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Rendszeregyensúly
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Forrás: Dr. Morva György: Villamosenergetika

Egyensúly megteremtése

❑ Villamos energiát a fogyasztással azonos időben kell megtermelni (vs. földgáz);

❑ A tárolási technológiákról kevés gyakorlati tapasztalat;

❑ A növekvő fogyasztási igényekhez szükséges a termelés biztosítása;



Villamosenergia-fogyasztás
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Villamosenergia-fogyasztás

❑ A villamosenergia-fogyasztás 
növekedésének mértéke 2013-2019 
között évente áltagosan 1,3%-os volt

❑ Az igénynövekedés oka a gazdasági 
növekedés és az elektrifikáció

❑ Nyári csúcs is növekszik:

❑ 2019.06.27. – 6633 MW

Forrás: MEKH és MAVIR

Forrás: MAVIR adatok alapján

A VER csúcsterhelése szintén növekedett, 

folyamatosan dőltek meg a rekordok:

❑ 2019.12.05. – 7105 MW

❑ 2019.12.04. – 7099 MW

❑ 2019.01.23. – 6926 MW

❑ 2019.01.08. – 6884 MW

❑ 2018.12.19. – 6869 MW

Forrás: MAVIR negyedórás hitelesített tény rendszerterhelési adatok
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Várható trendek

Forrás: A Magyar Villamosenergia-rendszer 

fogyasztói igényeinek előrejelzése 2018. - MAVIR

 GDP növekedése

 Elektrifikáció 

 Elektromobilitás

 Energiatakarékosság

Hazánkban a villanyfogyasztás a 

jövőben várhatóan növekedni fog

MAVIR hosszú távú forgatókönyvei

Forrás: A Magyar Villamosenergia-rendszer fogyasztói igényeinek előrejelzése 2018. - MAVIR



Források rendelkezésre 

állása
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➢ Fogyasztás 45,66 TWh

➢ A hazai bruttó termelés 33,07 TWh

➢ Az importszaldó 12,59 TWh

➢ A fogyasztás 2019-ben 0,53%-kal növekedett

Hazai villamosenergia-helyzetkép 2019-ben

Forrás: MAVIR adatok

➢ A hazai erőművek nettó termelése (önfogyasztás 

nélkül) 30 TWh volt 

➢ Hazai beépített kapacitás: 8878 MW (2018) –

nem mind áll rendelkezésre!

➢ Bővülő megújuló kapacitás, egyre magasabb 
PV-arány
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Hazai villamosenergia-helyzetkép 2020H1-ben

Forrás: MAVIR adatok
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Erőművek korfája

❑ Elöregedő erőműpark

❑ A Paksi Atomerőmű blokkjai 2032-től sorban leállításra kerülnek

❑ Piaci alapon nem létesülnek alaperőművi kapacitások

❑ Kieső kapacitások, növekvő igények → ellátásbiztonsági kihívások

Forrás:: Platts World Electric Power Plant

Database, 2018
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Jelenlegi kapacitások várható kifutása

A Paksi Atomerőmű megújulóval való helyettesítése nem reális alternatíva 

(szabályozási és hálózati nehézségek)

Forrás: MAVIR

Nukleáris

Szén

Földgáz

Megújuló

Várható csúcsterhelés
❑ 2033-ig:

❑ Kiesik a rendszerből:

~2500 MW kapacitás

❑ Fogyasztás~1000MW-tal

növekszik

❑ Csúcsigény és a

rendelkezésre állás között

~5000 MW hiányzik

❑ A kihívás az új atomerőművi

blokkok nélkül kezelhetetlen.
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Nagyerőművek kihasználtsága

A Paksi Atomerőmű tartósan 90% körüli kihasználtsággal üzemel, 

rendelkezésre állása kiemelkedő

300 MW fölötti beépített teljesítőképességű erőművek 
kihasználtsága

Forrás: A magyar villamosenergia-rendszer 2019. évi adatai - MAVIR 
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Forrás: A magyar villamosenergia-rendszer 2019. évi adatai - MAVIR 

Szélerőművek kihasználtsága

A szélerőművek átlagos kihasználtsága 24,75% volt 2019-ben
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Forrás: A magyar villamosenergia-rendszer 2019. évi adatai - MAVIR 

Naperőművek kihasználtsága

A naperőművek átlagos kihasználtsága 16% volt 2019-ben, még a nyári 

hónapokban is 25% körül volt (de éjszaka nyáron sem süt a Nap!)
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Erőművek kihasználtsága Magyarországon,

2019

Forrás: MAVIR
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Napi terhelési diagramok

❑ Magyarországon a napi csúcs terhelések

télen vannak

❑ A naperőművek termelési görbéje és az

átlagos napi terhelési görbe lefutása

nagymértékben eltér

❑ A napelem alapú termelés nem fogja a téli

csúcsterhelést jelentősen csökkenteni

Átlagos téli nap (MW) Átlagos nyári nap (MW)

Rekord napi csúcstermelés

Forrás: MAVIR

7105 MW?
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Villamosenergia-import aránya

Nem mindegy, hogy az import ár-, vagy ellátásbiztonsági kérdés

❑ Az import aránya a hazai ellátásban 

éves szinten 30% körüli, de egyes 

időszakokban meghaladja a 40%-ot.

❑ Magyarország az egyik legnagyobb 

európai villamosenergia-importáló 

ország

❑ Az európai VER-be jól beágyazott 

ország vagyunk

❑ A határkeresztező kapacitások 

átviteli képessége jóval meghaladja 

az elvárt szintet

❑ Dilemma: villamos energiát, vagy 

energiahordozót importáljunk?

Forrás: MAVIR adatok alapján saját szerkesztés 
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A villamosenergia-import aránya a fogyasztásban (napi adatok)

Forrás: MAVIR adatok alapján saját szerkesztés 
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Nem lehet az áramellátás biztonságát külföldön működő erőművekre alapozni!

• USA – Kalifornia(!): tűzvész és áramhiány egyszerre; kapacitáshiányos

gazdálkodás – ezt akarjuk? Egy főre jutó végső áramfogyasztás átlag HU:

3933 kWh; US: 11469 kWh; Luxus körülmények millióknak a sivatag közepén –

fenntartható?

• London – áramszünet péntek délután; A kijelölt „blackstart” erőmű üzemeltetője

az esti hírekből tudja meg, hogy hiba volt kiütni a blokkot…

A visszatérő krízis oka: átgondolatlan piaci liberalizáció és elhibázott klímapolitika,

melynek hatására elmaradnak a szükséges erőművi és hálózati beruházások

A megújulók tömeges terjedésére a hálózati infrastruktúra nem lett felkészítve;

Kaliforniai lecke: meddig terjeszthetők a megújulók? Van-e korlát, határ, optimum?

Erre az OECD NEA már választ adott: VAN! Számunkra a kérdés: MENNYI?

Villamosenergia-import ellátásbiztonsági 

szempontjai – Kalifornia és London példái
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KALIFORNIAI ESEMÉNYEK

Az ellátásbiztonság megszokott, magas szintjének veszélyeztetése hatalmas 

gazdasági és társadalmi károkat okozhat!



Villamosenergia-rendszer 

kihívásai
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A villamosenergia-

szolgáltatás 

folyamatosságának 

biztosítása a kormányok 

felelőssége!

Az Európai Unió tagállamainak különbözőségére tekintettel, az energia-mix 

meghatározása nemzeti hatáskör
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Tartalék 

erőművekre egyre 

gyakrabban van 

szükség:

2018: 7 indítás

2019: 18 indítás

Napi termelés lefutása Magyarországon 2019. július 1-én (MW)

ENTSO-E, 2019

Tercier tartalékok 
indítása

A növekvő kereslet, az elöregedő erőműpark és az időjárásfüggő megújuló 

energiaforrások terjedése új kihívások elé állítja a villamosenergia-rendszert

Tartalék erőművek indítása
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Nemzeti Energiastratégia 2030

Paksi Atomerőmű új blokkjai: régóta napirenden

❑ 6 blokkra szánt telephely

❑ 1990-es években terv 2db VVER-1000-es 

blokkra

❑ 2009. március 30.: Országgyűlés előzetes 

elvi engedélye az új blokkok előkészítésének 

megkezdésére

❑ 2011: Nemzeti Energiastratégia

Jelenlegi blokkok:

❑ Üzembe lépés 1980-as években

❑ Üzemidő-hosszabbítás – várható leállás 

2032-2037

Alaperőművekre és a csúcsterheléseket ellátni képes földgázos erőművekre a 
jövőben is szükség lesz! 
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Kiemelt cél: a 

dekarbonizáció, nem 

egyedül a megújuló 

energia arányának a 

növelése – az utóbbi 

egy eszköz a nukleáris, 

a vízenergia és az 

energia-hatékonyság 

mellett;

A magyarországi 

villamosenergia-

termelés 38 %-kal

alacsonyabb karbon-

intenzitású, mint a 

„zöld” Németországé,

amely a legnagyobb 

szén- és gázfogyasztó 

az EU-ban…

Mi a cél? - A DEKARBONIZÁCIÓ!!!

Európában az alacsony szén-dioxid-kibocsátású 

villamosenergia-termelést magas nukleáris és/vagy 

vízenergia aránnyal érik el az országok
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Szén-dioxid-kibocsátás Magyarországon
Szektoronkénti CO2-kibocsátás Magyarországon 2018

Forrás: OMSZ: National Inventory Riport 1985-2018 



PAKS 2 projekt
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2014. év: kialakulnak a Paks II. projekt finanszírozási 

és jogi keretei

Paks II. látványterv

IGA – Kormányközi megállapodás 
❑ Nemzetközi szerződés Magyarország és Oroszország között 

(2014.01.14.) két új atomerőművi blokk megépítésére egyenként 

legalább 1000 MWe teljesítménnyel;

Finanszírozási megállapodás (FIGA)
❑ 30+ éves futamidő;

❑ Max. 10 milliárd euró; 

❑ Hitelkeret (megfelelő összeg lehívása az adott 

számla fizetésekor, nem egyben hívjuk le);

❑ Díjmentes előtörlesztés bármikor;

❑ 30+ évre rögzített kamatok: 3,95%, 4,5%, 4,8%, 

4,95%;

Megvalósítási megállapodások
❑ EPC szerződés: fix áras, turn-key jellegű 

megállapodás;

❑ Üzemanyag-szállítási szerződés;

❑ O&M support szerződés;
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Az IGA szerinti feladatelosztás

PTNM
❑ A nemzetközi államközi

egyezményekkel kapcsolatos

feladatok koordinálása (IGA,

pénzügyi megállapodás).

❑ A Beruházás politikai, közjogi

jellegű részterületei.

Paks II. Zrt.
❑ A Megvalósítási Megállapodásokban

(EPC, O&M, NFS) foglalt feladatok

végrehajtása, a Paks II. Zrt. a

beruházás Megrendelője.

❑ A Beruházás műszaki, kivitelezési,

magánjogi részterületei.

Süli János
tárca nélküli miniszter

PIP Kft.
❑ A Kormányközi és a Megvalósítási

Megállapodásokban (IGA, EPC)

foglalt, az atomerőmű kerítésén kívül

eső feladatok végrehajtása, sokszor a

PTNM a beruházás Megrendelője;

❑ A Beruházások műszaki, kivitelezési,

magánjogi részterületei.
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Európai Uniós egyeztetések – évek óta

• Kormányközi egyezmény (IGA) aláírása: 2014. I. 14.

• Egyeztetések 2013 óta

• Mára minden EU-s jóváhagyás megszületett

1) COM jelezte: az IGA aláírása ellen nincs kifogása (2014. I.)

2) Üzemanyag-szerződés harmadik feles aláírása (ESA: 2015. 

április)

3) Euratom 41. cikkelye szerinti bejelentésre COM válasza: Paks 

II. teljesíti az Euratom szerződés célkitűzéseit (2015. IX.)

4) DG ENVI: Paks II. törvény 5.§ törvénymódosítást követően 

elfogadva

5) DG GROW: Közbeszerzés
• 2016. november 17-én lezárva

6) DG COMP: Állami támogatások
• 2017. március 6-án elfogadva (…novemberben kézbesítve…)

A finanszírozási, a jogi keretek és az uniós jóváhagyások adottak a 
projekt megvalósításához – 3 év késéssel…
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Az új atomerőmű

❑ 2db VVER-1200 típusú, 3+ 

generációs blokk;

❑ 2x1200 MWe névleges teljesítmény; 

❑ Fejlett aktív és passzív biztonsági

rendszerek;

❑ Szabályozható 

teljesítménytartomány;

❑ Magas rendelkezésre állás;

❑ Megépítésére a Roszatom került 

megbízásra (Atomstroyexport);

❑ Helyszín a jelenlegi Paksi 

Atomerőmű telephelye;

❑ 2020. szeptember végén 478 

engedéllyel rendelkezett a projekt;
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Környezeti hatásvizsgálati eljárás

Paks II. telepítési helyszínrajza

Környezetre gyakorolt hatások

bemutatása az erőmű különböző

életciklusaiban;

A Környezeti Hatástanulmány (KHT) 

tartalma:
• Alapinformációk a projektről;

• A felmelegített hűtővíz Dunára 

gyakorolt hatása (227 oldal);

• Víz- és légszennyezési vizsgálatok;

• Zaj- és rezgésterhelés vizsgálata;

• Radioaktív és hagyományos 

hulladékok kezelése;

• Állat- és növényvilág vizsgálata;

• Környezeti sugárterhelés;

• Társadalmi és gazdasági hatások;

• ∑ kb. 2200 oldal;
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Környezeti hatásvizsgálati eljárás, jogerős környezetvédelmi engedély

• A KHT benyújtva: 2014. december 19.;

• Hazai és nemzetközi (Espoo-i

egyezmény szerinti) lakossági és

hatósági konzultáció;

• A BAMKH 2016. szeptember 29-én

kiadta a környezetvédelmi engedélyt;

• A Greenpeace és az Energiaklub

megfellebbezte:
• A másodfokú eljárás 2016. november 24-én

indult;

• 2017.04.18-án a Pest Megyei Kormányhivatal 

kiadta Paks II. másodfokú környezetvédelmi 

engedélyét – helybenhagyó határozat;

• A Greenpeace és az Energiaklub fellebbezés:
– A Bíróság a fellebbezést 2017. augusztus 7-én 

elutasította;

• 2019: az aarhus-i egyezményre hivatkozva

külföldi zöld szervezetek és magányszemélyek 

(AT, DE, CZ, RO)  panaszt nyújtottak be az 

ENSZ-hez – az ügyet ejtették 2019. november 8-án;
A környezetvédelmi eljárás 

külföldi állomásai

A lakossági fórumok résztvevőinek száma (fő)
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A telephelyvizsgálat fő részei

Vizsgálati területek:

• A telephely leírása;

• Ember okozta külső veszélyek;

• Földtudományi vizsgálat és értékelés;

• Hidrológia;

• Meteorológia;

• Egyéb veszélyeztető tényezők;

• Végső hőnyelő biztosításának értékelése;

• Radioaktív kibocsátások terjedését

meghatározó telephelyi jellemzők;

• Balesetelhárítást meghatározó telephelyi jellemzők;

Telephely-

engedélyezési 

eljárás
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A vizsgálat célja: (1) igazolni, hogy nincsenek olyan körülmények a telephelyen, amelyek azt 

alkalmatlanná tennék atomerőművi blokkok létesítésére, (2) tervezési inputadatok meghatározása.

Jogerős telephelyengedély 2017 óta 

A telephely alkalmas az új blokkok létesítésére.

2014 
november

• Az OAH kiadja a telephely-vizsgálati és -értékelési
engedélyt 

2015 árpilis 
– 2016 

augusztus

• A Földtani Kutatási Program telephelyi munkálatai

• Nem-geológiai jellegű veszélyek meghatározása

• A Földtani Kutatási Program Zárójelentése elkészül

2016.10.27.
• A telephelyengedély-kérelem benyújtása az OAH-hoz

2017.03.30.

• Az OAH kiadja a telephelyengedélyt
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A VVER-1200 3+ 

generációs blokk 

főbb műszaki 

jellemzői

Forrás: Az új atomerőművi blokkok 

létesítési engedélyezése, 

Közérthető összefoglaló

Reaktor típusa nyomottvizes

Termikus teljesítmény kb. 3220 MW

Villamos teljesítmény kb. 1200 MW*

Üzemanyag U-235, max. 4,95% dúsítással

Primerköri hurkok száma 4

Gőzfejlesztők száma 4

Reaktor hűtővíz kilépő hőmérséklet 328,9°C

Reaktor hűtővíz belépő hőmérséklet 298,2°C

Primerkör nyomása 16,2 Mpa

Szekunderkör nyomása 7 Mpa

Biztonsági rendszerek Aktív és passzív biztonsági rendszer

Tervezési élettartam Legalább 60 év

Rendelkezésre állás >90%

Erőmű hatásfoka 37%

Háziüzemi fogyasztás 7,1%

Karbantartási időigény (7 éves ciklusra) 4 x 16 nap; 2 x 24 nap; 1 x 30 nap

Szükséges üzemeltető személyzet 
(villamos teljesítményre normált)

0,42 személy/MWe
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1. Konténment

2. Reaktortartály

3. Gőzfejlesztő

4. Olvadékcsapda

5. Konténment passzív

hőelvonó rendszere

6. Turbinaépület

7. Turbina

8. Generátor

A VVER-1200 sematikus kialakítása

Forrás: Az új atomerőművi blokkok 

létesítési engedélyezése, 

Közérthető összefoglaló
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VVER-1200 blokk – fontosabb építmények

Forrás: Az új atomerőművi blokkok 

létesítési engedélyezése, 

Közérthető összefoglaló
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A reaktor

1. Felsőblokk

2. Reaktortartály-

kupola

3. Melegági csonk

4. Hidegági csonk

5. Reaktorakna

6. Fűtőelem-kazetták

• Magassága 14,1 m, tömege 876 t hűtőközeg nélkül

• Az aktív zónában 163 fűtőelemköteg van

• 1 fűtőelemköteg – 312 fűtőelempálca

• Max. 4,95% dúsítású urán-dioxid üzemanyag 

pasztillák

• 121 szabályozórúd

Forrás: Az új atomerőművi blokkok 

létesítési engedélyezése, 

Közérthető összefoglaló
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Gőzfejlesztő, fő keringetőszivattyú, hidroakkumulátorok

1. Gőzfejlesztő gőzkollektor
2. Tápvízmegtáplálás
3. Tápvízelosztó kollektor
4. Hőátadó csövek
5. Melegági kollektor
6. Hidegági kollektor

Forrás: Az új atomerőművi blokkok 

létesítési engedélyezése, 

Közérthető összefoglaló
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Biztonsági rendszerek 1.

Belső konténment: radioaktív anyagok 

visszatartása

Külső konténment: külső veszélyek elleni 

védelem

Maradványhő

elvezetése

Baleseti hőmérséklet-

és nyomásnövekedés 

korlátozása

Forrás: Az új atomerőművi blokkok létesítési engedélyezése, Közérthető 

összefoglaló

Kettősfalú 

konténment
Gőzfejlesztő passzív

hőelvonó rendszere

Konténment passzív

hőelvonó rendszere
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Biztonsági rendszerek 2.

Baleseti helyzetben alacsony 

szinten tartja a 

hidrogénkoncentrációt

Súlyos baleseti helyzetben 

megakadályozza a zónaolvadék 

alaplemezzel való kölcsönhatását

Forrás: Az új atomerőművi blokkok létesítési engedélyezése, Közérthető 

összefoglaló

Hidrogénrekombinátor Zónaolvadék-csapda
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Turbógenerátor a GE-Alstom-tól, irányítástechnika a Siemens-Framatome-tól

www.ge.com

www.framatome.com

Turbógenerátor gépcsoport és 

irányítástechnika – nyugati szállítók
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Felvonulási terület (CEB) építményeinek megépítése
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Felvonulási terület (CEB) építményeinek megépítése

Forrás: Paks II. Zrt.
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Már elkészült: 22/11kV transzformátorállomás

➢ 22/11 kV-os transzformátor-állomás a felvonulási területen
➢ Közbeszerzés nyertese: MVM OVIT Zrt.
➢ Helyszíni munkavégzés kezdete: 2018. 05. 31.
➢ Feladata a villamos energia biztosítása a Fővállalkozó részére az építési és 

szerelési munkák végzéséhez

Forrás: Paks II. Zrt.
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Felvonulási terület (CEB) építményeinek megépítése
A beruházás megvalósításához 80 felvonulási épületre van szükség, egyebek mellett 

összeszerelő műhelyekre, betonkeverő üzemekre, speciális festőüzemekre, irodaépületekre. 

Forrás: Paks II. Zrt.✓ Az 1.1.1,  1.1.2. and 1.1.3. építési munkálatai közel a befejezéshez.
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Négy új épület engedélyezve (6.1, 6.2, 5.5, 5.6)

Forrás: Paks II. Zrt.

6.1. Acélblokkokat, 

fémszerkezeteket 

készítő műhely – a 

legnagyobb épület a 

CEB-en

- 78,0 x 144,0 méter

- épületmagasság: 
≈ 18 méter

6.2. Fémáru raktár

- 36,0 x 96,0 méter

- épületmagasság:

≈ 15 méter

Forrás: Paks II. Zrt.

5.6 Betonvizsgáló 

laboratórium

- 787 nm alapterület 

- kétszintes

5.5 Betonkeverő üzem 

vezénylő épülete

- 36 négyzetméteres 

vezénylő épület

- gépjárműmérleggel
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6.1, 6.2 és 5.5, 5.6 épületek
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6.1, 6.2 és 5.5, 5.6 épületek

Forrás: Paks II. Zrt.
Forrás: Paks II. Zrt.

A betonvizsgáló laboratórium látványterve

A betonacélüzem látványterve
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1.1.1 épület építésének megkezdése: 2019. 06. 20.

Forrás: Paks II. Zrt.



53

1.1.1 épület építési munkálatai

Forrás: Paks II. Zrt.
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1.1.2 épület építési munkálatai

Forrás: Paks II. Zrt.
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Legfrissebb 

képeink 1.

Forrás: Paks II. Zrt.

Forrás: Paks II. Zrt.
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Legfrissebb 

képeink 2.

Forrás: Paks II. Zrt.
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Létesítési engedélykérelem (LEK) – benyújtva 
2020. 06. 30.

• Az Országos 
Atomenergia 
Hivatalhoz 
benyújtva: 2020. 
június 30-án;

• 2020. szeptember 
végén 478 
engedéllyel 
rendelkezett a 
projekt;

Forrás: Paks II. Zrt.
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Beszállítási lehetőségek 

Kulcsrakész szerződés 

❑ Tendereztetés

❑ A beszállítók beszerzése 

az orosz Fővállalkozó 

feladata

❑ A beszállítók munkájáért 

a Fővállalkozó felel

http://zakupki.rosatom.ru

/en/

http://zakupki.rosatom.ru/en/


Köszönöm a megtisztelő figyelmet!

Várjuk Önöket a Paksi Atomerőműben!

www.paks2.hu 
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Koronavírus
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Koronavírus hatása a hazai villamosenergia-felhasználásra

2 000

2 500

3 000

3 500

4 000

4 500

GWh

A bruttó villamosenergia-felhasználás alakulása

2019

2020

-3,12%

2020. év augusztusáig az év bruttó villamosenergia-fogyasztása 3,12%-kal maradt el 
2019 azonos időszaki értékétől, vagyis a példátlan hatású válság ellenére 97%-nyit 

továbbra is ki kell elégíteni! Forrás: MAVIR adatok
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Koronavírus hatása a környező országok 

villamosenergia-fogyasztására

Forrás: MEKH 2020: A COVID-19 járvány hatása a magyar villamosenergia-piacra 2. rész
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Koronavírus hatása a hazai rendszerterhelésre

A koronavírus előtti időszakban magasabb terhelés 2020-ban, mint 2019-ben
Legmagasabb fokú intézkedések mellett nagyjából 500 MW terhelésvisszaesés a tavalyi év 

azonos időszakához  képest

Forrás: MAVIR adatok
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Koronavírus hatása a hazai tőzsdei zsinórárakra

A  koronavírus időszakába már egy csökkenő ártrenddel léptünk be: már március 
közepére 30 €/MWh körüli árszint alakult ki, ezt követően, a koronavírussal érintett 

időszakban az árak 25 €/MWh körül szóródtak, később visszarendeződés történt
Forrás: HUPX adatok
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Koronavírus hatása a szén-dioxid-kvóta árára

A koronavírus európai beköszöntésével (március első harmadában) közel 40%-os áresés 
– nagyon rövid időtartamú hatás.

Június közepére az ár visszaemelkedett, később meg is haladta a korábbi árszínvonalat
Forrás: EMBER adatok
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Koronavírus hatására bekövetkező primerenergiakereslet-

csökkenés

A koronavírus az elmúlt 70 év legnagyobb keresleti sokkhatása volt. 

A globális energia 
kereslet 6%-al 

csökkent. (nem 
villamos energia, 

hanem 
primerenergia)

A 2009-es 
világválságnál 7x 
nagyobb mértékű 

a kereslet 
csökkenése 

Forrás: IEA The impacts of the COVID-19 crisis on global energy demand and CO2 emissions, 2020. április 30.


