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Az energiapolitika legutóbbi, 1993. évi meg-
fogalmazása és parlament általi elfogadása 
óta alapvető változások mentek végbe Ma-
gyarország nemzetgazdaságában, annak ré-
szeként az energiaszektorban és az energeti-
ka hazai és nemzetközi peremfeltételeiben 
(energiaigényesség csökkenése, magántulaj-
don térnyerése, versenypiaci feltételek kiala-
kulása a vezetékes energiahordozók területén 
is, a kőolaj és a földgáz világpiaci árának drá-
mai növekedése stb.). Mindezek miatt új 
energiapolitika megfogalmazására van szük-
ség. A következőkben egy szakértői bizottság 
által összeállított dokumentumra (Csom et 
al., 2006) és az azt előkészítő tanulmányok-
ra alapozva foglalom össze egy új energiapo-
litika javasolt legfontosabb prioritásait.

Ennek során azzal kell számolni, hogy a 
figyelembe vett (2030-ig terjedő) időtávon 
is igen nagy változások mehetnek végbe a 
világpolitikában és -gazdaságban, az energia-
technológia színvonalában, amelyek miatt 
változik az energetika feltétel- és célrendsze-
re. Eléggé megbízhatóan prognosztizálhatók 
már ma is a következők:
• tendenciáját tekintve az energia a követ-

kező 25 évben tovább drágul;
• az energia rendelkezésre állásának mai 

kockázatai hosszú távon is érvényesülnek;
• a környezetvédelmi követelmények szigo-

rodni fognak;

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Magyarországnak – mint az Európai 
Unió tagállamának – az energiapolitikát 
az EU irányelveit is figyelembe véve kell 
végrehajtania.
Fentiek következtében a feltételrendszer

hez alkalmazkodni tudó, a gazdaságpolitika 
részeként megfogalmazott, a nemzeti preferen
ciákat figyelembe vevő, de az Európai Unió 
erőterébe helyezett, rugalmas energiapolitikára 
van szükség, ami rendszeres felülvizsgálatot és 
aktualizálást feltételez.

Néhány fontos európai uniós irányelv és azok 
továbbfejlesztésének indokai

Az Európai Unió által 2000-ben kiadott Zöld 
Könyv megállapítása szerint – amit több más 
EU-s dokumentum is megerősített – az 
energiapolitika legfontosabb alapkövetelmé-
nyei, illetve alappillérei a következők (Ligeti 
et al., 2006):
• az energiaellátás biztonságának szavato-

lása;
• a fenntartható fejlődés feltételeinek biztosí-

tása, ami egyrészt a természeti erőforrások 
kímélésének, másrészt a környezet meg-
óvásának és a környezeti szennyeződés 
mérséklésének követelményét jelenti;

• a gazdaságosság, a gazdasági versenyképes-
ség biztosítása;

• szociális felelősség a nehéz helyzetben lé-
vő állampolgárokkal szemben.

ENErGIaPolITIKaI PrIorITÁSoK
Csom Gyula
DSc, professor emeritus

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
csom@reak.bme.hu



�

A Zöld Könyv által megfogalmazott leg-
fontosabb prioritások, illetve eszközök a fenti 
alapkövetelmények teljesítése érdekében:
• az energiahatékonyság, az energiamegta-

karítás fokozása, s ezáltal az energiaigények, 
illetve azok növekedésének mérséklése;

• megfelelő energiahordozó-struktúra ki-
alakítása, s azon belül a megújuló energia-
források részarányának erőteljes növelé-
se az energiafelhasználásban;

• jó gazdasági és politikai kapcsolatok fenn-
tartása az energiaszállító és -tranzitáló 
országokkal;

• energiaforrás-diverzifikáció szélesítése, a 
szállítási kapacitások bővítése, a szállító-
vezeték-rendszerek fejlesztése.
Az atomenergia energetikai felhasználá-

sának megítélése nem egységes az Európai 
Unióban. Vannak az atomenergiát favorizá-
ló (például Franciaország és Csehország), az 
atomenergia alkalmazását nyitott opcióként 
kezelő (például Finnország és Magyarország), 
az atomenergia fokozatos kiiktatását tervező 
(például Svédország és Németország) és az 
atomenergiát teljesen elvető országok (Auszt-

ria és Olaszország). Ezeket figyelembe véve 
a már említett Zöld Könyv azt prognosztizál-
ja, hogy az atomerőművi villamosenergia-ter-
melés részesedése 2010-től kezdve fokozato-
san csökken az Európai Unióban.

 Az elvégzett elemzések szerint a fentiek-
ben röviden vázolt eszközök alkalmazása ön-
magukban nem vezetnek a várt eredményre. 
Az EU-25 energetikai importfüggése tovább-
ra is gyorsan növekszik (�. táblázat), a CO2-
kibocsátás az EU által elvárt csökkenés helyett 
jelentősen nő a következő 25 évben (�. táblá
zat). A CO2-kibocsátás 2010-től, azaz a nuk-
leárisenergia-termelés Zöld Könyv szerint 
prognosztizált tetőzését követően jelentősen  
felgyorsul.  Az adatotok azt jelzik, hogy ha 
csak a fentiekben vázolt intézkedések történnek, 
akkor a következő �� évben az Európai Unió
ban sem az ellátásbiztonsági, sem a környezet
védelmi stratégiai célok nem fognak teljesülni. 
Ennek egyik fő okaként az atomenergia-fel-
használás 2010 utánra prognosztizált csök-
kenése tekinthető. Nem véletlen, hogy az 
atomenergiát eddig negatívan értékelő több 
ország újabban atomenergiát elutasító poli-

 2000 2010 2020 2030

Szilárd tüzelőanyagok 30,1 37,4 50,8 65,7
Folyékony tüzelőanyagok 76,5 81,4 86,1 88,5
Földgáz 49,5 61,4 75,3 81,4
Összes fosszilis tüzelőanyag 47,2 53,3 62,1 67,5

�. táblázat • Az EU-25 importfüggésének alakulása a fosszilis primerenergia-ellátásban, %

 2000 2010 2020 2030

Összes kibocsátás, Mtonna 3665 3757 4041 4304
                               %  100 102,5 110,3 117,4

Ebből vill.energia, Mtonna  1193,3 1218,7 1393,6 1600,4
                               % 100 102,1 116,8 134,5

�. táblázat • A CO2-kibocsátás alakulása az Európai Unióban 2000–2030 között
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tikájának felülvizsgálatát fontolgatja, illetve 
egyesek már bizonyos intézkedéseket is 
hoztak ennek megfelelően.

Fő alapkövetelmények Magyarország energia
politikájában

Magyarország energiapolitikájában ugyan-
azokból az alapkövetelményekből indulha-
tunk ki, amelyeket az EU-ra az előzőekben 
írtaknak megfelelően megfogalmaztak. A 
legfontosabb prioritások, illetve eszközök 
azonban a felvetett problémák kiküszöbölése, 
ill. enyhítése céljából kiegészítésre szorulnak.

A megfogalmazott követelmények (ener-
getikai ellátásbiztonság, környezetvédelem, 
gazdaságosság, illetve gazdasági versenyképes-
ség, szociális felelősség) sok tekintetben el-
lentmondanak egymásnak, ezért maradékta-
lan együttes kielégítésük valószínűleg nem 
lehetséges. Emiatt a magyar energiapolitika 
legfontosabb stratégiai célja az, hogy a hosszú 
távú szempontokat is mérlegelve optimalizálja 
az ellátásbiztonság, a gazdaságosság, a gazda
sági versenyképesség, a környezetvédelem és a 
szociális felelősség közötti ellentmondások felol
dását, azaz a lehető legjobban összeegyeztesse e 
követelmények kielégítését.

Az alapkövetelményeket kielégítő hazai ener
giapolitika fő prioritásai, illetve eszközei

Részben azonosak az európai uniós szinten 
megfogalmazottakkal (Csom et al., 2006):
• az energiahatékonyság, az energiamegta-

karítások fokozásával az energiaigények 
növekedési ütemének mérséklése;

• a megfelelő energiahordozó-struktúra 
kialakítása, az energiahordozó-fajták di-
verzifikálása;

• a földgázfelhasználás részesedése további 
növekedésének mérséklése, illetve meg-
állítása;

• a megújuló energiaforrások részarányá-
nak növelése;

• az atomenergia felhasználása hosszú tá-
von is;

• az energiaellátás biztonságának fenntartá-
sához szükséges és a fogyasztói érdekeket 
szolgáló versenypiac, továbbá a befekte-
tésbarát gazdasági környezet megterem-
tése, illetve folyamatos fenntartása;

• az energiaforrás- és szállításdiverzifikáció 
szélesítése;

• megfelelő stratégiai készletezés feltételei-
nek megteremtése és folyamatos fenn-
tartása;

• az Európai Unió ez irányú törekvéseinek 
részeként jó gazdasági és politikai kapcso-
latok szélesítése az energiaszállító és -tran-
zitáló országokkal.
Az energiahatékonyság növelése alapvető 

prioritás, mivel ez az egyetlen olyan eszköz, 
amely az energiapolitika valamennyi alapkö-
vetelményének teljesítéséhez hozzájárul 
(Szerdahelyi et al., 2005). Minthogy az egyik 
legfontosabb energiahatékonysági mutató 
az ország által egy év alatt megtermelt GDP 
és az évenkénti energiafelhasználás hányado-
sa, e prioritás érvényesítése megköveteli, 
hogy az energiafogyasztás lassabban növeked-
jen, mint a GDP (Tombor et al., 2005), és 
javuljon az összes többi  hatékonysági muta-
tó is. Az energiafogyasztás lassabb növekedé-
se energetikán belüli feladat (az energiater-
melés és -fogyasztás hatásfokának javítása, 
ehhez technológiafejlesztés, energiatakarékos-
ság, energia- és környezettudatos szemlélet 
kialakítása stb.), a GDP gyorsabb növekedé-
se a nemzetgazdaság értékteremtő képessé-
gének növelését, azaz energetikán kívüli fel-
adatot jelent. Az energiahatékonyság recip-
roka az energiaigényesség, ami Magyarorszá-
gon (vásárlóerő-paritáson mérve) ma mint-
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egy 20 %-kal magasabb az európai uniós 
átlagnál. A fentiek révén el kell érni, hogy az 
energiahatékonyság Magyarországon legkésőbb 
�0�0ig érje el az Európai Unió mai átlagát, 
�0�0ig pedig az akkori átlagát. A villamos 
energiára vonatkoztatott energiaigényesség 
már ma is megfelel az európai uniós átlagnak, 
sőt valamivel kisebb is annál.

A megújuló energiahordozók részarányá
nak növelése egyszerre csökkenti Magyaror-
szág importfüggőségét, és javítja a fenntartha-
tó fejlődés feltételeit, benne a környezet- és 
klímavédelmi célok teljesíthetőségét. Támo-
gatás nélkül azonban a megújuló energiák 
alkalmazása ma még általában nem gazda-
ságos, és – különösen a szélenergia – rendszer-
szabályozási problémákat is okoz. Részben 
ez utóbbiak figyelmen kívül hagyása miatt, 
a megújuló energiák a közvélekedésben túl-
értékeltek. A vázolt előnyök és hátrányok 
együttes figyelembevétele azt jelenti, hogy a 
megújuló energiák alkalmazásával nem cél-
szerű túllépni a támogatások még tolerálha-
tó és a rendszerirányítás által még kezelhető 
szintjét. Reális értékelés szerint a magyarorszá
gi megújuló energiafelhasználás részaránya 
�0�0ig mintegy �0 %ot érhet el (Giber et al., 
2005). Magyarországon mindenekelőtt a 
biomasszának, a bioüzemanyagnak, kisebb 
mértékben a szélenergiának, valamint loká-
lisan, decentralizáltan a földhőnek (geotermi-
kus energiának) és a napkollektoros hőterme-
lésnek van jelentősége. A biomasszaerőmű
kapacitás csak részben és átmenetileg támasz
kodhat a hagyományos erdőgazdálkodásra, a 
távlati bázist az élelmiszer és takarmánycélú 
termelésből kivonandó földterületek hasznosí
tásához, a vidékfejlesztéshez és a vidéki foglalkoz
tatáshoz is hozzájáruló energiaültetvényekkel 
kell biztosítani (Giber et al., 2005). Ugyan-
ilyen szinergikus hatásai vannak a bioüzem-

anyagok termelésének is, ha az hazai agrárbázi-
son valósul meg. A megújuló energiaforrások 
gazdasági versenyképessége nő, ha az ún. külső 
(externális) költségeket valamennyi energiafaj-
tánál teljes egészében figyelembe vesszük.

A nukleáris üzemanyag könnyű és bizton-
ságos beszerezhetőségéből, hosszú időre (akár 
több évre) szóló, műszakilag könnyű és gaz-
daságilag nem megterhelő stratégiai készletez-
hetőségéből adódóan a fűtőelemek import-
ból történő beszerzése nem jelent ellátásbiz-
tonsági kockázatot, azaz az atomenergia al-
kalmazása az ellátásbiztonság javításának 
egyik leghatékonyabb eszköze. Jelentősen 
hozzájárul az üvegházhatású gázok (CO2 
stb.) környezetbe bocsátásának csökkentésé-
hez és ezáltal a környezet- és a klímavédelmi 
célok eléréséhez. Segíti az olcsóbb villamos-
energia-termelést, az árstabilitást, a hosszú 
távú gazdasági előretervezhetőséget és ezeken 
keresztül a magyar nemzetgazdaság verseny-
képességének emelését. Ezek miatt az atom-
energiának nemcsak ma, hanem hosszú tá-
von is folyamatos és jelentős szerepet kell 
kapnia a hazai energiaellátáson belül. Ez azt 
jelenti, hogy a paksi atomerőmű tervezett 
üzemidőhosszabbításán túl nyitott opciónak 
kell tekinteni új atomerőművi blokk(ok) �0�0 
előtti létesítését is (Csom et al., 2006). Ehhez 
a nukleáris biztonság prioritását továbbra is 
fenn kell tartani, és a terveknek megfelelően 
időben meg kell oldani a radioaktív hulladé-
kok végleges elhelyezésére alkalmas tároló 
üzembe helyezését.

Alapvető fontosságú a kiegyensúlyozott 
forrásszerkezet elérése és fenntartása. Ma indo-
kolatlanul magas arányt képvisel (több mint 
45 %-ot) az energiafelhasználáson belül a 
földgáz. Az EU-25-ön belül csak Hollandiá-
ban magasabb kicsivel a földgáznak energia-
felhasználáson belüli részesedése, de ez az 
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ország nettó kivitellel rendelkezik ebből az 
energiahordozóból. Minthogy nálunk nem 
ez a helyzet, a földgáz magas részaránya az 
igen magas importfüggőségen keresztül ellá-
tásbiztonsági kockázatot jelent. Ennek csök-
kentése hosszabb távú prioritás. Egyetlen 
hosszú távon is számottevő hazai energiaforrá-
sunk a lignit (Gács et al., 2006). Felhasználá-
sa csökkenti az importfüggőséget, növeli 
azonban a CO2 környezetbe bocsátását, ami 
a környezet- és klímavédelmi célok elérését 
veszélyeztetheti. Az elvégzett vizsgálatok sze-
rint (Gács et al., 2006) e komplex problémán 
a megújuló energiaforrások és különösen az 
atomenergia – már vázolt – fokozottabb alkal
mazása segíthet. 

A kőolaj- és földgázszükséglet több mint 
háromnegyedét már ma is importból sze-
rezzük be, a földgáz több mint 80 %-át 
Oroszországból, nagyrészt egyetlen vezeték-
rendszeren keresztül (Tihanyi et al., 2006). 
A kőolaj egyelőre nem nélkülözhető a közle-
kedésben, a többirányú zavarmentes besze-
rezhetősége miatt azonban ez nem okoz 
gondot. A földgázfelhasználás mértéke csak 
részben, és nagyon lassú ütemben fogható 
vissza. Emiatt forrás és szállításdiverzifikáció
val kombinálva fejleszteni kell a határkeresz
tező importbeszállító kapacitásokat, el kell érni, 
hogy Magyarország a földgázszállítás tekin
tetében tranzitországgá váljon. Az energia-
hordozók stratégiai készletezésének legfon-
tosabb célja, hogy bármilyen ellátási nehéz-
ség esetében elkerülhetők legyenek a korlá-
tozások, illetve csak végső esetben, a hazai 
és a nemzetközi együttműködési lehetőség 
kimerülése esetén kerülhessen azokra sor. 
Olyan földgáztároló rendszert kell kiépíteni, 
amely a hazai kereskedelmi és biztonsági 
készletezés kielégítésén túl regionális tárolási 
szerepvállalást is lehetővé tesz.

A stratégiai célok elérésének néhány peremfelté
tele és azok megteremtése

2030-ig – döntően a műszaki állapot és a 
gazdasági ellehetetlenülés miatt kiselejtezen-
dő erőművek pótlására, kisebb részben a 
növekvő igények fedezése céljából – mintegy 
8000 MW új erőművi kapacitást kell megépí-
teni. A létesítési, engedélyezési feltételrend-
szerben mindenfajta opciót nyitva kell tar-
tani. Fontos szempont e tekintetben is a ki-
egyensúlyozott forrásszerkezet, az ellátásbiz-
tonság, a környezetvédelem és a gazdaságos-
ság követelményeinek összehangolt kielégí-
tése (Tombor et al., 2005). Ebben a szerke-
zetben helye lehet a lignittüzelésű erőmű 
építésének is, ha a CO2-kibocsátás emiatt 
bekövetkező növekedését a megújuló energia-
források és különösen a nukleáris energia 
fokozottabb alkalmazásával ellensúlyozzuk. 
Az atomerőművi részarány, a kevésbé rugal-
mas – de igen jó hatásfokú energiatermelést 
biztosító – kapcsolt energiatermelés, a nagy 
kihasználásra törekvő biomassza-erőművek 
és a – fogyasztói igényeket követni nem tudó 

– sztochasztikusan változó szélerőművi villa-
mosenergia-termelés miatti rendszerszabá-
lyozási feladatok gazdasági szempontokat is 
figyelembe vevő megoldhatósága céljából a 
vizsgált időszakban szükségessé válik szivattyús 
tározós vízerőmű(vek) létesítése, esetleg �00–900 
MW összkapacitással. 

Indokolt a villamosenergia-hálózat fej-
lesztése. Ennek fontos célja valamennyi szom
szédos állammal/rendszerrel egy átviteli veze
ték kiépítése, de az üzemzavarok tovaterjedésé
nek megakadályozása érdekében a túlzott „tá
maszkodás” elkerülése (Lengyel et al., 2005). 
El kell érni, hogy az átviteli hálózat ne je-
lentsen korlátot a liberalizált villamosenergia-
piacon. 
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A gazdaságos távhőszolgáltatás meglévő 
rendszerei hosszú távú fenntartásának nincs 
ésszerű és gazdaságosan megvalósítható alter-
natívája. Indokolt a kapcsolt hő és villamos
energiatermelés szorgalmazása és az épületek 
energiahatékonyságának javítása (Tarján, 
2005).

Liberalizált piaci körülmények között a 
kiegyensúlyozott, optimális energiahordozó 
szerkezet elérésére, az ellátásbiztonságot ga-
rantáló vezetékrendszerek és tárolók megva-
lósíthatóságára, a fogyasztói költségek mini-
malizálására törekvő termelőkapacitásfejlesz
tésre csak társasági döntések alapján van lehe
tőség, de ez nem bízható kizárólag a piac ön
szabályozási mechanizmusaira. Az államnak 
is nagy szerepe van a kívánatos irányú fejlődést 
elősegítő jogi, adózási, támogatási rendszerek, 
a megfelelő beruházási és működési feltételek, 
az ösztönző gazdasági környezet létrehozásá-
val és fenntartásával. A piacnyitás során az 
ellátásbiztonság, a fogyasztói érdekek és a 
nemzeti vagyon értékének megőrzését a fo-
gyasztói költségek minimalizálását alapvető 
elvárásként kell figyelembe venni.

Figyelembe véve a máig kialakult tulajdo-
nosi szerkezetet is, a hazai energetikán belül 
továbbra is helye van az állami és magántulaj
donnak. Ez megköveteli, hogy az erős állam 
és a multinacionális nagyvállalatok optimá-
lis együttműködést alakítsanak ki. Az állami 
tulajdonú társaságok egyenlő, diszkrimináció-
mentes működési feltételeinek biztosításával 
arra kell törekedni, hogy az energetikán belüli 
jelenlegi hazai tulajdonosi struktúra a követke
zőkben ne tolódjon el még inkább a külföldi tu
lajdonú nagy multinacionális cégek irányába.

Az energiaforrásokért, energetikai befekte-
tésekért folyó versenyben különösen fontos, 
hogy a magyar államigazgatás a változásokat 

megfelelően előkészítse, az EU és más – külö-
nösen az energiaszállító és tranzitáló orszá-
gokkal való – nemzetközi együttműködések-
ben és külpolitikában az ország érdekeit kellő 
hatékonysággal képviselje.

Az árakat a piaci folyamatoknak kell ki
alakítaniuk, de az államnak maga eszközeivel 
– többek között megfelel adó- és támogatás-
politikával – olyan befolyásolásra kell töreked-
nie, ami az energiamegtakarításra, az energia-
fogyasztás csökkentésére ösztönöz, és megdrá-
gítja a csúcsidejű fogyasztást (Békés, 2006). 
Bizonyos alacsony kockázatviselő képességű és 
szegényebb csoportok esetében szükséges a piaci 
hatások tompítása az alapvető szolgáltatások
hoz való hozzáférés elérhetősége és a társadalmi 
szolidaritás jegyében.

Fontos az energetikán belül is a megfelelő 
színvonalú hazai szakmai kompetencia folya
matos fenntartása, illetve fejlesztése. Ez magas 
szintű hazai energetikai K+F tevékenységet 
(Tihanyi et al., 2006) és szakemberképzést tesz 
szükségessé. Megfelelő oktatás- és információ-
politikával energia- és környezettudatos 
szemléletet, közgondolkodást kell fenntar-
tani, illetve kialakítani. Ezek elősegítésére az 
energetikai cégek bevonásával elkülönítetten 
kezelt, energetikai kutatásifejlesztésioktatási 
pénzalapot kell létrehozni.

Kulcsszavak: energetikai ellátásbiztonság, 
fenntartható fejlődés, környezetvédelem, gaz
dasági versenyképesség, szociális felelősség, 
energiahatékonyság, fosszilis energiahordozók, 
megújuló energiaforrások, atomenergia, forrás
diverzifikáció, szállításdiverzifikáció, CO�ki
bocsátás, importfüggőség, stratégiai készletezés, 
biomassza, erőműépítés, távhőszolgáltatás, 
energiapiac, tulajdonosi struktúra, szakmai 
kompetencia, K+F, szakemberképzés

Csom Gyula • Energiapolitikai prioritások



Magyar Tudomány • 2007/1

�0

IroDalom
Békés Gy. (2005): A vezetékes energia árai és állami befo

lyásolásuk lehetőségei. Energiaárak és társadalmi szoli
daritás. Tanulmány. Budapest, 2005. december

Csom Gyula et al. (2006): A nukleáris energia szerepe a 
jövő energiaellátásában, különös tekintettel a paksi atom
erőmű jövőjére. Tanulmány. Budapest, 2006. január 

Csom Gyula et al. (2006): Magyarország energiapoli
tikája �00�–�0�0, (Javaslat). Tanulmány. Budapest, 
2006. június 25.

Gács Iván et al. (2006): Magyarország primerenergia
hordozó struktúrájának elemzése, alakításának straté
giai céljai. Tanulmány. Budapest, 2006. március

Giber János et al. (2005): A megújuló energiaforrások 
szerepe az energiaellátásban. Tanulmány. Budapest, 
2005. szeptember 

Lengyel Gyula et al. (2005): Az egységes európai piacra és 
a többi szomszédos országgal kialakított regionális háló
zatra való bekapcsolódás fejlesztési igényei az energia
szektorban. Tanulmány. Budapest, 2005. június

Ligeti Pál et al. (2006): Az új magyar energiapolitika 
mozgástere az EU piacnyitási szabályaival és stratégiá
jának függvényében. Tanulmány. Bp. 2006. január

Poós Miklós – Rácz László (2005): A hazai energiael
látással kapcsolatos közép és hosszú távú környezetvé
delmi követelmények. Tanulmány. Budapest, 2005. 
december

Szerdahelyi György et al. (2005): Energiatakarékosság 
a magyar energiapolitikában. Tanulmány. Budapest, 
2005. november

Tarján R. (2005): A magyarországi távhőszolgáltatás 
helyzete, szerepe az energiapolitikában. Tanulmány. 
Budapest, 2005. december

Tihanyi László et al. (2006): Az energetikai K+F szere
pe. Tanulmány. Budapest, 2006. január

Tihanyi László et al. (2006): Rendelkezésre álló fosszilis 
források. Tanulmány. Budapest, 2006. február

Tombor Antal et al. (2005): A hazai energiaigény 
prognózisai és az azokból levonható következtetések. 
Tanulmány. Budapest, 2005. december




