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A hazai villamos energia ellátás forrásai 
Import kb. 30-35% 
Paks kb. 40-42% 
Mátrai hőerőmű kb. 15% 

A maradék 10-15%-ot szolgáltatja az összes többi 
erőmű, amelyek együttes névleges teljesítménye  
csaknem 3-szor akkora, mint Paks !!! 

OKOK: 
A gáz erőművek drágán termelnek,  
a hagyományos hőerőművek műszaki állapota 
nagyon rossz 
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KÉRDÉSEK 
 Számíthatunk-e hosszabb távon olcsó áram 

importra? 
 Ha nem akarunk atomenergiát, mivel lehet 

helyettesíteni? 
 

VÁLASZOK 
 Mivel az EU-ban olcsó az áram, alig épülnek új 

erőművek, ezért hosszabb távon a kínálati piacot 
felválthatja a keresleti piac, magasabb árakkal 

 Bár PAKS kapacitásának részleges helyettesítése 
műszakilag nem lehetetlen, azonban valamennyi 
szóba jöhető megoldás akadályokba ütközik  
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Villamos erőművek fontos tulajdonságai 
 

Fontos a megtermelt áram ára, és az is, hogy az erőmű 
működése mennyire terheli a környezetet és a természetet 

(életciklus analízis) 
 

Amit azonban kevésbé szokás figyelembe venni: 
 

 Mekkora az erőmű várható élettartama, 
amelynek letelte után le kell selejtezni és meg 
kell szabadulni a hátramaradó hulladékoktól 

 Milyen mértékben szabályozható az erőmű, 
mennyire képes alkalmazkodni az ingadozó 
terhelési körülményekhez 
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Amit az atomerőműről érdemes tudni 
Üzemanyag: Uránoxid 

(A tiszta urán a vasnál 2-szer nehezebb fém) 
Az urán ércnek mindössze néhány tized százaléka fémes urán 

A fémes uránban a hasadásra képes U235 izotóp aránya 
mindössze 0,72% 

Ezt kell feldúsítani 2–5 % közötti mértékben 
Az atomerőmű nem atombomba!!! 

Atombombához legalább 80% dúsítás kellene 
Az „atombaleset” nem atomrobbanás 

Ha a reaktor túlhevül, és olvadás következik be, különféle  
fizikai-kémiai folyamatokban hidrogén gáz keletkezik,  

ez robban, tesz kárt az épületben és előidézi a radioaktív 
szennyezés szétszóródását 
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A tervbe vett paksi program 

A Paksi Atomerőmű élettartama a 2030-as években lejár, 
helyettesítésére a jelenlegi 4 x 500 MW-os blokk helyett 

korszerűbb 2 x 1200 MW-os blokk lesz beépítve  
Az új korszerű blokkok teljesítménye 50 % mértékben 

szabályozható 
10% mértékű gyors teljesítmény változtatás korlátlan 

számban lehetséges 
A fokozatos áttérés során a régi és új blokkok a 2020-as és 

30-as években egy darabig párhuzamosan működnek,  
a termelt többlet áram várhatóan exportálható 

Kérdés: lemondhatunk-e az atomenergiáról, ha igen, mivel 
tudjuk helyettesíteni? 
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 reaktor típus teljesítmény építés kezdete üzembe 
helyezés 

tervezett 
leállítás 

Paks-1 VVER-
440/213 500 MW 1974 1983 2032 

Paks-2 VVER-
440/213 500 MW 1974 1984 2034 

Paks-3 VVER-
440/213 500 MW 1979 1986 2017 

Paks-4 VVER-
440/213 500 MW 1979 1987 2017 
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Bővítés: 2*1200 MWatt 

Első blokk tervezett üzembe helyezési ideje:  
2023 
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Kivitelező: Roszatom 
 

Költség: kb. 10-12 milliárd euró 
 

Finanszírozás 
  magyar fedezet 20% 
  30 éves futamidejű orosz hitel 80% 

 
Az új blokkok magyar állami tulajdonban lesznek 

 
Az elhasználódott fűtőelemek elszállítását az orosz 

fél az átadástól számított 20 évig vállalja 
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HELYETTESÍTÉSI LEHETŐSÉGEK 
 

Szóba jöhetne a szén fűtésű hőerőművek 
kapacitásának jelentős bővítése 

 
HAZAI SZÉNVAGYON 

A mátrai hőerőmű teljesítményének megduplázásához több 
mint 200 évre elegendő, könnyen kitermelhető szénvagyonnal 

rendelkezünk 
Felszín közeli elhelyezkedése miatt, alacsony fűtőértéke 

ellenére különösen értékes a hazai lignitvagyon 
Ezt azonban úgy kellene hasznosítani, hogy ne menjünk 

szembe az uniós klímavédelmi előírásokkal 
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TISZTA SZÉN TECHNOLÓGIA 
Maximális hatásfok – minimális emisszió 

Gázturbinás áramtermelés, amelyben a szén teljes 
elgázosításával, a keletkezett széndioxid visszavezetésével, 

valamint víz és vízgőz hozzáadásával olyan kémiai ciklusokat 
működtetnek, amelyek során az elgázosításnál a szénből nem 

marad vissza koksz, csak éghetetlen salak 
A teljes elgázosításban keletkezik  
hidrogén, szénmonoxid és metán 

 

C + CO2 = 2CO 
C + H2O = CO + H2 

C + 2H2O = CO2 + 2H2 
CO + H2O = CO2 + H2 
C + 2H2O = CH4 + O2 

2C + O2 = 2CO 
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Megoldás-e a szélerőmű? 
A Paksi Atomerőmű termelését 

kb. 25 millió négyzetméter  
össz-hatáskeresztmetszetű 
szélturbina erdővel lehetne 

csak kiváltani 

Mintha építenénk egy 250 km 
hosszú 100 méter magas szélfogó 

falat az ország közepén 
 

Kapacitás kihasználás: 
20-25 % között 
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Megoldás-e a napenergia? 
 
 

Ha fotovoltaikus 
naperőművel akarnánk 
PAKS áramtermelését 
helyettesíteni, 15-20 
millió négyzetméter 
felületű napelemekre 
lenne szükség, 
gondoskodni kellene 
ezek rendszeres 
tisztításáról, 
karbantartásáról, a 
tönkrement elemek 
cseréjéről, a keletkezett 
veszélyes hulladékok 
ártalmatlanításáról 
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Megoldás-e a geotermikus energia? 
A Föld geotermikus hő teljesítménye kb. 40 millió 
megawatt, az átlagos hőáram kb. 80 miliwatt/m2 

 
 
Villamos energia termelésre 
főleg aktív vulkán 
közelében gazdaságos,  
de ott nagy a földrengés 
kockázata 
 
 
 

Nem tévesztendő össze a földhővel, amelynek energia 
utánpótlása főleg a napsugárzásból ered, és amelyet 
hőszivattyúval gazdaságos lehet fűtéshez vagy 
melegvíz készítéshez hasznosítani 
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Megoldás-e a biomassza erőmű? 
 
Példa: a Szerencsnél tervezett 50 megawattos szalmaerőmű 

üzemanyag ellátásához 50 km körzetből kellett volna 
begyűjteni a szalmát, traktorokkal, teherautókkal 

Ilyen erőműből 40 darab kellene Paks kiváltásához, és a 
begyűjtési területe nagyobb lenne, mint az ország területe 
 
Jobb megoldás a faapríték, de ehhez sincs elegendő 
hasznosítható erdőterület 
 
További probléma: biomassza elégetésekor nem csak 

széndioxid és vízgőz keletkezik, de nitrogénoxidok 
is, amelyek sokkal erősebb üvegház gázok, mint a 
széndioxid, és károsítják az egészséget 
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Megoldás-e a biogáz erőmű? 

 

A trágyalé és szerves hulladék ártalmatlanításával termelhető 50-60 % 
metán tartalmú biogáz hasznosítása hő és villamos energia helyszíni 

termelésére célszerű, de országos szinten nem megoldás
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KLÍMAVÉDELEM 
Az éghajlat melegedését a széndioxidnak tulajdonítják, azonban ezt 

egyre több kutató kérdőjelezi meg, mivel a bolygó felszínének csaknem 
70%-át víz borítja, és az atmoszférában a vízgőz okozza az üvegház 

hatás 2/3-át, továbbá a víz/vízgőz átalakulás hűtő hatása felülmúlja a 
széndioxid melegítő hatását 

A széndioxid nem látható, 
átlátszó, mint a levegő 

A széndioxid fontos a 
növényzetnek, javítja a 

mezőgazdasági 
terméshozamokat 

Előnyös élettani hatását a 
széndioxidos gyógy 

termálfürdők tapasztalata 
igazolja 
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évek, Kr.e. 
Forrás: Prof. Dr. Reményi Károly akadémikus előadása 

 

A felszíni hőmérséklet és a CO2 koncentráció között erős korreláció van, 
azonban a földtörténetben sok esetben a hőmérséklet emelkedése több száz 

évvel megelőzte a széndioxid koncentráció növekedését 
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Forrás: Prof. Dr. Miskolczi Ferenc előadása 

felszíni 
hőmérséklet 

üvegház 
hatás 

széndioxid 

külső emissziós 
hőmérséklet 
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Megoldás lehet-e a vízerőmű? 
 
Műszaki realitás: A Dunán, a Tiszán és a Dráván 

megépíthető vízerőművekkel Paks 
teljesítményének kb. a fele kiváltható lenne 

 
Akadály: a kérdés politikai vonatkozású, amely 

miatt a rendszerváltás óta ez a téma 
egyfajta tabunak minősül  
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Példa: Bécs-Freudenau vízerőmű 
Épült: 1992-
1998 között  
Natura–2000 
természet-
védelmi 
területen 
Átlagos 
esésmagasság:  
8,6 méter 
 

Évenként átlag 1052 GWh áramtermelés hat darab D = 7,5 
méter rotor átmérőjű 29 megawattos Kaplan turbinával 
Ez mintegy félmillió magyar háztartás éves áramfogyasztása 
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KÖVETKEZTETÉSEK 
 A villanyáram magas importhányada hosszú 

távon nem biztonságos, ezért Paks kapacitását 
érdemes fenntartani, kis mértékben bővíteni 

 Paks részleges (kb. 50%) kiváltására 
megvizsgálható a szénkészlet felhasználása 
tiszta szén technológia alkalmazásával 

 További részleges (kb. 50%) kiváltására 
megvizsgálható vízerőművek újbóli napirendre 
tűzése. 
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Ajánlott honlapok: 

http://klimaszkeptikusok.hu 
http://www.realzoldek.hu 
http://realiszoldtv.hu 
http://www.enpol2000.hu 
http://www.zoldvalasz.hu 
http://www.greenfo.hu 

 


