
A hazai villamos energia ellátás korlátai és lehetőségei 
Villamos energia felhasználásunk harmadrészét ma már importból fedezzük, miközben „papírforma 

szerint” rendelkezésre áll akkora névleges áramtermelő kapacitás, amely akár ki is elégíthetné az 
igényeket. Az ok a régi erőművek rossz műszaki állapota, az olcsó import áram, a modern gázturbinás 
erőművek magas termelési költsége, valamint számos – főleg politikai okok és/vagy célok alapján hozott 
– szakszerűtlen intézkedés, és a közvélemény ennek megfelelő félretájékoztatása. A politika szerepe 
pedig egy ország energia stratégiájában két forrásból ered. Az egyik a szakmai kérdésnek álcázott 
nemzetközi politikai nyomás, a másik a politikai célok érdekében tevékenykedő civil mozgalmak szakmai 
kérdésnek álcázott tudománytalan propagandája. E két tényező gyakran egymást erősíti. 

 
Általános megállapítások a villamos energetika helyzetéről 

Minden ország energia politikájában ma már kiemelt fontosságú a villamos energia, amely csaknem 
olyan nélkülözhetetlen a modern élethez, mint az ivóvíz és az élelmiszer. Villamos energiát főleg 
erőművekben termelünk, és villamos hálózaton keresztül juttatjuk el a fogyasztóhoz. A fogyasztó pedig 
azt igényli, hogy mindig biztosan rendelkezésre álljon a konnektorban a 230 Volt feszültségű és 50 Hz 
frekvenciájú váltóáram, mivel annak váratlan kimaradása, vagy a feszültségszint és a frekvencia 
kiszámíthatatlan ingadozása tönkreteheti a drága villamos készülékeket, és akár balesetet is okozhat. Ez a 
szinte mindenki számára „magától értetődő” követelmény azonban nem olyan könnyen teljesíthető, 
ahogyan azt számos laikus „környezetvédő” elképzeli.  

Ha meg akarjuk ítélni egy villamos erőmű minőségét, gyakorlati alkalmazhatóságát, több szempontot 
szükséges figyelembe venni. Fontos szempont a megtermelt villanyáram költsége, az áramtermeléssel 
együtt járó környezeti hatások, az alkalmazott technológia baleseti kockázata, valamint az áramtermelés 
megbízható szabályozhatósága, vagyis az, hogy az erőmű akkor és annyi áramot termeljen, mint amire a 
fogyasztónak ténylegesen szüksége van. 

Ezen szempontok megítéléséhez ún. „életciklus” analízist szükséges végezni. Az erőmű teljes 
életciklusa az erőmű létesítésének megkezdésétől, vagyis az „első kapavágástól” addig tart, amíg az 
erőmű működőképes élettartama befejeződik, és az erőművet le kell bontani, meg kell szabadulni a 
hátrahagyott hulladékoktól, és helyre kell állítani a környezet eredeti állapotát.  

Erre a teljes életciklusra kell azután megállapítani az összes költséget, az összes környezeti hatást, és 
az összes baleseti kárt, és ezt kell viszonyítani az összes megtermelt villamos energiához. 

Ezen túlmenően – mint említettük – fontos jellemzője egy erőmű minőségének a szabályozhatóság, 
vagyis hogy olyankor és csakis olyankor termeljen villamos energiát, amikor arra a felhasználónak 
tényleg szüksége van. 

Számos erőmű típus adatai alapján azt lehet megállapítani, hogy költség, balesetveszély és környezeti 
szempontból az erőmű teljes életciklusára vonatkozóan a legolcsóbb és legbiztonságosabb a nukleáris 
energia és a vízenergia. Szabályozhatóság szempontjából pedig a legkedvezőbb tulajdonságokkal a 
vízerőművek, a gázturbinás erőművek, és a szivattyús energiatárolók rendelkeznek, ezért ezek 
áramtermelése általában magas áron értékesíthető a nemzetközi versenypiacon. 

Nemzetközi vonatkozásban, főleg az EU területén megfigyelhető, hogy a hagyományos szenes 
erőművek műszaki állapota egyre romlik, ilyen új erőművet alig építenek, miközben több országban le 
akarják állítani az atomerőműveket, és az áramtermelés egyre nagyobb részét kívánják szélturbinás és 
napelemes erőművekkel megtermelni, amelyek teljesítménye az időjárás függvényében kiszámíthatatlanul 
ingadozik. A problémát súlyosbítja, hogy az EU célkitűzése szerint a teljes közúti járműforgalmat 
villamos hajtásokkal kell majd megoldani.  

Ilyen körülmények mellett hosszabb távon a villamos energia terén az EU-ban keresleti piac fog 
kialakulni, ami szükségszerűen áremelkedéssel jár, miközben bizonytalanná válik az import, amely olyan 
lesz, mint a „kutya vacsorája”, vagy van, vagy nincs. 

 
Klímavédelmi követelmények 

A jelenlegi klímavédelmi intézkedések előzményeként mintegy fél évszázaddal ezelőtt kezdtek 
szerveződni a természet és környezet védelmére alakult civil szervezetek. Ezek alapkoncepciója az volt, 
hogy a Föld erőforrásai kimerülőben vannak, miközben a fokozódó ipari és haditechnikai termelés 
folyamatosan mérgezi, károsítja a természetet és a környezetet, ezért a modern világban a magas 
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életszínvonal hosszabb távon nem tartható fenn, hanem vissza kell fogni a termelést, és a természeti 
erőforrások pazarlását.  

Ezekhez a kezdeményezésekhez számos politikai mozgalom csatlakozott, mivel felismerték a 
környezetvédelemben rejlő lehetőségeket. Támogatták a zöld mozgalmakat a marxisták és a maoisták is 
azt hangoztatva, hogy a kapitalisták már nem csak a proletárokat zsákmányolják ki, hanem a természetet 
is. Magukévá tették a zöld elképzeléseket a hippi csoportok is, akik megcsömörlöttek az ipari társadalom 
elgépiesedett tömeggyártási folyamataitól, a fogyasztói társadalom uniformizált életmódjától. 

Csakhogy volt egy probléma. A modern társadalom közgazdasági alapelve a GDP folyamatos 
növelése. Márpedig az egyre népszerűbb zöld mozgalmak éppen ezzel helyezkedtek szembe. 

Közben felmerült az a lehetőség is, hogy az emberiség egyre fokozódó ipari tevékenysége nem csupán 
a környezetet teszi tönkre, de akár hatással lehet a bolygó egész éghajlatára is. Ez az ötlet azután lassan 
megtetszett a gazdasági szakembereknek és az ipari befektetőknek is, akik felismerték, hogy ezen 
koncepció mentén fel lehet fejleszteni hatalmas profit termelő klímavédelmi iparágakat, amelyek 
költségét nagyrészt állami támogatásból lehet fedezni az adófizetők pénzéből. 

Az ötlet bevált, a klímavédelemre épülő „megújuló energia” üzletág bevétele ma már vetekszik a 
gyógyszeriparral és a hadiiparral. Az éghajlat pedig valóban változik, és a jövőben is változni fog, mint 
ahogyan az elmúlt évmilliárdok során is változott, egészen a bolygó keletkezése óta, ezért erre a jövőben 
is tartósan hivatkozni lehet. Így azután továbbra is növekedhet a profit és a GDP, és továbbra is növelni 
lehet a természeti erőforrások kiaknázását, azonban ezt már a „bolygó megvédése” érdekében tesszük. 
Mindezt pedig hatékonyan segítik azok a nemzetközi egyezmények, amelyek az egyes országok számára 
előírják a széndioxid kibocsátás korlátozását és a megújuló energiák fokozott alkalmazását a villamos 
energia termelésben. 

 
Klímaelméletek 

A klímavédelmi követelmények alátámasztására szolgálnak a politika által támogatott „tudományos” 
klímaelméletek, és az ezekhez kapcsolódó széndioxid emisszió kvótakereskedelem. Bár a hivatalos 
klímaelméletet számos élvonalbeli tudós vitatja, ezek megszólalási lehetőségeit sikerült korlátok közé 
szorítani, legalább is a legutóbbi időkig, amikor is Donald Trump bejelentette, hogy az USA kilép a 
klímavédelmi egyezményből. Ennek pedig az volt az előzménye, hogy 2017. februárban az USA 
elnökéhez intézett petícióban több mint 300 nemzetközileg elismert tudós javasolta az egyezmény 
felmondását. A tudósok kifejtették, hogy nem a széndioxid okozza a klímaváltozást, és azt is, hogy a 
széndioxid nem szennyezi a környezetet, ellenkezőleg, éppen ez növények legfontosabb tápláléka, 
amelynek a csökkentése esetén csökkennének a mezőgazdasági terméshozamok.  

Tekintsük át először a „hivatalos” klímaelméletet. Ennek kulcsfogalma az ún. „üvegházhatás”, 
amelynek mértéke a definíció szerint egy hőmérséklet különbség, mégpedig az átlagos felszíni 
hőmérséklet, valamint a bolygó globális emissziós hőmérsékletének eltérése. 

Tudjuk, hogy a Földet a Nap melegíti. A napsugárzás mintegy 30%-át a bolygó visszaveri, szétszórja a 
világűrbe, 70%-át pedig a bolygó felszíne és atmoszférája elnyeli. A fentebb említett globális emissziós 
hőmérséklet meghatározásánál abból indulunk ki, mi lenne, ha a bolygónak nem lenne atmoszférája, 
viszont a felszíne továbbra is a napsugárzás 70%-át nyelné el, mekkora lenne ekkor az átlagos felszíni 
hőmérséklet. 

A mérések és a számítások is azt mutatják, hogy a Föld átlagos felszíni hőmérséklete kb. +15 C fok, a 
globális emissziós hőmérséklet pedig kb. –18 C fok, és ezek eltéréséből kiadódik az üvegház hatás 
mértéke, amely így kb. 33 C fok. Az üvegház hatás oka pedig az, hogy a levegőben lévő üvegház gázok, 
főleg a széndioxid, elnyelik a felszínről kiinduló hőmérsékleti sugárzás (termikus emisszió) jelentős 
részét, majd annak nagy részét az atmoszféra visszasugározza a felszín felé, és ez által alakul ki az 
üvegházhatásnak megfelelő hőfok eltérés.  

Az elmélet kidolgozói hangsúlyozzák, hogy az üvegházhatás önmagában nem káros, hiszen éppen ez 
teszi lehetővé a bolygón az életet. Ha azonban az üvegház hatás és ezzel a felszíni hőmérséklet túlságosan 
megnövekszik, akkor a bolygó előbb-utóbb túlmelegszik és ez katasztrofális következményekkel járhat. 
Mivel pedig – az elmélet szerint – a levegő növekvő széndioxid tartalma főleg az ipari tevékenységnek 
köszönhető, ezért indokolt a széndioxid kibocsátást hatósági intézkedésekkel mérsékelni.  

A hivatalos klímaelmélet népszerűsítése érdekében világszerte hatalmas média kampány folyik, olykor 
meglehetősen tisztességtelen, félrevezető módszerekkel.  
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Példaként itt látható egy „tudományos ismeretterjesztő” kiadvány egyik illusztrációja, amely a 
„rendkívül veszélyes” széndioxid kibocsátást igyekszik szemléltetni: 

 
Szakember azonban hamar észreveheti, hogy van valami turpisság a képen. Egyrészt tudjuk, hogy a 

széndioxid színtelen, szagtalan, láthatatlan gáz, ezért amit látunk, az nem lehet széndioxid. Valóban nem 
az. Amit látunk, az vízgőz, hiszen a képen nem kéményeket látunk, hanem kondenzációs hűtőtornyokat, 
amelyekből hófehér vízgőz száll az ég felé. No de akkor miért látszik a vízgőz olyan félelmetesen 
sötétnek? Hát azért, mert a kép ellenfényben készült. A Nap ugyanis szemből süt, márpedig sötétben 
minden tehén és minden vízgőz fekete. 

A megtévesztő propaganda másik módszere az, hogy a széndioxidot környezet szennyezőnek és 
egészségre ártalmasnak igyekeznek beállítani. Ha azonban ez valóban így lenne, akkor be kellene tiltani a 
széndioxid tartalmú italokat, mint amilyen a szódavíz, a sör, a pezsgő, a coca-cola, és még sorolhatnánk. 

Számos tény bizonyítja, hogy a hivatalos klímaelmélet alapvetően téves és tudománytalan. A földi 
atmoszféra ugyanis nem úgy működik, mint a zöldségtermesztésben használt igazi üvegház, a kettő 
működési elve alapvetően különbözik, ezt számos mérés és elméleti megfontolás támasztja alá.  

Az alábbi diagram szemlélteti például az IPPC (International Panel on Climate Change) által készített 
102 modellszámítás átlagát, összehasonlítva a tényleges műholdas és ballonos mérésekkel. Úgy hisszük 
ez különösebb kommentárt nem igényel.  

 
A klímakutatásban kiemelkedően fontos eredményeket ért el Miskolczi Ferenc, a NASA volt 

légkörfizikus munkatársa, aki több évtizedre kiterjedő mérési adatok alapján elemezte az atmoszférában 
lezajló fizikai folyamatokat, és kidolgozta ezek elméleti magyarázatát. Amikor azonban az eredményeket 
bemutatta a megbízójának, a NASA megtiltotta ezek nyilvános közzétételét. Ezután Miskolczi professzor 
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úgy döntött, hogy felmondja az állását, és független kutatóként dolgozik tovább a témán. Ehhez azóta is 
szakmai segítséget és adatokat kap számos nemzetközi hírű tudóstól és kutató intézettől. 

Az alábbi diagram azt szemlélteti, hogy Miskolczi kutatásai szerint milyen trendek mentén változott az 
átlagos felszíni hőmérséklet, a levegő széndioxid tartalma, és az üvegház hatás az 1948-2008 évek között. 

 
A diagramon a függőleges lépték (σ) a vizsgált paraméterek szórása, vagyis a hat évtizedes átlaguktól 

való eltérések négyzetes középértéke. Ezen idő alatt a levegő széndioxid tartalma jelentős mértékben 
megváltozott, kb. 240 ppmv-ről kb. 400 ppmv-re (azaz 0,04 %-ra) növekedett, ami több mint 60% 
emelkedést jelent. Ennek ellenére az üvegház hatás mértéke csökkent, az átlagos felszíni hőmérséklet 
emelkedése pedig alig érte el 0,2 C fokot.  

Az alábbi diagram Reményi Károly akadémikus előadásból származik, több mint 400 ezer évre 
visszamenőleg mutatja az átlagos felszíni hőmérséklet és a széndioxid koncentráció változását.  

 
A diagramból kivehető, hogy a vizsgált időszakban lezajlott több jégkorszak és melegedési korszak, és 

az is megfigyelhető, hogy a hőmérséklet emelkedését a levegő széndioxid tartalmának emelkedése 
általában követte, és nem megelőzte. Ez azt jelentheti, hogy nem a széndioxid miatt melegszik a bolygó, 
hanem a melegedés hatására növekszik a levegő széndioxid tartalma. A lehetséges ok az óceánok 
melegedő vízében elnyelt széndioxid kiszabadulása. 

A „hivatalos” klímaelmélet hiányossága, hogy a kidolgozásakor nagyvonalúan figyelmen kívül 
hagytak néhány alapvetően fontos fizikai törvényt. Ezek közé tartozik – többek között – a Rudolf 
Clausius által 1870-ben publikált ún. viriál törvény.  

Tudjuk, hogy a bolygó atmoszféráját alkotó gáztömeg nem zárt térben helyezkedik el, külső határa a 
világűr felé nyitott. A légkört alkotó gáztömeg a bolygó gravitációs terében egyfajta potenciál-gödörben 
helyezkedik el, ahonnan azért nem tud kiszabadulni, mert az idézett fizikai törvény alapján, a rendszer 
egyensúlyi állapotában, az atmoszféra gáz részecskéinek átlagos negatív potenciális energiája éppen 
kétszer akkora, mint az átlagos kinetikus energiájuk. Ez utóbbi pedig szoros oksági kapcsolatban van az 
atmoszféra átlagos hőmérsékletével és termikus emissziójával.  
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A Föld különleges bolygó. Itt olyan hőmérséklet és nyomás körülmények uralkodnak, amelyek mellett 
a víz egyszerre van jelen mind a három halmazállapotban. A bolygó felszínének több mint 70%-át víz 
borítja, amelyről 2 percenként párolog el annyi víz, mint amennyi a Balatonban van. A levegőben 
található hatalmas mennyiségű vízgőz kettős funkciót lát el. Egyrészt ez a leghatékonyabb infravörös 
elnyelő gáz, ezért ez határozza meg döntő mértékben az üvegházhatást. Ezen túlmenően a vízgőz 
kicsapódásából felhők képződnek, amelyek nagy fehér felületeket képeznek a világűr felé és hatékonyan 
verik vissza a napsugárzást. Ennek megfelelően átlagosan a felszín mintegy 2/3 része felett van felhő.  

Bár a felhőzet különféle sűrűségű, átlátszóságú, vastagságú, magasságú felhőkből áll, Miskolczi 
elmélete szerint a rendszer működése jól leírható olyan matematikai modellel, amelyben a felszín egyik 
részét homogén, egyenletes magasságú és sűrűségű felhőzet borítja, másik része pedig tiszta égboltú 
felhőtlen terület. 

A Nap felszíni hőmérséklete kb. 20-szor akkora, mint a Föld felszíni hőmérséklete, ezért a termikus 
sugárzásának frekvenciája kb. 20-szor nagyobb, hullámhossza pedig 20-szor kisebb, mint a Föld felszín 
emissziójának frekvenciája, illetve hullámhossza. Ebben az értelemben nevezhetjük a napsugárzást 
(viszonylag) rövidhullámú, a bolygónk termikus emisszióját pedig hosszúhullámú sugárzásnak. 

A Földet a Nap rövidhullámú sugárzása melegíti, amelynek egyik része elnyelődik az atmoszférában, 
másik része eléri a talajszintet. A melegedés hatására a talajszint és az atmoszféra hosszúhullámú 
termikus sugárzást bocsát ki, miközben a talajszint és az atmoszféra között közvetlen hőenergia átadás is 
történik, mivel ezek fizikailag érintkeznek. Miskolczi elmélete szempontjából kitüntetett fontosságúak a 
hosszúhullámú (infravörös) sugárzásokon keresztül a talaj, az atmoszféra, a felhőzet, és a világűr között 
lezajló energia áramlások, ezeket az alábbi egyszerűsített vázlat szemlélteti. 

 
Figyelembe véve a sugárzásokra vonatkozó fizikai törvényeket (Planck, Stefan-Boltzmann, Beer-

Lambert törvény), az energia megmaradásának törvényét, a „hagyományos” gáztörvényeket, valamint a 
már említett viriál törvényt, Miskolczi professzor felállította a légkör fizikai működésének matematikai 
modelljét, amelynek a helyességét számos felszíni, műholdas, és ballonos mérés támasztja alá. 

Nagyon bonyolult matematikai egyenletekről és levezetésekről van szó, ezek megismerhetők 
Miskolczi publikációiból, amelyek az Interneten elérhetők és szabadon letölthetők. 

Az elméletből a fizika idézett törvényei alapján az a következtetés adódik, hogy az atmoszféra 
működésébe történő bármilyen mesterséges vagy természetes beavatkozás esetén a rendszer, főleg a 
levegő páratartalmának, valamint a felhőzet magasságának szabályozásával – automatikusan visszaállítja 
a rendszer eredeti állapotát és az ábrán feltüntetett hosszúhullámú (infravörös) sugárzások átlagos 
intenzitásainak arányát, tekintet nélkül arra, hogy a vízgőz mellett mennyi széndioxid vagy egyéb 
üvegház gáz van a levegőben.  
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Nem arról van tehát szó, hogy a széndioxid szerepe a hivatalos klímaelméletben eltúlzott, hanem arról, 
hogy a széndioxid egyáltalán nem játszik semmiféle szerepet az éghajlat alakulásában, mert ez ellenkezne 
a fizika törvényeivel. Még a hivatalos üvegház elmélet alapján is belátható, hogy a levegő széndioxid 
tartalma nem befolyásolhatja számottevő mértékben a bolygó hőmérsékleti viszonyait. Az alábbi diagram 
mutatja vázlatosan a felszíni emisszió spektrumát, ezen belül pirossal jelölve azokat a hullámhossz 
sávokat, amelyeket a széndioxid képes elnyelni. 

 
A műholdas mérések azt mutatják, hogy a pirossal jelölt sávokban gyakorlatilag nincs a bolygónak 

kisugárzása a világűr felé. Ez azt jelenti, hogy a levegőben jelenleg található széndioxid minden olyan 
felszíni infravörös kisugárzást elnyel, amit egyáltalán elnyelhet, ezért további széndioxid bevitele a 
légkörbe már nem növelheti az elnyelődést. Így azután az éghajlatra az sem lehetne hatással, ha a 
széndioxid tartalom a 10-szeresére növekedne (és ezzel megközelíthetné a 0,5%-ot), ahogyan erre volt is 
már számos példa a Föld történetében, amint az alábbi diagram mutatja.  

 
Mindez nem azt jelenti, hogy az éghajlat nem változik. Nagyon is változik. A Föld története nem más, 

mint az éghajlat szélsőséges változásainak története, amelyek során időnként az élőrendszer túlnyomó 
része kipusztul, majd új élőlény fajok fejlődnek ki. Éppen az éghajlat változások szakadatlan sorozata 
működteti a biológiai evolúciót, ennek köszönhető az is, hogy az emberiség, vagyis a homo sapiens 
megnevezésű élőlény faj egyáltalán létezik. 

Hogy mi okozza az éghajlat változásokat, arra többféle elmélet van. Ezekben szerepet játszik a Nap 
sugárzási intenzitásának, valamint a Föld keringési és forgási paramétereinek ciklikus változása, a 
Naprendszer vándorlása a spirál galaxis típusú Tejútrendszeren belül, valamint különféle külső hatások, 
például távoli szupernóva robbanások, stb. 

Teljesen értelmetlen és tudománytalan ezért kvóta előírásokat alkalmazni a széndioxid emisszióra. 
Indokolt lenne ugyanakkor sokkal szigorúbb előírások bevezetése az olyan gáznemű emisszióra, amely 
valóban károsítja a természetet és az emberi egészséget, mert ha hinni lehet az egészségügyi statisztikai 
adatoknak, Magyarországon minden tizedik ember halálát a légszennyezés okozza.  

De ezzel a politika nem sokat törődik, csak a széndioxid a fontos, ebben van az igazi biznisz, és ebből 
lehet politikai tőkét kovácsolni, az emberiség megmentőjeként tündökölve a közvélemény előtt, főleg a 
választási kampányok idején. 
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Megújuló energiák 
Az elnevezés megtévesztő. Megújuló energia a természetben nem létezik. Az univerzumban az összes 

energia mennyisége az ősrobbanás óta változatlan. Az energia nem újul meg, legfeljebb máshova áramlik 
vagy a megjelenési formája megváltozik, például kémiai energiából hőenergia és villamos energia lesz. 

A gyakorlati szóhasználatban a „megújuló” energia azt jelenti, hogy a természetből kivett energiát a 
természet rövid idő alatt pótolni képes. Ez azonban csak úgy lehetséges, ha a „megújuló” energiát a 
bioszférából vonjuk ki, mivel csak ez képes gyors regenerációra. A megújuló energiák fokozott 
felhasználásával általában a bioszférát működtető energia áramlásokat csapoljuk meg, és ezzel 
beleavatkozunk a bioszféra működésébe. Felvethető ezért a kérdés, legfeljebb mennyi energiát lehet 
és/vagy szabad kivonni a bioszférából, annak maradandó károsodása nélkül. 

Kétségtelen, hogy a megújuló energiák erőltetése mögött a háttérben hatalmas gazdasági és politikai 
érdekek húzódnak. Ha azonban eltekintünk az ilyen érdekektől, feltehetjük a kérdést, melyek azok a 
tudományosan védhető indokok, amelyek a megújuló energiák fokozott hasznosítását indokolhatják. 

Az egyik szempont az, hogy a föld mélyén évmilliók alatt felhalmozódott fosszilis és nukleáris energia 
hordozók 150-200 év alatt elfogyhatnak, vagy a további kibányászásuk túlságosan gazdaságtalanná válik.  

Van ennek egy konkrét fizikai korlátja is. Ha például egy hordó olaj kitermelése több energia 
felhasználással jár, mint amennyi energiát egy hordó olajból ki lehet nyerni, akkor energetikai 
szempontból az olajbányászat értelmetlen. 

Figyelembe kell azonban venni, hogy a szénhidrogének (földgáz, kőolaj) nem csupán fűtőanyagok 
Ezek a petrolkémiai ipar, a gyógyszer, vegyszer és műanyag gyártás fontos nyersanyagai, ezért a 
kibányászásuk még akkor is ésszerű lehet, amikor energia termeléséhez már nem jöhetnek szóba.  

Ez a szempont azt is jelenti, hogy nem érdemes elégetni ezeket az anyagokat, inkább érdemes lenne 
minél nagyobb részüket ipari felhasználás céljára tartalékolni. Valóban ezt a politikát követi több fosszilis 
készlettel rendelkező ország, amelyek inkább importálják az energia hordozót, de a saját készletiket 
egyelőre tartalékolják. 

Egy másik szempont a természet, a környezet, és az éghajlat védelme. Ezek meghatározásánál, a 
„megújuló” erőmű típusok minősítésénél azonban számos önkényes szempont érvényesül, attól függően, 
hogy egy-egy állam a saját támogatási rendszerével (pályázatok, KÁT, stb.), és adópolitikájával hogyan 
viszonyul ezekhez a műszaki megoldásokhoz. 

Ha ezektől a torzító tényezőktől eltekintünk, a bevezetőben említetett teljes életciklus analízis alapján 
könnyen kiderülhet, hogy számos környezetbarátnak beállított megoldás semmivel nem jobb, mint a 
hagyományos szén erőművel történő áramtermelés. 

A politika által leginkább preferált „megújuló” villamos energiákat a szélturbinás és napelemes 
erőművek képezik. Ezek hátránya azonban, hogy az időjárási bizonytalanságok miatt a kapacitás 
kihasználtságuk legfeljebb 20-25% körül lehet, ezért ezeket négyszer-ötször nagyobb teljesítményre kell 
méretezni, mint a hagyományos erőműveket. Ráadásul óriási a terület igényük, és nagy az ún. ökológiai 
lábnyomuk, továbbá viszonylag rövid a működőképes élettartamuk, amelynek a lejárta után hatalmas 
mennyiségű veszélyes elektronikus és egyéb hulladék marad hátra. Ezen túlmenően a kiszámíthatatlan 
teljesítmény ingadozásuk kiszabályozása olyan járulékos műszaki intézkedéseket igényel, amelyek 
gyakran többe kerülnek és nagyobb környezetterheléssel járnak, mint maga az áramtermelés. 

Az alábbiakban áttekintjük a megújuló és nem megújuló erőművek fontosabb jellemző tulajdonságait. 
 

Szélturbinás erőművek  
A zöld mozgalmak propagandájának köszönhetően manapság legnépszerűbb a szélturbinás és 

napelemes áramtermelés. Németországban például több tucat atomerőműnek megfelelő névleges 
teljesítményű szélturbina kapacitást építettek ki főleg az ország északi részén a tengerpartok mentén, ahol 
viszonylag kedvező a széljárás.  

Probléma azonban, hogy az ország déli részén a legnagyobb az áramfogyasztás, ezért az északon 
termelt áramot el kell juttatni délre, amihez nem áll rendelkezésre megfelelő kapacitású belföldi 
távvezeték rendszer, ráadásul ilyen kiépítése ellen éppen a zöldek tiltakoznak, mert szerintük a magas 
feszültségű távvezetékek károsítják a természetet és a környezetet. A probléma megoldásához igénybe 
kell venni a lengyelországi és csehországi villamosenergia-rendszert is. Szakértői számítások szerint az 
ilyen és hasonló nem kívánatos „hurok áramlások” miatt 2014-ben legalább egymilliárd euró veszteség 
keletkezett az EU országokban, az adófizetők terhére. 



 8 

Másik probléma a szélerőművekkel kapcsolatban az időjárástól függő ingadozó teljesítmény.  
A MAVIR honlapján (https://www.mavir.hu/web/mavir/home) olvasható adatok szerint például 2015. 

évben, 365 nap alatt, Magyarországon a szélerőművek áramtermelésének változása az időjárás 
függvényében az alábbi diagram szerint alakult.  

 
Az is probléma, hogy Magyarországon az átlagos szélsebesség 4-9 m/sec között van, ami kisebb, mint 

ami a szélturbinák optimális működtetéséhez szükséges. 
A legtöbb szélturbina típus jelleggörbéje általában az itt látható diagram szerint alakul. 

 
További probléma a szélturbinákkal, hogy gyakran vannak kitéve villámcsapásnak, télen pedig a 

lapátokra ráfagyó jég teheti működésképtelenné ezeket a berendezéseket. 
Az alábbi képek mutatnak egy tengerre épített szélturbina farmot, amely 2 megawatt névleges 

teljesítményű turbinákból áll. 
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Magyarországon nincs tengerpart, és csupán az ország észak-nyugati vidékén van kedvező széljárás. 
Ezért, ha ilyen turbina erdővel akarnánk kiváltani a PAKS-2 áramtermelését, ahogyan azt a zöldek 
javasolják, akkor – figyelembe véve a legfeljebb 20-25 % körüli kapacitás kihasználást – legalább 10 ezer 
megawatt névleges szélturbina teljesítményt kellene kiépíteni. Ehhez viszont legalább 5000 darab 
felhőkarcoló méretű ilyen monstrumot kellene úgy elhelyezni, hogy közöttük mindenütt legyen legalább 
250-300 méter távolság, hogy ne zavarják egymás működését. Eltekintve a hatalmas terület igénytől, fel 
kell vetni azt a kérdést is, hogy ha ennyi energiát vonnánk ki ezen a területen a szelekből, az vajon milyen 
hatással lehetne a térség mikroklímájára. Sajnos ilyen elemzés soha nem készült, és ha a zöldeken múlik, 
ilyesmire a jövőben sem lehet számítani.  

További probléma a nagy teljesítményű három lapátos szélturbináknál a hatalmas kerületi sebesség. 
Egy 50 méter lapáthosszúságú szélturbina esetén 30/perc fordulatszám mellett a kerületi sebesség kb. 565 
km/óra, ez csaknem a hangsebesség fele, ami súlyos veszélyt jelenthet a madarakra, a denevérekre és a 
bogarakra, ahogyan azt ma már számos nemzetközi tapasztalat támasztja alá. 

Ha mindenáron szélturbinákat szeretnénk alkalmazni, ésszerűbb lenne függőleges tengelyű (vertikális) 
szélturbinákat használni. Ezek előnye a három lapátos megoldásokhoz képest az, hogy a működésük 
független a széliránytól, és a szerkezetük és a karbantartásuk is egyszerűbb, mivel a legfontosabb 
szerkezeti elemek a talajszint közelében helyezkednek el.  

      
Az Interneten olvasható adatok szerint az igényelt teljesítménytől és a széljárási adottságoktól függően 

az ilyen széltornyok átmérője 10–20 méter között, magassága 30–120 méter között változhat.  
Hasonló kísérleti szélturbina hazánkban is épült, ennél a széltorony magassága 29 méter, átmérője 5,5 

méter, és 0,3 m/sec szélsebességnél üresjáratban már be tud indulni.  
Bármilyen technikai megoldást alkalmazunk, a széljárás kivédhetetlen szélsőséges ingadozásai miatt a 

szélenergia hazai hasznosításának lehetősége nagyon korlátozott. Ezen csak az segítene, ha a teljesítmény 
változások kiszabályozásához a szomszédos országokhoz hasonló mértékben rendelkeznénk néhány 
komolyabb teljesítményű vízerőművel és szivattyús tárolóval. Bár ilyenek létesítésének műszaki 
akadályai nincsenek, minden ilyen megoldás komoly akadályokba ütközik nem csak a „zöldek”, de még a 
„nem zöld” politikai elit részéről is. Erre a kérdésre még visszatérünk. 

 
Naperőművek 

A Nap hatalmas mennyiségű energiát sugároz a Földre, és nagyságrendekkel nagyobb mennyiségben 
áll rendelkezésre, mint a szélenergia. Indokolt ezért az energetikai hasznosítása. Előnye az is, hogy a 
teljesítmény ingadozása jobban kiszámítható, mint a szélenergia esetén, hiszen abban biztosak lehetünk, 
hogy éjjel nem süt a Nap, nappal pedig a déli órákban számíthatunk nagyobb teljesítményre, mert 
ilyenkor még felhős égbolt esetén is kinyerhető lehet valamekkora hasznosítható energia. A teljesítmény 
ingadozás kiszabályozása, az energia időleges tárolása azonban itt is kulcsprobléma.  

A Föld keringési pályáján a napsugárzás átlagos intenzitása (az ún. napállandó) kb. 1368 Watt/m2. 
Ennek 30%-a a bolygóról visszaverődik, szétszóródik, a fennmaradó 70%, azaz kb. 958 Watt/m2 pedig 
elnyelődik a talajszinten, az óceánokban, az atmoszférában, és a felhőkben. 

Átlagosan a bolygó a felszínének kb. 66%-a felett van felhő, kb. 34% pedig felhőtlen. A felhőtlen 
régióban a napsugárzásnak kb. 25%-a nyelődik el az atmoszférában és kb. 75%-a, azaz kb. 720 Watt/m2 
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éri el a talajszintet a déli órákban, merőleges beesés mellett. Bár ez – elvileg – hatalmas besugárzási 
teljesítményt jelent, azonban a gyakorlatban ennek csak a töredéke hasznosítható.  

Figyelembe véve a Föld forgási tengelyének kb. 23,5 fokos dőlési szögét, valamint azt, hogy 
Magyarország területe nagyjából a 45,5 és 48,5 szélességi fokok között helyezkedik el, amelyek átlaga 
kb. 47 fok, könnyen kiszámítható, hogy nyáron a déli órákban a napsugárzás beesési szöge kb. 23,5 fok 
télen pedig kb. 70,5 fok. Ezen szögek cosinusával kell ezért korrigálni a merőleges beeséshez tartozó 
besugárzási intenzitást, ha meg akarjuk kapni, hogy a déli órákban egy négyzetméter vízszintes felületre 
mennyi napenergia jut.  

Az ennek megfelelő számításokat elvégezve azt kapjuk, hogy nyár közepén az input napenergia 
teljesítmény kb. 660 Watt/m2, tél közepén pedig kb. 240 Watt/m2. 

Nyár közepén napkeltétől napnyugtáig kb. T = 16 óra telik el, tél közepén pedig kb. T = 8 óra. Ez idő 
alatt a vízszintes felületre beeső besugárzási intenzitás felhőtlen tiszta égbolt mellett nagyjából az alábbi 
diagram szerint változik, ezzel az átlagos napi érték nyár közepén kb. 420 Watt/m2, tél közepén pedig kb. 
150 Watt/m2. 

 
Az alábbi két térkép azt mutatja, hogy Magyarország területén, területi elrendezésben, éves átlagban, 

mennyi a napsütéses órák száma, és hogy évenként mekkora a besugárzott napenergia mennyisége. 

      
Az alábbi térképen pedig az látható, hogy Európában évenként mekkora a besugárzott napenergia.  
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Könnyen kiszámítható, hogy ha a legmodernebb, 25% körüli hatásfokú napelemeket használjuk, és 
ezzel szeretnénk kiváltani a tervezett PAKS-2 atomerőmű villamos energia termelését, az ehhez 
szükséges naperőmű farmok terület igénye legalább 60 millió négyzetméter lenne.  

Figyelembe véve a napelemek átlagosan 25 év körüli élettartamát, évenként átlagosan csaknem kettő 
és fél millió négyzetméter napelemet kellene leselejtezni és újjal pótolni. Kérdés, hogyan tudnánk 
megbirkózni ilyen hatalmas mennyiségű elektronikus hulladék ártalmatlanításával. 

 
Arra is gondolni kell, hogy a hatalmas napelem felületek rendszeres karban tartása és tisztítása minden 

évben több millió köbméter jó minőségű víz és hatalmas mennyiségű környezetkárosító mosószer 
felhasználását igényli, mivel a napelemek felületének szennyeződése jelentősen leronthatja a hatásfokot. 

Mindez nem jelenti azt, hogy farmokon, családi házakon, nem éri meg napelemek telepítése, 
különösen akkor, ha az állam ezekhez támogatást nyújt, sőt ezen felül még biztosítja az áramfölösleg 
kötelező átvételét is, azonban nem szabad elfelejteni, hogy az ezzel járó többlet költségeket végül mégis 
csak az adófizetők fogják megfizetni. 

 
Napenergia hasznosítása nem csak napelemekkel lehetséges. Számos más megoldás létezik, közöttük 

olyanok, amelyek hőenergia formájában tárolják a napenergiát, és ennek köszönhetően az erőmű képes 
lehet kiszámítható módon, éjjel-nappal folyamatosan működik. A lehetséges megoldások közül különös 
figyelmet érdemel az ún. napkémény, amellyel Spanyolországban és Ausztráliában kedvező tapasztalatok 
vannak, habár ezekben az országokban több napenergia áll rendelkezésre, mint nálunk. 
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A megoldás lényege az, hogy több négyzetkilométer felületen kialakítanak egy hatalmas üvegházat, ez 
a közepe felé magasodik, középen pedig több száz méter magas kémény helyezkedik el, amelyben 
szélturbinák vannak, és ezeket a felfelé áramló levegő működteti.  

Ezek a turbinák sokkal jobb hatásfokkal működnek, mint a szabadban elhelyezett szélturbinák, mivel 
ezeken lényegesen nagyobb nyomásesés alakulhat ki, és az áramlási sebesség is sokkal nagyobb lehet.  
A rendszer hatalmas hőtehetetlensége pedig biztosítja a folyamatos működést, és a levegő áramlás 
szabályozásával lehetőség van bizonyos határok között az áramtermelő teljesítmény szabályozására is. 

Megfontolandó lenne legalább hatástanulmány kidolgozása arra vonatkozóan, alkalmazható-e ez a 
megoldás Magyarországon.  

 
Geotermia 

A Föld geotermikus hő teljesítménye mintegy 40 millió megawatt, ez főleg a bolygó belsejében zajló 
nukleáris folyamatokból ered. Nem túlzás azt állítani, hogy hatalmas nukleáris erőmű működik a talpunk 
alatt, amelynek a teljesítménye megfelel 20 ezer darab paksi atomerőműnek. Ez a hatalmas teljesítmény 
eloszlik a bolygó mintegy 510 millió négyzetkilométeres felszíne alatt, ami azt jelenti, hogy az átlagos 
geotermikus teljesítmény négyzetméterenként alig éri el a 80 milliwatt értéket.  

 
A geotermikus energia nem tévesztendő össze a talaj-hővel, amely néhányszor 10 méteres mélységből 

nyerhető ki, és amelyet hőszivattyúval gazdaságosan lehet fűtéshez vagy melegvíz készítéshez 
hasznosítani. A talaj-hő energia utánpótlása túlnyomórészt a napsugárzásból ered, amelynek hatására a 
felszínhez közeli talaj rétegek hőmérséklete stabilan be tud állni 10-12 C fok hőmérsékletre.  

A felszín alatti viszonylag stabil talajhőmérséklet azt is lehetővé teszi, hogy a télen fűtéshez használt 
hőszivattyú nyáron klíma berendezésként működjön. Épületek esetén a hőszivattyús technológia a 
jövőben fontos szerepet játszhat az energia takarékosságban, de villamos energia termelésre nem 
alkalmas, bár voltak ilyen kezdeményezések Stirling motorral hajtott generátorok alkalmazásával.  
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A valódi geotermikus energia a bolygón nem egyenletesen oszlik el, amint az alábbi térkép mutatja.  

 
Vannak olyan helyek hazánkban is, ahol 100 mW/m2 feletti teljesítmény mérhető, és ez annak 

köszönhető, hogy a Kárpát Medence alatt a földkéreg az átlagosnál vékonyabb, és itt nagyobb a 
hőmérsékleti gradiens, amelynek területi eloszlása itt látható. 

 
Néhány évvel ezelőtt történt hazai kezdeményezés 10 MW teljesítményű geotermikus villamos erőmű 

megvalósítására. Próbafúrásokkal megállapították, hogy néhány kilométerrel a felszín alatt található egy 
10-12 milliárd tonna tömegű 250 C fok körüli hőmérsékletű szikla képződmény, amelyből 
kőzetrepesztéses technológiával ki lehet vonni megfelelő energiát. Ezzel 20-25 évig működhetne az 
erőmű, amit le kellene majd állítani, amikor a kőzet hőmérséklete 170 C fok alá csökken.  
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A számítások azt mutatták, hogy a nevezett kőzetek újból felmelegedése 250 C fokra több ezer évet 
venne igénybe. Kérdés ezért, hogy a geotermikus energia nevezhető-e egyáltalán megújulónak. 

További probléma, hogy a hőenergia kitermelésével felszínre kerülő nehéz fém sókkal, radioaktív 
izotópokkal, és egyéb szennyező anyagokkal mit lehet kezdeni. A szokásos megoldás a visszasajtolás, de 
alkalmaznak tisztítási eljárásokat is, amelyek után a tisztított víz a szabadba kiengedhető. 

Geotermikus energiából villamos energiát termelni leginkább aktív vulkánok közelében lehet igazán 
gazdaságos. Itt azonban nagy a kockázat is, amint az olaszországi Stromboli vulkánról készült kép is 
mutatja. 

 
A valódi geotermikus energia hazánkban is hasznosítható hőenergia termelésre például növény 

termesztő üvegházakhoz. Magyarországon ugyanis sikertelen szénhidrogén kutató fúrások hagyatékaként 
szép számmal találhatók lezárt geotermikus kutak, amelyek közül néhány még megnyitható lenne. Ezek 
között akadhatnak olyanok is, amelyek vize gyógyhatású. Ezt a lehetőséget érdemes lenne alaposabban 
megvizsgálni.  

 
Biomassza és biogáz erőmű 

A „megújuló” energiák közé szokás sorolni a biomasszából kinyerhető energiát is, azzal az indokkal, 
hogy ha növényi hulladékot égetünk el, akkor ugyanannyi széndioxid jut ki a levegőbe, mint amennyit a 
növény a kifejlődése során a levegőből kivont, ezért „klímavédelmi” szempontból az üvegházhatás 
egyenleg zérus. Ez a magyarázat azonban sántít. A „klímavédelem” ugyanis nem azonos az energia 
„megújulásával”, ezért ezt a két szempontot érdemes külön választani és külön vizsgálni. 

„Klímavédelmi” szempontból tekintsük példának a Szerencsnél tervezett, de meg nem valósult 50 
megawattos szalmaerőművet. Ennek üzemanyag ellátásához 50 km körzetből kellett volna begyűjteni a 
szalmát, traktorokkal, teherautókkal, miközben az úttalan utakon közlekedő hatalmas teher járművek 
hatalmas mennyiségben szennyeznék a levegőt és bocsátanák ki az üvegház gázokat. Az sem felel meg a 
valóságnak, hogy szerves anyagok elégetésekor ugyanannyi széndioxid jut ki a levegőbe, mint amennyit a 
növény a kifejlődése során a levegőből kivont, hiszen a növény a talajból is vesz fel szén tartalmú szerves 
vegyületeket, és ezek elégetéséből is keletkezik széndioxid. Ráadásul szerves anyagok elégetésekor 
nitrogén oxidok is keletkeznek, ezek pedig legalább 2 nagyságrenddel hatékonyabb üvegház gázok, mint 
maga a széndioxid.  

„Megújulás” szempontjából akkor beszélhetnénk zérus egyenlegről, ha a természet képes lenne 
maradéktalanul helyreállítani az elégetett növények után a talaj erőforrásainak korábbi állapotát. Sajnos 
ez a feltétel sem teljesül. Az intenzív mezőgazdasági tevékenység során a modern országokban a 
termőtalajok állapota romlik, emiatt romlik az élelmiszer és takarmány növények minősége, 
gyümölcsökben, zöldségekben, gabonákban csökken a biológiailag fontos vitaminok és ásványi anyagok 
koncentrációja. Ha a talajokat elégetésre szánt biomassza és bioüzemanyag termelésére is felhasználjuk, a 
helyzet tovább romlik, és ez előbb-utóbb súlyos élelmezési problémákat okozhat. 

Más a helyzet a biogáz energetikai hasznosítása esetén. A mezőgazdasági nagyüzemekben trágyalé és 
szerves hulladék ártalmatlanítása során 50-60% metán tartalmú biogáz keletkezik, amely hőenergiaként 
hasznosítható, illetve amellyel közvetlenül, vagy 95% metán tartalmú földgázzal keverve gázturbinákat 
lehet működtetni, és villanyáramot lehet termelni. 
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Ez a megoldás helyi felhasználású villamos energia termelésére, sőt még a hálózatba történő 

betáplálásra is gazdaságos lehet, ha nem pusztán az energia termelést vesszük számításba, hanem azt a 
költséget is, amelyet egyébként a hulladékok ártalmatlanítására kellene fordítani, tovább azt a hasznot is, 
amely abból származik, hogy a melléktermék nem csekély része a talajerő feljavítása céljából trágyaként 
felhasználható. 

 
Azt a biogázt, amely lakott települések kommunális hulladéklerakóiban keletkezik, depónia gáznak 

nevezik. Az ilyen hulladék általában sok szerves anyagot tartalmaz, amelyben az elhelyezés (deponálás) 
után elszaporodnak az anaerob baktériumok. Ezek a szerves anyagokat lebontják, az ennek során 
keletkező depóniagáz a hulladék összetételétől függően nagyjából 50-50% arányban metánból és 
széndioxidból áll, amely a „konvencionális” biogázhoz hasonlóan energia termelésére hasznosítható. 

 
Az atomenergia előnyei és kockázatai 

Villamos energia termelésére jelenleg a leghatékonyabb és legbiztonságosabb megoldás a nukleáris 
energia, ezzel lehet a lehető legkisebb területen legtöbb villamos energiát előállítani mindenféle füstgáz, 
üvegház gáz, vagy egyéb légnemű anyag emissziója nélkül.  

A világ villamos energia termelésének mintegy 16%-a származik atomenergiából. Ez az arány a zöld 
mozgalmak tiltakozása ellenére a jövőben alighanem növekedni fog, mert ha tényleg vissza akarjuk 
szorítani az üvegház gázok kibocsátását, nem lehet lemondani az atomenergiáról, amely nem csak a 
leghatékonyabb energiatermelés, hanem környezetkímélő és olcsó, hiszen egyetlen aszpirin tabletta 
méretű urániumból nagyjából annyi villamos energia nyerhető, amely fedezi egy közepes méretű lakás 
éves áramszükségletét.  

Egy atomerőműben uránium atommagok hasadása során keletkezik a hőenergia, amellyel forró nagy 
nyomású gőzt lehet előállítani, és működtetni lehet a generátorokat meghajtó gőzturbinákat. 
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Többféle hasadó anyagot ismerünk. Az atomreaktorokban főleg urániumot használnak, amelynek 
rendszáma 92. A természetes urán háromféle tömegszámú izotópot tartalmaz, összetétele a következő:  

U238:  99,27 % 
U235:  0,72 % 
U234:  0,01 % 

Láncreakciós hasadásra ezek közül az U235 alkalmas. Mivel ebből kevés van, az atomreaktorok 
működtetéséhez az uránt dúsítják, U235 tartalmát mintegy 2,5-4,5 %-ra növelik.  

A hasadás során az atommag tömegének csekély része Einstein közismert E=mc2 képletének 
megfelelően energiává alakul át. A keletkező energia a tömegcsökkenés alapján kiszámítható. Eszerint 
egy kg U235-ből a maghasadás után 0,93 gramm tömeg hiányzik.  

Egy ezer megawattos erőmű energia szükségletét napi egyetlen gramm tömegveszteséggel fedezni 
lehetne. Figyelembe véve a nukleáris üzemanyag dúsítottságát, a különféle veszteségeket, valamint az 
áramtermelő generátorok és áramátalakító transzformátorok hatásfokát, egy ekkora erőmű felhasznál 
naponta kb. 100-120 kg uránium üzemanyagot, évenként mintegy 35-40 tonnát, amelyből mindössze 
néhány kilogramm tömeg alakul át energiává, ami megmarad, azt nevezik nagy aktivitású veszélyes 
atomhulladéknak. Ez nem több mint amennyi sugárzó anyagot eredetileg a föld alól kibányásztunk.  

Megtehetnénk, hogy ezt kőzetekkel összekeverve, mintegy felhígítva, visszatemetnénk a föld alá, oda, 
ahonnan az uránt kibányásztuk. De nem ezt tesszük, és ennek két oka van. Az egyik ok az, hogy ez a 
módszer nagyon költséges. A másik az, hogy az „atomhulladék” még hatalmas mennyiségű kitermelhető 
energiát tartalmaz, és eljöhet az idő, amikor érdemes lesz ezeket a „tartalékokat” felhasználni.  

Meg kell jegyezni, hogy már ma is rendelkezésre áll újrahasznosítási technológia, de ma még a 
hagyományos nukleáris üzemanyag felhasználása gazdaságosabb. 

Az atomerőművekkel kapcsolatos aggodalom fő oka a sugárzástól való félelem, annak ellenére, hogy a 
nukleáris technológiából származó sugárzás elenyészően csekély a természetes sugárzáshoz képest.  

Természetes eredetű sugárözönben élünk, még ha ezt nem is érzékeljük. Sugárzásokat kapunk a 
Napból, és a távoli csillagoktól. Sugárzásnak vagyunk kitéve a föld alól a talaj repedésein felszivárgó 
radioaktív gázok miatt. Sugárzást kapunk egy plafonig csempézett fürdőszobában és egy szenes pincében 
a kerámiában és a szénben található radioaktív izotópok miatt. Sugárzások érnek, amikor egy gyógyfürdő 
termálvizében lubickolunk, és sugárzó radioaktív izotópokat is fogyasztunk, amikor mélyfúrású kutakból 
származó ásványvizet iszunk. A sokféle sugárzás jó is meg nem is. Ha nem volnának sugárzások, nem 
alakulhatott volna ki élet a Földön. A sugárzások azonban károsak is lehetnek, ebben is van optimális 
középút. Valamekkora sugárzásra szükségünk van ahhoz, hogy egészségesek legyünk, de a túl intenzív 
besugárzás súlyos egészségromlást okozhat, ettől akár meg is halhatunk.  

Nukleáris reakcióknál, radioaktív izotópok bomlásánál olyan sugárzások keletkeznek, amelyek 
kvantum energiája képes atomokról és molekulákról elektronokat leszakítani, azokat ionizálni.  

Ha ionizáló sugárzások érik a testünket, az hatással lehet az egészségünkre, ezért, veszélyes helyen 
tartózkodva fontos tudni, mekkora sugárterhelésnek vagyunk kitéve.  

Az ionizáló sugárzások élettani hatása az emberi testben elnyelt energia mennyiségétől függ. Az 
elnyelt energiát 1 kg testtömegre vonatkoztatják. Hogy egy adott helyen mekkora a sugárzás, azt úgy 
lehet megmérni, hogy elhelyezünk egy liter (1 kg tömegű) vizet, megmérjük a hőmérsékletének 
megváltozását, és kiszámítjuk, hogy a víz a sugárzásból hány Joule energiát nyelt el.  

A besugárzás mennyiségének, vagyis a sugárterhelésnek, azaz a dózisnak a fizikai mértékegysége 
Joule/kg, megnevezése pedig: gray, rövidítve: Gy. Az egységnyi idő alatti besugárzási dózis a fizikai 
dózisteljesítmény, mértékegysége Gy/óra, vagy Gy/nap, vagy Gy/év, stb.  

Azonos fizikai dózis biológiai hatása attól is függ, hogy a testünk milyen fajta ionizáló sugárzásnak 
van kitéve, hiszen kaphatunk röntgen vagy gamma sugárzást, de kaphatunk elektromosan töltött vagy 
töltés nélküli részecskékből álló sugárzást is. Ezért a fizikai dózisterhelést átszámítják biológiailag 
egyenértékű dózisterhelésre. Ennek mértékegysége a Sievert, rövidítve: Sv. Gamma sugárzás esetén  
1 Sv = 1 Gy, egyéb sugárzások esetén a Gy-ban mért dózisterhelést az illető sugárzáshoz tartozó 
szorzótényezővel számítják át, és mivel a Sievert túl nagy dózist jelent, helyette az ezredrészét (milli-
Sievert = mSv) vagy milliomod részét (mikro-Sievert = μSv) szokás használni.  

A Kárpát Medencében a természetes háttérsugárzásból egy év alatt nagyjából 0,8 – 1,3 mSv 
dózisterhelésnek van kitéve egy ember, attól függően, hogy melyik földrajzi térségben lakik, és hogy az 
idejének nagyobb részét a szabadban, vagy épületen belül tölti. 
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Nemzeti és nemzetközi egészségvédelmi szabványok írják elő, hogy egy ember évenként mekkora 
dózisterhelést viselhet el egészségkárosodás nélkül. Mivel az emberi test szervei (csont, vese, máj, agy, 
stb.) eltérő érzékenységűek, külön megadják az egyes szervekre a dózishatárt, az egész testre pedig a 
legérzékenyebb szervek terhelhetőségét veszik alapul. 

Az 1980-as években Prof. Dr. Marx György akadémikus munkatársai háttérsugárzási méréseket 
végeztek, és felmérték, hogy abban a faluban, utcában, vagy háztömbben, ahol mértek, milyen gyakori a 
daganatos megbetegedés. Az eredményekből az tűnt ki, hogy ott sok a beteg, ahol vagy nagyon alacsony, 
vagy nagyon magas a sugárzási szint, vagyis ebben is létezik optimum, arany középút. 

Nem a sugárzások képezik az emberiség legnagyobb daganatos kockázatát, sokkal inkább a 
természetes és mesterséges eredetű kémiai vegyületek, amelyek jelen vannak a festékekben, 
tisztítószerekben, növényvédő szerekben, olykor még az ivóvízben, a levegőben, a kozmetikai szerekben, 
és az élelmiszerekben is.  

A nukleáris erőművek biztonsága terén a haladás nagyon jelentős. A legújabb erőműtípusoknál a 
környezeti kibocsátással járó üzemzavarok valószínűségét és az esetleg kibocsátott aktivitás mennyiségét 
rendkívül kis értékre sikerült leszorítani, olyannyira, hogy az ebből származó kockázat nagyságrendekkel 
kisebb más ipari ártalmak kockázatánál. 

Az időnként előforduló látványos balesetek persze sokkoló hatásúak a közvéleményre, gyakran szokás 
ezeket a Hirosimai és Nagaszaki atombomba támadásokhoz hasonlítani. Csernobilban azonban nem 
történt nukleáris robbanás. Az történt, hogy a sorozatos emberi mulasztások és a biztonsági előírások 
ismételt szándékos megsértése miatt a nukleáris üzemanyag túlhevült, és ennek során olyan kémiai 
reakciók alakultak ki, amelyek során nagy mennyiségű hidrogén ház keletkezett. Ez robbant fel, és szórta 
szét a sugárzó izotópokat a környezetbe.  

A modern reaktorokban ilyen baleset nem fordulhat elő. Ha a reaktor tartályban az üzemanyag esetleg 
mégis megolvadna, és a reaktor tartálya is megsérülne, az olvadék le tud csorogni egy hűtőfolyadékkal 
töltött tartályba, amelyben a hasadásos reakció azonnal megszűnik. 

Az igazi veszélyt a nagyhatalmaknál felhalmozott hatalmas mennyiségű nukleáris fegyverkészlet 
jelenti, amely bőven elegendő lehetne a bolygón kialakult valamennyi élet elpusztítására. Ha egyszer az 
atomhatalmak tényleg rászánják magukat a nukleáris leszerelésre, az atombombákban található plutónium 
is felhasználható lesz atomerőművek működtetéséhez.  

Azon is érdemes elgondolkodni, hogy a Földön egyetlen hónap alatt több ember hal meg közlekedési 
balesetben, mint amennyi az összes eddigi atomerőmű baleset áldozatainak száma.  

A nukleáris energiát egyébként sem az ember találta fel. A Nap ezért sugárzik, mert benne nukleáris 
fúziós reakció zajlik. A Föld belseje azért forró, mert benne termonukleáris folyamatok termelik a hőt. 
Voltaképpen ez a világegyetemben az egyetlen igazi elsődleges, „primer” energia, amelyből közvetve 
minden egyéb energia származik. Hogy ez mennyire igaz, arra példa az afrikai Gabon államban működő 
természetes eredetű földalatti atomreaktor, amely több millió évvel ezelőtt jött létre a földmozgások 
során, amikor még az urániumban az U235 izotóp aránya nagyobb volt, és a lassú termonukleáris 
folyamat magától be tudott indulni.  

Van azonban egy komoly probléma a nukleáris erőművekkel kapcsolatban is. Nem csak a szén, a 
kőolaj és földgáz készletek végesek, de a Föld uránium kincse is korlátozott, ez is el fog fogyni 150-200 
éven belül.  

A világ kibányászható urán készlete 7,6 millió tonnára becsülhető, ez a jelenlegi kb. 50 ezer tonna/év 
felhasználás mellett 150 évre elegendő (részesedésünk ebből kb. 0,2%). Figyelembe kell azonban venni, 
hogy a „kiégett” fűtőelemekből – a már említett újra hasznosítással – hatalmas mennyiségű energia 
nyerhető ki, ez tehát nem „hulladék”, inkább a jövő egyik lehetséges nukleáris üzemanyaga. Számítások 
szerint ezzel az emberiség energia szükséglete akár 3000 évig fedezhető lenne.  

Van ezen kívül a Földön egy másik urán forrás is. Az óceánok vizében lévő uránkészletek mennyiségét 
ugyanis mintegy 4,5 milliárd, azaz 4500 millió tonnára becsülik, amely csaknem ezerszerese a szárazföldi 
készleteknek.  

Ha ez sem elég, van még egy további megoldás, a tórium. Ennek hasznosítását évtizedekkel ezelőtt 
javasolta Teller Ede, valamint Carlo Rubbia Nobel díjas olasz fizikus, és ki is dolgozott erre egy 
megfelelő technológiai eljárást. Az utóbbi években Indiában és Kínában már felfutóban van ez a 
technológia, mivel a legnagyobb tórium lelőhelyek éppen ezekben az országokban vannak. A 
kitermelhető készletek mennyiségét legalább 6,2 milló tonnára becsülik. 
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További lehetőség a hidrogén fúziós nukleáris erőmű. Valamikor, még az 50-es években a tudósok azt 
jósolták, hogy 30 év múlva fúziós reaktorokkal fogjuk termelni a villanyáramot. Azután 30 évvel később 
megint ezt jósolták. Jelenleg is ezt jósolják. Talán még 30 év múlva is ezt fogják jósolni. Ez bizony nehéz 
probléma, bonyolultabb, mint sokan gondolják. De mégsem megoldhatatlan. Idő van bőven, hiszen az 
urán és a tórium – megfelelő technológia alkalmazásával – még évezredekig kitart. 
 
A Paksi Atomerőmű üzemidő hosszabbítása és bővítése 

A Paksi Atomerőmű meghosszabbított élettartama a 2030-as években lejár, helyettesítésére a jelenlegi 
4 darab 500 MW-os blokk helyett 2 darab 1200 MW-os blokk lesz beépítve. 

A hagyományos atomerőművekről úgy tudjuk, hogy ezek ún. alap erőművek, amelyek egyenletesen 
termelnek a névleges teljesítményüknek megfelelő intenzitással. A beépítendő új korszerű blokkok 
azonban bizonyos határok között jól szabályozhatók.  

10% mértékű gyors teljesítmény változtatás korlátlan számban lehetséges. Ez 240 MW szabályozási 
tartományt jelent, ami azt is jelenti, hogy ezen blokkok üzembe helyezése után megnövekszik a hálózat 
befogadó képessége az ingadozó teljesítményű szél és nap erőművek számára, és enyhülhetnek a 
lakossági visszatáplálási korlátok is. Ezen túlmenően évenként néhány alkalommal, szükség esetén, a 
blokkok teljesítménye akár 50 % mértékben visszaszabályozható. 

Az erőmű jelenleg így néz ki: 

     
A tervezett új blokkok makettje pedig itt látható: 

 
Az első új blokk tervezett üzembe helyezési ideje 2023. A fokozatos áttérés során a régi és új blokkok 

egy darabig párhuzamosan működnek. 
Gyakran merül fel a kérdés, hogy mi szükség lesz ilyen sok villamos energiára, hiszen olcsó az export, 

miért nem onnan biztosítjuk a szükséges többlet igényt. A válasz az, hogy már jelenleg is 30-35% az 
import hányad, és ez még várhatóan növekedhet, miközben semmi nem garantálja, hogy az import 
továbbra is olcsó lesz, sőt még azt sem, hogy egyáltalán rendelkezésre fog állni a szükséges import 
kapacitás. 

De ha olcsó is az import, az árát meg kell fizetni, és ehhez export bevétel kell, hiszen nem csak az 
import áram olcsó, de olcsó az importált tej, vaj, sajt, alma, szőlő, paprika, étolaj, cukor, bor, szalámi, 
cipő, ruha, bicikli, és még sorolhatnánk. Szinte minden import olcsó, hiszen a „rendszerváltás” után 
átengedtük a hazai piac nagy részét a külföldi tőkének, miközben egész iparágakat építettünk le, vagy 
juttattunk külföldi tulajdonba, ahol szinte éhbérért termeli meg a hazai munkaerő az extraprofitot. 



 19 

Valamit mégis csak termelni kellene itthon is, ha meg akarjuk vásárolni a sok „olcsó” importot. Az 
sem utolsó szempont, hogy az itthon termelt áruféleségeket terhelő adó a magyar államhoz kerül, az 
import adója pedig külföldi államok bevételét gyarapítja.  

A villanyáram kiváló magyar export termék lehet, főleg ha az EU tervei szerint a közúti közlekedés 
nagy részében villamos hajtású járművek fognak közlekedni, miközben felszámolják az atomerőműveket 
és a hagyományos hőerőműveket, és ezek áramtermelését a kiszámíthatatlan működésű „megújuló” 
energiákkal igyekeznek helyettesíteni.  

Ráadásul nem csupán maga a megtermelt áram lehet piacképes export termék, hanem a felhalmozódott 
tudás is, amit a magyar nukleáris szakemberek képviselnek. Ha pedig egyszer a zöldek nyomására mégis 
lemondunk az atomenergiáról, el fog veszni ez a hatalmas szellemi tőke. 

Az atomerőmű bővítésével kapcsolatban a helyzet hasonló, mint az Erzsébet Híd építésekor, amikor 
sok „közlekedéstudományi szakértő” hangoztatta, hogy elég lenne akkora kapacitású híd, mint a Lánchíd, 
hiszen soha nem fog ezen olyan sok autó közlekedni.  

Arra kell számítani, hogy amint sor kerül a két új blokk beüzemelésére, érdemes lesz megkezdeni 
újabb blokkok beruházását. Az üzemanyag utánpótlás miatt pedig nem kell aggódni, nukleáris üzemanyag 
számos forrásból beszerezhető, és mivel kis helyen elfér, több évre elegendő készlet tartalékolása is 
könnyen megoldható, ahogyan az ma is történik. 

 
Szén fűtésű hőerőművek 

Az ellátás biztonsága érdekében nem szabadna lemondani a szén további hasznosításáról, elsősorban a 
Mátrai Erőmű korszerűsítésével, bővítésével, hiszen az erőmű termelésének megduplázása esetén is 
legalább 200 évre elegendő, könnyen kitermelhető szénvagyonnal rendelkezünk, habár ezt úgy kellene 
hasznosítani, hogy ne menjünk szembe az uniós klímavédelmi előírásokkal.  

 
Felszín közeli elhelyezkedésének köszönhetően, alacsony fűtőértéke ellenére különösen értékes az 

észak- és nyugat-magyarországi lignitvagyon, amelynek a mennyiségét 5,8 milliárd tonnára becsülik, és 
ennek legalább a fele gazdaságosan kitermelhető lehet.  

További mintegy 3,2 milliárd tonna szénvagyont jelentenek a hazai barnaszén-előfordulások, 
amelyeknek is legalább a tizedrésze kitermelhető.  

Van ezen kívül még a mecseki feketekőszén-medencében mélyfúrásokkal feltárt mintegy 1,6 milliárd 
tonna körüli mennyiségű szénvagyon, és szakértői becslések szerint ennek is érdemes lenne felszínre 
hozni legalább a negyedrészét. 

A szénbányászat állítólag nem rentábilis. Nem szabad azonban elfelejteni, hogy minden egyes 
bányászati munkahelyhez három-négy másik kötődik, nem csoda, hogy a rendszerváltás után, a bányászat 
felszámolása során, legalább 200.000 ember veszítette el az állását. Ha számításba vesszük az ebből 
származó szociális kiadásokat, közbiztonsági problémákat, ezek költségét és társadalmi hatását, könnyen 
belátható, hogy nemzetgazdasági szinten nagyobb a kár, mint a megtakarított kiadás. 
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Azt is érdemes figyelembe venni, hogy a szénbányászathoz hatalmas szakmai tudás halmozódott fel, 
és előbb-utóbb ez is veszendőbe mehet. 

Az EU előírásai egyrészt az egészség és környezet károsító anyagok emissziójának korlátozására 
vonatkoznak, másrészt korlátozni kívánják a széndioxid és egyéb „üvegházgázok” kibocsátását, amelyek 
állítólag felelősek az éghajlat változásért.  

Ez utóbbi előírás azonban értelmetlen, és tudománytalan, ezért remélhető, hogy az amerikai 
kezdeményezés nyomán előbb-utóbb az EU-ban is meg fog változni az ezzel kapcsolatos álláspont, már 
csak azért is, mert ez a követelmény egyre jobban veszélyezteti az EU versenyképességét.  

A valódi egészségvédelmi és környezetvédelmi követelmények általában megalapozottak, sőt egyes 
területeken ezek további szigorítása is indokolt lehet. A széndioxid azonban nem káros anyag, és semmi 
köze az éghajlat változásához, amint azt már fentebb kifejtettük.  

Egyelőre azonban kénytelenek vagyunk alkalmazkodni az ilyen követelményekhez, amelyek 
kielégítését, és a valódi környezeti károk jelentős csökkentését segítheti elő az ún. tiszta szén technológia 
alkalmazása, amelynek többféle változata ismeretes.  

Az egyik ilyen megoldás lényege olyan gázturbinás áramtermelés, amelyben a szén teljes 
elgázosításával, a keletkezett széndioxid visszavezetésével, valamint víz és vízgőz hozzáadásával olyan 
kémiai ciklusokat működtetnek, amelyek során a szénből nem marad vissza koksz, csak éghetetlen salak. 
A teljes elgázosításban keletkezik hidrogén, szénmonoxid és metán, és ez a gázkeverék hajtja a 
turbinákat. A rendszer általában még kiegészül különféle füstgáz szűrési megoldásokkal is. Szakirodalmi 
adatok szerint ezzel 50% feletti áramtermelési hatásfok érhető el, a kiindulási szén fűtőértékéhez 
viszonyítva, emisszió szempontjából pedig a paraméterei nem rosszabbak, mint a földgáz turbinás 
áramtermelés. Érdemes lenne ilyen és hasonló technológiai megoldások lehetséges alkalmazására 
vonatkozóan legalább vizsgálatokat végezni.  

 
Gázturbinás erőművek 

A földgáz hasznosítható kazánok fűtésére, és gázturbinák meghajtására is.  
Áramtermelés szempontjából előnyösebb az utóbbi megoldás.  
A gázturbinás erőművek előnye környezetvédelmi és klímavédelmi szempontból az, hogy kisebb a 

káros anyag emisszió és az égéstermék kevesebb széndioxidot tartalmaz. További előny, hogy lehetséges 
a gyors teljesítmény változtatás, ezért ez a megoldás felhasználható a hálózati teljesítmény ingadozások 
kiszabályozásához. Hátrány viszont a drágább áramtermelés, főleg a szabályozás célú alacsony kapacitás 
kihasználás mellett.  

 
Vitatható azonban az állítás, amely szerint üvegház gáz emisszió szempontjából ez a megoldás igazán 

előnyös lenne. A túlnyomó részt metánból álló földgáz legnagyobb részét ugyanis több ezer km távolról 
kell a helyszínre szállítani csővezetékeken keresztül. A szállítási veszteség azonban 2-4 % között mozog, 
és mivel a metán csaknem két nagyságrenddel hatékonyabb üvegház gáz, mint a széndioxid, ezért 
globális szinten a teljes üvegházhatás nem jobb, mint egy hagyományos szénfűtésű erőnél.  

Ellenvetésként megjegyezhetjük, hogy a gázveszteség nagyrészt határon túl keletkezik, ezért nem 
számít bele a belföldi üvegház gáz kvótába, ezért úgy csinálhatunk, mintha nem is bocsátanánk ki 
üvegház gázt. Ez persze csupán egyfajta képmutatás és jól rámutat az EU által szorgalmazott 
kvótakereskedelem abszurditására. 
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Vízenergia 
A vízenergiát az EU-ban külön kezelt kiemelt fontosságú megújuló energiának tekintik. 

Magyarországon is a rendelkezésre álló vízenergiával megtermelhető lenne az atomerőmű termelésének 
legalább 35-40%-a. Az akadály azonban nem szakmai természetű, az ok a duzzasztóművekre vonatkozó 
előítélet, ellenpropaganda, és politikai tilalom.  

A tévesen sztálini nagyberuházásnak is nevezett nagymarosi vízlépcső és vízerőmű megépítésére az 
első állami szintű döntés még a Horthy rendszer idején született, és megkezdődött tervezési munka, amely 
a háború miatt már nem folytatódott. Az ezt követő, sok konfliktussal járó, hidegháborús történelmi 
események után az 1970-es években alakult ki viszonylag nyugodtabb politikai légkör, amikor a témát 
újra elő lehetett venni, és megállapodás született Csehszlovákiával a közös Bős-Nagymaros-Dunakiliti 
projekt megvalósítására.  

Az 1980-as években az élesedő hidegháborús feszültség, az afganisztáni háború, és a csillagháborús 
fegyverkezési verseny gazdasági nyomása miatt gyengülni kezdett a szovjet birodalom, amire közép-kelet 
Európában felerősödtek az ellenzéki mozgalmak, ennek volt része hazánkban a vízlépcső ellenes 
hangulatkeltés.  

Ebben a propagandában a „dunaszaurusz” kifejezés használata kétségtelenül hatásos marketing 
fogásnak bizonyult, azonban már akkor érezhető volt, hogy van azért ebben valami csúsztatás, ez ugyanis 
a létesítmény „monumentális” jellegére próbált utalni, amely azonban a valóságban csupán kis méretű 
vízlépcső lett volna, amelyhez hasonló vízlépcsők tucat számra sorakoznak a Duna felső szakaszán, 
tőlünk nyugatra. Ha pedig össze akarnánk hasonlítani egy igazi nagy vízlépcsővel, könnyen 
kiszámíthatnánk, hogy legalább 25 darab nagymarosi vízlépcsőt kellene egymás tetejére pakolni, hogy 
akkora vízlépcső legyen belőle, mint például az amerikai Hoover Gát, amint az alábbi képek szemléltetik. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      

 
 
 
Összehasonlításul érdemes áttekinteni a hasonló méretű és funkciójú ausztriai dunai vízerőművek 

adatait, amint az alábbi táblázat mutatja. 
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Különös figyelmet érdemel a Bécs alatt, Freudaneunál, Natura-2000 természetvédelmi területen 
megépült vízerőmű, amelynek a műszaki adatai megegyeznek a félig megépült és lebontott nagymarosi 
vízerőművel. Ennek éves áramtermelése több mint 1000 GWh, ami félmillió átlagos magyar háztartás 
áramfogyasztása, lakásonként 2000 kWó éves fogyasztással számolva. A beruházás 15 év alatt térült meg, 
jelenleg ez a legolcsóbb villanyáram Ausztriában. Érdemes azt is hangsúlyozni, hogy bár az építkezés 
alatt voltak ökológiai károk, a duzzasztómű üzembe helyezése után a természet regenerálódott, sőt ebben 
a régióban kifejezetten javult a dunavíz minősége, és gazdagodott az élővilág.  

A nagymarosi vízerőművel kapcsolatban az volt az egyik „szakmai” ellenvetés, hogy síkvidéken nem 
szabad vízerőművet építeni, mivel ott a folyó lassan folyik, ezért csak kevés energiát fog termelni.  

A valóság azonban az, hogy Nagymaros környéke nem síkvidék. De még ha síkvidék is lenne, akkor 
sem állna meg ez a „szakmai” érv. Nincs ugyanis jelentősége annak, hogy a folyó gyorsan vagy lassan 
folyik, hiszen a duzzasztógát előtt a vízfolyás vízszintes irányú sebessége egyébként is zérusra csökken, 
mivel a víz a gát felett feltorlódik, amint a vázlat mutatja. 

 
Az áramtermelés forrása nem a víz mozgási energiája, hanem a víz potenciális energiája, amely a 

duzzasztási szintkülönbség miatt alakul ki. A vízerőmű teljesítménye két tényező szorzatától függ. Az 
egyik a kialakítható H [méter] vízszint különbség, vagyis az esésmagasság, a másik pedig a duzzasztógát 
feletti Q [m3/sec] víz utánpótlás, vagyis a vízhozam.  

Fontos megjegyezni, hogy egy duzzasztómű több funkciós létesítmény, amely nem kizárólag 
áramtermelésre szolgál. A duzzasztóművek fontos szerepet játszhatnak a vízgazdálkodásban, az árvíz 
védelemben, és a hajózásban. Duzzasztóműveket már akkor is építettek, amikor a villanyáramot még fel 
sem találták.  

A duzzasztás előnye ugyanis az, hogy a duzzasztógát felett stabilizálódik a vízszint, ezért aszályos 
időben is van elegendő víz, például termőföldek öntözéséhez, árhullám közeledésekor pedig le lehet 
apasztani a duzzasztott vízszintet, helyet csinálva a többlet víztömegnek, enyhítve az árvíz káros hatását. 
Folyók hajózhatóságában is fontos szerepet játszanak a vízlépcsők.  

Az emberiség történetében az első duzzasztóműveket még a sumérok építették Mezopotámiában 
mintegy 6 ezer évvel ezelőtt, akik megtanulták a vizek szabályozását, a mocsarakat lecsapolták, 
öntözőcsatornák, hidak, gátak, és víztárolók épültek, vízenergiával mozgatott vízátemelő szerkezeteket 
alkottak, öntözéssel dúsan termő gabonaföldeket, datolyapálma-ligeteket, legelőket és zöldségeskerteket 
varázsoltak, és ehhez olyan csatornarendszert alakítottak ki, amely ötezer évig fennmaradt, és csak a 
tatárok rombolták le később. Létrehoztak teherszállító hajóflottát olyan hajókkal, amelyek alkalmasak 
voltak folyami és tengeri hajózásra is.  

Épültek évszázadokkal ezelőtt duzzasztóművek Franciaországban és Angliában is, ahol hatalmas 
hajózható csatornarendszert alakítottak ki főleg teherszállítás céljából, ez jelentős mértékben járult hozzá 
ezen országok ipari-technikai fejlődéséhez. Franciaországban például a Földközi Tengert az Atlanti 
Óceánnal összekötő hajózó csatorna még XIV. Lajos (Napkirály) idején épült. 

Az Antall kormány 1992-ben úgy döntött, hogy le kell bontani a félig megépült nagymarosi vízlépcsőt, 
sőt, ezen túlmenően, a Dunakilitnél megépült üzemképes duzzasztóművet és zsiliprendszert sem szabad 
üzembe helyezni. Ez azonban súlyos szakmai hiba volt. Dunakilitinél a zsiliprendszer Magyarország 
területén belül szabályozta volna a vízmegosztást a Bősi erőművet tápláló felvízi csatorna és az Öreg 
Duna meder között. Mivel ez nem lett üzembe helyezve, a szlovák fél a megépült bősi erőmű 
üzemeltetése érdekében, kárenyhítésre hivatkozva felépített Dunacsúnynál egy hasonló zsiliprendszert, és 
ezzel a vízmegosztás szabályozása átkerült szlovák területre. 
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Emiatt folyamatos alkudozás zajlik Szlovákiával, mennyi vizet hajlandók átengedni az Öreg Duna 
mederbe. A szerződés szerinti eredeti megoldás esetén viszont a szlovák fél lenne kénytelen alkudozni, 
hogy a magyarok mennyi vizet hajlandók biztosítani a felvízi csatornába. 

A megépült és jelenleg is üzemképes dunakiliti duzzasztómű és a felvízi csatorna a képen látható.  

 
Ez pedig a Hágai Nemzetközi Bíróságnál folyó perben hivatkozott térképvázlat. 

 
Az érintett vízfolyások és folyómedrek topológiai vázlata Kerényi Ödön tanulmánya alapján:  
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Dunakilitinél a duzzasztómű üzembe helyezése azért nem történt meg, mert állítólag veszélyeztette 
volna az Öreg Duna ökológiai állapotát. Érdemes azonban tudni, hogy az „Öreg Duna” nem természetes 
képződmény. Ez egy emberi munkával kiásott hajózó csatorna, amelynek kialakítása még Mária Terézia 
idején kezdődött és a munka a XIX század vége felé fejeződött be.  

Érdemes tudni, hogy még 1986-ban az Országos Vízügyi Beruházó Vállalat és a Magyar Villamos 
Művek Tröszt építési és kivitelezési szerződéseket kötött osztrák vállalatokkal, amelyek szerint a 
nagymarosi beruházást az osztrákok finanszírozzák, az ellenérték törlesztése pedig az üzembe helyezés 
után 20 év alatt „természetben” történik a nagymarosi erőműben termelt villanyáram exportálásával.  

Az ennek megfelelő összeg jelentős részét az osztrákok át is utalták a magyar félnek, ez azonban a 
szerződés felmondásakor el lett költve a költségvetési hiányok fedezésére. Az adósság viszont itt maradt a 
nyakunkon az adófizetők terhére.  

Kerényi Ödön számításai szerint a vízlépcső lebontása, az osztrákokkal szembeni tartozás, a 
szlovákoknak fizetendő kártérítés, a kieső hazai áramtermelés, a Bősi áramtermelésből nekünk járó rész 
elmaradása, továbbá a dunakiliti zsiliprendszer üzemen kívül tartása miatt kialakult ökológiai károk teljes 
összege meghaladja a 3000 milliárd forintot, méghozzá az 1990-es évek vásárló értékén számítva.  

Ez több, mint amennyibe az új atomerőmű kerül. 
A közvélemény a mai napig úgy tudja, hogy a hágai pert megnyertük, de a szlovákok ezt nem 

hajlandók betartani. A valóság azonban ettől merőben eltér. A hágai ítélet alighanem legfontosabb 
részlete itt olvasható: 

Hágai Nemzetközi Bíróság ítélete, 1997.09.25. angol és francia nyelven,  
magyar nyelvű rövid kivonat 

155. A Bíróság ezért 

A Külön-megállapodás 2. fejezetének 1. bekezdése kérdésében: 
A) Tizennégy szavazattal egy ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak nem volt joga felfüggeszteni, majd később, 

1989-ben teljesen leállítani a nagymarosi beruházás munkálatait és a bősi beruházás rá eső részét, amiért az 1977. 
szeptember 16-án aláírt Szerződésben és egyéb, ahhoz kapcsolódó dokumentumokban felelősséget vállalt. 

B) Kilenc szavazattal hat ellenében megállapítja, hogy Csehszlovákiának joga volt folytatni 1991. novemberében, az 
„ideiglenes megoldás” megvalósítását, a Külön-megállapodás által meghatározott módon. 

C) Tíz szavazattal öt ellenében megállapítja, hogy Csehszlovákiának nem volt joga üzembe helyezni 1992. októberétől a 
fent említett „ideiglenes megoldás”-t. 

D) Tizenegy szavazattal négy ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak az 1992. május 19-i bejelentése, miszerint 
az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződést és az ahhoz kapcsolódó dokumentumok érvényességét megszünteti, nem 
vonta maga után a Szerződés megszűnését. 

A Külön-megállapodás 2. fejezetének 2. bekezdése és az 5. fejezet kérdésében: 
A) Tizenkét szavazattal három ellenében megállapítja, hogy Szlovákia, mint Csehszlovákia jogutódja, 1993. január 1-től, 

az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződésben Csehszlovákia helyébe lépett. 
B) Tizenhárom szavazattal kettő ellenében megállapítja, hogy Magyarországnak és Szlovákiának jóhiszeműen kell 

tárgyalnia, figyelembe véve a fennálló helyzetet is, és a Feleknek minden szükséges intézkedést meg kell tenniük 
annak érdekében, hogy az 1977. szeptember 16-án aláírt Szerződés céljai megvalósítását biztosítsák, azokkal a 
módozatokkal összhangban, amelyekben meg kell állapodniuk. 

C) Tizenhárom szavazattal kettő ellenében megállapítja, hogy amennyiben a Felek másként nem állapodnak meg, az 1977. 
szeptember 16-i Szerződés értelmében a Feleknek közös üzemeltetési rendszert kell létrehozniuk. 

D) Tizenkét szavazattal három ellenében megállapítja, hogy amennyiben a Felek másként nem egyeznek meg, 
Magyarország köteles kártérítést fizetni Szlovákiának azokért a károkért, amelyeket Csehszlovákiának és 
Szlovákiának okozott azon munkálatok felfüggesztésével és későbbi teljes megszüntetésével, amelyekért felelősséget 
vállalt; és Szlovákia is köteles kártérítést fizetni Magyarországnak azokért a károkért, melyeket Csehszlovákia 
okozott az „ideiglenes megoldás” üzembe helyezésével, és azokért is, melyeket Szlovákia okozott annak életben 
tartásával. 

E) Tizenhárom szavazattal kettő ellenében megállapítja, hogy a létesítmények felépítésére és üzemeltetésére fordított 
költségek rendezésének az 1977. szeptember 16-án kötött Szerződés és a hozzá kapcsolódó dokumentumok ide 
vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kell történniük, és megfelelően fel kell mérniük, hogy milyen intézkedéseket 
kell majd hozniuk a jelen hatályos bekezdés 2 B és C pontjának alkalmazása során.  

Az ítélet szövegéből kitűnik, hogy Magyarországnak nem volt joga felmondani a szerződést, és 
leállítani a nagymarosi beruházás munkálatait, miközben Csehszlovákiának joga volt megvalósítani a  
C változatot. Ahhoz ugyan már nem volt joga, hogy azt üzembe is helyezze, azonban, miután üzembe 
helyezte, már nem volt köteles az üzemeltetését abbahagyni.  
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A rendszerváltás idején Magyarország a kelet-közép-európai térségben egy darabig még az élvonalban 
szerepelt, azonban rövid idő alatt a sereghajtók közé kerültünk. Ebben pedig nem csekély szerepet játszott 
a rosszul sikerült Bős-Nagymaros ügy, amelynek a hajtóerejét a nagyrészt külföldről is támogatott civil 
szervezetek, ún. NGO-k (Non Government Organization) képezték. Erre utal, hogy amikor a vízlépcső 
ellenes mozgalomban fontos szerepet játszó egyik NGO megalakult, és az alapító okiraton szinte még 
meg sem száradt a tinta, Norvégiában a szervezetnek haladéktalanul, soron kívül, azonnal odaítélték az 
alternatív Nobel Díjat, és az ezzel járó nem csekély összeget. Hogy mi érdeke lehet egy külföldi 
országnak abban, hogy Magyarországon ne épülhessen vízerőmű, az már egy másik kérdés. 

A vízlépcső ügy a mai napig nem fejeződött be, számos tisztázatlan kérdés továbbra is nyitott. Akár 
tetszik, akár nem, előbb-utóbb rákényszerülünk vízlépcsők építésére, többek között azért, mert az 
éghajlatváltozás miatt egyre több mezőgazdasági területet kell öntözni, és ehhez a folyókat duzzasztani 
kell, továbbá azért, mert a Duna további medermélyülése csak így akadályozható meg, tekintetbe véve a 
Duna felső szakaszán található több tucat vízlépcső hatását. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 
a nemzetközi hajózási útvonalak magyar szakaszára vonatkozó nemzetközi szerződések betartását az EU 
előbb-utóbb ki fogja kényszeríteni, ami nem is baj, hiszen a nemzetközi hajózási útvonalak magyar 
szakaszának rendbetétele javíthatja az ország versenyképességét. 

 
A villamos energia ellátás nemzetközi vonatkozásai 

A villamos energia termelés és ellátás kérdése nem választható el a hazai és nemzetközi gazdasági és 
politikai kérdésektől. A helyzet jobb megértéséhez érdemes röviden áttekinteni a történelmi 
előzményeket, legalább egy évszázadra visszamenőleg. 

Az első világháború előtt a nyugat-európai gyarmattartó országok hatalmas gazdasági erőforrásokat 
halmoztak fel, példaként elég ránézni a térképre Afrika gyarmati felosztásának 1914-es állapotáról, és 
akkor a világ többi részét még nem is említettük.  

 
Az első világháború eredményeként felbomlott egyrészt a Habsburg birodalom, másrészt a Balkán és a 

közel kelet nagy részét uralma alatt tartó Oszmán-Ottomán birodalom.  
A két világháború között megtörtént a közel kelet jelentős részének újra felosztása főleg az angolok és 

a franciák között, miközben a hatalmas gyarmat birodalmak másik része bomlani kezdett. Ebben az 
időszakban vívta ki a függetlenségét például India. 

A második világháború után megkezdődtek a nemzeti felszabadítási mozgalmak, ezek eredményeként 
lassan felbomlott szinte a teljes gyarmati rendszer, miközben a világ két részre szakadt, és megkezdődött 
a hidegháború, a világháborúban meggyengült nyugat-Európa pedig fokozatosan az USA befolyása alá 
került. 

Az 1980-as években a jól értesült politikai szakemberek számára egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a 
szovjet birodalom előbb-utóbb megbukik, és akkor majd sor kerülhet a világ még újabb felosztására, a 
nyugat-európai államok pedig némi kárpótlást kaphatnak az elveszített gyarmataikért, ha sikerül 
megfelelően „beintegrálni” az immáron „gazda nélkül maradó” kelet-közép-európai államokat a bővülő 
Európai Unióba. 
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Ekkor kezdték propagandával, szakértői tanácsadással, technikai és pénzügyi segítséggel támogatni a 
rendszer ellen egyre bátrabban, nyilvánosabban fellépő kelet-közép-európai civil mozgalmakat és 
szerveződéseket, röviden NGO-kat, az emberi jogok és/vagy a környezet és a természet védelmének 
jelszavával. 

A rendszerváltások után a helyzet annyiban módosult, hogy a „spontán privatizálások” során a volt 
szocialista országok állami iparának jelentős része külföldi, illetve multinacionális vállalkozások 
tulajdonába került, akik gyakran fel is számoltak egyes ipari üzemeket, mivel csak a piacra volt 
szükségük, a termelésre nem. 

A volt szocialista országok gazdasági függőségének egyik módszere az energia függőség fokozása. Ez 
a földgáz ellátásban már eléggé nyilvánvalónak mondható, miután Németország megakadályozta minden 
olyan gázvezeték építését, amely délkelet-Európát látta volna el, miközben a saját ellátása érdekében 
külön megállapodást kötött azzal az Oroszországgal, amely ellen a többi országok embargós fellépését 
szorgalmazza. 

Ami a villamos energiát illeti, a nyugati felfogás lényege leginkább az, hogy nem kell „ezeknek” sem 
atomerőmű, sem szén erőmű, sem vízerőmű, majd mi ellátjuk őket villanyárammal a saját 
játékszabályaink szerint. 

Ha egyszer valóban megvalósul egyfajta igazi Európai Egyesült Államok (USE = United States of 
Europe), ahogyan azt sokan remélik, akkor ez talán még működhet is. Azonban a történelmi tapasztalat 
azt mutatja, hogy a soknyelvű, sok nemzetiségű, sokféle kultúrájú birodalmak előbb-utóbb felbomlanak, 
és soha nem lesz belőlük olyan egységes nemzet, mint amilyenné az USA vált, annak köszönhetően, hogy 
a lakosságának többsége bevándorlók leszármazottja. Ez a megoldás Európában történelmi okok miatt 
nem működhet. 

 
Akkor pedig meg kell teremteni az energia függetlenséget olyan mértékben, amennyire csak lehet, 

legalább a villamos energia terén, és meg kell teremteni akkora villamos energia termelési kapacitást, 
amelynek birtokában legalább éves átlagban nullszaldóra lehet kihozni a villanyáram export-import 
egyenlegünket.  

Ennek érdekében az atomenergia + szénenergia + vízenergia elvet kellene preferálni, azzal, hogy 
továbbra is megengedhető, és a villamos hálózat befogadó képességével összhangban még bizonyos 
mértékig támogathatók is az egyéb „megújuló” energiák.  

Fel kellene ugyanakkor lépni a tudománytalan klímahisztéria és annak káros következményei ellen 
minden lehetséges nemzetközi fórumon. 

2017. október 

Dr. Héjjas István 
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