében 
meghosszabbította a német atomerőművek 
élettartamát.  
 

A fukusimai baleset után, ugyanezen közép-jobb 
kormány egy újabb fordulat mellett döntött. 
2011-ben az atomenergia leépítési törvényt a 
parlament több mint 80%-os többséggel 
szavazta meg. Egyetlen párt szavazott a 
törvénytervezet ellen, az is csupán azért történt, 
mert az SPD gyorsabb leépítést akart. Ilyen 
szintű jelenlegi konszenzus mellett az 
atomenergia leépítési program visszavonása 
elképzelhetetlen. 
 
Mítosz 2. Mítosz 2. Mítosz 2. Mítosz 2. ----    Nem történt előzeteNem történt előzeteNem történt előzeteNem történt előzetes egyeztetés a s egyeztetés a s egyeztetés a s egyeztetés a 
szomszédos országokkal a nagy atomerőművek szomszédos országokkal a nagy atomerőművek szomszédos országokkal a nagy atomerőművek szomszédos országokkal a nagy atomerőművek 
hirtelen bezárásáról 2011hirtelen bezárásáról 2011hirtelen bezárásáról 2011hirtelen bezárásáról 2011----ben, amely ben, amely ben, amely ben, amely 
veszélyeztette a szomszédos országok veszélyeztette a szomszédos országok veszélyeztette a szomszédos országok veszélyeztette a szomszédos országok 
energiaellátását.energiaellátását.energiaellátását.energiaellátását.    
 
Való igaz, hogy a Fukusimában történtek után a 
hét atomerőmű lezárásáról szóló döntést nem 
tárgyalták meg más országokkal, és azt 
váratlanul kommunikálták a német és 
nemzetközi érintettek felé.  A megfogalmazott 
kritikák közé tartozott, hogy a döntés súlyos 
áramellátási hiányokhoz vezethet 
Németországban és a környező régiókban, 
valamint az áram árak növekedhetnek 
Németországban és a határokon túl.  

A tárgyalások elmaradása természetesen nem a 
diplomáciai párbeszéd mintamodellje, és ezért 
több német vezető nyilvánosan bocsánatot kért.  

A döntés azonban nem veszélyeztette az 
energiaellátás biztonságát és Németország 
rendelkezett extra kapacitással a 
villamosenergia-termeléshez. Az áram 
nagykereskedelmi ára csökkent 
Németországban az ezt követő években (Lásd X. 
pont), az export pedig növekedett. Az előállítás 
Közép-Európában csupán néhány óráig 
akadozott a 2011-2012-es rekord hideg tél 
leghidegebb napjaiban. Ezekben az órákban, 
Németország Franciaországba exportált áramot, 
többek között az erős szélnek köszönhetően.  
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Mítosz 3. Mítosz 3. Mítosz 3. Mítosz 3. ----    Németország atomenergia iránti Németország atomenergia iránti Németország atomenergia iránti Németország atomenergia iránti 
ellenállása a tipikus „német aggályoskodás” ellenállása a tipikus „német aggályoskodás” ellenállása a tipikus „német aggályoskodás” ellenállása a tipikus „német aggályoskodás” 
eredménye.eredménye.eredménye.eredménye.    

 
Ennek ugyanilyen alapon az ellenkezőjét is be 
lehet bizonyítani: ha valaki – nemzetiségre való 
tekintet nélkül – nem elég bátor a fenntartható 
energiákra való áttéréshez nem tud szembe 
nézni a valósággal (a véges fosszilis 
energiaorozók, a klímaváltozás, a nukleáris 
kockázat, az energiaforrásokért folytatott 
háborúk). Ennek sokszor pusztán az új ötletekkel 
és technológiákkal szembeni fóbia az oka?  
Ahelyett, hogy a politikai döntéseket 
pszichológiával próbálnánk megmagyarázni, 
inkább maradjunk a tényeknél. Németország nem 
az első ország, ahol az atomenergiát leépítik. 
Ausztria és Olaszország ezt évtizedekkel ezelőtt 
megtette, csakúgy mint Litvánia és Kazahsztán a 
közelmúltban. Számos más ország is úgy 
döntött, hogy nem folytata az atomprogramot. A 
világon mindössze 31 ország használ jelenleg 
atomenergiát, ezek közül többen hadászati okok 
miatt. Több ország (pl. Svájc és Belgium), 
csakúgy, mint Németország, jelenleg építi le 
atomenergia programját. Mások gyakorlatilag 
elhagyják az atomenergiát, mivel egyáltalán nem 
építenek új erőműveket (vagy csak keveset), 
azok helyett, amelyek a következő évtizedekben 
avulnak el.  
 
A kockázat csupán egy ok a sok közül az 
atomenergia kiiktatására. Egy még nyomósabb 
érv a csillagászati költségek. Az EDF és a brit 
kormány között született megállapodás szerint 
két új reaktor építésére kerül sor. Az általuk 
termelt atomáram sokkal drágább lesz, mint a 
Németországban 2014-ben üzembe helyezett új 
szél vagy nagyléptékű napelem erőművek által 
termelt villamos energia. Nem beszélve a 
radioaktív hulladék kezelésének hatalmas 
költségeiről a következő évszázadban, amelyet 
számszerűsíteni sem lehet..  

Németországban az 1970-es évektől kezdve több 
magasan képzett atomenergia mérnök „állt át” az 
atomenergia-ellenes mozgalomba1, ami nagyban 
hozzájárult a német lakosság nukleáris 
technológiával és annak kockázataival 
kapcsolatos "műveltségéhez". Ez a társadalmi 
tudatosság az atomenergia üzemeltetők 
felelősségbiztosításánál is visszatükröződik. A 
nagyobb nukleáris balesetek esetére kötendő 
felelősségbiztosítás Németországban a 
legmagasabb. Itt ez 2,5 milliárd euróig terjed, míg 
Csehországban 232 millió euró és az Egyesült 
Királyságban csupán 157 millió euró. 
Németország (anyagilag) tízszer annyira védett, 
viszont ez az érték összehasonlíthatatlanul 
alacsony a becsült, valós károkhoz képest. A 
fukusimai balesetnél eddig 187 milliárd euró volt 
és 450 milliárd euró a csernobili katasztrófánál. 2 
 

Mivel a felelősségbiztosítást alacsonyabb 
összegre kötik, az atomenergia üzemeltetők 
biztosítási költségei is alacsonyabbak, ami a 
társadalmat anyagi védelem nélkül hagyja egy 
esetleges nukleáris katasztrófa esetén. A valós 
veszélyeket figyelembe véve, egy kis félelem 
(hívjuk „német aggályoskodásnak” vagy sem) 
nagyon is egészséges, mert a kockázat 
súlyosságának tagadásától a kockázat nem tűnik 
el.  

                                                           
1 Paul Hockenos, “Angst or Arithmetic? Why Germans are so 
Skeptical about Nuclear Energy”, Heinrich-Böll -Stiftung, 11 
May 2012. 
2 Az összes adat forrása: Európai Bizottság, Nyilvános 
Konzultáció: “Insurance and compensation of damages 
caused by accidents of nuclear power plants (nuclear 
liability)”, 2013. 
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Mítosz 4 Mítosz 4 Mítosz 4 Mítosz 4 ----    Az „Energiafordulat” komoly teher a Az „Energiafordulat” komoly teher a Az „Energiafordulat” komoly teher a Az „Energiafordulat” komoly teher a 
német gazdaságnak.német gazdaságnak.német gazdaságnak.német gazdaságnak.    
 
Az energiahatékonysági potenciál kiaknázásához 
és a megújuló energiaforrások munkába 
állításához komoly befektetésekre van szükség, 
de cserébe hosszú távon az energiaellátás 
költségei is csökkennek. Az „Energiafordulat” 
kritikusai sokszor csak a költség oldalt nézik és 
nem törődnek az ebből származó hasznokkal. Az 
energiatermelés átalakulásához szükséges 
befektetés jelentős költségeit tehát alapvetően 
az egyéb energia megoldások költségeivel és 
hasznával kell összevetni, és akkor már 
lényegesen árnyaltabb a kép.  
 
Németország sokféle módon profitált a 
környezetbarát energiákra való áttérésből. Az 
Energiewende során például létrejött egy új 
iparág; a megújuló energia szektor, amely 377 
800 ember3 számára biztosít megélhetést, és 
közülük sokan a legszegényebb keleti régiókban 
laknak. Ez majdnem duplája a teljes fosszilis 
energiahordozó szektornak, beleértve a 
szénbányászatot. Az iparág forgalma 2012-ben – 
beleértve az exportot – 22 milliárd euró volt.   Az 
„Energiafordulat” tehát az innovációt is 
serkentette és egy újabb export ágazatot adott 
hozzá a német portfolióhoz. 

                                                           
3 2012-ben 377 800 embert alkalmaztak az alábbi területeken: 
a megújuló energiaforrásokat alkalmazó létesítmények, 
gyártási, üzemeltetési és karbantartási részlegeiben; a  
biomassza és  a közlekedéshez felhasznált bioüzemanyagok 
előállításában; az ezeket a szektorokat ellátó iparágak 
gyártói és szolgáltatói részlegeiben (összesen 368 400 
ember); valamit közpénzekből létrehozott munkahelyeken, 
mint például a kormányzati szervekben, közintézményekben, 
és a kutatás és fejlesztés  területén (9 400 ember). Meg kell 
jegyeznünk, hogy ezek bruttó számok. A nettó 
foglalkoztatottsági adatokat bonyolultabb becslésekkel 
lehetne megállapítani, a helyettesítési és költségvetési 
effektusok figyelembe vételével, valamint az export és az 
import hatásaival. Forrás: Philip Ulrich and Ulrike Lehr, 
“Renewably employed in the German states: Report on the 
updated estimate of gross employment in the individual 
states in 2012”, Federal Ministry for the Environment, Nature 
Conservation and Nuclear Safety, 12 July 2013. 

Az igazsághoz tartozik az is, hogy a Kínából 
Németországba, és a nemzetközi piacokra 
beáramló olcsó napelemek miatt a német 
munkalehetőségek egy része felszámolásra 
került. Ezen kívül, a nagy energiaszolgáltatóknak, 
amelyek régen az energiapiacot uralták, szintén 
csökkenteniük kellett az alkalmazottak számát. 
A helyi energia előállítás viszont több milliárd 
euró hozzáadott értéket termel a német 
településeken, csökkenti Németország 
importfüggőségét, és növeli az állam 
adóbevételeit. 2012-ben a szektor 19,5 milliárd 
euró befektetést vonzott. 4 A számítások szerint 
2011-ben Németország 10 milliárd euró értékű 
energia importot váltott ki helyi előállítású 
megújuló energiával. 5 
 
Ami az európai országokat illeti, az European 
Climate Foundation által készíttetett tanulmány 
szerint Németország, Dánia, Svédország és az 
Egyesült Királyság a szén-dioxid-csökkentő 
intézkedéseknek köszönhetően gazdaságilag 
növekedett és új munkahelyeket teremtett; azaz 
az alacsony széndioxid kibocsátásra való áttérés 
és a versenyképesség kéz a kézben járnak. 
 

    
Mítosz 5. Mítosz 5. Mítosz 5. Mítosz 5. ----    A megújulók hatalmas állami A megújulók hatalmas állami A megújulók hatalmas állami A megújulók hatalmas állami 
támogatásokat kapnak, míg az atomenergia és a támogatásokat kapnak, míg az atomenergia és a támogatásokat kapnak, míg az atomenergia és a támogatásokat kapnak, míg az atomenergia és a 
fosszilis energiahordozók a piac törvényeit fosszilis energiahordozók a piac törvényeit fosszilis energiahordozók a piac törvényeit fosszilis energiahordozók a piac törvényeit 
betartva érvényesülhetnek.betartva érvényesülhetnek.betartva érvényesülhetnek.betartva érvényesülhetnek.    
 
Ez a felfogás téves. Sőt, a megújuló 
energiaforrások kevesebb támogatást kaptak, 
mint az atomenergia és a fosszilis 
energiahordozók, amelyek évtizedek óta komoly 
állami támogatásban részesültek és részesülnek. 
A feketeszénre alapozott energetika 
Németországban 1970 és 2012 között 177 milliárd 
euró támogatást kapott, a lignit szektor 65 
milliárd eurót, az atomipar pedig 187 milliárd 
eurót. Ugyanezen időszak alatt a megújuló 

                                                           
4 Erneubare Energien in Zahlen”, Federal Ministry for the 
Environment, Nature Conservation and Nuclear Safety, July 
2013, 30. 
5 Ibid., 29. 
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energiák 54 milliárd euró támogatásban 
részesültek. 
 
Az adatok hasonlóak európai uniós szinten is. 6 
Az Európai Bizottság egyik kiszivárgott 
tanulmánya szerint, míg 2011-ben a megújulók 30 
milliárd euró támogatásban részesültek, az 
atomenergia 35 milliárd eurót, a fosszilis 
energiahordozók pedig 26 milliárd eurót kaptak.  
A szén és a földgáz indirekt támogatása további 
40 milliárd eurót tett ki, hogy kifejezetten a 
fosszilis energiahordozók okozta szociális és 
egészségügyi hatásokat kompenzálják. 

    
Mítosz 6. Mítosz 6. Mítosz 6. Mítosz 6. ----    Az „Energiafordulat” egy Az „Energiafordulat” egy Az „Energiafordulat” egy Az „Energiafordulat” egy 
népszerűtlen intézkedés, amelyet fentről népszerűtlen intézkedés, amelyet fentről népszerűtlen intézkedés, amelyet fentről népszerűtlen intézkedés, amelyet fentről 
irányítanak.irányítanak.irányítanak.irányítanak.    
 
Ennek éppen az ellenkezője igaz. Az 1980-as 
évek elején, a Zöldek voltak az egyetlen politikai 
párt, amely a nukleáris leépítés és a megújulókra 
való áttérés mellett kardoskodott. Ma a pártok 
közötti egyetértés ezeket a célokat illetően 
abból fakad, hogy a többi párt is meg akar felelni 
a köz akaratának.  
 
A közvélemény kutatások szerint a német 
állampolgárok túlnyomó többsége támogatja az 
„Energiafordulatot”. A felmérések gyakran 85-
90%-os támogatottságot mutatnak, még akkor 
is, ha ugyanezen felmérésekben a németek 
aggodalmukat fejezik ki az egyre növekvő 
költségek miatt. A felmérések ugyanakkor azt is 
bizonyítják, hogy a németek hajlandók többet 
fizetni, hogy támogassák a megújulókat, viszont 
ennek is van egy határa. 7 

                                                           
6 Swantje Küchler and Bettina Meyer, „Was Strom wirklich 
kostet. Vergleich der staatlichen Förderungen und 
gesamtgesellschaftlichen Kosten konventioneller und 
erneuerbarer Energien., Forum Ökologisch-Soziale 
Marktwirtschaft 2012. 
7 ““““Bürger würden für Energiewende mehr zahlen”, Focus, 4 
January 2012. 
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Nem nőtt, maximum stagnált a német 
energiaipar kibocsátása, mivel a 2010-13 közötti 
időszakban, a megújulók felhasználásával 
történő villamosenergia-termelés kiegyenlítette 
az atomenergia jelentős csökkenését. 
Igaz, hogy az elmúlt két évben a széntüzelésű 
villamosenergia-termelés növekedett 
Németországban, viszont a szén felhasználása 
az átlag alatt marad az előző évtizedhez képest, 
mind összességében, mind a német 
villamosenergia-termelés megoszlását illetően. 
A villamosenergia-termeléshez felhasznált 
fosszilis üzemanyagok felhasználása, azonban 
nem emelkedett az előző évekhez képest. Az 
alábbi táblázatban található adatok szerint a 
széntüzelésű villamosenergia-termelés 
Németországban körülbelül 25 TWh-ra 
növekedett 2010 (az utolsó teljes év mielőtt a 
hét atomerőművet bezárták) és 2013 között. 
Ugyanezen idő alatt a földgáztüzelésű 
villamosenergia-termelés 23 TWh-ra csökkent, 
és a kőolaj-tüzelés szintén valamelyest 
csökkent. Tehát, 2010 és 2013 között a fosszilis 
tüzelőanyagot felhasználó villamosenergia-
termelés viszonylag állandó maradt, azonban 
nagyfokú áttérés történt a földgázról a szénre. 
Hosszabb időre visszetekintve pedig az 
mondható el, hogy az elmúlt pár évben egy kevés 
visszaesést tapasztalhatunk a széntüzelésű 
villamosenergia-termelésben, az előző 
évtizedhez képest. 
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A német villamosenergia-termelés megoszlása 166 

TWh  2004  2007  2010  2013  

Barnaszén  158 (25,6%)  155 (24,2%)  146 (23,0%)  162 (25,6%)  

Feketeszén  141 (22,8%)  142 (22,2%)  117 (18,5%)  124 (19,6%)  

Földgáz  63 (10,2%)  78 (12,2%)  89 (14.1%)  67 (10,5%)  

Kőolaj 11 (1,7%)  10 (1,6%)  9 (1,4%)  6 (1,0%)  

Atomenergia 167 (27,1%)  141 (21,9%)  141 (22,2%)  97 (15,4%)  

Megújulók 57 (9,2%)  88 (13,8%)  105 (16,6%)  152 (23,9%)  

Egyéb 21 (3,4%)  27 (4,1%)  26 (4,2%)  25 (4,0%)  

Total 
termelés  

618 (100%)  641 (100%)  633 (100%)  634 (100%)  

Nettó export  7  19  18  33  

Teljes 
felhasználás  

610  622  615  596  

 

 
 


