
A jelenlegi 325 MW szélerőmű kapacitást 23 000 MW-ra 
lehetne bővíteni, ha 2016-os szabályozást (12 km-es 

védőövezet) 1 km-esre csökkentenék. Állami támogatás 
nélkül!
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A globális villamosenergia-termelés energiaforrásainak 
megoszlása (2017)
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Villamosenergia-termelés energiaforrásainak megoszlása 
Magyarországon

Atomerőmű Atomerőmű

Fosszilis-erőmű

Megújuló

Az 1993-2003 időszakban nő, a fekete s szürke szinnel jelzett, foszilis
energia felhasználás. Ezen belül az olaj és gázfelhasználás növekedett. 
2006-tól a csökken a foszilis és növekszik a megújuló, energiaforrás.
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Elektromos energiafogyasztás napi menete

A legnagyobb lehetőség az elektromos fűtés, elektromos hőtárolós vízme-
legítők, központi klímaberendezések, medence fűtés és a jövőben a villa-
mos járművek töltésének vezérlésével érhető el.    www.mvmpartner.hu

A meglévő hang-
frekvenciás vagy 
rádiófrekvenciás 
körvezérlés és az 
okos mérés 
kombinációjával a 
napjainkban hasz-
nált vezérlésnél 
intelligensebb,   
valós idejű vezér-
lés válik lehetővé. 
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http://mavir.hu/web/mavir/rendszerterheles

Elektromos energiafogyasztás napi menete 2020.04.24.
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Atomerőmű

Szénerőmű
Gázerőmű

Biomassza

Naperőmű

Erőművi termelés tüzelőanyag szerinti bontásban - Nettó üzemirányítási mérés alapján

http://mavir.hu/web/mavir/rendszerterheles

Szélerőmű
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Elektromos energiafogyasztás napi menete
2020.04.24 00:00 – 2020.04.24. 24:00

Elektromos energia import

Magyar elektromos 
energia termelés

Atomerőmű

Szénerőmű
Gázerőmű
Biomassza

Naperőmű
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Magyar erőművi termelés és fogyasztás különbsége - regionális együttműködés

(mavir.hu)



~ 150 MW
Szélerőmű

AtomerőműAtomerőmű

SzénerőműSzénerőmű
Gázerőmű

Gázerőmű

Biomassza

Biomassza

Naperőmű

Naperőmű

2020.04.24

MW  2022.03.06A jelenlegi 325 MW szélerőmű 
kapacitást 23 000 MW-ra 

lehetne bővíteni !

A 70-szeres szélerőmű kapacitás-
bővítés 2022.03.06-án 20 órakor 

10 000 MW-t jelentett volna!



https://mavir.hu/web/mavir/energia-mix-eromuvi-termeles-primer-forrasok-szerinti-megoszlasa-es-az-import-export-szaldo-brutto-uzemiranyitasi-meresek-alapjan



https://energiaklub.hu/files/study/Energiaklub_Sz%C3%A9lenergia%20a%2021.%20sz%C3%A1zadban_2.pdf

A szél- és napenergia időben részlegesen kiegyenlítené egymást.



Termelés és fogyasztás 
eltérésének kiegyenlítése: 

Csúcserőművek

Szivattyús-tározós erőmű

https://mvmp.hu/hu-HU/Szolgaltatasok/Villamos-energia/Erdekessegek/Szivattyus-tarozoseromuvekfeladataeshasznalataavillamosenergia-rendszerben

https://regi.tankonyvtar.hu/hu/tartalo
m/tamop412A/2010-
0017_34_energetika_2/ch01s03.html

Kárpát-
medence !



Földgáz fűtőérteke: 3 Ft/MJ (110 Ft/m3)
https://szamoldki.hu/hu/kalkulator/mennyi-egy-kobmeter-m3-gaz-ara

Metán fűtőérték:   50 MJ/kg(=150 Ft/kg) (33 MJ/m3), 
dízel olaj:   43 MJ/kg
polietilén:~ 40 MJ/kg

HDPE darálék (gyártásközi selejt) 160 Ft/kg
https://muanyagpiac.hu/hu/alapanyag-reszletek/453/hdpe-daralek.html

Európában az újrafeldolgozott műanyagok iránti kereslet 6%

Műanyag-hulladék égetés, 
évszakok közti energiatárolás?

https://ec.europa.eu https://prezi.com/view/1yKlvx9ARkEdcukYU6nQ/

Ha sikerülne az összes újrahasznosítható műanyagot visszaváltási rendszeren 
keresztül hasznosítani, akkor a maradék, a többi csak energetikailag 
hasznosítható anyaggal pl. papír, fa együtt gyűjthető.
Az égetés során ne keletkezzen speciálisan kezelendő égéstermék.

Közelítő számítás – a környezetmérnök feladata.



• 2017 óta a háztartási méretet (4000 kWh felett) meghaladó 
kiserőművek (például napelemek és szélturbinák) után 
elosztói teljesítménydíjat, vagyis hálózati használati díjat 
kell fizetni. 

http://www.origo.hu/gazdasag/20170306-napelem-ado-haztartasok.html
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Az időszakosan termelő kiserőművek a hálózat kiegyenlítő 
szerepét hasznosítják. Kiegyenlítésére könnyen vezérelhető, 
drága energiatermelőket kénytelen a szolgáltató bekapcsolni.
Megoldás nem az általános adó, hanem a hálózati igénynek 
megfelelő változó áramfelvételi és eladási ár alkalmazása.
Ez a szabályozható kiserőműveket (pl. biogáz) a hálózati 
ingadozás kiegyenlítésére ösztönözné.
A termelők és a fogyasztók egyaránt eldönthetnék, hogy 
milyen hatátár elérésekor kapcsolódnak a hálózatra.
Ez volna a piaci mechanizmus kiegyenlítő hatása.



A paksi atomerőmű bővítés néhány problémája
• 6-10 évig a nem szabályozható alaperőmű kapacitás megduplázódik. 

Ez értékesítési problémákat okozhat.

• A kettős hő terhelés fokozottan terheli a Dunát.

• 6-10 évvel elhalasztott beruházás-kezdés esetén az új műszaki 
ismeretek fényében jobb döntés hozható

• A nagy aktivitású hulladék elhelyezését Magyarország területén kell 
megoldani.

• A beruházás szükségességének igazolására jogszabályokkal, 
kormányintézkedésekkel korlátozzák az alternatív megoldásokat. 
(napelemek adóterhelése, kiserőművek hálózatra termelésének 
adóterhelése, szélerőmű létesítés ellehetetlenítése)

• Az energia-megtakarítás és a hálózati ingadozásokat csökkentő 
megoldások támogatása biztosabban megtérülő beruházás.
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Magyarország
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Foszilis energiaforrások Napenergia!



Kőolaj és földgáz keletkezése és 
előfordulása

 Tengerben élt egysejtűek elhalása 
nyomán keletkezett iszap (szapropél) 
anaerob(légmentes) bomlása révén.

 A kőolaj és a földgáz gyakran együtt 
fordulnak elő. Tengeri eredetű üledékes 
kőzetekben találhatók.

 Jellegzetes telepek: gázenergiával és 
vízenergiával kerülnek felszínre.



Kőolaj és földgáz előfordulások

 Európa: Északi Tenger (UK, Norv.) Románia

 Amerika: Texas, Alaszka, Mexico, Venezuela

 Ázsia: Oroszo., Kaukázus, Aral tó, Kína, Vietnam, Irak, 
Irán, Szaud-Arábia, Arab Emirátusok, Kuvait

 Afrika: Nigéria, Líbia, Algéria

 Ausztrália, Indonézia

 Kőolaj világtermelés 3*109 tonna/év 

(1 Barrel= 159 liter)
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Fosszilis energiaforrások
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Fosszilis energiaforrások



A Brent-olaj ára az elmúlt évtizedben USD/hordó

http://www.stockexshadow.com/crude-oil-brent-oil-historical-charts

2020 elején a koronavírus járvány miatti termelés-visszaesés hatása.
Jelenleg 130 USD/hordó az olajár (2022.03.07). Európában már jönnek a 
2 EUR (780 forint) feletti üzemanyagárak. Magyarországon hatósági ár 
nélkül a 95-ös benzin 594 Ft/l, a gázolaj 640 Ft/l lenne. https://holtankoljak.hu/
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Fosszilis energiaforrások
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Magyarországi lakossági fűtés

A gázfűtés általánossá válásával a szénfűtés aránya minimális értékűre csökkent. 
Ennek hatására településeink levegőtisztasága javult. 



Lakosság részére hatósági, vállalkozók részére piaci ár.
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A földgázfogyasztás szezonalitása - tárolás

www.mol.hu

A nyáron minimálisra eső fogyasztás mellett töltik a kimerült gáz-mezőkben kialakított 
gáztárolókat. A tárolt gázt a téli csúcsfogyasztás során használják



 A Magyar Földgáztároló Zrt. (MFGT) négy tárolójában (Pusztaederics,
  Zsana-észak, Kardoskút-Pusztaszőlős, Hajdúszoboszló)       együttesen
  január 4-én 36,18%-os, illetve 36,65%-os volt a töltöttség.      Portfolio.hu
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Fölgáz földalatti tárolóhelye
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19 millió liter víz (+homok) fúrásonként - vízszennyezés
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2-4 év alatt a könnyen kimerülhetnek
Realitás – vagy Lufi? Makó – mélység, hőmérséklet

2005 óta ipari gáz ára: EU ↑ 35%, USA ↓ 66%
USA: a gáz ára negyede, áram ára fele, mint EU-ban

USA: palagáz prioritás
(EU: megújuló priorítás)
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Kombinált erőmű fűtőmű



Mátra Erőmű - nagy kéntartalom (lignit) - füstgáztisztítás

Lev.

CaCO3

CaSO4 CaSO4

CaCO3

H2SO3

H2SO4

O2
SO2

SO2 +  CaCO3 =  CaSO3 +  CO2

2.CaSO3 +  O2 =  2.CaSO4 gipsz képződés

SO2 +  H2O =  H2SO3 2.H2SO3 +  O2 =  2.H2SO4

CaCO3 + H2SO4 =  CaSO4 +  H2O + CO2

CaCO3 adagolás – pH 5,2
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Hidrogén gazdaság

Időszakos elektromos energia töblet – vízbontás -> H2

Tárolás (tartályban), felszín alatt, víz alatt
tüzelőanyag cella -> elektromos áram

Hőtermelés – fűtés (esetleg metánnal keverten)
Kombinált erőmű - fűtőmű

Kohászat – fémoxidok redukciója – tisztább fémek
H2 + CO2 -> szénhidrogén (Fischer-Tropsch szintézis) 

– tárolás, közlekedés, vegyipar
H2 + N2 -> ammónia gyártás (műtrágya)

Jelenleg metánbontással állítják elő -> CO2 termelés!
a lakossági gázfogyasztás 8%-a!

Cseppfolyós hidrogén – közlekedés?? (-253℃)
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Mit lehet itt tenni?
• A legtisztább energia, amit nem „termelünk” meg.

• Klímaváltozás?
– A beérkező napenergia ?=? kisugárzott energia

– Napenergia hasznosítás – (hűt)

– Foszilis energia hasznosítás – fűt, szennyez

– Atomenergia – (fűt), szennyez, kockázatos

– Geotermikus energia – (hűt)

– Szélenergia – (kontinentális jelleg növekedés?)

• Passzív és aktív napenergia hasznosítás

• Bioenergia
– Energia ültetvények (élelmiszertermeléstől elvon területet)

– hulladékhasznosítás
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Vizsgakérdések

• A napenergia közvetlen és közvetett formái (felsorolás)
• Nem napból származó, földi eredetű energiák (felsorolás)
• A napsugárzás összetétele és kölcsönhatása a légkörrel
• Az üvegházhatás
• A magyarországi villamos-energia termelés forrásai, százalékos 

megoszlásuk
• Értékelje a kombinált erőmű fűtőmű hatékonyságát, környezeti 

hatását az alternatív megoldásokkal szemben
• Az atomerőmű működési vázlata
• Miért és hogyan dúsítják az uránt
• Hasonlítsa össze a különböző energiaforrások használatának 

környezeti hatásait!


