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„Takarékoskodjunk az energiával!” Manapság ezt a jelmondatot sokfelé lehet olvasni, hallani. Az iskolában viszont azt 
tanítják, hogy az energia megmarad. Akkor mit jelent ez valójában? Írásunkban bemutatjuk a villamos „energiatermelés” 
fizikai és kémiai alapjait, rövid áttekintést adunk a világ, az Európai Unió és hazánk energia-előállítási terveiről, valamint 
néhány energiaforrás felhasználási lehetőségeit elemezzük, illetve ezek oktatási vetületeit mutatjuk be. 
Ez a főképp általános energetikával foglalkozó cikk nem elsősorban a gyakorló energetikusok, hanem a visszajelzések alapján a 
Nukleont már szép számmal olvasó tanárok, érdeklődő középiskolai diákok és felsőoktatási hallgatók számára készült. A 
tanároknak olyan szakmai segítséget, háttérismeretet nyújthat, amely felhasználásával bátrabban mernek az energiával 
kapcsolatos különböző csoportos feldolgozásokat szervezni tanulóik számára. A tanulságos, való életből vett és valós adatokkal 
végzett modellszámítások segítenek bemutatni a modern energetikát, hogy a tanulók lássák, miként lehet egyszerű matematikai 
eszközök segítségével utánaszámolni a különböző híradásokban, tervezetekben számszerűen megjelenő állításoknak, és ne 
„dőljenek be” megalapozatlan, a tényeket mellőző kijelentéseknek, a sokszor a környezetvédelem álcája mögé bújó lobbi 
csoportoknak, vagy a környezetvédelem irracionális képviselőinek. Ennek a háttértudásnak a kialakítása a tudatos emberré 
nevelés fontos részét képezi és ez a fizika, a kémia és a feladatmegoldás tanításának egyik legfőbb célja.  

 

Mi az energia? 
Az energia a fizikai objektumok egyik skalár jellegű 
állapothatározója, amelynek a Világmindenség összes fizikai 
objektumára megállapított értékeinek összege állandó. Az 
energia-megmaradás törvényének felfedezése az egyik 
legnagyobb hatású esemény volt a természettudományok 
történetében [1]. 

Az energia szó a görög ενεργεια kifejezésből ered, ahol az εν- 
értelme „be-” az έργον jelentése „munka”, az -ια pedig 
absztrakt főnevet képez. Az εν-εργεια összetétel az 
ógörögben „isteni tett”-et vagy „bűvös cselekedet”-et 
jelentett, Arisztotelész később „ténykedés, művelet” 
értelemben használta. Az energia – mai tudományos 
szemléletünkben – egy konstrukció, emberi alkotás, amely 
azért lehet hasznos a természet törvényszerűségeinek 
feltárása során, mert „a világ úgy működik”, hogy az energia 
összmennyisége állandó marad. 
Az energiaátalakulásokat számos egyszerű kísérlettel lehet 
demonstrálni. Például egy kiskocsit helyezünk egy pályára – 
melyet első közelítésben súrlódásmentesnek tekintünk – és a 
pálya végére egy rugót helyezünk. A kiskocsit elindítjuk a 
pályán, kezdeti mozgási energiát adunk neki. Amikor 
nekiütközik a rugónak, a kiskocsi lassan nyugalomba kerül és 
energiáját az összenyomott rugó tárolja, mint potenciális 
energiát. Ezután a rugó visszalöki a kiskocsit, ekkor a rugó 
által tárolt potenciális energia újra a kiskocsi kinetikus 
energiájává alakul. Ha sikerül kiküszöbölni a súrlódást, akkor 
a kiskocsi ugyanolyan sebességgel indul el visszafelé, mint 
amekkorával elindítottuk. A kísérlet szerint a potenciális 
energia kinetikus energiává és a kinetikus energia potenciális 

energiává alakulhat veszteség nélkül, ha nincs súrlódás. Az 
ilyen rendszert konzervatív rendszernek is nevezik.  
A belső energia a molekulák, atomok vagy ionok mozgásával 
és kölcsönhatásaival függ össze, sőt valójában a nukleáris 
energiát is értelmezhetjük így. Az anyag alkotóelemei közötti 
kölcsönhatások nagy része az elektromágneses kölcsönhatás 
megnyilvánulásainak tekinthető. Az erős és a gyenge 
kölcsönhatás kis hatósugarú és az atommagban hat, a 
gravitációs kölcsönhatás pedig jellemzően a Föld és a tárgyak 
közötti kölcsönhatásra egyszerűsíthető, mivel kis tömegek 
esetén a gravitációs vonzás közöttük elhanyagolható. A 
nehéz atommagokban nagy mennyiségű energia van 
felhalmozva, mely úgy is magyarázható, hogy az egymást 
elektromosan taszító protonok rendkívül kis távolságra 
vannak egymástól és közöttük potenciális energia 
raktározódik. Az atomok egymással az elektronburkon 
keresztül érintkeznek, ezek közül is a legkülső, úgynevezett 
vegyérték elektronok vesznek részt a kötések kialakításában. 
Mechanikai kölcsönhatás esetén is a két érintkező test külső 
elektronjai szorulnak egymáshoz és taszítás alakul ki 
közöttük. 
Az energiaforrások gyakorlatilag potenciális energiát 
tárolnak, melyek láthatatlan „rugóknak” tekinthetők. Az 
energia-megmaradás törvényét figyelembe véve ezt úgy is 
tekinthetjük, hogy amikor „energiát termelünk”, akkor az 
ezekben a „rugókban” tárolt energiát szabadítjuk fel. Érdekes 
lehet belegondolni, hogy az emberiség története során miként 
fedezett fel egyre több „rugót” és tanulta meg az azokban 
tárolt energia hasznosítását, például a tűz felfedezése, a 
puskapor feltalálása, az ipari forradalom vagy a nukleáris 
energia felszabadítása során [2].  
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A munka és a hő fogalmát egy anyaghalmaz 
energiaváltozásaival kapcsolatban alkalmazzuk, melyek az 
energiaközlés kétféle módját jelentik a termodinamika első 
főtétele szerint. Mértékegységük is azonos, Joule (J). Az 
energia fogalmának kialakulását és vele együtt az energia 
megmaradásának, az első főtételnek a viszonylag késői 
felismerését a hő és a (mechanikai, elektromos, kémiai) 
munka „rokon” voltának empirikus alátámasztása tette 
lehetővé. A munka és a hő analóg fogalmak, mindkettő 
energiaközlési forma, de egyik sem energiafajta [3]. Tehát a 
„hőenergia” helyett szerencsésebb a „termikus energia” 
kifejezés használata. A termikus energia valójában a 
részecskék mozgási energiáját (hőmozgását) jelenti. Ezt az 
energiát vezetéssel (rezgés, kondukció), áramlással 
(helyváltoztatás, konvekció) és elektromágneses hőmérsékleti 
sugárzással (hősugárzás, pl. infravörös fény) tudják átadni a 
környezetüknek. Az energia állapotfüggvény, értéke csak a 
kezdeti és a végállapottól függ, míg az úttól nem, így 
megmaradási törvény alkalmazható rá. A hőről és a 
munkáról mindez nem mondható el. 
A disszipáció egy zárt rendszerben az energia munkavégző-
képességének csökkenése. A hőmérséklet-kiegyenlítődés 
csökkenti a munkavégzés lehetőségét, de mindez úgy 
következik be, hogy a rendszer energiája megmarad. Az 
energia nem azonos a munkavégző képességgel, ez a 
definíció csak akkor volna igaz, ha nem lenne disszipáció. 
Másrészt az energia ténylegesen megmarad a folyamatok 
során, ellenben csak egy része alakítható át munkává, másik 
része szétszóródik, disszipálódik a környezetben a 
termodinamika második főtétele szerint, ugyanakkor éppen 
ez a szétszóródás teremti meg annak a lehetőségét, hogy egy 
részét munkavégzésre lehessen felhasználni [4]. 

Mit nevezünk „energiatermelés”-nek? 
Az energia-átalakító ipari üzemeket általában erőműveknek 
nevezik, ahol villamos energiát állítanak elő. A köznyelvben 
és a szaknyelvben is sokszor így használjuk, bár nem 
energiatermelésről vagy előállításról, hanem 
energiaátalakításáról van szó. Ennek ellenére jelen cikkben is 
sokszor használjuk a fenti fogalmakat egyszerűen a 
köznyelvbe és a műszaki nyelvbe való beépülésük miatt, nem 
megfeledkezve e kifejezések valós fizikai tartalmáról.  
Ha az energia valahol gyorsabban szabadul föl, mint ahogy el 
tudna vezetődni a keletkezés helyéről, akkor magas 
hőmérsékletet érhetünk el. Szerkeszthetünk olyan gépeket, 
melyek munkát végeznek, számunkra hasznos energiává 
alakítják át a rendszer termikus energiáját. Példaként 
tekinthetjük a benzinmotort, és meg tudjuk magyarázni, 
miként alakul át a benzin és az oxigén energiája az 
égéstermékek belső energiájává. Az égés során mólszám-
növekedés történik, valamint nagyon magas lesz a 
hőmérséklet, melynek következményeképp a hengerben 
magas lesz a nyomás (gáztörvény) és ez mozgásra készteti a 
dugattyút (mechanikai munka).  
Mai életvitelünk fenntartásához a következő három 
energiafajtára van szükségünk: 

 Elektromos energia: különböző elektromos berendezéseink 
működtetéséhez, 

 Termikus energia: fűtéshez és a legkülönfélébb 
technológiai folyamatokhoz, 

 

 Kémiai energia: üzemanyagnak a legtöbb jelenlegi 
közlekedési és szállítási módhoz, valamint ide tartoznak a 
vegyipari alapanyagok és az élelmiszerek is. 

Ezek közül az elektromos, más néven villamos energia 
előállítása a legösszetettebb. Ehhez erőművekben folyamatos 
munkavégzésre kell kényszerítenünk az egyszerűen 
felszabadítható, ám körülményesen szállítható és közel sem 
olyan változatos módon felhasználható termikus energiát, 
hogy egy részét az erőműtől távol elektromos munkavégzés-
re tudjuk használni. Carnot már a 19. század elején felismerte, 
hogy folyamatos munkavégzésre csak körfolyamat alkalmas. 
Folyamatosan hőt csak olyan berendezésben alakíthatunk 
munkává, amelyben hőmérséklet-különbség áll fenn, s mód 
van arra, hogy a magas hőmérsékletű közeg munkavégzés 
következében lehűljön, és alacsonyabb hőmérsékleten 
távozzon a rendszerből. Ez lényegében azt jelenti, hogy a 
berendezést egyik részén fűteni, másik részén pedig hűteni 
kell, ami által munkavégzés közben hő áramlik át a melegebb 
helyről a hidegebbre. A termikus hatásfok annál nagyobb, 
minél nagyobb a hőmérséklet-különbség a hőfelvétel és a 
hőleadás között. A hőerőgépek termikus hatásfokának felső 
határa, amennyiben ideális gázzal, reverzibilisen vezetjük a 
folyamatot, abszolút hőmérsékletben (Kelvinben) kifejezve: 
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ahol T2 > T1. 
A fent említett Carnot-körfolyamat csak elméletben 
valósítható meg. A gyakorlatban legtöbbször az úgynevezett 
Rankine-ciklust alkalmazzák, melyről azt szokás mondani, 
hogy a Carnot-ciklus gyakorlatban is megvalósítható 
változata. A körfolyamat nevét a skót polihisztor, William 
John Macquorn Rankine után kapta. Ez a körfolyamat is zárt 
ciklust képez, és külső hőforrást használ. A fő különbség 
abban áll, hogy a folyékony víz nyomásának növelésére itt 
szivattyút használnak, ami körülbelül százszor kevesebb 
energiát igényel, mintha gázt sűrítenének kompresszorral. 
Az üzemi közeg általában víz, ritkábban előfordul más 
folyadék is, mely a körfolyamat során szintén gőz 
halmazállapotot vesz fel. A legtöbb hőerőmű ezt a 
körfolyamatot használja energiatermelésre, akár fosszilis 
tüzelőanyagot (szenet, kőolajszármazékokat vagy földgázt), 
akár atomenergiát használ hőforrásként. A Rankine-
körfolyamatban is négy állapotváltozás van (1. és 2. ábra): 

 1-2 folyamat: A tápszivattyú a vizet a munkaközeg 
nyomására emeli és benyomja a gőzfejlesztőbe. 

 2-3 folyamat: A gőzfejlesztőben a nagynyomású víz felforr, 
teljes egészében gőzzé alakul, majd a kazán túlhevítő 
részében túlhevül és száraz gőzzé alakul. 

 3-4 folyamat: A nagynyomású és magas hőmérsékletű 
túlhevített gőz a gőzturbinában kitágul és közben 
energiájának egy része mechanikai munkává alakul, amit 
generátorral villamos energiává alakíthatunk. A gőz 
nyomása és hőmérséklete csökken. 

 4-1 folyamat: A telített, nedves gőz hőcserélőkbe, 
kondenzátorokba jut, ahol állandó nyomáson lehűl és az 
összes gőz lecsapódik, a körfolyamat pedig kezdődik 
elölről. 
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1. ábra: Egy hőerőmű működésének egyszerűsített vázlata (1)  

(W a végzett munka, Q a hőáramlás jele). 

 
2. ábra: Szaggatott vonallal a Carnot-féle, folytonos vonallal a 

Rankine-ciklus hőmérséklet–entrópia diagramja (2) (W a 
végzett munka, Q a hőáramlás jele). 

Az energia átalakítását végző erőműveknek is a 
termodinamika szabja meg az elérhető hatásfokát. Minden 
váltakozó feszültségű, elektromos áramot előállító erőmű esetében 
szükség van egy turbinára. A turbinakereket vízerőmű esetében 
a lezúduló víz, más esetben a felforrósított gőz vagy a szél 
forgatja meg. A turbinalapátok egy tengelyen vannak a 
generátorral, így a forgó turbina egyben a generátort is 
megforgatja, melyben az elektromágneses indukció elvének 
megfelelően elektromos feszültség jön létre. A munkavégző 
közeg energiája, nyomása eközben lecsökken. 
Munkaközegnek gőzt használó hőerőműveknél fontos lépés, 
hogy a turbinákról lejövő gőzt ezután kondenzáltatni kell. 
Erre azért van szükség, hogy turbina helyett szivattyúval 
lehessen keringetni a munkaközeget, melynek jóval kisebb az 
energiaigénye. Ehhez hűtés szükséges, ezért építik az 
erőműveket sok esetben folyók mellé, mert így a folyó vize 
tölti be a hűtőkör szerepét, ellenkező esetben hűtőtornyokat 
kell építeni. A lecsapatott víz az erőműben alkalmazott 
energiaforrásból felszabaduló energia hatására ismét felforr 
és folytatódik a kör. Termodinamikai szempontból is fontos, 
hogy folyadékfázisban történjen a hőátadás, mivel nagyobb 
sűrűségű közeg esetén gyorsabb a hőcsere, a hőt átvett közeg 
pedig elforr és átadja a helyét az újonnan érkező folyadéknak. 
A Paksi Atomerőmű termoelektromos átalakítási hatásfoka 
33-34%, vagyis a megtermelt termikus energia egyharmada 
alakul villamos energiává, a többi a folyamat vesztesége és 
főleg a Duna vizét fűti.  

Az energia tárolása 
Az energiatermelés egyik „Achilles sarka” a tárolhatóság. 
Szinte korátlan mértékű és idejű tárolást tesz lehetővé, ha a 
primer energiahordozókat szilárd (kifejtett kőszén silók), 
folyékony (kőolaj- vagy feldolgozott üzemanyag-tartályok), 
vagy gáz halmazállapotban (földalatti gáztározók) tároljuk, és 
csak akkor szabadítjuk fel a bennük tárolt energiát, amikor 
arra éppen szükségünk van. Azonban nem minden primer 
energiaforrást lehet tárolni (pl. nap, szél), nem mindig 
tudunk energiát termelni (pl. szélcsendben, felhős időben) és 
nincs is mindig szükség az összes megtermelhető energiára 
(pl. éjszaka csak kevés gyár üzemel). Azonban a nagy 
alaperőműveket, például egy atomerőművet, nem lehet 
naponta leállítani és szükség esetén újraindítani, a megújuló 
erőművek termelési ingadozásait pedig ki kell egyenlíteni a 
villamos hálózatban, ezért határozott igény van a megtermelt 
villamos energia hosszabb-rövidebb idejű tárolására. Erre 
számtalan módszert találtak ki az elmúlt száz évben és sajnos 
mindnek megvannak a sajátos technikai korlátai, akadályai.  

Egyes hegyeken magasan fekvő víztározókat és 
vízerőműveket lehet kialakítani, ott lehetőség van a napi 
energiaigény kisebb ingadozásainak kiegyenlítésére. Amikor 
például egy kis vízerőműnél nincs szükség az elektromos 
energiára, akkor leállítják a turbinákat és a hálózatban lévő 
fölös energiával a fölső tározókba szivattyúzzák a vizet. 
Később, az energiaigény jelentkezésénél, a tározóból a 
turbinákon átáramoltatott vízzel ismét elektromos energiát 
termelnek. Ez a fajta energiatárolás igen jó hatásfokú, 
reverzibilis és nagy mennyiségű energia tárolható, de sík 
vidéken vagy folyóvíztől távol nem lehet ilyen tározókat létre 
hozni és egy tározó környezeti terhelése is nagy az elárasztott 
területek miatt. 
Régóta használt technológia, hogy a megtermelt elektromos 
energiát mozgási, forgási energiaként lendkerekekben 
tárolják. A veszteségek csökkentésére mágneses csapágyazást 
és a súrlódás elkerülésére vákuumot alkalmaznak. Energia 
tárolható sűrített levegőben is, azonban a levegő sűrítésével 
együtt járó hőt is meg kell fogni, mert annak szétszóródása 
csökkenti a folyamat hatásfokát. A víz elektrolízisével 
hidrogént lehet termelni és utána vagy közvetlenül 
használják ezt fel üzemanyagcellákban, vagy a 
metánhálózatba keverik, esetleg a levegő szén-dioxidjával 
metánná lehet alakítani. Szuperkondenzátorokkal évtizedek 
óta kísérleteznek, a lítium, alumínium és újabban szén 
nanocső alapú technológiáknak mind megvannak a maguk 
előnyei és hátrányai, alkalmazási területtől függ, hogy a jobb 
hatásfok és hosszabb élettartam, vagy a minél nagyobb 
tömegre vetített tárolt energiamennyiség és teljesítmény 
fontosabb. A villamos energia akkumulátorokban történő 
tárolására a mindennapokban csak kis teljesítmények esetén 
van lehetőség (autókban, mobiltelefonokban, stb.). Az utóbbi 
évtizedben azonban több új tölthető akkumulátor-
konstrukció született, melyekkel nagy mennyiségű 
elektromos energia lenne tárolható viszonylag olcsón, 
lehetővé téve a technológia ipari alkalmazását is.  
Magas hőmérsékletű anyagok termikus energiájának 
tárolására a hőveszteségek, valamint a nagy és hőszigetelt 
tárolótér-szükségletek miatt csak korlátozott megoldások 
állnak rendelkezésre. Például erre szolgálnak a háztartási 
forró víz-tárolók, köznapi nyelven bojlerek, amelyekből a 
gázzal vagy az olcsóbb éjszakai árammal felmelegített vizet 
napközben használjuk el. Ezt az elgondolást használják egyes 
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korszerű naperőműveknél is, ahol még naplemente után is 
folytatódhat az áramtermelés. Ezekben a Nap egy 
sóolvadékot melegít fel, mely a tükrök fókuszában 
felmelegszik, hőátadó közegként szolgál a gőzfejlesztéshez, a 
hőszigetelt csövek és az olvadék kicsi hővezetése miatt pedig 
még órákon át forró marad. Éjszakára a sóolvadékot több 
hőszigetelt tartályba engedik le, ahol még reggelre sem hűl az 
olvadáspontja alá. 

Az elsődleges energiaforrások 
Az energiafelhasználás problémaköre három lényeges pontra 
koncentrálódik. Egyrészt az energiaforrásokra, a 
természetben található „nyers” vagy elsődleges (primer) 
formákra, a különböző „rugókra” (mint a kőolaj, földgáz, 
kőszén, nap-, víz-, szél- és atomenergia, stb.), másrészt 
mindezek használatára, azaz az emberek számára 
hasznosítható formákra (mint például világítás, fűtés, főzés, 
szállítás, ipari cikkek előállítása, stb.).  
A két rész között kell elhelyeznünk az erőműnek nevezett 
ipari üzemeket, melyek abban segítenek, hogy az 
energiaforrások által „raktározott” energiát számunkra 
hasznosítható formába alakítsák át. Ezt a hármat összefűzve 
jön létre az energialánc, az energia-átalakítók olyan hálózata, 
amely összeköti az energiaforrásokat a végső felhasználókkal 
[5].  
A primer energiaforrásokat a következőképp csoportosíthatjuk: 
 

 Nukleáris energia, az atommagok bomlása, fúziója vagy 
hasítása során felszabaduló energia. A csillagok energiája a 
könnyű magok fúziója során termelődik, az atomerőművek 
pedig a nehéz magok hasításakor felszabaduló energiát 
hasznosítják. Egyes űrszondák és mérőállomások bizonyos 
izotópok bomlási hőjét használják radioizotópos 
termoelektromos generátorok segítségével. 

 

 A Föld mélyéből származó geotermikus energia. Valójában a 
geotermikus energia is főként nukleárisnak tekinthető, 
hiszen a földkérget 80%-ban a radioaktív izotópok bomlása 
következtében felszabaduló hő melegíti. A maradék 20% a 
kéreg lassú kristályosodásából és a Föld képződésének 
idejéből visszamaradt hőből származik. 

 

 A Napból származó energia, melyen nem csak a napfény 
energiáját kell érteni, hanem a különböző módon „eltárolt 
napenergiát” is. Kémiailag tárolt energiaforrás a biomassza, 
vagyis a Földön élő élőlények össztömege, de ide tartoznak 
a különböző szerves fosszilis energiahordozók is, mint a 
kőszén, a kőolaj és a földgáz. Ezek is – több millió év alatt – 
a régen élt növények és állatok maradványaiból 
keletkeztek. A szélerőművek is a Napból származó energiát 
használják fel, hiszen a levegő áramlása azért alakul ki, 
mert a Nap sugarai nem egyenletesen melegítik föl a Föld 
felszínét, így hőmérsékletkülönbség és ennek 
következtében légnyomáskülönbség alakul ki. Ehhez 
hasonlóan magyarázható a tengeráramlatok vagy a hullámok 
energiája. A vízenergia is visszavezethető a napenergiára, 
ugyanis a víz úgy jut el a Föld magasabb pontjaira, hogy a 
napsugárzás hatására elpárolgó víz felhőket képez, majd a 
felhőkből csapadék formájában a víz a magasan fekvő 
helyekre is hullik. 

 

 Az ár-apály energiája, mely a Hold gravitációs mezejének 
köszönhető. 

Fontos kiemelni, hogy valójában szinte minden primer 
energiaforrás nukleáris eredetűnek tekinthető, hiszen a 
napenergia is nukleáris fúzió eredménye. Ennek az 
„energiatermelési módnak” is van számunkra káros hatása, 
például az UV sugárzás, amely bőrrákot okozhat, vagy a 
Napból kiáramló töltött részecskék, amelyek bizonyos 
esetekben távközlési és elektromos hálózatokat tehetnek 
tönkre. Egyes kutatók a naptevékenység ingadozását a 
globális éghajlatváltozással is kapcsolatba hozták. 

Energiatároló vegyületek  
Legtöbbször kémiai energiából állítunk elő termikus vagy 
elektromos energiát, de milyen lépéseken keresztül? Mi lehet 
tüzelőanyag? A vizet nem tudjuk eltüzelni, de a fát igen, ha 
meggyújtjuk ég, meleget ad, főzni is lehet rajta. A szerves 
vegyületek egyik fontos típusát jelentik azok, melyek a 
kémiai kötéseikben energiát tárolnak (tüzelőanyag), és a 
kötések átalakításával (égetés) ezen energia átalakítható más 
formába (égéstermékek új kötései), egy része pedig 
felszabadítható (hő). A reakció során a vegyérték elektronok 
átrendeződnek, mely minden kémiai reakció alapja. 
Elektromos munkavégzésként is értelmezhető minden kémiai 
folyamat. Az elektronok mélyebb energiaszintekre, pályákra 
kerülnek és a pályák közötti energiakülönbség lesz a 
felszabaduló energia, melyet többféle formában észlelhetünk, 
hasznosíthatunk. Nézzünk erre egy egyszerű, „szervetlen” 
példát, a hidrogén égését!  
A víz képződéshője (gáz fázisban) 242 kJ/mol. Számítsuk ki, hogy 
mekkora a potenciálesés egy O-H kötés kialakulásakor!  

A képződéshő azt jelenti, hogy mennyi energia szabadul fel 
abban az esetben, ha egy vegyület egy mólja standard 
állapotú elemeiből keletkezik. Tehát esetünkben 1 mól víz 
képződése elemi hidrogénből és oxigénből 242 kJ energia 
felszabadulásával jár: 

2H2 (g) + O2 (g) = 2H2O (g) + 242 kJ/mol 
Egy O-H kötés két elektronból áll és létrejötte mólonként 121 
kJ energia felszabadulását eredményezi. Egy mól elektron 
96485 Coulomb töltéssel bír, vagyis 

 
 
  


C648592
J121000U 0,627 V a potenciálesés.  

Ennyit csúszik a kötő elektronpár a nagyobb 
elektronegativitású oxigénatom felé az oxigénatom 
potenciállejtőjén. Általánosságban a poláros kötések nagyobb 
kötési energiája lehetőséget ad arra, hogy apoláros kötésekben 
energiát tároljunk, és ez az energia felszabadítható, amikor egy 
kémiai reakcióban poláris kötésekké alakítjuk őket. Ezen alapul a 
kémiai energiahordozók elégetése, tárolt energiájuk 
felszabadítása és az élőlények energiacseréje is [6].  

Amikor egy kazánban olajat, földgázt, fát vagy szenet 
égetünk el, akkor a tüzelő anyag tárolt belső energiáját 
szándékosan átalakítjuk más energiaformákká, termikus 
energiává, sugárzássá és az új anyagok belső energiájává. A 
kémiai energia felszabadulhat, ha a részecskék kémiai 
állapota valamilyen kölcsönhatásban megváltozik. Energia 
azonban ekkor sem keletkezik. Amikor a tüzelőanyag 
molekulái és az oxigénmolekulák reakcióba lépnek az égési 
folyamatban, új molekulákat alkotnak. Az eredeti molekulák 
atomjai úgy rendeződnek át, hogy kevesebb kémiai energia 
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raktározódjon bennük, a felszabadult energia pedig a 
rendszert fűti, termikus energiáját növeli.  
A szerves vegyületeket alkotó szénből rendszerint szén-
dioxid, a hidrogénből víz keletkezik, a nitrogén elemi 
állapotba kerül, a kénből kén-dioxid lesz, valamint hő 
(égéshő) szabadul fel. Az anyagmegmaradás értelmében az 
égés előtti anyagok (a tüzelőanyag és az oxigén) tömege 
megegyezik az égéstermékek tömegével. A reakcióhő a Hess-
tétel szerint a keletkező anyagok és a kiindulási anyagok 
képződéshőjének különbségeképpen számítható ki. A 
szénhidrogéneket égető autók kipufogógázának jelentős része 
vízgőz, ezt látjuk télen az autók mögött fehér ködként 
lecsapódni, megfagyni. Nézzük meg, mi történik a 
legegyszerűbb szénhidrogén, a metán égése során! 

CH4 (g) + 2O2 (g) = CO2 (g) + 2H2O (f) + 890,4 kJ/mol 
Ha egy benzint égető motor egy autót mozgat hegynek 
felfelé, akkor a betáplált kémiai energia egy része potenciális 
(gravitációs) energiává, másik része mozgási energiává 
alakul, a többi pedig „szétszóródik”, disszipálódik. Egy hegyi 
úton felfelé menő autó motorja néha annyira felforrósodik, 
hogy meg kell állnia, mert nem elég nagy a motor leadott 
teljesítménye, hogy a potenciális és a mozgási energiát is 
fedezni tudja, és közben nincs ideje visszahűlni sem. E példát 
követve rámutathatunk arra a tényre, hogy a betáplált 
energia egy része mindig a környezet belső energiájává 
alakul. Ez alapján belátható, hogy az a kifejezés, hogy 
„elhasználjuk az energiát” mindössze annyit jelent, hogy az 
előidézett folyamat során a különböző energiafajták egy része 
további munkavégzésre használhatatlan belső energiává alakul, 
általában valamilyen számunkra hasznos folyamat közben.  

Külön megemlíthető, hogy az energiatároló vegyületek közé 
tartoznak az élelmiszerek is, melyekből a saját 
energiaszükségletünket tudjuk nap, mint nap fedezni. A 
bolygó összes termőföldjének 58 százalékán ezt a 17 növényt 
termesztjük: árpa, burgonya, búza, cirok, cukornád, 
cukorrépa, földimogyoró, gyapot, köles, kukorica, manióka, 
napraforgó, olajpálma, repce, rizs, rozs, szójabab. Ezekből (a 
gyapotot kivéve) szerzi az emberiség a naponta bevitt energia 
86 százalékát és ezek termesztésére fordítjuk az összes 
előállított műtrágya 70%-át [7]. A hatvanas után kibontakozó 
úgynevezett „zöld forradalom” régiótól függően kétszeresére, 
vagy akár négyszeresére növelte az azonos területen elérhető 
terményátlagokat. Ezen növények megtermelése azonban 
munka- és vízigényes folyamat, az ipari termelés 
fenntartásához mezőgazdasági gépekre, a föld termékennyé 
tételéhez műtrágyára, a kártevők és a gyomok elleni 
védekezéshez pedig növényvédőszerekre van szükség. 
Ezeken felül az élelmiszereket fel kell dolgozni, (sokszor 
hűtve) szállítani és csomagolni kell, valamint a vég- és 
melléktermékekkel is kezdeni kell valamit. Ezek is jelentősen 
hozzájárulnak a fosszilis tüzelőanyagok felhasználásához, az 
összes energiaigény több mint 10%-át teszi ki a 
mezőgazdaság és a hozzá kapcsolódó ipar.  
Az állati eredetű élelmiszerek megtermelése különösen 
problémás. Amennyiben minden takarmányozásra és 
bioüzemanyagok előállítására használt terményt az 
emberiség táplálására fordítanánk, akkor 70 százalékkal 
növelnénk az elfogyasztható kalóriamennyiséget, további 4 
milliárd ember alapélelmiszer-ellátását oldva meg. Az 
emberiség 10-13%-a egyáltalán nem eszik húst, ami vallási, 
etikai, gazdasági, környezetvédelmi és egészségügyi okokra 
vezethető vissza. A vegetáriánus étrendnek különböző fajtái 

vannak attól függően, hogy tartalmaz-e állati eredetű 
élelmiszereket is, mint a tojás, tej és tejtermékek, és a méz. Az 
állattartás rendkívül víz- és energiaigényes. 1 kg marhahús 
előállításához 16 tonna vízre van szükség, míg ugyanennyi 
burgonyához csupán 100 kg-ra. Az alkalmazott 
technológiától függően az állatok által megevett takarmány 
ötödének megfelelő mennyiségű vörös húst lehet előállítani. 
Természetesen legeltető állattartásnál kedvezőbb a helyzet, 
főleg a más mezőgazdasági termelésre nem alkalmas 
földeken való legeltetés esetén. Az állatok gyorsabb 
növekedéséhez ezen túl rendszeresen antibiotikumokkal, 
vitaminokkal és táplálék-kiegészítőkkel járulnak hozzá. Az 
állattartás során termelt metán az összes üvegházhatású 
gázkibocsátás 15%-áért felel [8]. Egy tanulmány szerint a 
vegetáriánus életmóddal több fosszilis tüzelőanyagot lehet 
megtakarítani – évente fejenként mintegy 1,5 tonnát – mint 
egy átlagos városi autó hibridre vagy elektromosra 
cserélésével – jóval kisebb befektetés árán [9]. 

Fosszilisnak nevezünk minden nem, vagy csak nagyon 
hosszú idő alatt megújuló energiahordozót, az általában 
különböző szén-hidrogén vegyületekből álló kőszenet, a 
kőolajat és a földgázt, és ide sorolható az urán és a tórium is. 
A földgáz, a kőolaj és a kőszén – kialakulási mechanizmusán 
túl – gyakorlatilag csak a szén és a hidrogén arányában 
különbözik egymástól. A nagyobb hidrogéntartalmú földgáz 
szénhidrogénjeinek kötései telítettek, szénláncai rövidebbek, 
rendszerint 90%-a metán és mellette a lelőhelytől függően 
csökkenő mennyiségben magasabb szénatom számú 
homológokat (etán, propán, bután) tartalmaz. A szerves 
maradványokban eredetileg nagy mennyiségben 
megtalálható oxigén, nitrogén, kén és foszfor egy része 
szintén megtalálható bennük különböző vegyületek 
formájában. A szén, a kőolaj és a földgáz égése során annak 
szén és hidrogén tartalma reagál a levegő oxigénjével és 
elsősorban gáz halmazállapotú égéstermékek, vízgőz és szén-
dioxid, továbbá ha tökéletlen az égés, akkor szén-monoxid és 
korom is keletkeznek. Az ezen energiaforrások alkalmazása 
során keletkező szén-dioxid növeli annak légköri 
mennyiségét.  
A kéntartalom szerepe a környezetvédelem szempontjából 
kiemelkedő, mivel elégetése során kén-dioxid keletkezik, 
mely jelentősen hozzájárul a savas eső kialakulásához. Emiatt 
manapság az 1-4% kenet tartalmazó kőolajból készített 
üzemanyagokat kénteleníteni kell, a szigorodó 
környezetvédelmi szabványoknak megfelelően ma már a 
benzin és a gázolaj sem tartalmazhat 10 ppm-nél, azaz 
0,001%-nál több ként. A kéntartalmat hidrogénezik, kén-
hidrogén alakjában kinyerik és Claus-eljárással, részben 
oxidálva, két lépésben elemi kénné alakítják: 

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O 
SO2 + 2H2S = 3S + 2H2O 

A kőszénből a ként nem lehet ilyen egyszerűen eltávolítani, 
így a hőerőművek füstgázait utólag kell megtisztítani. Ezt 
olyan gázmosókkal érik el, melyekbe mészkövet töltenek, ami 
megköti a kén-dioxid gázt és kalcium-szulfittá alakítja. Az 
összegyűlő szulfitiszapot állandó keverés közben, sűrített 
levegő bevezetésével, kalcium-szulfáttá, azaz gipsszé 
oxidálják. Hazai erőműveink és kőolaj-finomítóink már fel 
vannak szerelve kéntelenítő berendezésekkel.  
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A biomassza energetikai alkalmazása 
Biomassza alatt – tágabb értelemben – a Földön élő élőlények 
össztömegét, energetikailag pedig az eltüzelhető és fűtésre, 
villamosenergia-termelésére, vagy üzemanyagok készítésére 
használható növényeket, növényi és állati hulladékokat 
értjük. Ezek lehetnek mezőgazdasági és ipari hulladékok 
(szalma, állati trágya, olajpogácsa, depóniagáz), vagy 
lehetnek speciálisan erre a célra ültetett „energianövények”, 
elsősorban gyorsan növő lágyszárú növények, fűfélék, 
melyek az energetikai célú fakitermelést hivatottak kiváltani, 
vagy legalábbis csökkenteni. Valójában a növények 
fotoszintézise során szerves vegyületek formájában 
megkötött napenergiát alakítjuk át égetéssel termikus 
energiává, majd az erőműveinkben villamos energiává, vagy 
a járműveink motorjaiban mozgási energiává.  
A biomasszából történő energiatermelés előnye 
környezetvédelmi szempontból az, hogy ennek során nem 
növekszik a levegőben a szén-dioxid mennyisége. A 
biomasszaként használt növények életciklusuk során, a 
növekedésük alatt megkötnek ugyanannyi szén-dioxidot, 
mint amennyi az elégetésükkor keletkezik. Természetesen a 
fosszilis energiahordozók égetése során is ugyanannyi szén-
dioxid keletkezik, mint amennyit azok az élőlények, 
amelyekből a kőszén, a kőolaj és a földgáz létrejött, 
felhasználtak a levegőből. Azonban mi néhány évtized alatt 
szabadítottuk fel azt a szén-dioxid mennyiséget, amelyet ezek 
az élőlények évmilliók alatt kötöttek meg, és eközben 
folyamatosan csökkentjük a szén-dioxidot nagy 
mennyiségben megkötő élőlények, például az esőerdők 
mennyiségét. Nem szabad elfelejteni, hogy az égetés során 
nem csak szén-dioxid, hanem szálló por, szén-monoxid, 
dioxinok, különböző nitrogén oxidok, kén-dioxid és más 
hasonlóan káros anyagok is keletkeznek, amelyeket csak 
nagyon költségesen tudunk semlegesíteni.  
A legegyszerűbb energiatermelési módszer az éghető 
biomassza közvetlen eltüzelése egy egykörös, vízforraló 
hőerőműben, a túlhevített gőzzel turbinát meghajtani, a gőz 
kondenzációs hőjével pedig a környező települések és ipari 
létesítmények fűtését és meleg víz ellátását lehet biztosítani. 
A száraz fa, a szalma és az „energiafű” fűtőértéke közelítőleg 
a barnakőszénével azonos, 18-20 MJ/kg körüli. A közvetlen 
égetéssel a legnagyobb probléma a fűfélékre jellemző magas 
szilícium-, alkáli- és klórtartalom. A hamu összeolvadási 
hajlandósága és az általa képzett lerakódások súlyos 
problémákat okoznak a biomassza tüzelésű erőművek 
tervezése és üzemeltetése során [10]. Ezek a problémák 
elsősorban szalma és más lágyszárúak égetésénél 
jelentkeznek, de ritkábban előfordul fánál és olajpogácsáknál 
is, bár általában kisebb mértékben. A kálium-klorid az égés 
hőmérsékletén elpárolog, majd följebb, az alacsonyabb 
hőmérsékletű területeken kondenzál, az olvadékába pedig 
beleragad a szálló hamu, vastag lerakódásokat okozva. Ez 
jelentős korróziós tényezőnek bizonyul, a saválló acélból 
készült túlhevítőket is néhány évente cserélni kell, továbbá ez 
a lerakódás jelentősen csökkenti a berendezés hőátadó 
képességét, mely főleg a villamosenergia-termelésnél 
kritikus. Emiatt egy már felépült szén, vagy egyéb fosszilis 
tüzelőanyag elégetésére tervezett erőművet nem lehet 
módosítás nélkül biomassza tüzelésre átállítani. A 
tapasztalatok azt mutatják, hogy a biomassza tüzelésre való 
átállás néhány hét alatt tökéletesen működésképtelenné tud 

tenni egy ilyen erőművet és jelentősen felgyorsítja a fémek 
korróziós folyamatainak előrehaladását [11]. 
A biomassza más, fosszilis energiahordozókkal, főleg szénnel 
együtt való eltüzelése, az úgynevezett co-firing, megoldást 
jelenthet sok biomasszával kapcsolatos problémára. Ha a 
kőszénhez 10-20% szalmát, faaprítékot, korpát, vagy bármely 
más típusú biomasszát keverünk, akkor az elegy 
tulajdonságai gyakorlatilag alig térnek el a tiszta kőszénétől, 
nem olvad össze a hamu és nem képződnek lerakódások sem, 
csak a teljesítmény csökken, mivel a szénnek általában 
nagyobb a fűtőértéke. Ez járható út, Magyarországon és az 
egész világon eredményesen alkalmazzák ezt az erőművek 
fosszilis CO2 kibocsátásának csökkentésére. 
A másik, igencsak eltérő biomassza felhasználási mód a 
pirolízis. Ez lehet levegő kizárásával végzett pirolízis, de 
lehet vízgőzzel való reagáltatás, vagyis elgázosítás. Alacsony 
hőmérsékleten, 250-300 °C között a fa száraz lepárlásából 
származó gázok (formaldehid, víz, szén-monoxid) és a lignin 
egy része távozik, 500 °C feletti hőmérsékleten a keletkező 
gáz főleg szén-monoxid, szén-dioxid, metán és víz elegye. Az 
alacsonyabb hőmérsékletű pirolízis mellékterméke a magas 
fűtőértékű faszén, mely utána elégethető. 
Az egyik legnagyobb probléma a biomassza energetikai 
felhasználásával, hogy az energetika ültetvényeket nem csak 
olyan területekre telepítik, amelyek más növények 
termesztésére nem használhatóak gazdaságosan. Ezek 
elsősorban erdőkben és szántóföldön megtermelt növények, a 
biomassza bázisa így osztozik a mezőgazdasági eredetű ipari 
nyersanyagok (pl. fa, gyapot, len, cukorrépa, stb.) és az 
élelmiszerek megtermelésére használt termőfölddel. 
Manapság a termőterületek egyre nagyobb részét teszik ki 
ezek az „energianövények”, a megtermelt élelmiszer egy 
részét pedig üzemanyagok gyártására fordítjuk. Nagy 
népsűrűségű, vagy fajlagosan kevés termőfölddel rendelkező 
országok esetében (pl. dél-kelet Ázsia) az ehhez szükséges 
termőföldnek élelmiszer-termelésből való kivonása nem 
lehetséges. Nézzük meg, hogy Magyarország viszonylatában 
mindez hogyan néz ki! 

Magyarország 20,6%-át borítják erdők, ezekben az erdőkben 
évente 13,6 millió m3 faanyag-növekmény keletkezik [12]. Ha 
évente csak ezt az évi növekményt használnánk fel, akkor 
hosszabb távon az erdőink állapota, erdősültségünk mértéke, 
a favagyonunk nem változna. Valójában a fenti mennyiség 
nem is termelhető ki, mert vannak fokozottan védett, vagy 
olyan erdőink, ahol a talaj megkötése, illetve egyéb 
szempontok miatt az intenzív erdőgazdaság nem 
megengedhető. Ebből adódóan ténylegesen csak 10 millió m3 
az évente kitermelhető fa mennyisége. Ebből valójában 
évente csak 6,8 millió m3 fát termelünk ki. Tételezzük fel, 
hogy az évente kitermelhető 10 millió m3 faanyagot 
kitermeljük, lemondunk az iparifa (bútor, épületfa) 
használatról és a lakossági téli tüzelőről, csak biomassza 
tüzelésű erőművekben elektromos energiát állítunk elő 
belőle. A Pécsi Erőmű 50 MW elektromos teljesítményének 
faaprítékból történő előállításához 450-500 ezer m3 faanyag 
elégetésére van szükség évente. Ebből az következik, hogy az 
éves növekmény eltüzelésével az ország elektromos 
energiaigényének (átlagosan 5400 MW teljesítmény) mintegy 
20%-át, maximum 2 db 500 MW-os Paksi Atomerőmű 
blokkot tudnánk kiváltani. És még nem is számoltunk azzal, 
hogy a faanyag megtermelése, kivágása, az erőműbe történő 
elszállítása, aprítása is jelentős energiaigénnyel jár.  
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Megújuló üzemanyagok 
Bizonyos mezőgazdasági termékeket folyékony motorhajtó 
üzemanyagok előállítására is fel lehet használni, a cukrot 
vagy keményítőt tartalmazó növényekből bioetanol, olajos 
magvakból pedig biodízel készíthető, különböző kihozatallal 
(1. táblázat). Cukorforrás lehet a cukorrépa és a cukornád, 
vagy előzetes feltárás után a kukorica, a búza, a burgonya 
vagy a manióka is. Bármilyen olajtartalmú mag (repce, 
napraforgó, szója, jatrópa, pálma, kókusz, stb.) és a használt 
sütőolaj és zsiradék is alkalmas biodízel alapanyagnak. Az 
Európai Unió 25 tagállamában 2005-ben mintegy 20,9 millió 
tonna olajos magot takarítottak be, amiből 15,2 millió tonna 
repce volt, jórészt üzemanyaggyártás céljaira. Ezek a 
bioüzemanyagok 2008-ban a világ közlekedési 
energiaigényének 1,8%-át tették ki [13].  

1. táblázat Bioetanol és biodízel kihozatal különböző növények 
esetén (dm3 üzemanyag / hektár termőterület) [14]. 

Bioetanol 

Cukorrépa 7140 

Cukornád 6620 

Manióka 4100 

Kukorica 3540 

Búza 2770 

Biodízel 

Pálma 5000 

Alga 2700 

Kókusz 2300 

Jatrópa 1900 

Len 1500 

Repce 1000 

Mogyoró 900 

Napraforgó 820 

Szója 760 

 
Fontos feladat megértetni a diákokkal, hogy ha valamit 
hallanak, vagy nyomtatásban megjelenik, attól még nem 
biztos, hogy mindenben igaznak is tekinthető. A 
napilapokban és a hírekben megjelenő tudósítások sokszor 
szubjektívek és időnként politikailag is motiváltak lehetnek, 
az újságírók sokszor néhány dolgot felnagyítanak, másokat 
pedig elhallgatnak. Sok esetben vagyunk annak tanúi, hogy – 
különösen energetikai kérdésekben – különböző szervezetek 
mindenféle számolás nélkül, elsősorban érzelmi alapon 
tesznek kijelentéseket. Ezeknek a modellszámításoknak nem 
az a célja, hogy az azokból kapott eredmények pontosak 
legyenek, hiszen a felhasznált adatok számtalan forrásból, 
főleg az internetről származnak, a legfontosabb az, hogy ne 
legyenek benne elvi tévedések vagy nagyságrendi eltérések 
[15]. A gondolkodásmód és a metodika elsajátítása a 
legfontosabb, hogy a diákok saját maguk is utána tudjanak 
számolni egyes hallott adatoknak, állításoknak. Nézzük meg 
erre a következő egyszerű számítást! 

Magyarország területe 93027,44 km2, melynek 48%-a 
szántóföld, ami 44653,17 km2 = 4,46 millió hektár. (1 hektár 
(ha)=100mx100 m = 10000 m2 = 0,01 km2, a mezőgazdaságban 
ezt az egységet használják.) Hazánk 2010-es üzemanyag 
fogyasztása (benzin és gázolaj) a KSH adatok szerint 
3 milliárd liter volt (3 millió m3), ennek mintegy fele benzin és 
fele gázolaj. A benzin sűrűsége 750 kg/m3, a gázolajé 830 
kg/m3. Másfél milliárd liter ezekből 1,125 millió tonna 
benzint és 1,245 millió tonna gázolajat jelent. 
A statisztikai adatok szerint a termésátlag egy jó évben 
kukoricára 8 tonna/ha, repcére 2,5 tonna/ha, vagyis ha 1 
hektárnyi termőföldön bioetanol gyártására használandó 
kukoricát vagy biodízel gyártására használandó repcét 
termelnénk, akkor évente 8 tonna kukoricát vagy 2,5 tonna 
repcét tudnánk betakarítani. 1 kg bioetanol előállításához 
nagyjából 3 kg kukorica szükséges, 1 kg biodízelhez is 3 kg 
repcéből préselt olajra van szükség [16]. 8 tonna kukoricából 
8/3=2,67 tonna bioetanol állítható elő, ugyanez repcére 
2,5/3=0,85 tonna biodízel. 
Azonban ezek fűtőértékét nem vehetjük azonosnak a 
közlekedésben és a mezőgazdasági gépekben jelenleg 
használt üzemanyagokéval. Az etanol égéshője 26,8 MJ/kg, a 
biodízelé 37 MJ/kg, míg a benziné és a gázolajé 43MJ/kg 
körüli. Vagyis a 2,7 tonna bioetanol 2,67×26,8/43=1,66 tonna 
benzinnek, a 0,85 tonna biodízel pedig 0,85×37/43=0,73 tonna 
gázolajnak feleltethető meg. 

Az 1,125 millió tonna benzin és 1,245 millió tonna gázolaj 
bioüzemanyagokkal való helyettesítéséhez szükséges 
termőterület így 1125/1,66 ezer+1245/0,73 ezer =2,383 millió 
hektár, ami az összes szántóföld 53,2%-a. Ez a terület 
megfeleltethető Magyarország teljes kukorica és búza 
termőterületének 2013-ban [17]. Azonban ebben az esetben 
nem lenne élelmiszertermelés! 

Az előző számítás szerint tehát hazánk teljes üzemanyag 
szükségletét elő tudnánk úgy állítani, ha a rendelkezésre álló 
termőföldek felét erre a célra használjuk, mely az ország 
területének 25,5%-a. Ez körülbelül hat megye teljes területe. 
Nem szabad elfelejteni, hogy Magyarország termőterülete 
nem elhagyott, hanem jelenleg is gabona, kukorica, 
cukorrépa, napraforgó, burgonya, zöldség, gyümölcs és 
szőlőtermesztés folyik rajta, és mivel ezektől nem szeretnénk 
megválni, így újabb 2,4 millió hektár termőterületre lenne 
szükségünk! Egyes nyugati országok is hasonló következte-
tésre jutottak és szegényebb országokban – például 
Etiópiában – rendezkedtek be zöldségtermesztésre, a helyi 
lakosság pedig, mivel nem tudja megfizetni az ott termelt, de 
nyugatra szánt élelmiszert, éhezik! Persze az előző 
modellszámításban nem vettük figyelembe a bioüzemanya-
gok előállításához szükséges energiát. A nettó energia mérleg 
hányados, a felhasználható energia és az üzemanyag 
előállításhoz szükséges energia hányadosa, megmutatja a 
megújuló forrásokból nyerhető motorhajtóanyagok valódi 
hasznosságát. A 2. táblázat adatai szerint a bioetanol 
energianyeresége szinte elhanyagolható, vagyis az 
előállítására rámegy a teljes benne tárolt energia, a 
biodízelnél valamivel jobb a helyzet. Ez a mutatószám a 
benzin esetében 15-20, atomerőműveknél 50-70 között van. 

Sajnos a biomasszával történő energiatermelésnek van egy 
rendkívül káros társadalmi és piaci hatása is. A termelők a 
kereslet miatt oda adják el a megtermelt biomasszát (pl. 
faaprítékot), ahol többet kapnak érte. Ebből adódóan a 
biomasszával történő energiatermelés állami támogatása 
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miatt forgácslap- és bútorgyárak mentek tönkre, mert ők is 
ugyanerre a nyersanyagbázisra épültek. A Magyarországon 
létesült bioetanol gyárak csak akkor tudnak megfelelő 
mennyiségű nyersanyaghoz jutni, ha a világpiacon leesik a 
kukorica ára és túlkínálat jelentkezik. Továbbá 
kiszámíthatatlanná teszi a piacot, hogy az időjárás jelentősen 
befolyásolja a termésmennyiségeket. Nem csak nálunk 
tapasztalhatóak ilyen visszásságok, hanem világszerte. Ha 
Amerikában kukoricából készült bioetanollal teletankolnak 
egy luxus terepjárót, annak legyártáshoz annyi kukoricát 
használnak fel, amellyel egy afrikai éhező egy éves táplálása 
lenne megoldható [18]! 

2. táblázat Bioetanol és biodízel kihozatal különböző növények 
esetén (dm3 üzemanyag / hektár termőterület) [14]. 

Nettó energiamérleg 
hányados búza kukorica napraforgó repce 

Fajlagos energianyereség 1,19 1,42 2,35 2,13 

Fermentlé szárítással 1,01 1,18 - - 

Szántóföldi maradékkal 2,43 3,58 4,43 4,19 

Más megújuló energiaforrások 
A megújuló energiaforrások közé sorolható még a 
napsugárzás, a szél, a természetes vizek és a Föld melegének 
energiája. Ezekkel jelenleg csak nagy területen, aránylag kis 
mennyiségben, és viszonylag drágán tudunk villamos 
energiát termelni. Emellett a nap- és szélenergia 
hasznosításának hatékonysága erősen függ a napszaktól és az 
évszaktól, valamint az időjárás szeszélyeitől is.  
A szélenergia a megújuló energiaforrások közül az egyik 
legelterjedtebben alkalmazott. Jelenleg mintegy 318 GW 
névleges kapacitás működik világszerte, ennek majd fele 
Európában [19]. Ezek jellemzően egyenként 1-2 MW 
teljesítményűek, de mivel nem mindig fúj a szél, így valós 
teljesítményük ennek átlagosan egyötöde. A változó 
teljesítmény kiegyenlítéséhez áthidaló tárolókra van szükség, 
például szivattyús tározós vízerőművekre. A dán-német 
partokra telepített szélerőművek teljesítménykiegyenlítésére 
szolgáló vízerőművek jó része Norvégiában található. A 
szélenergia széleskörű hasznosításának legnagyobb hátránya 
a beruházásigény, mely elérheti az 1 milliárd Ft/MW-ot, 
ugyanakkor az EU energiastratégiájának elsődleges részét 
képezi és támogatja is új szélerőművek építését, bár 
manapság már egyre kisebb mértékben. 
A vízenergia hasznosítását két csoportba sorolhatjuk. Az 
egyikben a víz kinetikus energiáját, a másikban a víz 
potenciális energiáját hasznosítják. A potenciális energiát 
gátrendszerek segítségével, csak nagy esésű folyókon 
érdemes kiaknázni, a legtöbb ilyen beruházás már 
megvalósult. A megújuló energia legnagyobb részét a 
vízerőművek szolgáltatják, azonban ezek kapacitása is véges 
és környezeti terhelésük nagysága vitatott. A kinetikus 
„óceán energia” a tengeri áramlások és a hullámok mozgási 
energiáját, valamint az ár-apály energiáját igyekszik 
hasznosítani. Eddig csak kevés beruházás történt ezen a 
területen, bár a lehetőségek szinte határtalanok.  
A geotermikus energia a Föld belső hőjéből származó energia, 
ami a lakossági fűtésigény kiszolgálására vagy elég magas 
hőmérsékletek esetén elektromos energiatermelésre is 
alkalmas. A Föld belsejében lefelé haladva kilométerenként 

átlagosan 30 °C-kal emelkedik a hőmérséklet. Magyaror-
szágon ez a szám magasabb, a termálvíz 2 km mélyen néhol 
akár 120 °C-os is lehet. Ennél is magasabb hőmérsékletek 
fordulnak elő vulkánok közelében. Vagy a földből feltörő 
termálvíz, vagy fúrt járatokban szivattyúkkal keringetett ipari 
víz termikus energiáját hasznosítják. Világszerte 11 GW 
elektromos energiát állítottak elő ily módon 2010-ben, főleg 
az USA-ban és a Fülöp-szigeteken, ahol a villamosenergia-
igény 27%-át tudják fedezni vele. Izlandon ez az arány 30% és 
a lakások 93%-át geotermikus energiával fűtik [20]. 
A napenergiát lehet közvetlenül napelemekkel, fotovoltaikus 
(PV) úton elektromos energiává alakítani (eddig 139 GW 
világszerte [21]), vagy a napsugarak fókuszálásával 
hasznosítani és gőzt fejlesztve hőerőműveket üzemeltetni 
(2 GW). További lehetőség a háztáji melegvíz-ellátás és fűtés 
biztosítása a napsugarak csapdába ejtésével, napkollektorok 
segítségével. A napenergia hátránya a viszonylag kis 
energiasűrűség és az óriási beruházási- és területigény. 
Mellette szól azonban az egyszerű telepítés, az azonnali helyi 
felhasználhatóság és a folyamatosan növekedő elérhető 
hatásfok is, mely jelenleg a nanotechnológia egyik fontos 
kutatási irányát képezi. A magyar fejlesztésű, beépített 
akkumulátorral felszerelt napelemes tetőcserép iránt jelentős 
nemzetközi érdeklődés mutatkozik és 2014 nyarán az első 
gyártósor is elindul Miskolcon. Ez a rendszer az egyszerű, a 
nagyközönség számára is megfizethető áron elérhető és 
gyorsan megtérülő napenergia-felhasználásban játszhat 
kulcsszerepet. 
Ezzel kapcsolatban nézzük meg a következő összehasonlító 
modellszámítást! (A feladat a Szilárd Leó Verseny döntőjén 
szerepelt 2012-ben, kitűzte Sükösd Csaba).  

Az érintett erőművek Internetes honlapján, valamint a 
sajtóban megjelent adatok szerint az újszilvási naperőmű 
maximális teljesítménye 400 kW, és évente 630 MWh energiát 
állít elő. A naperőmű létesítési költsége 618 millió Ft volt.  
A Paksi Atomerőmű blokkjai 2011-ben 15685 GWh villamos 
energiát állítottak elő, a négy blokk összteljesítménye 
2000 MW.  

a.) Az idő hányad részében működik a naperőmű (tegyük 
fel, hogy amikor működik, akkor maximális 
teljesítménnyel működik)?  

b.) Az idő hányad részében működött a Paksi Atomerőmű 
2011-ben (tegyük fel, hogy amikor működött, akkor 
teljes teljesítménnyel működött)?  

c.) Hány – újszilvásihoz hasonló – naperőművet kellene 
építeni ahhoz, hogy a Paksi Atomerőmű által 
megtermelt éves villamos energia mennyiséget 
kiváltsuk, és mennyi lenne ezek létesítési költsége?  

d.) Ha ezek a naperőművek megépülnének, teljes 
egészében tudnák-e helyettesíteni az atomerőművet, 
egyéb beruházások építése nélkül? Indokoljuk meg a 
választ! 

Megoldás: 

a.) A naperőmű által megtermelt teljes energia: 
630 000 kWh, ezt a 400 kW teljesítményű erőmű 

 
 kW400

kWh630000
= 1575 h teljes teljesítményen történő 

működés során termeli meg. Egy évben van 



Nukleon 2014. szeptember VII. évf. (2014) 170 

© Magyar Nukleáris Társaság, 2014  9 

365×24= 8760 h. Az időbeli kihasználtsága tehát: 
1575/8760 = 0,18, azaz mintegy 18% kihasználtság.  

b.) Az atomerőmű az éves energiamennyiséget 
 

 MW2000
MWh15685000

= 7842,5 h alatt termelte meg. Ez 

7842,5/8760 = 0,895 ~ 90% időkihasználtságot 
(„rendelkezésre állást”) jelent.  

c.) Az éves energiamennyiség megtermeléséhez 
 

 MWh630
MWh15685000

=24897 ~25000 ilyen naperőművet 

kellene építeni. Egy ilyen naperőmű területigénye 
mintegy 0,02 km2, ez összesen 500 km2 földterületet 
jelentene, amit az egész országon keresztülívelő, 1 km 
széles sávként lehetne elképzelni! Ezeknek létesítési 
összköltsége: 24897∙618∙106 = 15386346∙106 = 15386 
milliárd Ft lenne.  

d.) A létesített naperőművek nem tudnák teljesen 
helyettesíteni az atomerőművet, mert az éves 
energiamennyiséget az idő 18%-ban termelnék meg, az 
idő többi részére (82%-ára) jutó energiamennyiséget el 
kellene tárolni. Ez nagyon komoly energiatároló 
kapacitások (pl. szivattyús tározós erőművek) létesítését 
igényelné, amelyeknek szintén nagy beruházási költsége 
van, ez valószínűleg megközelítené az energia-termelő 
beruházás értékét. Persze ezeket főleg magas hegyek 
tetejére kellene elhelyezni, melyekből kevés van az 
országban, a környezetrombolás és a biztonsági 
kockázatok miatt pedig a társadalmi elfogadottsága is 
kérdéses lenne. 

Minden energiatermelő berendezés legyártása, megfelelő 
infrastruktúrával rendelkező ipari környezetben való 
helyezése és üzemeltetése is energiaigényes, továbbá 
beavatkozást, környezeti terhelést, szennyezést jelent. Például 
a szélerőművek lapátjaihoz szükséges szénszálak, vagy a 
napelemekhez szükséges szilícium előállítása is 
energiaigényes, összetett és drága folyamat. Természetesen a 
természeti környezetet terhelő hatásokat csökkentenünk kell, 
beleértve a légszennyező gázok kibocsátásának 
minimalizálását, az üvegházhatású gázok kibocsátásának 
mérséklését, a kevésbé környezetkárosító bányászati 
technológiákra való áttérést, a felszíni vizek szennyezésének 
megállítását, valamint a veszélyeztetett élőhelyek megóvását. 
Ugyanakkor életben maradásunkhoz energiára van 
szükségünk, modern nyugati életvitelünk, napi 
tevékenységeink pedig ma már elképzelhetetlenek villamos 
energia nélkül. 

A világ energiafelhasználása 
Nem is olyan régen még sokan úgy gondolkodtak, hogy az 
emberiség az olcsó és szinte végtelen mennyiségben 
rendelkezésre álló energiahordozók világában él. 
Napjainkban azonban egyre világosabban látható, hogy erről 
szó sincs. A világ energiaigénye az ipari forradalom óta 
rohamosan nő (3. ábra). A teljes energiafelhasználás 1980-ban 
7229 millió tonna olajegyenérték (Mtoe) volt 
(1 toe = 41,868 GJ), míg 2008-ra ez közel 70%-kal, 12 271 
Mtoe-ra emelkedett. Az ENSZ adatai szerint jelenleg olyan 
ütemben használjuk fel természetes energiaforrásainkat, 
mintha nem 1, hanem 1,4 Földünk lenne [22]. Az Európai Unió 
országainak energiaigénye 1700 Mtoe körül van évente, 

országaiban összesen csaknem félmilliárd ember él. A 27 EU 
tagország jelentős mértékben függ az orosz kőolajtól és 
földgáztól. A földgáz import 42%-a Oroszországból, 24%-a 
Norvégiából és 18%-a Algériából származott 2009-ben. Az EU 
villamos energia fogyasztásának előrejelzése a 4. ábrán 
látható. 

 
3. ábra: A világ éves energiahordozó-felhasználásának alakulása 

1965-2012 között, a felszabadított energia mennyiségében 
kifejezve (3). 

 
4. ábra: Az EU villamosenergia-előállításának előrejelzése 2009-

2050 között, az energiahordozónkként termelt villamos 
energia mennyiségében kifejezve (4). 

A világ energiaigénye 2012-ben meghaladta az 500 Exajoule-t 
(5×1020 J). A Földön kitermelhető fosszilis energiaforrások 
biztosítják ennek 87%-át – a kőolaj, a földgáz és a 
kőszénkészletek alakulása és elérhetősége így mindannyiun-
kat érint. 2006-ban a világon naponta 16,7 millió tonna 
kőszenet, 13,4 millió m3 kőolajat és 2,9 milliárd m3 földgázt 
termeltek ki, elégetésükkel naponta mintegy 58 millió tonna 
szén-dioxidot bocsátottunk a légkörbe. Ezek az értékek 
minden évben emelkednek, ahogy a népesség és az ipar 
energiaigénye is egyre nő. A jelenlegi becslések szerint a 
növekvő igény figyelembe vételével a jelenlegi kőolaj 
kitermelés egyre csökkenő mértében 40-60 évig, a földgáz 
kitermelés 60-100 évig, a kőszénfejtés 150-200 évig folytatható 
[23]. Ötven éven belül tehát súlyos, globális méretű 
energiaválsággal kell szembenéznünk. A Föld népességének 
növekedése e súlyos probléma egyik okozója (5. ábra), a 
másik ok a fejlett, energiaéhes országok (USA, EU) 
kizsákmányoló politikája, mindemellett egyre jelentősebb a 
gyorsan fejlődő országok (Brazília, Kína, India) meredeken 
növekvő felhasználása is. 
A légköri CO2 koncentrációt a nemzetközi egyezmények 
szerint 450 ppm értéken kell stabilizálni, amihez a globális 
kibocsátás 50%-os, a fejlett országok esetében 80%-os 
mérséklése szükséges 2050-re az 1990-es bázisévhez 
viszonyítva. A jelenlegi mérések szerint a Földön a CO2 
koncentráció átlaga meghaladta a 400 ppm-et, mely 
jelzésértékű a globális fosszilis tüzelőanyagok felhasználását 
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korlátozó erőfeszítések hatékonyságával szemben [24]. A CO2 
kibocsátás mérséklésében játszhat kulcsszerepet a szén-dioxid 
leválasztása és tárolása (CCS), mely során a szerves 
energiahordozók elégetésekor keletkező szén-dioxidot a 
füstgáz tisztítása után egy mélygeológiai gáztározóba, 
kimerült kőolaj-, szén- vagy földgázlelőhelyre sajtolják. Ezzel 
a kibocsátás akár 90%-kal csökkenthető, azonban 
energiaigényes technológia és a tárolás hosszú távú 
tartóssága és biztonságossága még nem bizonyított. Több 
kísérleti erőmű használja már ezt a technológiát és jelentős 
kutatások folynak világszerte. 
A Földön található uránkészletek a jelenlegi 235U felhasználás 
és piaci ár mellett körülbelül 70-120 évre elegendőek, az 
atomenergia pedig az összes energiaigény mintegy 10%-át 
fedezi. Fontos megemlíteni, hogy az urán is „fosszilis” 
tüzelőanyag abban az értelemben, hogy nincs olyan 
természetes folyamat, amely növelné a készletet. A lelőhelyek 
nem egy régióra korlátozottak, hanem a világ több területén 
is megtalálhatóak. Jelentős uránvagyonnal rendelkezik 
Ausztrália, Kanada, Kazahsztán, Oroszország és egyes afrikai 

államok. Hazánkban is volt uránbányászat, melyet ugyan 
megszüntettek, de jelenleg is folyik uránérc-kutatás a 
Mecsekben. Az elmúlt évtized során 88-130 dollár között volt 
az urán-oxid tonnánkénti ára. A jelenlegi becslések szerint a 
hazai kitermelés 154 dollár felett lehetne nyereséges. A 
Nemzetközi Atomenergia Ügynökség adatai szerint a jelenleg 
működő 439 reaktor helyett 2050-ben 1400 fog működni. A 
világ több pontján, főleg Kínában és Indiában rohamosan 
növekszik az atomenergia felhasználása. Az új építésű 
reaktorokat már jellemzően 50-60 éves üzemidőre tervezik. 
Ezek ciklusidejének végére már minden bizonnyal szükség 
lesz az urán 235-ös izotópjának kiváltására, egyéb 
hasadóanyagokkal való kombinálására, vagy a jelenleg nem 
gazdaságos készletek kitermelésére. Az urán főtömegét 
alkotó 238U és a tórium hasznosítása a következő generáció 
tenyésztőreaktorainak feladata lesz. Ezek használatával több 
ezer évre képesek lennénk megoldani energiagondjainkat 
[25]. A nukleáris fúzió segítségével történő energiatermelés 
gazdaságos megvalósítása pedig még tovább növelné 
lehetőségeinket. 

 
5. ábra: A világ növekedésének főbb adatai 1965-2012 között. A Föld népességének változása, a világ összesített GDP-jének alakulása, az 

éves primer energiahordozó-felhasználás és CO2 kibocsátás, valamint az összes megtermelt legfontosabb gabona (búza, kukorica, 
rizs) mennyiségének növekedése [26]. A trendek egymáshoz képesti érzékelhetőségének kedvéért a léptékek önkényen lettek 
megválasztva (például a népesség esetén az 1987-nél a függőleges tengelyről leolvasható 1000 érték 5 milliárd főnek felel meg). 
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A hazai energiastratégia 
Energiaellátásunk jelentős része importból származik, a 
legfontosabb energetikai partnerünk Oroszország. A Nemzeti 
Energiastratégia 2030 célkitűzéseit a következőképpen 
adhatjuk meg: „Ha egy mondatban akarnánk összefoglalni az 
Energiastratégia fő üzenetét, akkor célunk a függetlenedés az 
energiafüggőségtől. … Ennek megvalósításával jelentős 
előrelépés tehető a fenntartható és biztonságos energetikai 
rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lényegileg 
hozzájárulhat a gazdasági versenyképesség fokozásához is.” 
Ezt a tervet a hazai energetika neves képviselőinek 
bevonásával 2012-ben készítette a Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium a következő húsz évre vonatkozó előrejelzések 
ismeretében a tervezhető és fenntartható energiagazdaság 
kialakításának elősegítése céljából. 
A magyar energiastratégia három alappillére:  
 a nukleáris energia hosszú távú fenntartása és fejlesztése, 

 a szén alapú energiatermelés fenntartása több okból is, mint  

 energetikai krízishelyzetben (például földgáz 
árrobbanás, nukleáris üzemzavar) gyorsan 
mozgósítható belső tartalék, 

 az értékes szakmai tudás megőrzése, 

 a megújuló energiaforrások (elsősorban a biomassza és a 
geotermikus energia) felhasználásának fejlesztése, de a 
tervezetben megjelentek a szélerőművek, a vízerőművek és 
a napkollektorok is. 

 A fennmaradó energiaigényt (mintegy 60%-ot) továbbra is 
a főleg földgázon alapuló hőerőművek termelik meg. 
Hazánk teljes energiafelhasználása 2010-ben 1085 PJ volt, a 
Nemzeti Energiastratégia tervei szerint ez 2030-ra sem 
haladja meg az 1150 PJ-t. 

A legnagyobb, a teljes energiafelhasználás több mint 10%-át kitevő 
megtakarítást az épületek korszerűsítésével lehetne elérni. Ma 
ugyanis az összes felhasznált energia 25%-át épületek 
fűtésére és hűtésére használják. A lakások és középületek 
70%-a rossz műszaki állapotban van, vagy energetikai 
felújításra szorul. Míg egy új épület fűtése átlagosan évente 
négyzetméterenként 100 kWh energiát igényel, egy régi, 
felújítatlan panellakásban ez 200, egy középületben pedig 
átlagosan 340 kWh. Ezért fontosak a napjainkban több helyen 
megvalósított fűtéskorszerűsítések és a nyílászárók cseréje. A 
hőigények mellett figyelembe kell venni, hogy megnőtt és 
minden bizonnyal tovább fog növekedni a hűtés 
(klimatizálás) iránti igény is és így időjárásfüggő 
energiafogyasztási csúcsok megjelenésére kell számítani. A 
magyar villamosenergia-felhasználásban az utóbbi években 
megjelent nem csak a téli, hanem a nyári túlterhelési csúcs is, 
amely a légkondicionálók rohamos terjedésével van 
összefüggésben. 
A tervekben szereplő megújuló energiaforrások jelenlegi 7%-os 
részarányát a 2012 végén elfogadott Megújuló Energia 
Hasznosítási (Nemzeti) Cselekvési Terv (NCsT) alapján 2020-
ig 14,65%-ra kellene emelni, 2030-ban pedig az összes 
felhasznált energia mintegy 20%-ának, illetve a villamos 
energia 16%-ának kellene megújuló forrásból származnia. A 
megújuló energián belül elsőbbséget élveznek a stratégia 
szerint a biogáz- és biomassza-erőművek, illetve a 
geotermikus energia. Ezek elsősorban fűtési célokat 
szolgálnának, csak másodlagosan termelnének villamos 

energiát. Ez fontos változás a korábbi gyakorlathoz képest, 
hiszen eddig az áram kötelező átvételével ösztönözték a 
villamosenergia-termelést, ami oda vezetett, hogy néhány 
rossz hatékonyságú erőműben rönkfát (biomassza) tüzeltek 
el, az áramért pedig a piacinál magasabb, garantált árat 
kaptak. 
A kommunális szerves hulladék is biomasszának tekinthető. 
Az ilyen jellegű hulladékok akár 60%-a is hasznosítható lenne 
energetikai célokra. A fenntarthatóság és az 
energiahatékonyság kritériumainak megfelelően prioritást 
élvez a mezőgazdasági melléktermékek (például a szalma és 
a kukoricaszár, illetve a szennyvizek és szennyvíziszapok) 
lokális energetikai felhasználása biomassza erőművekben, 
biogáz telepeken és hulladékégető művekben. Így elkerülhető 
az alapanyag szállítási költsége és a vele járó kibocsátás. 
„A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbítását minden 
forgatókönyv tartalmazza” – írja a stratégia, amely kész 
tényként kezeli, hogy a Paksi Atomerőmű jelenlegi négy 
blokkja újabb húsz évre megkapja az engedélyt, és 2032-2037-
ig termelhet. Ez azóta részben meg is történt. A stratégia 
összeállítói azt is eldöntött kérdésként kezelték, hogy a 2009-
es országgyűlési határozat alapján Pakson felépül egy vagy 
két újabb, 1000 MW fölötti teljesítményű blokk, így a magyar 
villamosenergia-rendszer teljes kapacitásának 40-45%-át 
(összesen mintegy 2000 MW-ot) továbbra is az atomenergia 
adja majd a régi blokkok tervezett leállítása után is. Az idei év 
elején született orosz-magyar államközi megállapodás 
mindezt megerősítette.  
Az atomerőmű éjszakai áramának fontos felhasználói 
lehetnek az elektromos autók. A stratégia szerzői szerint a 
legnagyobb gyártók már 2015-től piacra léphetnek az 
elektromos kocsikkal. Magyarországon „a tömeges technikai 
váltás lehet, hogy késik egy évtizedet”, de a tervek szerint 
valószínűsíthető, hogy 2025-30-ig az elektromos autók ára 
versenyképes lesz. Az atomerőművek éjszakai áramfeleslege 
a számítások szerint 200 ezer elektromos autó feltöltését teszi 
majd lehetővé, ami a teljes gépkocsiállomány mintegy 5%-a 
lehet, továbbá az elektrolízissel előállított hidrogén stratégiai 
tartalékként szerepelhet. A közúti áruszállítás helyett a 
stratégia szerint jelentős mértékben növelni kellene a vasúti 
és vízi szállítás arányát. 
Bár a megújuló- és a nukleáris energia fejlesztése csökkentené 
a szerepét, továbbra is meghatározó energiahordozó lenne a 
földgáz: a villamosenergia-termelésnek például 2030-ban is a 
39%-át adná. A szén ismét nemzeti stratégiai erőforrás lesz, a 
hazai készletek megőrzése és részleges kiaknázása is a terv 
részét képezi, egy új szénerőmű építése mellett. A jelenlegi 
CO2 kibocsátás intenzitása 370 gramm CO2/kWh, melyet le 
kellene szorítani 200 grammra. A hazai fosszilis erőművek 
mindegyikében található füstgázkezelő és kéntelenítő a 
környezetvédelmi előírások szigorodása miatt. 
A széntermelés leépülésével a hazai energiastruktúra a 
növekvő földgázfelhasználás irányába tolódott, melynek 
80%-át Oroszországból szerezzük be, ami kiszolgáltatottságot 
jelent. Ezért fontos több nemzetközi földgázvezeték 
megépítése. Az orosz Déli Áramlat földgázvezeték a tervek 
szerint a Fekete-tenger alatt Bulgáriába és onnan egyrészt 
Magyarországra és Ausztriába, másrészt Görögországba és 
az Adriai tenger alatt Olaszországba szállítana orosz földgázt. 
Az EU az orosz földgáztól való függőség csökkentésére a 
Nabucco gázvezeték helyet újabban az Adria-gázvezeték 
építését támogatná, mely Törökországon keresztül a Közel-
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Keletről és a Kaszpi-tenger térségéből származó földgázt 
szállítana Dél-Európába.  
Fontos a megfelelő tároló kapacitás kiépítése is, hazánk az 
éves fogyasztás körülbelül felét meghaladó tároló helyekkel 
rendelkezik, mely képes fedezni a téli fogyasztás egészét. 
Hazai földgáztermelésünk legnagyobb része Algyőről 
származik, azonban a legnagyobb földgázvagyon Makó 
környékén található. Az itt található, úgynevezett palagáz 
mély rétegekből való kitermelése komoly technikai kihívást 
jelent. Ez a fölgáz egy kis áteresztőképességű palaréteg 
belsejében található, melyet hidraulikus repesztés 
segítségével lehet kinyerni, vagyis nagy mennyiségű, 
homokkal kevert nagy nyomású vízzel a kőzet pórusait meg 
kell repeszteni ahhoz, hogy kitermelhető legyen. Azonban 
mindez hátrányokat is rejt magában, mivel nagyobb a talajvíz 
elszennyezésének esélye és növelheti a földrengések 
gyakoriságát, így jelenleg hazánkban nem engedélyezett. 

A fentiek alapján látható, hogy az energiapolitikában 
nincsenek „jó megoldások”, csak alternatív forgatókönyvek, 
tervezett jövőképekhez való alkalmazkodás és elhatározás. 
Minden energiatermelési módnak vannak előnyei és hátrányai! 
Nem létezik „tiszta” energiatermelés! Jelenleg nem áll 
rendelkezésünkre olyan energiatermelési mód, amely a Föld 
minden pontján minden embert korlátlan mennyiségű, 
környezetet nem szennyező és nem veszélyeztető energiával 
látna el. Ahogy ez előre látható, az elkövetkező legalább 50 
évben nem is fog rendelkezésünkre állni ilyen technológia (a 
fúzió elterjedéséig), de addig is szükségünk van – nap mint 
nap – energiára. 

Összefoglalás 
Mint tudjuk, az energia megmarad, azonban számunkra 
hasznosítható formában csak korlátozott mennyiségben áll 
rendelkezésünkre. A világ népessége és ezzel párhuzamosan 
energiaigénye is egyre nő. Ez az energiaigény magába fogalja 
a közlekedésre, a fűtésre és a villamos energiára való 
igényünket egyaránt. A jelenlegi, fosszilis tüzelőanyagokra 
alapozott energiatermelésünk hosszú távon nem tartható 
fenn, ezért új energiaforrások után kell néznünk, ha el 
akarjuk kerülni a globális energiaválságot. Mindegyik 
energiatermelési módnak megvan a maga előnye, hátránya és 
főbb problémája, azonban nem létezik tiszta, 
környezetkárosítást és erőforrás-felhasználást nélkülöző 
energiatermelési mód. Azonban a természeti környezet 
megóvására és a globális éghajlatváltozás hatásainak 
csökkentésére kell törekednünk, ezért lehetőleg 
minimalizálnunk kell a szén-dioxid és más káros anyagok 
kibocsátását. Erre a megújuló energiaforrások használata 
mellett az atomenergia is képes. Ezek az energiaforrások a 
mai napig nem alkalmasak a jelenlegi fosszilis tüzelőanyagok 
teljes és gazdaságos kiváltására, csupán áthidaló megoldást 
nyújtanak, elterjedésükkel azonban rengeteg fosszilis 
energiahordozót tudunk megtakarítani. A biomassza 
felhasználását illetően a modellszámításokból egyértelműen 
kitűnik, hogy a biomassza termelés csak kiegészítheti a 
jelenlegi energiatermelést, de Magyarországot és a Föld 
lakosságát nem lehetne tisztán biomassza alapon energiával 
ellátni. A hazai energiastratégia megalkotása során nagy 
hangsúlyt fektettek a megújuló és a nukleáris alapú 
energiatermelés részarányának növelésére, azonban az 
elsősorban Oroszországból származó kőolajtól és földgáztól 
való függésünket csak kis mértékben tudjuk ezzel 
csökkenteni. 
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