
 

BUDAPEST KÖRNYEZETI ÁLLAPOTÉRTÉKELÉSE 2014. 

 

 

1 

Budapest Főváros Fenntartható Energia Akció Programja (SEAP) 

Jelen dokumentum a Budapest Környezeti Állapotértékelésének 2014. Energiagazdálkodási 

fejezetét és annak függelékében található SEAP energiafelhasználási táblázatokat tartalmazza, 

melyet a Fővárosi Közgyűlés 2015. május 27-én fogadott el 736/2015.(V.27.) Főv. Kgy. határozat 

számmal. A teljes Budapest Környezeti Állapotértékelése 2014. dokumentum és a hozzá tartozó 

Előterjesztés a következő linken érhetőek el: 

http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6683&agendaitemid=8

8810 

 

  

http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6683&agendaitemid=88810
http://infoszab.budapest.hu:8080/akl/tva/Tir.aspx?scope=kozgyules&sessionid=6683&agendaitemid=88810
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II.1. ENERGIAGAZDÁLKODÁS  

A környezeti állapotot befolyásoló eddig ismertetett tényezőkön (természeti adottságok, 

területhasználat, népsűrűség, gazdasági hatékonyság) kívül az egyik legmeghatározóbb 

hatótényező az olyan energiagazdálkodás, amely az ellátás biztonságán kívül, az 

energiahatékonyság szemléleten alapul, a hosszú távú környezeti érdekek egyidejű 

figyelembevétele mellett. 

A szénhidrogén – bányászati termék alapú (fosszilis) – tüzelő anyagok égési, energiaátalakulási 

folyamatának
1
 egyik végterméke a szén-dioxid (CO2), amely az egyik legfőbb üvegházhatású gáz, 

és amelynek globális szintű emelkedése a Föld légkörének felmelegedését vonja maga után. 

Budapest energiagazdálkodási helyzetét 2013-ban a következő – különböző szempont szerint 

részletezett – főbb fizikai adatok jellemzik. 

Budapest energiafelhasználása 85%-ban fosszilis jellegű, mivel a villamos energia hazai termelése 

jelentős részben (41%), a távhő előállítása majdnem teljes mértékben (95%) szénhidrogén alapú 

energiahordozók felhasználásával történik. Az atomenergia – a villamos energia hazai termelésű 

része alapján – 12%, míg a megújuló energiahordozók aránya: 3%. 

Az energiahordozók főbb végfelhasználói csoportjainak vizsgálata alapján a fővárosi lakosság 

fogyasztása mintegy 40-50%-ra becsülhető. 

A 2013. évi budapesti végfelhasználás (27 998 ezer MWh) alapján megállapítható, hogy az egy 

lakosra jutó energiafelhasználás 16,1 MWh/fő, ami a 2012. évi adathoz képest mintegy 6%-os 

csökkenést mutat. 

Az energiahordozók megoszlása végfelhasználásuk szerint: 

 földgáz: 44%, 

 villamos energia: 24%, 

 a közlekedés ágazatban felhasznált gázolaj, benzin, folyékony gáz: 22%, 

 távhő: 10%. 

A 2013. évi budapesti energiafelhasználáshoz köthető CO2-kibocsátás (8 678 048 tonna CO2 

egyenértékű kibocsátás) eredményeképp egy lakosra 5,0 t CO2/fő jut; főbb tényezői: 

 45%-a a fővárosi fogyasztású villamos energia előállításához használt tüzelőanyagok fosszilis 

jellegű részéből ered; 

 17%-a lakóházak földgáz-felhasználásából ered; 

 9%-a távhő termeléshez használt tüzelőanyagok fosszilis jellegű részéből ered; 

 8 - 8%-ot eredményez a fővárosban vásárolt (egyszerűsítést alkalmazva: feltételezetten a 

fővárosban el is használt) benzin és gázolaj felhasználása (közösségi közlekedés és a további 

önkormányzati felhasználás nélkül); 

 7%-a szolgáltató épületek, létesítmények földgáz fogyasztásához, füstgáz kibocsátásához 

köthető. 

Energiagazdálkodás részletes leírása, jellemzése 

A Fővárosi Önkormányzat 2008-ban csatlakozott a Polgármesterek Szövetségéhez
2
 (Covenant of 

Mayors, a továbbiakban: CoM). A CoM az Energy Cities városszövetség által kezdeményezett olyan 

3000 taggal rendelkező szövetsége, melynek tagjai, így Budapest is, a CO2-kibocsátás 

csökkentésével kapcsolatos vállalásokat tettek, az adatok nemzetközi szinten történő 

összehasonlíthatósága és a globális CO2-szint csökkentés érdekében. 

Ennek keretében Budapest 2020-ig a CO2-kibocsátás legalább 21%-os csökkentését és ehhez 

kapcsolódóan egy Fenntartható Energia Akcióterv (Sustainable Energy Action Plan, a 

továbbiakban: SEAP) készítését vállalta, melyben – a 2005. évi alapadatok felvételét követően – 

a 2020-ra kitűzött kibocsátási célértékek megvalósulásához szükséges intézkedéseket és cselekvési 
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programokat mutatja be. E munka keretében a CoM honlapjára kerülnek rendszeresen feltöltésre
3
 a 

SEAP és annak részét képező adatok. 

A SEAP mostani felülvizsgálata alapján a bázisévre vonatkozó földgáz és villamos energia 

végfelhasználásban egyenként mintegy egyharmaddal kisebb szintet tapasztaltunk, a szintén kisebb 

szintű fővárosi közösségi közlekedési villamosenergia- (26%) és jelentősen alacsonyabb gázolaj-

felhasználás (84%) mellett. További, ennél kisebb mértékű felhasználási szintekkel együtt a különböző 

energia végfelhasználáshoz köthető fővárosi CO2-kibocsátás mintegy 29%-kal eredményezett 

alacsonyabb bázisévi szintet, ennek megfelelően a 2020-as célérték tábla részadatai is módosításra 

kerültek. 

A bázisévi adatokon túl a 2013. évi adatok feldolgozása után az is megállapítható, hogy 

– a módosításra kerülő 2005. évi bázisértékre és a 2020-ra vállalt legalább 21%-os CO2-kibocsátás 

csökkentési célra tekintettel – a jelenlegi CO2-kibocsátás mintegy 15%-os csökkenési szintnek 

felel meg. 

A SEAP idei felülvizsgálatát tartalmazó – az egységes módszertani útmutató
4
 alapján összeállított – 

aktuális, részletes adattáblák a Függelékben találhatók, a 2013. évi energiafelhasználást a 

1. táblázat foglalja össze. 

1. táblázat: Energiafelhasználás, 2013 (saját számítás) 

 
* csak FŐTÁV adatszolgáltatás 

**villamos energia hazai termelése - 2013. (MEKH adatszolgáltatás) 

***geotermikus energia, napenergia, biomassza 

Fentiek alapján a fővárosi energiagazdálkodás, illetve annak környezeti szempontú részletei, 

összefüggései az alábbiak szerint foglalhatók össze, különös tekintettel a főbb tényezőkre és az 

energiahatékonyság szempontjaira. 

Gázellátás  

A budapesti végfelhasználás szerint a legjelentősebb energiahordozó a földgáz (44%), amely a 

kisebb hazai termelés mellett (elsősorban orosz) import útján kerül a fogyasztókhoz. A nagynyomású 

országos gázhálózatok és létesítményeik – a gázátadó-, nyomásszabályzó (csökkentő) állomások – a 

jelenlegi igényt biztosítani tudják, illetve rendelkeznek tartalékokkal. A főváros gázellátottsága 

gyakorlatilag teljesnek tekinthető. 
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A lakossági gázfelhasználás országszerte – a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

adatai alapján – csökkenő tendenciát mutat, a budapesti tendencia is hasonlóan alakul. 

A budapesti gázátadó állomásokat működtető – FGSZ Földgázszállító Zrt. adatai alapján – hosszabb 

távon is csökkenő gázfelhasználási tendencia mutatkozik, 2013-ban 26%-kal kevesebb 

földgázmennyiséget adtak át, mint 2005-ben, 2012. évhez képest 3,4%-os csökkenés volt 

tapasztalható. 

A lakossági fogyasztás – mely a 2013. évi földgáz-végfelhasználáson belül 60%-ot tesz ki – 

kismértékű növekedést mutat, a felhasználás 3,2%-kal volt magasabb 2013-ban az előző évhez 

képest, mindeközben a nem lakossági felhasználás 7,7%-kal mérsékeltebb volt. 

A fővárosi földgáz-végfogyasztás a 2013. évi budapesti energiafelhasználáshoz köthető 

CO2-kibocsátáshoz 28%-ban járult hozzá, ezen belül a legnagyobb részt a lakóházak (leginkább 

fűtési célú) földgázfogyasztásához köthető (17,0%), majd a szolgáltató épületek, létesítmények 

kibocsátásai (7,0%) adják. 

Villamosenergia-ellátás  

A villamosenergia-hálózatok Budapest teljes területét úgy fedik le, hogy azokról a fogyasztók ellátása 

gyakorlatilag teljesnek tekinthető, az igényekhez tartalékokkal is rendelkeznek. 

A tartalékokat a helyi villamosenergia-termelő berendezések is kiegészítik, amelyek lehetnek az 

500 kW és 5 MW közötti beépített teljesítményű kiserőművek (15-20 db), továbbá a gázmotoros 

energiatermelő egységek (5-10 db), valamint az akár nap-, szélenergiával működő háztartási méretű 

kiserőművek (mintegy 200 db). 

Az energiahordozók összes mennyiségének 2013. évi budapesti végfelhasználását tekintve 

a villamos energia aránya mintegy 24%. A fővárosi hálózati engedélyes (ELMŰ Hálózati Kft., akinek 

a hatóságtól kapott joga és kizárólagos felelőssége a hálózat fenntartása) adatai alapján, 

a Budapest területén átadott villamos energia mennyisége 2013-ban 6,7 millió MWh volt, mely 

1,2%-kal volt kevesebb a 2012. évinél. A fővárosi villamosenergia-fogyasztás a 2013. évi 

budapesti energiafelhasználáshoz köthető CO2-kibocsátáshoz 45%-ban járult hozzá. 

Közvilágítás  

Budapesten a közvilágítás (a közlekedés-, köz- és vagyonbiztonság érdekében szükséges 

összefüggő, rendszeres, meghatározott időtartamú, villamos üzemű megvilágítás
5
) biztosítása a 

Fővárosi Önkormányzat kötelező feladata
6
, amelyet – valamint azon túl, az egyes fővárosi jelentőségű 

objektumok díszvilágítását (mint önként vállalt önkormányzati feladatot) – 

2001 szeptemberétől a vonatkozó jogszabály alapján
7
 a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. lát el. 

A közvilágításra vonatkozó részletes szabályokat a Kormány rendeletben állapítja meg
8
, ami eddig 

nem került meghatározásra. A budapesti közvilágítás 2013. évi üzemkészsége – a havonta végzett 

ellenőrzések eredményeképp – minden esetben 99% feletti volt. 

A fővárosi közvilágítás 2013. évi beépített teljesítménye gyakorlatilag 20 MW, a díszvilágítás 

teljesítményigénye további mintegy 1,5 MW, az energiafelhasználásuk 2013. évben 88 298 MWh volt, 

ami Budapest elektromos energia fogyasztásának 1,3%-át jelenti. A fővárosi közvilágítás a 

2013. évi budapesti energiafelhasználáshoz köthető CO2-kibocsátáshoz 0,6%-ban járult hozzá. 

2005. évhez képest a köz- és díszkivilágítás energiafelhasználása 5,7%-kal csökkent. Az energiaigény 

csökkentését olyan technikai korszerűsítések (higanygőzről nátrium lámpás világításra történő 

áttérés, illetve LED fényforrások alkalmazása) teszik lehetővé, amelyek akár növekvő megvilágítás 

mellett, egyidejűleg kisebb energiafogyasztók. 

Gázolaj- és benzinfelhasználás  

Az energiahordozók összes mennyiségének 2013. évi budapesti végfelhasználását tekintve a gázolaj- 

és benzinfelhasználás aránya mintegy 22%. 
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A fővárosi közlekedés a 2013. évi budapesti energiafelhasználáshoz köthető CO2-kibocsátáshoz 

18%-ban járult hozzá. Ezen belül a közösségi közlekedés hozzájárulása 3,0% – itt a villamos 

üzemű járműveket (ezen belül 1,6%) és a további önkormányzati járművek fogyasztását is egyszerre 

figyelembe véve. 

Távhőszolgáltatás 

A főváros távhőellátásának kiépítése a nagy lakótelep építések kezdetéhez (XI. és XIII. kerület, 

1957-58) kapcsolható. A kiépült távhőrendszerek mintegy 237 ezer fővárosi lakás fűtési célú 

hőellátását (és melegvíz igényét) biztosítják a – Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 

engedélye alapján működő – fővárosi távhőszolgáltatók (Csepeli Hőszolgáltató Kft., Veolia Energia 

Magyarország Zrt. – a volt Dalkia Energia Zrt., GM Kőérberek 30 Kft. és a kizárólag fővárosi 

önkormányzati tulajdonú FŐTÁV Zrt.) 

Az energiahordozók összes mennyiségének 2013. évi budapesti végfelhasználását tekintve 

a távhő aránya mintegy 10%, a 2013. évi budapesti energiafelhasználáshoz köthető – fosszilis 

eredetű tüzelőanyagokhoz kapcsolódó – CO2-kibocsátáshoz 9%-ban járult hozzá. 

2013-ban a lakosság számára értékesített hőmennyiség 2 892 ezer MWh volt, mely a korábbi évhez 

képest 2%-os csökkenést mutat. A Fővárosi Önkormányzat intézményei és cégei hőenergia-

felhasználása számottevően (11%) volt alacsonyabb a 2012. évhez képest. Növekedés az ipar 

esetében figyelhető meg, ez a korábbi évhez képest 3%-os többlethőigényt jelentett, ugyanakkor 

hosszabb időtávot vizsgálva jelentős hőenergia-igény csökkenés figyelhető meg. 

A fővárosi távhőellátási rendszer jellegzetességei: 

 szigetszerű kialakítás: az egymástól független 9 távhőkörzet (legjelentősebbek: az Észak-

pesti, az Észak-budai, a Kelenföldi Erőmű, a Kispesti Erőmű távhőrendszere) és a 

tömbkazánházak mindegyike külön-külön hőforrással rendelkezik; 

 a rövid idejű, legmagasabb (csúcs) hőteljesítmény-igény mintegy fele a hőbázisokba beépített 

lehetőségeknek, tehát jelentős tartalék hőtermelő-kapacitás áll rendelkezésre; 

 a FŐTÁV távhőhálózatának mintegy 40%-a korszerűsített, ugyanakkor a rendszerek fajlagos 

hővesztesége összességében az európai átlagnál jobb; 

 a hálózatokra adott hőt jelentős mértékben nagy energiahatékonyságú – a villamos energia 

előállításával együtt történő – kapcsolt energiatermeléssel állítják elő, amely műszaki megoldás 

környezetügyi szempontból is kedvezőbb. 

Megújuló energiaforrások alkalmazása, energe tikai célú hulladékhasznosítás  

Az energiahordozók összes mennyiségének 2013. évi budapesti végfelhasználását tekintve a 

megújuló energiahordozók – amelyek felhasználása a CO2-kibocsátáshoz nem járul hozzá – 

aránya mintegy 3%. Azon belül a villamos energia hazai termeléshez használt megújuló energiák 

(518 ezer MWh) mennyisége 2%-ot, a távhő termelésen belüli (143 ezer MWh) megújuló 

energiaforrások használata 1%-ot jelent. A további (geotermikus energia, nap-, szélenergia, 

biomassza) megújuló energiahordozók (138 ezer MWh) aránya nem éri el az 1%-ot. 
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Intézkedések 

 Az Európai Parlament és Tanács energiahatékonysági irányelve
9
 amelynek átvétele 

–napjainkban vált aktuálissá
10

 – törvényi szintű jogalapot, jogi keretet biztosít az energiapolitikai 

célkitűzések teljesítése, a megújuló energiák részarányának növelése, az energiahatékonyság és 

energia megtakarítás, és az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez. 

 Az energiagazdálkodás jobb állapotának elérését segítő fővárosi intézkedések az elmúlt 

időszakban: 

 három fővárosi szennyvíztisztító telepén megvalósult a biogáz termelés (pl.: a Dél-pesti 

Szennyvíztisztító Telep hőenergia tekintetében önellátó vált, a villamos energia igényének 

mintegy 90%-át fedezi); 

 Az FKF által az energetikailag hasznosított (égetett) hulladék mennyisége 2013-ban 364 722 

tonna volt, emellett az értékesített hőmennyiség 567 260 GJ (157 572 MWh), az értékesített 

villamos energia 125 215 MWh volt; 

 A Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. (BGYH) Széchenyi Fürdőjének termálvíz hőjéből a 

FŐTÁV-BGYH konzorcium által a Fővárosi Állat. és Növénykert (FÁNK) részére 2013-ban 

szolgáltatott geotermikus hő mennyisége 11721 GJ (3256 MWh) volt. 

További javasolt feladatok 

 Energiahatékonysági intézkedések folytatása, különös tekintettel a legnagyobb részt jelentő 

lakossági, fűtési célú földgáz-fogyasztás (energia 26%-a, ami a CO2 17%-a) csökkentésére; 

 A villamos energia felhasználás (energia 24%-a, ami a CO2 45%-a) fosszilis eredetű részének 

további csökkentése érdekében a helyi villamosenergia-termelő berendezésnél a megújuló 

energiaforrások részarányának növelése; 

 A fővárosi közlekedési rendszer (energia 22%-a, ami a CO2 18%-a) környezetbarát 

továbbfejlesztésének folytatása, BKV gépjárműparkjának korszerűsítése, a fővárosi 

kerékpáros és kötöttpályás közlekedési fejlesztések folytatása; 

 FŐTÁV távhőhálózat (energia 10%-a, ami a CO2 9%-a) belvárosi fejlesztése, különös tekintettel 

a sziget-szerű rendszerek összekapcsolására, valamint a megújuló energiaforrások 

részarányának nagyobb léptékű növelésére; 

 Jogszabályok módosítási javaslatai (a közvilágításra vonatkozó részletes szabályok 

megállapítása, a nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-energiatermelés környezetügyi 

szempontból is kedvező kialakítása). 
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JOGSZABÁLYOK, ADATFORRÁSOK 

II.1. ENERGIAGAZDÁLKODÁS  

 

1
 Mivel égési, energiaátalakulási folyamatok az élő szervezetekben is zajlanak, ezért az így keletkező szén-dioxid 

is hozzájárul a globális szintű CO2-szint emelkedéséhez. 
2
 2089/2008 (12.18.) K.Gy. határozat alapján 

3
 Legutóbb a 2405/2012.(10.31.) K.Gy. határozat alapján. 

4
 http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf  

5
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 3. § 39. pont 

6
 Magyarország helyi önkormányzatairól szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény 23. § (4) bekezdés 9. pont 

7
 Budapest Főváros Önkormányzata vagyonáról, a vagyonelemek feletti tulajdonosi jogok gyakorlásáról szóló 

22/2012. (III. 14.) Főv. Kgy. rendelet 4. melléklet 20. pont 
8
 A villamos energiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 34. § (6) bekezdés. 

9
 Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU energiahatékonysági irányelve 

10
 T/4285. számú törvényjavaslat az energiahatékonyságról: http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-

torvenyjavaslatok?p_auth=Bu0wtAXd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_

p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-

1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2

Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D4285  

 

http://www.covenantofmayors.eu/IMG/pdf/Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring.pdf
http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=Bu0wtAXd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D4285
http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=Bu0wtAXd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D4285
http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=Bu0wtAXd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D4285
http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=Bu0wtAXd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D4285
http://www.parlament.hu/folyamatban-levo-torvenyjavaslatok?p_auth=Bu0wtAXd&p_p_id=pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_pairproxy_WAR_pairproxyportlet_INSTANCE_9xd2Wc9jP4z8_pairAction=%2Finternet%2Fcplsql%2Fogy_irom.irom_adat%3Fp_ckl%3D40%26p_izon%3D4285

