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Abstract 
 
Nowadays, increasing energy demand poses increasing challenges to professionals. While aligning with 
international guidelines and changing societal attitudes urge to prefer renewables and increase efficiency of electric 
power consumption. Replacing the current aging power plant system holds several issues and tasks that may not 
have been explored so far. To get an accurate, comprehensive view of these, it is essential to apply full life cycle 
analysis to ensure sustainable energy production. 
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1. Structure of the Hungarian electric power system, electric power distribution 

 
The task of the electric power system is to continuously satisfy consumer side 

energy demand. Achieving this goal is no easy task. Electricity is a commodity that 
either cannot be stored in high quantities, or its storage is rather difficult.1 A sufficient 
amount of electric energy must also be available at any time. However, momentary 
interruptions and fluctuations in the system may occur. The reason is that it would be 
necessary to produce exactly as much energy as needed.  
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However, consumers cannot be restricted or regulated in terms of their energy 
consumption. Forecasts obtained by analysing changes in consumer behaviour can be 
used with good approximation for continuous energy supply.2 

An interesting fact: the largest electricity consumer is the electric industry itself, 
that produces it. Power stations operate several high-performance pumps and 
ventilators. In addition, the operation of multiple lower performance devices (such as 
lighting, instruments) must also be covered. The self-consumption of power stations 
can be very different from one another. If we subtract the power station's self-
consumption from the electricity generated, we get the net electricity production, which 
can be distributed between residential and industrial consumers. In the 80’s and 90’s, 
self-consumption of the Hungarian Electricity System ranged from 8-9%. Today this 
rate is lower, around 6-7%. In addition to self-consumption, there is also a network loss 
due to the extensive electric grid, which increases net electricity demand by almost 
10%.3 

It can be divined from the foregoing that the sum of the net consumption and 
the network losses results in the gross consumption. Additionally, the total domestic 
consumption is given by the sum of gross consumption, and self-consumption of the 
power station system. In recent years, domestic energy production has not been able to 
cover all domestic demands. The deficit was not perceived because the electric grids of 
multiple countries are interconnected, so foreign producers are also involved in 
satisfying domestic demand. Hungary is considered a transit country regarding the 
electric industry. We primarily purchase electric power from our northern neighbours 
and transmit it to the Balkan countries in the south. Each year we buy more electricity 
than we convey, so our so-called electricity import balance is positive. This remaining 
quantity covers the domestic electricity deficit.4 

 
Figure 1: Hungarian electric power balance chart  

                                                             
2 Ibid. 
3 Ibid. 
4 Ibid. 
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2. The role of power stations in the Hungarian electric power system 
 
There are several ways to classify power stations (or power plants) within the 

electric power system: 
First, power stations can be grouped based on their type of operation to either 

cooperative or non-cooperative power stations. Cooperative power stations operate in 
accordance with the national power network. Non-cooperative power stations run in 
island mode operation (in isolation from the national power grid) and supply 
specifically one consumer or a group of consumers with electricity. 

Another grouping possibility is to distinguish between industrial and public 
power stations. Industrial power stations are designed to meet the needs of an industrial 
unit or a minor consumer group. They only operate based on the scheduled plant 
demands. However, they have the opportunity to sell energy to the public power grid if 
there is surplus that is not used by the plant. Public power stations do not have a 
specific consumer group, they are dedicated to meet the demands of all the customers; 
they are designed specifically to provide for the public power grid. 

Public power stations can be grouped by the type of energy source. In recent 
years, the origin of half of the produced energy was from nuclear power stations, more 
than one third came from fossil fuels and about 5% from biomass fuel. The rest was 
covered by renewable, and other sources. Delving into the role of public power stations 
in load balancing, we can talk about base load, load following and peaking power 
plants. 

Without base load power plants, there is no reliable electricity supply. These 
power stations have a very high annual utilization time (more than 5500 hours/year) 
and run nearly continually at constant power. The start-up and shut-down times of base 
load power plants are long, they are non-flexible systems and therefore require 
continuous operation. As these power stations cover a significant part of the power 
generated, it is important for them to be modern and up-to-date in order to ensure safe 
and efficient operation. In addition, base load power plants usually run on cheap fuel 
for affordable energy prices. In Hungary, such a base load power station is Paks 
Nuclear Power Plant. 

However, unlike the continuous operation of base load power plants, the 
demand for electricity is constantly changing. The task of load following power plants is 
to keep up with the load fluctuations. They are more flexible than base load power 
plants, and can follow the daily or weekly fluctuations in electricity demand. Generally, 
older base load power plants gradually degrade into load following power plants (for 
example: Gönyü Power Plant, Tisza II Power Plant, Dunamenti Erőmű Power Plant). 

Peaking power plants operate only during periods of peak electricity 
consumption. Their annual peak utilization time is less than 2000 hours/year. For this 
purpose, it is only advisable to build low-cost power plants where expensive fuel and 
low efficiency is allowed. Such power stations are, for example, gas turbine power 
plants. In addition, so-called stand-by power stations can also be started up, though 
they should only be launched in case of an excessively high consumer demand. Reserve 
power plants operate for a maximum of 100-200 hours annually.5 
                                                             
5 Ibid. 
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The increased utilisation of renewable energy sources in recent times has become 
an increasingly important part of the energy strategy of the world and EU countries.  
The reason for this is almost the same for all countries: as a result of the steady increase 
in energy demand and the associated fossil fuel demand, the gradual decrease of 
available reserves, energy prices have risen dramatically in recent years (excluding the 
fall in demand and the accompanying decline in prices caused by the global economic 
crisis). This tendency will likely continue in the future. Extensive energy prices result in 
continuous capital outflow from countries that cover the majority of their needs of 
fossil fuels from import. Economic-wise this situation is extremely unfavourable for 
them.6, 7 

As a result of the gradual decline in fossil fuel reserves, the remaining stocks are 
concentrated in a few parts of the world (mostly in the Middle East and post-Soviet 
states), thus drastically reducing the diversification of supply chain. This reduces the 
security of energy supply of countries without own stocks, rendering them politically 
vulnerable. These problems are exacerbated by the fact that through the use of fossil 
fuels which accumulated over the course of millions of years, bonded pollutants are 
rapidly released into the Earth's atmosphere. These pollutants are damaging to the 
atmosphere and can trigger or enhance processes (such as global warming and climate 
change) that can result in serious casualties and damages in the near future. While 
making energetics and economy more energy-efficient and more ‘green’ burdens the 
current generation with a significant cost, failing that will require multiplied costs in the 
future. The unfavourable effects of fossil energy use are of particular concern to 
Hungary, as Hungary has to rely on import for about two-thirds of its primary energy 
sources, and one-third of its electricity needs. The situation is exacerbated by the fact 
that 40% of Hungary's primary energy use is from natural gas, most of which can be 
obtained from a single source, via the gas pipeline to our country through Ukraine. 
Although the country's energy consumption is growing only slightly, the share of 
imported energy sources is constantly increasing due to the gradual decrease of 
domestic primary energy source extraction. Hungary's energy intensity is well below the 
average of developed countries, which indicates that the country's energy consumption 
is too high compared to its economic performance.8 
 
3. EU objectives 

 
In order to avoid the negative effects listed above, the European Union has set 

more and more ambitious objectives to increase energy efficiency and renewable energy 
use within its territory in recent years. In the following, the binding regulations and 
objectives for Hungary in the field of renewable energy use will be reviewed. Directive 
2009/28 / EC of the European Parliament and of the Council on the promotion of the 
use of energy from renewable sources sets the European Member States with a 20% 
share of renewable energy in gross energy consumption by 2020. Hungary has 
committed to a 13% share of renewable energy.  
                                                             
6 Ibid. 
7 Bodnár 2017. 
8 Bodnár 2014. 
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The Directive also requires each Member State to ensure that the share of energy 
from renewable sources within the field of transportation, the final consumption is 
increased to at least 10%. To this end, the share of biocomponents in fuels was 
increased from the 1st of January 2020.9 
 

(percentage, %) 
Denomination 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

Final gross electricity 
consumption 7,0 7,1 6,4 6,1 6,6 7,3 7,3 7,3 7,5 8,3 

Heating and cooling 17,0 18,1 20,0 23,3 23,7 21,3 21,3 21,0 19,9 18,1 

Transport 5,8 6,1 6,1 5,9 6,2 6,9 7,1 7,6 7,6 7,7 

Final gross energy 
consumption 11,7 12,7 14,0 15,5 16,2 14,6 14,5 14,3 13,5 12,5 

Table 1: Proportion of renewable energy distribution in final gross energy consumption10 
 

(terajoule, TJ) 

Generation 2014 2015 2016 2017 2018 

Domestic waste, renewable 1 845 2 756 2 766 1 930 1 626 

Biomass 98 928 105 221 100 570 98 952 89 262 

Biogas 3 323 3 335 3 708 4 141 3 850 

Biofuels 12 823 16 030 17 187 17 629 18 699 

Solar 647 956 1 346 1 749 2 759 

Geothermal 3 800 4 426 5 026 5 590 5 866 

Hydropower 1 084 842 932 792 799 

Wind 2 365 2 495 2 462 2 729 2 185 
Table 2: Generation of primary renewable energy sources11 

 
4. Power plant performance today 
 

If we look at Hungary's power plant performance data, we can see that the 
installed capacity has declined from 10,000 MW to 8,500 MW over the last decade.  
This phenomenon can be explained by the decommissioning of obsolete power plants 
and the lack of construction of new power plant units.  

                                                             
9 Bodnár 2017. 
10 Hungarian Energy and Public Utility Regulation Authority (2020). 
11 Ibid. 
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This performance data includes the production capacity of power plants that do 
not usually operate, such as the Dunamenti Erőmű Power Plant, the Debrecen and 
Nyíregyháza Combined Cycle Plants, and the Tisza II Power Plant. According to this, 
the practically available power in 2015 was only 6,566 MW, which includes base load, 
load following and peaking power stations.12 

This means that the 1,200 MW of reserve capacity present in 2012 has almost 
entirely disappeared. Since – for the safe operation of the electrical grid – 5% of the 
installed capacity is required to operate as reserve power capacity, currently in Hungary 
this can only be ensured with the help of imports. Considering today's electricity 
consumption patterns, peak daily consumption often exceeds 6,500 MW of power 
demand, so without the utilization of imported energy our country's electricity supply 
can not be satisfied. There are currently 17 large power plants installed in Hungary with 
a gross installed capacity of 7,415 MW (net capacity of 6,916 MW), but this power 
cannot be fully exploited due to the self-consumption of the power plants and due to 
the so-called permanent shortage. Permanent shortage is inflicted by power plants that 
are operational, yet are not operating. The permanent shortage is 1,222 MW, so the 
available power plant capacity is 5,964 MW, plus the net power of small power plants, 
which is 1,524 MW.13 

 
(GWh) 

Energy source 2014 2015 2016 2017 2018 
Nuclear 15 649 15 834 16 054 16 098 15 733 
Coal 6 114 5 908 5 758 5 098 4 834 
Natural gas 4 240 5 108 6 479 7 838 7 234 
Oil 76 77 63 85 90 
Biomass 1 702 1 660 1 493 1 646 1 799 
Biogas 287 293 333 348 331 
Domestic waste, renewable 137 208 245 160 162 
Hydropower 301 234 259 220 222 
Wind 657 693 684 758 607 
Solar 67 141 244 349 620 
Geothermal 0 0 0 1 12 
Other 173 204 290 284 360 
Sum-total 29 403 30 360 31 902 32 885 32 004 

Table 3: Gross electric energy generation 
 

  

                                                             
12 Bodnár 2017. 
13 Hungarian Energy and Public Utility Regulation Authority (2020). 
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5. Power plant performance in the future 
 
Due to the increasing trend of consumption, the gross domestic peak load may 

reach 7,500 MW by 2030. Future power plant configurations must meet these demands. 
Let's see how power plant capacity will change in the near future. The current units of 
Paks Nuclear Power Plant are now roughly 35 years old. Starting in 2032 they are 
scheduled to be decommissioned. Most power plants that were built in the 1950s and 
'60s have already been closed down and rebuilt in the latter decades. Power stations of 
similar age, such as the oldest units of the Mátra Power Plant, and the power plants 
located in Oroszlány and Bakony are also closing in to the end of their design lifetimes. 
Sooner or later, the Quick-start Reserve Power Plants (Lőrinci, Litér, Sajószöged) are 
also going to need replacements. As a result, the current power plant capacity will be 
reduced to around 5,300 MW by 2025, which will also not be fully available. However, 
as consumption will continue to grow and peak loads are likely to exceed 7,000 MW by 
then, the import dependency of Hungary will rise severely.14 

In the medium term, power plant construction projects are already underway will 
be finished. The decommissioning of aging power plants continues. With the 
construction of Paks II. Nuclear Power Plant, the capacity of the largest power 
generating unit is going to increase to 1,200 MW, requiring an additional 800 MW of 
tertiary system reserve. Due to the significant increase in the share of renewable 
capacity, a viable form of energy storage (to compensate for the fluctuating system 
loads) is also required. Renewable technologies will be so cheap that financial support 
will not be necessary to invest into them.15 

By investigating the specific investment cost of renewables, it can be stated that 
the cost of biomass power plants has not changed, but that of solar and wind power 
plants has been continuously decreasing, and will continue to do so. Out of 
conventional power plants, open-cycle gas turbine power plants possess the lowest 
investment costs at present, and will do so in the future. Lignite and bituminous coal 
power plants will remain high-priced. The problem with gas-fired power plants, is that 
their operating costs are highly dependent on gas prices, which – as of today – is still a 
major problem in Hungary. The total capacity of household-scale (distributed) solar 
power plants (solar power plants with a built-in peak power of less than 50 kW) is 
growing exponentially in Hungary. Of all the power plant types, the construction of 
solar power plants has developed at the highest rate. 

The share of renewable energy in domestic electricity production reached 
14.19% in 2016, which is above the 13% target set for 2020. The Hungarian electricity 
generation by source is as follows: biomass fuel 47%; wind energy 22%; biogas 10%; 
hydropower 7%, solar 6%, and the remaining 8% from other sources. It can be seen 
that biomass – which is a combustion-based energy source – is a major contributor to 
renewable based energy generation. Let's investigate the existing capacity and consider 
the possibilities.16  

                                                             
14 Bodnár 2017. 
15 Ibid. 
16 Bodnár 2019. 
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Due to geographical and social constraints, it is not likely for Hungary to have 
significant hydropower production in the foreseeable future. Our current largest 
hydroelectric power plant is the Kisköre Hydroelectric Power Plant with an installed 
capacity of 28 MW, which is half of the total national hydropower capacity. Significant 
capacity expansion would be possible on the Danube in parallel with the expansion of 
the Paks Nuclear Power Plant, and in the form of pumped hydroelectric energy storage 
facilities in the North Hungarian Mountains. 

Wind energy utilisation stagnates since 2010. There are currently 37 wind farms 
with more than 170 wind turbines in the country. The current regulations make it 
difficult to set up new farms. This is further exacerbated by the fact that some wind 
turbines have been temporarily shut down due to lack of proper maintenance. 

The increase in the peak capacity of photovoltaic power plants carries a major 
opportunity. Photovoltaic power plants have undergone significant improvements in 
recent years. Total capacity was only 2 MW in 2010, 77 MW in 2014, 640 MW in 2018, 
and 960 MW in 2019. The exponential growth is attributable to both distributed solar 
power plants and high-capacity solar farms. The current largest solar power plant is 
Paks with 20.6 MW. In recent years, solar power stations with considerably high 
capacity were built in Bükkábrány, Felsőzsolca, Százhalombatta and Visonta, and 
several power plants are currently under construction.17, 18, 19 

 

 
Figure 2: Peak capacity of the Hungarian solar electric power generation in the last 
century 
  

                                                             
17 Győri 2015. 
18 Ziborács et al. 2017. 
19 Kulcsár 2018. 
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There is only one geothermal power plant in Hungary with 3 MW installed 
capacity. It was established in 2017 in Tura. There is considerable potential for further 
expansion and the construction of new geothermal power plants, but the construction 
is rather cumbersome and risky – both financially and environmentally. The perception 
of geothermal energy is further tainted by the fact that low water temperature infers 
that only low-efficiency (6-10%) ORC (Organic Rankine Cycle) power plants can be 
built. In case of geothermal power plants, a combined heat and power plant (or 
cogeneration plant) is much more profitable, a combined heat and power plant 
provides useful heat for district heating in addition to electricity generation, as does the 
Tura plant.20 

Hungary currently utilises about 15% of its total biomass potential. If the full 
potential was to be harnessed in a biomass-fired power plant, a new power plant could 
be built with a total capacity of about 2,800 MW. Naturally, we need to think about 
further expansion of solar and wind power plants, but the utilization of municipal solid 
waste and refuse-derived fuels (or secondary fuels) in power plants should also be kept 
in sight.21 

Figure 3 shows the expected composition of the total power plant output of 
Hungary by 2030. If the Paks I. Nuclear Power Plant and the Mátra Power Plant are 
decommissioned, and no more renewable power plants are built, then gas- and oil-fired 
power plants and the Paks II. Nuclear Power Plant will remain. Of these, the Paks II 
Nuclear Power Plant dominates as the most powerful base load power plant of 
Hungary. However, none of these plants are powered by domestic fuel, hence we 
would become a highly import-dependent nation.22, 23, 24 

 

 
Figure 3: Prognosis of installed power plant capacities by 203025 

                                                             
20 Haffner 2017. 
21 Bodnár 2017. 
22 Ibid. 
23 Haffner 2018. 
24 Aalto et al. 2017. 
25 Stóbl 2015. 
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The efficiency of the Mátra Power Plant is currently 29%, while the efficiency of 

newly installed lignite power plants could reach 43%. For this reason, it is necessary and 
justified to build a new power plant in the Mátra as well. The big question is, who will 
undertake the construction of two 500 MW units? The biggest problem is that we will 
have 5,400 MW of base load power plants (atomic and coal) with non-flexible 
regulation.26 

Figure 3 shows the composition of total domestic power generation by fuel as 
expected by 2030. It is noticeable that compared to 2020, nuclear energy will dominate 
with its 40% share. As the total capacity of gas-fired power plants will decrease by 900 
MW, Hungary's dependence on natural gas will drop significantly.27, 28, 29 

 

 
Figure 4: Prognosis of total domestic power generation by fuel by 203030 

 
The power plant structure of Hungary could be developed in such a way that 

import becomes entirely dispensable by 2030. Load fluctuations will decrease compared 
to 2020, as we assume that there will be some energy storage facilities built into the 
electric grid by then. If we calculate a fictive average daily gross production in 2030,  
we get approximately 5,600 MW. In addition to the current units of the Paks Nuclear 
Power Plant, the two units of Paks II. Nuclear Power Plant will also operate with  
1,200 MW capacity per unit by 2030. With renewables and a much-needed lignite-fired 
power plant, gas-fired ones will need to run even less than today. At dawn, when 
system load is at nadir, even the capacity of the units of Paks II. may need to be 
reduced, which is far from economical for a base load power plant. The problem can be 
solved, for example, by exporting excess energy, that is if any one of the neighbouring 
countries are willing to buy it.31, 32, 33 

                                                             
26 Bodnár 2017. 
27 Ibid. 
28 Haffner 2018. 
29 Aalto et al. 2017. 
30 Bodnár 2017. 
31 Ibid. 
32 Haffner 2015. 



István Bodnár – Dávid Matusz-Kalász – Dávid Faragó  
– Árpád Bence Palotás – Zoltán Károly Siménfalvi 

Journal of Agricultural and 
Environmental Law 

Electricity production and its environmental effects 28/2020 
 

 

96 
 

In summary, it will be necessary to build new power plants in the future to 
replace old base load and load following power plants that are still operating but will be 
decommissioned with time. Highly flexible peaking power plants are also in need of 
replacements. In addition to nuclear energy, by establishing lignite- and biomass-fired 
power plants as well as solar and wind power plants (of which the prices are rapidly 
diminishing), the security of the electric grid of Hungary can be greatly increased. 

 
6. Solar and biomass power plants in Hungary 

 
Biomass is the dominant renewable energy source of Hungary. In recent years, 

however, solar power plants have been rapidly multiplying, and their installation will 
likely remain decisive in the near future. The peak capacity of solar power plants 
installed in Hungary has reached 960 MW in 2019. This capacity is exactly the same as 
the installed capacity of the Mátra Power Plant. Despite this, the annual energy 
production of solar plants is roughly one-tenth of the annual energy production of the 
Mátra Power Plant. Since the Mátra Power Plant is a base load power plant that can 
continuously run at rated capacity (with the exception maintenance stops), the annual 
peak power utilization rate is above 90%. On the contrary, solar power plants can 
operate at their rated capacity for 1 to 2 hours per day, because they are only exposed 
to ideal circumstances during the day. Without sunlight, they cannot produce. This 
means a daily 12 hour guaranteed deficit. In the intermediate period, solar energy flux 
can be described by Gaussian distribution. As a result, their annual peak power 
utilization rate averages around 10%. In Southern Hungary this rate can reach 12-14%, 
while in Northern Hungary it is usually 8-9%. Solar power plants currently operating in 
Hungary have an active surface area of 6 km2, and a required area of more than 15 km2 
due to the type of the installation. The number of solar panels is around 4 million. If we 
were to place these solar panels in a row, we would have to walk more than 6,200 km 
from first to last. 
 
7. Life Cycle Assessment 

 
Today, Life Cycle Assessment (LCA, also known as Life Cycle Analysis) is one 

of the most widely used environmental management techniques. Using it is most 
expedient for the investigation of services, products and technologies that are capable 
of replacing one another. Through the analysis, we quantify and estimate the 
environmental impacts (including energy costs, resource requirements) that a product 
generates over its entire life cycle (production, distribution, utilization and disposal).34 

According to ISO 14040 standard, Life Cycle Assessment can be defined as 
follows: ”LCA is a technique for assessing the environmental aspects and potential 
impacts associated with a product, by (a) compiling an inventory of relevant inputs and 
outputs of a product system; (b) evaluating the potential environmental impacts 
associated with those inputs and outputs; (c) interpreting the results of the inventory 
analysis and impact assessment phases in relation to the objectives of the study.” 
                                                                                                                                                             
33 Aalto et al. 2017. 
34 Bodnár 2017. 
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The life-cycle approach is the result of responsible corporate behavior.  
In constantly changing market, no company can achieve long-term success without 
environmental management. There are many environmental management tools and 
methods to enhance the efficiency of handling environmental issues. Choosing the 
appropriate method is a difficult task, and is influenced by several factors, such as 
environmental policies and regulations. Environmental policy is a commitment to 
minimize the adverse environmental effects of service, production, and technology 
activities and emissions. To achieve this, opportunities to use environmentally friendly 
products and cleaner production technologies throughout the entire life cycle of 
production and waste management should be brought to the fore. In the classical sense, 
we can only call a product or technology environmentally friendly if the product itself 
as well as the waste generated during its production and consumption pose neither 
direct nor indirect adverse environmental impacts. In this sense, the ecological balance 
of a given product from “cradle to grave” is positive, but at least neutral to the 
environment. In practice, a waste-free process of production and consumption is 
inconceivable, therefore the use of a positive indicator in this case implies that there are 
less adverse environmental impacts in relation with the given products and 
technologies. Recognizing the environmentally friendly nature of a product or 
technology is no easy task, and in practice there are many contradictions. While the 
necessity and usefulness of LCA is beyond dispute, there are often criticisms that the 
method is time-consuming, costly, and often incomplete, as data of each life cycle steps 
is either deficit or not available. Obtained LCA results are often hard or impossible to 
incorporate into product design, or into the dynamic system of corporate 
environmental management. Life Cycle Assessment was originally developed as a 
decision support tool that distinguishes products or services from an environmental 
point of view. To simplify the overall analysis, it is possible to examine only certain 
effects or certain steps of the product life cycle.35 

Life cycle assessment (LCA) is a process of evaluating the environmental 
burdens associated with a product, process, service or activity by:2 (1) identifying and 
quantifying the energy and materials used and the wastes released to the environment; 
(2) assessing the impacts of those energy and material uses and releases to the 
environment; (3) and identifying and evaluating opportunities for environmental 
improvements. Today these applications include government policy, strategic planning, 
marketing, consumer education, process improvement and product design. They are 
also used as the basis of eco-labelling and consumer education programs throughout 
the world. According to ISO 14040:2006: ”A systematic set of procedures for 
compiling and examining the inputs and outputs of materials and energy and the 
associated environmental impacts directly attributable to the functioning of a product 
or service system throughout its life cycle.” The Life Cycle  

Assessment study has four main phases (Figure 5): (1) The goal and scope 
definition phase: the scope, including system boundary and level of detail, of an LCA 
depends on the subject and the intended use of the study. The depth and the breadth of 
LCA can differ considerably depending on the goal of a particular LCA. (2) The 
inventory analysis phase (LCI phase): is the second phase of LCA. It is an inventory of 
                                                             
35 Ibid. 
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input/output data with regard to the system being studied. It involves the collection of 
the data necessary to meet the goals of the defined study. (3) The impact assessment 
phase (LCIA phase): is the third phase of the LCA. The purpose of LCIA is to provide 
additional information to help assess a product system’s LCI results so as to better 
understand their environmental significance. (4) The interpretation phase: Life cycle 
interpretation is the final phase of the LCA procedure, in which the results of the LCI 
or an LCIA, or both, are summarized and discussed as a basis for conclusions, 
recommendations and decision-making in accordance with the goal and scope 
definition. 

 

 
Figure 5: The Life Cycle Assessment framework36 

 
8. Environmental emissions from electricity generation 
 

Life Cycle Assessments were performed to determine the environmental 
emissions of power plants. The most commonly used CML assessment method was 
chosen for the analyzes. The functional unit is the production of 1 kWh of electricity in 
a life cycle approach. We examined the values of the seven most representative 
environmental impact categories. Table 4 shows the specifics of these impact 
categories. 
 

Global Warming Potential  GWP kg CO2 equivalent 
Acidification Potential  AP kg SO2 equivalent 
Eutrophication Potential  EP kg Phosphate equivalent 
Ozone Layer Depletion Potential  ODP kg R11 equivalent 
Abiotic Depletion Potential elements ADP elements kg Sb equivalent 
Abiotic Depletion Potential fossils ADP fossil MJ 
Human Toxicity Potential  HTP kg DCB equivalent 

Table 4: The most common environmental impact categories 
                                                             
36 Product Design for the Environment (2020).  
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In the following section, the environmental impact categories of Hungary, 
Switzerland, Romania, Slovakia, and the EU-28 are compared. First, let us investigate 
the global warming potential separately. The figure shows that Romania has the highest 
CO2 emission per generation of 1 kWh of electricity. According to 2019 data, all three 
EU Member States have higher GWPs than the average of the 28 Member States of the 
European Union. The carbon footprint from electricity generation of Switzerland is 
almost one-third of the EU-28 average. 

 
Figure 6: Normalized carbon-dioxide emissions of Hungary, Switzerland, Romania, 

Slovakia and EU-28 
 

The following Figure 7 shows the normalized environmental impact categories 
of different countries. It can be seen that Switzerland has the lowest environmental 
impact for producing 1 kWh of electricity. Slovakia performs at exactly the EU-28 
average. Hungary is only 1% above this value. Romania is in less favourable position 
for most environmental impact categories than the rest of the investigated countries. 

 

 
Figure 7: Normalized environmental impact factors of Hungary, Switzerland, Romania, 

Slovakia and EU-28 
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The following figure 8. illustrates the depleting abiotic fossil sources.  
This category shows how much fossil fuels are depleted for each unit of electricity 
produced; hence it shows a normalized depletion of abiotic fossil fuels. It can be 
observed that in all countries but Switzerland, and in the EU28, the yield of electricity 
production is negative. This means that we use more fossil energy than we can produce 
from it. In Switzerland, because of the high share of renewable energy sources, the 
depletion of fossil fuels is slower. 
 

 
Figure 8: Normalized depletion of abiotic fossil fuels 

 
Finally, let us investigate how Hungary's environmental emissions would 

progress by 2030 if the planned power plant constructions were finished, and the 
existing power plants were recommissioned. From renewable energy sources, we can 
mainly count on the significant construction of solar power plants. The figure 9. shows 
that the carbon footprint of electricity production will be reduced by more than 23%. 
Although depletion of fossil fuels will remain negative, it is still expected to improve by 
around 10%. 
 

 
Figure 9: Normalized carbon footprint of electricity production in Hungary in 2019 and 

its anticipated value in 2030 
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9. Classification of environmental emissions of power plants 
 
Power plants can be classified into two groups based on their environmental 

impact and emissions. One class is represented by power plants that facilitate fuel-to-
energy conversion. These power plants involve direct emissions. The other class 
consists of power plants that facilitate energy-to-energy conversion to generate electric 
power, hence they connote indirect environmental emissions. Power plants with direct 
environmental emissions usually extract energy from a fuel through burning it. Such 
power plants run on fossil fuels (coal, petroleum or natural gas), municipal solid waste, 
refuse-derived fuels, biomass, biofuels etc. Power plants with indirect environmental 
emissions consist of power plants that run on traditional renewable energy sources  
(id est hydro-, solar-, wind energy) or nuclear energy. Biomass power plants are 
different from the rest of the power plants with direct environmental emissions. Since 
biomass is considered a renewable energy source, and it produce the same amount of 
carbon-dioxide when burnt as it absorbs during its lifetime, biomass power plants can 
be considered carbon neutral. However, a net zero carbon footprint can only be 
achieved by growing at least as much biomass as we have used. Although that's not 
entirely true either. The production of biofuels has developed significantly in recent 
years. In some countries, biofuels must be blended in a certain proportion with 
conventional fuels before sale. There are also examples where the alternative renewable 
fuels themselves can be purchased at the filling stations. On the other hand, in some 
countries, selling and using biofuels is explicitly prohibited and sanctioned.37 

The most well-known biofuel is bioethanol, commonly known as E85, which is a 
drop-in biofuel that can replace fossil petrol. Another common gasoline substitute is 
biodiesel, which is mainly produced from vegetable oil or animal fat. The potential of 
wood gas as an alternative fuel was discovered back in 1901. During the oil shortage of 
World War II, it was used as a fuel for vehicles and machinery by the military as well as 
by civilian and agricultural sectors. In the early 1940s, more than one million vehicles 
operating on wood gas were in service worldwide. By now, this fuel has gotten almost 
completely forgotten. Finally, biogas should be mentioned as a biofuel capable of 
replacing natural gas based autogas. The most important prerequisite for energy 
recovery is that the waste discharged must contain a higher proportion of combustible 
components than non-combustible components.38 

The non-combustible components remain in the solid phase as slag and ash, 
which need further treatments. Post-treatment can include landfill or vitrification  
(slag smelting) where metals can be recovered, and the remaining inorganic 
components can be transitioned into glass. A further condition is that the energy 
recovery should be realized in practice, meaning that the system's energy balance should 
be positive. Another important aspect is that the energetic utilization of the waste must 
provide more energy than it needs for processing it. 
  

                                                             
37 Bodnár 2017. 
38 Ibid. 
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Since construction, operation and end-of-life decommissioning of power plants 
also require a significant amount of energy and raw materials, carbon neutrality can only 
really be achieved if these processes are also considered when calculating the carbon 
footprint. This can mean that to achieve net zero carbon footprint, we need to grow up 
to 1.5 times more biomass than the power plant uses. Therefore, if we would like to 
maintain a constant capacity, we would have to grow more and more plants to cover 
the consumption of the power plant, or by perpetuating the amount of biomass we 
grow, the amount of burnt fuel (and hence the total net capacity of the power plants) 
would need to be gradually decreased. Taking these principles into account, the carbon 
dioxide emissions of electricity produced by biomass power plants may even be 
negative. 

.  
Figure 10: The exhaust comparison of the main energy sources39 

 
Environmental impacts of construction, operation and decommissioning should 

be considered in case of other power plant types as well. Consequently, every power 
plant burdens the environment with indirect emissions. Direct and indirect emissions 
together result in the combined environmental impact of a power plant. In case of 
fossil fuel power plants, most of the emissions are typically direct (up to 90-95% of 
total emissions). The inverse is true for biomass power plants, where indirect emissions 
are dominant. Solar-, wind-, and hydropower power plants only have indirect 
emissions. The calculation of indirect emissions is based on the design lifetime of a 
power plant. By dividing the environmental emissions from power plant construction, 
operation and decommissioning by the amount of electricity generated throughout the 
design lifetime, we get the value of the specific indirect emissions per unit of electricity 
production. Individual power plants can be assigned different and wide-ranging primary 
resource requirements. Primary resource requirement is essentially divisible into raw 

                                                             
39 Körényi 2019. 
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material and energy requirements. The latter can also be expressed in terms of material 
demand, since the energies used are typically fossil based and thus represent fossil 
material requirements, although they are still measured in units of energy. As the energy 
density of renewable energy sources (water, wind and solar) is negligible compared to 
conventional and biomass power plants, their construction requires a high amount raw 
material and energy. Their space requirement is also significantly higher. Based on 
these, their indirect environmental emissions are also higher than those of conventional 
and biomass power plants. 

Efficiency deterioration of a power plant from aging should also not be 
neglected. This mainly affects solar power plants; since solar cells are semiconductor 
devices, their aging – compared to other power plant types – results in more intensive 
degradation. Solar power plants are also exposed to environmental effects, such as dust, 
bird excrements, and other kinds of surface contaminations, which further decrease 
their efficiency. Therefore, in case of solar power plants, an additional efficiency 
reduction factor must also be considered. 

 

 
Figure 11: Energy payback time diagram40 

 
10. Energy recovery from municipal solid waste 

 
The way in which waste is treated is a subject of controversy all around the 

world. The waste hierarchy is designed to dampen these contradictions, stating that 
prevention and minimization are the most appropriate attitude. Beyond technical 
conditions, reusing and recycling also require a good social attitude.  

                                                             
40 Ibid. 
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Furthermore, beyond the problem of separating the waste, there are also certain 
factors that exacerbate the situation, such as the treatment of food-contaminated waste. 
At the higher level of the hierarchy, hence as a less favourable option, there is energy 
recovery, which is essentially a fuel replacement. Energy recovery puts a greater burden 
on the environment, but it is much easier to prepare the waste and design the 
workflows. There are many ways to recover energy from waste; conventional 
incineration, pyrolysis, gasification, plasma technology. 

Depending on the technology, the waste can replace solid fuels or natural gas, 
and can be facilitated in power plants to produce electricity, cogeneration power plants 
to produce electricity and useful heat, or in heating plants to produce useful heat for 
district heating. Burning the waste releases heat energy and produces solid residues and 
flue gas. The main problem and disadvantage of this method is the flue gas emitted, 
since it contains hazardous components and greenhouse gases. Ash generated during 
the process also poses as a setback. Such by-products can only be released into the 
environment after cleaning. For biodegradable waste, fermentation is the preferred 
solution where biogas is released. Other methods that involve thermal treatment are 
also known. Energy recovery in a finer sense means the production of electricity and 
heat in power plants. However, the production of mechanical energy as a work-related 
energy type can also be included here, as biofuels are becoming more and more 
important. The possible energetic utilization can be carried out by conventional 
incineration, cracking pyrolysis or gasification and plasma technology, or flow 
incineration (in pieces of equipment). The following sections discuss the most 
frequently used thermochemical technologies for Waste to Energy.41 

The most famous thermic treatment processes are:14 (1) conventional 
incineration: full oxidative combustion, (2) pyrolysis: thermic degradation of organic 
material in the absence of oxygen, (3) gasification: partial oxidation, (4) plasma 
technology: partial oxidation, combination of (plasma-assisted) pyrolysis/ gasification 
of the organic fraction and plasma vitrification of the inorganic fraction of waste feed. 

These technologies can be combined. The more thermochemical approaches 
such as pyrolysis; gasification and plasma technologies have been applied on selected 
smaller scale waste streams, and have attempted to control temperatures and pressures 
of the process. While the application of pyrolysis at low, mid- and high temperature is 
possible mainly for waste, gasification is suitable for all burnable materials.  
In connection with plasma technology, the elimination of hazardous waste is done by 
oxidation, and in this reduction method the goal is to extract raw material. Plasma 
technology is the least-known process. This process is very suitable for the treatment of 
organic waste, because at over 5.000 °C even PCBs decompose.42 The emission levels 
will be sensitive to the accidental inclusion of waste. The main issue is synthesis gas 
cleaning. The main constituents of synthesis gas are hydrogen, carbon monoxide, 
methane and carbon dioxide. Gasification plants produce large quantities of carbon 
dioxide and, if the synthesis gas is only used for electricity generation, and many times 
greater, on a power for power comparison basis, than a conventional power plant. Gas 
engine and turbines typically have low tolerance to impurities in the synthesis gas.   
                                                             
41 Bodnár 2014. 
42 Ibid. 
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With pyrolysis the emission of heavy metals is lower (due to the lack of oxygen), but 
one of the disadvantages is that the use of pyro oil is accompanied by significant 
emissions. Besides this, pyrolysis produces a large quantity of pyro coke with a high 
concentration of heavy metals in the cinders. The new technologies differ from the 
traditional incineration processes in a way that chemical energy is recovered from the 
waste. The derived chemical products may be used as feedstock for other processes or 
as secondary fuel in some cases. The waste is converted into a secondary energy source  
(a combustible liquid, gas or solid fuel), while it is utilised in a steam turbine, gas turbine 
or in a gas engine in order to produce heat and/or electricity. The calorific value of the 
synthesis gas is below that of the natural gas.43 The tested technologies and the data of 
tests are shown in Table 5. 
 

Tested Technology T 
[°C] 

Oxidation 
factor Atmosphere Product Engine 

Pyrolysis 500 
1200 

λ = 0 
endothermic - 

pyrolysis- 
gas, coke 
and oil 

gas 
engine, 
steam 

turbine 

Conventional 
incineration 1150 λ = 1,5 

exothermic 

natural gas 
additional 
firing, air 

flue gas 
(<5% 

burnable), 
slag and 

ash 

steam 
turbine 

Gasification 1200 
1600 

λ = 0,55 
partial 

oxidation 
air 

synthesis 
gas, 

slag and 
ash 

gas 
engine 

Plasma-gasification 1200 
2000 

λ = 0,5 
partial 

oxidation 

air, 
steam 

synthesis 
gas, 

vitreous 
slag 

gas 
engine 

Plasma technology 3000 
5000 

λ = 0,5 
partial 

oxidation 

steam, 
O2 and CO2 

blend 

synthesis 
gas, 

vitreous 
slag 

gas 
engine 

Natural- and Biogas 
in cogeneration 650 λ = 0,99 

exothermic air 
flue gas 

(<3% CH4 
content) 

gas 
engine 

Coal-fired power 
plant 500 λ = 0,99 

exothermic air 

flue gas 
(<5% 

burnable), 
slag and 

ash 

steam 
turbine 

Table 5: The technologies and the data of the tested 
 

                                                             
43 Ibid. 
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Regarding thermic treatment of organic industrial waste, we have analysed eleven 
technologies. The reference quantity was natural gas cogeneration by gas engine.  
I pointed out Global Warming Potential (GWP) from the environmental categories, 
because my main goal is to find carbon-dioxide saving technologies. Among these 
technologies carbon-dioxide is the most significant from all the gases causing 
greenhouse effect. The functional unit chosen, that is, the base for the treatment 
comparison, is one kWh of electricity generated. All emissions, materials and energy 
consumption are referred to in this functional unit (Table 6).44 
 
System boundary Applied methods and functional unit 
From the waste charging until the 
burning of the generated synthetic gas 
in a gas engine. Normal, steady 
operating condition. 

Applied methods: 
CML 2001 (November, 2010.) 
Functional unit: 
1 kWh electricity (CHP) 

Operating Condition and exploitage of the power plant 
Operating Condition: 
Normal, steady-state condition 

Exploitage: 
75,34 % power exploitage per year 

Environmental category Measure 
Global Warming Potential (GWP) kg CO2- equivalent 
Environmental category definition 
GWP is a relative measure of how much heat a greenhouse gas (for example: CO2, 
CH4, N2O and FCKW) traps in the atmosphere. It compares the amount of heat 
trapped by a certain mass of the gas in question to the amount of heat trapped by a 
similar mass of carbon- dioxide. A GWP is calculated over a specific time interval, 
commonly 20, 100 or 500 years. 

Table 6: System boundary, and the main parameters of the analysis 
 

According to the results we can say that the most significant figures were 
achieved by the plasma technologies (Figure 6). These figures are lower than those of 
the natural gas in cogeneration and the Hungarian average. The most unfavourable rate 
is observed by the pyrolysis (500 °C). This figure is higher than the one of Hungary’s 
coal-fired power plant in some temperature. This power plant emitted 1.22 kg CO2 per 
kWhe, which they want to reduce to 0.9 kg by 2016. The higher temperature pyrolysis 
(1200 °C) is better than the gasification, and the plasma-gasification at some 
temperatures. The increase of the temperature has reduced the carbon dioxide emission 
per kWh electricity, because of the higher calorific rate of the synthesis gas. The rates of 
the conventional incineration are situated between the lower temperature gasification 
(1200 °C) and the plasma-gasification (1200 °C). 
 

                                                             
44 Ibid. 
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Figure 12: Carbon-dioxide equivalent per kWh electricity emission of the tested 

technologies 
 
11. Conclusions 
 

Overall, it can be said that the domestic electricity industry is facing a significant 
transformation. We are at the beginning of a very long process. Predictably, much 
remains to be done to make domestic electricity generation environmentally friendly 
and sustainable. We believe that in addition to the domestic conditions, the further 
expansion of the use of solar energy and biomass can be considered an achievable goal. 
With regard to solar energy, it is gratifying that a number of investments have been 
announced, which will allow us to expect a further steep increase in current capacity. 
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1. A magyar villamosenergia-rendszer felépítése és a fogyasztók ellátása 

 
A villamosenergia rendszer feladata, hogy folyamatosan kielégítse a fogyasztói 

igényeket. Ennek megoldása nem egyszerű feladat. A villamos energia egy olyan áru, 
ami jelentős mértékben nem, vagy csak igen nehezen tárolható, emellett mindig a 
megkívánt mennyiségben kell rendelkezésre állnia. Azonban pillanatnyi kiesések, 
ingadozások előfordulhatnak a rendszerben. Ennek oka, hogy minden percben annyi 
energiát kellene termelni amennyire szükség van. Azonban a fogyasztókat nem lehet 
korlátozni, vagy megszabni számukra az energiafogyasztás alakulását. A fogyasztói 
szokások változását elemezve, jó közelítéssel lehet előrejelzéseket alkalmazni a 
folyamatos energiaellátás érdekében.1 

Egy érdekes tény, hogy legnagyobb villamosenergia fogyasztó, az azt megtermelő 
villamosenergia-ipar. Az erőművekben számos nagy teljesítményű szivattyú és ventilátor 
működik. Továbbá, számtalan kisebb energiaigényű fogasztó (pl. világítás, műszerek) 
működtetését is fedezni kell. Az erőművek önfogyasztása igen eltérő lehet.  
A megtermelt villamos energiából levonva az erőművi önfogyasztást kapjuk a nettó 
villamosenergia-termelést, amelyet az erőművi rendszer a lakossági és ipari fogyasztók 
rendelkezésére tud bocsátani.  

                                                             
István Bodnár ‒ Dávid Matusz-Kalász ‒ Dávid Faragó ‒ Árpád Bence Palotás ‒ Zoltán Károly 
Siménfalvi: Electricity production and its environmental effects ‒ Villamosenergiatermelés és 
környezeti hatásai. Journal of Agricultural and Environmental Low ISSN 1788-6171, 2020 Vol. XV 
No. 28 pp. 86-130, https://doi.org/10.21029/JAEL.2020.28.86 
 
* PhD, egyetemi adjunktus, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, Fizikai és 
Elektrotechnikai Intézet, email: vegybod@uni-miskolc.hu 
** PhD-hallgató, egyetemi tanársegéd, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, 
Fizikai és Elektrotechnikai Intézet, email: elkmkd@uni-miskolc.hu 

*** PhD-hallgató, tudományos segédmunkatárs, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és 
Informatikai Kar, Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, email: aramfd@uni-miskolc.hu 

**** DSc, dékán, intézetigazgató, egyetemi tanár, Miskolci Egyetem, Műszaki Anyagtudományi 
Kar, Energia- és Minőségügyi Intézet, email: arpad.palotas@uni-miskolc.hu 

***** PhD, dékán, egyetemi docens, Miskolci Egyetem, Gépészmérnöki és Informatikai Kar, 
Energetikai és Vegyipari Gépészeti Intézet, email: simenfalvi@uni-miskolc.hu 
****** A tanulmány az Igazságügyi Minisztérium jogászképzés színvonalának emelését célzó programjai 
keretében valósult meg.1 
1 Vajda 1984. 



Bodnár István – Matusz-Kalász Dávid – Faragó Dávid 
– Palotás Árpád Bence – Siménfalvi Zoltán Károly 

Agrár- és Környezetjog 
2020. 28. szám 

Villamosenergiatermelés és környezeti hatásai  
 

 

110 
 

A hazai villamosenergia rendszer önfogyasztása a 80-as és 90-es években  
8-9% körül mozgott, napjainkban az az érték kisebb, 6-7% közötti. Az önfogyasztáson 
túl a nagyméretű villamos hálózatból adódóan hálózati veszteséggel is kell számolni, ami 
közel 10%-kal növeli meg a nettó villamosenergia igényt.2 

Az előzőekből kiolvasható, hogy a nettó fogyasztás és a hálózati veszteség 
együttesen adja a bruttó fogyasztást. Továbbá az összes hazai fogyasztást a bruttó 
fogyasztás és az erőművi rendszer önfogyasztásnak összege adja meg. Az elmúlt 
években, évtizedekben a hazai energiatermelés nem volt képes fedezni az összes hazai 
igényt. A hiányt azért nem érzékeltük, mivel a különböző országok villamos hálózata 
össze van kapcsolva, így a hazai fogyasztás kielégítésben külföldi termelők is részt 
vesznek. Magyarország a villamosenergia-ipar vonatkozásában tranzitországnak 
minősül. Elősorban északi szomszédjainktól vesszük az áramot és adjuk tovább délre a 
balkáni országoknak. Minden évben több villamos energiát veszünk, mint amit tovább 
adunk, ezáltal az úgynevezett importszaldónk pozitív. Ez a fennmaradó mennyiség az, 
ami fedezi a hazai villamosenergia-hiányt.3 Az 1. ábra a magyar villamosenergiamérleget 
szemlélteti. 

 
1. ábra: A magyar villamosenergia-mérleg 

 
2. Az erőművek szerepe a magyar villamosenergia-rendszerben 
 

Az villamosenergia-rendszerben működő erőműveket többféleképpen is 
osztályozhatjuk: 

Első körben, csoportokba sorolhatjuk az erőműveket a kooperáló és nem 
kooperáló működésük szerint. A kooperáló erőművek az országos hálózattal 
összhangban dolgoznak. A nem kooperáló erőművek szigetüzemben dolgoznak, és 
kizárólag egy fogyasztót, vagy egy fogyasztói csoportot látnak el villamos energiával. 

                                                             
2 Uo. 
3 Uo. 



Bodnár István – Matusz-Kalász Dávid – Faragó Dávid 
– Palotás Árpád Bence – Siménfalvi Zoltán Károly 

Agrár- és Környezetjog 
2020. 28. szám 

Villamosenergiatermelés és környezeti hatásai  
 

 

111 
 

Egy másik csoportosítási lehetőség, ha az üzemi és a közcélú erőműveket 
különböztetjük meg egymástól. Az üzemi erőművek valamely üzem, egy kisebb 
fogyasztói csoport igényeinek kielégítése végzik. Kizárólag az üzemi menetrend igényi 
szerint termelnek. Azonban adhatnak el energiát a közcélú hálózat részére, amennyiben 
többlet keletkezik, amit az üzem nem használ el. A közcélú erőműveknek nincs célzott 
fogyasztói csoportja, feladatuk a rendszer összes fogyasztói igényének kielégítése, 
kifejezetten a közcélú hálózatra termelnek. 

A közcélú erőműveket csoportosíthatjuk a megtermelt energia forrása szerint. 
Az elmúlt években a megtermelt energia fele a nukleáris eredetű, több mint harmada 
fosszilis és nagyjából 5%-a biomassza tüzelőanyagból származott. A fennmaradó rész 
egyéb források, és megújuló energiák fedezték. A közcélú erőműveknek a 
terheléselosztásban betöltött szerepe szerint beszélhetünk alap-, menetrendtartó és 
csúcserőművekről. 

Megbízható villamosenergia-ellátás nincs alaperőművek nélkül. Ezen erőművek 
kihasználási időtartama igen magas (több, mint 5500 óra), továbbá folyamatosan állandó 
teljesítményen üzemelnek. Az ilyen erőművek felfutási és leállítási ideje hosszú, nem 
rugalmas rendszerek, ezért indokolt az állandó üzem. Mivel a megtermelt energia 
jelentős részét ezek az erőművek fedezik, a biztos üzem érdekében lényeges, hogy újak, 
korszerűek legyenek és jó hatásfokkal működjenek. Továbbá olcsó tüzelőanyaggal 
üzemeljenek, a megfizethető, olcsó energiaárak érdekében. Magyarországon ilyen 
alaperőmű a Paksi Atomerőmű. 

Azonban az alaperőművek folyamatos állandó működésével ellentétben  
a villamosenergia-igény folyamatos váltakozást mutat. A menetrendtartó-erőművek 
feladata az igények ingadozásainak követése. A termelésüket viszonylag rugalmasan és 
tág határok között képesek változtatni. Általában a régebbi alaperőművek válnak 
fokozatosan menetrendtartóvá (pl. ilyen most a Gönyűi Erőmű és ilyen volt a Tiszai és  
a Dunamenti Erőmű). 

A csúcserőművek csak a villamos csúcsfogyasztás időszakában üzemelnek. 
Csúcskihasználási óraszámuk kevesebb mint 2000 óra/év. Erre a célra csak alacsony 
kivitelezési költségű erőműveket célszerű építeni, melyeknél drága tüzelőanyag és 
alacsony hatásfok is megengedhető, ilyenek például a gázturbinás erőművek. Ezen felül 
úgynevezett tartalék erőművek is szolgálatba állhatnak, kizárólag csak jelentős mértékű 
fogyasztói többletigény esetén kell elindulniuk. A tartalék erőművek legfeljebb évi  
100-200 órát üzemelnek.4 

A megújuló energiaforrások nagyobb mértékű hasznosítása az utóbbi időben 
egyre nagyobb hangsúlyt kap a világ és az EU országainak energia stratégiájában. Ennek 
oka minden ország esetében közel azonosnak mondható: Az energia-, valamint az ezzel 
együtt járó fosszilis energiahordozó igények folyamatos növekedése, a készletek 
fokozatos csökkenése eredményeképpen az energiaárak az elmúlt években drasztikusan 
emelkedtek (leszámítva a gazdasági világválság hatására bekövetkező kereslet 
visszaesést, és az ezzel együtt járó árcsökkenést), amely tendencia a jövőben is 
folytatódni látszik. Ennek hatása − az energiaköltségek következtében az országból 
folyamatosan kiáramló tőke miatt − nemzetgazdasági szempontból rendkívül 

                                                             
4 Uo. 
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kedvezőtlenül érinti azon országokat, melyek fosszilis szükségleteiket nagyrészt 
importforrásból kénytelenek kielégíteni.5 

A fosszilis tartalékok fokozatos csökkenésének hatására a maradék készletek a 
világ néhány pontján összpontosulnak (többnyire a Közel-Keleten, valamint a volt 
Szovjet tagállamok területén), drasztikusan csökkentve ezzel a készletek 
beszerezhetőségének diverzifikáltságát. Ez politikailag meglehetősen kiszolgáltatottá 
teszi a saját készletekkel nem rendelkező országokat, csökkentve azok 
energiaellátásának biztonságát. E problémákat tetézi az a tény, hogy a fosszilis 
energiafelhasználás révén több millió év alatt felhalmozódott, kötött, a Föld 
atmoszféráját károsan befolyásoló szennyezőanyagok szabadulnak fel viszonylag 
hirtelen gyorsasággal, olyan folyamatokat beindítva ezzel (ilyen többek között a globális 
felmelegedés és klímaváltozás jelensége), melyek jelentős áldozatokkal és költségekkel 
járó károkat okozhatnak a jövőben. Az energetika és a gazdaság energiahatékonyabbá és 
’zöldebbé’ tétele ugyan jelentős költségeket igényel jelen generáció részéről, azonban 
azok elmaradása esetén a költségek többszörösét lesz szükséges megfizetni a jövőben.6 

A fosszilis energiafelhasználás kedvezőtlen hatásai Magyarországot kiemelten 
érintik, hiszen Magyarország primerenergia forrás igényének mintegy kétharmadát, 
villamosenergia igényének pedig egyharmadát import forrásokból kénytelen kielégíteni. 
A helyzetet tovább rontja, hogy hazánk primerenergia felhasználásának 40%-át a 
földgázfelhasználás teszi ki, mely földgáz nagy része egyetlen forrásból, az Ukrajnán 
keresztül hazánkba érkező gázvezetéken keresztül szerezhető be. Az ország 
energiafelhasználása ugyan csak kis mértékben növekszik, viszont a fokozatosan 
csökkenő hazai primerenergia kitermelés hatására az import energiaforrások részaránya 
folyamatosan nő. Magyarország energiaintenzitása jóval a fejlett országok átlaga alatt 
van, ami azt jelzi, hogy az ország gazdasági teljesítőképességéhez képest az 
energiafelhasználás túlzott mértékű.7 
 
3. Az EU-s célkitűzések 
 

Az előzőekben felsorolt kedvezőtlen hatások elkerülése érdekében, az utóbbi 
években, az Európai Unió egyre ambiciózusabb célkitűzéseket vállal az 
energiahatékonyság növelés és megújuló energia felhasználás területén.  
A következőkben a Magyarország számára kötelező érvényű előírásokat, célértékeket 
tekintjük át a megújuló energia felhasználás területén. Az Európai Parlament és Tanács 
2009/28/EK, a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló 
irányelve 20%-os megújuló energia részarányt ír elő az európai tagállamok részére a 
bruttó energiafogyasztásban 2020-ig. Magyarország 13%-os megújuló energia részarány 
elérését vállalta. A Direktíva előírja továbbá, hogy minden Tagállamnak biztosítania kell, 
hogy a megújuló forrásokból előállított energia részaránya, a közlekedési célra 
felhasznált végső fogyasztáson belül legalább 10%-ra növekedjen. Ennek érdekében 
2020. január 1-től növelték az üzemanyagokban a biokomponens részarányát. 

 

                                                             
5 Bodnár 2017. 
6 Uo. 
7 Uo. 
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 (percentage, %) 
Megnevezés 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 
A bruttó végső 
villamosenergia-
fogyasztáson belül 

7,0 7,1 6,4 6,1 6,6 7,3 7,3 7,3 7,5 8,3 

Fűtési és hűtési célú 17,0 18,1 20,0 23,3 23,7 21,3 21,3 21,0 19,9 18,1 
Közlekedés 5,8 6,1 6,1 5,9 6,2 6,9 7,1 7,6 7,6 7,7 
A bruttó végső 
energiafogyasztáson 
belül 

11,7 12,7 14,0 15,5 16,2 14,6 14,5 14,3 13,5 12,5 

1. táblázat: Megújuló energiaforrások felhasználásának részaránya a bruttó végső 
energia fogyasztáson belül8 

 
(terajoule, TJ) 

Termelés  2014 2015 2016 2017 2018 

Kommunális hulladék megújuló 1 845 2 756 2 766 1 930 1 626 

Szilárd biomassza 98 928 105 221 100 570 98 952 89 262 

Biogáz 3 323 3 335 3 708 4 141 3 850 

Bioüzemanyagok 12 823 16 030 17 187 17 629 18 699 

Napenergia 647 956 1 346 1 749 2 759 

Geotermikus energia 3 800 4 426 5 026 5 590 5 866 

Víz 1 084 842 932 792 799 

Szél 2 365 2 495 2 462 2 729 2 185 
2. táblázat: Elsődleges megújuló energiahordozók termelése9 

 
4. Erőművi teljesítmények napjainkban 

 
Amennyiben tanulmányozzuk Magyarország erőművi teljesítményadatait, akkor 

megfigyelhető, hogy az utóbbi évtizedben a beépített teljesítőképesség 10.000 MW-ról 
8.500 MW-ra csökkent. Ez a jelenség az elöregedett erőművek leállításának és új 
erőművi blokkok építésének hiányával magyarázható. Ebbe a teljesítményadatba olyan 
erőművek termelési kapacitása is bele lett számolva, amelyek a valóságban nem igazán 
üzemelnek, erre példa a Dunamenti Erőmű, a Debreceni és a Nyíregyházi Kombinált 
Ciklusú Erőművek, valamint a Tiszai II. Erőmű. Ezek alapján a gyakorlatban 
rendelkezésre álló teljesítmény 2015-ben mindösszesen csak 6.566 MW volt, amely 
megegyezik a beépített teljesítményükkel, magába foglalva az alap, a menetrendtartó és 
a csúcserőműveket egyaránt.10  

                                                             
8 Magyar Energetikai és Közmű-szolgáltatási Hivatal (2020). 
9 Uo. 
10 Bodnár 2017. 
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Mindez azt jelenti, hogy a 2012-ben jelen lévő mintegy 1.200 MW 
tartalékteljesítmény csaknem teljesen eltűnt. Mivel a villamosenergia-rendszer 
biztonságos üzemviteléhez a beépített teljesítmény 5%-át kell tartalék teljesítményként 
rendelkezésre bocsátani, ezért jelenleg Magyarországon ezt csak az import segítségével 
lehet biztosítani. A mai villamosenergia-fogyasztási szokásokat figyelembe véve, a napi 
csúcsfogyasztás gyakran meghaladják a 6.500 MW teljesítményigényt, így az import 
energia igénybevétele nélkül hazánk villamosenergia-ellátása nem megoldott.11 

Magyarországnak 17 nagyerőműve van, amelyek bruttó beépített teljesítménye 
6.916 MW, de ez a teljesítmény nem használható ki teljes mértékben az erőművek 
önfogyasztása, valamint az állandó hiány miatt. Állandó hiányt azok az erőművek 
idéznek elő, amelyek ugyan üzemképesek, ennek ellenére mégsem üzemeltetjük őket. 
Az állandó hiány mértéke 1.222 MW, így a rendelkezésre álló nagyerőművi teljesítmény 
5.964 MW, ehhez jön hozzá a kiserőművek nettó 1.524 MW teljesítménye.12 
 
5. Erőművi teljesítmények a jövőben 

 
A növekvő tendencia miatt a bruttó hazai csúcsterhelés 2030-ra elérheti a 7.500 

MW-ot. A jövőbeni erőműmixnek ezeket az igényeket kell kielégítenie. Nézzük meg, 
hogyan fog változni az erőművi kapacitás a közeljövőben.  

Paks jelenlegi blokkjai most átlagosan 35 év körüliek, 2032-ben el kell kezdeni 
azok leállítását. Az 1950-es és ’60-as években létesített erőművek többségét már 
bezárták és szanálták az utóbbi évtizedben. A hasonló korú erőművek közül a Mátra 
öregebb blokkjai, Oroszlány és Bakony erőművei szintén a tervezett élettartamuk végén 
járnak. Előbb-utóbb a gyorsindítású tartalék erőműveket (Lőrinci, Litér, Sajószöged) is 
le kell majd cserélni. Így a jelenlegi nagyerőművi kapacitás 2025-re körülbelül 5.300 
MW-ra csökken, amely nem használható ki 100%-ban, miközben a fogyasztás 
folyamatosan bővül és a napi csúcsterhelés ekkora már meghaladhatja a 7.000 MW-ot, 
amely így csak igen jelentős import igénybevételével fedezhető. 

 Középtávon már a most indított erőműépítési-projektek végbe mennek.  
Az öregedő erőművek leállítása továbbra is folytatódik. A legnagyobb blokk 
teljesítménye Paks 2 megépítésével 1.200 MW-ra növekszik, így szükséges a perces 
tartalék kapacitásának növelése is 800 MW-tal. A megújuló-kapacitás jelentős 
növekedése miatt szükséges valamilyen energiatárolási megoldás is (a változó hiány 
kompenzálására). A megújulók technológiája már annyira olcsó lesz, hogy 
támogatásokra nem lesz szükség.13 

Ha a megújulók fajlagos beruházási költségét nézzük, akkor az látható, hogy a 
biomassza erőművek költségei nem változnak, viszont a napelemes rendszerű- és a 
szélerőművek beruházási költsége jelentősen csökkentek és tovább fognak csökkenni. 
Hagyományos erőművek közül jelenleg is és a jövőben is a nyílt ciklusú gázturbinás 
erőművek beruházási költsége a legalacsonyabb. A lignit- és feketeszén tüzelésű 
erőművek nagyon drágák lesznek a jövőben is. A gáztüzelésűekkel viszont az a 
probléma, hogy az üzemeltetési költségük nagyban függ a gáz árától,  

                                                             
11 Uo. 
12 Uo. 
13 Uo. 
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ez Magyarországon manapság is komoly gondot jelent. A háztartási méretű 
naperőművek (beépített csúcsteljesítményük kisebb, mint 50 kW) összesített 
teljesítménye Magyarországon exponenciális növekedést mutat. A legnagyobb ütemben 
a napelemes erőművek építése fejlődött.  

A hazai villamosenergia-termelésben a megújuló energiák részaránya 2016-ban 
elérte 14,19%-ot, ami meghaladja a 2020-ra megszabott 13%-os célértéket. A megújulók 
egymás közti megoszlása a következő: biomassza tüzelés 47%; szélenergia 22%; biogáz 
10%; vízenergia 7%, napenergia 6% és a fennmaradó 8% egyéb. Ebből jól látszik, hogy 
a tüzelésen alapuló biomassza képezi a megújulókból kinyert energia döntő részét. 
Vegyük sorra a meglévő kapacitást, és a lehetőségeket.14 

A vízenergia tekintetében a földrajzi és társadalmi korlátok miatt Magyarország 
várhatóan nem lesz jelentős Jelenlegi legnagyobb teljesítményű vízerőművünk a 
kiskörei, ami 28 MW, ami az országos összteljesítmény fele. Számottevő 
kapacitásbővítésre a Dunán, a Paksi Atomerőmű bővítésével párhuzamosan, valamint 
az Északi-középhegységben tározós erőművek formájában lenne lehetőség. 

A szélenergia kiaknázása 2010 óta stagnál. Jelenleg 37 szélerőmű, több mint  
170 toronnyal működik az országban. A jelenlegi szabályozás megnehezíti újabb farmok 
létrehozását. Ezt tovább nehezíti, hogy a szakszerű karbantartásának elmulasztása miatt, 
egyes szélerőművek ideiglenesen leállításra kerültek. Amiben komoly lehetőség rejlik, és 
az utóbbi években jelentős fejlődést mutatott az a fotovoltaikus erőművek 
csúcsteljesítményének növekedése. 2010-ben csupán 2 MW, 2014-ben 77 MW,  
2018-ban már 640 MW 2019-ben pedig 960 MW volt az összkapacitás. Az egyre 
gyorsuló növekedés a háztartási kiserőműveknek és a nagyteljesítményű napelem-
farmoknak egyaránt köszönhető. Jelenlegi legnagyobb naperőmű a paksi, 20,6 MW 
teljesítménnyel. Az utóbbi években jelentős teljesítményű naperőmű-park létesült még 
Bükkábrányban, Felsőzsolcán, Százhalombattán és Visontán, valamint számos erőmű 
van épülőben.15, 16, 17 

 
2. ábra: A magyarországi napelemes erőműpark csúcsteljesítményének alakulása az 

elmúlt évtizedben 

                                                             
14 Bodnár 2019. 
15 Győri 2015. 
16 Ziborács et al. 2017. 
17 Kulcsár 2018. 
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Hazánkban egyetlen geotermikus erőmű található 3 MW beépített kapacitással. 
2017-ben létesült Turán. A további bővítésre, újabb erőművek létesítésre jelentős 
potenciál áll rendelkezésre, azonban a létesítés meglehetősen körülményes és 
kockázatos, Tovább rontja a geotermikus energia megítélését az alacsony 
vízhőmérséklet, ami miatt csak rossz, 6-10% hatásfokú ORC (Organic Rankine Cycle) 
rendszerű erőművek létesítésére van lehetőség. Gotermikus erőművek esetében a 
kapcsolt üzem sokkal kifizetődőbb, vagyis tárhőszolgáltatást is végeznie kell a 
villamosenergia-termelés mellett, mint ahogy teszi azt a turai erőmű.18 

Jelenleg Magyarország a biomassza potenciáljának mintegy 15%-át hasznosítja. 
Amennyiben a teljes potenciált biomassza tüzelésű erőműben hasznosítanánk, akkor 
mintegy 2.800 MW összteljesítményű új erőművet létesíthetnénk. Természetesen a nap- 
és a szélerőművek további bővítésében is gondolkodnunk kell, mindemellett nem 
felejthetjük ki a települési szilárd hulladékok és az abból készülő másod-tüzelő-anyagok 
erőművi hasznosítását sem.19, 20  

A 3. ábra szemlélteti Magyarország 2030-ra várható erőművi teljesítmény 
összetételét. Ha csak Paks 2 épülne meg, akkor középtávon egy erőműves országgá 
válnánk és egyik erőművünk sem magyar tüzelőanyaggal működne.21, 22, 23 

 

 
3. ábra: Beépített erőművi teljesítmények Magyarországon, prognózis 2030-ra24 

 
  

                                                             
18 Haffner 2017. 
19 Bodnár 2017. 
20 Haffner 2018. 
21 Bodnár 2017. 
22 Aalto et al. 2017. 
23 Stóbl 2015. 
24 Uo. 
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A Mátrai Erőmű hatásfoka jelenleg 29%, de újonnan üzembe helyezett 
ligniterőművek hatásfoka már a 43% hatásfokot is elérhetné. Mindezek miatt szükséges 
és indokolt erőmű építése a Mátrában is. A nagy kérdés, hogy két darab 500 MW-os 
blokkot ki fog megépíteni? A legnagyobb probléma az, hogy 5.400 MW-nyi 
alaperőművünk lesz (atom és szén), amelynek a szabályozása rugalmatlan.25, 26, 27 

A 4. ábra szemlélteti a 2030-ra várható különböző energiaforrású erőművek 
egymáshoz viszonyított arányát. Megfigyelhető, hogy 2020-hoz képest már nem a 
földgáz, hanem az atomenergia fog dominálni a maga 40%-os részesedésével.  
A földgáztól való függősége jelentősen csökkenni fog Magyarországnak, mivel a földgáz 
üzemű erőművek összteljesítménye 900 MW-tal csökkeni fog.28 

 

 
4. ábra: Beépített erőművi teljesítmények aránya Magyarországon, prognózis 2030-ra29 

 
Magyarország erőműmixe kialakítható lenne úgy 2030-ra, hogy ne legyen szükség 

importra. A változó hiány csökken 2020-hoz képest, mert feltételezzük, hogy addigra 
már lesz valamilyen energiatároló a villamosenergia-rendszerben. Ha egy átlagos napi 
bruttó termelést kiszámolunk 2030-ban, akkor körülbelül 5.600 MW jön ki. Ekkorra a 
jelenlegi paksi blokkok mellett Paks 2 is üzemelni fog két 1.200 MW-os blokkal.  
A megújulók és egy szükséges lignittüzelésű erőmű mellett a gáztüzelésűeknek még 
kevesebbet kell majd menniük, mint manapság. Hajnali órákban még az is előfordulhat, 
hogy Paks 2 blokkjait vissza kell terhelni, ami egy alaperőműnél nem gazdaságos. 
Megoldható úgy is a probléma, ha exportálunk, persze ez csak akkor lehetséges, 
 ha szomszédos országokban van, aki meg is veszi.30, 31, 32 
  

                                                             
25 Bodnár 2017. 
26 Haffner 2018. 
27 Aalto et al. 2017. 
28 Bodnár 2017. 
29 Uo. 
30 Uo. 
31 Haffner 2018. 
32 Aalto et al. 2017. 
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Összességében elmondható, hogy a jövőben szükség lesz új erőművek építésére, 
a jelenleg még üzemelő, de folyamatosan elöregedő és leállítandó alap és 
menetrendtartó erőművek, valamint a gyors kiegyensúlyozó képességgel rendelkező 
csúcserőművek pótlására. Az atomenergia mellett a lignit- és a biomassza tüzelésű 
erőművek, valamint a folyamatosan csökkenő bekerülési költségű nap- és szélerőművek 
létesítésével növelhetjük Magyarország villamosenergia-rendszerének biztonságát. 

 
6. Napelemes és biomassza erőművek Magyarországon 
 

Magyarországon a megújuló energiaforrások közül a biomassza a meghatározó.  
Az utóbbi években viszont rohamosan terjedtek a napelemes erőművek, amelyek 
telepítése a közeljövőben is mérvadó lesz. Magyarországon 2019-ben a napelemes 
erőművek beépített csúcsteljesítménye elérte a 960 MW-ot. Ez pont a Mátrai Erőművel 
megegyező kapacitás. Ennek ellenére az éves energiatermelése tizedannyi. Ez azért 
lehetséges, mert a Mátrai Erőmű a karbantartási leállásokon kívül folyamatosan a 
névleges teljesítményén tud termelni, ezért az éves csúcsteljesítmény kihasználtsági 
tényezője 90% felett van. Ellenben a napelemes erőművek napi 1-2 órán keresztül 
tudnak a névleges teljesítményükön üzemelni, mert napi szinten csak ennyi ideig érik 
őket ideális szögben a napfény. Amikor nem süt a Nap, akkor nem tudnak termelni.  
Ez napi szinte 12 óra teljes kiesést jelent. A köztes időszakban pedig Gauss-eloszlás 
jelleggel termelnek. Emiatt az éves csúcsteljesítmény kihasználtsági tényezőjük átlagosan 
10% körül alakul. Dél-Magyarországon ez az érték elérheti a 12-14%-ot is, míg Észak-
Magyarországon rendszerint 8-9%. Jelenleg Magyarországon üzemelő napelemes 
erőművek aktív felülete 6 km2, helyigényük a telepítés jellege miatt meghaladja  
a 15 km2-t. Darabszámuk 4 millió körül mozog. Amennyiben ezeket a napelemeket 
egymás után sorba tennénk, akkor az elsőtől az utolsóig több, mint 6.200 km-t kellene 
sétálnunk. 

 
7. Az életciklus-elemzés 

 
Az életciklus-elemzés (LCA- Life Cycle Assessment) napjainkban, az egyik 

legjobban teret hódító környezetmenedzsment rendszereszköz, amelynek alkalmazása 
elsősorban az egymást helyettesítő szolgáltatások, termékek és technológiák esetén a 
legcélravezetőbb. Az LCA kapcsán számszerűsítést és becslést végzünk arra 
vonatkozóan, hogy egy termék teljes élettartama során (előállítása, annak elosztásán, 
elhasználásán át a belőle képződő hulladék ártalmatlanításáig) milyen környezeti 
terheléseket okoz, illetve milyen és mennyi természeti erőforrást használ fel (beleértve 
az energiakiadásokat is).33 Az ISO 14040 szabvány alapján az életciklus-elemzés a 
következőképpen definiálható: „a termékkel kapcsolatos környezeti tényezők és 
potenciális hatások értékelésének olyan módszere, amely leltárt készít a termékkel 
kapcsolatos folyamatok rendszerének bemeneteiről és kimeneteiről; kiértékeli az ezekkel 
kapcsolatos potenciális környezeti hatásokat; értelmezi a leltári elemzésnek és a 
hatásértékelés fázisainak eredményeit a tanulmány céljainak figyelembevételével.”  

                                                             
33 Bodnár 2017. 
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Az életciklus szemlélet a felelős vállalti magatartás eredményeként született meg.  
A folyamatosan változó piacon egyetlen vállalat sem képes tartósan sikereket elérni, ha 
nincs a vállalatnak környezeti menedzsmentje. A környezeti menedzsmentnek rengeteg 
eszköze és módszere létezik, amelyek a hatékonyabb környezeti problémák kezeléséhez 
járulnak hozzá. A megfelelő módszerek kiválasztását számtalan tényező nehezíti és 
befolyásolhatja, ilyen például a környezetpolitikai célok és a környezetvédelemi 
szabályozás. A környezeti politika célja a szolgáltatási és termelési tevékenységek, 
valamint a technológiák kibocsátásaiból származó környezetet károsító hatások 
minimalizálása. Ennek érdekében a termelés teljes életciklusa során figyelembe kell 
venni a környezetbarát termékek, illetve a tisztább termelési technológiák 
alkalmazásának előtérbe helyezési lehetőségét, továbbá meg kell találnunk a legkisebb 
környezeti kockázatot jelentő hulladékkezelési módszereket. Klasszikus értelemben 
környezetbarátnak csak akkor nevezhetünk egy terméket, vagy egy technológiát, ha 
maga a termék, illetve a gyártása és fogyasztása során keletkező hulladékoknak közvetve 
és közvetlenül nincs környezetterhelő hatásuk. Ebben az értelemben az adott termékre 
vonatkozó ökológiai mérleg a „bölcsőtől a sírig” terjedő szemléletben pozitív, de 
legalábbis semleges a környezetre nézve.  A gyakorlatban elképzelhetetlen egy olyan 
termelési, és fogyasztási folyamat, ami hulladékmentesnek tekinthető, ezért maga a 
pozitív jelző használata ez esetben arra utal, hogy a termékekre és technológiákra 
vonatkozó kedvezőtlen környezeti hatások kisebbek. Egy termék vagy egy technológia 
környezetbarát jellegének felismerése nem egyszerű feladat és a gyakorlatban számos 
ellentmondással találkozhatunk. Igaz, az LCA szükségességét és hasznosságát senki sem 
vitatja, ennek ellenére gyakran fogalmazódnak meg olyan kritikák, miszerint a módszer 
nagyon időigényes, költséges és sokszor hiányos is, mivel nem mindig állnak 
rendelkezésre megfelelő adatok az életciklus minden egyes folyamatáról. Az 
eredmények értelmezésénél gyakran előfordul, hogy a rendelkezésre álló életciklus-
elemzési eredmények nehezen, vagy egyáltalán nem illeszthetőek a terméktervezéshez 
vagy a vállalati környezetirányítás dinamikus rendszerébe.  

Az LCA-t eredetileg döntéstámogató eszköznek fejlesztették ki, amely környezeti 
szempontból tesz különbséget termékek, ill. szolgáltatások között. A teljes elemzések 
egyszerűsítéséhez lehetőség van a termék életciklusának csak egyes részeit vizsgálni, 
vagy csak bizonyos hatásokat vizsgálni a termék teljes életciklusát figyelembe véve.34 
Az életciklus-elemzés (LCA) egy termékkel, folyamattal, szolgáltatással vagy 
tevékenységgel kapcsolatos környezeti kibocsátások értékelésének folyamata, amely a 
következő főbb lépésekből áll: (1) a felhasznált energia és anyagok, valamint a 
környezetbe kibocsátott hulladékok azonosítása és mennyiségi meghatározása; (2) ezen 
energia- és anyagfelhasználások, valamint a környezetbe történő kibocsátások hatásának 
felmérése; (3) valamint a környezeti fejlesztések lehetőségeinek meghatározása és 
értékelése. Manapság ezek az alkalmazások magukban foglalják a kormányzati politikát, 
a stratégiai tervezést, a marketinget, a fogyasztói oktatást, a folyamatok fejlesztését és a 
terméktervezést. Ezeket az ökocímkék és a fogyasztói oktatási programok alapjául is 
használják az egész világon. Az ISO 14040: 2006 szerint: „Szisztematikus eljáráskészlet 
az anyagok és az energia bemeneteinek és kimeneteinek, valamint a kapcsolódó 

                                                             
34 Uo. 
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környezeti hatásoknak az összegyűjtésére és vizsgálatára, amelyek közvetlenül a termék 
vagy szolgáltatási rendszer működésének tulajdoníthatók az életciklusa során.”  

Az életciklus-felmérés négy fő szakaszból áll (5. ábra): (1) A cél és az alkalmazási 
kör meghatározásának fázisa: az LCA hatóköre, beleértve a rendszerhatárokat és a 
részletesség szintjét, a tárgyától és a tanulmány tervezett felhasználásától függ.  
Az LCA mélysége és szélessége jelentősen eltérhet az adott LCA céljától függően.  
(2) A készlet-elemzési szakasz (LCI fázis): az LCA második fázisa. Ez a bemeneti / 
kimeneti adatok leltára a vizsgált rendszerrel kapcsolatban. Ez magában foglalja a 
meghatározott tanulmány céljainak eléréséhez szükséges adatok gyűjtését.  
(3) A hatásvizsgálati szakasz (LCIA fázis): az LCA harmadik fázisa. Az LCIA célja, hogy 
kiegészítő információkat nyújtson a termékrendszer LCI-eredményeinek felméréséhez 
annak környezeti jelentőségének jobb megértése érdekében. (4) Értelmezési szakasz: Az 
életciklus-értelmezés az LCA-eljárás utolsó szakasza, amelyben az LCI vagy az LCIA, 
vagy mindkettő eredményeit összefoglalják és megvitatják a következtetések, ajánlások 
és a döntéshozatal alapjaként, az a cél és a hatály meghatározása. 

 
5. ábra: Az LCA szakaszai35 

 
8. Villamosenergiatermelés környezeti kibocsátásai 
 

Az erőművek környezeti kibocsátásának meghatározására életciklus-értékelést 
végeztünk. Az elemzésekhez a leggyakrabban használt CML-értékelési módszert 
választottuk. A funkcionális egység 1 kWh villamos energia előállítása életciklus-
megközelítés szerint. Megvizsgáltuk a hét legreprezentatívabb környezeti hatáskategória 
értékeit. A 4. táblázat bemutatja ezen hatáskategóriák sajátosságait. 

 
Globális felmelegedési potenciál  GWP kg CO2 egyenérték 
Savasodási potenciál  AP kg SO2 egyenérték 
Eutrofizációs potenciál EP kg foszfát egyenérték 
Ózonréteg-elvékonyodási potenciál  ODP kg R11 egyenérték 
Kimerülő abiotikus források ADP elements kg ólom egyenérték 
Kimerülő abiotikus fosszilis források ADP fossil MJ 
Human toxicitási potenciál  HTP kg DCB egyenérték 

4. táblázat: A legfontosabb környezeti hatáskategóriák 

                                                             
35 Product Design for the Environment (2020).  
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A következőkben összehasonlítjuk Magyarország, Svájc, Románia, Szlovákia és 
az EU-28 környezeti hatáskategóriáit. Először vizsgáljuk meg külön a globális 
felmelegedési potenciált. Az ábra azt mutatja, hogy Romániában a legnagyobb a szén-
dioxid-kibocsátás 1 kWh villamosenergia előállítása során. A 2019-es adatok szerint 
mindhárom EU-tagállam magasabb GWP-vel rendelkezik, mint az Európai Unió  
28 tagállama átlaga. A svájci villamosenergia-termelésből származó karbon-lábnyom az 
EU-28 átlagának csaknem egyharmadát teszi ki. 
 

 
6. ábra: Normalizált szén-dioxid kibocsátás Magyarország, Svájc, Románia, Szlovákia és 

az EU28 átlagára nézve 
 

A 7. ábra a különböző országok normalizált környezeti hatáskategóriáit mutatja. 
Látható, hogy Svájcnak a legalacsonyabb a környezeti hatása, ha 1 kWh villamos 
energiát termel. Szlovákia teljesítménye pontosan az EU-28 átlaga. Magyarország csak 
1%-kal haladja meg ezt az értéket. Románia a legtöbb környezeti hatáskategória 
szempontjából kedvezőtlenebb helyzetben van, mint a vizsgált országok többi része. 

 

 
7. ábra: Normalizált környezeti hatások Magyarország, Svájc, Románia, Szlovákia és az 

EU28 átlagában 

0,00
0,10
0,20
0,30
0,40
0,50

kg
 C

O
2-

eg
ye

né
rt

ék

GWP

0%
20%
40%
60%

GWP

AP

EP

ODP

ADP elements

HTP

Magyarország Svájc Románia

Slovákia EU28



Bodnár István – Matusz-Kalász Dávid – Faragó Dávid 
– Palotás Árpád Bence – Siménfalvi Zoltán Károly 

Agrár- és Környezetjog 
2020. 28. szám 

Villamosenergiatermelés és környezeti hatásai  
 

 

122 
 

A 8. ábra szemlélteti a kimerülő abiotikus fosszilis forrásokat. Ez a kategória azt 
mutatja meg, hogy mekkora mennyiségű fosszilis tüzelőanyagot használnak fel az 
előállított villamosenergia-egységre vonatkoztatva; ennélfogva az abiotikus fosszilis 
tüzelőanyagok kimerülését mutatja. Megfigyelhető, hogy Svájc kivételével az összes 
országban és az EU-28-ban a villamosenergia-termelés hozama negatív. Ez azt jelenti, 
hogy több fosszilis energiát használunk, mint amennyi energiát tudunk termelni. 
Svájcban a megújuló energiaforrások magas aránya miatt a fosszilis tüzelőanyagok 
kimerülése lassabb. 

 
8. ábra: Normalizált abiotikus kimerülő fosszilis források 

 
Végül vizsgáljuk meg, hogyan alakulna Magyarország környezeti kibocsátása 

2030-ra, ha a tervezett erőmű építése befejeződne, és a meglévő erőművek továbbra is 
üzemben maradnának. A megújuló energiaforrások közül főként a napelemes-
erőművek jelentős építésére számíthatunk. A 9. ábra azt mutatja, hogy a 
villamosenergia-termelés karbon-lábnyoma több mint 23%-kal csökkenhetne 2030-ra. 
Noha a fosszilis tüzelőanyagok kimerülése továbbra is negatív maradna, ennek ellenére 
mégis várhatóan körülbelül 10%-kal javulhatna a 2019-es adatokhoz képest. 

 
9. ábra: Villamosenergiatermelés normalizált karbon-lábnyoma 2019 és 2020 években 
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9. Erőművek környezeti kibocsátásainak csoportjai 
 
Az erőműveket a környezeti hatásaik, kibocsátásaik alapján két csoportra lehet 

osztani. Az egyik csoportot azok az erőművek képviselik, amelyekben anyag-energia 
átalakulás van. Ezen erőművek a villamosenergia előállítása során közvetlen károsanyag 
kibocsátással járnak. A másik csoportban azok az erőművek találhatók, amelyek energia-
energia átalakítási folyamatot valósítanak meg, így ezek közvetlenül nem rendelkeznek 
környezeti kibocsátással. Az első csoportba tartoznak a tüzelés útján energiát termelő 
erőművek, mint például a hagyományos, nem megújuló fosszilisenergiaforrást,  
vagy a megújuló hulladékot és a biomasszát hasznosító erőművek. A második csoportba 
tartoznak a klasszikus értelemben vett megújuló energiaforrások, mint a víz, a szél és a 
napenergia, de a hagyományos atomerőművek is. Az első csoportba tartozó erőművek 
között a biomasszán alapuló különbözik a többitől. Mivel a biomassza megújuló 
energiaforrás, és az elégetése során annyi széndioxidot termel, mint amennyit élete 
során megkötött, ezért szén-dioxid semlegesnek tekinthető. Azonban ez a széndioxid-
semlegesség csak akkor igaz, ha legalább annyi biomasszát újítunk meg, mint amennyit 
felhasználtunk. Igaz, ez sem teljesen igaz.36 

A bioüzemanyagok előállítása az utóbbi években jelentősen fejlődött. Egyes 
országokban a hagyományos üzemanyagokba megadott arányban bioüzemanyagokat 
kell keverni értékesítés előtt, de arra is találunk példát, ahol magukat az alternatív, 
megújuló üzemanyagokat közvetlenül az üzemanyag kutakon vásárolhatjuk meg. Más 
országokban pedig kifejezetten tiltják és szankcionálják a bioüzemanyagok 
forgalmazását és hajtóanyagként történő alkalmazását.37 

A legismertebb bioüzemanyag a bioetanol, közismertebb nevén az E85,  
ami fosszilis benzin kiváltására alkalmas. Szin-tén ismert gázolaj-helyettesítő a biodízel, 
ami elsősorban növényi olajokból állítható elő. A fagázban rejlő lehetőséget, mint 
alternatív üzemanyag, már 1901-ben felfedezték és a II. világháború idején,  
a kőolajhiány időszakában előszeretettel alkalmazták a hadseregben, a civil szférában és 
a mezőgazdaságban járművek és gépek üzemanyagául. Az 1940-es évek elején 
világszerte több mint egy millió ilyen jármű volt forgalomban. Mára szinte teljesen  
a feledés homályába merült. Végül pedig a biogázt célszerű megemlíteni, mint a földgáz 
alapú autógázt helyettesítő bioüzemanyagot. Az energetikai hasznosítás legfontosabb 
előfeltétele, hogy a feladott hulladék nagyobb arányban tartalmazzon éghető 
komponenseket, mint éghetetleneket. 

Az éghetetlen komponensek szilárd fázisban salakként és hamuként maradnak 
vissza, aminek további kezeléséről gondoskodni kell. Az utókezelés lehet lerakóban 
történő elhelyezés, vagy vitrifikálás (salakolvasztás), amely során a fémek 
visszanyerhetők, a maradék szervetlen összetevők pedig üvegesíthetők. További feltétel, 
hogy a gyakorlatban is valósuljon meg az energia visszanyerés, tehát a rendszer 
energiamérlege pozitív értéket képviseljen. Nem elhanyagolható szempont, miszerint 
csak akkor érdemes az energetikai célú hasznosítás, ha a hulladékból termelt energia 
fajlagos mennyisége nagyobb, mint amennyi az anyagában történő hasznosításnál 
igényként jelentkezik. 
                                                             
36 Bodnár 2017. 
37 Uo. 
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10. ábra: The exhaust comparison of the main energy sources38 

 
Mivel az erőművek építése, üzemeltetése és életútja végén a szanálása is energiát 

és jelentős nyersanyagot igényel, ezért szén-dioxid semlegesség valójában csak akkor 
érhető el, ha a figyelembe vesszük az előbb felsorolt folyamatok kibocsátását is. Ez azt 
jelenti, hogy akár 1,5-ször több biomasszát kell újratermelni, mint amennyit az erőmű 
felhasznál. Tehát egyre vagy egyre több biomasszát kell ültetni állandó felhasználás 
mellett, vagy egyre kevesebbet felhasználni azonos újratermelés mellett. Ezen elvek 
figyelembevételével a biomassza erőművekkel termelt villamosenergia széndioxid 
kibocsátása akár negatív előjelet is felvehet. 

Az építés, üzemeltetés és szanálás környezeti hatásait a többi erőműtípusnál is 
figyelembe kell venni. Ez azt jelenti, hogy minden erőműnek van egy közvetett 
környezeti kibocsátása is, amihez hozzáadódik a közvetlen kibocsátás és ezek együttese 
eredményi egy erőmű valós környezeti hatásait. A fosszilis erőműveknél jellemzően a 
közvetlen kibocsátások a nagyobbak, akár a teljes kibocsátás 90-95%-át is kitehetik.  
A megújuló energiaforrásoknál, mint a biomassza fordított a helyzet. A víz, a szél és a 
napenergiát hasznosító erőműveknél pedig csak közvetett kibocsátásokkal kell 
számolnunk. A közvetett kibocsátás számítása az erőmű teljes élettartamára 
vonatkoztatva kerül meghatározásra. Amennyiben a tervezett élettartam alatt termelt 
villamosenergia mennyiségével elosztjuk az erőműépítés, üzemeltetés és szanálás során 
keletkező környezeti kibocsátást, akkor megkapjuk a fajlagos, egységnyi 
villamosenergia-termelésre jutó közvetett kibocsátások értékét. Az egyes erőművekhez 
eltérő és széles skálán mozgó primerigényt lehet rendelni. A primerigény lényegében 
kétfelé osztható, az egyik anyagban, a másik energiában fejezhető ki. Tehát nyersanyag- 
és nyersenergiaigény.  
                                                             
38 Körényi 2019. 
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Ez utóbbi szintén kifejezhető anyagigénnyel, hiszen a felhasznált energiák 
jellemzően fosszilis alapúak, így fosszilis anyagigényként jelentkezik, bár továbbra is 
energia mértékegységben mérjük. Mivel a megújuló energiaforrások (víz, szél és 
napenergia) energiasűrűsége elenyésző a hagyományos és a biomassza alapú 
erőművekhez képest, ezért építésük nagy nyersanyag és nyersenergia igénnyel 
rendelkezik. A helyfoglalásuk is jelentősen nagyobb. Ezek alapján a közvetett környezeti 
kibocsátásuk is nagyobb, mint a hagyományos és biomassza erőműveknek.  

 
11. ábra: Energy payback time diagram39 

 
Szintén nem szabad figyelmen kívül hagyni az erőművek elöregedéséből 

származó hatásfokcsökkenést, amely főként a napelemes erőműveket érinti érzékenyen. 
Mivel a napelemek félvezető eszközök, ezért az elöregedésük intenzívebb 
hatásfokromlást eredménye, mint más erőműveknél. A napelemes erőműveknél egy 
töblett hatékonyságcsökkentős tényezővel kell számolnunk. Ez pedig a környezeti 
adottságokból adódó felületi szennyeződések, mint például a madárürülék és a szálló 
por, amelyek a napelem felületén lerakódva, termeléskiesést eredményeznek. Ezen 
hatásokat is valamilyen formában figyelembe kell venni a közvetett környezeti 
kibocsátások számításánál. 
 
10. Hulladékból történő energiatermelés 

 
A hulladékkezelés módja világszerte éles vitákat szül. A hulladékgazdálkodási 

piramis hivatott ezeket az ellentéteket csillapítani, mely kimondja, hogy a 
legmegfelelőbb problémakezelés a megelőzés és minimalizálás. Az újrahasználat és 
újrahasznosítás a technikai feltételeken túl helyes társadalmi hozzáállást is igényel. 
Továbbá a szelektív hulladékgyűjtés problematikáján túl, bizonyos tényezők 
ellehetetlenítik az, például étellel szennyezett hulladék. A piramis magasabb szintjén, 
ezáltal kevésbő kedvező megoldásként szerepel a tüzelőanyag-kiváltás. Az energetikai 
hasznosítás jobban terheli a környezetet, de lényegesen egyszerűbb az előkészítés,  

                                                             
39 Uo. 
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és a munkafolyamatok megtervezése. A hulladék sokféle eljárással lehet energiát nyerni. 
Alkalmaznak hagyományos égetést, pirolízist, gázosítást és plazmatechnológiát egyaránt. 
Technológiától függően a hulladék képes lehet szilárd tüzelőanyag és földgáz kiváltására 
is, továbbá alkalmazhatók villamos- és hőerőműként működő létesítményekben 
egyaránt. Égetésnél hőenergia szabadul fel, valamint szilárd maradék és füstgáz 
keletkezik. Ennek a felhasználási lehetőségnek a felszabaduló füstgáz legnagyobb 
problémája és ellenérve, leginkább annak veszélyesanyag tartalma, valamint az 
üvegházhatást okozó komponensei, tovább gondot okoz a keletkező hamu is. Az ilyen 
melléktermékeket kizárólag tisztítás után szabad a környezetbe engedni. A biológiailag 
lebomló hulladékok esetén a fermentálás a legkedvezőbb megoldás, ahol biogáz 
szabadul fel. További eljárások is ismertek, amelyek során, termikus úton történik a 
kezelés. Az energetikai célú hasznosításon szűkebb értelemben a villamos- és a 
hőenergiatermelést értjük. Ide tartoznak azok a technológiák is, amelyekkel 
biozemanyagot lehet előállítani, amely mechanikai energiává alakítható.  
A leggyakrabban alkalmazott termikus kezelési technológiák lehetőséget adnak a 
hulladékban rejlő energia hasznosítására. Ilyen technológia a hagyományos égetés 
mellett a gázosítás, a pirolízis, a plazmatechnológia, vagy éppen ezek kombinációja. 
Ezeket az eljárásokat gyakran hulladékból energiát technológiáknak nevezik.40 

A legismertebb termikus kezelési technológiák:41 (1) hagyományos égetés, amely 
teljes oxidációs megoldás, (2) pirolízis, amely az anyagok termikus degradációja az 
oxigén teljes kizására mellett, (3) gázosítás, mint másodlagos oxidációs eljárás,  
(4) plazmatechnológia, amely másodlagos oxidációt valósít meg, és gyakran kombinálják 
pirolízissel (plazma-pirolízis), vagy gázosítással (plazma-gázosítás); a technológia 
végeredménye éghető szintézisgáz és stabilizlt üvegsalak. 

A termikus kezelési technológiákat a tipikus reakciókörülményeik alapján szokás 
összehasonlítani (5. táblázat). Az első és legfontosabb reakciókörülmény az alkalmazott 
hőmérséklet, amely előzetes tájékoztatást ad a technológia környezetre gyakorolt 
hatásáról és a beruházási költségéről. Általánosságban elmondható, hogy a hőmérséklet 
növelésével csökkenthető a technológia környezetkockázati tényezője, de ezzel együtt 
arányosan növekedni fog a beruházási költség. A nagyobb hőmérséklet speciális 
anyagok, fémötvözetek és műszaki kerámiák alkalmazását igénylik, amelyek jelentős 
költségnövekménnyel járnak. A második reakciókörülmény az égéslevegő mennyisége, 
azaz a sztöchiometriai arány. Részben ez a körülmény mutatja meg, hogy mekkora lesz 
a füstgázkibocsátás mértéke. Az egynél nagyobb értékek esetében jelentős légfelesleggel 
kell számolnunk, amely így növeli közvetlenül a kibocsátott füstgáz mennyiségét, 
valamint közvetve – a füstgáztisztítási rendszeren keresztül – a beruházási és 
üzemeltetési költségeket. A harmadik reakciókörülmény a segédáramok típusát foglalja 
magába. Az alkalmazott segédgáz befolyásolja a keletkező végtermékek összetételét, 
kezelhetőségét, fizikai- és kémiai tulajdonságait. Bizonyos technológiáknál külső hő 
bevitelre lehet szükség, amely földgáz, szén, vagy olaj póttüzeléssel, illetve villamos 
energiával valósítható meg. A keletkezett végtermékek megmutatják, hogy a 
technológiát elhagyó anyagok milyen formában hasznosíthatók, vagy esetlegesen milyen 
típusú utókezelést igényelnek. Abban az esetben, ha a keletkező végtermékek 
                                                             
40 Bodnár 2014. 
41 Uo. 
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haszontermékek, célszerű megadni, hogy energiatermelés céljából történő hasznosításuk 
során milyen erőgépet alkalmazunk. 

 
Technológia T 

[°C] 
Oxidációs 

faktor Segédgáz Termék Erőgép 

Pirolízis 500 
1200 

λ = 0 
endoterm - pirogáz, piroolaj 

és pirokoksz 
gázmotor, 
gőzturbina 

Hagyományos 
égetés 1150 λ = 1,5 

exoterm 

földgáz 
póttüzelés, 

levegő 

füstgáz (<5% 
éghető), salak, 

hamu és pernye 
gőzturbina 

Gázosítás 1200 
1600 

λ = 0,55 
másodlagos 

oxidáció 
levegő 

szintézisgáz, 
salak, hamu és 

pernye 
gázmotor 

Plazma-gázosítás 1200 
2000 

λ = 0,5 
másodlagos 

oxidáció 

levegő, 
gőz 

szintézisgáz, 
üvegsalak gázmotor 

Plazmatechnológia 3000 
5000 

λ = 0,5 
másodlagos 

oxidáció 

gőz, 
O2 és CO2 

keverék 

szintézisgáz, 
üvegsalak gázmotor 

Földgáz- és biogáz 
égetése 650 λ = 0,99 

exoterm levegő füstgáz (<3% 
CH4 tartalom) gázmotor 

Széntüzelés 500 λ = 0,99 
exoterm levegő 

füstgáz (<5% 
éghető), salak, 

hamu és pernye 
gőzturbina 

5. táblázat: A vizsgált technológiák és reakció körülményeik 
 

Az erőgép típusa közvetlenül a technológiák energetikai hatékonyságát, ez pedig 
közvetve a gazdaságossági mutatókat, legfőképpen a megtérülési időt befolyásolja, 
határozza meg. Mindezek figyelembevételével célszerű a technológiákat tovább 
vizsgálni és az egyes összefüggéseket külön-külön ellenőrizni, összehasonlítani és 
értelmezni. Ahhoz, hogy a döntéshozatali folyamat során minden fontos és látszólag 
kevésbé fontos tényező hatása és súlya felismerhető legyen, egy átfogó modell 
alkalmazása válik indokolttá. A háromszögmodell az eddigi kutatási eredmények alapján 
megfelelően kezeli a technológiai sajátságokat az értékelési folyamat során. Kellő 
körültekintést biztosít a releváns információk begyűjtésére és az 
összehasonlíthatóságára. Azt hozzá kell tennem, hogy a modell csak annyira pontos, 
amennyire pontos adatokat szolgáltat egy-egy technológia. 

A szerves ipari hulladékok termikus úton történő kezelésére tizenegy 
technológiát elemeztünk. A referenciamennyiség a földgáz gázmotorral történő 
energiatermelése. A környezeti kategóriákból a globális felmelegedési potenciált (GWP) 
emeltük ki, mivel fő célunk a széndioxid-takarékos technológiák megtalálása. Ezen 
technológiák közül az üvegházhatást okozó összes gáz közül a szén-dioxid a 
legjelentősebb. A választott funkcionális egység, azaz a kezelés összehasonlításának 
alapja az egy kWh előállított villamosenergia. A vizsgálat peremfeltételeit a 6. táblázat 
tartalmazza.42 

                                                             
42 Uo. 
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Rendszerhatár Alkalmazott módszer és funkcionális egység 

A hulladék feladásától a keletkező 
szintetikus gáz égéséig. 

Módszer: 
CML 2001 
Funkcionális egység: 
1 kWh electricity (CHP) 

Az erőmű működési állapota és kiaknázása 
Működési állapot: 
Normál, állandó működési állapot. 

Kihasználtság: 
75,34 % éves teljesítménykihasználtság 

Környezeti hatáskategória értékegység 
Globális felmelegedési potenciál 
(GWP) 

kg CO2- egyenérték 

Hatáskategória leírása 
A GWP az üvegházhatású gázok (például CO2, CH4, N2O és FCKW) 
meleghőmérséklete relatív mérőszáma a légkörben. Összehasonlítja a kérdéses gáz 
egy bizonyos tömegének csapdába esett hőmennyiségét egy hasonló tömegű szén-
dioxid által befogott hőmennyiséggel. A GWP-t egy meghatározott időintervallumra 
számolják, általában 20, 100 vagy 500 évre. 

6. táblázat: Az elemzés peremfeltételei 
 
Az eredmények alapján elmondhatjuk, hogy a legkedvezőbb eredményeket a 

plazma technológiákkal sikerült elérni (6. ábra). Ezek az eredmények kedvezőbbek,  
mint a földgázból kapcsolt energiatermeléssel történő villamosenergiatermelés a magyar 
átlagra vonatkoztatva. A legkedvezőtlenebb érték a pirolízisnél tapasztalható.  
Ez az érték 500°C hőmérsékleten magasabb, mint a magyar széntüzelésű erőmű. Ez az 
erőmű 1,22 kg CO2/kWhe-t bocsátott ki, amelyet 2016-ra 0,9 kg-ra kellett volna 
csökkenteni. A magasabb hőmérsékleten végzett pirolízis (1200°C) jobb, mint a 
gázosítás, és a plazma-gázosítás bizonyos. A hőmérséklet emelkedése csökkentette a 
szén-dioxid-kibocsátást minden megtermelt kWh villamos energiánként. Ennek oka a 
szintézisgáz magasabb fűtőértéke. A hagyományos égetés kibocsátása az alacsonyabb 
hőmérsékleti gázosítás (1200°C) és a plazma-gázosítás (1200°C) között helyezkedik el. 
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12. ábra: Szén-dioxid kibocsátás technológiánként 1 kWh villamosenergia termelésre 

vonatkozóan 
 
11. Összefoglalás 
 

Napjainkban a fokozódó energiaigény egyre nagyobb kihívások elé állítja  
a szakembereket. Miközben a nemzetközi irányelvekhez való igazodás és a társadalmi 
szemléletváltás sürgeti a megújulók előnyben részesítését és a felhasználás 
hatékonyságának növelését. A jelenlegi elöregedő erőművi rendszer helyettesítése 
számos eddig még talán fel sem tárt kérdést és feladatot tartogat. Ahhoz, hogy ezekről 
pontos, átfogó képet kapjunk nélkülözhetetlen a teljes életciklus elemzés alkalmazása  
a fenntartható energiatermelés biztosítása érdekében.  
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