
EU EE és RES statisztikák 



EU energy consumption

• Míg 2014-ben a végső energiafogyasztás 2,2 %-kal elmaradt a 2020-as 
céltól, addig 2018-ban 3,2 %-kal meghaladta azt (még akkor is, ha a 
megújuló energiaforrások aránya ebben az időszakban nőtt).

• A 2020-ra és 2030-ra vonatkozó célértékeket a 2012/27/EU irányelv 3. cikke 
rögzíti:
• az Unió 2020-as energiafogyasztási célkitűzései:
• < 1 483 Mtoe primerenergia vagy 
• < 1 086 Mtoe végső energia

• az Unió 2030-ig szóló energiafogyasztási célkitűzései:
• < 1 273 Mtoe primerenergia és/vagy 
• < 956 Mtoe végső energia
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EU RES statisztikák

2018-ban a megújuló energiaforrások az EU teljes fűtési és hűtési 
energiafelhasználásának 21,1 %-át tették ki. 

• Jelentős növekedés a 2004. évi 11,7 %-ról

Masszív növekedés minden ágazatban:
▪ Ipari ágazat, 
▪ Szolgáltatások,
▪ Háztartások (építőipar)

ec.europa.eu



EU RES statisztikák

eea.europa.eu



Magyarország RES statisztikák

eea.europa.eu



Szlovákia RES statisztikák

eea.europa.eu



Németország RES statisztikák

eea.europa.eu





Az EU28-ban a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célkitűzések megvalósításában 
elért haladás

eea.europa.eu



Előrelépés a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok felé Magyarországon

eea.europa.eu



Előrelépés a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok felé Szlovákiában

eea.europa.eu



Előrelépés a megújuló energiaforrásokra vonatkozó célok felé Németországban

eea.europa.eu





Az EU azt tervezi, hogy növeli a 2030-as megújuló energia célját

Kritikus mérföldkő annak megerősítése, hogy az Európai 
Bizottság a jelenlegi 32%-ról 38-40%-ra növeli a megújuló 
energiára vonatkozó 2030-as célkitűzését, amelyre vonatkozóan 
2021 júniusáig javaslatot nyújtanak be.

Ennek köszönhetően Európa világelső lesz a megújuló energiát 
hasznosító technológiák terén, és hozzájárul a 2030-ig 
megnövekedett kibocsátási célok eléréséhez. A napenergia a 
megújuló technológiák közül a legnagyobb költségcsökkenést, 
jelentős hatékonyságnövekedést és innovációkat ért el.

https://denispombriant.medium.co
m/geothermal-energy-for-
baseload-power-f94cc70c3e12



2020-ban a megújuló energiaforrások megelőzik a fosszilis tüzelőanyagokat a 
villamosenergia-termelésben az EU-ban.



A megújuló energiatermelés növekedése az EU-ban � a napenergiával és szélenergiával



A meglévő és az előre jelzett globálisan megoszló napelemes kapacitásnövekedés 
szegmensek szerint, 2007-2024 

iea.org



A meglévő és az előre jelzett lakossági napelemes kapacitásnövekedés a kiválasztott 
régiókban 2013-2024 között



Egy főre jutó napelemes kapacitás 
az EU-ban

Az egy főre jutó telepített napelemes 
kapacitás az Európai Unióban (EU-28) 
2019-ben, országonkénti bontásban.

(watt/fő)

*az első 19 ország
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A napelem panelek 
ára a német piacon

20%-os csökkenés egy év 
alatt

Egy háztartási napelem 
rendszer ára most 
körülbelül 1/3-a a 8 évvel 
ezelőtti árnak !



Napelemes statisztikák

Egyre gyakrabban fordul elő, hogy a pályázatban garantált árak 
alacsonyabbak, mint a piacon alkalmazott átlagos villamosenergia-árak.

A napelem kapacitások növekedése elegendő ahhoz, hogy 2020-ra 
legalább 135 GW-ot érjenek el.

Előrejelzései szerint 2030 végére:

• 300 000 napenergiával kapcsolatos munkahely lesz, szemben a 2016-os 81 000 teljes 
munkaidős egyenértékű állással (FTE),

• Európa villamosenergia-szükségletének legalább 20%-át napenergiából fogják fedezni, és
• Európában legalább 30 millió napelemes tetőszerkezetet telepítenek.



A legnagyobb európai napelem fejlesztők beépített 
kapacitása



Épületek - globális energiastatisztika

Az épületek globális végső energiafelhasználása a 2010-es 
2 820 Mtoe-ről 2018-ra mintegy 3 060 Mtoe-ra nőtt. 

A fosszilis tüzelőanyagok aránya csak kismértékben, a 
2010-es 38%-ról 2018-ra 36%-ra csökkent. 

Ennek eredményeképpen az épületekből származó 
közvetlen kibocsátás 2018-ban valamivel több mint 3 
GtCO2 -re nőtt.

Az épületszektorban az energiaintenzitás csökkentésének 
globális üteme az elmúlt években enyhült, a 2015-ös 2% 
körüli értékről a 2018-as 0,6%-os becsült mélypontra - ami 
jelentősen elmarad a 2017 és 2018 közötti 2,5%-os 
alapterület-növekedéstől. 

https://ec.europa.eu/energy/news/eu-rules-energy-efficiency-buildings-share-
your-views_en?redir=1



Energiahatékonyság az EU-ban

Az 1990-2016 közötti időszakban a végfelhasználói ágazatok energiahatékonysága 30 %-kal 
javult az EU-28 országaiban, átlagosan 1,4 %/év ütemben.

A javulást az ipari (1,8 %/év) és a háztartási szektor (1,6 %/év) javulása okozta. A háztartási 
szektorban a technológiai innováció révén elért hatékonyságnövekedés felét azonban 
ellensúlyozta az elektromos készülékek számának növekedése és a nagyobb lakások 
növekedése.

A javulás mértéke alacsonyabb volt a közlekedési ágazatban (0,9 %/év) és a szolgáltatási 
ágazatban (1,1 %/év).



Épületek - EU energiastatisztikák

● Az építőipari ágazat energiaintenzitása 20%-kal csökkent Európában (2000-2018)

● Az energiafogyasztás elérte az 1 108 millió tonna olajegyenértéket (Mtoe) az EU-28-ban 

(2016).

● Az épületek teljes alapterülete 2016-ban mintegy 26 milliárd négyzetmétert tett ki az EU-

ban. 

● Uniós szinten az egy négyzetméterre jutó átlagos éves fajlagos energiafogyasztás 2016-

ban minden épülettípus esetében 215 kWh/m2 körül volt. 

● A nem lakóépületek 70%-kal energiaigényesebbek, mint a lakóépületek.
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Az új lakóépületek 
primerenergia-
fogyasztása 2020-ra

eea.europa.eu



Becsült globális épületépítés a fenntartható fejlődési forgatókönyv szerint, 
2018-2030 (IEA)

Az országok kétharmadában 
nem voltak kötelező 
érvényű épületenergetikai 
szabályzatok 2018-ban. A 
fenntartható fejlődési 
stratégiának való 
megfelelés érdekében 
minden országnak a 
kötelező épületenergetikai 
szabályzatoknak 
megfelelően kell eljárnia, és 
2030-ig globális szinten az 
új épületek több mint 50%-
ának az nZEB-szabványok 
szerint kell épülnie.



Az új lakások eloszlása az EU országaiban � nZEB %



Épületek energiafogyasztása - A legmodernebb technika

A nagyon alacsony energiafelhasználású épületeket úgy tervezik, hogy a nemzeti építési előírásokban előírt minimumnál 
lényegesen magasabb szintű energiahatékonyságot biztosítsanak. 

Ezeket nagyon gyakran hagyományos fűtési rendszerek és aktív hűtés nélkül tervezik. A meglévő épületállományhoz 
képest 70-90%-os energiafogyasztás-megtakarítást eredményeznek.

A nagyon alacsony energiafelhasználású épületek meghatározása Európa-szerte jelentősen eltér. Az eltérés az 
energiafogyasztás abszolút lehetséges szintje tekintetében áll fenn; a számítási módszerek és a követelményekben 
szereplő energiaáramlások országonként eltérőek.

Ilyen épületek például: 

- Passzívház (Németország), 

- BBC - Bâtiment Basse Consommation - Effinergie (Franciaország), 

- “Nulla” szén-dioxid-kibocsátású ház (Egyesült Királyság), 

- Minergie (Svájc) …



Épületek energiafogyasztása - A legmodernebb technika

isover.com



A legmodernebb technika

scotframe.co.ukPasszívház - Germany A Maryville Passzívház - Egyesült 
Királyság



Köszönjük a figyelmet!

A projektet az Európai Bizottság támogatta. A kiadványban megjelentek nem szükségszerűen tükrözik az Európai 
Bizottság nézeteit.


