
 

12 

 

Németh Gyula 

MAGYARORSZÁG VILLAMOSENERGIA-ELLÁTÁSÁNAK JELENKO-
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The current potentials of Hungary's electricity supply 

Absztrakt 

Magyarországon a felhasznált villamos energia mennyisége évről évre lassú növe-
kedést mutat. A hazai erőművek jelenlegi kapacitása nem fedezi a teljes szükségle-
tet, ráadásul az itthon előállított áram mennyisége csökkenést mutat évről évre. En-
nek legfőbb oka, hogy a villamos energiát előállító erőművek egy részénél a kötelező 
karbantartást sem hajtották végre, a korszerűsítés sok esetben fel sem merült, ezért 
erőműveket zártak be. 
Az Európai Unió irányába Magyarország vállalta, hogy 2020-ra az energiafogyasz-
tásban a megújuló energiák aránya eléri a 14,65%-os arányt, ami azt jelenti, hogy a 
maihoz képest duplájára kellene azt emelni. A jelenlegi beruházások mennyisége és 
iránya ezt a vállalást nem támogatja teljes mértékben, annak ellenére, hogy remek 
adottságaink vannak a megújuló energiaforrások hasznosítására.  
A publikáció célja, rámutatni a jelenlegi helyzet fenntarthatatlanságára, és reális al-
ternatívákat bemutatni arra vonatkozóan, hogy Magyarország önfenntartó legyen a 
villamos energia tekintetében. Ezért a dolgozat megvizsgálja a ma igen aktuálisnak 
mondható zöldenergia- típusokat. Analízis alá veszi a szélenergiát, napenergiát és a 
vízenergiát, és külön részben tárgyalja a magyarországi atomenergia-felhasználást, 
a paksi atomerőmű-beruházást. 

 
Abstract  

 
Hungary’s electricity consumption has been slowly increasing year by year. National 
power stations’ current capacity does not cover all the needs, and, in addition, the 
amount of electricity generated in Hungary has been decreasing from one year to the 
next. The main reason for this is that in case of some electricity power stations man-
datory, maintenance was not performed, and modernisation did not come into con-
sideration many times, therefore, many power stations were shut down. Towards the 
European Union, Hungary undertook to reach 14,65% as a rate of renewable energy 
use in energy consumption by 2020, which means that today’s rate should be dou-
bled. The number and direction of present investments do not provide support for this 
undertaking to the highest degree in spite of the fact that Hungary has favourable 
conditions for utilising renewable energy sources. 
The aim of this publication is to draw attention to the unsustainability of the present 
situation, and to offer realistic alternatives for Hungary to be self-preserving in re-
spect of electricity. Thus, the essay examines the types of green energy considered 
to be highly relevant today. It also analyses wind power, solar energy and hydro-
power, as well as discusses the use of nuclear power in Hungary, and the investment 
of Paks nuclear power station. 
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1. Bevezetés 

Napjainkban folyamatosan növekszik az energiaéhség, míg ezzel párhuzamosan 
az emberek környezet-pártivá vállnak, a fenntartható fejlődés mindennapjaink közbe-
szédévé vált. Az energia előállításának módja foglalkoztatja az átlagembereket is, 
köszönhetően részben a paksi atomerőmű bővítésének, és az adott szituáció körül 
kialakult vitáknak, nézeteltéréseknek.  

Másrészről, ha megismerkedünk a magyar erőművek fejlődéstörténetével, akkor 
kiderül, hogy nem is olyan rég hazánk saját maga biztosította villamosenergia-
szükségletét, de az utóbbi években az itthon előállított áram mennyisége jelentős 
csökkenést mutat. 

Az Európai Unió, így hazánk is, az elkövetkező években jelentős pénzügyi támo-
gatásokat fog nyújtani a fenntartható fejlődés megvalósítását célzó projektekre, a 
megújuló energia további térnyerésének előmozdítására. A Környezet és Energia 
Operatív Program (KEOP) az Európai Unió költségvetési tervezési időszakaiban ki-
emelten támogatja e területet. A fentieket figyelembe véve érdemes a témával mé-
lyebben foglalkozni. 

2. Jelenlegi helyzet bemutatása 

Magyarországon jelenleg 39 db villamos energiát előállító erőmű található, mely-
ből már több elavultsága miatt nem üzemel. Ebből következik, hogy hazánk jelenleg 
nem tudja előállítani az ország teljes áramenergia-szükségletét, és így kénytelen an-
nak egy részét külföldről importálni. Az erőművek túlnyomó többségét 1950 és 1970 
között építették, illetve kapcsolták be a hazai ellátó rendszerbe. Kezdetben széntüze-
lésű erőművek voltak a leggyakoribbak, majd ezek nagy része átépítésen, korszerű-
sítésen esett át, és ezzel egy időben átalakították őket földgáztüzelésűvé. Mindösz-
szesen 1 atomerőmű üzemel, melynek első két blokkját 1974-ben kezdték el építeni, 
az utolsó kettőt pedig 1979-ben, és 1987-re elkészült az erőmű jelenlegi formájában 
négy üzemelő blokkal. Most a teljes villamosenergia-szükségletünk kb. 46%-át a 
paksi atomerőmű biztosítja.  

Az utóbbi időkben az a tendencia figyelhető meg, hogy a villamosenergia-
fogyasztás lassú növekedést mutat, viszont a hazánkban előállított energia draszti-
kusan csökken, melyet az 1. ábra szemléltet.  

Ez annak a sajnálatos ténynek tudható be, hogy több erőmű korszerűsítése elma-
radt, így azok nem vagy csak gazdaságtalanul üzemeltethetőek, így az utóbbi évti-
zedben több erőművet be kellett zárni. Ezért országunk rá van kényszerülve az áram 
importálására, ami egyrészt lehet gazdaságtalan (haszonnal értékesíthetik az előállí-
tott energiát), másrészt függővé teszi az országot az exportáló ország érdekeitől. Ha 
megfigyeljük, az évenkénti import-mennyiség folyamatosan nő, ami igen negatív Ma-
gyarország gazdaságára nézve, többek között a fent felsorolt indokok miatt. A 2-es 
számú ábra mutatja, hogy 4 szomszédos országból mennyi áramot importálunk, a 3. 
számú ábra pedig az itthon megtermelt áramot forrás szerinti megoszlásban. 
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1. ábra. Export-import szaldó 2012-ben és 2013-ban 
 Forrás: http://www.mavir.hu/web/mavir/brutto-energia-eves 

 
 
 
 

 
 
 

2. ábra. Export-import szaldó 2012. december 23-án, csúcsterhelés időszakában 
Forrás: http://www.mavir.hu/web/mavir/aktualis-ver-adatok 

 
 
 
 

http://www.mavir.hu/web/mavir/brutto-energia-eves
http://www.mavir.hu/web/mavir/aktualis-ver-adatok
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3. ábra A magyarországi villamosenergia-termelés forrás szerinti megoszlása 

2012-ben 

Forrás: (Portolio) 
 

3. A magyarországi „tiszta” energia előállításának bemutatása 

3.1 Atomenergia 

Jelenleg a világban 438 atomreaktor üzemel, amelyek a Föld energiaigényének 
5%-át, a villamosenergia-szükségletének 13,5%-át állítják elő. Vannak országok, me-
lyek amellett kötelezték el magukat, hogy hosszú távon leszerelik atomerőműveiket, 
ilyen például Németország. Ausztria egyáltalán nem is engedi, hogy területén ilyen 
létesítmények épüljenek, viszont Franciaország elkötelezte magát az nukleáris ener-
gia mellett, így a villamosenergia-ellátásának 75%-a atomenergiából származik. Eb-
ből az a következtetés vonható le, hogy az atomenergia politikai megítélése orszá-
gonként igen csak változó. 

Az atomenergia mellett szól az az érv, hogy a fosszilis erőművekkel szemben a 
nukleáris erőművek egyáltalán nem bocsájtanak ki széndioxidot, sem füstöt, tehát a 
környezettel közvetlenül nem érintkezik. 

A hatékonyságot mi sem szemlélteti jobban, hogy 1000 MW áram előállítására 81-
160 hektár területre van szükség, míg ugyanezen árammennyiség szélturbinákkal 
történő előállításához 61 000 – 73 000 hektárra, napkollektorokkal történő energia-
termelés esetében pedig 22 000 hektárt kell biztosítani. Számottevő indok a nukleáris 
energia mellett, hogy úgy termel „tiszta” villamos energiát, hogy eközben nem függ a 
külső környezettől, míg ez az alternatív energiákról gyakran nem mondható el. 
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Megfelelő biztonsági rendszer üzemeltetése mellett és a szabályok maradéktalan 
betartása esetén ez a fajta energiaellátás a legolcsóbb, és egy ország energiafüggő-
ségét a legnagyobb mértékben képes csökkenteni. 

Hazánkban, 1974-ben kezdték el építeni a paksi atomerőművet. Négy blokkot épí-
tettek összesen, az első 1982-ben kezdett el üzemelni, az utolsó 1987-ben. Ez az 
atomerőmű elégíti ki a hazai áramfogyasztásunk 46%-át, ami igen jelentős. 

Mivel az erőmű már több mint 30 éves, ezért korszerűsítése, bővítése elengedhe-
tetlen. Magyarország 2014-ben szerződést kötött Oroszországgal, melynek értelmé-
ben még két blokkal fog bővülni a paksi atomerőmű. A két új reaktor üzembe helye-
zése várhatóan 2023-ban fog megtörténni, ami azt jelenti, hogy az összesen meg-
termelt elektromos áram 4128 MW lesz, ami az ország elektromosenergia-
szükségletének (mai felhasználással számolva) 99,95%-át fogja adni. De ez a szám-
adat 2032-ig lesz érvényes, mivel az első megépített blokkot ekkor állítják le, és ez-
után következnek a sorozatos blokk- leállítások. 2032 után (1. blokk lekapcsolása) a 
villamosenergia-igény 88,45%-át, 2034 után (2. blokk lekapcsolása) 76,95%-át, 
2036-után (3. blokk lekapcsolása) 65,45%-át, és végül 2037-után (4. blokk lekapcso-
lása) már csak 53,95%-át adja majd a paksi atomerőmű az összáram-ellátásnak.1 

 
 

1. táblázat. A paksi atomerőmű 4 jelenlegi és 2 jövőbeni blokkjának 
műszaki paraméterei 

Forrás: http://belaliptakpe.com/paks/paks-es-a-magyar-jovo-2/ 

 Típus Kapacitás 
Építkezés 

kezdete 

Üzembe 

helyezés 

ideje 

Élettartam 

lejárata 

Leállítás 

tervezett 

éve 

PAKS-1 VVER-
400/V213 

475 MWe 1974 1982 2012 2032 

PAKS-2 VVER-
440/V213 

475 MWe 1974 1984 2014 2034 

PAKS-3 VVER-
440/V213 

475 MWe 1979 1986 2016 2036 

PAKS-4 VVER-
440/V213 

475 MWe 1979 1987 2017 2037 

PAKS-5 VVER-
1200 

1114 MWe 2015   
(tervezett) 

2023   
(tervezett) 

2083 2083 

PAKS-6 VVER-
1200 

1114 MWe 2015   
(tervezett) 

2023   
(tervezett) 

2083 2083 

 

 

                                                 
1
 Lipták Béla: Paks és a Magyar jövő, Béla G. Lipták, 2014.01.24.  

http://belaliptakpe.com/paks/paks-es-a-magyar-jovo-2/ (2014.02.26.) 

http://belaliptakpe.com/paks/paks-es-a-magyar-jovo-2/
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A megkötött szerződés értelmében Oroszország 10 milliárd euró hitelt biztosít Ma-
gyarország számára, hogy megvalósítsa a bővítést. E szerződés szerint a beruházás 
40%-át hazai vállalatok fogják végezni, ami remek lehetőséget biztosít az itthoni cé-
geknek, és a gazdaságban is érezteti pozitív hatását.2 

Összességben elmondható, hogy a paksi atomerőmű bővítése mára igen aktuális-
sá vált. A beruházás indokolt egyrészt azért, hogy az áramimport tovább ne növeked-
jen, másrészt pedig azért, hogy ha hazánk elkötelezte magát az atomenergia békés 
felhasználása mellett, akkor ezeket a fejlesztéseket kötelessége elvégezni, hiszen a 
reaktorok üzemideje véges. 

3.2 Vízerőművek, szélerőművek, napenergia-előállító létesítmények  

A megújuló energiaforrásoknak a közös jellemzője, hogy felhasználásuk lényegé-
ben nem csökkenti a természeti forrásokat, azaz gyakorlatilag végtelenek (a Nap tö-
mege 10 milliárd év alatt 1 ezrelékkel csökken a kisugárzás és a végbemenő egyéb 
folyamatok következtében).3 

A másik nagyon fontos szempont, hogy felhasználásuk nem jár környezetkárosító 
hatással, tehát bármennyit is felhasználunk belőlük, akkor sincs semmilyen negatív 
hatással a természetre, míg a fosszilis energiahordozók felhasználása erőteljesen 
károsítja az ökológiát, károsítja környezetünket. 

A fent leírtakból következik, hogy napjaink egyik legfontosabb feladata a fenntart-
hatóság megteremtése.  

Herman Daily szerint ennek három kritériuma van: 

1. amit a környezetbe bocsátunk, az nem haladhatja meg a környezet befo-
gadó/feldolgozó képességét; 

2. amit a környezetből kitermelünk, az nem haladhatja meg a környezet újra-
termelő képességét; 

3. a „nem-megújuló” erőforrások felhasználásának a mértéke nem haladhatja 
meg azt az ütemet, amilyen arányban helyettesíteni tudjuk őket megújuló 
erőforrásokkal.4 

Ahhoz, hogy ennek a három kritériumnak maximálisan eleget tudjunk tenni, elen-
gedhetetlen a megújuló erőforrások használata. Ha megnézzük az utóbbi két évtized 
történéseit, akkor láthatjuk, hogy rengeteg olyan projekt valósult meg mikro- és mak-
roszinten, ami ezt a célt hivatott szolgálni (ilyen például az állami támogatás biztosí-
tása a napkollektorok kiépítésére, illetve a biomasszával is működő erőművek építé-
sének támogatása). 

                                                 
  

2
 Ismeretlen szerző: Атомная гордость Венгрии: "Пакш" готовится принять новые блоки, 

 Риановости, 2014.07.09. 

  http://ria.ru/world/20140709/1015280051.html (2014.08.09.) 

 
3
Ismeretlen szerző: Megújuló energiaforrások jellemzői, Energiacentrum, 

http://www.energiacentrum.com/energetika/megujulo-energiaforrasok-jellemzoirol-  fajtairol/ 

 (2014.03.16.) 
4
Fleischer Tamás: A fenntartható fejlődésről, Budapesti Műszaki Egyetem, 

http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/panel/11-Fleischer_Tamas A_fenntarthato_fejlodesrol.pdf 

(2014.03.28) 

http://www.urbanisztika.bme.hu/segedlet/panel/11-Fleischer_Tamas%20A_fenntarthato_fejlodesrol.pdf
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Emellett nagyon fontos az a tény is, hogy a megújuló energiaforrások használata-
kor nem kell szembenézni olyan hosszútávú következményekkel, mint a környezet-
szennyezés, vagy mint az atomerőművek esetében a fűtőanyag tárolása, illetve a 
fűtőanyag beszerzése.  

Ám az is nagyon fontos, hogy a megújuló energiaforrásokból előállított áram teljes 
mértékben ki van téve az időjárás szeszélyeinek, tehát az előállítása nem egyenle-
tes. Ha az időjárás megfelelő, akkor az energiaellátás is optimális, viszont ha nem, 
akkor sokszor az előállított villamos energia mennyisége egyenlő a nullával. Ez a 
hátrány a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásánál és az atomenergiánál nem áll 
fenn. 

3.3 A szélenergia bemutatása 

A szél energiájától régóta retteg az ember, de régóta is próbálja felhasználni azt. A 
szelet előbb használták vízen, majd aztán szárazföldön. Az első vitorlás, ami felvál-
totta az evezős hajót, Egyiptomban jelent meg.  

Bizonyos források szerint az első szélmalmot a perzsák építették, de az első meg-
bízható emlék a 7. századból származik. Ez a víz emelésére és a gabona őrlésére 
használt malom volt. A 13. századra Norvégiában már megjelenik a vízszintes tenge-
lyű szélmalom, amit a széliránynak megfelelően lehetett állítani. 5 

A szélmalmok a fénykorukat a 16-17. századra érik el, Hollandiában ekkor már 
8000 működött, 5-10 kW-os darabonkénti teljesítménnyel. Ezt az energiát már fém-
megmunkáló és fűrésztelepek is tudták hasznosítani. 6 

A szelet villamos energia előállítására viszont csak a 20. századtól kezdték el 
hasznosítani, ami mára odáig jutott, hogy jelenleg csak erre használják. 

Az első szélgenerátor 1941-ben, Vermont Államban épült 1,25 MW teljesítmény-
nyel.  

1970-ben Howards Knobon megépített egy olyan berendezést, ami 200 család 
energia-szükségletét tudta fedezni. Ez igen jelentős előrelépés volt ezen a téren.7 

Azóta a világon egyre jobban elterjedő energiaforrásról van szó (a 4-es számú áb-
ra globálisan mutatja az így megtermelt áram mennyiségét). Az USA-ban 61,1 GW, 
Németországban 34,25 GW, Kínában 91,412 GW áramot adnak a szélerőművek (Kí-
na 2020-ra 200 GW szélerőmű- kapacitást szeretne elérni). A megújuló energiák 
hasznosítása terén 2008-ban a szélenergia felhasználásának kiaknázásába ruháztak 
be messze a legtöbbet Európában, a világban összességében pedig 2011-ben érték 
el az eddigi maximumot. 8 

                                                 

 
5
 Kiss Ferenc: A szélenergia, Nyíregyházi Főiskola,  

 http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html (2014.09.01) 
6
 Kiss Ferenc: A szélenergia, Nyíregyházi Főiskola,  

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html (2014.09.01) 
7
 Göőz Lajos: A természeti erőforrásokról, Besenyei Kiadó, Nyíregyháza, 1999 

8
 Szalai, Gács, Tar, Tóth: A szélenergia helyzete Magyarországon, A Magyar Tudományos Akadémia 

Folyóirata, http://www.matud.iif.hu/2010/08/06.htm (2014.03.17) 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/SzelEnergia/Windenergy.html
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Európa a vezető szerepét a 2008-as világgazdasági válság után vesztette el, 
ugyanis ekkor ezen beruházások nagyrésze nem valósult meg, míg Amerikában és 
Kínában úgyanúgy folytatódtak a szélerőműves beruházások. 

 

 

4. ábra. A világ szélerőműveinek összesített teljesítménye 1996-tól 2013-ig 
Forrás: http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2014/04/6_21-2_global-cumulative-

installed-wind-capacity-1996-2013.jpg 
 

 

5. ábra. Az összes energiafelhasználásból a szélenergia aránya az EU tagállamai-
ban 

Forrás: http://energiaoldal.hu/szelenergetikaban-is-europa-sereghajtoi-vagyunk/ 
 

http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2014/04/6_21-2_global-cumulative-installed-wind-capacity-1996-2013.jpg
http://www.gwec.net/wp-content/uploads/2014/04/6_21-2_global-cumulative-installed-wind-capacity-1996-2013.jpg
http://energiaoldal.hu/szelenergetikaban-is-europa-sereghajtoi-vagyunk/


 

20 

 

Jelentős érv a szélerőművek mellett, hogy a működésük nem hoz létre semmilyen 
hulladékot, nemzetközi egyezmények alapján nem esik semmilyen korlátozás alá, és 
viszonylag rövid a beruházás megtérülési ideje. 

 
Magyarországon jelenleg is folyik a megújuló energiaforrások használata, részben 

köszönhetően az Európai Unió ajánlásainak. Az összes áramigényünknek 1,7%-át 
biztosítjuk szélenergiából, így az EU-ban a 21. helyet foglaljuk el ezen a téren. 

 
A napenergia felhasználására remek lehetőségek vannak hazánkban, a szélener-

giáról ez nem mondható el teljes egészében, ami köszönhető az ország medence- 
jellegű fekvésének. Észak- Nyugat Magyarországon jobbak a lehetőségek a szél-
energia hasznosítására, mint az ország Dél- Nyugati részén. 

Magyarországon robbanásszerűen 2005-ben indultak meg a szélerőmű-építések, 
ám sajnos ez a trend csak 2007-ig tartott, ugyanis megszigorították az erre vonatko-
zó szabályokat, és maximalizálták a szélerőművek által összesen előállítható villa-
mos energia mennyiségét.  

2010-ig 330 MW-ban maximálták az így előállítható energia mennyiségét (2006). 
Ekkor már 1100 MW áram előállítására történt igénybejelentés, ám a kibontakozást 
ez a jogi szabályozás nem tette lehetővé. 9 
 

 

 

6. ábra. Szélerőművek Magyarországon 2010-ben 
Forrás: http://www.matud.iif.hu/2010/08/06.htm 

                                                 
 

9
 Szalai, Gács, Tar, Tóth: A szélenergia helyzete Magyarországon, A Magyar Tudományos Akadémia 

Folyóirata, http://www.matud.iif.hu/2010/08/06.htm (2014.03.17) 
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A korlátozást azzal indokolták, hogy a rendszer irányítását nem tudják teljes mér-
tében garantálni, így csak 2009-ben engedélyezték további 410 MW előállítását ezen 
a módon. 

Emellett számos szakhatósági engedélyt is be kell szerezni, ami egy igen bonyo-
lult és hosszú bürokratikus procedúra.  

Amennyiben azt szeretnénk, hogy a lehetőségeinkhez képest teljes mértékben ki 
tudjuk használni ezt az energiaforrást, abban az esetben le kell egyszerűsíteni a be-
ruházáshoz szükséges adminisztrációs folyamatot, illetve feloldani az erre vonatkozó 
korlátozásokat, és ha szükséges, átalakítani a villamosenergia-hálózatot a zavartalan 
működéshez. 

A szélerőműveknek is megvannak a maga veszélyei, hátrányai. Az egyik ilyen az, 
hogy 90 km/óra fölötti szélsebességnél az eszközt le kell állítani és a szélirányból 
elfordítani. Ez idő alatt nem termelődik áram. A másik hátránya pedig az, hogy mivel 
ezek a létesítmények a környezetből kiemelkednek, ezért előfordulhat az is, hogy 
madarak és a szél által sodort tárgyak ütközhetnek a gyorsan forgó lapátokkal, ame-
lyek gyengíthetik a szerkezetet.  

Összességében elmondható a szélenergia felhasználásával kapcsolatban, hogy 
előnyei meghaladják hátrányait, ezért ez egy igen preferált és viszonylag hatékony 
energiaforrás. Viszont Magyarországon nem mindenhol hatékony a használata az 
ország medence- jellegéből adódóan, ezért a kialakítási helyek megválasztása ko-
moly odafigyelést igényel. 

3.3.1  A vízenergia kiaknázásának bemutatása 

Hazánkban az 1800-as évektől a legelterjedtebb és leghasznosíthatóbb energia-
forrás a víz volt, amit legfőképp a malomiparban használtak. 

Magyarországon 1885-ben 22 647 vízkerék és 99 turbina üzemelt 56 MW teljesít-
ménnyel, amely akkoriban Európai viszonylatban igen jelentős volt. Az 1900-as évek 
elején voltak olyan vízimalmok, melyeket teljesen átalakítottak, és csak elektromos 
áramot termeltek. Ilyen erőművet lehetett találni a Gyöngyös patakon, a Kis Rábán, a 
Répcén, a Lajtán és a Séden. Magyarország vízerő-potenciálja kb. 1000 MW, ám 
ennyit ténylegesen nem lehet előállítani, ugyanis a folyók mentén nem mindenhol 
lehetséges az erőművek létesítése. 10 

Jelenleg több vízerőmű üzemel, de nagy részük teljesítménye még a 100 kW-ot 
sem éri el. Ezek jelentős része még a második világháború előtt épült, korszerűsíté-
sen nem estek át. Ennek az lett a következménye, hogy jelenleg nem hatékonyak, és 
országos viszonylatban a teljesítményük szinte elhanyagolható, az energiaellátásban 
komoly szerepük nincs. A részletes adatokat a következő felsorolás és táblázat mu-
tatja be. 11 

 

                                                 
10

 Göőz, Kovács: Vízenergia, Nyíregyházi Főiskola, 

http://www.nyf.hu/others/html/kornyezettud/megujulo/vizenergia/Vizenergia.html (2014.10.01) 
11

 Mayer István: Vízenergia hasznosítása Magyarországon, Magyar Tudományos Akadémia, 

http://mta.hu/data/cikk/12/90/28/cikk_129028/89MayerViz.pdf (2014.03.11) 
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A folyóink felhasználhatósága, hasznosíthatósága erre a célra: 

 Duna 72%, 

 Tisza 10%, 

 Dráva 9%, 

 Rába, Hernád 5%, 

 egyéb 4%. 

Rengeteg tanulmányt olvashatunk arról, hogy miért kellene építeni még vízerőmű-
vet hazánkban, és legalább ugyanennyit arról, hogy ezek kivitelezése nem nagyon 
lehetséges, vagy ha igen, akkor az a létesítmények üzemeltetése során komoly prob-
lémát okoznak. 
 

Érvek a vízerőművek mellett:  

- Ha az összes folyót erre a célra hasznosítanák, akkor az jelentősen hozzá-
járulna  hazánkban a villamosenergia előállításához, a függőség csökken-
téséhez.  

- Az Európai Uniós ajánlások a vízenergiát kiemelten preferálják. 

- A vízerőművek alkalmasak a hálózati teljesítményingadozások problémájá-
nak megszüntetésére, ellentétben a nap-, vagy a szélenergiával. 

- A folyók vizei belföldi forrást képeznek (ellentétben a földgázzal), így külső 
piaci hatások nem befolyásolják. 

- A vízerőművek tározói felhasználják, tárolják a csapadékvizet, amely aztán 
felhasználható. 

- Nagyon alacsonyak a fenntartási költségek. 

- A vízlépcsők megépítése ökológiai, vízgazdálkodási, környezetvédelmi, ár-
vízvédelmi, közlekedési szempontból hasznosak. 

- Vízlépcsőkkel fejleszteni lehetne a hajózást a Dunán, lehetővé válna az 
áruszállítás egy részének a folyóra való terelése. 

- A Tiszán vízlépcsők helyett árvíztározókat építenek, amelyek kivonják a 
földművelés alól ezeket a területeket; a vízlépcső esetében ez sem állna 
elő, ugyanis a vízlépcső területi igénye kisebb, mint az árvíztározóé. 

 
 A vízerőművek ellenérvei: 

- Hosszú megvalósítási idő. 

- Amennyiben a tározók hordalékos helyen találhatóak, a méretük elkezd 
csökkenni. 

- Működésük függ a csapadék mennyiségétől. 

- Üzemeltetésük hosszútávú megállapodásokat igényel, ami sokszor problé-
mát okoz (Bős-Nagymaros). 

- A kivitelezés külföldi szakértelem bevonását igényli. 

- Bizonyos helyeken a környezet átalakítása válik szükségessé. 

- A helyi földhasználati módokat megváltoztathatja. 

- Szárazföldi helyeket eláraszt. 
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- A megvalósítás után a táplálékláncban időleges változás állhat be. 

- Az építmények a halak vándorlását korlátozzák. 

- A hordaléklerakást és -szállítást ellenőrizni kell rendszeresen. 

3.3.2 A napenergia kiaknázásának bemutatása 

A napenergia hasznosítása sem új keletű dolog az emberiség számára, ezt mi 
sem támasztja jobban alá, mint a még ma is ismert és korszerű Szókratész- féle 
napház elve, amely értelmében a ház déli oldalát kell magasabbra építeni a téli nap-
sütés hasznosítására. 

Magyarországon már a századforduló eleje óta végeznek rendszeres méréseket a 
napsugárzásra és a napsütéses órák számára vonatkozóan.  

Napjainkban a napenergia- hasznosítás módját két részre osztjuk. Az egyik a 
passzív felhasználás, amikor is kiegészítő eszköz nélkül hasznosítjuk a napsütést. 
Ilyen jellemzően a ház megfelelő tájolása vagy üvegezése. 

A másik felhasználási mód az aktív felhasználás; ebben az esetben valamilyen, 
ezt a célt szolgáló eszköz segítségével történik az energiahasznosítás. 

 

A napenergia előnyei: 

- mindenki számára könnyen elérhető, 

- átalakítási költségek minimálisak, 

- könnyű beépíthetőség, 

- nem károsítja a környezetet, 

- a nyersanyagkészletet kíméli, 

- több millió évig az emberiség rendelkezésére fog állni, 

- nem kell szállítani, 

- kedvezően hat a helyi gazdaságra. 
 
Hátrányként egyetlen egy dolgot lehet megemlíteni, amely szinte az összes meg-

újuló energiaforrásnál is jelentkezik, mégpedig az ingadozó, napszakhoz kötött ener-
giatermelést. 

 
Az aktív felhasználás tipikus eszközei közül két fajtát különböztetünk meg. Az 

egyik, amivel hőt állítunk elő (napkollektor), a másik pedig, amivel elektromos áramot 
(napelem). Ez utóbbit kívánom részletesen kifejteni. 

Ma Magyarország éves villamosenergia-igénye valamivel több, mint 40 TW. Ha-
zánk egy napos országnak mondható, évi 2100-2300 a napsütéses órák száma, így 
egy négyzetméterre átlagosan 1200 kW áramnak megfelelő napenergia jut. Ha ezt 
az ország egész területére levetítjük, akkor láthatjuk, hogy az éves napenergia több 
mint ezerszeresen fedezi az energiaigényünket.  12 

                                                 
12

Ismeretlen szerző: A napelem előnyei, ManituSolar, 
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Ebből adódik, hogy ha minden családi házat, közintézményt és egyéb létesítményt 
úgy építenének, hogy azok tetőszerkezete rendelkezzen napelemekkel, akkor az 
erőművek által előállított áramigény igen csak megfogyatkozna, a külföldön előállított 
áram hazai igénye pedig teljes egészében megszűnne. 

Ha megnézzük Németország adatait, láthatjuk, hogy ott ez a legpreferáltabb meg-
újuló energiaforrás, annak ellenére, hogy az ország legnaposabb részére kevesebb 
fény jut, mint hazánk legfénytelenebb részére. Magyarország földrajzi elhelyezkedé-
se kiváló, és az efféle energiát magas hatékonysággal lehet előállítani. Ezt bizonyítja 
az alábbi 7. ábra is. 

 
 

 

7. ábra. Magyarország területén mért éves napsugárzási teljesítmény  
Forrás: 

http://mta.hu/data/cikk/12/90/28/cikk_129028/83BarsonyGyulaiNapelemek.pdf 
 

 

A napenergia másik előnye, hogy nem kell erős napsütés az áram előállításához, 
így a legsötétebb évszakokban is viszonylag sok áramot lehet megtermelni. A szél-
energiáról ugyanez nem mondható el, ugyanis ha gyenge a légmozgás és lassú a 
lapátforgás, akkor csekély az előállított energia mennyisége. Ha pedig a szél megha-
ladja a 90 km/órás sebességet, le kell állítani a lapátokat. 13 

                                                                                                                                                         
http://napelem.net/napelemes_rendszer/napelem_elonyei.php (2014.03.10) 
13

 Bársony, Gyulai: Napelemek, Magyar Tudományos Akadémia, 

http://mta.hu/data/cikk/12/90/28/cikk_129028/83BarsonyGyulaiNapelemek.pdf (2014.09.02) 

http://mta.hu/data/cikk/12/90/28/cikk_129028/83BarsonyGyulaiNapelemek.pdf
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Egy átlagos család éves áramigényét egy 3,6 kW-os napelemes rendszer fedezni 
tudja. Ennek a kiépítése anyagköltséggel, munkadíjjal és engedélyeztetéssel össze-
sen nem kerül 2 millió forintba, ami azt gondolom, magáért beszél.14 

A napenergia tehát az egyik legelőnyösebb és legkényelmesebb megújuló ener-
giaforrás, ugyanis a napelemeket az adott épülethez, építményhez igazíthatjuk, bár-
mekkora méretben és mennyiségben beépíthetőek, összekapcsolhatóak. Mivel nincs 
bennük forgó alkatrész (a szélerőművel ellentétben), a szervizigényük is szinte nulla, 
ráadásul működésük zajtalan.  

3.3.3 A  geotermikus energia 

A „geotermia” egy görög eredetű szó, jelentése földi hő. Ahogy a neve is magában 
foglalja, a geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energiaforrás. 
Története egészen a római időkig nyúlik vissza, legtöbbször gyógyászati és 
háztartási célokra használták fel.  

A 19. század technikai fejlődése tette lehetővé a felszín alatti termikus erőforrások 
felfedezését. Először 1904-ben állítottak elő villamos energiát ezzel a módszerrel, és 
1913-ra már a larderelloi erőműben 250 kW-ot is képesek voltak termelni, ami azért 
is jelentős, mert jelenleg a  Tiszán vannak olyan törpeerőművek, amelyek nagyjából 
ugyanezen mennyiséget képesek ma produkálni. A  larderelloi erőmű mára már  769 
MW-ot állít elő, és ezt szeretnék 800 MW-ra fejleszteni.15 Manapság a világban 
számos területen alkalmazzák a geotermikus energiát, ilyen a gyógyászat, a távfűtés 
és a villamos energia előállítása. 

 
Előnyök: 

- a már megépített erőművek költsége nagyon alacsony; 

- elősegíti a kutatás-fejlesztést; 

- az erőművek működése nem okoz környezetszennyezést. 

Hátrányok: 

- az erőmű telepítése hatalmas beruházási forrást igényel; 

- kellő körültekintéssel üzemeltetett rendszerek esetében kiapadhatnak a 
kutak, és csak évtizedek múltán válnak újra használhatóvá; 

- szennyező gázok is a felszínre kerülhetnek a kitermelés során. 

Geotermikus energia Magyarországon 

Ahogyan haladunk a Föld középpontja felé, úgy átlagosan 30°C fokkal emelkedik a 
hőmérséklet kilométerenként, ez az érték a Kárpát-medencében viszont több.  
Hazánk területén lefelé haladva 100 méterenként 5-7 celsius fokkal emelkedik a 
hőmérséklet átlagosan. Ez azt jelenti, hogy 2000 méter mélységben 100°C feletti 

                                                 
14

 Nagy Bálint: Nullázd le a villanyszámlád, Pénzcentrum, 2014.10.14, 

http://www.penzcentrum.hu/otthon/nullazd_le_a_villanyszamlat_ez_az_igazi_rezsicsokkentes.1042253.

html (2014.10.16) 
15

 Ismeretlen szerző: Geotermikus energia, Energiapédia 

http://energiapedia.hu/geotermikus-energia (2014.08.08) 
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mezők terülnek el, melyek területe egyébként igen jelentős, és bizonyos mélységet 
meghaladva 130-250°C-os vizek vannak jelen, amelyek már lehetővé teszik az 
áramtermelést.16 

A fent leírtakból következik, hogy országunk „geotermikus nagyhatalomnak” 
mondható, potenciálja az USA-val és Kínával vetekszik. Az USA évente nagyjából 
2000 kW áramot termel ily módon, Magyarország sajnos egyet sem. 

Meg kell említeni még azt is, hogy hazánkban nem teljes a kép a teljes termálvíz- 
készletről.  Ezt támasztja alá, hogy a MOL Nyrt. (amely 2014 júniusában koncessziót 
nyert geotermikus energia-kutatásra, -kinyerésre, -hasznosításra Jászberény 
területén) csak a kutatási fázisra 2 évet fordított, és a kutatási projekt tervezett 
költsége meghaladja a 3,1 milliárd forintot. 17 

Jelentős hátrányként lehet megemlíteni, hogy bizonyos gyengeségek, problémák 
csak az üzemeltetés során jelentkeznek, amely a rendszer megbízhatóságát 
jelentősen csökkenti. 

Véleményem szerint, középtávon a geotermikus energia hasznosítása a fűtés 
területén hatékonyabb, több település részben ezzel oldja meg a fűtését (Szeged, 
Makó, Kapuvár stb), a villamosenergia-termelés csak hosszútávon valósulhat meg, 
amelyet rengeteg kutatásnak kell megelőznie a biztos és hatékony működés 
érdekében.   

4. Összegzés 

Összességében elmondható, hogy az elmúlt több mint két évtizedben Magyaror-
szágon elmaradt az erőművek korszerűsítése, sőt, többször még a szükséges kar-
bantartásokat sem végezték el. Ennek lett az eredménye, hogy végleg vagy ideigle-
nesen több erőművet is le kellett állítani a gazdaságtalan termelés miatt, és az így 
kieső energia mennyiségét külföldről kellett beszereznie az országnak. Ha megfigyel-
jük ezt a tendenciát, akkor láthatjuk, hogy az évenkénti importált áram mennyisége 
folyamatosan nő. Ez a helyzet az országot kiszolgáltatottá teszi több szempontból is. 
A kiszolgáltatottság csökkentése érdekében ki kell dolgozni az energiaellátás straté-
giáját mikro- és makroszinten, megújuló-energia fajtánként, azaz a családokra, közin-
tézményekre, településekre és vállalatokra lebontva. 

A legelőremutatóbb a napenergia felhasználása. Ha ezt el szeretnénk érni, akkor 
ahhoz elengedhetetlen, hogy a háztartások (családi házak, társasházak) és a közin-
tézmények rendelkezzenek napkollektorokkal, ugyanis az ország földrajzi elhelyez-
kedése kiváló az effajta energiahasznosításra. Bizonyított tény, hogy a napenergia 
hasznosítása konkurálhat a fosszilis energia felhasználásával. Míg a fosszilis ener-
giahordozók előállítása egyre többe kerül (mélyebbről kell szenet, olajt, gázt fölhoz-

                                                 
16

 Ismeretlen szerző: Geotermikus energiaforrások, Energiakaland 

http://www.energiakaland.hu/energiavilag/energiaforrasok/geotermikus_energia (2014.09.0 
17

 Ismeretlen szerző: A MOL és az NFM szénhidrogén és geotermikus energia koncessziós szerződést 

írt alá, Mol, 

  http://mol.hu/hu/molrol/mediaszoba/kozlemenyek/520-a-mol-es-az-nfm-szenhidrogen-es-geotermikus-

energia-koncesszios-szerzodest-irt-ala (2014.09.10) 
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ni), úgy a napelem és napkollektor technológia rohamos fejlődésnek indult. Megdöb-
bentő, de szerencsére igaz, hogy 15 évenként a napelemes beruházások megtérülé-
si ideje megfeleződik. Jelenleg ilyen beruházások csak állami támogatással valósul-
nak meg, de számításaim szerint elég lesz 15 év, és ez az ágazat önállóan is talpon 
lesz képes maradni. A technológia legfőbb erénye, hogy abszolút környezetkímélő, 
biztonságos, és az alapanyag (egy kis túlzással a homok) mindenhol korlátlanul ren-
delkezésre áll.  

Érdemes foglalkozni a vízenergia felhasználásának lehetőségével is. A bős- 
nagymarosi vízlépcső körüli bonyodalmak ellehetetlenítették az iparág fejlődését. 
Ennek ellenére, a már felépített vízi erőműveinket korszerűsíteni kell, a Duna hazai 
szakaszán pedig felépíteni egy modern vízerőművet. Minden érv amellett szól, hogy 
ezt a beruházást érdemes megvalósítani, de még ma sem lehet szakmai vitát folytat-
ni e témában, így a hazai fejlődés ebben az irányban nem várható. 

Az utóbbi két évtizedben több vízi erőművet is leállítottak, ugyanis hatékonyságuk 
annyira alacsonnyá vált, hogy olcsóbb külföldről importálni az áramot, mint ezzel az 
elavult technológiával megtermelni. Az olcsóság persze relatív, helyesebb úgy fo-
galmazni, hogy az adott pillanatban olcsóbb. Ha több oldalról is megvizsgáljuk, akkor 
könnyen rájöhetünk, hogy nem leállítani kell a vízerőműveket, hanem korszerűsíteni. 
Az erőművek munkahelyeket teremtenek, és hozzájárulnak az alternatív, környezetet 
kímélő energia előállításához. Itt azonban érdemes megállni. Egy vízerőmű megépí-
tése megváltoztatja a környezetet, nagyfokú beavatkozást igényel a folyó természe-
tes életébe. Megváltozik az élővilág, a víz szintje, a meder mozgása, természetes 
alakulása. A hosszútávú hatások megjósolhatóak, de van jócskán bizonytalanság is. 

A vízi energia egyik hatalmas előnye a többi alternatív energiával szemben, hogy 
folyamatosan és egyenletesen lehet energiát előállítani, míg a többi megújuló ener-
giaforrással nem. Ezért a vízi energia megtermelése és előállítása tervezhető, be-
építhető az energiaellátás stratégiájába. 

Nem szabad figyelmen kívül hagyni a szél által előállított energiát sem. A szél-
erőművek felépítése fontos, de hazánkban ez a legkevésbé hasznosítható energia-
forrás a többi megújuló energiákhoz képest, amely Magyarország fekvésének me-
dence-jellegéből adódik. Ennek némileg ellent mond az a tény, hogy a magyar ál-
lamhatárt átlépve, Ausztriában ennek az ellenkezőjét figyelhetjük meg anélkül, hogy 
a táj jellege megváltozna. Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy a világon az 
utóbbi tíz évben megtízszereződött a szél által előállított energia mennyisége, míg 
hazánkban maximalizálták a szél által előállított energia mennyiségét. Minden körül-
ményt figyelembe véve leállt a szél energiájának hasznosítása, mindösszesen csak 
1,7% a részesedése a hazai energia- előállításban.  

Hazánkban a fejlődés irányának vitája egyelőre eldőlt. Sokáig hanyagolták, illetve 
elodázták az energiaellátásunk fejlesztését. Valószínűleg az energia-lobbi hatéko-
nyan kivette részét az olcsó energia előállításának megakadályozásában. Pénzügyi-
leg a paksi atomerőmű beruházása mára elkezdődött. A paksi beruházás csak kitolja 
a jelenlegi helyzetet, nem konzerválja azt. Néhány évig együtt üzemelnek a régi és új 
reaktorblokkok, majd a jelenleg meglévőket le kell állítani. Az építkezés ideje egyben 
a hosszútávú jövő megtervezésének is az ideje. A napelemes technológia jelenlegi 
ütemét figyelembe véve joggal feltételezhető, hogy az ilyen beruházások megtérülési 
ideje ismét megfeleződik. Ekkorra előfordulhat, hogy az atomenergia és a napelemes 
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beruházások pénzügyi paraméterei megegyeznek, vagy legalábbis összemérhetővé 
vállnak.  

Elegendő idő áll rendelkezésre az új stratégia megalkotására, ráadásul a magyar 
kutatás és fejlesztés eredményei is jónak mondhatók. Reális célkitűzés lehet, hogy a 
leállítandó paksi reaktorokat megújuló energiát felhasználó és előállító erőművek 
váltják fel. A családi házak és közintézmények jelentős részét el lehet látni napele-
mekkel és napkollektorokkal, és az Alföldön (India mintájára) fel lehet építeni az első 
naperőműveket. A meglévő vízi erőművek korszerűsítésével és a szélerőművek tele-
pítésének újbóli szabályozásával a célkitűzés viszonylag zökkenőmentesen megva-
lósítható. Úgy vélem, hogy az összes körülményt figyelembe véve nem jó döntés a 
paksi bővítés, de a megújuló energiák felhasználásának elhalasztása, a beruházások 
elmaradása mindenképp indokolják a döntés meghozatalát.  
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