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Abstract 
In this article, in addition to historical events that characterize the relationship between crude oil and society, such as the 

first and second oil crises, we also discuss how to estimate the amount of crude oil available on Earth. It is important to 

note that these theories that estimate the size of a stock that can be profitably extracted are true only for a specific tech-

nology. With the discovery of new technologies and the change in the price of oil through demand, the amount of crude 

oil that can be extracted economically is constantly changing. This is also confirmed by the fact that, apart from the effect 

of COVID, daily oil production is still rising to historic highs. The essay also details the impact of COVID on oil produc-

tion and use and estimates the near future in terms of oil consumption, as well as the role of oil in world energy prices. 

 

Keywords: Crude oil, Peak oil, COVID 

 

Összefoglaló 
Ebben a cikkben a kőolaj és a társadalom viszonyát jellemző történelmi események mellett, mint például első és második 

olajválság, szó esik arról is, milyen módszerekkel lehet becsülni a Földön rendelkezésre álló kőolajkészletet. Fontos megje-

gyezni azt, hogy ezen elméletek mindig egy adott kitermelési technológia mellett nyereségesen elérhető készlet nagyságát 

képesek megbecsülni. Új technológiák felfedezésével, ill. a keresleten keresztül az olaj árának változásával tehát folyama-

tosan változik az éppen gazdaságosan kitermelhető kőolaj mennyisége. Ezt igazolja az is, hogy a COVID hatásától elte-

kintve még mindig történelmi magasságokba emelkedik az olaj napi kitermelése. Az esszé emellett részletesen bemutatja 

a COVID hatását az olaj-kitermelésre és -felhasználásra, ill. ismerteti a közeli jövőre vonatkozó becsléseket a várható 

olajfelhasználás kapcsán, illetve bemutatja az olaj szerepét a világ energiaárának alakulásában. 

 

Kulcsszavak: kőolaj, olajhozamcsúcs-elmélet, COVID 
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1. BEVEZETÉS 

1.1. Célkitűzések 

Jelen dolgozat célja, hogy történi áttekintést adjon a kőolaj felhasználásáról, kitermeléséről, és a 

gazdaságoson kitermelhető készletek becsléséről 5 kérdés megválaszolásán keresztül. Az 5 kérdés 

többek között érinti a kőolaj meghatározó szerepét a világ energiaárának alakulásában. Emellett fog-

lalkozik az olajválságokkal és ezek gazdasági következményeivel. A témában közismert olajhozam 

csúcs elmélet bemutatása mellett az ehhez kapcsolódó előrejelzések és a jelenkor tény adatai is ösz-

szevetésre kerülnek. Végül a kőolaj jövőjéről is szó lesz. 

  



   

 

   

 

2. A KŐOLAJ ÉS A KŐOLAJ ÁRA, MINT A VILÁG ENERGETIKÁJÁ-

NAK INDIKÁTORA 

Ebben a fejezetben bemutatásra kerül egy a szerzők által ismert elemzési módszer mely alapján 

akár robot író által is létrehozható elemzésről írt magyarázat. A robot író ugyan nem garantálja a 

stilisztikai sokszínűséget, viszont legalább annyira jó, mint a vállalkozások éves beszámoló jelenté-

seinek milliószám keletkező dokumentumai törvényi kötelezettségeknek eleget téve. (MY-X TEAM, 

2021) 

A 21. században az internet széles körű elterjedésével akaratlanul is lenyomatot hagy a Föld tár-

sadalma a Google keresésekkel. A Google-Trends adatokon alapuló elemzéshez a következő adatok 

kerültek felhasználásra: 

• https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=oil  

• https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=oil,steel,wood,waste,fuel 

• https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=oil,aluminium,copper,silver,iron  

• https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=coal,nuclear%20power,bio-

mass,wind%20energy,solar%20energy  

 

• https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart  

 

Az adatokból a következő attribútumok kerültek meghatározásra idősorosan: 2004 januárjától 2021 

márciusáig: 

15+1 db 

• oil (Világszerte) (+1) 

• gas (Világszerte) 

• coal (Világszerte) 

• electricity (Világszerte) 

• heat (Világszerte) 

• nuclear power (Világszerte) 

• biomass (Világszerte) 

• wind energy (Világszerte) 

• solar energy (Világszerte) 

• aluminium (Világszerte) 

• copper (Világszerte) 

• silver (Világszerte) 

• iron (Világszerte) 

• steel (Világszerte) 

• wood (Világszerte) 

• waste (Világszerte) 

• fuel (Világszerte) 

 

A Google-Trends adatok értelmezése alapvetően úgy történik, hogy egy keresési kifejezés idősoro-

san kapunk adatot, hogy adott hónapban esetünkben ’Világszerte’ relatíve hányan kerestek rá a ki-

fejezésre. Ha több kifejezést is felveszünk a keresett kifejezések közé, akkor a kifejezések közötti 

keresési számok aránya kifejezhető. 

 

https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=oil
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=oil,steel,wood,waste,fuel
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=oil,aluminium,copper,silver,iron
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=coal,nuclear%20power,biomass,wind%20energy,solar%20energy
https://trends.google.com/trends/explore?date=all&q=coal,nuclear%20power,biomass,wind%20energy,solar%20energy
https://www.macrotrends.net/2480/brent-crude-oil-prices-10-year-daily-chart


   

 

   

 

 
1. ábra: Google-Trends adatok (oil) 

 

 
2. ábra:Google-Trends adatok (oil, fuel) 



   

 

   

 

Objektumok (207 db) Az elemzéshez a 2004. januártól 2021. márciusig havonta rendelkezésre álló 

kulcsszavankénti érdeklődés trendek (%) 207 idősávja (hónapja) nyújtotta az összehasonlítandó ob-

jektumokat. 

 

Fontos megjegyezni, hogy a Google limitálja az egy ábrán megjeleníthető kulcsszavak számát. Ezért 

az URL-enkénti adatokat 1 mutató szerint kellene minden esetben arányosítani, kivéve, ha az adatok 

csak kulcsszavanként önmagukkal kerülnek rangsorolásra, vagyis minden hónaphoz meghatáro-

zásra kerül, hogy az adott hónap relatív keresési gyakorisága hányadik az idősorban. 

 

A naiv értelmezéshez elegendő lenne az olaj ár és a többi energiahordozó/nyersanyag ára/keresési 

gyakorisága közötti korrelációt vizsgálni. Erre mutat példát az alábbi ábra, ahol szemmel is jól lát-

ható, hogy az olaj szóra való keresés (narancssárga) és az olaj tényleges hordónkénti ára kötözött 

nagy a korreláció (-0.85). 

 
3. ábra: Oil Google-Price masszív negatív korreláció (saját ábrázolás) 
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2.1. Hasonlóságelemzés modelljei 

A hasonlóságelemzés STD modellje (MY-X TEAM 2014) alkalmas arra, hogy megtalálja lépcsősfügg-

vényekkel az összefüggést esetünkben a 15 attribútum és az olaj ára között. 

A modell paraméterei: 

• Modell típus: COCO STD 

• Input OAM: 121*2*16 

• Xi: Google-Trends idősorok attribútumoként sorszámozva 

• irány: dupla (minél kisebb/minél nagyobb annál nagyobb ár) 

• Y olaj ára 

 
4. ábra: Becsült és tényleges olaj ár 

 

A fenti ábrán vékony vonallal lett ábrázolva az olaj ára(kék) és a modell által becsült ár (naracs). 

A vastag vonal az EXCEL mozgóátlag trend vonala, mely évenként (12 havonta veszi a pontok átla-

gát). Az ábra értelmezéshez a mozgóátlagot érdemes figyelni, hogy mikor becsli felül, ill. alul a mo-

dell az árat. A felül becslés azt jelenti, hogy az olaj nem kerül annyiba vélhetően valamilyen politikai, 

gazdasági vagy társadalmi változás miatt annyiba, mint amennyibe a többi energiahordozó keres-

lete alapján kerülhetne.  

A modell szerint a 2014-16 közötti olajár zuhanásnak hamarabb kellett volna kezdődni-e és kisebb 

ütemű kellett volna, hogy legyen. 

A mostani COVID helyzetben sem magyarázza a többi energiahordozó az olaj alacsony árát, viszont 

tudjuk, hogy világ szinten visszaesett az olajfelhasználás és így az olaj ár is. 

A részletes számítások ezen a linken érhetők el: https://miau.my-x.hu/miau/273/oil1.xlsx  

 

  

https://miau.my-x.hu/miau/273/oil1.xlsx


   

 

   

 

3. OLAJVÁLSÁGOK ÉS KÖVETKEZMÉNYEIK 

Az olaj geopolitikájának egyik legfontosabb jellemzője a 20. században az volt, hogy az Egyesült 

Államok és a Szovjetunió kivételével egyik nagyhatalom sem rendelkezett jelentős olajkészlettel ha-

táraikon belül. Az Egyesült Államok volt a világ vezető olajtermelője század első háromnegyedében. 

Az amerikai olajmezők 1920-ban a világ olajtermelésének valamivel kevesebb, mint kétharmadát 

adták. 1945-ben több mint kétharmadát, 1973-ban viszont csak a 16,5 százalékát. Ez annak volt kö-

szönhető, hogy az 50-es évek végétől kezdve már olajimportra kényszerült az ország Venezuelából 

és Kanadából. 

 Az olaj ellenőrzése létfontosságú szerepet játszott az USA elsőbbségének kialakításában és fenn-

tartásában a nemzetközi rendszerben. Az olajhajtású gépek az I. világháború idején jelentek meg, a 

második világháború alatt a katonai hatalom középpontjába kerültek, és a nukleáris fegyverek és 

ballisztikus rakéták fejlesztése ellenére is fontosak maradtak a háború utáni korszakban. 

Az olaj azon túl, hogy elengedhetetlen a katonai hatalom szempontjából, egyre fontosabb szere-

pet játszott az ipari országok gazdaságában. Az olaj a szárazföldi és tengeri közlekedés üzemanyaga, 

valamint a légi közlekedés egyetlen üzemanyaga lett, kihívást jelentett a szénre, mint az ipar fő ener-

giaforrására, és fontos szerepet játszott a fűtésben és az áramtermelésben. Az olajüzemű gépek 

döntő fontosságúvá váltak a modern mezőgazdaság számára, az olaj és a földgáz pedig a műtrágyák 

és a növényvédő szerek fontos alapanyagává vált. Az olaj 1925-re már az USA energiafogyasztásá-

nak majdnem egyötödét, a második világháborúban pedig körülbelül egyharmadát tette ki. Az 

Egyesült Államokon kívül az olajat elsősorban a hadseregnek tartották fenn, Nyugat-Európában és 

Japánban az energiafogyasztás körülbelül 10 százalékát tette ki az olaj második világháború előtt. 

Bár az olaj a szovjet hatalomnak is fontos eleme volt, a Szovjetunió képtelen volt jelentős olajellá-

tás-ellenőrzését Kelet-Európán kívüli nemzetközi ügyekben befolyásoló tényezőkké alakítani. Az 

Orosz Birodalom 1900-ban vezető olajtermelő volt, de csaknem két évtizedes háború és forradalom 

megtizedelte termelését. A szovjet ellenőrzés alatt az olajipar fellendült, 1941-re a Szovjetunió volt a 

világ második legnagyobb termelője, messze elmaradva az Egyesült Államoktól és kissé megelőzve 

Venezuelát. Az 50-es években átmenetileg olajimportra kényszerült, de 1960-ra újra a második leg-

többet termelő országgá vált. 

3.1. Az első olajsokk 

Az olaj gazdasági jelentősége a második világháború után nőtt, mivel az Egyesült Államok fo-

kozta a társadalmi-gazdasági szervezeti minták felkarolását, amelyek az olaj magas szintű felhasz-

nálására támaszkodtak. Nyugat-Európa és Japán pedig a szénről olajra váltott, mint fő energiaforrás. 

1950 és 1972 között a világ összes energiafogyasztása 179 százalékkal nőtt, jóval gyorsabban, mint a 

népesség növekedése, aminek következtében az egy főre eső energiafogyasztás megduplázódott. 

Az amerikai olajfogyasztás meredek emelkedése az amerikai olajimportot korlátozó kvótákkal 

együtt megterhelte az amerikai olajkészleteket. Az ország olajkészlete 1968-ban tetőzött, míg az olaj-

kitermelése 1970-ben érte el a maximumát. Az amerikai olajimport az 1970-es 19 százalékról 1973-ra 

35 százalékra nőtt. Ez azt jelentette, hogy az USA nem tudta ellátni olajjal a szövetségeseit szükség 

esetén, ennek eredményeképpen pedig csökkent a jelentősége a nemzetközi konfliktusok befolyáso-

lásában. Ezzel egyidőben a világ olajtermelésének súlypontja a nyugati féltekéről a Közel-Keletre 

tolódott; a régió részesedése a világ olajtermeléséből az 1950-es 7 százalékról 1973 körüli 42 száza-

lékra nőtt, mivel az olajcégek oda koncentrálták beruházásaikat, hogy kihasználják az alacsony ter-

melési költségeket. (Painter, 2014) 



   

 

   

 

A válság egyik legfontosabb előzménye az 1971-ben az aranyalapú dollár pályafutásának vége 

volt, mely az olajárakra is komoly hatást gyakorolt. Az olaj árát ebben a valutában számolták (ahogy 

azóta is teszik), és miután az értékállónak bizonyult, az olaj évtizedeken át hordónként 3 dollárba 

került. 1971 után ennek változnia kellett, ugyanis az amerikai dollár úgynevezett „lebegő valuta” 

lett, mely gyakran sokat veszített értékéből, tehát a kitermelők valódi profitja csökkent. A jóm kipp-

úri háborút megelőző években a gazdasági nagyhatalmak – főleg az Egyesült Államok – számos 

csatát vívtak az OPEC-országokkal (Kőolaj-exportáló Országok Nemzetközi Szervezete) az olajár 

kapcsán, a problémát azonban a termelők végül egyoldalúan oldották meg. (Masouros, 2012) A vál-

ság kirobbanása 

Az olajárak már emelkedtek, amikor az OAPEC (az OPEC arab országainak szövetsége) tíz nap-

pal az 1973. októberi arab-izraeli háború kezdete után úgy döntött, hogy visszafogja az olajtermelést. 

Ez annak érdekében történt, hogy az európaiakat és Japánt arra kényszerítsék, hogy nyomást gya-

koroljanak az Egyesült Államokra, hogy az változtassa meg a politikáját az arab-izraeli konfliktus-

ban. Néhány nappal később (válaszul az Egyesült Államok jelentős pénzügyi és katonai segítségére 

Izraelnek) az OAPEC embargót vezetett be az Egyesült Államokba irányuló olajszállítmányokra. Az 

OAPEC emellett embargó alá helyezte Hollandiát is, majd később ezt kiterjesztette Portugáliára, 

Dél-Afrikára és Rodéziára (mai Zimbabwe). A nemzetközi olajtársaságok eleget tettek az embargó-

nak, de aláásták azt azzal, hogy a nem arab olajat áthelyezték az embargó alá eső országokba, és 

szétosztották a veszteségeket, így az összes érintett ország olajimportja 16-18 százalékkal csökkent. 

Az amúgy is szűk olajpiacon a termelés csökkentése és az embargó felfelé hajtotta az olaj árát. A 

Perzsa-öböl termelői nem sokkal a háború kezdete után egyoldalúan hordónként 3,01 dollárról 5,11 

dollárra emelték az olaj árát, decemberben pedig ismét emelés következett be, ekkor már 11,65 dol-

lárba került egy hordó olaj. 1974 márciusában az OAPEC országok (Líbia kivételével) feloldották az 

embargót és bejelentették a napi olajkitermelés azonnali, egymillió hordóval való megemelését 

(Painter, 2014). 

3.1.1. Következmények 

Az 1973-as „olajár-sokkot” és az azt kísérő 1973–74-es tőzsdei összeomlást az első olyan különálló 

eseménynek tekintik a nagy gazdasági válság óta, amely tartósan kihat az amerikai gazdaságra. Az 

embargó miatt az olajcégek új területeket kerestek az olajellátás növelésére, még olyan zord terepe-

ken is, mint az Északi-sark. A kőolaj megtalálása és az új mezők fejlesztése általában öt-tíz évet igé-

nyelt a jelentős termelés előtt. Az egy liter benzin átlagos kiskereskedelmi ára az Egyesült Államok-

ban 43% -kal emelkedett az 1973 májusi 38,5 ¢-ról az 1974 júniusi 55,1 ¢-re. Az embargó alatt a kö-

vetkező intézkedések léptek érvénybe, amik jól jellemzik, hogy a társadalom mennyire ki volt szol-

gáltatva a kőolajnak: 

Az állami kormányok arra kérték az állampolgárokat, hogy ne tegyék karácsonyi fényeket. Ore-

gon általánosságban betiltotta a karácsonyi és a kereskedelmi világítást. A politikusok nemzeti ben-

zinadagolási programot szorgalmaztak. Nixon arra kérte a benzinkereskedőket, hogy szombat este 

vagy vasárnap ne adják el a benzint. A benzinkutak tulajdonosainak 90%-a eleget tett ennek, ami 

hosszú sorokat eredményezett a benzinkutaknál.1974. február utolsó hetében az amerikai benzin-

kutak 20%-a nem rendelkezett üzemanyaggal. A páros-páratlan benzinelosztás lehetővé tette, hogy 

az olyan rendszámtáblával rendelkező járművek, amelyek utolsó számjegye páratlan szám volt, 

csak a hónap páratlan napjain vásárolhassanak üzemanyagot, míg a páros számmal végződő rend-

számúak csak páros napokon. A fogyasztás csökkentése érdekében 1974-ben országos maximális 



   

 

   

 

sebességkorlátozást állapítottak meg 55 mérföldben (kb. 88 km/h). Ez a törvény egészen 1995-ig ér-

vényben volt, ekkor írta alá ugyanis Clinton elnök a sebességkorlátozás feloldását. Az amerikai au-

tógyártók elkezdték visszafogni az akkoriban gyakori hátsókerék meghajtású, nehéz, energiaigé-

nyes gépkocsik gyártását. Helyettük a könnyű, elsőkerék meghajtású, legtöbbször négyhengeres jár-

műveket kezdték el forgalmazni, emellett kezdtek elterjedni az alacsony fogyasztású dízel meghaj-

tású személyautók. 

Annak ellenére, hogy az embargó viszonylag nem érintette az Egyesült Királyságot, az ország 

saját olajválsággal nézett szembe - a szénbányászok és a vasutasok 1973–74 telén végzett sztrájkjai a 

kormányváltás egyik fő tényezőjévé váltak. A miniszterelnök arra kérte a briteket, hogy a tél folya-

mán a házakban csak egy szobát fűtsenek. Az Egyesült Királyság, Németország, Olaszország, Svájc 

és Norvégia megtiltotta a repülést, a vezetést és a csónakázást vasárnap. Svédország benzin- és fű-

tőolajat adagolt. Hollandia börtönbüntetést szabott ki azokra, akik több áramot fogyasztottak, mint 

amennyi járt nekik (Frum, 2000). Az energiaválság fokozta az érdeklődést a megújuló energia, az 

atomenergia és a hazai fosszilis tüzelőanyagok iránt. A válság jelentős tényező volt Japán gazdasá-

gának az olajigényes iparoktól való elmozdulásában. A beruházások a kevésbé olajigényes ipar-

ágakra terelődtek át, mint például az elektronika. A japán autógyártók is profitáltak a válságból. A 

megnövekedett üzemanyagárak lehetővé tették, hogy kis méretű, üzemanyag-takarékos modelljeik 

piaci részesedést szerezzenek a nagyobb amerikai versenytársaikkal szemben. Ez egészen az 1980-

as évekig visszaesést eredményezett az amerikai autóeladásokban (Dhawan és Jeske, 2006). 

3.2. A második olajválság 

Az 1973–74-es előzményhez hasonlóan az 1970-es évek második olajsokkja is a Közel-Kelet ese-

ményeihez köthető, de az erős globális olajkereslet is a kiváltó okok közé sorolható. Az iráni forra-

dalom 1978 elején kezdődött és egy évvel később ért véget, amikor Mohammad Reza Pahlavi sah 

uralma összeomlott, Khomeini sejk pedig átvette az irányítást az iszlám köztársaság nagy ajatol-

lahjaként. A forradalom következtében az iráni olajkitermelés 1979 januárjáig napi 4,8 millió hordó-

val csökkent (az akkori összes olajkitermelésének 7 százaléka) (Hamilton, 2011). Az olaj ára 1979 

közepén rohamosan emelkedni kezdett, 1979 áprilisa és 1980 áprilisa között több mint megduplázó-

dott. A kőolaj árának növekedésében a csökkenő kínálat mellett a növekvő keresletnek is szerepe 

volt. Ez egyrészről a fellendülő világgazdaságot takarja, másrészről azt a tényt, hogy az USA lakos-

ságában még élt az 1973-as válság emléke. Ez azt okozta, hogy az olajellátás csökkenésének a hírére 

az emberek elkezdek szinte pánikszerűen annyi üzemanyagot venni, ami a megszokottnál is na-

gyobb keresletet generált. 

Irak Szaddam Husszein uralkodása alatt megszállta Iránt, ami tovább rontotta az olajhelyzetet. 

Ez az invázió szinte leállította az iráni olajkitermelést, így Irak ellátása is jelentősen csökkent (Horo-

witz, 2004). Ez előidézte a benzinár emelkedését, amely végül recesszióba sodorta az Egyesült Álla-

mokat. 

A recesszió következtében az infláció a kétszeresére nőtt az USA-ban. Az ország autóiparát is 

nagyban érintette a válság, mivel a lakosság újra a japán autókat kezdte előnyben részesíteni a nagy 

amerikai autókkal szemben (Newton, 2013). Habár a közel keleti országokat is érintette a válság, ez 

koránt sem volt annyira súlyos, mint az Egyesült Államokban. A közel-keleti országok egy része, 

különösen az OPEC-tagországok, például Szaúd-Arábia profitáltak a válságból, mivel ezek az álla-

mok növelni tudták a kőolaj kitermelésüket. Különféle stratégiák kerültek kidolgozásra az 1979-es 

olajválság kezelésére. Maryland kormányzója a páros-páratlan benzinelosztási stratégiát javasolta, 

amit néhány állam alkalmazott is. Benzinjegyet is nyomtattak, ám ezek sosem kerültek forgalomba. 



   

 

   

 

Egy másik stratégia az energiatakarékosság volt. A Jimmy Carter elnök által benyújtott javaslat szor-

galmazta a napenergia-rendszerek és a fatüzelésű kályhák használatát. Ezt az intézkedést később 

Reagan elnök hatályon kívül helyezte. Összességében az 1979-es energiaválság ösztönözte az Egye-

sült Államok kormányát, hogy fontolja meg a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség megszünte-

tését (Gibson, 2011). Az 1979-es válságnak hosszútávú következményei lettek, amelyek a mai ame-

rikai életben még mindig érezhetőek. Például az Egyesült Államok autóipara továbbra is küzd azok-

kal a japán versenytársakkal, akik üzemanyag-hatékonyabb járműveket gyártottak és gyártanak ma-

napság is. Ezen kívül a válság által kiváltott recesszió és a magas infláció ma is fennáll. A magas 

inflációs ráta miatt a kamatlábak továbbra is magasak annak ellenére, hogy a válság régen véget ért. 

A globális következményeket tekintve néhány országban 1980-81-ben volt a legnagyobb mértékű a 

gazdasági visszaesés, de a legtöbb államot csak 1982-ben érte utol a válság és a nagyarányú munka-

nélküliség. Ezt az évet a Világbank is az „1982-es globális recessziónak” nevezi. A nagy gazdaságok, 

például az Egyesült Államok és Japán viszonylag korán kiléptek a recesszióból, sok ország még 

1983-ig recesszióban volt, és a magas munkanélküliség továbbra is érintette az OECD-országok 

(Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet) többségét 1985-ig. Az 1980-as évek eleji recesz-

szió hosszú távú hatásai hozzájárultak a latin-amerikai adósságválsághoz, a karibi és szubszaharai 

afrikai országok hosszan tartó hanyatlásához, az USA megtakarítási és hitelválságához, valamint a 

neoliberális gazdaságpolitika általános elfogadásához az 1980-as és 1990-es évek során (Kose et al., 

2020). 

3.3. A 2000-es évek energiaválsága 

Az olaj ára az 1990-es években egyre csökkent, de legtöbbször 20 és 40 dollár között maradt. Az 

1998. novemberi ázsiai válság következtében a West Texas Intermediate (WTI) hordójának ára hosz-

szú távú mélypontot ért el 11 dollár körül. Az inflációval korrigálva ez volt a legalacsonyabb ár az 

1940-es évek vége óta. 

Ezt követően enyhe fellendülés után a kereslet a 2001. szeptember 11-i New York-i terrortámadá-

sok következtében ismét jelentősen visszaesett, de a következő évben újra emelkedni kezdett. Ennek 

legfőbb oka a folyamatosan növekvő kínai kereslet volt. Ezt a folyamatos gazdasági növekedés és a 

növekvő energiaigény generálta. A földi és a légi közlekedésben tapasztalható forgalomnövekedés 

szintén növelte az olaj iránti keresletet. A trend hasonló volt Indiában, de ott kisebb mértékben. Ezt 

követően a világgazdaság 2008-ig virágzott, ami az olajfogyasztás növekedését okozta a világ többi 

részén is. 

A magas és növekvő kereslet mellett egyéb tényezők is szerepet játszottak, ilyen volt többek kö-

zött az amerikai dollár 2000 és 2008 közötti gyengülése is. Mivel ebben a devizában kereskednek a 

kőolajjal, így ez szintén növelte az árát. A növekvő kereslet és az egyre növekvő árak ellenére a 2000-

es években a termelési kapacitás nem bővült ennek megfelelően. Az olajcsúcs-elmélet erre egy ma-

gyarázatot ad: a kínálat jelentős bővítése nem volt lehetséges, mivel a termelési kapacitások közel 

voltak a maximumukhoz. 

Ennek eredményeként az olajár egyre meredekebb emelkedése következett be. 2008 elején a WTI 

olaj ára először érte el a 100 amerikai dollárt, majd mindössze hat hónappal később, 2008. július 11-

én elérte a mindenkori maximumát, ekkor 147 USA dollár volt egy hordó olaj világpiaci ára. Az is 

valószínűsíthető volt ekkor, hogy az ár 200 dollár fölé emelkednek, de a 2008-as pénzügyi válság 

véget vetett ennek a gyors emelkedésnek. Az árcsökkenés még gyorsabb volt, mint az azt megelőző 

emelkedés: a 2008 karácsonyáig tartó öt hónap alatt az olaj ára 35 dollár körüli szintre esett vissza 

(Gränitz, 2020). 



   

 

   

 

4. A HUBBERT-FÉLE „PEAK OIL THEORY” (OLAJHOZAMCSÚCS-EL-

MÉLET) 

4.1. Az olajhozamcsúcs-elmélet alapjai 

A texasi származású Marion King Hubbert a Chicagói Egyetemen szerezte meg alapfokú diplo-

máját geológia és fizika szakon. Az egyetem geológiai tanszékén folytatta tanulmányait, melyet ab-

ban az időben Amerika egyik legjobbjának tartottak, és megszerezte a mester diplomát is 1928-ban. 

A doktori cím megszerzése után a földalatti áramlásokról kutatott (Theory of Ground Water Motion), 

majd a második világháborúban az amerikai hadsereg szolgálatában az elérhető erőforrásokat ana-

lizálta, elsősorban a petróleumot, ekkor alkotta meg leghíresebb teóriáját, az olajhozamcsúcs-elmé-

letet. (Peebles, 2017) 

A kőolaj abban az időben kezdett a figyelem középpontjába kerülni, főleg a háborús helyzet mi-

att. Már az I. világháború alatt létfontosságú volt a kőolajkészletek és erőforrások becslését tudomá-

nyos alapokra helyezni és ehhez kapcsolódó elméleteket megfogalmazni. A motorizált háborús esz-

közök megjelenése nagy szemléletváltást okozott a kőolaj tekintetében is, a modern háborúban elért 

győzelem szorosan összefüggött a rendelkezésre álló erőforrásokkal, így a kőolaj alapvető nemzeti 

értékké lépett elő. (Szemléltetésül, amikor Nagy-Britannia 1914-ben belépett az első világháborúba, 

a brit hadsereg csak 800 gépjárművel rendelkezett, míg négy évvel később, a háború végén ez a szám 

90.000 fölé nőtt). A második világháborúra a motoros járművek száma csak növekedett, Hubbert 

munkája ezért volt kiemelt jelentőségű. (Peebles, 2017) Hubbert 1949-es kutatása a szén és a kőolaj 

termelésének növekedési ütemére összpontosított (elhanyagolva a földgázt a világ termelési statisz-

tikáinak hiánya miatt). Megfigyelte, hogy az éves széntermelés 1913 óta globálisan, évente 4% -kal 

nőtt (ami azt jelenti, hogy az éves termelés 17 évente megduplázódott), míg 1860 és 1929 között a 

világ kőolajtermelése évi 9% -kal nőtt (ami azt jelenti, hogy az éves termelés 7,5 évente megduplá-

zódott). (Hubbert, 1949) Hubbert feltételezte, hogy egy adott idő alatt elfogyasztott fosszilis tüzelő-

anyagok mennyisége arányos lesz egy görbe alatti területtel és így következtetett: “Így biztosan ki-

jelenthetjük, hogy bármely adott fosszilis energiahordozó termelési görbéje egy ideig emelkedni fog, 

áthalad egy vagy több maximumon, majd aszimptotikusan nullára csökken. Ennélfogva végtelen 

sokféle alakja létezhet egy ilyen görbének, azonban mindegyikben van egy közös pont, mégpedig, 

hogy az alatta lévő terület nem lehet nagyobb az eredetileg jelenlévő mennyiségnél.” A görbe pontos 

alakját, illetve matematikai leírását azonban csak évekkel később publikálta. (Peebles, 2017) MATE-

MATIKAI LEÍRÁS 

A vizsgált nyersanyagok esetében a kezdeti termelési ráta kezdetben ugyan meglehetősen gyor-

san nőtt, azonban Hubbert fontosnak tartotta tudatosítani, hogy ez a növekedés nyilvánvalóan fenn-

tarthatatlan, mivel a fizikai korlátok megakadályozzák, hogy egy véges erőforrás termelése egy 

hosszabb időszakon keresztül nőjön. (Hubbert, 1956) A termelési adatok minél pontosabb extrapo-

lálásának érdekében a következő megállapításokra építette a modelljét: (Peebles, 2017) 

1. Bármely véges erőforrás termelési görbéjének két pontja ismert, ugyanis a termelés kezdete-

kor és a készlet kiürülésekor is 0 az aktuális kitermelés 

2. A modell második alapköve az integrálszámítás egyik alap definíciója, mely szerint egy foly-

tonos függvényt 0 és egy tetszőleges érték közt integrálva az eredmény a függvény és a víz-

szintes tengely közti terület lesz. 



   

 

   

 

Jelölje P a termelési rátát (a termelés idő szerinti deriváltját), ekkor egy adott időpontig kitermelt 

összes erőforrás a következő képlettel írható le: (Peebles, 2017) 

𝐴 = ∫ 𝑃 𝑑𝑡
𝑡

0

= ∫ (
𝑑𝑄

𝑑𝑡
)  𝑑𝑡

𝑡

0

= 𝑄 

Ezen elemi kapcsolatok grafikus ábrázolása harang alakú görbe formájában nyilvánult meg, ame-

lyet Hubbert 1956-os publikációjában (Hubbert, 1956)Hiba! A hivatkozási forrás nem található. ma-

tematikailag még nem definiált. Feltételezések szerint kézzel rajzolta meg a görbét, kiszámítva az 

alatta lévő területet, ezáltal becsülve a készleteket. 

A Hubbert görbe-megközelítésének szépsége, hogy egy paraméter, a maximálisan kinyerhető 

nyersanyag segítségével extrapolálható a kitermelési sebesség. A maximálisan kitermelhető meny-

nyiséget megbecsülve elvégezte az extrapolációt, az eredmény alapján a világ a 2000-es években 

éri el az olajcsúcsot, ezután a termelés csökkenni fog. Az amerikai olajcsúcsra is készített egy becs-

lést, mely alapján Amerikában 1970 körül fogja elérni az olajkitermelés a maximumát, melyet a 

közvélemény nagyon kritikusan fogadott. Ezen becslése beigazolódott, Amerikában 1971-ben be-

következett az olajcsúcs, ezután a termelés üteme csökkeni kezdett, azonban a palaolaj feldolgozá-

sának megkezdésével a 2010-es évektől ismét növekedésnek indult. (Peebles, 2017)

 
5. ábra: Hubbert előrejelzése a világ nyersolajtermeléséről  

1250 milliárd hordó kezdeti tartalék alapján (Hubbert, 1956) 

Az 1956-os kezdeti munkáját követően Hubbert tovább finomította elemzési módszereit. A leg-

fontosabb, hogy matematikai függvényt rendelt a haranggörbéhez, amelyet korábbi munkáiban a 

történelmi adatokra illesztett. Azt állította, hogy az időbeli kumulatív termelést leginkább a logisz-

tikai növekedési függvénnyel lehet megközelíteni, ennek a függvénynek az első deriváltja, amely az 

éves termelési sebességet képviseli, ugyanazt a formát ölti, mint az 1956-ban általa megrajzolt görbe. 

(Hubbert, 1956) 

Ugyanebben a cikkben Hubbert azt feltételezte, hogy a végső tartalékok nagysága az ipar vagy az 

akadémiai szakértők spekulációitól függetlenül is kiszámolható, a kumulatív felfedezések, a terme-

lés és a bizonyított tartalékok kapcsolatának vizsgálatával. 1956-os publikációja idején Hubbert 



   

 

   

 

elutasította saját végső tartalékkal kapcsolatos számításait, ehelyett előzetesen kiszámított iparági 

becsléseket használt állításaihoz. Az ötvenes években a végső tartalékok becslésének legjobb gya-

korlata (amelyet mind a kőolajipar, mind az USGS1 használ) a volumetrikus hozamelemzés néven 

ismert módszer (Priest, 2014). A volumetrikus hozamelemzés magában foglalja az egységnyi térfo-

gatú üledékből származó olajhozam átlagolását a termelő medencékben, és feltételezi, hogy még 

fúratlan, geológiailag hasonló medencék ugyanolyan mennyiséget hoznak létre egységnyi térfogatú 

üledékben. Ezen egyszerűsítések alapján ki lehet számolni a föld alatt jelenlévő tartalékokat, viszont 

ez az elemzési forma tudományos megalapozottság nélkül feltételezi az üledék egységnyi térfoga-

tára jutó állandó hozamot, így a geológiai hasonlóság szubjektív mércéitől függ (Priest, 2014). 

Hubbert rájött, hogy modelljének függése az eredendően megbízhatatlan változótól jelentős hiba, és 

matematikai eszközt dolgozott ki, amelynek segítségével egy megbízhatóbb becslést tudott hozni. 

4.2. A Hubbert egyenlet négy alakja 

A világ nukleáris és fosszilis tüzelőanyagoktól való növekvő függőségének leírására M. King 

Hubbert egy olyan egyenletet választott, amely számos természetes folyamatot ír le. Az egyenlet 4 

alakban is leírható, azonban a paraméterei minden esetben megegyeznek. Legyen: 

• 𝑡 az idő években 

• 𝑄(𝑡) a halmozott termelés milliárd hordóban a t évben. 

• 𝑄∞ az összesen kinyerhető erőforrás. 

• 𝑃(𝑡) = 𝑑𝑄/𝑑𝑡 termelés milliárd hordó/évben a 𝑡 évben. 

• 𝜏 az az év, amikor a termelés tetőzik. 

• 𝜔 növekedési/csökkenési paraméter. 

 

Differenciálforma: 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
= 𝑃 = 𝜔𝑄 (1 −

𝑄

𝑄∞
) 

Ez az egyenlet 𝑄-ra nézve nem lineáris, de lineáris egyenletté redukálódik a 𝑄 ≈ 0 kezdeti és 𝑄 ≈
𝑄∞ végállapot közelében. Amint megkezdődik a termelés és a 𝑄/𝑄∞ kicsi, az egyenlet 𝑑𝑄/𝑑𝑡 =
𝜔𝑄-ra csökken, amely exponenciális növekedést mutat 𝜔 sebességgel. Amint a termelés 𝑄 ≈ 𝑄∞ 

közelében ér véget, a nemlineáris egyenlet exponenciális csökkenést fejez ki. A differenciálegyenlet 

megoldásából kapjuk a 3 másik alakot és a kezdeti feltételek segítségével különböző változókat ki-

fejezve tudjuk ábrázolni is ezeket a görbéket, ez látható a 6. ábra. 

Az egyenletet 𝑄-val osztva megkapjuk a Hubbert-egyenlet második alakját, amelyet néha 

Hubbert-linearizációnak nevezünk. 
𝑃

𝑄
= 𝜔 (1 −

𝑄

𝑄∞
) 

Ebben az egyenletben az a fontos, hogy lineáris a 𝑄 és a 𝑃/𝑄 változóban egyaránt. Ha van 𝑃𝑖  és 

𝑄𝑖 mérésünk, ábrázolhatjuk ezeket a pontokat a 𝑄 – 𝑃/𝑄 síkban, és a pontok feltételezhetően egy 

egyenesre fognak illeszkedni. A legjobban illeszkedő egyenest a szórt pontokra illesztve leolvashat-

juk a tengelymetszeteket. 𝑄 = 0 esetén leolvashatjuk az 𝜔 = 𝑃/𝑄 metszés növekedési/bomlási pa-

raméterének értékét. A másik 𝑃/𝑄 = 0 metszéspontnál 𝑄 = 𝑄∞ kell teljesüljön. 

Hubbert egyenletének harmadik formája a legismertebb, ez az alak hasonlít a Gauss-eloszlás 

egyenletére, de nem ugyanaz. A jelenlegi termelést 𝑃 = 𝑑𝑄/𝑑𝑡 adja meg: 

 
1 USGS: United States Geological Survey 



   

 

   

 

𝑃(𝑡) = 𝑄∞𝜔
1

(𝑒−(𝜔/2)(𝜏−𝑡) + 𝑒(𝜔/2)(𝜏−𝑡))2
 

Az egyenlet szimmetrikus a 𝑡 = 𝜏 pontra és aszimptotikusan exponenciálisan csökken (vagy nö-

vekszik) a maximum felé, intenzitása (meredeksége) kisebb, mint a Gauss-görbéé. A Hubbert-görbe 

tehát szimmetrikus, és akkor éri el a maximumát, ha az olaj fele elfogy, vagyis amikor 𝑄 = 𝑄∞/2. 

Hubbert feltételezése szerint a csökkenési görbe az emelkedési görbe tükörképe, tehát az olajcsúcs 

elérésekor a termelés ugyanakkora ütemben kezd el csökkenni, amekkorában előtte nőtt. A való 

életben azonban nem reális, hogy a csökkenési meredekség megfelel a növekedés ütemének, ebből 

is látszik, hogy Hubbert elmélete csak nagyjábóli közelítésnek tekinthető. Az új technológiák (pl. 

hidraulikus repesztés) miatt megnőhet a kitermelés, azaz az energiahordozó fogyása felgyorsulhat, 

de. emellett a fogyás lassulhat is, ha például adóztatják a kitermelést, ami visszavetheti az ütemét, 

vagy technikai nehézségekbe ütköznek az olaj kinyerése során 

A Hubbert-egyenlet negyedik formája a „logisztikus növekedés” függvény alakját veszi fel, ami 

jellegre egy szigmoidos függvény, tehát 0-tól 𝑄∞-ig terjed. Ez a görbe az adott időpontig kitermelt 

összes nyersanyagmennyiséget jelenti és felírható a következő formában: 

𝑄(𝑡) =
𝑄∞

1 + 𝑒𝜔(𝜏−𝑡)
 

Ennek a függvénynek a deriválásával kapjuk meg a jellegzetes haranggörbét, amit a Hubbert-

egyenlet harmadik formája ír le. Matematikailag belátható, hogy a négy alak ekvivalens.

 
6. ábra: A Hubbert-féle egyenlet különféle alakjainak ábrázolása (Jon Claerbout, 2020) 

4.3. Statisztikai adatok 

A Hubbert féle 1956-os elmélet valószerűségét úgy vizsgálhatjuk, hogy összehasonlítjuk az azóta 

keletkezett statisztikai adatokkal. Ezt kétféle szempontból is megtehetjük: 

• 1956-os modell összehasonlítása az Egyesült Államokra vonatkozó adatokkal 

• 1956-os modell összehasonlítása a világra vonatkozó adatokkal 



   

 

   

 

4.3.1. Hubbert-modell az Egyesült Államok adataival szemben 

Hubbert 1956-ban az Amerikai Egyesült Államok olajkitermelésének csúcsára két becslést is pub-

likált, ahogy a 7. ábra látszik, melyek közül az optimistább helyesen jósolta meg az 1970-71-ben be-

következő csúcstermelést. Mindemellett az elméletet nem mondhatjuk teljesen beigazolódottnak. A 

8. ábra mutatja az amerikai nyersolajkitermelés változását az 1960-2019-ig terjedő időszakra. Az ábra 

szerinti 1970-es csúcstermelés bár erősíti Hubbert feltevését, az ezt követő időszakban nem tükrözi 

az előrejelzése szerinti lecsengést. 2008 óta jelentős növekedés figyelhető meg a kitermelésben, sőt a 

2018-as termelési ráta magasabb, mint az 1970-es csúcson. A jelenlegi növekedés egy új technológia 

megjelenésének tudható be (fracking, magyarul hidraulikus repesztés), amely gazdaságossá tette az 

úgynevezett „szűk olaj” kitermelését (a pala és az üledékes kőzet rétegei között rekedt olaj, ami nem 

nyerhető ki a hagyományos módszerekkel). Természetesen más, 1956 óta létrehozott technológiák 

is hatással vannak a termelésre, például a mélyvízfúró platformok és vízszintes fúrás. (Willms, 2017) 

Az Egyesült Államok adatai alapján azt mondhatjuk, hogy Hubbert logisztikai modellje szerint nem 

jósolható meg az olaj, mint nem megújuló energiaforrás kimerülése. A modell nem tükrözi megfe-

lelően a kitermelés dinamikáját, habár az 1970-es olajcsúcs előrejelzés beigazolódott Amerika eseté-

ben. 

 
7. ábra: Az Egyesült Államok végső kőolajtermelése a feltételezett  

kezdeti 150 és 200 milliárd hordós tartalék alapján (Hubbert, 1956) 



   

 

   

 

 
8. ábra: Az Egyesült Államok nyersolaj termelése 1960-tól 2019-ig (CEIC, 2021) 

4.3.2. Hubbert-modell a világ kitermelési adataival összehasonlítva 

Hubbert 1956-os modelljóslata a világ olajkitermelésével kapcsolatban tévesnek látszik, hiszen az 

általa 2000-re prediktált csúcs (ld. 5. ábra) a mai napig nem következett be. Az 9. ábra láható grafikon 

sárgával jelöli az aktuális olajkitermelést, a kékszínű haranggörbék pedig a különböző forgatóköny-

veket az olajcsúcs bekövetkezésére. A sárga vonalon két nagyobb visszaesés figyelhető meg a nyers-

olaj kitermelésben: 1970 után és 1978-80 között. Előbbi az Egyesült Államok-beli olajcsúcs bekövet-

kezésének és az azt követő kitermelésbeli visszaesésnek tudható be, utóbbit az iráni forradalom ki-

törése okozta. Ezek alapján arra következtethetünk, hogy mindkét szereplő jelentős szerepet tölt be 

a világ olajkitermelésében. 

 
9. ábra: A világ éves olajtermelése (1900-2018) és olajcsúcs forgatókönyvek (2005-2020)  

(Transportgeography, 2021) 

4.4. Az elmélet következményei 

Az elmélet legfontosabb következménye, hogy a kitermelés egy időpontban eléri maximumát, 

amelyet soha nem lehet meghaladni. A csúcstermelés elérése után a termelés csökken, és az árak 



   

 

   

 

addig emelkednek, amíg az olajkészletek kimerültek vagy túl költségesek ahhoz, hogy széleskörűen 

felhasználják őket. Következésképpen a csúcsolaj fogalma a globális olajtartalékokra vezethető visz-

sza. (Transportgeography, 2021) A kőolajcsúcs várható időpontjáról sok vitát folytat a Nemzetközi 

Energiaügynökség, ahogy az az 9. ábra is látható, hogy korábban feltételeztek 2005-ös, 2010-es és 

2020-as csúcsforgatókönyvet is, ehhez képes az olajkitermelés 2010-től ismét növekvő ütemet mutat. 

A teljes olajtartalékot a becslések szerint 1800-2200 milliárd hordóra teszik, és mintegy 1700 milli-

árd hordót tekintenek bizonyított tartaléknak. Ilyen körülmények között a maradék olaj nagy részét 

2060-ig kitermelhetik. (Transportgeography, 2021) A kitermelés mértékét több szempont is befolyá-

solja és feltehetően fogja is befolyásolni a jövőben, melyek közül párat megemlítünk a teljesség igé-

nye nélkül. 

4.4.1. Új tartalékok és technológia 

Új olajkészleteket az 1970-es évek óta egyre nehezebb találni. Ennek oka az erőforrások kiakná-

zásának módja, miszerint először a legkönnyebben hozzáférhető erőforrásokat használjuk ki, míg a 

nehezebben hozzáférhető erőforrásokat a későbbi időkre hagyjuk. Az olajkitermelés ugyanezt az 

elvet követte: először a könnyen hozzáférhető olajat termelték ki, amit a távolabbi, nehezen elérhető 

területeken, sokkal mélyebben található, és bonyolultabban kinyerhető (pl. palaolaj) nyersolajkiter-

melés követett. (Transportgeography, 2021) Komoly kérdések merülhetnek fel az olajtartalékok 

tényleges rendelkezésre állásával kapcsolatban, mivel számos országban, főleg az OPEC (Organiza-

tion of the Petroleum Exporting Countries, Kőolaj-exportáló Országok Szervezete) országokban a 

tartalékokat nem ellenőrzik külső források, az adatszolgáltatók valószínűleg túlértékelik a potenci-

ális olajkészleteket a piacok és a befektetők bizalmának fenntartása érdekében. Ennek ellenére a 

technológiai fejlődés és a beruházások révén új tartalékok hozhatók felszínre, ahogy ezt a palaolaj is 

példázza. (Transportgeography, 2021) Igény 

Az olajfogyasztás korántsem állandó növekedési folyamat. 1990 és 2000 között az éves olajfo-

gyasztás 14% -kal nőtt azzal a várakozással, hogy ez a folyamat akár 2020-ig is folytatódhat. Követ-

kezésképpen, ha nő a kereslet, a globális olajkészletek kimerülése előtt hátralévő idő rövidülhet. 

Ennek ellenére a kereslet több okból is csökkenhet, nevezetesen a technológiai fejlesztések, az alter-

natív energiaforrásokra való áttérés és az elektromobilitás, valamint a gazdasági visszaesések miatt, 

mint ahogy az a jelenlegi járványhelyzetben is történt. (Transportgeography, 2021) Az igény válto-

zása magával vonja a kereslet és ezáltal a kínálat változását is, amit megfigyelhetünk a nyersolaj 

árának változásában. A 10. ábraHiba! A hivatkozási forrás nem található. jól látszódik, hogy a ki-

termelés 1978-80-as visszaesésekor csökkent a kínálat, ezért megnőtt az olaj ára. A 2010-től kezdődő 

palaolaj kitermeléssel párhuzamosan egyre népszerűbbé váltak a megújuló energiaforrások és az 

elektromobilitás, a kínálat nagymértékben nőtt, míg a kereslet csökkent, ami az olajár csökkenését 

okozta, majd 2014-16 között olajárzuhanást, olajárválságot okozott. Ezután az alacsony olajár fellen-

dítette a magánszektor fogyasztási kiadásait, ami a kereslet növekedését jelentette, illetve az OPEC 

tagállamai megállapodtak arról, hogy csökkentik a napi termelés szintjét, így félig természetes, félig 

mesterséges úton megtörtént az olajárkompenzáció. Az olajár tehát jelentősen befolyásolja a kiter-

melés mértéket, mert egy bizonyos árat alulról átlépve gazdaságilag már nem éri meg a termelés, 

így ilyen esetekben a termelés mindig csökken, ami hosszabbítja az olajcsúcsig hátralévő időt. 



   

 

   

 

 
10. ábra: Az OPEC nyersolaj átlagos éves ára 1960 és 2020 között (Statista, 2021) 

4.4.2. Az elmélet napjainkban 

A Hubbert-féle modellt napjainkban különböző formákban alkalmazzák az eredeti erőforrás-ér-

tékelési szempontoknál tágabb keretrendszerekben is. Ezeket a módszereket olyan becslések előál-

lítása jellemzi, amelyet egy vagy több olyan görbe extrapolálásával nyernek, amelyek illeszkednek 

a történelmi termelési vagy felfedezési adatokra olyan régiókból, ahol csak összesített adatok állnak 

rendelkezésre. (Peebles, 2017) A Hubbert modell továbbfejlesztési változatait csoportosíthatjuk a ka-

pott görbe szimmetriájának szempontjából, illetve a csúcsok számának szempontjából is. 

4.4.3. Aszimmetrikus görbék 

Hubbert feltételezését, miszerint az erőforrások életciklusa alatt a termelési ráta szimmetrikus, 

kritikát von maga után a geológiai, műszaki, gazdasági és társadalmi paraméterek kölcsönhatásának 

elhanyagolása miatt. (Jianliang Wang, 2016) Az aszimmetria azzal magyarázható, hogy az üzemel-

tetőket motiválják a termelés növelésére, miközben minimalizálják a csökkenési arányokat, hogy 

maximalizálják az utólagos profitot olyan módszerekkel, mint az Enhanced Oil Recovery (EOR). 

(Jianliang Wang, 2016) Az EOR-technikákat hagyományos módon nem kinyerhető nyersolajkiter-

meléskor használják, három fő technikája van: gázbefecskendezés, termikus befecskendezés és ké-

miai befecskendezés. Lényege, hogy a már kitermelt olaj helyére egyéb anyagot juttatnak, ami javítja 

az olaj kiszorítását, így tovább megmarad az olajnyomás, ami nagyobb mennyiségű olaj kitermelését 

teszi lehetővé. Az EOR növekvő alkalmazása fenntarthatja a jelenleg termelt tartalékok csúcs utáni 

termelését és csillapíthatja a csökkenés mértékét, ami a görbe aszimmetriájához vezet. Brandt 

(Brandt, 2006) ugyanakkor megjegyzi, hogy ezeket az aszimmetrikus modelleket különösen nehéz 

a múltbeli termelési adatokhoz illeszteni, ha a termelés csúcsa még nem nyilvánvaló, ahogy az a 11. 

ábra látható. 



   

 

   

 

 
11. ábra: Aszimmetrikus Gauss-görbe az Egyesült Államok termelési adataira (Peebles, 2017) 

4.4.4. Többciklusú modellek 

A görbeillesztési technikák, különösen az olyan monociklikus modellek, mint a Hubbert-féle, arra 

a feltételezésre támaszkodnak, hogy a jövőbeni kutatási ciklusok nem fognak bekövetkezni, vagy ha 

mégis megtörténnek, akkor relatív méretük miatt elhanyagolható hatással lesznek az összesített erő-

forrás-termelésre. (Peebles, 2017) A hidraulikus repesztéses technológia általi palaolaj kitermelés el-

terjedése azonban drasztikusan befolyásolta az Egyesült Államok és a világ olajkitermelését is. 

Laherrere (Laherrére, 2000) bemutatta a Hubbert-görbe általánosan többciklusú modellként is-

mert változatát, amely számos Hubbert-görbét illeszt a termelési adatokhoz. Általánosságban ezek 

a modellek jobban illeszkednek a gyártási adatokhoz, azonban ez néha a „túlillesztés inkább túlta-

nulás” (over-fitting) következménye lehet. Elméletileg mindegyik görbe egy új, jól definiálható erő-

forrást reprezentál, amely könnyen megkülönböztethető az eredeti „zajtól”, de a gyakorlatban ezek 

új gyártástechnológiák kitermelési technológiák elterjedésének a következményei is lehetnek, mint 

az Enhanced Oil Recovery Techniques (EOR) vagy a hidraulikus repesztés. (Peebles, 2017) A modellt 

általában a következők szerint írják le: 

𝑄(𝑡) = ∑ 𝑄(𝑡)𝑖

𝑘

𝑖=1

= ∑ {
2𝑄𝑚𝑎𝑥

1 + cosh[𝑏(𝑡 − 𝑡𝑚)]
}

𝑖

𝑘

𝑖=1

 

ahol 𝑘 a termelési adatokhoz illeszkedő logisztikai görbék számát jelenti, 𝑄𝑚𝑎𝑥 és 𝑡𝑚 pedig az 

egyes ciklusok csúcstermelését és csúcstermelésének idejét. (Peebles, 2017)A 12. ábra mutatja Laher-

rere többciklusos modelljét. Az Egyesült Államokra alkalmazva két görbéből adódik össze: a hagyo-

mányos kitermelést és a 2010-től elterjedő modern kitermelést reprezentáló haranggörbékből. Eze-

ket a görbéket összegezve egy többciklusú modellhez jutunk, amely elég jól megfelel a tényleges 



   

 

   

 

termelésnek. Tehát Hubbert elmélete csak egy adott nyersanyag adott kitermelési módszerére ad 

leírást, azonban a különböző módszerekre haranggörbét illesztve és a görbéket összeadva elég jó 

közelítést kapunk a valós adatokhoz. 

 

 
12. ábra: Az Egyesült Államokra vonatkoztatott többciklusú görbe (Peebles, 2017) 

Összességében azt mondhatjuk, hogy Hubbert az elméletének megalkotásakor nem számolt a 

nem hagyományos telepekből kinyerhető szénhidrogén-készletekkel, amik a technológiai fejlődés 

által elérhetővé váltak. Mindemellett a nyersanyagok készleteinek mértéke különböző források sze-

rint ellentmondók, így számos bizonytalansággal kell számolnunk. Az olajcsúcs koncepciója bár 



   

 

   

 

logikus, számos változót figyelembe kell venni a pontos modell megalkotásakor, így nehéz egy ro-

bosztus, általánosan jól működő elméletet megalkotni. 

A Hubbert-féle elmélet tehát ha kvantitatívan nem is teljesen pontos, de kvalitatívan igen, a ren-

delkezésünkre álló, nem megújuló energiaforrások egyszer el fognak fogyni. Léteznek elméletek az 

úgynevezett abiotikus olajról, mely nem fosszilis eredetű és sokkal gyorsabban termelődik annál, 

viszont sokkal mélyebben található. Az elmélet szerint az abiotikus olaj valójában egy megújuló 

energiaforrás, mely mélyen a föld alatt, extrém nyomásokon és hőmérsékleteken keletkezik folya-

matosan, így ezeket a forrásokat megtalálva örökre biztosítva lesz az emberiség számára elegendő 

kőolaj. Az elmélet bizonyítása végett kísérleteket is végeztek, melyek során kalcium-karbonátot óri-

ási nyomás alatt sikerült kis mértékben szénhidrogénekké átalakítani. (J. F. Kenney, 2002) A tudo-

mányos világ azonban szkeptikusan fogadta az abiotikus olaj nagy mennyiségű jelentlétét, melyet 

alátámaszt, hogy eddig még csak minimális mennyiségű ilyen olajat találtak a befektetések ellenére. 

Így ki lehet jelenteni, hogy a rendelkezésünkre álló szénhidrogének mennyisége korlátos, tehát 

Hubbert elmélete mindenképpen helytálló olyan téren, hogy egyszer elérkezünk az olajcsúcshoz, 

ami után a kitermelés csökkenni fog, az így keletkező energiahiányt pedig más energiaforrásokkal 

kell pótolni. Egy másfajta energiaforrásra való átállás azonban nagyon sok időt igényel, a megfelelő 

infrastruktúra kiépítését időben el kell kezdeni. A jelenlegi becslések szerint nagyjából 60 évig ele-

gendő még a Föld olajkészlete, ez a szám természetesen nőhet új technológiák megjelenésével, de a 

hosszabb távú jövőben mindenképpen másfajta, megújuló energiaforrásokra kellene átállni, ami az 

energiaprobléma mellett a globális felmelegedésre is egy megoldás lenne. Milyen irányt vesz a világ 

olajkitermelése és olajfelhasználása? 

A világ olajtermelési görbéje a kezdetektől fogva kisebb intervallumok kivételével szinte folya-

matosan növekvő tendenciát mutatott, egészen 2019-ig. A Hubbert által 2000-es évekre jósolt olaj-

csúcs nagy valószínűséggel a mai nem következett még be. Azonban a 2019-ben kitörő koronavírus 

pandémia és a vele járó gazdasági válság nagy befolyással volt az olajiparra, mind a termelés, a 

fogyasztás és az kőolaj árának szempontjából. 

4.5.  Pandémiát megelőző előrejelzések 

AZ IEA (Internation Energy Agency, 1974-ben alapított kormányközi szervezet, célja energiapo-

litikai irányelvek kialakítása egy biztonságos és fenntartható jövőért) 2018-ban kiadott öt éves előre-

jelzése szerint a világ olaj iránti kereslete tartósan emelkedni fog, többek között az egységes világ-

gazdaságnak köszönhetően. Egy erős lábakon álló gazdaságban nőni fog a kőolaj iránti kereslet, 

2023-ra nagyjából 1,07%-os növekedést jósolnak, aminek kb. a fele Kínának és Indiának lesz köszön-

hető. Amíg India olaj iránti keresletének emelkedése gyorsulni fog, addig Kína kőolaj keresletének 

növekedése lelassul. Utóbbi lesz jellemző az egész világ keresletére is, azonban 2023-ig továbbra 

sincsen kilátásban az olajcsúcs. Az olajfelhasználás növekedési görbéjének ellaposodását az elektro-

mos járművek (gépkocsik, buszok és kamionok) elterjedése fogja okozni a predikció szerint. (IEA, 

2018) 

2018 áprilisában Bob Duely, a BP (régebbi nevén British Petroleum, a világ egyik legnagyobb olaj- 

és gázvállalata) akkori ügyvezető igazgatója az olajcsúcsot 2025 és 2035 közé jósolta, becslési szerint 

kb. 110 millió hordó/nap kereslettel. (Roland Berger, 2018) 

  



   

 

   

 

Ekkor az előrejelzések túlnyomó többsége egy lassuló emelkedést jósol a világ olajkitermelésének 

és olajfelhasználásának, amely valamikor a 2020-as, esetleg 30-as években érheti el csúcsát (a már 

többször említett „peak oil”). Azonban az egész világ gazdaságát érintő koronavírus járvány felbo-

rította a kőolajipart is. Pandémia hatása 

Többek között az imént említett BP is jelentősen megváltoztatta a predikcióját az olajtermelés 

kapcsán. Az olajfelhasználás visszaesését az energiaiparnak a fosszilis energiaforrásokról a meg-

újuló energiaforrásokra történő átállasa fogja okozni. A BP szakértői szerint a vírus okozta válság 

jelentősen felgyorsítja az átállás folyamamtát. Az elemzők különböző forgatókönyveket mutattak 

be. Az egyik esetben a szervezetek nem törekednek a kőolaj kiszorítására a fogyasztásból, ugyanis 

„a kormányzati energiapolitikák, a technológia fejlődése és a társadalmak érzékenysége ugyanúgy 

fog alakulni, mint az elmúlt években”. Tehát az olaj iránti igény normalizálódik a krízis után és az 

olajkitermelés a 2020-as években eléri a csúcsát. A másik eshetőség, hogy szigorúbb rendeleteket 

hoznak a környezetszennyezés mérséklésének érdekében. Ennek köszönhetően az olajkereslet nem 

fogja többet meghaladni a 2019-ben elért 100 MB/d felhasználást, ami azt jelentené, hogy ebben az 

évben következett be az olajcsúcs. Ez jelentős eltérés a 2025-35-ös becsléshez képest. (Napi.hu, 2020a) 

A 2020-as évben a világ kőolaj felhasználása tíz százalékot esett vissza, ennek következtében be-

következetett a „lehetetlen” az olajpiacon: 2020 április 21 reggelére először fordult elő a történelem 

során, hogy a kőolaj ára nulla alá csökkent. Azaz a termelők fizettek a vásárlóknak, hogy vegyék át 

a terméküket. Az ilyen helyzetek elkerülése végett lenne fontos tudni, hogy hosszabb távon milyen 

irányt vesz a kőolajtermelés és fogyasztás. Komoly talány például az utazások, különösen a légi 

közlekedés visszaszorulásának hosszú távú hatása, amely a legjelentősebb üzemanyag-fogyasztó 

szekció. (Napi.hu, 2020b) 

2009 óta először fordult elő 2020-ban, hogy a világ olajigénye csökkent. Az IEA szakértői ezt már 

a 2020 márciusában kiadott jelentésükben előrejelezték. Ezen kívül bármi mást rendkívül nehéz volt 

megjósolni. 

4.5.1. Olajfelhasználás 

Az IEA „OIL 2021” című cikke 2021 március 17-én jelent meg, amelyben a jelenlegi helyzet rész-

letes analizálása mellett egy öt éves előrejelzést is tesznek. 

A világgazdaság és az olajpiac lassan helyreáll a koronavírus (COVID-19) által 2020-ban okozott 

kereslet visszaesést követően. A hatalmas mennyiségű olaj többlet, ami a kereslet visszaesés miatt 

felgyülemlett, a stratégiai tartalékokkal együtt a pandémia előtti szintre fog visszaállni 2021-ben. 

Azonban lehet, hogy már nem lesz visszatérés az olajpiac számára a „normál” állapotba a vírus utáni 

időszakban. 

A pandémia komoly változást eredményezett az emberek életében: az új „working-from-home” 

modelltől kezdve, a légi utazás visszaesésig. Ezzel egy időben egyre több kormány törekszik a szén-

dioxid kibocsátás csökkentésére egy fenntartható jövő érdekében. Ha a kormányok határozott poli-

tikával követik a tiszta energiára való áttérést, akkor az olaj iránti kereslet kilátásai e tendenciák 

következtében alacsonyabbra tolódnak el. Mindez komoly dilemmát okoz az olajtermelő országok-

nak és vállalatoknak, amelyek vonakodnak erőforrásokat hagyni a föld mélyén, azonban egyre koc-

kázatosabb új kutakat építeni. Azonban, ha ez a beruházások elmaradásához vezet, akkor geopoli-

tikai következményei is lehetnek, és később növekedhet az ellátáshiány kockázata. 

A világ olajigénye, amely még mindig a pandémia következményeitől függ, valószínűleg nem 

fog felzárkózni a vírus előtti trajektóriához. 2020 kezdetén az éves olajigény közel 9 mb/d-pal (millió 



   

 

   

 

hordó/nap) alacsonyabb volt, mint a 2019-ben, és várhatóan 2023 előtt nem is tér vissza erre a szintre. 

Gyors politikai beavatkozás hiányában a növekedés hosszabb távú mozgatórugói ismét fellendítik 

az olaj iránti keresletet. Ennek eredményeként az előrejelzések szerint 2026-ra a globális olajfogyasz-

tás eléri a 104,1 mb/d-t. Ez 4,4 mb/d növekedést jelentene a 2019-es szinthez képest. 

A kereslet növekedése 2019-hez képest várhatóan a feltörekvő és a fejlődő gazdaságoknak lesz 

köszönhető, amelyet a népesség és a jövedelem növekedése okoz. Az ázsiai országok olaj iránti ke-

reslete továbbra is erőteljesen emelkedni fog, bár lassabban, mint a közelmúltban. Ezzel szemben az 

előrejelzések szerint az OECD kereslete nem tér vissza a válság előtti szintre. 

A helyreállítás sebessége és mélysége nemcsak földrajzilag, hanem az ágazatokat és termékeket 

tekintve is valószínűleg egyenetlen lesz. A benzinigény valószínűleg nem tér vissza a 2019-es 

szintre, mivel a belső égésű motorok hatékonyságnövelése és az elektromos járművekre való áttérés 

erőteljes ütemben zajlik, hatása pedig várhatóan nagyobb, mint a fejlődő országok mobilitásának 

növekedése. A válság által leginkább sújtott repülőgép-üzemanyag iránti igény várhatóan 2024-re 

lassan visszatér 2019-es szintre, figyelembe véve az utazási korlátozások, megváltozott utazási szo-

kások és lassan haladó oltások hatását, de az online meetingek, konferenciák elterjedése és a válla-

latok költségcsökkentése végleg megváltoztathatják az üzleti utazási trendeket. A közlekedéssel 

szemben a petrolkémiai ipart kevésbé érintette negatívan a járványhelyzet, továbbra is a legjelentő-

sebb szerepet tölt be az olajigény növekedésben. Tipikus alapanyagai, az etán, az LPG és a nafta 

együttesen az olajtermék-kereslet 2026-ig várható növekedésének 70% -át adja. 

4.5.2. Olajkitermelés 

A COVID-19 által kiváltott keresleti sokk és a tiszta energiába történő befektetés irányába tolódó 

lendület lassítani fogja a világ olajtermelő kapacitásának bővülését az elkövetkezendő években. 

Ugyanakkor a kereslet 2020-as történelmi összeomlása rekord 9 mb/d tartalékot eredményezett, 

amely elegendő ahhoz, hogy a globális piacok legalább a következő néhány évben kényelmesen ki-

szolgálásra kerüljenek. 

Ennek a háttérben nem meglepő, hogy a beruházási és bővítési tervekből nem minden valósult 

meg. 2020-ban az üzemeltetők egyharmaddal kevesebbet költöttek az év elején tervezettnél (és 30% 

-kal kevesebbet, mint 2019-ben). 2021-ben a beruházások várhatóan csak csekély mértékben fognak 

növekedni. 

Ez a jelentős kiadáscsökkenés és a projektek késedelme már korlátozza az ellátás növekedését 

szerte a világon, és a világ olajtermelési kapacitása a jelenlegi helyzetben évente 5 mb/d-al növek-

szik. Erősebb politikai fellépés hiányában a globális olajkitermelésnek 10,2 mb/d-al kellene évente 

növekednie 2026-ig a kereslet várható fellendülésének kielégítése érdekében. 

A közel-keleti termelők várhatóan a növekedés felét biztosítják majd. Ha Irán továbbra is szank-

ciók alatt fog állni, akkor az olaj világpiacának egyensúlyban tartása érdekében Szaúd-Arábiának, 

Iraknak, az Egyesült Arab Emírségeknek és Kuvaitnak rekordmagasságban vagy annak közelében 

kell termelnie. Ez drámai változást jelent az elmúlt évekhez képest, amikor az Egyesült Államok 

uralta a világ kínálatának növekedését. A jelenlegi politikai helyzetben az USA-ban a termelés nö-

vekedése vissza fog állni, mivel a beruházások és az aktivitás szintje az árak emelkedésével párhu-

zamosan fel fog gyorsulni. Mégsem valószínű, hogy a növekedés eléri a közelmúlt magas szintjét. 

Úgy tűnik, a világpiac középtávon megfelelően el lesz látva. De friss beruházások hiányában a 

szabad kapacitás párna (spare capacity cushion) lassan megkopik. 2026-ra a globális tényleges tar-

talékkapacitás (Irán kivételével) 2,4 mb/d-re csökkenhet, ami 2016 óta a legalacsonyabb szint. 



   

 

   

 

Alapesetben - amelyben figyelembe vesszük a jelenlegi iparági terveket, kormányzati politikákat 

és a meglévő energiaátállási kezdeményezéseket - az előrejelzések szerint a globális olajigény 2019 

és 2025 között 3,5 MB/d-al fog nőni. A Párizsi Megállapodás célja az olajszükségletnek ugyanebben 

az időszakban 3 MB/d-al való csökkenése. A 2050-re a nettó nulla szén-dioxid kibocsátás eléréséhez 

még erőteljesebb csökkenésre lenne szükség. 

A fenntarthatóbb jövő felé történő átmenet felgyorsításának gyorsan fejlődő kormányzati tervei 

nagyfokú bizonytalanságot eredményeznek, amely megviseli az olajipart. Még a gyors átállások 

alatt is döntő fontosságú lesz az upstream ágazatba történő beruházás, ugyanis még évekbe fog telni 

a globális közlekedési flották belső égésű motorokról elektromos járművekre és más alacsony szén-

dioxid-kibocsátású alternatívákra történő áthelyezése. Néhány ágazat - például a repülés, a hajózás 

és a petrolkémia – még egy ideig továbbra is az olajra fog támaszkodni. 

Bármilyen legyen is az átmenet, az olaj- és gáziparnak fontos szerepe lesz. Magas prioritást élvez 

a metán kibocsátásának minimalizálása is. Ezen túlmenően léteznek olyan technológiák, amelyek 

létfontosságúak az energiaátmenet számára és megfelelhetnek az ipar szükségleteinek (pl. a szén-

dioxid megkötésnek): például az alacsony szén-dioxid tartalmú hidrogén, a bioüzemanyagok és a 

tengeri szél. Sok esetben ezek segíthetik az olyan szektorok dekarbonizálását, ahol a kibocsátásokat 

a legnehezebb kezelni. Számos olaj- és gázipari vállalat már növeli kötelezettségvállalásait ezeken a 

területeken. A hatékony és rendezett átmenet kritikus fontosságú lesz - nemcsak a nemzetközi ég-

hajlati célok elérése érdekében, hanem a súlyos ellátási zavarok és az út közbeni áringadozások meg-

előzése érdekében is. (IEA, 2021) 

Összegezve a fent leírtakat: Előfordulhat, hogy a koronavírus okozta válságot „kihasználva”, po-

litikai intézkedések segítségével olajkitermelés és az olajfogyasztás visszaszorításra kerül, ami akár 

azt is jelentheti, hogy túl vagyunk az olajcsúcson. Drasztikus csökkenésre azonban nem kell számí-

tani sem a termelés, sem a fogyasztás esetében. Az olajkorszak nem fog az egyik napról a másikra 

véget érni. A kereslet mérséklődése több évtizedes, hosszadalmas procedúra lesz. Mindazonáltal 

befektetői szempontból az új olajkutatási projektek egyre kevésbé bizonyulnak majd vonzónak, így 

egyre kevesebb támogatást élvezhetnek majd a befektetők részéről. Számottevően közbe fog még 

szólni a villamos energiával hajtott gépjárművek elterjedésének folyamata is. 

5. VAN-E MÉG JÖVŐJE A KŐOLAJNAK? 

Az olajiparra évtizedek óta igaz a mottó, amelyet a COVID-19 pandémia idején számos helyen 

olvasni: egy dolog biztos, a bizonytalanság. A kőolaj véges erőforrás, tehát nem fér hozzá kétség, hogy 

eljön az olajkorszak vége. A kérdés az, hogy a készletek kimerítése előtt lép-e tovább a világ más 

energiahordozók irányába. Ez azért kiemelt szempont, mert egyre több bizonyíték utal arra, hogy a 

globális felmelegedés a kumulatív szén-dioxid kibocsátástól függ elsősorban, az időbeli eloszlás ke-

vésbé határozza meg. Emiatt a hőmérséklet-emelkedés 2°C alatt tartása érdekében nem termelhető 

ki a rendelkezésre álló készlet teljes egészében (Millet és Sorrell, 2014). Karbonsemlegességi célkitű-

zések 

Napjainkban a kormányzatok alacsony kibocsátásra való törekvése és a járványhelyzet a fő elő-

idézője a kőolaj iránti kereslet csökkenésének. A folyamat egyik fő mozgatórugója a szárazföldi köz-

lekedés karbonsemlegessé tétele. Európán belül kormányzati nyomás is gyorsítja az elektromos au-

tókra való átállást: Nagy-Britannia 2030-tól betiltaná a belső égésű motorokkal szerelt autók forgal-

mazását, az Európai Unió jelenlegi célja pedig 2050-re elérni a klímasemlegességet. Bár az EU még 



   

 

   

 

nem adott meg pontos dátumot, 2035-2040 környékén kellene leállítani ezen autók gyártását ahhoz, 

hogy legtöbbjük már ne legyen forgalomban 2050-re. (Euronews, 2021) 

Az EU mellett a vezető gazdasági hatalmak közül Japán, Dél-Korea és Biden elnök beiktatása 

után az USA is ígéretet tett arra, hogy 2050-re eléri a klímasemlegességet, valamint Hszi Csin-Ping 

kínai elnök is kitűzte célul a karbonsemlegesség elérését 2060-ig. Ezen törekvések teljesítéséhez az 

olajcsúcsot el kell érnünk a közeljövőben, de a jelenlegi kilátások szerint, ha nincs erős kormányzati 

és társadalmi nyomás, a kőolaj iránti kereslet a következő 5 évben folyamatosan nőni fog. Milyen 

változásoknak kell történnie, hogy ez ne történjen meg? 

A közlekedési szektor teszi ki a kereslet 60%-át, ezért ezen a téren jelentős intézkedésekre van 

szükség. Ilyen például az üzemanyag-hatékonyság növelése, amely évente átlagosan 850 kb/d csök-

kenést hozhat. (Viszonyítási alap: 2019-ben a fogyasztás nagyjából 100 mb/d volt.) Ha a kormányza-

tok támogatják a távmunkát, csökkentik az autóhasználatot. OECD-országokban heti 1-2 nap táv-

munka (nem tagországokban ennél kevesebb) 250 kb/d csökkenést jelenthet, de OECD-országokban 

heti 3, nem OECD országokban heti 2 nap otthoni munka esetén 800 kb/d is lehet ez az érték évente. 

Ha a vállalatok a járvány előtti időszakhoz képest felére csökkentik az üzleti utak számát, a hajtómű-

üzemanyag irányi kereslet közel 1 mb/d-pal csökkenhet 2026-ig. Elég erős kormányzati és infra-

strukturális támogatással globálisan az elektromos autók száma elérheti a 90 milliót, és további 

elektromos meghajtású járművek (buszok, 2- és 3-kerekű járművek) tovább csökkenhetik az üzem-

anyag-felhasználást, így a benzin és házolaj iránti kereslet csökkenése elérheti az 1,6 mb/d-t 2026 

végére. 

További intézkedések szükségesek azonban az olajcsúcs eléréséhez, többek közt a műanyagfel-

használás és az energiaszektor olajfelhasználásának még szigorúbb csökkentése. A kormányoknak 

agresszívan fel kell lépniük a belsőégésű motorokkal szemben, a kivetett adók növelésével és a tá-

mogatások csökkentésével. Ezzel további 2,5 m/d csökkenés érhető el. 

Mindezt összegezve, összesen 5,6 mb/d megtakarítás is elérhető a kőolaj-felhasználásban, amely-

lyel megakadályozható, hogy a kereslet visszatérjen a 2019 előtti szintre, részletes bontás 13. ábraán 

látható (IEA, 2021) 



   

 

   

 

 
13. ábra - Üzemanyagok és kőolaj iránti kereslet előrejelzése különböző esetekre (IEA, 2021) 

 

A BP 2020-ban kiadott, 2050-ig tartó összefoglalója (BP, 2020) az energetikai kilátásokról a trendek 

felrajzolásánál három különböző esetet vizsgál: a jelenlegi trendek követését (Business-as-usual), az 

emissziós költségek megnövelését (adók növelésével, emissziós kvóták meghatározásával), amellyel 

az energiafelhasználásból eredő szén-dioxid kibocsátás 70%-kal csökken 2050-re (Rapid), illetve 

utóbbi kiegészülve társadalmi változással, amely tovább gyorsítja a kibocsátás mértékét, 95%-os 

csökkenést okozva (Net Zero). 

Ebben a tanulmányban a Business-as-usual esetben az olaj iránti kereslet a 2030 környékéig nő, 

majd lassú csökkenésnek indul. Ezzel szemben a rapid és Net Zero esetekben a kereslet rögtön me-

redek csökkenésnek indul, ezzel maga után vonva, hogy az olajcsúcs 2019-ben jött el (14. ábra). A 

csökkenés ütemét elsősorban a közúti közlekedés-szállítás hatékonyságának növelése és villamosí-

tása határozza meg. 



   

 

   

 

 
14. ábra Kőolaj iránti kereslet a BP tanulmánya alapján (BP, 2020) 

Hogyan pótolható a kőolaj elhagyásával kiesett energia?A megnövekedett villamosenergia-

igényt természetesen nem lenne célszerű szénerőművek segítségével kiszolgálni, mivel az áttérés 

elsődleges célja a szén-dioxid kibocsátás csökkentése. Emiatt megújuló energiaforrások erőművei-

nek kapacitását szükséges bővíteni. Ez a tanulmány szerint évente átlagosan 500-750 milliárd dollár 

értékű befektetést jelent a nap- és szélerőművek esetén. Ez többszöröse a jelenlegi értékeknek, vala-

mint jelentősen magasabb a kőolaj és géz kutatásába és kitermelésébe fektetett összegnél. Ez a rend-

kívül magas összeg azonban a 2019-es globális üzleti befektetéseknek nagyjából 3%-ával egyenlő, 

tehát megfelelő mértékű összefogás esetén elérhető. 

Vannak kőolajszármazékokat felhasználó alkalmazások, amelyeket bonyolult, vagy költséges vil-

lamosítani, például a hosszútávú szállításban részt vevő kamionokat vagy magas hőmérsékletet 

igénylő ipari folyamatokat. Ezek alternatívája a hidrogén lehet, amelyet klímasemleges módon lehet 

előállítani megújuló energia által hajtott elektrolízissel, vagy földgázból (esetleg szénből) való ki-

nyeréssel és CCUS (szén-dioxid-leválasztó, -hasznosító és -tároló) technológia alkalmazásával. A 

repülőgépek hajtőműveinek üzemanyagát bizonyos mértékig bioüzemanyagok tudják kiváltani. A 

tanulmány egyik fő következtetése a Rapid eset vizsgálata során, hogy az igények átalakulása kö-

vetkeztében a következő évtizedekben korábban nem tapasztalt diverz energiarendszer fog kiala-

kulni, domináns energiahordozó nélkül (15. ábra). A nagyobb változatosság magával vonja, hogy a 

fő mozgatórugó nem az elérhetőség, hanem fogyasztói igény lesz, ez pedig nagyobb szintű integrá-

ciót igényel a különböző energiaforrások és energiahordozók közt. Emellett pedig a szénhidrogé-

neknél jóval nehezebben szállítható áram térnyerése az energiapiacok lokálisabbá válását fogja 

okozni. 



   

 

   

 

 
15. ábra A kőolaj visszaszorítása az „energiamix” diverzitását hozza el (BP, 2020) 

5.1. Az előrejelzések kritikája 

Természetesen az olajipari szereplők nem hagyják szó nélkül az olajkorszak mielőbbi végét fel-

vázoló előrejelzéseket. A BP tanulmány egy kritikája, hogy alábecsüli a pandémia hatásait, „pre-

COVID gondolkodásmódot alkalmaz egy poszt-COVID világra”. Egy 2019-es globális kutatás sze-

rint bár a klímaváltozás foglalkoztatta az embereket, 46% nem kívánt többet fizetni (adók, magasabb 

költségek formájában) hogy segítse az emissziók csökkentését. 2020-ban pedig már az 5 legfontosabb 

probléma közé sem fért be a környezetvédelem, mert olyan elemek előzték meg, mint a COVID-19, 

munkanélküliség, szegénység, korrupció és bűnözés. Egy ebben az állapotban lévő társadalmat nem 

lehet a veszélyhelyzet elmúlása után röviddel klímakérdések felé fordítani, emellett a kormányok fő 

prioritása is várhatóan a gazdaság helyreállítása lesz. Ehhez kapcsolódva, míg az olajipar jelentős 

bevételt jelent egy államnak (mivel a teljes ellátási lánc meg van adóztatva), ezzel szemben a meg-

újuló energia termelése sokkal kevésbé van adókkal terhelve, illetve jelenleg lényeges támogatást is 

kap. 

Egy másik megfontolandó szempont, hogy a kőolaj iránti kereslet növekedése napjainkban a nem 

OECD-tagországok esetén jelentős, amelyek (Kína kivételével) eddig nem vállaltak klímasemleges-

ségi ígéreteket. Bár a fejenkénti energiafogyasztásuk átlagosan kevesebb, mint harmada az OECD-

tagországokénak, a világ népességének 85%-át teszik ki. Ennél az embertömegnél, amelyet a pandé-

mia nélkül is a klímaváltozásnál direktebb módon tapasztalt gondok foglalkoztatnak, bonyolult ki-

hívás lesz az emisszió csökkentését elérni. (EnergyNow.ca, 2020) 

Kimondható tehét, hogy a kőolajnak abból a szempontból nincs már jövője, hogy társadalmi kon-

szenzus van arról, hogy nem fenntartható hosszú távon a jelenlegi fogyasztás és tőle való függés 

mértéke. Az olajcsúcs várakozások szerint belátható időn belül eljön, és rendelkezésre állnak tervek 

a kiesett energia pótlására. Ennek elérése azonban hosszú és nehéz folyamat lesz, amelyet jelentősen 

megzavart a 2020 elején kezdődött COVID-19 járvány, amely még mindig kérdéses, mikor ér véget, 

pontos hatásai pedig így nem jósolhatóak meg nagy magabiztossággal. A kormányok fő prioritása 

a gazdaság stabilizálása és a népesség támogatása lesz, a klímavédelmi célok másodlagosak lesznek. 

Elképzelhető, hogy mire reális lesz újra az emissziócsökkentésre fókuszálni, még radikálisabb intéz-

kedéseket kell bevezetni, hogy a katasztrofális mértékű globális felmelegedés megelőzhető legyen. 
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