
 

 

 

 
 

 

Energiafüggőségünk ára 

 

2010. november 4-én az Energetikai Szakkollégium szervezésében 

Kov{cs G{bor és Ihn{th Ferenc, az MVM ERBE Zrt. Gépésztechnológiai, 

illetve Elemzési Oszt{ly{nak vezetői Energiafüggőségünk {ra címmel 

előad{st tartottak. Az előad{s sor{n bemutat{sra kerültek a gyakorlatban is 

legelterjedtebb kiserőművi technológi{k, azok főbb műszaki saj{toss{gai és 

gazdas{goss{gi mutatói. Az előad{s kitekintést nyújtott a gazdas{goss{gi 

értékelés különböző lehetőségeire és azok helyes értelmezésére. A téma 

műszaki oldal{t Kov{cs G{bor, míg gazdas{gi vonatkoz{sait Ihn{th Ferenc 

ismertette.  

 

Az előad{s bevezetéseként Kov{cs G{bor kitekintést nyújtott arra, 

hogy mikor és hogyan is alakult ki energiafüggőségünk az idők folyam{n. A 

18. sz{zadban kezdődött meg a szén nagymértékű felhaszn{l{sa, majd az 

autók, repülők, hajók megjelenésével és elterjedésével a kőolaj felhaszn{l{sa is 

rohamosan növekedett, ami a földg{zról is elmondható. A 20. sz{zadtól m{r 

nem csak a közlekedés, fűtés, hanem a vil{gít{s és a komfort ir{nti egyre 

növekvő igény is hozz{j{rult energiafüggőségünk növekedéséhez. 

Gondoljunk csak a légkondicion{lókra, sz{mítógépre, plazma Tv-re, r{dióra 

stb.. Korunk t{rsadalma eljutott oda, hogy villamos energia nélkül nehezen 

vagy egy{ltal{n nem is tudn{ elképzelni az életet. Mi is lenne velünk nélküle? 

Magyarorsz{gon a villamosenergia-felhaszn{l{s lényegében a XIX. 

sz{zad végén kezdődött, majd a XX. sz{zad közepétől kezdett rohamosan 

teret hódítani. Az 1950-es évektől napjainkig az éves felhaszn{l{s 

tizenötszörösére növekedett és a szakértők tov{bbi növekedést jósolnak. 

Energiafüggőségünk kialakul{s{nak ismertetését követően Kov{cs G{bor 

r{tért előad{sunk fő tém{j{ra, a különböző energiaforr{sokon alapuló 

erőművek összehasonlít{s{ra, mind műszaki, mind gazdas{goss{gi 

szempontból. 

Az utóbbi időszakban Magyarorsz{gon gombamódon szaporodnak a 

kiserőművek (50 MW alatti bruttó beépített villamos teljesítőképesség). Ezek 

között vannak g{zmotoros, kombin{lt ciklusú, szén- vagy megújuló 

energiaforr{sra épülő erőműveink. A vizsg{latok szempontj{ból a 



nagyerőművek jelentősen eltérő összehasonlít{si alapot igényelnek, ezért a 

mai előad{son a kiserőművek összehasonlít{s{ra összpontosítottunk. 

Az összehasonlít{s főbb szempontjai az al{bbiak. 

• teljesítmény: éves villamosenergia-termelés 

• kihaszn{l{s: technikai üzemkészség és energiaforr{s adotts{gai 

• telephelyi adotts{gok 

• gazdas{goss{g 

Az energetikai beruh{z{sok gazdas{goss{gi értékelését Ihn{th Ferenc 

ismertette. Kiemelte, hogy csak úgy kaphatunk re{lis képet az elemzés sor{n, 

ha több mutatót is összehasonlítunk. Ám ügyelnünk kell arra, hogy milyen 

szempontokat veszünk figyelembe. 

Egy erőművi beruh{z{st komoly megvalósíthatós{gi elemzés előz meg, 

melynek sor{n vizsg{lj{k a beruh{z{s megtérülését és a megtérülés 

időtartam{t. Előadónk először a két alapmódszert, majd a különböző 

gazdas{gi mutatósz{mokat defini{lta. 

A statikus módszer alkalmaz{sakor nem, míg a dinamikus módszer esetén 

figyelembe veszik a pénzmozg{sok időértékét. Az előbbit péld{ul akkor 

szokt{k alkalmazni, amikor sok beruh{z{si lehetőség {ll rendelkezésre és 

azokból szeretnék kiv{lasztani, hogy melyikekkel érdemes tov{bb 

foglalkozni. Az utóbbit m{r specifikusabb esetekben szokt{k alkalmazni. E 

dinamikus módszer mutatósz{mait ismertette velünk részletesebben az 

előadó, mivel ezeket vették az összehasonlít{s alapj{ul.  

Az NPV (Net Present Value) a beruh{z{s élettartama alatt keletkező 

pénz{ramok jelenértékének összege. Előnye, hogy könnyű kisz{mítani, illetve 

jó módszer az egym{st kölcsönösen kiz{ró beruh{z{sok rangsorol{s{ra. 

H{tr{nya, hogy könnyen félrevezetheti a beruh{zókat, illetve nem könnyű 

értelmezni. 

Az IRR (Internal Rate of  Return) az a diszkontr{ta, amelynél a beruh{z{s 

nettó jelenértéke 0. Az „elfogadni’ vagy „elutasítani” típusú v{laszt igénylő 

problém{kn{l jól működik, könnyű értelmezni. Azonban ezt is könnyű 

félreérteni a %-os mértékegysége miatt. Tov{bb{ h{tr{ny{t képezi 

sz{mít{s{nak bonyolults{ga. 

Amennyiben az NPV és IRR nagyobb, mint 0, akkor ez egy rövid időn belül 

megtérülő beruh{z{si lehetőség; ellenkező esetben a hosszú megtérülési idő 

végett nem célszerű e lehetőséget v{lasztani. 

Nagyon fontos, hogy beruh{z{si lehetőségeknél sohasem szabad egy 

mutatósz{mra hagyatkozni, mert könnyen félre vezethet minket! Szükséges 

még azt is megjegyezni, hogy azt is eredményként könyveljük el, ha kv{zi 

nincs eredmény. Azaz ha a sz{mít{sok sor{n olyan mutatókat kapunk, 

amelyek mellett nem javasolt a beruh{z{s megvalósít{sa.  

Kedvező eredmények esetén a végső döntés befoly{solója a hitelező bank, 

mely kemény feltételeket szabva nagyban meghat{rozza a beruh{z{s 

kimenetelét. 



Ezt követően Ihn{th Ferenc ismertette cégük üzleti terv készítéséhez 

alkalmazott metodik{j{nak alapjait. A terveket az MS Excelben elkészített 

egym{sra épülő és egym{ssal összefüggő munkalapok és t{bl{zatok 

összessége adja. Struktúr{j{t tekintve tartalmazza az eredményeket, 

makrogazdas{gi adatokat, beruh{z{st és amortiz{ciót, üzemeltetési 

költségeket, tüzelőanyag költésegeket, bevételeket, finanszíroz{si 

konstrukciót, eredmény-kimutat{st, cash-flowt, pénzügyi mérleget, 

mutatósz{mokat, diagramokat, érzékenységi vizsg{latokat.  

A gazdas{goss{gi sz{mít{sokat különböző célfüggvényeket meghat{rozva 

lehet elvégezni, melyek a következők lehetnek: 

• NPV 

• IRR 

• Megtérülési idő 

• Villamosenergia-értékesítési {r 

• Hőenergia értékesítési {r 

• Tüzelőanyag költség 

A sz{mít{sok elvégzésénél megfontolandó az egyes v{ltozatok sz{ma, 

ugyanis annak növekedése döntésképtelenséghez vezethet. Ezért a 

bemutat{sra kerülő v{ltozatok összehasonlít{sok alapj{ul egyedül a 

villamosenergia-értékesítési {ra szolg{lt a statikus önköltségi {r 

meghat{roz{s{val.  

Kov{cs G{bor {tvéve a szót ismertette a kiserőművek összehasonlít{sa 

sor{n figyelembe vett paramétereket, majd az elemzések eredményeit 

ismertette kiserőmű csoportokként. A főbb műszaki peremfeltételek az 

al{bbiak voltak: az adott erőmű zöld mezős beruh{z{s keretében valósul meg; 

az erőmű sz{raz hűtést alkalmaz; külső költségek nem képzik a sz{mít{sok 

részét. A defini{lt pénzügyi kondíciók a következők: projektfinanszíroz{s 

megoszl{s{nak 20 % és 80 %-os ar{nya (saj{t tőke, illetve banki hitel), 10 éves 

hitel futamidő, 6 %-os kamatl{b, a projekt nem élvez {llami t{mogat{st. Az 

egyes kiserőmű típusok összehasonlít{s{nak alapja a villamos energia 

önköltség, mely tartalmazza a tüzelőanyag, tov{bb{ az üzemeltetés és 

karbantart{s (személyzet, segédanyag, CO2 kvóta {ra, stb.) költségét, valamint 

a hiteltörlesztést nyereség nélkül. 

Megemlítve az egyes technológi{k saj{toss{gait, a faapríték tüzelésű 

kiserőműveknél nem feltétlenül szükséges külön t{rolóhelyet biztosítani az 

apríték sz{m{ra, ami költségcsökkentési tényező. Ez viszont csak abban az 

esetben tehető meg, amennyiben a faapríték az erőműhöz közel rendelkezésre 

{ll, mivel ellenkező esetben m{r a sz{llít{si és logisztikai szempontokat is 

figyelembe kell venni, amelyek mind költségnövelő tényezők. A beruh{z{si 

költség a megújulókéhoz képest alacsony. A villamos energia önköltségi {ra 

sz{mít{sokkal meghat{rozva 26,80 Ft/kWh. 

Szalmatüzelés esetén a tüzelőanyag sz{llít{sa kockab{l{z{suk ut{n nagy 

teherautókkal történik. Gondoskodni kell fedett t{roló térről, hiszen a nedves 

szalma nem gyullad meg. A szalm{t egy komoly darurendszer - mely egyben 



nedvességmérésre is alkalmas - helyezi r{ a sz{llítószalagra. Ezut{n egy csig{s 

szerkezet szétbontja a szalm{t és a tűztér felé tov{bbítja. A sz{llít{s és a 

t{rol{s, valamint a darurendszer jelenthet relatíve komoly költséget. A 

tüzelőanyag {ra olcsóbb, mint a faaprítéké, viszont beruh{z{si költségük és 

hat{sfokuk közel hasonló. A villamos energia önköltségi {ra 25,41 Ft/kWh.  

A szélerőművek egyes saj{toss{gait méretei adj{k. Egy 2 MW-os egység eléri 

a 105 méter magass{got és a rotor {tmérője a 90 métert. A szélerőművekkel 

kapcsolatos legfőbb probléma, hogy megnehezítik a villamosenergia-rendszer 

szab{lyoz{s{t, hiszen a szél vagy fúj, vagy nem. Beruh{z{si költségük magas, 

3,4 milli{rd forint. Az önköltségi {ra is magasabb az előzőekhez képest, 28, 77 

Ft/kWh. 

A naperőműveknél is érvényesek a rendszerszab{lyoz{ssal kapcsolatban 

megfogalmazottak, hiszen csak akkor üzemel, ha süt a nap. Emellett 

probléma, hogy a napelemekre r{rakodó por ak{r 20-25 %-kal is ronthatja a 

hat{sfokot, ezért azok tisztít{s{ról is gondoskodni kell. Ez villamos energia és 

nagymennyiségű víz felhaszn{l{s{val j{r. Beruh{z{si költsége magasabb, 

mint a szélerőműé. Önköltségi {ra a bemutatottak közül ennek a 

legmagasabb, 68,48 Ft/kWh. 

A vízerőművek telepítése nagy beruh{z{si költséggel j{r. A zsilip, a g{t és a 

vízturbin{k megépítése nagy anyagi befektetést igényelnek. Rendelkezésre 

{ll{sa is megkérdőjelezhető síkvidéki, haz{nkhoz hasonló éghajlatú 

orsz{gokban, hiszen {rvíz idején egy{ltal{n nem, asz{ly idején pedig a lassan 

összegyűlő szükséges vízmennyiség miatt keveset lehet haszn{lni. Önköltségi 

{ra 20,78 Ft/kWh. 

A biog{zzal működő kiserőműveket is magas építési költségek jellemzik. 

Probléma a füstg{z magas kéntartalma, mely a technológi{n belül lerakódva 

meghib{sod{shoz vezethet, illetve a levegőbe jutva szennyező hat{sú, ezért 

indokolt a füstg{z fokozott tisztít{sa. Égés sor{n csak a tüzelőanyag 10-15 %-a 

v{lik g{zz{, a fennmaradó salakanyag t{rol{s{ról gondoskodni kell. Főleg 

{llati eredetű alapanyaggal dolgoznak, ezért érdemes sertés- vagy marhatelep 

mellé telepíteni az erőművet a sz{llít{si költségek csökkentése végett. A nettó 

hat{sfok magasabb, mint a szalma és faapríték esetén. Önköltségi {ra 24,16 

Ft/kWh. 

A hulladékhasznosít{s villamosenergia-termelésre alkalmas technológi{i a 

közvetlen égetés, illetve a depóniag{z kinyerése, majd felhaszn{l{sa. Az 

előbbinél jelentős költségeket jelent a hulladék kezelése, előkészítése. Az 

alacsony gőzparaméterek (T~450C) alacsony villamos hat{sfokot (24,3%) 

eredményeznek, s tov{bbi h{tr{ny az égetésből h{tra maradt anyagok 

kezelésének szükségessége. A villamos energia önköltségi {ra 27,54 Ft/kWh. 

A g{zmotoros fűtőerőmű magas nettó hat{sfokkal (42,2 %) üzemel, azonban a 

tüzelőanyaga (földg{z) dr{ga (2600 Ft/GJ). A villamos energia önköltségi {ra 

26,5 Ft/kWh. 

A g{zturbin{s kombin{lt ciklusú kiserőművek szintén magas hat{sfokkal, és 

dr{ga tüzelőanyag{rral rendelkeznek. Az önköltségi {r 28,16 Ft/kWh. 



A szénerőmű tüzelőanyag{ra jóval olcsóbb, 900Ft/GJ, viszont nettó hat{sfoka 

alacsonyabb. Önköltségi {ra 32,61 Ft/kWh. 

A fajlagos villamos energia elő{llít{si költségeket és azok összetevőit a 

különböző technológi{k esetében az 1. {bra foglalja össze, ismerteti.  
 

 

1. {bra Fajlagos villamos energia elő{llít{si költségek különböző technológi{k 

esetében 

Megfigyelhető, hogy a megújuló energiaforr{sokra épülő technológi{k 

fajlagos villamos energia elő{llít{si költségei a hiteltörlesztés időszak{ban 

még jóval dr{g{bbak, mint a hagyom{nyos, fosszilis energi{ra épülő 

erőművek esetében. Azonban a hiteltörlesztést követő időszakban éles v{lt{s 

következik be: a megújulókra épülő erőművek költségei nagymértékben 

csökkennek. Szembetűnő péld{ul a vízerőmű 1,73 Ft/kWh költsége. 

Kov{cs G{bor a tov{bbi lépések rövid ismertetésével z{rta az előad{st, 

melyben a legelőnyösebb technológi{k kiv{laszt{s{hoz szükséges 

szempontokat mutatta be, mint péld{ul a lok{lis szempontok figyelembe 

vétele, vagyis a környezeti adotts{gok szem előtt tart{sa, a külső költségek 

meghat{roz{sa, a hazai besz{llít{si lehetőségek, valamint a 

munkahelyteremtés lehetősége. 

Az előad{s sor{n Kov{cs G{bor és Ihn{th Ferenc bemutatta a 

tudom{ny jelenlegi {ll{sa szerint a megújuló és nem megújuló 

energiaforr{sokból történő villamosenergia-termelés lehetőségeit. A 

t{rsadalom egyre fokozódó környezettudatoss{ga és a nem megújuló 

energiaforr{sok fokozatos kimerülése feltehetően az alternatív 

energiatermelési lehetőségek kutat{sa és felhaszn{l{sa ir{ny{ba fogja terelni 

az emberiséget. A technológia fejlődésével az előad{son bemutatott fajlagos 

beruh{z{si és energiatermelési költségek valószínűleg csökkenni fognak a 

megújulok esetében. 

 

Fatalin Dóra 
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