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Szakdolgozatom célja: 
 
-A hazai elektromos erőműrendszer áttekintése 

-Az erőművek környezeti hatásai 

-A kibocsátási adatok, elsősorban a szén-dioxid 
 kibocsátás kritikai értékelése,  ezek           
összehasonlítása az emissziós adatokat 

 kezelő rendszerekben szereplő adatokkal 

- A teljes hazai erőműrendszer szén-dioxid éves 
 kibocsátásának becslése 

-Az emissziók összegző megadása  

-Országos áttekintés készítése 



Modern világ tényei 

•Szükséges megbízható és olcsó energiaellátás. 

•Kulcsszerepben az elektromos energia: a 
legszéleskörűbben használt szekunder 
energiafajta. Egyszerűen átalakítható 
hőenergiává, fénnyé, de hajthat motorokat is. 

 
 
 
 
 
     



Az energia ellátásához: ma még döntően (~80-
85%) fosszilis energiahordozókat használunk 
• készleteik végesek 
•felhasználásuknak számos kedvezőtlen 
környezeti hatása van. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



A hazai készletek 

Kevés fosszilis energiahordozó 
Kőolaj és földgáz: 
 -A hazai készletek csupán az igények kb. 10% 
képesek fedezni. 
-Kőszén: 
 Hazánkban jelentős mennyiségű kőszén   
található(226 (fekete szén), 236Mt (barna szén)), 
Előfordulásuk rossz geológiai környezetben. 
Kitermelés piaci viszonyok között nem éri meg 
Emiatt az országunk: 

Jelentős importra szorul!!! 
Ez gazdasági függőséget okoz 

  



Áttekintés a magyar szénbányák állapotáról: 
 
-Márkushegyen működik az utolsó hazai           
mélyművelésű szénbánya. Bezárás előtt áll. 
-Vértesi erőmű szénellátása megszűnik   
 
Szénvagyonunkra igaz: 
 - Magas  a hazai szenek kén és hamutartalma. 
 
 - Kiemelkedően magas Magyarország lignitvagyona 

(~2700 Mt) Visonta+Bükkábrány 
 

Magyarországon egyedül a lignit külszíni fejtése 
gazdaságos a mai szénárak mellett. 



- Hasadóanyagok: A hazai uránkészletek a sovány 
ércek közé tartoznak. 1997-ben bezárták a 

bányát. 
 

- Megújuló energiaforrások: Magyarország 
jelentős geotermikus energia valamint biomassza 
termelési potenciállal rendelkezik 

 
 
 
 
 
 



-Több lábon álló energiapolitikára van szükség 
 
- A hazai fosszilis tüzelőt hasznosító erőművek 
rossz hatásfokúak. Csupán 
hatásfoknöveléssel közel kétszer annyi 
energiát termelhetnénk ugyanakkora 
mennyiségű primer energiaforrásból. 



37.4 TWh elektromos energiát fogyasztott el 
Magyarország évente 2008 előtt.  
A válság hatására ez az érték ~10%-al esett 
vissza 

 
Szénerőmű: 24,8% 

Szénhidrogén erőmű: 34,70% 
Atomerőmű: 39,90% 

Vízerőmű: 0,6% 

A hazai villamos energia rendszer 



A hazai távvezetékhálózat 



 
 
 
 
 
 
 

Paksi 
atomerőmű 

nukleáris 1866 MW 

Csepeli erőmű szénhidrogén 396 MW 

Dunamenti 
erőmű 

szénhidrogén 1740 MW 

Oroszlányi 
erőmű 

szén 235 MW 

Mátrai erőmű lignit 836 MW 

Debreceni erőmű szénhidrogén 95 MW 

ISD power szénhidrogén 69 MW 

Borsodi erőmű szén 94 MW 

Bakonyi erőmű szén 102 MW 

Tiszai erőmű szénhidrogén 860 MW 

A hazai elektromos rendszer 
nagyerőművei 



Budapesti 
erőművek 
(Újpest, 
Kispest, 
Kelenföld) 

szénhidrogén 186+110+110 
MW 

Tiszapalkonyai 
erőmű 

szén 126 MW 

Pécsi erőmű szén 253 MW 

MVM tartalék 
erőművek 
(Lőrinci, Litéri, 
Sajószögedi) 

szénhidrogén 170+120+120 
MW 

Tatabányai 
erőmű 

szén+olaj 34 MW 



A fosszilis energiahordozót 
hasznosító erőművek környezeti 

hatásai 

Az ásványi tüzelőt égető erőművek számos 
módon hatnak környezetükre. Fő területek: 

-Bányászati károk, tájsebek 
-Légszennyezés 
-Vízszennyezés 

-Salakok és pernyék lerakása 
  
 
 



- Az erőművek az ország legnagyobb 
légszennyezői 

- Por, kén-dioxid, szén-dioxid, nitrogén oxid  stb... 
kibocsátás 

-Regionális és globális hatás 
 
 
 
 
 
 
 
 
         



Szén-dioxid kibocsátás hatása a klímára 
 

- Globális klímaváltozás 
- Változó csapadékeloszlás: hazánkban 

szárazodás várható 
- Extrémumok növekedése 

 
 
    
  



A kén-oxidok és nitrogén-oxidok hatása 
 

- Savas ülepedés 
- Appalache hegység- fapusztulás 

- Északi Középhegységben:  a kocsánytalan 
tölgyek pusztulása.  

 
 
 
 
 
 



- Vizek savasodása: Kanada, Svédország 
- Tavak savasodása: vízkémia megváltozása, 

fajok eltűnése  
- A kén-dioxid gátolja a ribulóz 1-5 biszfoszfát 

működését.  
- Nyálkahártya irritáció 

 
   



- Levélnekrózis, klorózis lép fel növényeknél. 
- A por 25 mikrométer alatti részecskéi: károsítják 
a tüdő működését. Azbesztek esetén tüdőrák is 

felléphet. 
- Illékony szerves vegyületek keletkezése: sok 

rákkeltő 
 
 
 
 
 
 



- A számítást az erőművek kihasználási 
óraszámából, a teljesítményből illetve az 

egységnyi megtermelt energiára vonatkozó szén-
dioxid kibocsátási adatokból végeztem 

 
-A becslést nehezítette: Nem állnak rendelkezésre 
megbízható, naprakész adatok sem az MVM-nél, 
sem a MAVIRnál, sem az erőművek honlapjain. 

Tárgyalt évek: 2008, 2009 

Szén-dioxid kibocsátás becslése 
(Ez kutatómunkám lényege) 



Az összehasonlítások, valamint a becslés során az 
KSH, MVM, a MAVIR, az LAIR, az E-PRTR 

adatokból dolgoztam. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  A tatai erőmű látképe, Losonci Lajos festménye 



A fellehető adatrendszerek kritikája: 
• Hiányosak erőművek szerint, teljes adatsor 
sehol sincsen 
• hiányosak légszennyező anyagok 
felsorolása szerint 
• nem azonos elvek alapján állították össze 
őket (pl. kapcsolt energiatermelés) 
• számos, egymásnak ellentmondó, hibás 
adatot  tartalmaznak 
• az adatok nem naprakészek, lényegében 
csak 3-4 éves adatok érhetők el 
• szén-dioxid kibocsátás  meghatározásának 
módszertana sehol  nincs megadva 
Egységes, országos áttekintés ezekből nem 
adható meg! 



A legfontosabb kibocsátásnak a szén-
dioxidot  tartom, erre vonatkozott a legtöbb 
adat is. (Szisztematikus áttekintés a többi 
kibocsátásra a mai adatrendszerből nem 
végezhető el.) 
Kutatásaimnál alkalmazott módszerem: 
• minden hazai erőműre minden lehetséges 
adatbázisból kikerestem a CO2 és a 
termelési adatokat, ezeket összevetettem 
• minden esetben egy saját magam kidolgozta 
módszerrel megbecsültem a CO2 kibocsá-
tást és konzisztenciát kerestem a termelési 
adatokkal  
• adatbázist hoztam létre, amely minden hazai 
erőművet tárgyalt  



A kapott eredmények 
összehasonlítása 

- A KVVM LAIR (Légszennyezettségi Adatok 
Információs Rendszere)  

- E-PRTR (European Pollution Releasing-Transfer 
Register)  rendszereket vizsgáltam. 

- Jelentős különbség a rendszerek között a 2008-
2009 éveket vizsgálva. 

- A Dunamenti erőmű kibocsátási adata 
biztosan hibásan szerepel a LAIR rendszerben. 

- Az ISD erőmű, a Bakonyi erőmű, illetve a 
Pécsi erőmű számolt és bevallott kibocsátása 
között is jelentős eltérés tapasztalható. (2008) 



Erőmű neve Számolt 
kibocsátás 

Bevallott 
kibocsátás 
(LAIR) 

Kibocsátás 

(E-PRTR) 

Dunamenti 1194050 t 792 1165000 t 
ISD 79051 t Nincs adat 1310000 t 
Bakonyi 187941t 333457 t 689000 t 
Pécsi 63012 t 604715 t 635000 t 

Hibák a LAIR és E-PRTR 
rendszerben 

Erőmű 
neve 

Számolt 
kibocsátás 

LAIR adat E-PRTR adat 

Mátrai 
erőmű 

8778766 t 2283808 t 6940000 t 

Vértesi 
erőmű 

1556386 t 963293 t 1400000 t 

Csepeli 
erőmű 

393518 t 25890 t 477000 t 



- Több, mint háromszor akkora kibocsátása 
szerepel a Mátrai hőerőműnek az E-PRTR 

rendszerben, mint a LAIR.ban, 1,45- szörös ez az 
eltérés a Vértesi erőmű esetén. 

- Tizennyolcszor akkora kibocsátás szerepel a 
Csepeli erőmű neve mellett az E-PRTR-ben, mint 

a LAIR-ban. 
Körülbelül kétszeres szorzó van a Bakonyi erőmű, 

a Bakonyi Bioenergetika erőmű, illetve a 
Tatabányai erőmű kibocsátási adatai között. 

(2009) 



Eredmények: 

Nagyerőművek becsült szén-dioxid kibocsátása 
2008-ban: 16263 kt volt. A kiserőművek 

kibocsátását is számba véve 19027 kt-s értéket 
kaptam. 

Ez nem mond ellen a KSH honlapján szereplő 
19425 kt hőerőművi kibocsátásnak. 

2009-ben: 14151 kt szén-dioxidot bocsátottak ki a 
hazai nagyerőművek. Kiserőművekkel együtt 

16556 kt-s emissziót kaptam 

A KSH honlapján 16212 kt-s hőerőművi 
kibocsátás szerepel. 



Összefoglalás 
 

- Áttekintettem a teljes Magyar erőműrendszert 
-Egyenként meghatároztam az erőművek szén-      
dioxid kibocsátását 
-A kapott adatokat összehasonlítottam a LAIR, az 
E-PRTR és a KSH adatokkal. 
- Összegeztem a szén-dioxid, nitrogén-oxid illetve 
kén-oxid kibocsátásokat.     
Eredményeimből látszik: 
-Mindenki által hozzáférhető kibocsátási adatbázis 
létrehozása szükséges 
- az E-PRTR és a LAIR adatokat felül kell 
vizsgálni    



Köszönöm a figyelmet! 


