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ENERGIAPOLITIKA 
A legsokoldalúbb és legtisztább energia a villamos energia, amely 

meghatározza egy ország fejlettségi színvonalát 
Erőmű típusok összehasonlítási szempontjai 

 A villamos energia előállítási költsége 
 Balesetveszélyesség 
 Környezeti hatások 
 Rugalmas szabályozhatóság  

Költség, balesetveszély és környezeti szempontból az erőmű teljes 
életciklusára vonatkozóan a legolcsóbb és legbiztonságosabb a nukleáris 
energia és a vízenergia 
Jól szabályozhatók a vízerőművek, a gázturbinás erőművek, és a szivattyús 
energiatárolók, ezek áramtermelése magas áron értékesíthető a villamos 
áram nemzetközi versenypiacán 
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MEGÚJULÓ ENERGIÁK 

A „megújuló” energia azt jelenti, hogy a kivett 
energiát a természet rövid idő alatt pótolni képes 

Ez csak úgy lehetséges, ha a „megújuló” energiát a 
bioszférából vonjuk ki, és ezzel beleavatkozunk a 

bioszféra működésébe  
KÉRDÉS: 

Mennyi energiát lehet „kicsatolni” egy biológiai 
rendszerből anélkül, hogy abban kárt okoznánk? 
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A megújuló energiák kérdése szorosan összefügg a „klímavédelemmel” 
Az USA felmondta a nemzetközi klímaegyezményt  
Ennek előzménye az volt, hogy 2017. februárban  

több mint 300 nemzetközileg elismert tudós intézett petíciót  
Donald Trump elnökhöz, amelyben javasolták az egyezmény felmondását 

Indokaik: 
1) Nem a széndioxid okozza a klímaváltozást 
2) A széndioxid nem szennyezi a környezetet 
3) A széndioxid a növények legfontosabb tápláléka, csökkentése esetén 

csökkennének a mezőgazdasági terméshozamok 
Kérdések: 

1) Mi az igazság széndioxid ügyben?  
2) Tényleg tudományos kérdésről van szó?  
3) Milyen érdekek állhatnak egyik vagy másik álláspont mögött? 
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CO2 emisszió szemléltetése egy propaganda kiadványból 
Észrevételek: (1) a széndioxid láthatatlan, (2) hűtőtornyokból nem jöhet széndioxid 
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A leginkább preferált szélturbinás és napelemes erőművek kapacitás 
kihasználtsága legfeljebb 20-25 % 

 
Az ilyen erőműveket négyszer-ötször nagyobb teljesítményre kell 

méretezni, mint a hagyományos erőműveket 
 

Óriási a terület igényük, rövid a működőképes élettartamuk, 
amelynek a lejárta után hatalmas mennyiségű veszélyes elektronikus 

és egyéb hulladék marad hátra 
 

Kiszámíthatatlan teljesítmény ingadozásuk kiszabályozása járulékos 
műszaki intézkedéseket igényel, ezek gyakran többe kerülnek és 

nagyobb környezetterheléssel járnak, mint maga az áramtermelés 
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Ha a Paksi atomerőmű áramtermelését szélturbinákkal akarnánk kiváltani, 
kb. 30 millió négyzetméter hatáskeresztmetszetű szélturbina erdőt kellene 

felépíteni az ország 93 ezer négyzetkilométeres területén.  
Mintha építenénk egy 100 méter magas 300 km hosszú szélfogó falat. 

Várható hatás: 
Kisebb szélsebesség 

miatt a lakott területek 
átszellőzése romlik, 

növekvő légszennyezés, 
gyakoribb szmogriadó 
Kapacitás kihasználás: 

20-22% 
Beruházás import 

hányada: 90% felett  
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Ha szélturbinákat akarunk használni, ésszerűbb 
lehet a függőleges 
tengely elrendezés, 

egyszerűbb a 
javítás és a 

karbantartás 
 

Beruházás import 
hányada:  

kb. 15-25%  
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A Paksi atomerőmű áramtermelésének kiváltásához kb. 5000 hektár 
területet kellene napelemekkel beborítani 

Ekkora felület tisztántartása évenként több millió köbméter jó minőségű víz 
felhasználását jelentené 

A napelemek korlátozott 
élettartama miatt minden évben 

le kellene selejtezni és újjal 
pótolni 200-300 hektárnyit. 
Mit kezdenénk a hatalmas 

mennyiségű veszélyes 
elektronikus hulladékkal? 

Kapacitás kihasználás: 
20-22% 

Beruházás import hányada:  
90% felett ! 
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Ésszerűbb lenne megvizsgálni a 
„napkémény” hazai alkalmazásának 
lehetőségét, amelynél a mesterségesen 
kialakított üvegház hatására feláramló 

levegő turbinákat működtet, és a rendszer 
hőtehetetlensége miatt képes lehet akár éjjel-

nappal működni 
 
 
 

 

Beruházás import hányada:  
kb. 15-25%  
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GEOTERMIKUS ENERGIA 
A Föld geotermikus hő teljesítménye kb. 40 millió megawatt.  

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, a begyűjtési területe 
nagyobb lenne, mint az ország területe 
 
Jobb megoldás a faapríték, de ehhez sincs elegendő hasznosítható 
erdőterület 
 
Ráadásul a 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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TOVÁBBI PROBLÉMA 
 

Az intenzív mezőgazdasági tevékenység során a termőtalajok 
erőforrásai már most is egyre inkább kimerülnek, emiatt romlik 

az élelmiszer és takarmány növények minősége 
 

Gyümölcsökben, zöldségekben, gabonákban csökken a 
biológiailag fontos vitaminok és ásványi anyagok koncentrációja 

 
Ha egyre több energia növényt, és bioüzemanyag ültetvényt 

telepítünk, a helyzet tovább romlik 
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erőmű típus ökológiai lábnyom 
(teljes életciklusra) 

nukleáris 1 

szélturbina 10 – 12 

naperőmű, napelemes 2 – 4 

naperőmű, termikus 1,5 – 2,5 

vízerőmű 0,8 – 1,2 

biomassza 30 – 40 
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Ha olyan erőművet szeretnénk, amely gáznemű 
emisszió nélkül kis helyen nagyon sok villamos 

energiát termel, és a teljesítménye az időjárástól 
függetlenül szabályozható, erre két erőmű típus 

alkalmas:  
az atomerőmű és a vízerőmű 

 
Mi az oka annak, hogy a zöld mozgalmak éppen ezek 

ellen tiltakoznak? 
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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  

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

10% gyors teljesítmény változtatás korlátlan számban lehetséges 
Várható kapacitás kihasználás: 95% felett 

A fokozatos áttérés során a régi és új blokkok egy darabig 
párhuzamosan működnek, a termelt többlet áram várhatóan 

exportálható, főleg, ha az EU tervei szerint a közúti közlekedés nagy 
részében villamos hajtású járművek fognak közlekedni. 

Kérdés: lemondhatunk-e az atomenergiáról, ha igen, mivel tudjuk 
helyettesíteni? 
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Bővítés: 2*1200 MWatt 

Első blokk tervezett üzembe helyezési ideje: 2023 
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Kibányászható urán készlet a világon: 
kb 7,6 millió tonna, kb. 150 évre elegendő a jelenlegi kb. 50 ezer 

tonna/év fogyasztás esetén (ebből Magyarország kb. 0,2%) 
A „kiégett” fűtőelemek újra hasznosításával további kb. 3000 évig fedezhető a 

jelenlegi fogyasztás. 
Az óceánok vizében további kb. 4500 millió tonna urán van,  

ez kb. 90 ezer évre lenne elég. 
További lehetőség: kb. 6,2 millió tonna kibányászható tórium 
Indiában és Kínában felfutóban van a tóriumos technológia 

Távlati lehetőség: hidrogén fúziós erőmű 
 

BIZTONSÁG: az atomerőmű biztonságosabb, mint a hagyományos erőművek 
Csernobilban nem történt atomrobbanás,  

a túlmelegedés miatt keletkező hidrogén gáz robbant fel 
Fukushima: senki nem kapott sugárfertőzést 
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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, amelyekben 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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Gázturbinás erőművek 
 

Előnyük, hogy azonos 
energia termelés mellett 
kevesebb széndioxidot 

tartalmaz az égéstermék 
 

A több ezer km távolról oda 
szállított, nagyrészt metánból 

álló földgáz vesztesége 2-4 % között mozog, márpedig a metán 
csaknem két nagyságrenddel hatékonyabb üvegház gáz, mint a 

széndioxid, ezért globális szinten a teljes üvegházhatás nem jobb, 
mint egy hagyományos szénfűtésű erőnél 
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VÍZENERGIA 
Az EU-ban külön kezelt kiemelt fontosságú megújuló energia 

Egy vízerőmű teljesítménye két tényezőtől függ:  
1) A kialakítható H [méter] vízszint különbség, vagyis az esésmagasság 
2) A duzzasztógát feletti Q [m3/sec] víz utánpótlás, vagyis a vízhozam 

Magyarországon a 
rendelkezésre álló 
vízenergiával 
megtermelhető lenne az 
atomerőmű termelésének 
kb. 35-40%-a 

További akadály a 
duzzasztóművekre 
vonatkozó politikai 
tilalom. 
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KÉT FONTOS TÉNY 
 

A Hágai Nemzetközi Bíróság 1997. szeptember 25. napon közzétett 
ítélete szerint Magyarországnak nem volt joga leállítani a nagymarosi 

beruházás munkálatait, miközben Csehszlovákiának joga volt 
megvalósítani a C változatot.  

[Ítélet, 155. fejezet, 1. pont, A és B bek.] 
 

A nagymarosival gyakorlatilag azonos Bécs-Freudenau erőmű éves 
áramtermelése több mint 1000 GWh, ez félmillió magyar háztartás 

áramfogyasztása, lakásonként 2000 kWó éves fogyasztással számolva.  
A beruházás 15 év alatt térült meg, jelenleg ez a legolcsóbb 

villanyáram Ausztriában. 
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Előbb-utóbb rákényszerülünk vízlépcsők építésére, 
 mert az éghajlatváltozás miatt egyre több mezőgazdasági 

területet kell öntözni, és ehhez a folyókat duzzasztani kell, 
 mert a Duna további medermélyülése csak így 

akadályozható meg, tekintetbe véve a Duna felső szakaszán 
található több tucat vízlépcső hatását, 

 mert a nemzetközi hajózási útvonalak magyar szakaszára 
vonatkozó nemzetközi szerződések betartását az EU előbb-
utóbb ki fogja kényszeríteni, 

 mert a nemzetközi hajózási útvonalak magyar szakaszának 
rendbetétele javítani fogja az ország versenyképességét. 
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Magyarország villamos energia ellátása 
a fogyasztás megoszlása 

 

 Paksi atomerőmű  40-45% 
 Import  30-35% 
 Egyéb erőművek  20-30% 

 

Megjegyzés: az „egyéb” erőművek névleges 
teljesítménye kb. 3-4-szer nagyobb Paksnál 

az okok szerteágazóak 
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AZ EU célkitűzése szerint hosszabb távon a teljes 
közúti forgalmat elektromos hajtású járművekkel 

kell megoldani 
 

Ha ez megvalósul,  
az EU villanyáram fogyasztása megduplázódik 

 
Tényleg nem kell nekünk atomenergia??? 
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Földgáz 
vezetékek 

 
(no comment) 
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