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1 Vezetői összefoglaló 

A nemzetközi és a hazai villamosenergia-szektor aktuális helyzetképe a 2017. januári 

események fényében 

A 2016. november 30-án publikált Tiszta Energia Minden Európainak elnevezésű, 

úgynevezett „Téli Csomag” célul tűzte ki az energiapiaci átalakulások szabályozásának 

továbbvitelét, így a megújulók terjedésével, a technológiai fejlődés implementálásával, 

valamint új piaci szereplők és szerepkörök bevezetésével is részleteiben foglalkozik, ezen 

felül a téli időszakban releváns ellátásbiztonsági kérdések kezelését is érinti. A 

határkeresztező kereskedelemben azt a vezérlőelvet fogalmazza meg, hogy az áram a valós 

árjelzések alapján áramoljon, valamint a határkeresztező infrastruktúra a tényleges 

kapacitások legteljesebb kihasználtságát tegye lehetővé minél nagyobb verseny mellett. 

Ennek azonban a 2017 januárjában megfigyelhető, egyes európai uniós tagállamok által 

egyoldalúan bevezetett exportkorlátozás nem felel meg, hiszen a határkeresztező forgalom 

korlátozása a nagykereskedelmi árkiegyenlítődésen keresztül megvalósuló kereslet-kínálat 

feszültségek enyhülését is gátolhatja. A probléma relevanciáját a 2017 januárjában 

megfigyelhető, jelentős mértékű villamosenergia-ellátási nehézségek hozták felszínre 

Európában, a rendkívüli hideg miatt ugyanis sok területen jelentősen megnövekedett 

kereslet kínálati nehézségekkel párosult, mely keresleti nyomást a szervezett 

villamosenergia-piacok másnapi árjegyzései is jól tükröztek. Mind a nagy nyugat-európai 

áramtőzsdék, mind a kelet-közép európai régió piacain jelentős éves alapú áremelkedés volt 

megfigyelhető. 

Elemzésünkben megvizsgáltuk a 2017. januári, magyarországi viszonyokat is. Hazánkban is 

megemelkedett a villamosenergia-kereslet, olyannyira, hogy új fogyasztási rekord dőlt meg, 

de emellett jelentős mértékű erőműkiesések is megfigyelhetők voltak, a magyarországi 

erőműpark a januári extrém időjárási körülmények között sérülékenynek mutatkozott. A 

kieséseket sorra vettük, majd ezek, valamint az ellátásbiztonság szempontjából releváns, 

potenciális exportkorlátozás felhasználásával három szcenáriót vizsgáltuk meg, melyek 

alapján a januári helyzetben az ellátásbiztonság alapjaiban változhatott volna. Ezek az 

alábbiak voltak: 

 A Mátrai Erőmű kiesése nem szombaton, hanem hétfőn következett volna be, emellett a 

Dunamenti G3 a vizsgált időszakban műszaki hiba miatt nem termelt, valamint a 

széltermelés a tényleges, igen magas közel 260-280 MW helyett minimális szinten 

stagnált 

 Az 1. Forgatókönyv feltételezése mellett a Paksi Atomerőmű január végi tervezett 

leállása 2017.01.09-én következett volna be, a valóságban láthatóval megegyező 

termelésesés mellett 
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 a 2. Forgatókönyv alatti feltételezések kiegészülnek egy román exportkorlátozással a RO-

HU metszék vonatkozásában. 

Az egyes szcenáriók különböző többletforrás-igényt keletkeztettek volna a hazai 

rendszerben. Értelemszerűen a legutolsó, legtöbb feltétel melletti hiány lett volna a 

legmagasabb, és figyelembe véve az ország nem hozambizonytalan, kiesések melletti 

termelőképességét, valamint a még rendelkezésre álló másnapi határkeresztező 

kapacitásokat, az bizonytalan kimenetel mellett kerülhetett volna kielégítésre. 

Az eseményeket követően kérdésekkel fordultunk a Bizottság felé, miután úgy ítéltük meg, 

hogy az exportkorlátozás nem felel meg sem az európai uniós célmodell, sem pedig a tavaly 

év végén kihirdetett nagyobb mértékű centralizációs és szorosabb regionális célkitűzéseknek, 

de emellett véleményünk szerint egy ilyen egyoldalú tagállami rendelkezés 

ellátásbiztonságot veszélyeztető implikációi sem kellő részletezettséggel leszabályozottak a 

jelenlegi, vonatkozó európai szabályozásban. Az egyeztetés, valamint a Bizottság érintett 

kutatásainak eredményei ezen anyag megírásakor is folyamatban vannak. 

 

Fosszilis tüzelésű erőművek szerepe a jövő villamosenergia-termelésében 

A fosszilis tüzelőanyagok helyzete körül legújabban újra fellángolni látszanak a nemcsak 

iparági, vállalati, de nemzetközi politikai színtéren is folyó viták. Míg a 2015-ben, a párizsi 

klímacsúcson megfogalmazott globális célokat az egyesült államokbeli belpolitikai változások 

rövidtávon fenyegetik, addig számos magántőke társaság kifejezetten tiltja a fosszilis alapú 

villamosenergia-termelésbe történő befektetést. Az időjárásfüggő megújulókba történő 

befektetések ugyan 2016-ban megtorpantak, de 2015-ben rekordot döntve meghaladták a 

fosszilis szektor befektetéseit. 

E turbulens környezet Magyarország számára is releváns: a következő tíz évben a magyar 

villamosenergia-rendszerben 3-4000 MW-nyi kapacitás öregszik ki, amely a paksi 

kapacitásfenntartás mellett is bőven ad teret további erőművek, részben akár fosszilis alapú 

kapacitások építésére is. 

A fosszilis termelők az éghajlatváltozáshoz kapcsolódó, növekvő politikai, társadalmi és 

gazdasági nyomást részben az alternatív, megújuló termelési módok felé fordulással 

(szélsőséges esetben a fosszilis vagyon teljes leépítésével), részben viszont a fosszilis 

technológiák fejlesztésével, adaptációjával igyekszik enyhíteni.  

A szén- és gázalapú termelők helyzetüket a villamosenergia-rendszerben elfoglalt szerepük, 

funkciójuk bővítésével igyekeznek megerősíteni. Ebben a tekintetben kulcskérdés a 

rugalmasság, melynek értéke az időjárásfüggő megújulók térnyerésével még inkább 

felértékelődött a rendszerben. A gyors reakcióra való képesség, nagy 

teljesítményváltoztatási sebesség, a széles teljesítménytartományban fenntartható üzem, a 
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gyors leállás és indítás ma már nem csak a gázturbinák fejlesztésének kulcsterülete, de a 

legmodernebb szénerőművek is komoly fejlődést mutatnak e területen. A kiadott 

teljesítmény gyakori változtatása okán fontossá válnak a részterheléses üzemi paraméterek, 

melyekre az újonnan épülő erőművek szintén optimalizálva vannak. 

A funkcióbővítés mellett az erőforráshatékony működés és a környezetkímélő üzemvitel 

célját szolgálják a magas hatásfokot célzó törekvések. Jó közelítéssel elmondható, hogy a 

változó költségek jelentős részét kitevő tüzelőanyagok-költségek csökkenése okán (főként 

földgáz esetében) a hatásfok növekedésével az üzemvitel gazdaságosabbá válik. Emellett az 

adott mennyiségű villamos energiához fajlagosan kevesebb tüzelőanyag kapcsolódik, amely 

a károsanyag-kibocsátást is csökkenti, ez különösen a karbonintenzív, magasabb szén-dioxid-

kibocsátású szénerőművek esetén fontos tényező. Mind a szén-, mind a gázerőművek esetén 

sorra dőlnek meg a hatásfok-rekordok, azonban a fejlődés inkrementális, áttörő fejlesztés 

nincs kilátásban. Széntüzelés esetén a hatékonyságot és alacsony emissziót (HELE – high 

efficiency, low emissions) célzó fejlesztések mellett külön fejlesztési irányt képvisel a szén-

dioxid-leválasztás, melyre tüzelés előtti, oxyfuel és tüzelés utáni megoldásokat alkalmaznak. 

Ezek esetében a technológiák más iparágakból (pl. kohászat) jórészt ismertek, energiaipari 

megvalósításuk a magas költségek és a relatíve alacsony széndioxid-kvótaár miatt a 2010-es 

években is csupán pilot projektek szintjén történt meg Európában. A nagy beruházási igényű 

leválasztási és tárolási fejlesztések 2010-es években tapasztalt dinamikája a 2008-as 

pénzügyi krízis, illetve az ezt követő iparági nehézségek, illetve a gyors eredmények 

elmaradása miatt az elmúlt években lelassult. 

A fentiek mellett azonosíthatók koncepciót tekintve újdonságot hozó további általános 

fejlesztési irányok is. Ilyen terület a tüzelőanyagok előkezelése, elgázosítása, mely a 

tüzelőanyag-rugalmasság (a különböző inputok homogén inputtá való formálása végett) 

növelése és az alacsonyabb szén-dioxid-kibocsátás miatt előnyös. Megemlíthető a 

poligenerációs energiatermelés, mely villamos energia és hőenergia előállítása mellett 

vegyipari végtermékeket is szolgáltat.  

Összességében elmondható, hogy a fosszilis alapú villamosenergia-termelés területén a 

technológiai fejlesztések áttörő, romboló jellegű innovációja nem várható. A fosszilis 

energiatermelés hazai és európai jövőjét emiatt külső tényezők, az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem konkrét eszközei, a politikai és társadalmi akarat és intézkedések fogják továbbra 

is meghatározni. Bár az iparágban e tényezők eredményeképp visszaszorulás várható, 

szemléletes, hogy a szenes fejlesztések a karbonmentes jövőt célzó német álláspont szerint 

fontos hídtechnológiák a jelenlegi rendszer és a célként kitűzött állapot között. Ennek 

fényében az ipari energiatárolás hiányával küszködő, jelentős időjárásfüggő megújuló 

aránnyal rendelkező villamosenergia-rendszerekben minden bizonnyal a következő 

évtizedekben is lehet helye a fosszilis kapacitásoknak. 
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2 Makrogazdasági helyzetkép 

 Nemzetközi környezet 2.1

A tavalyi harmadik negyedévhez hasonlóan az utolsóban is gyorsult az Egyesült Államok éves 

alapon mért növekedési rátája, sőt, négy negyedévet követően az amerikai gazdaság 1,9 

százalékos bővülési üteme ismét elérte az Európai Unióét. A kiemelkedően kedvezőtlen 

harmadik negyedéves adatokkal szemben, az üzleti célú épületek kivételével a negyedik 

negyedévben a privát beruházási volumen valamennyi alkategóriában emelkedett. Bár az 

üzleti célú beruházások növekedési üteme elmozdult a negatív tartományból, a korábbi 

évekhez képest továbbra is visszafogott beruházási aktivitás jelentős részben a lakhatási célú 

épületek építésének stagnáló volumene magyarázza. A korábbi várakozásokkal ellentétben 

tovább gyorsult a lakossági fogyasztás növekedési üteme is, főként a tartós fogyasztási javak 

iránti élénkülő kereslet hatására 2015 és 2016 utolsó negyedéve között összességében 3 

százalékkal emelkedett a teljes fogyasztási volumen. A harmadik negyedévhez hasonlóan 

ismét emelkedett az Egyesült Államok exportteljesítménye, amit főként a magas 

mezőgazdasági termésmennyiség miatti bővülő árukivitel magyaráz. 

Az amerikai gazdasággal ellentétben, az eurózóna és a teljes Unió gazdasági növekedése is 

viszonylagos stabilitást mutatott az elmúlt egy évben. Az Unió gazdasága a harmadik. 

negyedévhez hasonlóan ismét 1,9 százalékkal bővült éves alapon, míg az eurózóna gazdasági 

növekedése 0,1 százalékpontos mérséklődést követően 1,7 százalékot tett ki. Az unió 

gazdasági bővülését továbbra is főként az élénkülő lakossági fogyasztás támogatja, miközben 

a beruházások növekedést támogató szerepe enyhén csökkentette, addig a bővülő nettó 

export emelte azt. Tagállami szintre lebontva, a közép-európai tagállamok többsége 

továbbra is az uniós átlagot meghaladó mértékben bővült. Szezonálisan kiigazított adatok 

alapján a visegrádi államok közül jelentősen csak Lengyelország bővülési üteme emelkedett, 

Csehország növekedési rátája szinte változatlan maradt, miközben a szlovák növekedési ráta 

folyamatosan csökkenő trendje továbbra sem tört meg. Utóbbi két állam, valamint főként 

hazánk esetén ezt részben a tavalyi utolsó negyedév erős bázisa indokolja, amit a kifutó 

uniós források gyorsított lehívása magyarázhat. 

Az Unióban és az Egyesült Államokban is tovább bővült a foglalkoztatottak állománya, amit 

mindkét gazdaságban főként a szolgáltató szektor bővülő munkakereslete magyaráz. 

Februárban 4,7 százalékos munkanélküliségi rátát mértek az amerikai gazdaságban: ez csak 

enyhén kedvezőtlenebb a tavaly novemberben mért 4,6 százalékos rátától, aminél 

alacsonyabbat 2007 óta nem regisztráltak az Egyesült Államokban. Tovább folytatódott a 

munkanélküliek számának visszafogott mértékű csökkenése az Unióban is: október és január 

között 8,3-ról 8,1 százalékra, 8 éves mélypontra süllyedt a munkanélküliségi ráta. 2016 és 
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2017 januárja között a legtöbb tagállamban csökkent a munkanélküliségi ráta, egyértelműen 

romló trend egyedül a ciprusi gazdaságot jellemezte. 

A piaci várakozásoknak megfelelően, márciusi ülésén is irányadó rátája emelése mellett 

döntött a Fed Nyílt Piaci Bizottsága. A 0,75–1,00 százalék közötti sávba emelkedő amerikai 

irányadó rátát legutóbb decemberben emelte a FOMC, melynek akkori iránymutatása 

alapján idén további három alkalommal emelkedhet a ráta. Ezzel szemben az EKB 

Kormányzótanácsa márciusi ülésén sem változtatott kamatkondícióin, így az irányadó eszköz 

kamatlába már egy éve 0 százalékon áll. Főként a gyorsan emelkedő inflációs adatokra 

reflektálva a Kormányzótanács leszögezte, hogy várakozásuk szerint a refinanszírozási 

kamatláb hosszabb időn keresztül nem emelkedik jelenlegi szintje fölé, miközben az EKB 

mennyiségi lazítási programjának főbb részletei sem változhatnak a közeljövőben. A korábbi 

ütemtervnek megfelelően így márciusban még 80, áprilistól kezdve viszont már 60 milliárd 

euró értékben vásárol az EKB értékpapírokat a program keretében. 

December és március között nagyobb változás nem történt a jelentősebb devizák dollárhoz 

viszonyított értékében, így a szeptember és december közötti árfolyamváltozások az utóbbi 

hónapokban sem korrigálódtak: az utóbbi félévben így a font és az euró jelentősen le, míg a 

jen jelentősen felértékelődött a dollárhoz viszonyítva. Az EKB mennyiségi lazítási 

programjának következtében nem csak a dollárral, hanem valamennyi fontosabb valutával 

szemben is leértékelődött az euró az elmúlt negyedévekben, az uniós növekedésnek kedvező 

gyenge euró fennmaradása továbbra is a program folytatásától függ. Az elmúlt három hónap 

legjelentősebb tőzsdei híre az amerikai piachoz köthető, ahol a folyamatosan emelkedő Dow 

Jones Industrial Average index január 25-én átlépte a 20 ezer pontos „álomhatárt”, majd 

márciusig egészen 21 ezer pontig emelkedett. Eközben a fontosabb európai tőzsdék is 

jelentősen bővültek: a német DAX index 15 százalékos emelkedését főként az EKB 

pénzmennyiséget növelő monetáris politikája, míg a londoni FTSE 100 indikátor növekedését 

a Brexit miatti gyenge font támogatta. 

Az energiaárak bázisba épülésének hatására továbbra is meredeken emelkedik a fogyasztói 

árindex az Egyesült Államok és az Unió gazdaságában is. Februárban már 2,7 százalékos éves 

inflációt regisztráltak az amerikai gazdaságban: a Fed 2 százalékos célértékét meghaladó ráta 

jelentős szerepet játszott az amerikai kamatkondíciók további szigorításában. Az Unióban 1,9 

százalékos inflációt mértek februárban, ám az amerikainál jelentősen alacsonyabb 

maginfláció miatt is kisebb az inflációs nyomás az Unióban, ami az EKB laza monetáris 

politikájának további fenntartását indokolhatja. 

Az Európai Bizottság legfrissebb, tavaszi előrejelzése alapján – az előző évekhez hasonlóan –  

idén is folytatódhat az uniós tagállamok költségvetési konszolidációja: 2016-ról 2017-re 1,9-

ről 1,7 százalékra csökkenhet az uniós államok átlagos költségvetési hiánya. A javuló 

költségvetési egyenleg hatására várhatóan az átlagos GDP arányos adósságállomány is 85 

százalék alá süllyedhet az unióban. Idén 19 tagállam csökkentheti idén GDP arányos 
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adósságállományát, így az uniós szintű ráta csökkenése a tagállami adósságállomány 

széleskörű mérséklődésének eredménye. 

 Magyarországi környezet 2.2

A magyar gazdaság 2016 IV. negyedévében a várakozásoktól elmaradva, 1,6 százalékkal 

növekedett az előző év azonos időszakához képest. A bővüléshez termelési oldalról 

elsősorban a turisztikai és egyéb piaci szolgáltatások iránti jelentős keresletbővülés és a 

mezőgazdasági termelésnek kedvező körülmények járultak hozzá. A mezőgazdaság számára 

kedvező volt a tavalyi év, és a 2015-ös alacsony bázishoz képest 18 százalékot emelkedett a 

kibocsátása, amelynek következében a GDP növekedési üteméhez 0,6 százalékponttal járult 

hozzá. Az ipari termelés bázisidőszakhoz viszonyított 0,8 százalékos bővülése kismértékben 

lassította a növekedést, az építőipar 13 százalékos visszaesése pedig továbbra is fékezte azt. 

Ez utóbbi az európai uniós támogatások átmeneti kiesésével magyarázható: a vállalkozások 

kivárják, amíg beruházásaikat olcsóbban tudják végrehajtani, ez pedig átmenetileg csökkenti 

a beruházásokat és így az építőipari keresletet. Ebben az új uniós költségvetési ciklushoz 

kapcsolódó források lehívása, valamint a családok otthonteremtési kedvezménye hozhat 

változást. A szolgáltató szektor továbbra is bővült, növekedése 3,1 százalékot tett ki, így a 

GDP-növekedéshez való hozzájárulása 1,7 százalékpont volt a IV. negyedévben. 

A háztartások fogyasztási kiadásainak lendületes növekedése az előző negyedévhez hasonló 

mértékben folytatódott. A fogyasztás bővülésének erejét mutatja, hogy a nyers adatok 

szerinti 5,1 százalékos növekedés mellett 2,4 százalékponttal járult hozzá a GDP-növekedés 

üteméhez. Fontos ugyanakkor hangsúlyozni, hogy a fogyasztás bővülését a válság előtti 

időszakokkal szemben nem a lakosság aránytalan eladósodása, hanem a növekvő 

rendelkezésre álló jövedelem finanszírozza. Ez egyaránt visszavezethető a dinamikusan 

növekvő bérszínvonalra, a rekordalacsony munkanélküliségre és a személyi jövedelemadó 

mértékének 2016 januárjától történt 1 százalékpontos csökkentésére. A külkereskedelmi 

többlet abszolút értékben továbbra is bővült, a GDP növekedési lendületéhez 0,6 

százalékpontot tett hozzá. A közösségi fogyasztás továbbra is a lassító tényezők közé került 

az előző év azonos negyedévéhez mérten. A beruházások uniós források átmeneti 

elapadásával magyarázható visszaesése ismét fékezte a növekedést. 

Tovább folytatódott a munkaerőpiac dinamikus bővülése a IV. negyedévben. A foglalkoztatás 

és az aktivitás is tovább emelkedett a rendszerváltás óta nem látott szintre. A 

munkanélküliségi ráta a szezonálisan kiigazított adatok alapján új mélypontra, 4,5 százalékra 

csökkent, míg az egész évet tekintve a munkanélküliségi ráta 5,1 százalék volt. Mind 

arányaiban, mind nagyságában csökkent a tartós munkanélküliek száma, amelyet a 

közfoglalkoztatottak számának mérséklődése mellett sikerült elérni. A munkaerőhiánynak és 

a közszféra bérrendezéseinek köszönhetően a bruttó bérek 6,4 százalékkal emelkedtek a 

negyedik negyedévben. Az szja-kulcs csökkentésének és az alacsony inflációnak is 
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köszönhetően a nettó reálkeresetek kiemelkedő mértékben, 6,7 százalékkal nőttek az előző 

év azonos időszakához viszonyítva. 

2016 egészében véve 0,4 százalékos inflációt mértek a gazdaságban. Októberben az 

árnövekedés mértéke 1,0 százalék volt, míg novemberben már 1,1, decemberben pedig 1,8 

százalék. Januárban az infláció 2,3 százalékot tett ki, míg februárban 2,9 százalékkal nőttek a 

fogyasztói árak. Az infláció gyors felfutásához jelentősen hozzájárult a Kőolaj-exportáló 

Országok Szervezetének (OPEC) tagországai és a többi olajtermelő ország által kötött 

szerződés betartása, ennek eredményeként az üzemanyagok árának emelkedése, valamint a 

dohánytermékek jövedéki adójának emelése. Az év elején bevezetett áfacsökkentés a 

baromfihús és a tojás esetében sikeresnek bizonyult, azonban a friss tej esetében csak lassan 

indult be a csökkenés, mértékét tekintve pedig jelentősen elmarad a várakozásoktól, aminek 

magyarázata lehet, hogy egyelőre csak a tejek szűk körét érinti. Az éttermi étkezés esetében 

az áfacsökkentés ellenére továbbra is az árak növekedése figyelhető meg, míg az internet 

áfakulcsának mérséklése csekély mértékben ugyan, de csökkentette az árakat. A negyedév 

során a maginfláció is növekedésnek indult: az október-novemberi 1,4 százalékpontos 

szintről decemberre 1,6, míg februárra 1,8 százalékpontra emelkedett. A jegybank 

kommunikációja alapján az infláció 2018 első felében éri el a kitűzött 3 százalékos célt, 

amelyet továbbra is nem konvencionális eszközök alkalmazásával kívánnak elérni. Ennek 

fényében 2017 végéig nem számítunk az alapkamat változására. 

A nagy nemzetközi hitelminősítő intézetek (Fitch, Moody’s, S&P) továbbra is a befektetési 

kategória legalsó szintjére sorolják be a magyar államadósságot. A 10 éves magyar 

állampapírok hozama e besorolásoknak megfelelően alakul, hiszen a komparatív 

országelemzés szerint nem tér el a regressziós görbétől. Ez egyébként azt is jelenti, hogy a 

piac nem számol további felminősítéssel a közeli jövőben. 

A Magyar Nemzeti Bank Monetáris Tanácsa a tél folyamán mindhárom kamatdöntő ülésén 

egyaránt változatlanul (0,9 százalékon) hagyta az irányadó kamatát. Továbbá döntött a 3 

hónapos jegybanki betét maximális szintjének 900 milliárd forintról 750 milliárd forintra 

történő csökkentéséről. 

A bankadó felső kulcsa 2017. január 1-től 24-ről 21 bázispontra csökkent. A vetítés alapja 

2017-től kezdődően a kettővel korábbi évire változott, azaz 2017-ben a 2015. évre 

vonatkozik a 2009. év helyett. Tekintettel arra, hogy a mérlegfőösszeg 1126 milliárd forinttal 

csökkent 2009 és 2015 között, így a bankadó a vetítési alap megváltozása miatt is 

mérséklődik. A 2015. évi 144 milliárd forintról, 2016-ban 79,2 milliárd forintra, míg a 2018-

ban fizetendő 2017. évre 66,5 milliárd lesz. 

A hazai bankrendszer az előzetes adatok alapján jelentős, 465 milliárdos adózás utáni (a 

társasági nyereségadót és a banki különadót is figyelembe vevő) nyereséggel zárt, amilyen 

mértékűre a válság óta nem volt példa. Ennek okai a kamateredmény növekedése, a 
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bankadó csökkenése, a Visa részesedés nyereséges eladása, a 2015-ben lezárult elszámolási 

törvény miatti fizetési kötelezettségek, amelyek 2016-ban már nem érintették a banki 

mérlegeket, továbbá a talán túlzott céltartalékolás és a javuló, azaz kisebb nem teljesítő 

hitelek ráta (NPL). 

Az NHP III. keretében 2017 márciusának elejére leszerződött összeg nagysága elérte az 565 

milliárd forintot. Az összeg nagyobbik részét a program forint lábában (384 milliárd forintot), 

míg a kisebbiket (181 milliárd forintot) a deviza lábában kötöttek le a mikro-, kis- és 

középvállalatok. 

Új előrejelzésünk szerint a GDP várható növekedési üteme idén – az előző negyedéves 

előrejelzésünkkel megegyezően – 3,6 százalékos lehet, míg 2018-ra is 3 százalékot 

meghaladó, 3,4 százalékos növekedést várunk. A tavalyinál magasabb 2017-es növekedéshez 

várakozásaink szerint az új európai uniós költségvetési ciklus forrásainak növekvő 

felhasználása, a munkát terhelő járulékok mértékének csökkentése, valamint a minimálbér 

és a garantált bérminimum 15, illetve 25 százalékkal történő emelése járulhatnak elsősorban 

hozzá. Ezek eredményeként idén a bérek jelentősen emelkedhetnek, aminek nyomán bővül 

a háztartások rendelkezésre álló jövedelme és így a fogyasztás is. Becslésünk szerint a 

fogyasztás az idén 5,1, míg jövőre 4,0 százalékkal nőhet. A fogyasztás 2018-as bővüléséhez 

szintén a rendelkezésre álló jövedelem bővülése járulhat hozzá, szemben a válság előtti 

időszakokkal, amikor a fogyasztás bővülése aránytalan eladósodással járt együtt. 2018-ban is 

meghatározó lesz a minimálbér és a garantált bérminimum jelentős, de a 2017-esnél 

alacsonyabb növekedése, valamint a munkát terhelő járulékok csökkentése. Idén és jövőre 

már a beruházások alakulása is érdemben gyorsítani tudja a gazdasági növekedést. 

Várakozásaink szerint a beruházások bővülésének mértéke idén 6,2, jövőre 5,2 százalékos 

lehet nagyrészt az európai uniós támogatások felhasználásának köszönhetően. Ennek 

eredményeként a beruházási ráta a 2016-os 17,8 százalékos mélypontról 18 százalék fölé 

növekedhet, továbbra is elmaradva a visegrádi országokétól. Az európai uniós támogatások 

hatékony felhasználása ugyanakkor hosszú távon is meghatározhatja a növekedést, így 

fontos, hogy ezeket olyan beruházásokra fordítsák, amelyek hosszú távon is a magasabb 

hozzáadott értékű munkahelyek számának növekedéséhez vezetnek, így növelve tovább a 

bérszínvonalat. 

Legfrissebb előrejelzésünkben az előző negyedév óta beérkezett adatok miatt némileg 

mérsékeltük az export várt növekedésének ütemét, így 2017-re 5,1, míg 2018-ra 5,8 

százalékos bővülést várunk. Ezt meghaladja az import bővülése, ami az idén 5,7, jövőre pedig 

6,3 százalékos lehet. Így a külkereskedelem várhatóan sem idén, sem jövőre nem tud majd 

hozzájárulni a gazdasági növekedéshez. Ennek magyarázata a belső kereslet növekedése, 

amely növekvő importtal párosul. 

Modellünk szerint a kibocsátási rés a IV. negyedévben a korábban várttal szemben továbbra 

is negatív volt, ám 2017-től már a pozitív tartományba kerülhet. 
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Előrejelzésünket természetesen egyaránt övezik pozitív és negatív kockázatok. A GDP 

korábban vártnál magasabb növekedéséhez hozzájárulhatnak a következő tényezők: 

 Kedvezőbb külső kereslet: a német és a francia választásokhoz kötődően nőhet ezen 

országokban a kormányzati kiadások mértéke. 

 A kormányzati beruházások alakulása: amennyiben a jelentős és a gazdaság 

működése szempontjából is fontos kormányzati fejlesztések (például útépítések, a 3-

as metró felújítása) a vártnál gyorsabban haladnak, az szintén növelheti a gazdaság 

teljesítményét. 

 A magyar termékek és szolgáltatások iránti kereslet növekedése: ha a magyar 

háztartások megnövekvő jövedelmük nagyobb részét költik hazai előállítású 

termékekre és szolgáltatásokra, az szintén növeli a GDP-t. 

 Az állami alkalmazottak fizetésének vártnál nagyobb növelése: magasabb fogyasztást 

eredményezhet.  

A negatív kockázatok közül a következőket tartjuk a legfontosabbnak: 

 A mezőgazdaság teljesítményének kedvezőtlenebb alakulása: mivel a mezőgazdaság 

teljesítménye jelentősen függ az időjárástól, így az ágazat teljesítményét 

meglehetősen nehéz előre jelezni. Az ágazat teljesítménye pedig nagymértékben 

képes befolyásolni a GDP alakulását. 

 A külső kereslet kedvezőtlenebb alakulása: ilyen kockázatot jelenthet például a 

Brexit, az olasz bankok válsága, illetve az új amerikai elnök gazdaságpolitikája vagy 

éppen az Egyesült Államok és Kína, illetve az Egyesült Államok és Németország között 

kiéleződő kereskedelmi konfliktus. 

 Az olajár alakulása: az olajárak magasabb szintje csökkentheti a gazdaság 

teljesítményét. 

 A pozitív kockázati forgatókönyvek teljesülése esetén a gazdaság növekedése idén a 4 

százalékot is meghaladhatja, míg kedvezőtlenebb esetben 3 százalék körül alakulhat. 

Előrejelzésünk alapján a munkaerőpiac növekedése idén és jövőre is tovább folytatódik. A 

foglalkoztatottak száma 2017-ben várhatóan 4,41 millió főre emelkedik, ami 2018-ban 

tovább növekedhet. Ezzel párhuzamosan a munkanélküliségi ráta a 2016-os 5,1 százalékról 

idén 4,4, míg 2018-ban 4,2 százalékra csökken. A bérekre ható számos kedvező tényező 

hatására a nettó átlagkereset idén 11,4, míg jövőre 7,8 százalékkal emelkedhet. Ez 

reálértéken 8,9, illetve 4,9 százalékos növekedést jelent. 

Bár a pénzromlás mértéke továbbra is mérsékelt, de növekszik. Míg 2016-ban az infláció 

átlagos mértéke mindössze 0,4 százalék volt, addig 2017 elejére már 2 százalék fölé 

emelkedett, amelyhez elsősorban az üzemanyagok árának növekedése járult hozzá, de 

elősegítette azt a maginfláció növekedése is. A vártnál nagyobb inflációs adatok nyomán 

felfelé módosítottuk prognózisunkat is: a korábban várt 2 százalékos pénzromlás helyett idén 
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2,5 százalékos inflációra számítunk, míg jövőre 2,9 százalékos lehet a pénzromlás üteme. 

Eközben a maginfláció idén 2,1, jövőre 3,7 százalékra nőhet. 

2017-ben tehát az inflációs szint a korábban vártnál magasabb lesz, de a jegybank 3 

százalékos inflációs célját még csak alulról súrolja, a korábbi várakozásainkkal ellentétben 

azonban már a jegybank inflációs célsávján belül lesz. Ez egyben a reálkamatok tartósan 

negatív szintjét jelenti. Idén a jegybank jelzéseinek értelmében nem számítunk arra, hogy a 

Monetáris Tanács változtat az alapkamat szintjén. Ezzel szemben 2018-tól a növekvő infláció 

és a külföldi jegybankok kamatemelései miatt már esetleg szigorításra kényszerülhet a hazai 

jegybank is. Várakozásaink szerint azonban az esetleges kamatemelések ellenére az 

alapkamat szintje továbbra is alacsony maradhat. Ennek kapcsán meghatározó lehet az EKB 

monetáris politikája is: míg az elmúlt időszakban a Fed már több lépésben emelte az 

alapkamatot, addig az EKB még nem hajtott végre ilyen lépést, kérdés azonban, hogy 

Frankfurtban meddig tartják a 0 százalékos alapkamatot. Az eurózónában kamatemelésre 

szintén inkább csak 2018-tól kerülhet sor. 

1. táblázat: A főbb makrogazdasági változók várható alakulása 

 2016 2017 2018 

Bruttó hazai termék (volumenindex) 2,0 3,6 3,4 

A háztartások fogyasztási kiadása (volumenindex) 4,9 5,1 4,0 

Bruttó állóeszköz-felhalmozás (volumenindex) –14,7 6,2 5,2 

Kivitel volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 5,1 5,8 

Behozatal volumenindexe (nemzeti számlák alapján) 5,8 5,7 6,3 

A külkereskedelmi áruforgalom egyenlege (milliárd euró) 9,9 9,9 10,5 

Fogyasztóiár-index (%) 0,4 2,5 2,9 

A jegybanki alapkamat az időszak végén (%) 0,9 0,9 1,35 

Munkanélküliségi ráta (%) 5,1 4,4 4,2 

A bruttó átlagkereset alakulása (%) 6,2 11,4 7,8 

A folyó fizetési mérleg egyenlege a GDP százalékában 5,0 4,8 5,3 

Külső finanszírozási képesség a GDP százalékában 7,3 7,9 8,8 

Az államháztartás ESA-egyenlege a GDP százalékában 1,2 2,3 2,4 

GDP-alapon számított külső kereslet (volumenindex) 1,9 1,8 1,9 

Forrás: MNB, KSH, Századvég-számítás 
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3 A nemzetközi és hazai villamosenergia-szektor aktuális 

helyzetképe a 2017. januári események fényében 

 Rendszerbiztonság, megfelelőség és a Téli Csomagban foglalt 3.1

irányvonal 

Európai kitekintésben jelentős változások, átalakulások figyelhetők meg mind az energiamix, 

mind pedig a villamosenergia-ellátás biztosítását illetően. A két fogalom összefügg, előbbit 

elsősorban egyes tagállamok energiapolitikájában megfigyelhető gyökeres változások és az 

Unió megújuló-termelést érintő politikája, valamint az egyes klímavédelmi szabályozásai 

határozzák meg, utóbbit emellett jelentős mértékben befolyásolja az egyes erőműtípusok 

megtérüléseinek alakulása is. A megtérülések szavatolását elméletben a tisztán versenyző 

energiapiac is képes lehet biztosítani, ugyanakkor az egyes támogatások által létrejött 

piactorzulások a csak tiszta energiapiacon bevételt szerző, nem megújuló, ugyanakkor a 

rendszerbiztonság szavatolásának érdekében elsődleges szerepet végző hagyományos 

erőműveket nehéz helyzetbe hozták. A tisztán versenyzői piacok az európai célmodellnek 

megfelelően azok a piacok, ahol a kereskedők, a kínálati oldal szereplői alapvetően csak az 

eladott villamosenergia-mennyiség után részesülnek bevételből, ezzel párhuzamosan a 

rendelkezésre bocsátott – és ki nem használt - kapacitás után nem jár semmiféle 

ellentételezés. Az ellátás biztonságának szavatolása érdekében sok tagállam ennek 

megfelelően egy másik fajta „piactorzítást” alkalmaz annak érdekében, hogy bizonyos, 

magasabb határköltséggel, de stabil és tervezhető teljesítménnyel rendelkező erőművek is 

rendszerben maradhassanak1. 

 A villamosenergia-rendszerek megbízhatóságának egyik eleme a biztonság, azaz a váratlanul 

bekövetkező üzemzavarok ellen történő hatékony válaszlépések képessége, másik eleme a 

megfelelőség biztosítása, azaz a képesség arra, hogy az adott szabályozási területen 

rendelkezésre tudjanak állni az elegendő nagyságú termelési kapacitások annak érdekében, 

hogy a rendszer összesített fogyasztói teljesítmény-igénye minden rendszerállapotban 

kielégíthető legyen. A megfelelőséget az egyes TSO-k saját, jelenleg nem teljesen 

egységesített módszertanok mentén végzik el, és két szcenáriót megjelölve küldik el a 

rendszerirányítók európai szervezete, az ENTSO-E (Egyesített Európai Villamos Hálózat 

Rendszere) felé. Az ENTSO-E éves kiadványban megjelentetett Scenario Outlook and 

Generation Adequacy tanulmányában adja ki az unió területére összesítve a megfelelőség-

                                                      
1
 Ezen piaci szegmenseket hívjuk kapacitásmechanizmusnak vagy kapacitáspiacnak, ahol a nagykereskedelmi energiapiac 

mellett egy kifejezetten a termelői kapacitásokért, fogyasztó oldali rugalmas szabályozhatóságért vagy energiatárolásért is 

jár előre meghatározott feltételek melletti díjazás, vagy az akár aukciós folyamat során válik kereskedhetővé.  

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Eur%C3%B3pa


 

12 
 

vizsgálatokat. Az „A” és „B” szcenáriók tartalmazzák a biztosan elkészülő erőműveket illetve 

a várhatóan elkészülő erőműveket. Sok szakértő ugyanakkor ezeket az előrejelzéseket 

túlzottan optimistának véli, ezáltal az európai, országok szerinti bontásban megadott 2025-ig 

történő kitekintésben vizsgált megfelelőségek mindkét szcenárió esetén túlzottan optimista 

képet festenek a különböző szabályozási területek megfelelőségét illetően.  

Az ellátás biztonságának mind számítását, mind pedig az esetlegesen bevezetendő, azt 

erősítő pótlólagos mechanizmusok bevezethetőségét is érinti az Európai Bizottság 2016 

november 30-án publikált Tiszta Energia Minden Európainak elnevezésű, úgynevezett „Téli 

Csomagja”. A Téli Csomag egy összetett energiapiaci szabályozási csomag, mely célul tűzte ki 

az energiapiaci átalakulások szabályozásának megalkotását, így a megújulók terjedésével, a 

technológiai fejlődés implementálásával, valamint új piaci szereplők és szerepkörök 

bevezetésével is részleteiben foglalkozik. A főbb vezérlőelvei közé tartozik a központosítás, 

regionalitás szempontjának erősítése, a megújulók növekedésének elősegítése valamint 

emellett a hatósági árak fokozatos kivezetése is fontos részét képezi a megállapításainak. A 

csomag több ponton is kapcsolódik az ellátásbiztonság tematikájához, egyrészt értekezik a 

határkeresztező kereskedelemről, másrészt a regionális megfelelőség-számításról, 

valamint a határokon átívelő kiegyenlítő energiapiac szükségességéről is szól. A 

határkeresztező kereskedelemben azt a vezérlőelvet fogalmazza meg, hogy az áram a valós 

árjelzések alapján áramoljon, valamint a határkeresztező infrastruktúra a tényleges 

kapacitások legteljesebb kihasználtságát tegye lehetővé minél nagyobb verseny mellett. A 

Téli Csomag emellett alapvető változtatásokat kezdeményez a megfelelőség vizsgálatának 

módszertanát illetően, emellett jelentős egységesítési törekvéseket is kifejez, a megfelelőség 

vizsgálatával összefüggésben egy jóval erősebb regionális együttműködést szorgalmazva. 

Bár a regionális együttműködés és az ezzel együtt járó ellátásbiztonság-elemzés közép és 

hosszútávon összehangoltabb, centralizáltabb régiós tevékenységet igényel, melynek 

többségi tagállami és Európai Parlament általi elfogadása még korántsem biztos, az jól 

látható, hogy ezzel összhangban a tagállami, egyoldalú, a nagykereskedelmi piacok 

működését korlátozó beavatkozások az eddigieknél még kevésbé szolgálják az uniós 

célokat. Ilyen, a Téli Csomaggal nehezen összeegyeztethető beavatkozások céljukat tekintve 

a nemzetállami villamosenergia-ellátás szavatolását hivatottak szolgálni, még olyan áron is, 

hogy vis maior helyzetet jelentve korlátozzák az energia-exportot, gyengítve ezzel a 

nagykereskedelmi piacok árszignáljának kereslet-kínálat egyenlőtlenséget csökkentő 

képességét.  

 A 2017. januári események Európában 3.2

Az eddig elmondottakhoz szervesen kapcsolódik, hogy extrém körülmények, mint például 

igen szélsőséges időjárás esetén a gördülő leállások elkerülésének érdekében egyrészt 

szükség van az ország villamosenergia-ellátó képességét megalapozó, hosszú távú 
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megfelelőségre, emellett ezen keresleti sokkok idején a nagykereskedelmi másnapi és annál 

rövidebb szállítású piacok összekapcsolása – és a kellő határkeresztező kapacitás 

rendelkezésre bocsátása - is alapvető lehet az egyes országok időleges kereslet-kiegyenlítési 

nehézségeinek enyhítése érdekében.  

2017 januárjában épp ilyen jellegű keresleti sokk volt megfigyelhető Európa számos 

területén, bár nem azonos időszakban – például Franciaországban közel egy héttel később, 

mint hazánkban - mely sok helyen a fagyos idő miatti leállások, nyersanyagszállítási 

nehézségek és egyéb kínálat oldali problémákkal kapcsolódott össze. Az időjárás miatt 

párhuzamosan több termelőegység-típus termelése is lecsökkent Európa-szerte: 

erőműleállások (Franciaország), vízerőművi termelés csökkenés, szénszállítási nehézségek, a 

szélerőművi termelés visszaesése volt megfigyelhető. Miután a tartós, rendkívüli hideg miatt 

a fűtési célú villamosenergia-felhasználás jelentősen megemelkedett, a kereslet növekedése 

és a kínálat szűkülése együttesen egyrészt a nagykereskedelmi árak jelentős megugrásával, 

másrészt pedig egyes tagállamok energia-export korlátozásával vagy azok bevezetésének 

kilátásba helyezésével járt. 

Franciaországban a rendszerirányító több intézkedést is foganatosított annak érdekében, 

hogy az országra egyébként is jellemző igen jelentős hőmérsékletfüggés által okozott 

ellátásbiztonsági gondokat kezelni tudja. A lakosságot a kritikus időszakban minél 

alacsonyabb fogyasztásra kérte (8-13 valamint 18-20 óra közötti kiemelt időszakok), egyes 

nagyfogyasztók önkéntesen csökkentették fogyasztásukat a kritikus időszakokban – ez 

összesen 21 ipari telephelyet érintett, ahol 15 perc és 2 óra közötti termelésszüneteltetést is 

kilátásba helyeztek, a nem használt épületek fűtését 18 fokra csökkentették és világítását 

kikapcsolták, emellett a kisfeszültségi szintet is 5 százalékkal lecsökkentették.  

Romániában 2017 januárjában a rendkívüli időjárás nagyban nehezítette mind a vízenergia-

termelést (mely az utóbbi évek legalacsonyabb, az átlagos termelés közel felét produkálta), 

valamit emellett a szélenergia-termelést is alacsonyabbnak prognosztizálták. A romló kínálati 

helyzet mellett megugrott fűtési célú energia felhasználása is, a helyi rendszerirányító a 

román kormánytól ezt követően jogosultságot kapott mind az ipari nagyfogyasztók, mind 

pedig adott esetben az export korlátozására. A korlátozásra végül Magyarország irányában 

nem került sor.  

Görögországban és Bulgáriában ellentétben az eddigi példákkal, be is vezették az előző 

bekezdésben említett exportkorlátozásokat, január 11-től és január 13-tól. A magas 

keresletet és ellátásbiztonsági zavarok miatt a görögök 2 napig fenntartották az intézkedést 

és négy szomszédos országot érintett, Albániát, Macedóniát, Törökországot és Bulgáriát. A 

bolgár esetben húszéves fogyasztási csúcs dőlt meg, így Románia, Görögország, Macedónia, 

Szerbia és Törökország felé vezettek be kiviteli tilalmat. 
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A rossz időjárásnak betudható jelentős keresleti nyomás hatására mind a közép-európai 

térségben, mind Nyugat-Európában rendkívüli mértékben megnőtt a másnapi szállítású 

nagykereskedelmi ár szintje (1. ábra). 

1.  ÁBR A :  FR ANCI A ÉS NÉM ET ZS IN ÓR ÁR AK  2016  ÉS  2017  JANUÁRJÁBAN  

 

Forrás: Reuters 

Látható, hogy a francia villamosenergia-ár 2017 januárjában több mint kétszerese volt az egy 

évvel korábbi értéknek, míg az EPEX németországi szállítású másnapi jegyzései is igen 

nagymértékben emelkedtek és jóval volatilisebbek is voltak, mint egy évvel korábban. Az is 

megfigyelhető, hogy a magas megújuló-részarány változékonyabb árszintet eredményez a 

német piacon, míg a rendkívül hőmérséklet-érzékeny francia fogyasztás tulajdonképpen egy 

párhuzamos, felfelé történő áreltolódást eredményezett. 

A hazánk számára leginkább releváns, közép-európai energiatőzsdék árai az alábbi ábrán 

követhetők nyomon (2. ábra). 

Az jól látszik, hogy minden tőzsdén emelkedés volt megfigyelhető a vizsgált időszakban, 

különös tekintettel a nagy hidegek január 7. és 20. között időszakaira, amikor hazánkban 

átlagosan 103 százalékkal, Romániában 92 százalékkal, de Csehország és Szlovákia 

vonatkozásában is közel 57-58 százalékkal nőttek a zsinórárak előző évi bázison mérve. 
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2.  ÁBR A :  KÖZÉP -EURÓPA J ELENTŐSEBB  SZ ERVEZET T  E NERGI API AC AI NAK  M ÁSNAPI  SZ ÁLL Í TÁSÚ 

ÁRJEGYZÉSE I  

 

Forrás: Reuters 

Összességében az állapítható meg, hogy egyrészt a külföldi források ára igen magas volt a 

kritikus január eleji időszakban, azaz az import-igény csak magasabb áron vált kielégíthetővé 

itthon is, azonban a fontosabb következtetés az, hogy egy egyoldalú piackorlátozás veszélye 

is reális forgatókönyv volt, mely viszont gátat szabva a szabadpiaci árszignálok alapján 

történő mechanizmusnak – azaz annak a folyamatnak, hogy az áram az alacsonyabb tőzsdei 

ár irányából a magasabb felé áramlik egészen a határkeresztező kapacitások által lehetővé 

tett mértékben, egyensúlyt teremtve a túlkereslettel, illetve túlkínálattal rendelkező 

területek között – igen kedvezőtlenül érinthette volna hazánkat.  

 A januári hazai helyzet 3.3

Ahogy Európa jelentős részén, úgy Magyarországon is igen kedvezőtlen időjárásviszonyok, 

ennek megfelelően pedig megemelkedett villamosenergia-kereslet és erőmű-kiesések voltak 

megfigyelhetők, melyek egyrészt a tőzsdei ár ugrásszerű megemelkedéséhez vezettek – 

2017. január 11-én például 250 EUR/MWh fölé is emelkedtek több órában is a másnapi 

piacon az órás villamosenergia-árak -, másrészt pedig ellátásbiztonsági-veszélyeket is 

magukban rejtettek. 

Az ellátásbiztonsági problémák részletesebb kifejtéséhez először érdemes sorra venni azokat 

az eseményeket, melyek 2017 januárjában a magyar villamosenergia-rendszert 

kedvezőtlenül érintették: 

 2017. január 4. 13:00 – 16:00: Budapesti Erőmű – GT1 üzemzavar – 95 MW 

kapacitáskiesés 
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 2017. január 6. 19:00-tól_ Mátrai Erőmű I.-V. blokkjainak termelés-ingadozása, 

kiesése a rendkívüli hideg miatt. A termelés január 7-én hajnalban esett a minimumár 

(≈50 MW). Hasonló termelésingadozás történik január 8-án és január 10-én is, a 

probléma január 11-ig fenn áll. 

 2017. január 7. 10:00 – 16:00, valamint 19:00-tól: A Dunamenti Erőmű G3 blokk 

gőzturbina üzemzavara következik be, 385 MW kiesés 

 2017. január 9. 07:00 – január 16. 00:00: Dunamenti Erőmű – csapágyhiba: 400 MW 

kiesés 

 2017. január 18. 00:00: MVM Paksi Atomerőmű 1. blokk 1. és 2. gépcsoportja közel 

450 MW tervezett leállás 

 2017. január 18 00:00: Budapesti Erőmű – 20 MW üzemavar miatt teljesítménykiesés 

 2017. január 21. 21:00: Csepeli Erőmű gázturbina – 140 MW kiesés 

 2017. január 27-30: Mátrai Erőmű ismételt teljesítménykiesés: I.-V. blokkokban 

termelés-ingadozás a rendkívüli hideg miatt, átlagosan napi 430-450MW kiesés 

A magyarországi erőműpark a januári extrém időjárási körülmények között tehát 

sérülékenynek mutatkozott. Az alábbi ábra a VER rendszerterhelés alakulását, valamint a 

hazai erőművek kieséseit mutatja a releváns időszakban (3. ábra). 

3.  ÁBR A :  MAGYARORSZ ÁG I  V ILLAMO SE NERGI A -REND SZE RTERHELÉS  AL A KULÁSA ,  I LL .  A  H AZ AI  

ERŐMŰVEK  K IESÉSE I  

 

Forrás: MAVIR 

Látható, hogy igen sok probléma volt a rendszerben, melyek közül a legfontosabb az 

alaperőműnek számító Mátrai Erőmű többszöri, és tartósak mondható termeléskiesése volt. 

A fogyasztói korlátozások elkerülése alapvetően annak voltak köszönhető, hogy a kiesések 

nem egyszerre következtek be, a legmagasabb szintű kiesések nem a csúcsidőszakban, 
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hanem hétvégén történtek, valamint a leghidegebb napok hétvégén voltak (4. ábra), ezáltal 

az így is rekordszinteket elérő hazai fogyasztás nem emelkedett még magasabbra. 

4.  ÁBR A :  NAPI  CSÚC SFO GYASZTÁSO K ÉS NAPI  KÖZÉPH ŐMÉR SÉ KLETEK V I SZO NYA  

 

Forrás: Közzétételi Honlap, OMSZ.hu napi jelentések, MAVIR, Századvég-szerkesztés 

A 2017. január 9-i héten hétfőtől, azaz a magasabb hétköznapi fogyasztásokkal kezdődően a 

szokásosnál is jóval magasabbra nőtt a hazai igények kielégítésében az import részaránya. 

Azonban mivel ez az importmennyiség rendelkezésre állt, így nem került sor gördülő 

kikapcsolásokra. 

 Szcenárió-vizsgálatok a januári események fényében 3.4

Az alábbiakban három különböző eseményt vázolunk, mely a januári helyzetben az 

ellátásbiztonságot alapjaiban befolyásolhatták volna. Bár az egyes kimenetelek igen sok 

tényező együttes bekövetkezését feltételezik, hasznos lehet mégis egy több szcenáriót 

felvonultató vizsgálat elvégzése is. A szcenárióvizsgálat a korábbi fejezetekben említett, és az 

Európai Unióban több tagállam által alkalmazott export-korlátozó tevékenységét is 

megpróbálja elemzés tárgyává tenni, hiszen lévén Magyarország jelentős importfüggőséggel 

bír, bármely szomszédos országunk ilyen vagy hasonló tevékenysége jelentős kockázati 

faktort jelentett volna számunkra. 

 1. forgatókönyv: A Mátrai Erőmű kiesése nem szombaton, hanem hétfőn következett 

volna be, emellett a Dunamenti G3 a vizsgált időszakban műszaki hiba miatt nem 

termelt, valamint a széltermelés a tényleges, igen magas közel 260-280 MW helyett 

minimális lett volna. 
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5.  ÁBR A :  I .  SZCE NÁRIÓ  

 

Forrás: MAVIR, Századvég-szerkesztés 

Látható, hogy ez a kimenetel a legnagyobb hiány időpontjában 2017. 01. 09-én a reggeli 

órákban 530 MW körüli többletimport-igényt keletkeztetett volna. 

 A 2. forgatókönyv szerint az 1. forgatókönyv feltételezései mellett a Paksi Atomerőmű 

január végi tervezett leállása 2017.01.09-én következett volna be, a valóságban 

láthatóval megegyező termelésesés mellett. 

6.  ÁBR A :  I I .  SZCENÁRIÓ  

 

Forrás: MAVIR, Századvég-szerkesztés 
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Látható, hogy ez a kimenetel a legnagyobb hiány időpontjában 2017. 01. 09-én a reggeli 

órákban már mintegy 970 MW körüli többletimport-igényt keletkeztetett volna. 

 Az utolsó forgatókönyv esetében a 2. forgatókönyv alatti feltételezések kiegészülnek 

egy román exportkorlátozással a RO-HU metszék vonatkozásában, a többi 

határkeresztező kapacitáson 2017. január 9-11. közötti tényleges mennyiségű import 

villamos energia áramlik be, tehát ott nem feltételeztünk változást.  

7.  ÁBR A :  I I I .  SZCE NÁRIÓ  

 

Forrás: MAVIR, HUPX 

Látható, hogy ez a kimenetel a legnagyobb hiány időpontjában 2017. 01. 09-én a reggeli 

órákban már mintegy 1300 MW körüli többletimport-igényt keletkeztetett volna. Ekkor az 

összes energiahiány a három nap tekintetében közel 40 000 MWh körül lett volna. A román 

korlátozás általi hiány számszerűsítésére az elérhető, publikált piacösszekapcsolási adatokat 

használtuk fel: az órás RO-HU áramlásokat negyedórákra bontva, azokkal a 2017. január 9-től 

megfigyelt importot csökkentettük. 

Ez a mértékű hiány a rendszerben, figyelembe véve az ország nem hozambizonytalan, 

kiesések melletti termelőképességét, valamint a még rendelkezésre álló másnapi 

kapacitásokat bizonytalan kimenetel mellett kerülhetett volna kielégítésre.  
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Az alábbi táblázat a vizsgált időszak áramlásait tartalmazza2: 

2. táblázat: A villamosenergia-határkeresztező kapacitások kihasználtsága, illetve a 

többletbehozatal lehetőségének vizsgálata 2017.01.09–2017.01.11. között 

 
Forrás: JAO, MAVIR kapar, ENTSO-E Transparency platform 

A probléma kezelésének részletes kifejtése és megoldási javaslatok vázolása nem része jelen 

tanulmánynak, arra több, egymással párhuzamosan is alkalmazható eszközrendszer létezik. 

Lehetséges kínálati oldali ösztönzők rendszerbe állítása, illetve a szabályozható erőművek 

valamilyen ösztönző melletti rendszerben tartása, csökkenthető a teljesítményigény kereslet 

oldali szabályozóeszközök segítségével, valamint nagyon jelentős mértékben a megfelelő 

energiahatékonysági fejlesztések elvégzésével is. Az mindenesetre világosnak látszik, hogy a 

hazai szabályozható és nem állandó hiányban lévő kapacitás hosszú távú, jelenleg látható 

szintje önmagában, egy enyhe mértékű keresletemelkedés mellett is csak folyamatosan 

magasan maradó importhányad mellett elégíthető ki.  

 A helyzetelemzés utáni lépések: az Európai Bizottság 3.5

megkeresése 

A januári események, azaz az ellátási kockázatok veszélye, valamint az ennek kapcsán 

felmerülő határkeresztező kereskedelmi áramlások egyoldalú korlátozásának eseménye, 

valamint kilátásba helyezése felvetette az egységes európai villamosenergia-piacok 

működésének általános problémáját, mellyel kapcsolatban bizottsági állásfoglalás iránt 

érdeklődtünk. Ennek folyamán, jellemzően a most követendő Uniós irányvonal regionalitása, 

a szabadpiacok minél jelentősebb szerepe érvényesülésének sérülését vetettük fel.  

Az Európai Bizottság illetékes Főigazgatósága elmondta, hogy az ENTSO-E által novemberben 

kiadott Winter Outlook 2016/17 dokumentum - melyben a télen várható eseményeket az 

elmúlt 10 évben tapasztalható leghidegebb tél alapján elemezték - jelentősen alulbecsülte a 

                                                      
2
 Az RS-HU valamint HU-RS áramlásokat nem vettük figyelembe, mely optimista feltételezés, hiszen bár változó 

mértékben, de összességében azon a metszéken is nettó exportőr volt Magyarország.  
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2017-ben a zord időjárás miatt felmerülő problémákat. A valóságban jóval keményebb téli 

időjárás volt jellemző, magasabb kereslet jelentkezett a vártnál, illetve a kínálati oldalon is 

több probléma merült fel, mint amire a dokumentum alapján számítani lehetett volna. Az 

Európai Bizottság ennek a helyzetnek a felülvizsgálatára a Villamosenergia Koordinációs 

Csoport (Electricity Coordination Group, ECG) nevű szakértőkből álló szervezet agendájára 

tűzte a témát, mely 2017. június végi határidővel felülvizsgálja a Winter Outlook 2016/17 

megállapításait, valamint az érintett beavatkozások, korlátozásokról is szólni fog. Várhatóan 

a munkacsoport vizsgálatának eredményei és az ezek alapján módosított szabályozások az 

Ellátásbiztonsági Évkönyvben (Security of Supply Yearbook) fognak megjelenni. 

Ellátásbiztonsági kérdésekben további egyeztetésekre lesz szükség, melyhez terveznek 

további fórumokat is.  

A megbeszélés után további kérdésekkel fordultunk a Bizottság felé, mely elsősorban a 

nagykereskedelmi árszignál érvényesülésének gyakorlati korlátait, egy esetleges 

exportkorlátozás ellátásbiztonsági következményeinek kezelését, a kimaradások költségének 

számszerűsíthetőségét és valamiféle metodológiai szinkronizálás igényének szükségét 

vetette fel. Mindebben a Bizottság szakértőinek szakmai véleményét várjuk. Az egyeztetés 

ezen anyag megírásakor folyamatban van. 
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4 Fosszilis tüzelésű erőművek szerepe a jövő 

villamosenergia-termelésében – Technológiai trendek és 

jövőkép 

 Bevezetés 4.1

A bányászott fosszilis energiahordozók évszázadok óta meghatározó szerepet játszanak az 

emberiség energiaellátásában. Nincs ez másként napjainkban sem: 2016-ban a felhasznált 

primerenergia-hordozók több mint háromnegyedét, a villamosenergia-termelés 

energiaforrásainak kétharmadát tették ki a Földön gyakorlatilag véges mennyiségben 

előforduló, a felhasználás üteméhez képest nagyságrendekkel lassabban megújuló fosszilis 

erőforrások. A kőolaj – a megindult, kezdetleges elektromobilizációs folyamatok ellenére 

továbbra is – a közlekedési és szállítási szektor egyeduralkodó energiaforrása, egyben a 

világgazdaság és világpolitika leginkább meghatározó terméke is. A szén a villamosenergia-

termelés legfontosabb primerenergia-forrása: 2016-ban a világ villamosenergia-

termelésének 40,8%-a széntüzelésű erőművekből származott. 

A fosszilis energiatermelést az elmúlt évtizedekben számos kritika érte főként a tüzelőanyag 

elégetéséből származó szén-dioxidkibocsátás miatt, amely az emberi tevékenységből 

származó üvegházhatású gázok kibocsátásának elsődleges forrása. A tudományos szféra 

túlnyomó többségének konszenzusa alapján a fosszilis tüzelőanyagok közlekedés és 

villamosenergia-termelés céljából történő elégetése a globális felmelegedés és az ebből 

következő éghajlatváltozás fő okozójának tekinthető. A problémára a fejlett világ politikai 

döntéshozói – egyre inkább kiegészülve a fejlődő országok egy részével – kibocsátás 

csökkentési célok és emissziós kvótakötelezettség bevezetésével reagáltak. Az emissziós 

kvóták adás-vételére szabályozott kvótakereskedelmi rendszert állítottak fel. 

A környezeti károk csökkentéséből eredő szabályozási teher – újonnan megjelenő költségek 

formájában – egyrészt rontotta a karbonalapú energiatermelés versenypozícióját, másrészt 

nagymértékű bizonytalanságot indukált az iparágban. Ez utóbbi különösen fontos a 

viszonylag nagy tőkeintenzitású, hosszú megtérülési idejű fosszilis fejlesztések, erőművi 

beruházások, kutatás-fejlesztési projektek előrehaladása szempontjából.  

Az utóbbi egy-két évben a fosszilis energiahordozók jövője körüli vita és bizonytalanság a 

gazdasági válság utáni időszak leginkább kritikus pontjára emelkedett. Az Egyesült Államok 

elnökévé választott Donald Trump – nyilvános közlései, szereplései alapján – elnöksége alatt 

a fosszilis energiahordozók reneszánszát igyekszik majd előkészíteni. Ezzel szemben a piacon 

más folyamatok azonosíthatók: 2015-ben a villamos energia területén a megújuló 

energiaforrásokba történő befektetések (a nagyméretű vízenergiai befektetéseket nem 

beleértve) mennyisége meghaladta a fosszilis energiahordozókkal kapcsolatos beruházások 
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mértékét. Számos befektetési és kockázati tőkealap, magántőke társaság befektetési 

politikájába foglalta a fosszilis energiahordozókhoz kapcsolható befektetések tilalmát, 

korábban az iparágban erősen érdekelt vállalatok döntöttek a szenes ágazatok leépítése 

mellett (pl. Vattenfall), a szénalapú vagyonnal rendelkező vállalatok tőzsdei értéke pedig 

továbbra is gyengén teljesít. 

Ebben a turbulens piaci és politikai környezetben a fosszilis energiahordozók magyarországi 

jövőbeli szerepének kijelölése sem egyszerű feladat. Magyarország elfogadott 

energiastratégiája a villamosenergia-termelésben az „Atom-Szén-Zöld” forgatókönyvet tartja 

az ország számára leginkább kívánatosnak, amely számol a hazai lignitbázis mérsékelt fokú 

hasznosításával. Emellett a villamosenergia-rendszer szabályozásában manapság is jelentős 

szerepet kapnak a gáztüzelésű erőművek, melyek fontossága az időjárásfüggő megújulók 

hazai térnyerésével várhatóan tovább fokozódik majd. Ezek okán a fosszilis energiahordozók 

jövőjének jelentős hazai relevanciája is van. 

 Tanulmány tárgya  4.1.1

A tanulmány során átfogó képet nyújtunk a fosszilis energiatermelés – beleértve a szén- és 

földgázalapú termelés – jelenleg használt technológiáiról, az egyes technológiák előnyeinek 

és hátrányainak, műszaki sajátosságainak, villamosenergia-rendszerben betöltött szerepének 

bemutatásával. A technológiák egyenként történő ismertetése során a kereskedelmileg 

elérhető nemzetközi legjobb gyakorlatokat, összehasonlítva azt az iparági átlagos 

technológiákkal, illetve a hazai alkalmazási példákkal. A jövőbeli trendek meghatározása 

érdekében részletesen vizsgáljuk az egyes technológiák terén folyó kutatás-fejlesztési, 

innovációs törekvéseket. 

A műszaki nézőpont mellett a tanulmány képet ad az egyes fosszilis tüzelőanyaggal működő 

erőműtípusok jellemző beruházási, üzemeltetési költségeiről, versenyképességéről. A 

versenyképesség vizsgálatánál összehasonlítjuk az egyes fosszilis technológiákat egymással, 

illetve a karbonmentes versenytársakkal is.   

 Tanulmány célja  4.1.2

A tanulmány célja, hogy a bemutassa a fosszilis erőművek jelenlegi technológiai színvonalát, 

illetve a folyó fejlesztések bemutatásával a jövőbeli várható helyzetre, fejlődési irányokra is 

megállapításokat tegyen. Ezentúl elemzésünk során választ adunk a karbonintenzív 

technológiák gazdasági versenyképességét firtató kérdésekre. A kapott eredményeket 

magyarországi viszonylatban is értelmezzük. 

 Források  4.1.3

A tanulmány elkészítése során kizárólag nyilvánosan elérhető forrásokat dolgoztunk fel. A 

technológiai alapok és jelenlegi technológiai színvonal bemutatásánál többnyire a magyar 
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nyelven elérhető szakirodalomra támaszkodtunk, míg az elérhető legjobb gyakorlatok, 

fejlesztések meghatározását frissebb, online elérhető, idegen nyelvű források segítségével 

valósítottuk meg. Ezeket illetően egyaránt felhasználtunk vállalati információkat és iparági 

szintű jelentéseket és tanulmányokat, illetve az Európai Unió bizonyos szervei által készített 

vonatkozó tanulmányokat is. A magyar viszonyok bemutatásánál a hazai iparági statisztikák, 

a MAVIR online elérhető adatai, illetve saját iparági tapasztalatunk nyújtották az elemzés 

alapját.  

 Fosszilis alapú energiatermelés – helyzetkép és technológiák 4.2

A fosszilis tüzelőanyagot energiaforrásként felhasználó villamosenergia-termelés 

áttekintéséhez szükség van az egyes tüzelőanyagok és az alapvető technológiák, illetve az 

ezekkel kapcsolatos kulcsfontosságú mérőszámok, jellemzők ismeretére. A fogalmak 

ismerete mellett különösen fontos a fosszilis energiahordozókra épülő villamosenergia-

termelési értékláncok felépítése, magyarországi jelenléte és szerepe. Az alábbi fejezetben 

ezeket az ismereteket tekintjük át. 

 Fosszilis tüzelőanyagok a villamosenergia -termelésben  4.2.1

A tüzelőanyagok bányászatát, szállítását, tárolását és felhasználását döntően határozzák meg 

az azokra jellemző bizonyos fizikai és műszaki jellemzők. A tüzelőanyagokon belül 

megkülönböztetünk fosszilis és nem fosszilis, más néven megújuló eredetű tüzelőanyagokat. 

Utóbbi csoportba tartoznak a biomassza különböző fajtái (fa, szalma, energianövények, 

biogáz, stb.) és a hulladékok; ezekkel jelen tanulmányban nem vagy csak érintőlegesen, a 

fosszilis tüzelésű technológia műszaki rugalmasságát (pl. együtt-égetés lehetősége) érintően 

foglalkozunk. A fosszilis tüzelőanyagokat a természetben megtalálható halmazállapotuk 

szerint három csoportra oszthatjuk: szilárd (szenek), folyékony (kőolaj) és gáz (földgáz) 

halmazállapotú energiahordozók.  

A tüzelőanyagok költségét az adott primerenergia-hordozó bányászatának, szállításának és 

tárolásának (előkészítésének) költségei határozzák meg, melyek az előfordulás helyével, 

jellegével függenek össze. A manapság gazdaságosan kitermelhető, globális mértékben 

érzékelhető volument kitermelni képes kőolaj- és földgázlelőhelyek jellemzően a fejlett, 

európai gazdaságok centrumaitól távol helyezkednek el (kivéve az Északi-tengeren folyó 

norvég és nagy-britanniai bányászati tevékenységet), így ezeknél az energiahordozóknál 

(európai szempontból nézve) a fogadási, szállítási, feldolgozási infrastruktúra kialakítása okoz 

kihívásokat. A kőolaj a világon a leginkább kereskedett termék, melynek fizikai szállítását 

túlnyomórészt tengeri szállítással, szárazföldi kapcsolat esetén vagy kontinenseken belül 

pedig csővezetékekkel oldják meg. Az interkontinentális, nem csupán elosztó, de tápláló 

kőolajvezetékre az Oroszországból a volt keleti blokk országaiba irányuló Barátság 

kőolajvezetékek nyújtanak szemléletes példát. Földgáz esetén a gáz fizikai jellemzőiből 
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következően a csővezetéki szállítás különösen jelentős. A rendszer működését föld alatti, 

rendszerint természetes geológiai formációkban létesített tárolók egészítik ki. A 

kontinenseken belül kialakuló csővezeték-hálózatok és a kontinensek közötti földrajzi 

széttagoltság okán a földgáz esetén nincs kitüntetett, az olajéhoz hasonló világpiaci ár, az 

egyes regionális, kontinentális piacok árai között jelentős eltérések tapasztalhatók. Ennek a 

piaci tökéletlenségnek, az árkülönbözeteknek a kihasználása, illetve az ellátásbiztonság 

forrásdiverzifikáció általi fokozása a fő hajtóereje a földgáz tengeri szállításban történő 

térnyerésének. A tengeri szállítás a földgáz esetén úgynevezett LNG (liquefied natural gas, 

folyékony földgáz) formában történhet, melynek előkészítése speciális infrastruktúrát és 

jelentős energiabefektetést igényel. Mindazonáltal a legutóbbi években Európa-szerte 

épültek vagy vannak jelenleg is konstrukciós fázisban a jelentős tengeri kikötőkben LNG-

terminálok, melyek az erre alkalmas hajók feltöltését és lefejtését képesek elvégezni.  

 A szén esetén a kőolaj és földgázhoz viszonyítva alapvetően más a helyzet. A műrevaló 

szénvagyon3 létezése az európai iparban a történelmi gazdasági fejlődés motorja volt. A 

technológiai fejlődésnek, a szénvagyon méretének és a kitermelés ütemének kedvező 

viszonyai miatt némely előfordulási helyek még ma is nyújtanak lehetőséget a gazdaságos 

termelésre, így az európai szénipar központjai között manapaság is találunk relatíve sűrűn 

lakott területeket, fejlett gazdasági központokat, erre példa a német Ruhr-vidék. Ezzel 

szemben a kitermelést sokkal korábban megkezdő, intenzíven folytató angliai 

iparterületeken a szénbányászat mára jelentéktelen iparággá vált. A szénbányászat, illetve 

különösen a mélyművelésű kitermelési technológiával működő bányák a versenyképtelenség 

miatt Európa számos országában bezárni kényszerülnek: Nagy-Britanniában 2015-ben zárt 

be az utolsó nagy mélyművelésű szénbánya, Spanyolországban ez 2017-ben várható, de a 

mélyművelésű szénbányászat korábban nagy hagyományokkal rendelkező ágazata az 1990-

es évek közepe óta Magyarországon is csak nyomokban volt megtalálható, mígnem a 

márkushegyi bányaüzem megszűnésével teljesen megszűnt ez az ágazat.  

Kereskedelem tekintetében a jó minőségű kőszenek (fekete, barnakőszén) kereskedelme 

akár kontinensek között is (pl. Ausztráliából Kínába) jelentős méreteket ölt, míg a gyengébb 

tüzelési paramétereket nyújtó lignit kereskedelme a nyersanyag térfogatra, illetve tömegre 

viszonyított alacsony piaci értéke miatt korlátozott. Az iparág sajátosságai (pl. a tüzelőanyag 

paramétereinek lelőhelyenként változó minősége és az adott ellátásra optimalizált 

tüzelőanyag-specifikus erőművi rendszerek) okán gyakori az úgynevezett bánya-erőmű 

integráció, ahol a bányászatot és a villamosenergia-termelést egy, az értéklánc mentén 

vertikálisan integrált vállalat végzi. 

                                                      
3
 Műrevaló vagyon: a földtani vagyon azon része, amelyet a kutatási zárójelentésben – az adott piaci és 

műszaki- valamint a nyersanyag fiziko-kémiai és teleptani paraméterei figyelembevételével – kitermelésre 
alkalmasnak minősítettek. (Magyar Bányászati és Földtani Hivatal, 2008) 
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A kőolaj – bár a közlekedésenergetikában elfoglalt domináns pozíciója okán a világgazdaság 

elsőszámú energiahordozójának számít – az európai, illetve a magyar villamosenergia-

termelésben nem játszik jelentős szerepet, az 1970-es évek óta a földgáz térnyerésével 

párhuzamosan kiszorult a tüzelőanyagok versenyéből. Manapság a kőolaj egy bizonyos 

magas fűtőértékű finomított termékét, a fűtőolajat (pakurát) hőerőművi (szenes) blokkok 

indításakor használják, amíg a tűztéri viszonyok nem megfelelőek a stabilan fenntartható 

szenes tüzelés számára. 

Az olajjal szemben a villamos energetika tömeges tüzelőanyagai a különböző típusú szenek 

és a földgáz. A szén számos európai országban (pl. Görögország, Lengyelország) ma is a 

villamosenergia-termelés elsődleges primerenergia-hordozója, míg egyéb országokban 

(Németország, Csehország) a diverzifikált energiamix jelentős szereplője, alappillére. A 

földgáz a legtöbb európai ország villamosenergia-mixében jelen van, legfőképp rugalmas, 

csúcserőművi kapacitásokkal vagy elsősorban rendszerszintű szolgáltatást nyújtó 

kapacitásként, de helyenként – a tüzelőanyag árától erősen függően – menetrendtartó 

erőműként is. 

4.2.1.1 Fizikai jellemzők –  fűtőérték és fajlagos szén -dioxid-kibocsátás  

A tüzelőanyagok energetikai szempontból legfontosabb tulajdonságai a fűtőérték és a 

fajlagos szén-dioxid-kibocsátás.  

A fűtőérték (lower heating value, LHV) az a hőmennyiség, amely a tüzelőanyag teljes és 

tökéletes elégése során keletkezik, úgy, hogy az égéstermék állandó nyomás mellett a 

kiindulási (környezeti) hőmérsékletre van visszahűtve (szabványosított módszer alapján). Ez 

a mennyiség nem összetévesztendő az égéshővel (higher heating value, HHV), mely mindig 

egy magasabb értékkel rendelkező, de leginkább elméleti, műszaki szempontból kevésbé 

használható jellemző. A két mennyiség közötti különbség, hogy míg az égéshő a keletkező 

füstgáz víztartalmát folyékony halmazállapotban feltételezi, addig a fűtőérték a keletkező 

füstgáz víztartalmát légnemű halmazállapotban feltételezi, amely így az elpárolgáshoz hőt 

vont el környezetétől, csökkentve a keletkező, felhasználható hőmennyiséget. A fűtőérték 

mértékegysége egy tömegre vagy térfogatra vetített fajlagos mennyiség, mértékegysége 

jellemzően MJ/kg, MJ/m3, GJ/t. A továbbiakban jelen tanulmányban a tüzelőanyagok fajlagos 

hőtartalmát illetően mindig a fűtőértékre fogunk hivatkozni. A villamos iparban 

rendszeresen használt fosszilis tüzelőanyagok közül a túlnyomórészt metánból álló földgáz 

fűtőértéke a legmagasabb, és gáz halmazállapotának köszönhetően ez a leginkább 

tökéletesen elégethető tüzelőanyag. Az elemi szén égetéséhez 33.8 GJ/t fűtőérték 

kapcsolódik. A valóságban előforduló szén tüzelőanyagok más, jellemzően nem éghető vagy 

alacsonyabb fűtőértékű anyagokat is tartalmaznak, így azok fűtőértéke ennél az értéknél 

kevesebb, kőszén esetén 25-32 GJ/t, barnaszén esetén 10-20 GJ/t, míg lignit esetén 6-10 

GJ/t. 



 

27 
 

A fajlagos szén-dioxid-kibocsátás a globális éghajlatváltozást fékezni igyekvő 

emissziócsökkentő törekvések, illetve az ezzel kapcsolatos politikai, társadalmi és gazdasági 

elvárások helyezték a tüzelőanyagok legfontosabb tulajdonságai közé. A tüzelőanyagok 

tökéletes égése során a szénből szén-dioxid keletkezik. Bár a valóságban végbemenő 

folyamatot számos egyéb tényező befolyásolja, szemléletes megközelítést alkalmazva 

megállapítható, hogy minél nagyobb a tüzelőanyag széntartalma, annál nagyobb lesz a 

tüzelőanyag elégetéséből eredő fajlagos szén-dioxidkibocsátás is. A szén-dioxid-kibocsátás 

esetén meghatározhatjuk az égési folyamatból származó szén-dioxid mennyiségét, azonban 

a gyakorlatban hasznosabb a villamosenergia-termelés kimeneti egységére (megawattnyi 

villamos energia) vetíteni a kibocsátást. Ezek alapján – mind magas hatásfokuk, mind a 

tüzelőanyag égésének alacsony fajlagos kibocsátása miatt – a gáztüzelés a széntüzelésnél 

jobban teljesít.  

3. táblázat: Tüzelőanyagok fűtőértéke és fajlagos szén-dioxid-kibocsátás (baloldal); 

Villamosenergia-termelés jellemző szén-dioxid-kibocsátása 

 
Forrás: Ősz János, Energetika 

 Fosszilis alapú energiatermelés a magyar villamosenergia -4.2.2

rendszerben 

A magyar villamosenergia-rendszer az atomenergia hazai megjelenése előtt döntően, szinte 

kizárólag fosszilis erőforrásokra támaszkodott. A Pakson létesült atomerőmű az energiamixet 

alapjában véve megváltoztatta, azonban a korábbi, főként szenes, kisebb mértékben olaj- 

majd gáztüzeléssel működő kapacitások szerepe megmaradt, azzal a különbséggel, hogy a 

korábban alaperőművi funkciót ellátó szenes blokkok egyre inkább menetrendtartó üzembe 

kerültek. A 2000-es évek óta az elöregedett, rossz hatásfokú, a modern környezetvédelmi 

szabályozásoknak megfelelni nem vagy csak jelentős többletberuházással megfelelni képes, 

gazdaságilag nem megtérülő fosszilis kapacitások sorra kerültek üzemen kívülre. Ezzel 

párhuzamosan az évtized közepén kezdtek el megjelenni Magyarországon rendszerszinten 

érzékelhető méretben a megújuló energiaforrások, előbb a szélerőművek, majd a legutóbbi 

években a napelemek terjedése indult meg. Mindazonáltal a fosszilis kapacitások a magyar 

villamosenergia-rendszernek továbbra is jelentős részét teszik ki, működésük mind 

termelésüket, mind a rendszerben betöltött különböző szerepeiket tekintve szükségesek a 

villamosenergia-rendszer biztonságos, költséghatékony üzemének fenntartásához. 

A MAVIR adatai alapján 2015-ben a Magyarországon termelt villamos energiából 5,81 TWh 

szén, 5,12 pedig földgáz felhasználásával került előállításra. Ennek megfelelően a hazai 

Tüzelőanyag Fűtőérték Fajlagos kibocsátás Hőerőmű típusa Hatásfok Fajlagos 
kibocsátás

[-] [GJ/t] [t CO2/GJ] [-] [-] [t CO2/MWe]

Szén 33.8 0.108 Széntüzelésű gőzerőmű 0.25-0.46 1.56-0.85

Metán (földgáz) 48.8 0.063 Földgáztüzelésű gázturbina 0.22-0.38 0.9-0.52

Hidrogén 119.6 0 Földgáztüzelésű kombinált gáz-gőz erőmű 0.48-0.58 0.41-0.34
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termelés közel 20%-a származott szén (lignit) égetéséből, míg 16.93%-a földgáz égetéséből, 

kombinálva pedig a fosszilis energiahordozók a hazai termelés közel 37%-ának 

primerenergia-hordozó bázisát szolgáltatták. Az európai országok viszonylatában ez közepes 

fosszilis kitettséget, jellegét tekintve egészséges, diverzifikált forrásportfóliót jelent. 

Magyarország szűkebb környezetében arányaiban ennél jóval kevesebb fosszilis 

energiahordozót alkalmaz az elsősorban kedvező adottságainak köszönhetően vízerőműveire 

támaszkodó Ausztria vagy a víz- és atomenergiára támaszkodó Szlovákia, de lényegesen 

nagyobb a fosszilis források aránya a szén által túlnyomóan dominált lengyel energiamixben 

például. 

8.  ÁBR A :  TER MELT  V ILLAM OS E NER GI A M EGO SZL ÁSA AZ E LŐÁLL ÍTÁSR A FELH ASZ NÁ LT  

ENERGI AHORDOZÓ K SZER I NT  MAGYARORSZ ÁGON  

 

Forrás: MAVIR, 2015 

4.2.2.1 Hazai fosszil is alapú erőművek  

Magyarország egyetlen rendszerszinten is jelentős, jelenleg is működő széntüzelésű erőműve 

a Mátrai Erőmű, mely túlnyomórészt a Visontán és Bükkábrányban bányászott hazai lignitet 

használja primerenergia-forrásként. Az erőmű 5 lignites blokkal rendelkezik, 2 db 100 MW-

os, 1 db 220 MW-os 2 db 232 MW-os lignites blokk mellett 2 db 33 MW-os gázüzemű 

energiatermelő blokk található a telephelyen. Az erőmű első blokkja 1969-ben állt 

szolgálatba. Bár az erőművön folyamatos fejlesztéseket végeztek, a lignites blokkok 

hatásfoka – koruknak megfelelően – a jelenleg elérhető műszaki színvonalhoz képest 

meglehetősen alacsony, jellemzőn 30% körüli vagy alatti érték. A Mátrai Erőmű az elmúlt 1-2 

évtizedben tipikusan részben alaperőműként, részben menetrendtartó erőműként 

működött. Az elmúlt években az alaperőművi jelleg, a magasabb kihasználtság 

visszaerősödött, bár az erőmű továbbra is folyamatosan végez menetrendtartási jellegű 

üzemet is. 
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Míg a szénerőművek esetén egyetlen működő hazai telephelyről beszélhetünk, addig 

gázerőművek tekintetében jóval változatosabb a helyzetkép.   az elmúlt évek magasabb 

tüzelőanyagára tekintetében a rendszerszintű szabályozásban 19 telephelyen elhelyezkedő 

gázturbinás blokkok vesznek részt. A blokkok műszaki színvonala változó, sok esetben 

régebben épült, nem kifejezetten korszerű egységekről van szó, azonban van példa magas 

hatásfokú, kombinált egységekre is (Gönyű).  A tüzelőanyagot a gázerőművek a piacról 

szerzik be, így a földgázárban tapasztalható volatilitás komoly kockázati kitettséget jelent 

számukra. Így fordulhatott elő, hogy a kor magas műszaki színvonalát képviselő gönyűi 

erőmű – a beruházás befejezése után szinte közvetlenül bekövetkezett kedvezőtlen piaci 

folyamatoknak, magasabb gázárnak köszönhetően – évekig szinte használat nélkül állt. 

Jelenleg a blokkok többnyire szabályozási vagy csúcserőművi funkciót látnak el, azonban ez a 

szerep – főként a magasabb hatásfokú, újabb blokkok esetében – a tüzelőanyagárak és 

villamosenergia-árak változásával dinamikusan alakul, és akár menetrendtartóvá is válhat. 

A hazai fosszilis tüzelőanyag felhasználás jelenlegi csúcstechnológiáját a dunaújvárosi 

papírgyár kiszolgálására létrehozott, 2016-ban üzembehelyezett vegyes tüzelésű erőmű 

jelenti, mely 42 MW áramot és 158 MW hőt szolgáltat. A tüzeléshez a papírgyártás során 

keletkező hulladékot, szenet és biomasszát is felhasználhatnak. A hőhasznosítással 

együttesen számolt hatásfok 75%-ot tesz ki. 

 Technológiai alapelvek és működés  4.2.3

4.2.3.1 Gőzerőművek  

A hagyományos hőerőművekben (gőzkörfolyamattal dolgozó erőművek) a tüzelőanyagok 

kémiai kötött energiáját a tüzelőanyag elégetése folyamán hőenergiává alakítják, melyet víz, 

mint hőhordozó közeg elgőzölögtetésével és túlhevítéséhez használnak fel. A túlhevített, 

magas paraméterekkel rendelkező gőz a turbinára áramlik, amely annak energiatartalmát 

mozgási, forgási energiává konvertálja. A turbina egy tengelyt hajt meg, amelyre a generátor 

csatlakozik, amely a forgási energiát elektromos energiává alakítja. A termelt villamos 

energia transzformátorokon keresztül kerül a hálózatra. 

A második ábra segítségével – jelentősen egyszerűsített változatban – végig követhetjük a 

hőhordozó, keringő közeg által bejárt utat a körfolyamat egyes fázisaiban. Az 1-es pontban a 

közeg a kondenzátorból kilépve alacsony nyomású, alacsony hőmérsékletű állapotban halad 

a tápvízszivattyú felé. A tápvízszivattyúban a közeg nyomása jelentős mértékben, 

hőmérséklete kis mértékben megemelkedik (2-es pont). Ezután a hő a víz zárt csöveken 

keresztül a kazánba áramlik, ahol előbb az adott nyomáshoz tartozó elgőzölögtetési 

hőmérsékletre hevítik, majd elgőzölögtetik, illetve túlhevítik (a keletkezett gőzzel további hőt 

közölnek, növelve annak hőmérsékletét). Ez a túlhevített gőz a turbinára áramlik, amelyet 

meghajtva alacsony (~0.03 bar) nyomású, alacsony hőmérsékletű, némi 

nedvességtartalommal bíró gőzként távozik (4-es pont). A kondenzátorban, amely egy 
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hőcserélő, hőelvonás történik, így a 4-es pontban gőzként jelen lévő közeg (végig azonos 

hőmérséklet mellett) halmazállapot változást szenved, és a hőelvonás eredményeképp vízzé 

válik. Az ábrán látható még az erőmű villamos alrendszere, mely a generátorból, 

transzformátorból, illetve a hálózati kapcsolatból áll. 

9.  ÁBR A :  HŐERŐ MŰVI  KÖ RFOLYAM AT  BLOK KSÉM A VÁZL ATA  

 

Forrás: Bihari Péter, Erőművek jegyzet, BME 

Az erőmű eredő hatásfoka a kiadott villamos teljesítmény (mint hasznos mennyiség) és a 

tüzelőanyag által bevitt hőmennyiség-áram (mint összes bevitt teljesítmény) hányadosa. 

4.2.3.2 Gázerőművek  

A gázerőművek az előzőekben bemutatott gőzerőművektől eltérő elven működnek. A 

működést áttekintését és koncepció szintű megértését az alábbi ábrán (10. ábra) látható 

blokkséma segíti. 

A K jelű kompresszor a környezetből levegőt szív be, majd azt munka befektetése által egy 

magasabb nyomásra komprimálja. Ez a levegő az É jelű égéstérbe kerül, ahova egy másik 

útvonalon kerül be a tüzelőanyagként használt földgáz. A megfelelő nyomás- és hőmérsékleti 

viszonyok megléte miatt a földgáz a levegő oxigénjével reagálva elég, és füstgáz keletkezik. A 

keletkezett, magas hőmérsékletű (~1500 °C) a turbinára áramlik. A turbina egy tengelyen 

helyezkedik el a generátorral, amely villamos áramot termel, a villamos energia 

transzformálás után a hálózatba kerül. A kompresszor szintén egy tengelyen helyezkedik el a 

turbinával, normál üzemállapotban a kompresszort a turbina hajtja meg.  
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10.  ÁBR A :  GÁZERŐM Ű BLOKKSÉM A VÁ ZLATA  

 

Forrás: Bihari Péter, Erőművek jegyzet, BME 

A gázturbinából kilépő füstgáz rendszerint még mindig olyan magas hőmérsékletű (500-600 

°C), hogy annak hőtartalmának hasznosítása gazdaságos lehet. Ez a lehetőség a kombinált 

gáz-gőz ciklusú erőművek koncepciójának alapja, amelyben a magas hőmérsékletű füstgáz 

egy (hagyományos gőzerőműhöz képest) alacsonyabb paraméterű gőzerőművi ciklus 

hőforrásaként szolgál. Emellett a kilépő füstgáz hőtartalma hőhasznosító kazánok, 

távhőrendszerek, melegvizes kazánok hőforrásaként szolgálhat. A 11. ábra egy ilyen, 

melegvizes rendszer (pl. távhő rendszer) sémáját mutatja. 

11.  ÁBR A :  MELEGVI ZES  H ŐCSERÉLŐVEL  ELL ÁTOT T  G ÁZT URBI NA BLOK KSÉ M ÁJA  

 

A gázturbina hatásfokát a kiadott hasznos teljesítmény (nyílt ciklusú, füstgázhő-hasznosítás 

nélküli gázturbina esetében a villamos teljesítmény) és a bevezetett hőteljesítmény 

hányadosa adja meg. 
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 Technológiai újítások 4.3

E fejezet keretein belül a különböző típusú fosszilis tüzelőanyagú erőművek területén 

végbement technológiai újítások kerülnek bemutatásra. Az egyes erőművek esetében 

ismertetésre kerülnek a jelenlegi csúcserőművek, az elméletileg maximálisan elérhető 

hatásfokok, a különböző technológiai korlátok – különösképpen az anyagtechnológia terén, – 

illetve a jövőbeli fejlesztések lehetséges irányai. Ezt követően, az újítások gazdasági háttere 

is középpontba kerül, CAPEX, illetve OPEX elemzések formájában. 

 Széntüzelésű erőművek  4.3.1

A széntüzelésű erőművek fejlesztési irányait a HELE (high efficiency, low emissions), magas 

hatásfokú, alacsony kibocsátású erőművek elérése határozza meg. A két elérendő cél 

egymással összetett, ambivalens kapcsolatban áll. A magas hatásfok iránti igény 

elsődlegesen az üzemeltetési költségek csökkentése miatt jelentkezik. A magasabb hatásfok 

azonban takarékosabb erőforrás-, illetve tüzelőanyag-felhasználással érhető el, a 

takarékosabb tüzelőanyag-hasznosítás pedig a kibocsátások fajlagos, termelt 

villamosenergia-egységre viszonyított értékének csökkenését is magával hozza. Ilyenformán 

a magasabb hatásfokra való törekvés az alacsony emissziós célt aktívan támogatja. Ez 

azonban fordítva nem igaz: az emisszió csökkentésének egyéb módszerei általában az 

alapvető működéshez képest többlet energia-felhasználással járnak, így az erőmű 

önfogyasztását növelik, a kiadható villamos energia mennyiségét pedig csökkentik. Az 

emissziócsökkentési cél azonban ettől függetlenül – a környezeti tényezők és az ebből adódó 

társadalmi, politikai és szabályozói elvárások miatt – a szénerőművek fejlesztésének legfőbb 

iránya.  

Ha a két fejlesztési irányt összevetjük, akkor elmondhatjuk, hogy míg az emissziócsökkentési 

célt egy külső, az iparág által nem vagy csak kis mértékben befolyásolható igény teremti 

meg, addig a hatásfoknövelési cél a versenyképesség fenntartását vagy akár javítását célozza 

meg, melynek fő motivációja az első, emissziócsökkentési cél költségnövelő hatásának 

kiegyensúlyozása. Így az emissziócsökkentés – bár jelentős kihívást jelent az ágazat számára, 

de – közvetve az ágazat technológiai innovációs képességét nemcsak a szén-dioxid-

leválasztás vagy tárolás területén, hanem az egész erőművi rendszer esetében felgyorsítja és 

ösztönözi. 

A világban működő szénerőművek zöme nem az előbb leírt magas követelményeknek 

megfelelően lett tervezve: a működő szenes egységek közel 75% nem a HELE technológia 

alapelveit követi. Emellett az újonnan épülő blokkok jelentős része is – főként a fejlődő 

országokban épülő egységek – a korábbi sztenderdek szerint épülnek meg. 2011-ben kb. az 

újonnan üzembe helyezett blokkok fele használt HELE kritériumoknak megfelelő 

technológiát, szuperkritikus vagy ultra-szuperkritikus (USC) szénportüzelésű technológiát. A 

hagyományos szénerőművekben tapasztalt 25-35%-os hatásfokhoz képest az USC 
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technológiával akár 45%-os hatásfok is elérhető. A széntüzelésű erőművek átlagos hatásfoka 

globálisan 33-35%-ra tehető. Az USC technológia előretörése a globális szénerőművi átlagos 

kibocsátási rátát akár 670 gCO2/kWh-ra is csökkentheti, amely 30%-os csökkenés a 

jelenlegihez képest.   

4.3.1.1 Ultra-szuperkritikus paraméterű erőművek  

A HELE egységek egyik legfontosabb jellemzője és fejlesztési iránya, hogy a termodinamikai 

körfolyamat hőmérséklet és nyomáshatárait a hatásfok növelése érdekében a tervezők 

szélesíteni igyekeznek. A kondenzátorban történő hőelvonás nyomása az alacsony hatásfokú 

erőművek esetében is meglehetősen kedvező, kb. 0,03 bar, így a hőelvonás állandó 

nyomásának csökkentése korlátozott lehetőséget ad a hatásfok további növelésére. A 

jelentős növelési potenciál a turbinára áramló frissgőz nyomás- és 

hőmérsékletparamétereinek növelésében rejlik.  

A magasabb gőzparaméterek megvalósításához és a benne rejlő energiatartalom 

kihasználásához a gőz útjának szofisztikált megtervezésére van szükség illetve a korábbinál 

több (nyomás alapján elkülönített) turbinamodulra. Ezek jellemzően nagy, közepes és 

kisnyomású turbinaházra oszthatók fel. Bizonyos turbináknál többszörös közép- illetve 

kisnyomású részt találunk, míg más esetekben kombinált magas- és közepes nyomású 

részeket. A nagynyomású házból kilépő gőzt újrahevítik, majd később ugyanez történik a 

közepes nyomású házból kilépő gőzzel is. Mindez azt segíti elő, hogy a hőbevezetés 

termodinamikai átlaghőmérséklete minél magasabb legyen, illetve a turbinák ne 

üzemeljenek túlságosan nedves (nagy víztartalmú) gőzzel, amely a turbinalapátokon eróziót, 

illetve energetikai veszteségeket okozhatna. A turbinalapátok kialakítása szintén speciális, 

hogy a gőz energiáját minél hatékonyabban tudják forgási energiává konvertálni. 

Egy USC blokk befektetési igénye 20-30%-kal magasabb a hagyományos blokkokhoz képest, 

azonban a nagyobb hatásfok csökkenti a működés során a tüzelőanyag- és emissziós 

kvótaköltségeket.  

Az USC csúcstechnológiai színvonalát egy németországi példán keresztül mutatjuk be. A 

Lünen-Stummhafen kőszenes erőmű építése 2008-ban kezdődött meg. A település korábban 

is otthont adott erőműveknek, egy régi típusú szenes telephely és egy biomassza-erőmű is 

található a környéken. Az újonnan épített, 750 MWe beépített teljesítményű erőművi blokkot 

2013-ban helyezték üzembe. A beruházás 1,4 milliárd eurót emésztett fel. A technológiai 

részleteken kívül a projekt érdekessége, hogy kizárólag helyi (városi) közművek, illetve 

regionális érdekeltségű energiaszolgáltató cégek vannak az építtetők és tulajdonosok között, 

továbbá az erőmű üzemeltetését is helyi érdekeltségű társaság végzi. Az erőmű (német 

átlaggal számolva) 1,6 millió háztartás energiaigényét képes fedezni, emellett 35 MWth  

hasznosított hőteljesítményével a helyi távfűtési rendszert látja el hővel. A technológiára a 

helyiek – illetve helyenként az országos politika is – az atomenergiából kilépő, megújulók 

dominanciájára törekvő német energiafordulat úgynevezett hídtechnológiájaként 
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tekintenek, amely költséghatékony és megvalósítható átmenetet teremt a karbonintenzív 

villamosenergia-termelés és a megújulókra alapuló rendszer között. 

A szenes blokk erőművi hatásfoka 45,95%, amellyel bizonyos források szerint a világon 

működő széntüzelésű blokkok között a legmagasabb hatásfokot éri el. Az éves kihasználási 

időtartam akár 8.000 óra is lehet a kedvező karbantartási jellemzőknek köszönhetően. Az 

erőmű átlagos szén-dioxid-kibocsátása a villamosenergia-termelésre vonatkoztatva 750g 

CO2/kWhe. Az üzemeltetést (beleértve a vállalati menedzsment folyamatokat is) kb. 90 fő 

végzi. Az erőmű teljes üzeme mellett kb. 2 millió tonna alacsony kéntartalmú szenet éget el 

évente, melyet hajókapcsolattal szállítanak az erőműhöz. 

A frissgőz 28 MPa nyomáson és 600 °C-os hőmérsékleten hagyja el a kazánt. A turbinaházban 

Siemens SST5-6000 típusú gőzturbina található, amely egy magas-, egy közép- és két 

kisnyomású házat tartalmaz. Az erőmű a Siemens 3DV, háromdimenziós, változó reakciófokú 

turbinalapát design kialakítását alkalmazza a magas- és középnyomású részeknél, amely 

optimalizálja a fokozatbeli reakciófokokat. A magasabb paraméterek elviselése és kiaknázása 

elsősorban anyaghasználati és design kihívásokat támaszt a mérnökök felé. 

A magas hatásfok mellett az erőmű különleges tulajdonsága a szenes egységhez képesti 

gyors indíthatósága és teljesítményváltoztatási képessége, mely az időjárásfüggő 

megújulókban bővelkedő villamosenergia-rendszerben különösen fontos tulajdonság. A 

teljesítményváltoztatási sebességet elsősorban a relatíve vastag, fémes turbinaelemek 

hőátadásának lassúsága, inerciája korlátozza, különösen a magasnyomású lapátoknál. Ennek 

kiküszöbölésére addicionális bypass hűtőgőzt vezetnek a turbinalapátok belsejében 

radiálisan, amellyel szabályozni tudják a lapátok hőfokát. 

4.3.1.2 Szén-dioxid- leválasztás  

A széndioxid leválasztására a szakma három módszert különböztet meg a hagyományos 

tüzelési folyamatba való beavatkozás módja alapján. A szén-dioxid leválasztható tüzelés 

előtti, tüzelés közbeni (oxyfuel) vagy tüzelés utáni beavatkozással. Egyik technológia sem 

terjedt el nagy méretekben, azonban pilot egységek megépítésre kerültek. Európában a 

2000-es években számos R&D program folyt a szén-dioxid leválasztás és tárolás területén, 

mind az Európai Unió, mind egyes energiavállalatok finanszírozásában. A 2008-as válság 

miatti kedvezőtlen gazdasági környezet, illetve a 2010-es évek kedvezőtlen iparági 

környezete nem kedvezett ezeknek a pilot projekteknek. Ezen túl a fejlesztés eredményei is 

limitáltak: az egyes folyamatok jelentős energiaigénye, többletköltsége a fizikai korlátok 

miatt áttörő módon nem vagy csak nehezen, inkább inkrementálisan csökkenthetők. 

a) Tüzelés előtti leválasztás 

A tüzelés előtti leválasztás során a cél, hogy a tüzelőanyag széntartalmát széndioxid 

formájában kivonják. Az így kapott, átalakított tüzelőanyagot gáz-gőz kombinált ciklussal 

hasznosítják. Ezt az eljárást kizárólag szén tüzelőanyag esetén alkalmazzák, ugyanis a 
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technológia alkalmazása földgáz esetén nem hatékony. A technológia közismert neve IGCC 

(Integrated Gasification Combined Cycle), mely a magyar szakirodalomban integrált 

szénelgázosítással működő kombinált gáz-gőz ciklusú erőmű néven ismert. A technológia két 

különböző kedvező tulajdonság házasításából eredeztethető: egyrészt a legmagasabb 

hatásfokkal működő fosszilis tüzelésű erőművek gáz-gőz kombinált ciklussal, gáznemű 

tüzelőanyaggal működnek (akár több mint 60% hatásfokkal). Másrészt a leválasztás esetén 

fontos tényezők a térfogatáram és a leválasztás sebessége. A füstgázban a szén-dioxid 

relatíve kis koncentrációban van jelen, míg az átalakított tüzelőanyagban relatíve nagy 

koncentrációval, így az eltávolítása sokkal könnyebb feladat műszakilag. Emellett kisebb a 

térfogatáram, amely kisebb, olcsóbb berendezések telepítését teszi lehetővé. 

Az IGCC elgázosító berendezése tiszta oxigént igényel és szintézisgázt (CO és H2 keverékét) 

termel.  Gőzzel való reformálás eredményeképpen a szén-monoxid-tartalom szén-dioxiddá 

alakul, és további hidrogén szabadul fel. A szén-dioxidot leválasztják, és a tüzelőanyag 

gyakorlatilag tiszta hidrogén, melynek fűtőértéke igen magas. A kezdő inputként megjelenő 

oxigént oxigéntermelő segédberendezésben állítják elő, melynek energiaigénye jelentős az 

egész erőmű méreteit tekintve is. A technológia egyelőre jórészt csak szén-dioxid-leválasztás 

nélkül működtethető, ugyanis a jelenleg rendelkezésre álló gázturbinák nem alkalmasak a 

karbonmentesített, tiszta hidrogéngáz eltüzelésére. A főbb kihívások az égésvezérlés és a 

szerkezeti anyagok területén jelentkeznek.  

A tiszta hidrogéntüzelés technológiai megvalósításához képest a leválasztás megoldott 

technológiai kérdésnek számít. A leválasztás területén megkülönböztetünk kémiai és fizikai 

elven működő módszereket, a fizikai abszorpció a legtöbb tekintetben felülmúlja a kémiai 

eljárásokat. A fizikai abszorpció egyfajta mosóanyaggal dolgozik, amely gyenge kötést alakít 

ki a szén-dioxiddal. A folyamat fizikai tulajdonságai okán nagy szén-dioxidkoncentrációk 

esetén az energiaigény csökken, mely igen kedvező az IGCC-ben való üzemeltetés 

szempontjából. A fizikai módszerek legfőbb hátránya, hogy a kezelendő gáz hűtésre szorul 

vagy önmagától lehűl a folyamat során, így azt – mivel a gáz az IGCC esetében maga a 

tüzelőanyag – később újra fel kell melegíteni. A magas hőfokon történő mosás 

membránokkal végezhető el. A membránok két fontos tulajdonsága a leválasztási fok és a 

hőállóság, ideális esetben mindkettő minél magasabb. Az elérhető két technológiai megoldás 

közül a kerámia membránok hőállósága magas, de leválasztási foka alacsony, míg a polimer 

membránok leválasztási foka magas, hőállóságuk azonban alacsonyabb. Fontos tényező 

továbbá, hogy alacsony hőmérsékletű mosóanyagokkal évtizedes tapasztalatok állnak 

rendelkezésre más iparágakból (leginkább vegyiparból), míg a magas hőmérsékletű (~1.000 

°C körüli) mosószerek használati története igencsak korlátozott. 

b) Oxyfuel eljárás 

A szén-dioxid-leválasztás megoldható a tüzelési folyamatba való beavatkozással is. Az 

oxyfuel eljárást az olajiparban fejlesztették ki az 1980-as években. A koncepció lényege, hogy 
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a tüzelőanyagot tiszta oxigénben égetik el. A keletkező füstgáz főként szén-dioxidot, oxigént 

és vízgőzt tartalmaz. A szén-dioxid koncentrációja a füstgázban nagyon magas (a normál 

levegővel való égetés során keletkezett füstgázhoz viszonyítva), amely így különösen 

alkalmas a leválasztásra. A leválasztás lényegében a keletkező vízgőztől való szeparációt 

jelenti. Ez egy meglehetősen könnyen kivitelezhető, egyszerű eljárás, a leválasztás foka pedig 

közel 100%.  

Az oxyfuel tüzelés energetikai, körfolyamati szempontból kedvező a magas hőmérséklete 

miatt, ez azonban anyagtechnikai korlátokat eredményez. A keletkező füstgáz mennyisége a 

közel 100%-os oxigénben való égetés miatt (a 21%-os oxigéntartalmú levegőhöz viszonyítva) 

közel 75%-kal kevesebb, hiszen a levegő oxigénen kívüli tartalmát nem szükséges a folyamat 

felmelegíteni. Ez egyben a füstgáz-tisztító, illetve leválasztó berendezések méretét is 

kedvezően befolyásolja: a kisebb tömegáramú füstgáz kisebb kapacitású, olcsóbb 

berendezésekben kezelhető. A tüzelés során a nitrogén hiánya miatt a nitrogén-oxidok 

keletkezésének problémája is megoldott, ezek a termékek a folyamat során csak nyomokban 

keletkeznek. 

A technológia egyértelmű hátránya a tiszta oxigén input előállítása. A jelenlegi lehetőségek a 

kriogén technológia alkalmazását teszik lehetővé, mely során a levegő lehűtik a forráspontja 

alá, majd a folyékony halmazállapotú oxigént, nitrogént és argont szétválasztják.  Ez a 

folyamat rendkívül energiaigényes, az adott erőmű teljesítményének akár 15%-át is 

igényelheti az oxigén szeparátor berendezés önfogyasztása, amely a kiadható villamos 

energia mennyiségét, illetve az erőművi hatásfokot jelentősen rontja. 

12.  ÁBR A :  OXY FUEL  TÜ ZELÉS FOLYA MATÁBR ÁJA  

 
Forrás: Buzea-Gebhardt, 2012 
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Az oxyfuel eljárás tesztelésére, fejlesztésére néhány pilot erőmű épült elsősorban a 2000-es 

években. Ezek egyike a németországi Schwarze Pumpe telephelyen, mely 2006-ban épült. Az 

erőmű 30 MWth hőteljesítményt állít elő, villamos energiát nem termel. Az általa előállított 

gőzt a környező ipartelepeken hasznosítják. A projekt érdekessége, hogy nemcsak a 

leválasztás, de a tárolást is igyekeztek modellezni: egy hathetes periódus során 1.500 tonna 

szén-dioxidot pumpáltak a ketzin-i tároló formációba 2011-ben. 2014-ben az építtető és 

üzemeltető Vattenfall bejelentette a projekt felfüggesztését.  

c) Tüzelés utáni leválasztás 

A tüzelés utáni leválasztás lényegében a füstgáz megfelelő kezelését jelenti annak 

érdekében, hogy az erőműből csökkentett mennyiségű szén-dioxid távozzon. A 

hagyományos tüzelési folyamatokban keletkező füstgáz szén-dioxid tartalma a leválasztás 

egyszerűsége szempontjából tekintve meglehetősen alacsony, széntüzelés esetén 12-15%, 

míg földgáztüzelés során csupán 4-8 térfogatszázalék. A szén-dioxid leválasztása a füstgázból 

többféle módszerrel történhet: abszorpciós eljárással (kémiai, fizikai, vagy fiziko-kémiai 

oldószerekkel), adszorpciós eljárással, membránokkal vagy kriogén desztillációs eljárással. 

Bár a kutatások az 1970-es évektől kezdve folynak, összességében elmondható, hogy a 

tüzelés utáni leválasztás jelenleg kereskedelmi üzemben, gazdaságilag és technológiai 

szempontból is megvalósítható módon amin oldószeres alapon, azon belül legfőképp MEA 

oldószerrel működik. A leválasztási folyamat négy részre osztható a szerkezeti egységek 

szerint: érintkeztető hűtő, abszorber, deszorber és CO2-kompresszor. A folyamat 

villamosenergia-igénye jelentős: az adott erőmű nettó hatásfokához képest 10 

százalékpontos hatásfokromlást okoz a leválasztó működtetése. Az önfogyasztás 

csökkentésének legígéretesebb módja a deszorber energiaigényének csökkentése 

hatékonyabb, a szén-dioxidot jobban megkötő oldószerek fejlesztése által. A módszer 

előnye, hogy a leválasztási technológia a füstgáz kezelésére korlátozódik, így jól illeszthető 

már megépült erőművekhez. 

13.  ÁBR A :  TÜZELÉS UTÁNI  LEVÁL AS ZTÁS SÉM ÁJA  

 

Forrás: Buzea-Gebhardt, 2012 
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Ezen túl az erőmű a füstgáz-tisztítási folyamat meghibásodása esetén is üzemképes, míg az 

előző két esetben, tüzelés előtti leválasztás illetve oxyfuel eljárás esetén ez nincs így. 

 Gáztüzelésű erőművek  4.3.2

A földgáztüzelésű erőművekben előállított áram, az Európai Unió összes villamosenergia-

fogyasztásának mindösszesen csak a 17%-át adja, azonban felhasználásának aránya és 

mennyisége is az európai villamosenergia-rendszerben jelentősen nőtt. Ez a növekedés több 

tényező összességével magyarázható. Egyrészt, a földgáz magas részesedésének összes 

primer energia felhasználásban, amely következtében széleskörűen kiterjedt piaca van, 

szinte bárhol, könnyedén kialakítható vételezési, csatlakozási pont a hálózatra. Másrészt, a 

villamosenergia-rendszerben betöltött szerepére egyre nagyobb igény jelentkezik, hiszen 

elsősorban a megújuló energiaforrások elterjedésének köszönhetően, gyors 

teljesítményváltoztatásra képes, könnyen szabályozható, és – a többi erőműtípushoz képest 

– alacsony beruházási költségű erőművekre van szükség. E tulajdonságai mellett, fontos 

megemlíteni, hogy az elmúlt időszakban jelentős mértékű technológia fejlődés is történt 

ezen erőművek téren, amely révén a villamosenergia-termelés hatásfoka már meghaladja a 

60%-ot is napjaink csúcserőműveit illetően.  

A 14. ábra ismerteti a kombinált ciklusú erőművek nettó hatásfokának alakulását az elmúlt 

közel negyven évben. Már az 1970-es években is kifejezetten magasnak számított a CCGT-k 

hatásfoka, amelyet a folyamatos fejlesztésekkel sikerült még tovább növelni. A 70-es, 80-as 

évek gyorsabb növekedése elsősorban a turbina lapáthűtés megjelenésének köszönhető. A 

megoldással a hőmérsékleti korlátok kitolódtak, és a hőbevezetés átlaghőmérséklete is 

megnövekedett. Ezzel párhuzamosan, természetesen fejlődött az anyagtechnológia is. A 

turbinalapátok esetén megjelent a kerámia bevonat, valamint a hűtés is folyamatosan 

tökélesedett. Ezt követően a szakértők úgy láttak, hogy a fejlődési ütem meg fog torpanni és 

így az erőművek hatásfokának a növekedése a tíz évenkénti egy százalék sebességre fog 

beállni.  

A valóságban, szerencsére nem csökkent ilyen mértékig a fejlődés üteme, habár a XXI. során 

sikerült átlépni a 60%-os erőműi hatásfokot. Természetesen azóta tovább fejlődött a 

technológia, és a jelenlegi hivatalos világrekord e téren a GE kombinált ciklusú erőműve 

62,22% hatásfok értékkel. A további növekedés elsősorban a számítógépes 3D CAD 

tervezésnek köszönhető. Ennek keretein belül a lapátok kialakítása és az anyagáramlás 

kerültek szimulálásra, és ezek optimalizálásával sikerült jelentősen csökkenteni az e téren 

fellépő veszteségeket. 
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14.  ÁBR A :  GÁZTURBI NÁS ERŐMŰVEK  H ATÁSFO KÁNAK FE JLŐD É SE  

 

A továbbiakban e fejlesztések kerülnek részletes ismertetésre a különböző gyártók és típusok 

szerint rendezve.  

4.3.2.1 Gázturbinák  

A jelenlegi piacon kapható gázturbinákat alapvetően három főbb csoportba lehet sorolni. E 

berendezések közül, az ún. aeroderivatív gázturbinák (aeroderivative gas turbines) és ipari 

gázturbinák (industrial gas turbines) jellemzően alacsony egységteljesítményűek, – 5 – 75 

MW – illetve elsősorban különböző ipartelepek energiaellátása során alkalmazottak. Ezen 

egységekre jellemző, hogy nem kizárólag villamosenergia termelés céljából alkalmazzák őket, 

hanem gyakran mechanikai munkavégzés és az emelletti hőtermelés a fő cél.  

Ezen gázturbináknak elsődlegesen az adott ipar vagy feldolgozótelep igényeihez kell 

alkalmazkodnia, így e téren a fő szempont elsősorban a kompakt, könnyű kialakítás, illetve a 

minél rugalmasabb személyre szabhatóbb kivitelezés a vásárló teljesítménytervezetéhez 

mérten. Hatásfokuk 30-40% közti értéken mozog, bár ezen érték nagyban függ a turbina 

egységteljesítményétől, kialakításától, illetve a felhasználási körülményektől.  

A harmadik csoport az erőműi gázturbinákat foglalja magában, melyek egységteljesítménye 

a 100 – 500 MW tartományba esik. E turbinákra a robosztus, bár mégis rugalmas kialakítás 

jellemző, melyek kialakítástól függően üzemelhetnek nyílt ciklusú gázerőműként, kombinált 

ciklusú erőműként, vagy kapcsolt energiatermelő erőmű fő részeként. Továbbá képesek 

csúcserőműi, teljesítménykövető vagy akar alaperőműi szerepet is betölteni a 

villamosenergia-rendszerben. Jelen tanulmány elsősorban az e típus terén történt 

fejlesztéseket, az aktuális csúcstechnológiát célozza bemutatni.  

A magasabb nettó villamosenergia-termelési hatásfok érdekében nyílt ciklusú 

gázturbinaként nem gyakori ezen egységek üzemeltetése, a környezettudatosság, 

alacsonyabb szennyezőanyag kibocsátás, illetve az alacsonyabb tüzelőanyag felhasználás 

érdekében leginkább már kombinált ciklusú erőművek „szíveként” kerülnek beépítésre.  
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A technológiai fejlesztések a továbbiakban két főbb csoportra bontva kerülnek bemutatásra, 

mely szeparáció alapját a két európai piacvezető turbinagyártó a Siemens és a General 

Electric adja. Mindkét gyártó esetében az aktuális csúcsmodell során alkalmazott újítások, 

fejlesztések, illetve egyedi megoldások, paraméterek kerülnek ismertetésre, a velük szemben 

megjelenő elvárásokkal egyetemben.  

A gázturbinák szerepe a XXI. Század villamosenergia-hálózatában nagyban megváltozott a 

korábbiakhoz képest, a kor energiapolitikájának és célkitűzéseinek következtében.  E 

változások együttes eredménye képen, szerepük, fontosságuk és a részarányuk is megnőtt a 

rendszerben. A korábbi, alacsony fix költségű, alapvetően csúcserőműként üzemelő kis 

erőművek helyett a rendszerbiztonság szempontjából kulcsfontosságú blokká lépnek elő, 

melyeknek igen fontos szerepe van a megújuló energiaforrások okozta erős ingadozások 

kezelésében, a termeléssel kapcsolatban megnőtt rugalmassági igény teljesítésében. Mivel 

komoly szerep hárul a gáztüzelésű erőművekre a megújuló energiaforrások részarányának 

növelése kapcsán, így az erőműtípus szerves részét képezi a jövő energiapolitikájának, 

melynek megfelelően a károsanyag-kibocsátásokkal szembeni elvárásoknak is eleget kell, 

hogy tegyen.  

E fentebb leírt szerepkörnek megfelelően a gázturbinákkal szemben az alábbiak a főbb 

elvárások:  

 Nagy rugalmasság 

o Gyors teljesítményváltoztatás 

o Nagymértékű teljesítményváltoztatás 

o Rövid indítási és leállási idők 

 Magas bruttó hatásfok 

 Alacsony káros anyag kibocsátás 

 Környezetkímélő üzemvitel 

 Megbízható üzemvitel, magas rendelkezésre állás 

 Könnyű integrálhatóság 

 Alacsony beruházási költség 

 Alacsony üzemeltetési költségek 

 Részterheléses üzemmódban is javított üzemi paraméterek 

 

1. Siemens gázturbina  

A Siemens honlapján elérhető gázturbina katalógust szemlélve elérhetővé válik az olvasó 

számára az összes, gyártó által kínált gázturbina koncepció. A számos berendezés közül a 

tanulmány céljainak, fókuszának leginkább megfelelő modell az SGT5-8000H típusú modell, 

mely egy 50 Hz-es 425MW nettó egységteljesítményű turbina.  
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A katalógus kínálatában összesen 6 db, 100 MW egységteljesítmény feletti modell található, 

melyek fele 50, fele 60 Hz frekvenciájú hálózatra készült. Mivel az összekapcsolt európai 

villamosenergia-rendszer az 50 Hz-es frekvenciaszinten üzemel, így jelen tanulmány keretein 

belül e típusokra fókuszálunk. A 60 Hz –es modelleket alapvetően az amerikai, illetve a kelet-

ázsiai régióba szánt gázturbinák. E típusokra a valamelyest alacsonyabb egységteljesítmény 

jellemző, bár a hatásfok értékek, illetve a belső kialakítás, technológiai fejlesztések és az 

alkalmazott módszerek megegyeznek az európai piacra szántakkal. 

Az 50 Hz-es frekvenciára termelő három turbina az E, F és a H csoportokat képviselik. A 

továbbiakban részletesen majd a H csoport paraméterei kerülnek ismertetésre, mert ez a 

turbina képviseli a csúcstechnológiát, illetve a teljesítményt.  

Az E és F kategóriát képviselő SGT5-2000E és SGT5-4000F turbinákról elmondható, hogy ez 

esetekben a füstgáz kilépő hőmérséklet – amely alapvetően befolyásolja a körfolyamat 

hatásfokát – 536 - 600 °C körül alakul, a bruttó hatásfokuk pedig 36,2 - 40,7 % a katalógus 

adatok szerint. A korábbi, E típusra jellemző a könnyű üzemeltetés, a magas megbízhatóság, 

valamint a rugalmasság az üzemanyag terén. Az F kategória képviselője, már egy lényegesen 

fejlettebb modellnek mondható, amely tökéletesen képes alkalmazkodni a jelenlegi 

villamosenergia-rendszer által támasztott követelményekhez, és számos paraméterét 

tekintve igen közeli értékeket mutat, mint a csúcsmodellnek számító H típus. 

Az SGT5-4000F gázturbináról a továbbiakban elmondható, hogy a „Fast-start” üzemmód 

keretein belül már 30 percen belül képes elérni a csúcsteljesítményét, illetve gyors 

teljesítményváltoztatásokra képes a frekvenciaszabályozásban betöltött szerepe végett. 

Emellett már ez a típus is képes gyorsan kezelni az üzemanyag változását (földgáz és olaj 

tüzelőanyag közt), továbbá az NOx és szén-dioxid-kibocsátása is minimális értéken mozog. A 

típus további előnye, hogy világszerte már közel 270 egységet helyeztek üzembe e téren, 

amelyek segítségével már több mint 1,6 millió üzemóra tapasztalattal rendelkeznek.  

A Siemens SGT5-8000H típusú gázturbina modell a gyártó legfejlettebb típusa, a 

legmagasabb leadott teljesítménnyel és hatásfokkal. Nagyon rövid beindítási idő jellemző a 

turbinára, a „base load” teljesítményszintet 30 percen belül képes elérni. Ráadásul vagy 

ugyanakkor üzemeltetés közben kiemelkedően magas rugalmasság jellemzi, mind a 

tüzelőanyag használat, mind a teljesítményváltoztatás terén. Mivel a turbina leginkább egy 

kombinált ciklusú komplex erőmű részeként üzemel, így a részletesebb 

teljesítményváltoztatási értékek és diagramok az ahhoz tartozó alfejezetben kerülnek 

bemutatásra. 

A turbináról elmondható, hogy alacsony az életciklus költsége, könnyen szervizelhető, illetve 

a megbízhatósági és rendelkezésre állási értékei is kiemelkedőek. Ezeken túl egy további 

kiemelendő tulajdonsága, hogy a részterheléses üzemmódban nyújtott hatásfok, illetve 

kibocsátási értékek maximalizálása/minimalizálása is cél volt a tervezés során.  
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A turbina forgórész kialakítása során azt különálló részekre bontották, és az egyes elemeket 

egy belső merev részhez feszítették ki, egy központi összekötő rúd segítségével. A belső 

léghűtés kialakítása során a hűtőlevegőt egy külön ág szállítja a turbina forgórészéhez a 

kompresszorból, amely elsődlegesen azt a célt szolgálja, hogy a különböző szélsőséges 

hőingadozásokat csillapítsa, illetve a gyors hidegindítást elősegítse. A mérsékelt égési 

hőmérséklet lehetővé teszi már korábbról ismert anyagok alkalmazását, ezáltal tovább 

finomítja az alacsonyabb karbantartási és maximális rendelkezésre állási időket.  

A turbinalapát kialakítása többlépcsős, 3D szoftverkörnyezetben történik a maximális 

hatásfok elérése céljából, továbbá ezen anyagokat csúcsfejlesztésű hővédő bevonattal látják 

el, a minél magasabb üzemi hőmérséklet megengedése érdekében. A turbinában 

alkalmazásra kerül az úgynevezett „Hydraulic Clearance Optimization” technológia, mely 

elsősorban a hatásfok növelését szolgálja, a turbina különböző veszteségeinek 

minimalizálása révén. 

Az SGT5-8000H típusú turbina főbb technológiai paraméterei az alábbi táblázatban 

láthatóak: 

4. táblázat: SGT5-8000H turbina technológiai jellemzői 

Paraméter Értéke 

Frekvencia 50 Hz 

ISO szabvány szerinti hatásfok 40% 

Füstgáz tömegáram 869 kg/s 

Füstgáz kilépő hőmérséklet 627°C 

Tömege 445 t 

Hossz, Szélesség, Magasság 12,6m, 5,5m, 5,5m 

 

A turbina technológiai fejlesztéseit leginkább az a tény szemlélteti, hogy ez a típus adja a 

kategóriájában világrekorder, Lausward kombinált ciklusú erőműnek is a gázturbináját, 

amely Düsseldorfban, Németországban található. Ezen erőmű részletesebb leírása is a 

tanulmány későbbi pontjaiban kerül ismertetésre, e fejezet keretein belül elsősorban a 

turbina tulajdonságai kerülnek ismertetésre.  

2. General Electric gázturbina  

A fejezet keretein belül az európai, erőműi gázturbinák terén a másik piacvezető gyártó, a 

General Electric által készített csúcskategóriás gázturbina főbb technológiai paramétereiről 

lesz szó. 
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A GE esetében is a H osztályba tartoznak a csúcskategóriás turbinák, azonban az 50 Hz-es 

frekvenciatartományban két, valamelyest eltérő teljesítményű csúcskategóriás turbina is 

elérhető, melyek a 9HA.01 és a 9HA.02. E turbinák nettó villamos egységteljesítménye 429 

MW, illetve 519 MW. Az eltérő teljesítmények elsődlegesen azt a célt szolgálják, hogy a 

megrendelő az igényeihez minél közelebbi megoldást tudja választani az erőműve számára. 

A turbina teljesítményváltoztatási sebessége kiemelkedőnek mondható, akár 12 percen belül 

el tudja érni a névleges teljesítményét az indítástól számítva, mely keretein belül akár 70 

MW/perc –es változtatásra is képes. Az alacsony élettartam költség, amely a turbinára 

jellemző, a léghűtéses szerkezeti kialakításnak, a fejlett anyaghasználatnak, és a magas 

rendelkezésre állás együttesének köszönhető. E tulajdonságai mellett a kombinált ciklusú 

alkalmazása esetén elért 62% feletti összhatásfoka, illetve a gyors alkalmazkodása a 

rendszerigényekhez, kifejezetten kedvező befektetési lehetőséggé avanzsálja ezt a típust. 

A turbina minél gördülékenyebb karbantartása érdekében a turbinatető gyors 

eltávolíthatósága fontos tervezési szempont volt, ráadásul endoszkóp segítségével a lapátok 

teljes mértékig ellenőrizhetők, továbbá ha szükséges könnyedén cserélhetőek is.  

A turbinarész 4 fokozatú, mely kialakítása során a tervezők 3D aerodinamikai számításokkal 

modellezték a füstgáz útját, a veszteségek minimalizálása érdekében. A berendezések 

hűtését, valamint a tömítéseket szintén e szimulációk alapján fejlesztették. A lapátok 

irányított szilárdulása és a duplafalú burkolat elsősorban az esetleges tömítetlenségek 

kezelését szolgálják.  

A kompresszor 14 fokozatú, mely elemeit az úgynevezett „superfinish” 3D technológiával 

készítették.  Ezen eljárás egyfajta fém megmunkálási technika, amely segíti a munkadarab 

pontos geometriáját és éleit előállítani.  

Az égőrész DLN 2.6+ típusú, melyen belül a tüzelőanyag befecskendezés axiális irányú. Ez 

rugalmasan tudja kezelni a különböző tüzelőanyagokat és annak beömlési sebesség 

változtatását is. A típus további előnye, hogy alacsonyabb nyomású üzemanyag beömlést 

igényel – 30 bar – így a helyi beömlők tömörítése alacsonyabb. Ez a tulajdonság az 

üzembiztonságra is pozitívan hat. Az alkalmazható tüzelőanyag terén igen rugalmas, hiszen a 

földgáz mellett üzemképes mind palagáz, mind cseppfolyósított földgáz esetén is.  

A GE 9HA.01/02 típusú gázturbina főbb paraméterei az alábbi táblázatban (5. táblázat) 

láthatóak. 

A turbina a franciaországi Bouchain telephelyen üzembe helyezett kombinált ciklusú erőmű 

gázturbinájaként érte el a 62,22%-os világcsúcsnak számító hatásfok értéket. A komplett 

erőmű és annak részletes tulajdonságai a következő fejezetben kerülnek részletes 

ismertetésre. 
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5. táblázat: GE 9HA.01/02 gázturbina műszaki jellemzői 

Paraméter 9HA.01 9HA.02 

Frekvencia 50 Hz 50 Hz 

Teljesítmény 446 MW 544 MW 

Nettó hatásfok 43.1% 43.9% 

Kompresszió aránya 23.5 23.8 

Generátor hűtése Hidrogén típusú Hidrogén típusú 

Égőtér befecskendezések 16 16 

Kompresszor fokozatok száma 14 14 

Turbina fokozatok száma 4 4 

Füstgáz kilépő hőmérséklet 629°C 636°C 

Gázturbina minimális részterhelés 30% 30% 

Teljesítményváltoztatási sebesség 65 MW/perc 88 MW/perc 

 

4.3.2.2 Kombinált ciklusú erőművek  

A kombinált ciklusú erőművek esetén alapvetően egy gázturbina mellé épített, gőzciklusú 

erőmű együttes működéséről beszélhetünk. E koncepció alapját, a konstrukció motorját, egy 

az előzőekben bemutatott gázturbina adja. A mögé épített gőzciklus létjogosultságát az az 

elvi megfontolás adja, miszerint a turbinából kilépő magas hőmérsékletű és energiájú füstgáz 

levegőbe történő kibocsátása energetikai szempontból nem hatékony, és jelentős 

termodinamikai veszteségeket okoz. A veszteségek minimalizálása és a körfolyamati 

hatásfok maximalizálása érdekében, a turbinából kilépő füstgáz segítségével a gőz 

körfolyamatban keringő vizet felmelegítik, majd elpárologtatják, túlhevítik. Az így keletkező 

frissgőz, egy turbinában expandál, így növelve a kapcsolt rendszer összes villamos-energia 

termelését. 

A koncepció segítségével jelentősen javul a körfolyamat összhatásfoka, hiszen adott 

mennyiségű primer energia betáplálással több végtermék állítható elő. A számos előnye 

mellett, természetesen van negatív vetülete is a kapcsolásnak, mint például a beruházási 

költségek növekedése, illetve a rendszer teljesítményváltoztatásának csökkent 

rugalmassága, az üzem indításának lassabb sebessége és a potenciálisan alacsonyabb 

rendelkezésre állás. 

Ezek a szempontok, mint korábban is említésre kerültek, igen fontos elvárások a földgáz 

alapú villamosenergia-termeléssel szemben, így leginkább az e céloknak való minél 

magasabb szintű megfelelés áll a fejlesztések és technológiai újítások középpontjában, 
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kiegészülve természetesen a körfolyamati hatásfok maximalizálásával. A minél magasabb 

körfolyamati hatásfoknak nem csak a gazdaságos üzemvitel szempontjából van fontos 

szerepe, hanem a csökkentett tüzelőanyag felhasználás a klímavédelmi, károsanyag-

kibocsátásokkal szembeni kritériumoknak való megfelelést is elősegíti.  

Az e téren végbement technológiai fejlesztések ismertetése az európai erőműpiac két 

csúcskategóriás erőműve segítségével fog történni. Ezek, az átadáskor világrekordernek 

számító, németországi Düsseldorfban épített „Fortuna” érőmű és a szintén világrekorder 

franciaországi Bouchain telephelyen üzemelő egység. E csúcserőművek kivitelezői a Siemens, 

illetve a General Electric voltak, továbbá az előző fejezetben ismertetett gázturbinákkal 

üzemelnek, és a jelenleg elérhető technológia legjavát képviselik.  

1. Fortuna kombinált c iklusú erőmű, Düsseldorf,  Siemens  

2011. május 19-én a Siemens cég, Irsching kombinált ciklusú erőművének sikerült a 

történelem során először átlépnie a mérföldkőnek számító 60%-os nettó hatásfok értéket. 

Természetesen a technológiai fejlesztések ezt követően sem álltak meg, így a 2016 

januárjában átadott düsseldorfi Fortuna kombinált ciklusú erőmű 2015 szeptemberi 

tesztüzeme során sikerült a gyártónak három újabb világrekordot felállítania erőműi 

energiatermelés terén. E rekordok az alábbiak voltak:  

 61,5%-os nettó hatásfok 

 603,8 MW villamos teljesítmény egytengelyű konstrukció esetén 

 300MWth leadott hőteljesítmény a távhő rendszer irányába egy erőműből. 

A világrekorder erőmű gázturbina egységét a Siemens SGT5-8000H típusú gázturbinája adta, 

amely egy Siemens SST5-5000 gőzturbinával egészült ki. A füstgáz hőátadása egy 

háromnyomású, Benson típusú hőcserélő segítségével valósult meg, mely folyamat 

végeredményeként 600°C hőmérsékletű és 170 bar nyomású frissgőzt sikerült előállítani.  

A Düsseldorf város irányába kiadott 300 MW távhő teljesítményt a kisnyomású turbinából 

megcsapolt gőz segítségével érték el. Az erőmű magas nettó hatásfoka kiegészülve az ilyen 

nagymértékű hő kiadással kiemelkedő tüzelőanyag hasznosítási hatásfokot eredményezett, 

mely érték összességében elérte a körülbelül 85%-os értéket.  

Mivel a német és az európai villamosenergia-rendszer esetében is folyamatosan növekszik az 

időjárásfüggő termelők aránya és beépített teljesítménye, így ennek a szabályozása egyre 

fontosabb kérdéssé válik. E problémára megoldást jelenthetnek a kompakt, gyors 

teljesítményváltoztatásra képes, nagy egységteljesítményű erőműi blokkok.  

A düsseldorfi erőmű megépítése során egy fontos szempont volt, hogy egy olyan 

referenciablokkot építsenek, amely egyfajta zászlóshajója a német környezettudatos erőműi 

beruházásoknak. E célok keretein belül nem csak egy magas hatásfokú, alacsony 

üvegházhatású gáz kibocsátású, környezetbarát erőmű megépítése volt a cél, hanem ennek 

integrálása a helyi intelligens távhő hálózatba is. Egy nagyváros szerves részéve tenni az 
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erőművet nemcsak energetikai szempontból állította kihívás elé a mérnököket, hanem 

építészeti szempontból is. E témakörre való megoldásként került kialakításra az erőműben az 

úgynevezett „City Window”, mely keretein belül a város központjával szemben egy 45 méter 

magas üvegfalat építettek. Így a látogatók egy lift segítségével egyfajta kilátópontot érhetnek 

el.  

A világrekorder 61,5%-os hatásfok nem csak a költséghatékony üzemvitelben játszik fontos 

szerepet, hanem a környezettudatosság terén is. Egy átlagos széntüzelésű erőművel 

összehasonlítva, 3800 üzemóra alatt közel 1,6 millió tonna szén-dioxid kibocsátást lehet 

megtakarítani, továbbá a Siemens F osztályú gázturbinás erőművéhez képest is, éves szinten 

6,700 tonna földgáz felhasználás és 18,500 tonna széndioxid kibocsátás takarítható meg. 

Mint korábban említésre került, a kombinált ciklusú erőműveknek nem csak a minél 

magasabb hatásfokok terén fontos kiemelkedő teljesítménnyel bírnia, hanem a rugalmas 

üzemvitelre, gyors teljesítményváltozásra is képesnek kell lenniük. E képességre elsősorban a 

villamosenergia-rendszerben betöltött komplex szerepük végett van szükség. A 

továbbiakban a Fortuna erőmű különböző üzemállapotok esetén tapasztalható 

teljesítményváltozási görbéi, illetve az azok mögötti kialakítások kerülnek bemutatásra.  

Az erőmű 0%-ról 100 %-os teljesítményszintet képes akár kevesebb, mint 25 perc alatt elérni, 

illetve hasonlóan gyorsan le is állni a termeléssel, ezáltal bármikor rugalmasan tud reagálni a 

gyorsan változó igényekre, mind hő és villamosenergia-termelés terén. Továbbá percenként 

akár 55 MW-os teljesítményváltoztatásra is képes, így sokoldalúan tudja kezelni az 

időjárásfüggő termelők hálózatra kapcsolása okozta kihívásokat, nehézségeket. 

Hot Co-Start – Meleg indítás 8 órán belül 

Az úgynevezett Hot Co-start indítási üzemmód abban az esetben alkalmazható, amennyiben 

a blokkot az újraindítás előtt kevesebb, mint 8 órával állították le. Ezen üzemmód 

segítségével jelentős tüzelőanyag megtakarítás érhető el, mert az indítási fázis során is 

magas hatásfokkal képes üzemelni az erőmű. A rövidebb felfutási idő segítségével a blokk 

gyorsabban tud alkalmazkodni a változó piaci igényekhez, ezáltal lényegesen effektívebben 

tud üzemelni.  

A jelentősen rövidebb teljesítménynövelési időtartam annak köszönhető, hogy a gáz és gőz 

turbinákat párhuzamosan indítják, a lehető legmeredekebb gradienssel, így a korábbi 

gyakorlattól eltérően nem kell várni a gőzturbina lépcsőzetes indításával. A blokk indítási 

görbéjét a 15. ábra mutatja.  
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15.  ÁBR A :  A  BLOK K MELEG I ND ÍTÁSI  GÖR BÉJE  

 

A Fortuna erőmű esetében a következő eredményeket sikerült elérni az új megoldás 

segítségével:  

 A korábbi 50 percről 25 perc körüli értékre csökkent az indítási idő 

 Jelentős tüzelőanyag-megtakarítás a hatásfok növelése végett 

 Csökkentett káros anyag kibocsátás 

 A gőzturbinában csökkent az indítási szakasz mechanikai fezsültsége 

 Magasabb kapacitáskihasználtság és terheléselosztó szerep 

 Több üzemidő a gyorsabb indításnak köszönhetően 

 

Warm Co-Start – Hidegindítás 48 órán belül 

A 48 órán belüli hidegindítási üzemmód esetén az erőművet már több mint 8 órája 

leállították, így bizonyos berendezések már nincsenek üzemkész állapotban, ezáltal az 

újraindítás több időt vesz igénybe. Ezen indítási mód alapvetően megegyezik a meleg 

indítással, azonos műszaki intézkedéseket foglal magában. Az egyetlen különbség a 

hőmérsékleti és nyomásviszonyok alakulása a hőcserélőben és a gőzfejlesztőben, amelyek 

végett a két turbina teljesen szimultán indítása nem kivitelezhető. Az indítási folyamat 

görbéje az alábbi ábrán (16. ábra) látható.  
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16.  ÁBR A :  A  H I DEG  I NDÍTÁSI  FOLYA M AT  GÖRBÉ JE  

 

A Warm Co-start indítási móddal hasonló eredményeket sikerült elérni, mint a fentebb 

említettel, annyi különbséggel, hogy ez esetben 90 percről 45-re rövidült az indítási 

időtartam. 

Flex-Ramp –Teljesíményváltoztatás 

A megnövelt erőműi flexibilitás nem csak a gyorsabb indíthatóságot foglalja magába, hanem 

a normál üzemvitel során fellépő teljesítményváltoztatásokat is. A Siemens által fejlesztett 

Flex-Ramp technológia azon az alapelven nyugszik, hogy a korábbi teljesítményváltozási 

gradienst meghatározó, közös gőz és gázturbina felfutási sebességet két részre bontja. 

Elsőként a gázturbina teljesítményét változtatja a lehető legnagyobb sebességgel, majd ezt 

követi a gőzturbinával közös rész. Teljesítmény növelés, illetve csökkentés esetén a 

folyamatok hasonló alapelv szerint mennek végbe, csak természetesen inverz módon.  

E technológia segítségével a korábbi 35-40 MW/perc körüli teljesítményváltoztatási 

sebességet körülbelül 50%-kal tudták megnövelni, tehát a Fortuna erőmű akár 55 MW/perc 

teljesítményváltoztatási sebességre is képes. A fejlesztések segítségével az erőművek 

hatékonyabban tudják kivenni részüket a szekunder tartalékok piacából, valamint 

költséghatékonyabban és profitábilisabban tudnak működni. A teljesítményváltozás 

diagramját a 17. ábra mutatja.  
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17.  ÁBR A :  A  TEL JESÍTMÉ NYVÁLTOZÁS  DI AGR AMJA  

 

Rapis shutdown – Gyorsleállás 

A kombinált ciklusú erőmű rugalmas működtetésének része a gyors indításon, illetve 

teljesítményváltoztatáson túl a leállási üzemmód is. Ennek elsősorban akkor van fontos 

szerepe, amikor a villamosenergia-árak hirtelen alacsonnyá, vagy akár negatívvá válnak a 

piacon, hiszen e feltételek mellett az erőműben nem éri meg villamos áramot termelni, az 

üzemelés veszteségessé válik.  

18.  ÁBR A :  A  LEÁLLÁSI  TEL JES ÍTMÉ N YVÁLTOZÁS GÖRB ÉJE  

 

A Siemens által fejlesztett Quick-Stop technológia alapja hasonló a Co-Start indításéhoz. E 

folyamat során is függetlenné válik a gáz és gőzturbina teljesítményváltoztatása, elsőként a 

gázturbina teljesítménye és tüzelőanyag felhasználása csökken nagy gradienssel, majd ezt 
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követően a gőzturbináé. A megoldás eredményeképpen a leállításhoz szükséges idő 

körülbelül a felére, azaz 25 percre csökken, továbbá a folyamat közbeni tüzelőanyag-

felhasználás is jelentősen redukálódik, amely költségmegtakarítást és a hatásfok magas 

szinten tartását eredményezi, a környezetvédelmi hatások mellett.  

2. Bouchain kombinált ciklusú erőmű, Bouchain, General Electric  

2016. június 17-én a franciaországi Bouchain telephelyen, a GE és EDF közös projektjének 

keretein belül, üzembe helyezték az első GE HA típusú gázturbinát, egy kombinált ciklusú 

erőműi blokk keretein belül.  

A projekt a hatásfokjavítás terén elért fejlesztései sikeresnek bizonyultak, ugyanis a 

tüzelőanyag teljesítményének villamos árammá való átalakítása 62,22%-os hatásfokkal ment 

végbe, amely jelenleg világrekordnak számít. Ez az előrelépés kifejezetten jól szimbolizálja, 

hogy a Siemens és a GE mennyire fej-fej mellett halad a technológiai fejlesztésekben, hiszen 

ezzel az eredménnyel a fentebb bemutatott Fortuna erőmű rekordját vette át a GE, és vezet 

a konkurencia előtt 0,72%-os hatásfok értékkel.  

A hatásfok maximalizálásán túl, ez egyéb fejlesztések a GE esetében is a minél rugalmasabb 

üzemvitel érdekében folynak, melynek az az oka, hogy egyazon villamosenergia-rendszer 

elemeit állítják elő, így ugyanazon igényeknek kell megfelelniük. A GE világrekorder 

erőművének fő egységei a H-osztályú, 9HA.01 típusú gázturbina, a D-650 típusú gőzturbina, 

illetve egy W86 típusú generátor. A blokk főbb paraméterei az alábbi táblázatban láthatóak. 

6. táblázat: Bouchain erőmű jellemzői 

Paraméter Értéke 

Kiadott villamos teljesítmény 593,8 MW 

Nettó hatásfok 62,22% 

Frissgőz nyomása 173,3 bar 

Frissgőz hőmérséklete 578,8 °C 

A Bouchain kapcsolt energiatermelésű erőmű magas flexibilitása, a fluktuáló termelési 

igényekre adott válaszok terén a Siemens megoldásaihoz hasonlóan került kivitelezésre. 

Ennek keretein belül a fókusz a magas teljesítményváltoztatási képességen, illetve a gyors 

indításon volt, mely üzemállapotok során a részterheléses üzemmódokban igyekeztek minél 

magasabb hatásfok értékeket és alacsony káros anyag kibocsátást elérni.   

A blokk e fejlesztések eredményeként meleg indítási üzemmódban 24 perc alatt képes elérni 

a maximális teljesítményszintet, illetve a teljesítményváltoztatás sebessége a 8,33% / percet 

is elérheti, ami 50 MW/perces értéknek felel meg.  
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 Általános fejlesztési irányok 4.4

E fejezetben a korábban nem, vagy csak kevésbé részletesen érintett fejlesztésekről lesz szó. 

Az alább leírt témakörök nem rendelhetőek hozzá egyértelműen a fentebb kifejtett 

erőműtípusokhoz, ám a fosszilis erőművek kutatása terén jelentős és számottevő kutatás-

fejlesztési programok futnak e területeken i, az alábbiakban tárgyalt területek a jövőben 

nagy szerepet kaphatnak.  

A tüzelőanyag hatékonyabb előkészítése, a kapcsolt energiatermelésen túlnyúló, 

poligenerációs energiatermelés, illetve a kibocsátások csökkentése már jelentős ideje a 

fosszilis energiatermelés fejlesztési irányai közé tartoznak. Ezek a technológiai újítások, 

illetve villamosenergia-rendszer terheléskövetését elősegítő megoldások az alábbi 

fejezetben kerülnek bemutatásra.  

 Tüzelőanyag-rugalmasság és előkezelés  4.4.1

E tématerületen három jelentősebb kutatás-fejlesztési projekt zajlott a közelmúltban az 

Európai Unióban. A projektek a következők voltak: FLEXI BURN CFB, FECUNDUS és 

DemoClock. 

4.4.1.1 FLEXI BURN CFB 

A projekt alapvető célkitűzése, hogy kifejlesszen és megépítsen egy olyan új 

erőműkoncepciót, amelyben megvalósul a tüzelőanyag terén rugalmas, magas hatásfokú 

levegő-tüzelés, és oxigén-tüzelés szén-dioxid szeparálással, amely akár teljes mértékben 

képes megszünteti a széndioxid-kibocsátást. A technológia egyesíti a CFB (circulating 

fluidised bed, cirkulációs fluidágyas) tüzelés előnyeit – üzemanyag rugalmasság és alacsony 

kibocsátás –, az oxigénben tüzeléssel a CCS (szén-dioxid leválasztás és tárolás) számára. A 

CFB technológia úgy tűnik, hogy ideális az oxigén tüzeléshez, és ez lehetővé teszi a CCS 

alkalmazását alacsonyabb minőségű szénre és biomasszára is. E megoldás elősegíti az 

ellátásbiztonság növelését, mivel csökkenti a függőséget az importált szén terén, illetve 

alacsonyabb szén-dioxid kibocsátást eredményez.  

A projekt végső eredménye egy olyan erőmű design lesz, amely magas hatásfokú, üzemi 

méretű villamosenergia-termelést valósít meg szén-dioxid leválasztással és tárolással, 

emellett képes széles skálán üzemanyagot használni, akár lignitet és antracitot is, biomassza 

segédtüzeléssel együtt. A design fő újítása a CFB tüzelés legújabb fejlesztéseinek 

összekapcsolása egy szuperkritikus gőz ciklussal és egy levegő szeparátor egységgel, amely 

egy oxigén leválasztó és szén-dioxid tároló egységből áll. 

A FLEXI BURN CFB projekt során több új szimulációs eszközt is alkalmaztak, amelyek 

segítségével egy 30 MWth egységteljesítményű demonstrációs erőművön már sikerült 

megmutatni, hogy egy oxigén tüzelésű CFB kazán képes ellenőrzött, megbízható és 

biztonságos módon üzemelni. Ezek alapján megkezdődött az ipari mértékű megvalósításnak 
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az előkészítése, melynek keretein belül egy 460 MWe teljesítményű, széntüzelésű erőmű 

koncepció kerül kidolgozásra a lengyelországi Lagisza telephelyen. 

A technológia egy olyan első generációs CFB erőműtípus, amely képes mind levegővel, mind 

oxigénnel üzemelni. A következő generációs oxyfuel-CFB erőművek, már kizárólag oxigén 

tüzeléssel fognak üzemelni, továbbá a szén-dioxid leválasztás miatt fellépő 

hatékonyságromlást jelentősen, körülbelül a felére tudják majd csökkenteni. 

4.4.1.2 FECUNDUS 

A projekt célja, hogy integrálja a szén, biomassza, és hulladék elgázosítást a szén-dioxid 

leválasztás és tárolás folyamatába. Mind a fluidágyas és a sodró áramlású elgázosító 

eljárásokat is számításba vették, mert ezek különböző anyagok esetén alkalmazhatóak. A 

projekt kilenc partnerrel és hét alcsoportban tevékenykedik, és próbálja megvizsgálni az 

elgázosítás és szén-dioxid leválasztás minden lehetséges kombinációját. Mivel a kutatás még 

kezdeti fázisban jár, sajnos komolyabb eredményekről még nem lehet beszámolni, ám a 

fejlesztés iránya és a végcél bizakodásra adhat okot.  

4.4.1.3 DemoCLOCK 

E kutatásfejlesztési projekt célja az, hogy a műszaki, gazdasági és környezeti 

megvalósíthatóságát demonstrálja a nagy nyomású és magas hőmérsékletű CLC4 (packedbed 

chemical looping combustion) technológiának nagyteljesítményű erőművekben.  

Az 500 KWth teljesítményű rögzített ágyas reaktort egy már üzemelő, IGCC (Integrált 

Elgázosítós Kombináltciklusú) erőműhöz tervezik építeni és üzemeltetni, mely a 

spanyolországi Puertollanoban található. A beágyazott CLC egység szilárd szénhidrogénekből 

előállított nyers szintézisgázt alakít hőenergiává, szén-dioxid visszanyeréssel. A beágyazott 

CLC rektorok segítségével lehetőség nyílik különböző üzemanyagok alkalmazására is 

ugyanabban az erőműben. Ez esélyt ad az energiaellátás költséghatékonyabbá tételére, 

azáltal, hogy a szén-dioxid kibocsátás jelentősen csökken a napjainkban alkalmazott 

technológiákhoz képest. A projekt jelenleg a szimulációs fázisban tart, amelyben a 

tesztreaktort 1100°C hőmérsékletre és 22 bar nyomásra tervezik. Az anyagtechnológia terén 

a hőmérsékleti és nyomásviszonyok végett nem egyfalú tartályt terveznek alkalmazni, 

hanem beépítenek egy belső szigetelést, azért, hogy csökkentse a külső hőmérsékletet. 

4.4.1.4 OPTIMASH 

Az OPTIMASH projekt célja, az olyan elgázosítók hatékonyságának és megbízhatóságának 

optimalizálása, melyeknek a fűtőanyaga a magas arányban hamut tartalmazó szén.  Az 

alkalmazandó céltechnológiák magasnyomású, keringő fluidágyas rendszerek.  

                                                      
4
 A CLC egy olyan technológia, amely kettő vagy több körül keresztül oxidálja a szénhidrogén alapú 

üzemanyagot. Ennek a legegyszerűbb esetében, például elsőként a kémiai anyagot oxidáljuk levegőn, hogy 
oxidot képezzen. Ezt követően, ennek az oxidnak az értékét csökkentjük a szénhidrogénekkel a következő 
reakció során.  



 

53 
 

A program egy további végcélja, hogy kifejlesszen egy „pilot” elgázosítót, amely képes olyan 

minőségű és mennyiségű szintézisgázt létrehozni, amely el tud látni egy 1 MWth 

hőteljesítményű tüzelőberendezést. Alapvetően az Indiában jellemző magas hamutartalmú 

szén áll a kutatások középpontjában, de az üzemanyag rugalmasság érdekében több egyéb 

típusú szenet is figyelembe vesznek.  

A projekt lehetővé teszi a gázosítási technológia összhatásfokának tökéletesítését a magas 

hamutartalmú széntípusokhoz azáltal, hogy minimalizálja a gőz használatát és hozzáigazítja a 

részecskék méretét a tartózkodási időhöz. Emellett külön foglalkozik a részecske 

felhalmozódás kérdéskörével, a korrózió kockázatával, az üzemanyag rugalmasságával, 

illetve a hamu, kátrány és pernye eltávolításával.  

 Poligenerációs energiatermelés  4.4.2

Poligeneráció alatt olyan folyamatokat értünk, amelyek az üzemanyagban kötött energiát 

felhasználva többfajta energiaformává vagy végtermékké alakulnak át. E technológia egyik 

legegyszerűbb típusa az olyan hő és villamos energia előállító erőmű, amely hűtési célokat is 

kielégít. Poligenerációs energiatermelés során általában a hő és villamos energia termelésen 

túl a komplexebb erőművek különböző vegyipari termékek előállítását segítik. Ezek 

üzemanyaga lehet szén, gáz, olaj, biomassza vagy ezek keveréke is. 

Annak ellenére, hogy a poligeneráció az energiaiparban az újabb irányvonal és a friss 

megoldások közé sorolható, a technológia egy része már ismert a vegyipari vállalatok 

körében, különösen azok közt, akik ipari méretű GTL (gas to liquid) és CTL (coal to liquid) 

energiaforrásokat alkalmaznak.  

A szén vagy biomassza, azaz a szilárd tüzelőanyagon alapuló poligeneráció során az első 

lépcső az elgázosító, amely az üzemanyagot szintézisgázzá (syngas, szén-monoxid, hidrogén 

és gőz keveréke) alakítja. A következő lépcső az úgynevezett „water-gas shift reaction”, 

amely során a szén-monoxid és a víz szén-dioxiddá és hidrogéné alakul. Ezt követően a szén-

dioxid eltávolításra kerül, a keletkezett hidrogén pedig elégethető egy gázturbinában, vagy 

felhasználható például a műtrágya gyártás alapanyagaként, ammónia formájában. E 

technológia alternatívájaként, metanizáló és egyén Fischer-Tropf reakciók segítségével a 

szén-monoxid és a hidrogén átalakítható metánná vagy nehezebb szénhidrogénekké. A 

metán hasznosítható, mint SNG (substitute nautral gas, földgáz helyettesítő), illetve t úgy is, 

mint egyfajta építőköve számos vegyi terméknek.  

A szén SNG-vé való átalakítása nagyban elősegítené Európa függetlenedését a külső 

földgázlelőhelyekkel szemben. Egy innovatív gőz gázosító technológia versenyképes ígéretet 

jelent a szénből SNG-t előállító erőművek terén a középső erőműi teljesítmény (50-500 MW) 

kategóriában. A „CO2freeSNG” projekt célkitűzése, egy olyan ipari léptékű gázosító, 

metanizáló technológia kifejlesztése, amely az eredetileg biomassza tüzelésre kifejlesztett 

technológiát műszakilag és gazdaságilag is versenyképessé teszi széntüzelés esetében is.  
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Az új eljárás magában foglal egy merően új, karbonát gázmosáson (carbonate scrubinng) 

alapuló gáztisztítási eljárást, amely jelentősen növeli a folyamatok hatékonyságát a jelenleg 

alkalmazott módszerekhez képest. Az egyfokozatú túlnyomásos víz/karbonát gázmosásos 

folyamat egyidejűleg távolítja el a szén-dioxidot, ként és kátrányt elősegítve a 

környezetbarát működést.  

Az elgázosítási tesztek eredményei, melyeket egy 500 kW teljesítményű HPR (heatpipe 

reformer) erőművön végeztek, azt az eredményt hozták, hogy a rendszerben előállított 

szintézisgáz jól illeszkedik SNG előállításhoz. A metanizáló tesztek eredményei azt mutatják, 

hogy a reaktorban a szén-monoxid teljes konverziója megvalósul, a metán igen magas 

szelektivitása mellett.  

A kutatások során ASPEN és IPSEpro szimulációkat is alkalmaztak, hogy megerősítsék a 

hatékony működését és megvalósíthatóságát egy 5 MWth teljesítményű szén vagy lignit 

üzemanyagú SNG-t előállító erőműnek, melyben az földgáz helyettesítő előállítása mellett, 

villamosenergia-termelés is történne. A szimulált erőmű esetében a szén SNG-vé történő 

átalakítása elérte a 69,1%-os hatásfokot (3,20 MWth SNG és 254,5 kW villamos energia). Az 

így előállított SNG megfelel a szabványoknak, így azt a vezetékes földgázrendszerbe be 

lehetne táplálni.  

A CO2freeSNG projekt jelenlegi tervei szerint, egy e folyamaton alapuló 5 MWth 

teljesítményű demonstrációs erőművet tervez építeni, ami egy „heatpipe reformer” köré 

épül. A beruházási költségeket körülbelül 12 millió EUR-ra, míg a további költségeket, 

beleértve a szén-dioxid kibocsátási kvóta és a villamos energia értékesítési bevételeket, 17,2 

millió euróra becsülik.  

Az üzem várhatóan Németországban vagy Görögországban kerül felépítésre, mely során a 

helyszín kiválasztásánál a következő szempontokat vették figyelembe:  

 szén elérhetősége és jellemzői 

 logisztikai költségek 

 meglévő infrastruktúra, vízgazdálkodás 

 hamu elhelyezésének kérdése és az SNG kezelése 

A kezdeti tárgyalások már megkezdődtek a helyszínek tulajdonosaival, a szervezőkkel, a 

hatóságokkal és a projekt fejlesztőivel.  

A projekt vezetői arra a következtetésre jutottak, hogy ezen technológián alapuló 

nagyteljesítményű SNG erőművek megtérülő befektetési célpontok. Az 50 MWth- nál 

nagyobb teljesítményű erőművek esetén a termodinamikai szimulációk körülbelül 63 %-os 

SNG hatásfokot mutattak, amelyek során 50 EUR /MWhSNG(HHV) vagy 54 EUR /MWh SNG 

termelési költséggel is lehet számolni, ha a szén-dioxid-kibocsátás ráfordításai is figyelembe 

vételre kerülnek. A CO2freeSNG2.0-nek követő célja bemutatni egy teljes értékláncot a 
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technológiára, amelyet CO2freeSNG belül fejlesztettek, az európai szén és barnaszén 

felhasználásával. 

 Elektrokémiai átalakítás  4.4.3

A szén közvetlen elektrokémiai úton történő átalakítása villamos energiává nagyon jelentős 

növekedést eredményezhet a hatékonyság terén, illetve csökkenti a szén-dioxid kibocsátást. 

A közvetlen szén-dioxid üzemanyag cellák (DCFC, direct carbon fuel cell) a kutatók reményei 

szerint elérhetik a MCFC-k (molten carbonate fuel cell, olvadt karbonátos tüzelőanyag-cellák) 

kereskedelmi teljesítményét, amely célokat elősegíti a technológia nevét viselő, DCFC 

projekt is. A terv fő célkitűzése minél hatékonyabb megoldást találni a DCFC technológia 

alkalmazására szén konverzió terén. 

A kutatás-fejlesztési projekt középpontjába a következő tényezők állnak:  

 a szén DCFC fejlesztése 

 a mérettartomány kiszélesítése 

 a cella-szerkezet javítása 

 új aktív és vezető részelemek, illetve felület- támogatott katalizátorok keresése, a 

tartósság kérdésének kezelése 

 a szénforrások, valamint a szén-feldolgozó alkalmazások optimalizálásának vizsgálata 

A tervek szerint, a projekt zárásaként, majd különböző ajánlások kerülnek megfogalmazásra 

a technológia ipari léptékű elterjedése és alkalmazása terén.  

 Fosszilis erőművek jövője 4.5

A fosszilis erőművek jövőjét a technológia adaptációs képessége határozza meg: milyen 

mértékben képesek megfelelni ezek az erőművek az emissziócsökkentés növekvő 

elvárásainak, illetve milyen többletértéket tudnak szolgáltatni a villamosenergia-rendszer 

számára, amely – csökkent méretekben, de – lehetővé, indokolttá teszi működésüket a 

(csökkentett) emisszió ellenére is. Míg egyes hatásfoknövelő technológiák a megemelkedett 

beruházási költség ellenére az alacsonyabb üzemeltetési költségek miatt a piaci alapú 

működés eredményeképpen megtérülőnek bizonyulnak, addig mások, főként a szén-dioxid 

leválasztást célzó technológiák, csak a klímavédelmi célokat szolgáló tényleges gazdasági 

korlátok emelkedése esetén válnak megtérülővé. Fontos megjegyezni, hogy míg az első 

típusú fejlesztések a nem-fosszilis villamosenergia-előállítási módokkal szemben is javítják 

vagy fenntartják a versenyképességet, addig a második esetben a karbonmentes opciókkal 

szemben a versenyképesség mindenképpen romlik, még ha a leválasztás és tárolás költsége 

alacsonyabb is a szén-dioxid kvóta megvásárlási árnál. 

A reális értékelés érdekében megkerülhetetlen a fosszilis alapú villamosenergia-termelés 

versenyképességére való kitekintés. Az OECD 2015-ös tanulmánya alapján képet kaphatunk 



 

56 
 

az USA dollárban mért, MWh-nyi termelt villamos energiára vonatkoztatott LCOE (levelized 

cost of energy) aktuális állásáról az alapterhelést ellátni képes technológiák (gáz, szén, atom) 

és a megújulók tekintetében is. A különböző diszkontráták (3, 7 és 10%) mellett számolt 

értékekből megállapítható, hogy míg a jelentős beruházási költséggel járó atom- és 

szénerőművek esetében a növekvő diszkontráták az LCOE-t jelentősen befolyásolják, addig a 

kis beruházási igényű gáz a diszkontrátára érzéketlen. Alacsonyabb kamatláb mellett a szén 

(és az atom) jóval olcsóbbnak mutatkozik, magasabb kamatlábnál a különbségek 

kiegyenlítődnek. A bizonytalansági intervallum azonban a gáz esetében a legnagyobb, 

elsősorban a tüzelőanyagár jelentős volatilitása miatt. A várt legvalószínűbb érték a gáz 

esetében ~100 EUR/MWh, míg a szén esetében 80 és 100 EUR/MWh között alakul (kamatláb 

függvényében). Alacsony kamatkörnyezetben az időjárásfüggő megújulók már jelenleg is 

viszonylag jó, az alapterheléshez hasonló áron képesek villamos energiát termelni. 

Nagyméretű PV telep esetén (alacsony, 3%-os diszkontrátával) az LCOE ~100 EUR/MWh 

körül alakul, míg onshore szélerőmű esetén 80-85 EUR/MWh a jelzett érték. Az adatok 

helyfüggősége, a pontatlanság és bizonytalanság okán nem jelenthető ki pontosan, mely 

termelési technológia olcsóbb a többinél. Az azonban nyilvánvaló, hogy a drága megújulók 

kora a folyamatos költségcsökkenésüknek köszönhetően leáldozóban van, a megújulók 

fedezeti pontja összehasonlítható a többi termelési technológiával. Ez fenyegetést jelent a 

fosszilis alapú villamosenergia-termelés számára is. 

Az előrejelzések azonban általában a jelenleginél jóval magasabb szén-dioxid kvótaárral 

számolnak hosszú távon. Bár az EU ETS rendszere a kibocsátás monetarizálására lett 

tervezve, a kvóták ára meglehetősen alacsony, így nem ösztönzi közvetlenül az erőműveket a 

fosszilis technológiáktól való megszabadulásra. A kvóták ára valószínűleg csak hatósági 

beavatkozás segítségével (a rendelkezésre álló kvóták számának csökkentésével) emelkedhet 

jelentősen.  

19.  ÁBR A :  EU  ETS  H AVI  FUTURES KVÓTAÁR AK 2010  ÉS  2016  KÖZÖT T  
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EUR/CO2 e 
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Természetesen a gazdasági szempontok mellett továbbra is megjelennek a műszaki, 

rendszerbiztonsági és rendszerüzemeltetési szempontok, melyek bizonyos fosszilis 

kapacitások fenntartását akár a termelt villamos energia árnak versenyképtelensége esetén 

is szükségessé tehetik. Ilyen esetben a rendszer üzemeltetője elsősorban rendszerszintű 

szolgáltatásokra piacára optimalizálja az erőmű működését. 

Összességében elmondható, hogy a fosszilis alapú villamosenergia-termelés területén a 

technológiai fejlesztések áttörő, romboló jellegű innovációja nem várható. A fosszilis 

energiatermelés hazai és európai jövőjét emiatt külső tényezők, az éghajlatváltozás elleni 

küzdelem konkrét eszközei, a politikai és társadalmi akarat és intézkedések fogják 

meghatározni. Ennek ellenére a fosszilis technológiákat korai lenne temetni: az ipari 

energiatárolás hiányával küszködő, jelentős időjárásfüggő megújuló aránnyal rendelkező 

villamosenergia-rendszerben a következő évtizedekben is lehet helye a fosszilis 

kapacitásoknak. 

 


