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Ujhelyi Géza
 

A hazai erőműépítésről
 

A hazai erőműépítés az elmúlt néhány évben gyakorlatilag le-
állt. Az import viszont rekordmagasságúra emelkedett, s így 
jogos a kérdés, hogyan tovább? Mit kellene tennünk a már el-
határozott Paks II. belépése előtt? Vajon nekünk is a német 
példa alapján csak a megújulókkal (a széllel, nappal) kellene 
foglakoznunk? Erre próbál választ adni az írás.

A hazai erőműrendszer helyzete és fejlesztése 
A hazai erőművek beépített teljesítőképessége (BT) 9100 MW-ra 
csökkent, és még ebből is mintegy 1800 MW teljesítményt állandó 
hiányként tartanak nyilván. A különféle egyéb hiányokat is figyelem-
be véve, mindösszesen 5200 MW (ÜIT) áll rendelkezésre a kb. 6200 
MW körüli csúcsigény fedezetére. A teljesítményhiányt rendszeresen 

importból kell pótolni, mellyel kapcsolatban a szakértők abban egyet-
értenek, hogy a szokatlanul magas importarány már egészségtelen, 
nem szabadna hosszú távon erre alapozni a hazai villamosenergia-
ellátást. Abban már azonban már nincs egységes álláspont, hogy az 
atomerőmű mellett mikor és milyen erőműveket kellene építeni.

Jelen írás megpróbálja bemutatni a különböző lehetőségeket, s 
fel szeretné hívni a figyelmet az erőltetett megújulós fejlesztések ta-
nulságaira, valamint a hazai adottságokat is figyelembevevő egyéb 
lényeges szempontokra.

Nagy erőműveink 2013. évi működésének néhány jellemzőjét az 
1. ábra mutatja. A hazai villamosenergia-termelés legfrissebb ada-
tai alapján az is látható, hogy hogyan romlott saját legkorszerűbbnek 
számító menetrendtartó erőműveink kihasználása (2. ábra). Ennek 
oka elsősorban az importból beszerezhető energia jelentős áresése, 
amit jól mutat a 3. ábra. Itt megtalálhatók a HUPX áramtőzsde, va-
lamint az EEX német áramtőzsde basisload, alapterhelési nagykeres-
kedelmi árai is.

Ma a HUPX tőzsdén a normál áramár 45 euró, a csúcs ára 56 euró 
körül mozog MWh-nként, vagyis 14,4, illetve 17,94 Ft/kWh, 312 Ft/
euróval számítva (3. ábra). Ezekkel az árakkal sajnos még legkorsze-
rűbb egységeink (Gönyű, Dunamenti G3) sem tudnak versenyezni, 
így már ezek kihasználása is elfogadhatatlanul alacsony értékre csök-
kent. Ezen hatások együttesen az import további növekedését hozták 
magukkal, mely ma már esetenként a 40%-ot is meghaladja. Ilyen 
magas érték még soha sem volt a hazai VER-ben (4. ábra).

Az olcsó nagykereskedelmi áramár jó dolog, de kérdés, meddig 
lehet rá számítani? A probléma gyökerét abban látom, hogy a döntés-
hozókat a jelen helyzet arra készteti, hogy ne foglalkozzanak a hazai 
erőművek megújításával, új egységek létesítésével, s így úgy vélik, 
jelentős beruházási összegeket lehet megtakarítani. Csakhogy azt is 

1. ábra. Nagy erőműveink kihasználása 2014  I. félévében

2. ábra. Menetrendtartó nagyerőművek kihasználásának alakulása
3. ábra. A német (EEX) és a hazai (HUPX) tőzsdei alapterhelésű 
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látni kell, az erőműépítések megvalósítási, átfutási üteme hagyomá-
nyos erőműveknél 4-5 év, az atomerőműnél viszont már 10 év, ezért 
nagyon kockázatos továbbra is az olcsó importra hagyatkozni, mert 
nem valószínű, hogy ez a kedvező helyzet még sokáig fenntartható 
lenne. Figyelembe kell venni azt is, hogy a jelenleg még 70% feletti 
kihasználással üzemelő Mátrai Erőmű már 40 év feletti életkort ért el, 
így ideje lenne megújítását újra napirendre tűzni. Nagyerőműveink, a 
Dunamenti 6 db 215 MW-s, a Tisza 4 db 215 MW-s egysége már régen 
áll, így ezekre nem lehet számítani. A jelenleg ismert jövőkép szerint 
új egység (Paks II., 1200 MW) belépésére legkorábban 2025-ben ke-
rülne sor, s az addigi időszakra nem ismerünk hivatalos elképzelést. 
Vagyis addig maradna a jelenlegi állapot, vagy esetleg még tovább 
kell növelni a behozatalt?

Nézzük meg, hogy az atomerőművön kívül milyen lehetőségek kö-
zött kellene választanunk!

A közvélekedés alapján csak megújuló forrásra, elsősorban szélre 
és napra szabadna erőművet építeni, ahogy az ma Európában a legin-
kább elfogadott gyakorlat. Valóban, e két megújuló forrás viszonylag 
gyorsan kiépíthető, és nincs káros kibocsátása. De sajnos van néhány 
rendkívül problematikus tulajdonságuk. Az egyik a drágaságuk, a má-
sik a szél, nap rapszodikus rendelkezésre állása. Ezek ugyan nem új 
felismerések, de nem árt, ha a tömeges alkalmazásukkal kapcsola-
tos tapasztalatokat a németországi folyamatokból kiindulva vizsgáljuk 
meg.

A német energiafordulat  („Energiewende”)  
néhány tapasztalata
Mint az ismeretes, Németországban a globális klímavédelmi intézke-
dések jegyében 2000-ben elhatározták az ún. Energiewende (ener-
giafordulat) néven elhíresült programot, amely a megújuló források 
(elsősorban a szél, nap) erőltetett kiépítését irányozta elő. Ennek fi-
nanszírozására bevezették az ún. ökojárulékot a fogyasztott villamos 
energia árában. Ez, mint az 5. ábrából is látható, kezdetben csak je-
lentéktelen, alacsony összeg volt, de 2014-ben már 6,24 cent/kWh-ra 
emelkedett – csak tájékoztatásul ez magyar pénzben körülbelül 20 Ft/
kWh-t jelentene.

Az Energiewende-re fordított összegek, mint ábránkból is látható, 
összességében már eddig is horribilis összeget tettek ki. A 2014. évre 
számított 400 milliárd euró magyar pénzben 124 800 milliárd Ft-t je-
lentene (mely összegből 36 db Paks II. építését lehetne finanszírozni). 
S mint az a 6. ábrából is látható, még nincs vége a folyamatnak. 
Egy biztos: ilyen költséges programot is csak a gazdag Németország 
engedhet meg magának, még akkor is, ha a pénz döntő részét visz-
szaforgatják a gazdaságba, és végső soron ez növeli a foglalkoztatást 
és a GDP-t.

A német villamosenergia-árak a tőzsdei árak alakulásával szinte 
fordított arányban megemelkedtek. Mint az a 7. ábrából is látható, a 
különféle adók, pótlékok (vagyis az átállás költségei) 263%-kal ha-
ladták meg a korábbiakban szokásos értékeket. Jelenleg Európában 

5. ábra. A német háztartási fogyasztók megújuló energia 
hozzájárulása (cent/kWh)

4. ábra. A hazai import szaldó alakulása 6. ábra. Az energiafordulat  eddigi és tervezett összesített költségei

7. ábra. A németországi háztartási egyhavi villany árának 
összetevői és alakulása
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Németországban kell a legmagasabb árat fizetni az áramért, utána kö-
vetkezik Dánia, ahol hasonló megújulós programot valósítottak meg.

A rendkívül magas költségek mellett azonban legalább akkora 
problémát jelent a rendszer szabályozása. Sikerült erőltetett mérték-
ben kiépíteni kereken 70 000 MW szél- és naperőművi teljesítményt, 
kb. fele-fele arányban. Ez nagyjából a teljes német fogyasztást fedez-
né, ha mindig lenne szél és nap. A valóságban azonban sem egyik, 
sem másik nem áll az igényeknek megfelelően rendelkezésre, mint 
ahogy azt 9. ábránk is mutatja. Ilyenkor a hagyományos erőművek-
nek kell a hiányzó teljesítményt pótolni. Ennek a fluktuáló és nem 
mindig kiszámítható betáplálásnak a kiszabályozása egyre nagyobb 
gondot jelent a Német VER irányítása számára, s csak idő kérdése, 
hogy mikor lehet komolyabb rendszerösszeomlásra számítani. Meg 
kell azt is jegyezni, hogy ez nem csak a német rendszert zavarja, 
hanem közvetlen szomszédjait is, amiről időnként svájci, lengyel vé-
lemények tanúskodnak.

A német fosszilis tüzelésű erőműparkban ugyancsak komoly zava-
rokról szól a fáma. Egyesek működése oly mértékben vált gazdaságta-
lanná, hogy már 7900 MW leállításának engedélyezését kérelmezték. 
A korszerűbb szénerőműveknek ugyan sikerült az időközben leállított 
atomerőművek helyére belépni, s élvezni az alacsony hazai és nem-
zetközi szénárakból adódó előnyöket. Ennek hatására az energia-
mixben a német szénerőművi termelés aránya 43%-ról 45%-ra nőtt 
2013-ban. Igaz, ez azzal is járt, hogy a környezetvédők panaszkodnak 
a CO2-kibocsátás jelentős megemelkedése miatt, ami teljesen ellenté-

tes az egész folyamat alapvető célkitűzésével, a kibocsátás csökken-
tésével (8. ábra).

A németországi folyamatot tovább bonyolítja a fukushimai erőmű 
katasztrófája miatt elhatározott atomerőmű-leállítási program, mely 
az összes, még üzemelő atomerőmű teljes leállítását irányozza elő 
2022-ig. A német VER 2014 áprilisi terhelési viszonyait a 9. ábra mu-
tatja. Jól látható, hogy milyen alacsony mértékben lehetett számítani 
a két fő komponensre (szél, nap), s milyen változó terhelést kellett 
pótolni a hagyományos forrásokkal. Érdekes megfigyelni, hogy ezzel 
szemben mennyire stabil volt a víz- és biomassza-erőművek betáp-
lálása.

Talán még jellemzőbb a német szélerőművek 2013. évi tartam-
diagramján megítélni ezek alacsony rendelkezésre állását, amelynél 
talán még a teljesítmény előre tervezhetetlensége is rosszabb. Ennek 
ellenére erőltetett ütemben folytatódott ezek kiépítése, különösen az 
északi és a keleti tengerparton. Ezek az egységek már 5 MW teljesít-
ményűek, átlagban 126 m átmérőjű rotorokkal és 90 m-es agymagas-
sággal. 2013-ban Németországban összesen 22 907 egység üzemelt 
mintegy 33,7 GW teljesítménnyel, és 53,4 TWh-t állított elő. Ez meg-
felel a németországi villamosenergia fogyasztás 8,9%-ának. Csúcs-
kihasználási óraszámuk elérte az 1585 órát. Az off-shore szélparkok 
egyelőre még csak 520 MW-ot képviselnek, de 394,6 MW már várja a 
csatlakoztatást a hálózathoz (10. ábra).

A német naperőművek 2013-ban 35,6 GWp kiépítés mellett 29,7 
TWh villamos energiát termeltek. Ez viszont csak 834 órás, igen ala-
csony csúcskihasználási óraszámot jelent. Jellemző még az is, hogy 
a naperőművek támogatását 2013-ban lényegesen csökkentették, s 
ennek hatására az újonnan installált teljesítmény az előző évi 57%-
ára esett vissza. A naperőművek mellett szól viszont az, hogy ha süt a 
nap, legalább követik az éjszakai, nappali terhelésigényt.

A németországi folyamatok és az ezekből adódó problémák már 
ott is komoly fejtörést okoznak, mindamellett még kitartanak az ere-
deti elképzelések mellett, de már nagy erőkkel keresik a problémák 
megoldását. A megújuló források rendelkezésre állási hiányosságának 
kompenzálására mintegy 10 000 MW szivattyús-tározós erőművet, 
az északi off-shore erőművek energiájának délre szállítására 4-5 új 
energiaszállító autósztrádát terveznek építeni. Növelni szeretnék az 
ún. fogyasztói befolyásolást (Demand Side Management), nagy vita 
bontakozott ki az ún. kapacitáspiac létrehozása és ún. energyonly piac 
hívei között. A kapacitáspiac hívei a hagyományos erőművek gazda-
ságos működtetését szeretnék elérni. Summa summarum, ez mind 
tovább növeli a költségeket.
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Az újonnan választott német kormány felismerte az Energiewende 
1 árakra gyakorolt negatív következményeit, s a kissé módosított 
Energiewende 2 (EEG 2) törvényben próbálja a költségek robbanását 
megelőzni, de azt már legfeljebb csak fékezni tudja. A célkitűzéseket 
valamelyest csökkentették, 2030-ra csak 55-60%-os megújuló része-
sedést terveznek, a támogatásokat szigorítják. Évente az alábbi új 
kapacitásokat tervezik megépíteni:

• offshore szélpark 2,5 GW/év,
• naperőmű 2,5 GW/év,
• biomassza 100 MW/év.

15 év alatt meg kellene duplázni az eddig beépített szél-nap telje-
sítményt, vagyis a beépített megújuló teljesítmény mintegy kétszere-
se lesz a valóságos fogyasztásigénynek. Egyelőre az még nem világos, 
hogyan képzelik el a hagyományos erőműpark összetételét az időköz-
ben (2022-ig) leállított atomerőművek után (11. ábra).

A német forrás legvalószínűbbnek tartott szcenáriója szerint a 
megújulós részarány jelentős emelkedése mellett még ekkor is dön-
tő szerepet fognak játszani a szénerőművek a hazai termelésben. A 
földgáz részaránya alig változik. Ez azért érdekes, mert korábban a 
kibocsátások csökkentése érdekében a szénerőművek visszaszorítását 
tervezték.

A hazai erőműfejlesztés 
szempontjai
Az előbbiekben igyekeztem a német energia-
fordulat folyamataiból azokat kiemelni, melyek 
a hazai cselekvések irányára adhatnak tám-
pontot. Mint azt az elmondottakból láthatjuk, 
a német Energiewende sok pozitívumai mel-
lett komoly gondokat is hozott magával, amire 
talán még megalkotói sem számítottak. Igaz, 
ezeket már próbálják enyhíteni, de kérdés, 
mennyire szabadna nekünk követni ezt az 
irányzatot.

Az első negatívum a költségrobbanásból 
adódik, a másik, hogy ezeket a többletköltsé-
geket elsősorban a lakosságra terhelték. Hazai 
viszonyainkat ismerve, nem tudom elképzelni, 
hogy nálunk ezt meg lehetne tenni, a rezsi-
csökkentéshez szoktatott fogyasztó részére 
minden bizonnyal elfogadhatatlan lenne. A klí-

mavédelem miatti többletköltségek vállalásának elfogadása is nehéz-
ségeket okozna. A szkeptikusok hangja egyre erősebb, s a globális 
felmelegedéssel riogatók nemigen tudják megmagyarázni, hogy miért 
nem melegszik a Föld már 17 év óta, annak ellenére, hogy a légköri 
CO2 értéke az elmúlt időszakban monoton ütemben növekedett, és 
elérte a 400 ppm értéket (12. ábra).

A hazai megújulók létesítését ezért inkább gazdaságossági, füg-
getlenedési kérdésként kell kezelnünk. Véleményem szerint akkor s 
ott építsünk szél-, nap- és vízerőművet, ahol azt gazdaságosan meg-
tehetjük. Ne riadjunk vissza a hagyományos tüzelőanyagoktól, például 
a széntől, ha ezek alkalmazása gazdaságos.

Az importárakról már korábban szót ejtettünk. Nagyon nehéz elő-
re látni azt az időhorizontot, amíg nagyjából a jelenlegi alacsony ár-
szintekre számíthatunk. Biztosnak látszik viszont, hogy német atom-
erőművek tervezett leállítása a 2020-as évektől a merritorder hatás 
következtében emelkedést fog hozni a nagykereskedelmi árakban. 
Elképzelhető, hogy ha még néhány évig hasonlóan alacsony árakkal 
számolhatunk, időt nyernénk arra, hogy a kiöregedő mátrai egységek 
helyett építendő új, korszerű ligniterőművel (kb. 500 MW) biztosít-
suk a hazai szén felhasználásának lehetőségét. Mint a német példa 
bizonyítja, még ők is komoly, sőt meghatározó szerepet szánnak a 
széntüzelésnek, mint azt 11. ábrán is láthattuk.
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11. ábra. A német villamosenergia-mix várható összetétele 2035-ben 12. ábra. Az IPCC számítógépes előjelzései és a Föld valóságos felmelegedése
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A beruházás indításának elhatározására viszont nem áll rendelke-
zésre sok idő, mert a megvalósítására is legalább 4-5 évre lenne szük-
ség. A Mátra II. új erőművének üzembevételét követően fokozatosan 
leállhat majd a Mátra I. erőműrész, melynek élettartam-hosszabbítása 
1996-ban fejeződött be, így addigra el fogja érni a fél évszázados 
életkort.

Új gázerőmű létesítésére mindaddig nincs szükség, ameddig a 
meglevők (Gönyű, Dunamenti G3, Csepel) újra nem kapnak terhe-
lést. A későbbiekben, a nagykereskedelmi árak emelkedése esetén is 
jó szolgálatot tesznek majd a rendszerszabályozásban és az import 
csökkentésében.

A közeljövő erőműépítésének egy másik, nem kevésbé fontos 
szempontja az, hogy olyan erőművet kellene építeni, mely a tervek 
szerint 2025-ben induló Paks II. rendszerbe illeszkedését segítené 
elő. Ezt is figyelembe véve a legjobb variációnak az látszik, ha a szél 

vagy nap helyett a vizet preferáljuk a megújuló források közül. Jelen 
számunk egy másik cikke részletesen is igyekszik rávilágítani a szél, 
nap és a víz közötti különbségekre, s az ott leírtak is alátámasztják a 
javaslat elfogadását.

Az atomerőmű VER-be beillesztését szolgálhatná a már régóta 
nyilvánvalóan szükséges szivattyús tározós erőmű megvalósítása. Ezt 
legcélszerűbben a Prédikálószéken lehetne megépíteni. Ehhez szoro-
san kapcsolódik a Nagymarosi Vízlépcső, melynek megépítése több-
szörös haszonnal járna a nemzetgazdaság számára:

• Lehetőséget adna a szlovák-magyar vita lezárására, a Bősön 
termelt energia hazánkat megillető részének biztosítására. Mint azt 
már korábbi cikkeinkben említettük, a régi szerződés még érvényben 
van, s Nagymaros megépítésével újra érvénybe léptethető lenne. Ez 
mintegy 300 MW (átfolyós üzem) teljesítményt, évente kb. 1,5-1,8 
TWh villamosenergia-mennyiséget jelenthetne (a BNV objektum ter-
melésének, teljesítményének 50%-át, átfolyós üzem feltételezésével.

• A Prédikálószékre tervezett kb. 600 MW-os SZT (szivattyús tá-
rozó) elsősorban az újonnan belépő atomerőművi egységek éjszakai 
áramának hasznosításával járulhatna hozzá Paks II. kihasználtságá-
nak növeléséhez, a mennél alacsonyabb önköltség eléréséhez. Erre 
feltétlenül szükség lesz ahhoz, hogy a felvett hitel törlesztésének for-
rása mindig biztosítva legyen. Ha az éjszakai áram tárolásán felül még 
maradna kapacitás, ezzel a tárolóval az is megoldható lenne, hogy 
felvegye a rendszerben esetleg megjelenő, áron alul elérhető fölös 
energiát.

• Ugyancsak az elhatározott Paks II. üzembiztonságát, mindenko-
ri teljes kiterhelhetőségét (minimális vízhozam mellett is) szolgálná, 
ha megépítésre kerülne a korábban már kiválasztott helyen a fajszi 
vízlépcső.

• Az adonyi vízlépcső illeszkedne az előbb említett fokozatokhoz. 

13. ábra. Az új egységek belépésének illetve a régiek leállításának időrendje

1. táblázat. A belföldi fogyasztások megoszlása a különböző forrásokból

14. ábra. A belföldi fogyasztás és a forrásoldal alakulása
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Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

Belföldi fogyasztás, TWh 42 42,21 42,42 42,63 42,85 43,06 43,28 43,49 43,71 43,93 44,15 44,37 44,59 44,81 45,04 45,26 45,49 45,72 45,95 46,17 46,41 46,64

Hagyományos+import, TWh 20,92 21,13 21,34 21,55 21,77 16,98 17,20 17,41 17,63 16,95 13,35 13,57 4,79 5,01 5,24 5,46 5,69 5,92 9,90 13,87 17,86 21,84

Import, TWh 11,76 11,82 11,88 11,94 12,00 9,00 7 7 7 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ? ?

Egyéb hagyományos, TWh 9,16 9,31 9,46 9,62 9,77 7,98 10,20 10,41 10,63 10,95 13,35 13,57 4,79 5,01 5,24 5,46 5,69 5,92 9,90 13,87 ? ?

víz, TWh 1,8 1,8 1,8 2,7 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

szén, TWh 6,08 6,08 6,08 6,08 6,08 9,28 9,28 9,28 9,28 9,28 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2 3,2

atom 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 24 24 33 33 33 33 33 33 29,25 25,5 21,75 18
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Fajsz és Adony együttesen mintegy 300 MW teljesítménynövekedést 
jelentene, s évente mintegy 1,6-1,8 TWh-val járulna hozzá a hazai 
megújulós termeléshez.

• A vízerőművek termelése a szél- és naperőművekhez képest lé-
nyegesen stabilabb, s még kb. +/-10%-ban a rendszer szabályozásá-
hoz is hozzájárulna.

Az eddig említett fejlesztések belépési időpontja egy az általam 
elképzelt szcenárióban:

• Mátra II., 500 MW: 2020-2021,
• Nagymaros (BNV), 160 MW, de BNV 50% 300 MW: 2021-2022,
• Prédikálószék, 600 MW: 2023,
• Fajsz, 150 MW: 2024,
• Adony, 150 MW: 2025.
Az atom- és szénerőművi blokkok be- és kilépésének alakulását a 

13. ábra és az 1. táblázat mutatja.
Az adott szcenárióra végigszámoltam a várható termelés-eloszlá-

sokat a különböző források között (14. ábra). Ebből az adódna, hogy 
az import várhatóan az új mátrai széntüzelésű egység belépését kö-
vetően kezdene el csökkenni, majd az első Paks II-es egység belé-
pésékor már zérus értéket venne fel. Kritikusnak látszik a 2027-től 
2032-ig terjedő időszak, amikor mindkét atomerőmű párhuzamosan 
üzemel majd, s így szinte alig jut terhelés az egyéb, hagyományos 
erőművekre. Ezen segít majd Paks I. leállása, s 2033-tól újra nőhet a 
hagyományos és az importrész. Úgy vélem, ettől az időszaktól lehetne 
számolni az import helyett a legfontosabb megújulókkal, a szél- és 
a naperőművek kiépítésével. Addig biztosan mindkét megoldás lé-
nyeges fejlődésen megy át, várható, hogy a beruházási költségek is 
csökkennek. Ha még a villamos energia tárolásában is jelentős elő-
rehaladás mutatkozik, akkor nem lesz nehéz a számunkra is legjobb 
megoldást kiválasztani.

A szerző tudatában van annak, hogy ez a számítás csak az el-
képzelt viszonyokra és a becsült csúcskihasználási óraszámok mellett 
igaz. A valóság többé-kevésbé biztosan más értékeket produkál. Arra 
viszont alkalmas, hogy a folyamatokat s az egymásra gyakorolt hatá-
sokat bemutassa, és gondolkodásra késztessen.

Az eddigiekben azt igyekeztem körüljárni mit és mikor kellene épí-
teni. Legalább ennyire érdekes viszont, a miből és hogyan kérdése. A 

cikk terjedelmi korlátai miatt azonban ezen kérdésekre csak vázlatos 
javaslatokat tudnak megfogalmazni, de talán ezek is késztetnek a kér-
dések alaposabb megvizsgálására.

Előjáróban talán abból kellene kiindulni, hogy a kormányzat meg-
hirdette a non profit közszolgáltatás elvét. Ez egyben azt is jelenti, 
hogy a szükséges fejlesztésekhez külföldi befektetőkre nem, vagy 
csak nagyon korlátozott mértékben számíthatunk! Ez viszont azt is 
jelenti, hogy új közhasznú erőművet központi forrásokból kell majd 
finanszírozni és a létesítésekre kormányzati döntésekre lesz szükség!  

Úgy gondolom a majdani döntések helyességéért a mindenkori 
döntéshozók, míg a döntések előkészítettségének megalapozásáért 
maga az energetikai szakma is felelős lesz. Ma az ezzel összefüggő 
egyik legnagyobb gondot az  erőművek távlati fejlesztésével foglalko-
zó szervezet, tervező iroda (korábban: Erőterv) visszafejlődése okoz-
za. A központi döntések megalapozásához ezért, szükség van ezen 
tevékenység sürgős megerősítésére!

Szükséges továbbá a ma tabunak tekintett kérdések felszabadítá-
sa, s ezen ügyek (vízlépcső, vízerőmű) vizsgálatokba bevonása. Újra 
kell gondolni azt a korábban bevált gyakorlatot, miszerint a tervezői 
javaslatok végleges döntés előtt egy zsűri rendszerben kerültek meg-
szűrésre. Ennek meg kellene előznie a döntéshozó politikai szint (vagy 
a parlament) elé kerülését. Vissza kell adni a szakmai munka súlyát!

A magánerő bevonására – főleg a megosztott termelést biztosító 
– kisebb teljesítményű nap s egyéb egységek létesítésére továbbra is 
szükség lenne. Ezeknél helye van a megfelelő előrelátással (!) kiala-
kított támogatási politikának. Ezen területeken az állami támogatást 
döntő mértékben,  a hazai hozzáadott érték növelő hazai kapacitások 
megteremtésére, jobb kihasználására  kell koncentrálni.

Összefoglalás
Elhatározták az atomerőmű megújítását, az első új atomerőmű-egy-
ség üzembe helyezéséig viszont még legalább 10 év áll előttünk, addig 
is kezdeni kellene valamit a kiöregedő hagyományos erőműparkunk-
kal. Ezt a törekvést aláhúzza az időközben rendkívül megnövekedett 
import, amely esetenként már a 40%-ot is elérte. Megnehezíti a hely-
zetet a régi és új atomerőmű mintegy 7 évre tervezett párhuzamos 
üzeme. Ezen kérdésekre kereste a választ jelen írás, mely kiindulás-
ként a németországi erőltetett megújulós programot elemezte. Az 
Enenergiewende tapasztalataiból leszűrhető tanulságokat érdemes 
figyelembe venni a hazai fejlesztések, tervezések, elképzelések során.

A szerző felhívta a figyelmet a lignittüzelés megújítására, és a 
legjobb hazai megújuló energiaforrás, a folyami vízenergia mielőbbi 
számításba vételére, egyben javaslatot tesz ezek egységeire és belé-
pésük időpontjára.
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