
A fajlagos területigény alakulása megújuló 
energiaforrások villamosenergia-termelési célú 

hasznosítása esetében 
 

Dr. Fazekas András István 
 

Magyar Villamos Művek Rt. 
H-1011 Budapest, I., Vám utca 5-7.; E-mail: afazekas@mvm.hu

 
 

Összefoglalás: Az egyes villamosenergia-termelési technológiák fontos jellemzője a fajlagos 

területfelhasználás, területigény. E jellemzőnek mindazonáltal nem tulajdonítottak a legutóbbi 

időkig komolyabb jelentőséget. Jelen összefoglaló a megújuló energiaforrások villamosenergia-

célú hasznosítására szolgáló technológiák fajlagos területigényét mutatja be, összehasonlítva más 

technológiák fajlagos területigényével. 
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Előzetes megfontolások 
 

A területfelhasználás tendenciájában 

bekövetkezett változások 

 

Az egyes villamosenergia-termelési technoló-

giák fontos jellemzője a fajlagos területfel-

használás, területigény. E jellemzőnek mind-

azonáltal nem tulajdonítottak a legutóbbi idő-

kig komolyabb jelentőséget. Ennek több oka 

volt. Természetes, hogy adott ipari technológi-

ának meghatározott területigénye van. A terü-

let, a föld, mint gazdasági erőforrás értéke az 

adott terület árában „testesül meg”, abban az 

anyagi ráfordításban, amelyet az adott terü- 

let megszerzésért az adott gazdasági vállalko-

zásnak áldoznia kell. Nyilvánvalóan az adott 

terület, mint gazdasági erőforrás különféle 

célokra hasznosítható, ezáltal értéke akkor sem 

„tűnik el”, ha éppenséggel a rajta telepített 

villamosenergia-termelési technológia felszá-

molásra, lebontásra kerül. Ez magyarázza, 

hogy a földterület értéke nem számolható el az 

állandó költségekben, ebben az értelemben 

tehát nem amortizálható. A földterület értéke 

nem „megy át” a termékbe a termelési folya-

mat során, ellentétben más termelési ténye-

zőkkel.   
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Az elmúlt évszázad utolsó évtizedéig a 

villamosenergia-termelési technológiákra az 

volt a jellemző, hogy azok koncentrált terme-

lést valósítottak meg, s a termelés koncentrált-

sága tendenciáját tekintve állandóan nőtt. Egy-

re nagyobb egységteljesítményű, egyre jobb 

hatásfokú erőművek épültek. Ez a tendencia a 

múlt század utolsó évtizedében jelentősen mó-

dosult. Megjelentek olyan villamosenergia-

termelési technológiák (szélerőművi villamos-

energia-termelés, napenergia hasznosítása 

villamosenergia-termelési célokra, geotermi-

kus erőművek, kis egységteljesítményű villa-

mosenergia-termelő berendezések a decentra-

lizált energiatermelés keretében), amelyekben 

az energiatermelés koncentráltsága lényegesen 

kisebb volt, mint az ún. konvencionális 

villamosenergia-termelési technológiák eseté-

ben, azaz a szénerőművi, az olaj, a földgáz 

tüzelőbázisú villamosenergia-termelés, a víz-

erőművi és atomerőművi villamosenergia-

termelés esetében. Ezen új technológiák fajla-

gos területigénye összehasonlíthatatlanul na-

gyobb, mint az előbbiekben említett konvenci-

onális technológiáké. Ez minőségileg új hely-

zetet teremtett. Ez az egyik lényeges változás, 

ami a területfelhasználással kapcsolatos kérdé-

seket a figyelem középpontjába irányította.  

 

A másik alapvető különbség, változás a koráb-

bi időszakokhoz képest, hogy a konvencionális 

villamosenergia-termelési technológiák abszo-

lút többsége ún. „ipari terület”-nek minősített 

területen létesült. Az új technológiák sokkal 

inkább az érintetlen természetbe települtek. A 

helyválasztást itt sokkal inkább a megújuló 

energiaforrások optimális hasznosítási lehető-

sége határozza meg. Decentralizált energia-

termelés esetében pedig az energiatermelés a 

nem ipari területekről a magasabb értékű terü-

letekre tolódott el (lakóterületekre stb.). E két 

fontos változás eredményeképpen ezen techno-

lógiák „értékesebb” területeket foglalnak el. 

Természetesen a tengeri telepítésű szélerőtele-

pekre az itt elmondottak nem igazak, itt most a 

tendenciáról általánosságban beszéltünk. 

 

Végül a harmadik alapvető különbség, hogy a 

fejlett társadalmakban, a fejlődés posztinduszt-

riális szakaszában levő társadalmakban a terü-

let, mint erőforrás értéke rendkívüli mértékben 

felértékelődött, éppen a fenntartható fejlődés 

állította követelmények miatt.  

 

Mindezen tényezők együttesen teszik szüksé-

gessé azt, hogy az egyes villamosenergia-

termelési technológiák esetében kiemelt jelen-

tőséget tulajdonítsunk a fajlagos területfelhasz-

nálásnak.  

 

A fajlagos területfelhasználás értelmezése  

 

Jelen vizsgálatban a különböző villamos-

energia-termelési technológiák fajlagos terü-

letfelhasználását hasonlítjuk össze. A terület-

felhasználást az adott technológiájú erőmű, 
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energiatermelő egység meghatározó műszaki 

jellemzőjére, nevezetesen a beépített villamos 

teljesítőképességére vetítjük. A megadott érté-

kek szigorúan a technológia területfelhasz-

nálását jellemzik, figyelmen kívül hagyva a 

primerenergia-hordozó kitermelésének, fel-

használásra, átalakításra való előkészítésének, 

valamint az energiaátalakítási folyamatban 

keletkezett hulladékok (például erőművi zagy 

stb.) tárolásának helyszükségletét. Lényeges 

továbbá annak hangsúlyozása, hogy a meg-

adott értékek figyelmen kívül hagyják az adott 

technológiára jellemző éves kihasználási óra-

számot. Ez egyes technológiák esetében jelen-

tősen módosíthatja az adott technológia fajla-

gos területfelhasználásáról kialakult képet. 

Példának okáért, a jellemző éves csúcskihasz-

nálási óraszám a szélerőművi villamosenergia-

termelés esetében hcs = 1300–3000 h/a tarto-

mányban van, míg az atomerőművi villamos-

energia-termelés esetében hcs = 6200–7700 

h/a. Ez azt jelenti, hogy megtermelt villamos 

energiára vetítve ([m2/MWh]) a szélerőművi 

villamosenergia-termelés fajlagos területfel-

használását átlagosan 2,5–6,5-es szorzófaktor-

ral kell növelni. 

 

Az erőművi fajlagos területigény 

és a teljes technológiai láncra 

vonatkoztatott fajlagos területigény 

 

Különbséget kell tenni az adott villamos-

energia-termelési technológia fajlagos terület-

igénye és a teljes technológiai láncra vetített 

fajlagos területigény között. Nem szorul külön 

magyarázatra, hogy más egy lignit tüzelőbázi-

sú erőmű beépített villamos teljesítőképességre 

vetített fajlagos területigénye, ha csak az 

erőművi technológiát tekintjük, s más a lignit-

bázisú villamosenergia-termelés fajlagos terü-

letfelhasználása, ha azt a teljes technológiai 

láncra vetítjük, magyarul, ha a bánya terület-

foglalását is figyelembe vesszük, és azt az 

erőmű területigényével együtt vonatkoztatjuk a 

beépített villamos teljesítőképességre.   

 

Általános megjegyzések a közölt adatokkal 

kapcsolatban 

 

Az egyes villamosenergia-termelési technoló-

giák esetében a közölt adatok általában egy 

értéktartományt adnak meg. Az adott értéktar-

tomány egyes technológiák esetében szűkebb, 

mások esetében tágabb. A jellemző értéktar-

tományok meghatározása alapvetően nagy-

számú konkrét adat feldolgozása alapján tör-

tént ([260]). Figyelembe kell azonban venni 

azt, hogy minden egyes erőmű egyedi tervezé-

sű, a helyi adottságoknak, illetve egyéb sajátos 

szempontoknak megfelelően kialakított. Csak 

néhány technológia és alapvetően kisebb egy-

ségteljesítményű energiatermelő egységek 

esetében van példa arra, hogy azonos műszaki 

kialakítású egységeket építenek nagyobb 

számban. Persze ez a kijelentés is csak megfe-

lelő megszorításokkal igaz, amennyiben pél-
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dául a Paksi Atomerőművel azonos technoló-

giájú, műszaki kialakítású erőműből több is 

üzemel, természetesen részletmegoldásokban 

az egyes erőművek között jelentős különbsé-

gek vannak. Általánosságban azonban az a 

jellemző, hogy az erőművek, különösen a 

szénbázisú villamosenergia-termelés és az olaj 

tüzelőbázisú termelés esetében egyedi kialakí-

tásúak. A vízerőművek esetében ez a kijelentés 

univerzálisan igaz, míg az atomerőművi 

villamosenergia-termelés esetében az a jellem-

ző, hogy néhány erőműtípusból több is üze-

mel, amelyek többé-kevésbé azonosak műsza-

ki kialakításukat tekintve. A fajlagos terület-

igény vonatkozásában mindenesetre bizonyo-

san nincsen jelentős különbség közöttük. A 

gázturbinás erőművi egységek esetében foko-

zottan jellemző a gyárilag összeszerelt ele-

mekből való építkezés, a sorozatban gyártott, 

kereskedelemben forgalmazott elemekből való 

építkezés. A nyíltciklusú gázturbinás egysé-

gek, de az összetett gáz-gőz körfolyamatú 

erőművi egységek között is számos példa van 

azonos műszaki kialakításra. Ugyanez a hely-

zet a gázmotoros energiatermelő egységek 

esetében, vagy a szélerőművi egységek eseté-

ben. Az elmondottakból következik, hogy né-

hány technológiától eltekintve csak értéktar-

tományok adhatók meg a jellemző terület-

igényre vonatkozóan, mert minden egyes erő-

mű esetében egyedi megoldásról, kialakításról 

 

 

van szó. Nagyszámú példa feldolgozása alap-

ján azonban megadhatók a jellemző értéktar-

tományok.  

 

A technológiai helyigény azonban nemcsak az 

egyedi, vagy nem egyedi kialakítás függvénye. 

A helyigény adott technológia esetében is vál-

tozik, változhat a technológiai fejlődés, vagy 

az adott technológiával szemben támasztott 

követelmények megváltozása következtében. 

Gondoljunk csak a környezetvédelmi köve-

telmények indukálta technológiai változások- 

ra, például a szilárd lebegőanyag leválasztás, 

vagy a füstgáztisztítás járulékos technológiáira, 

amely technológiai változásoknak jelentős terü-

letfelhasználásbeli következményei vannak.  

 

Még problematikusabb a helyzet a teljes tech-

nológiai láncra vetített fajlagos területigény 

meghatározásakor. A fosszilis tüzelőanyag 

bázisú villamosenergia-termelés esetében, il-

letve az atomerőművi villamosenergia-ter-

melés esetében a primerenergia-hordozók ki-

termelése a domináns a fajlagos területfelhasz-

nálás alakulása vonatkozásában. Nem szorul 

különösebb magyarázatra, hogy a bányák ki-

alakítása minden esetben egyedi, az adott geo-

lógiai körülmények által meghatározott. A 

számítások alapjául ilyen esetekben jellemző 

átlagértékek, az adott technológiára jellemző 

műszaki megoldások szolgálnak.  
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A különböző villamosenergia-
termelési technológiák 
fajlagos területigénye 

Összefoglalás 
 

A különböző villamosenergia-termelési tech-

nológiák összehasonlításakor ma már fontos 

szempont az, hogy milyen az adott technológia 

fajlagos területfelhasználása (területigénye). 

Ez a jellemző érték értelmezhető az adott 

energiaátalakítási technológiára, vagyis az 

erőművi villamosenergia-termelésre vonatko-

zóan éppenúgy, mint a villamosenergia-ter-

melés teljes technológiai láncára vonatkozóan.  

 

Jellemző fajlagos területigény 

 

Mindezek figyelembevételével a 2-1., 2-2. és 

2-3. táblázat a különböző villamosenergia-

termelési technológiák fajlagos területigényét 

adja meg. A táblázatokban közölt értékek után 

zárójelben szereplő szám az adott értékhez 

kapcsolódó megjegyzés sorszáma. Ezt a cikk 

végén közöljük.  

 

A 3-1. táblázat összefoglaló áttekintést ad az 

egyes villamosenergia-termelési technológiák 

fajlagos területigényéről.  

 

 
 
 

2-1. táblázat 
Különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos területigénye 

(1.- 3. csoportba tartozó technológiák) 
 
Ssz. Villamosenergia-termelési technológiák Fajlagos területigény, m2/MW 
1. Szénbázisú villamosenergia-termelés 180 – 300 (1) 
1.1. Konvencionális szénbázisú villamosenergia-termelés  180 – 260 (2) ; 220 (3)    
1.1.1 Konvencionális kőszénbázisú villamosenergia-termelés 190 (4) ; 200 (5) ; 250 (6) ; 210 (7) 
1.1.2 Konvencionális lignit és barnaszén tüzelőbázisú villamosenergia-termelés  234 (8)  
1.2. Fluidtüzeléses szénbázisú villamosenergia-termelés 
1.2.1. Légköri nyomású, buborékos, stacioner fluidtüzeléses villamosenergia-termelés    
1.2.2. Légköri nyomású, cirkulációs fluidtüzeléses villamosenergia-termelés  
1.2.3. Nyomás alatti cirkulációs fluidtüzeléses villamosenergia-termelés  

 

1.3. Szuperkritikus kezdőparaméterű szénbázisú villamosenergia-termelés  215 (9) ; 190 (10) ; 180 (11) 
1.4. Integrált szénelgázosításos kombinált ciklusú (összetett gáz-gőz körfolyamatú) 

villamosenergia-termelés  
260 –300 (12) ; 280 (13)  

2. Olaj tüzelőbázisú villamosenergia-termelés 80 – 260 (14) 
2.1. Olaj tüzelőbázisú konvencionális villamosenergia-termelés 180 – 260 (15) ; 220 (16) ; 180 (17) 
2.2. Könnyű fűtőolaj tüzelőbázisú gázturbinák  80 – 100  (18) ; 85 (19) 
2.3. Villamosenergia-termelés benzin/gázolaj üzemanyagú belsőégésű motorral 120 - 150 (20)     
3. Földgáz tüzelőbázisú villamosenergia-termelés  70 – 180 (21) 
3.1. Földgáz tüzelőbázisú konvencionális villamosenergia-termelés 140 – 180 (22) ; 130 (23)  
3.2. Összetett, gáz-gőz körfolyamatú (kombinált ciklusú) villamosenergia-termelés 120 – 160 (24) ; 135 (25) 
3.3. Villamosenergia-termelés nyíltciklusú gázturbinával 80 – 100  (26)  
3.4. Villamosenergia-termelés földgáz üzemanyagú belsőégésű motorral 70 – 90 (27)     
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2-2. táblázat 
Különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos területigénye 

(4.- 7. csoportba tartozó technológiák) 
 
Ssz. Villamosenergia-termelési technológiák Fajlagos területigény, m2/MW 
4. Kapcsolt energiatermelés 
4.1. Ellennyomású kapcsolt energiatermelés  
4.2. Elvételes kondenzációs kapcsolt energiatermelés  
4.3. Kapcsolt energiatermelés összetett gáz-gőz körfolyamatú erőművekkel (kombinált ciklusú, 

kogenerációs villamosenergia-termelés 
4.4. Kapcsolt energiatermelés belső égésű motorokkal 
4.5. Kapcsolt energiatermelés egyéb technológiái 
4.5.1. Fűtőgázturbinás kapcsolt energiatermelés 
4.5.2. Mikroturbinás kapcsolt energiatermelés 
4.5.3. Stirling-motoros kapcsolt energiatermelés 
4.5.4. Kapcsolt energiatermelés tüzelőanyag-cellákkal   
4.5.5. Kapcsolt energiatermelés gőzmotorokkal   
4.5.6. Kapcsolt energiatermelés szerves Rankine-körfolyamat alkalmazásával   

Specifikusan e technológiákra nem 
értelmezhető. Alapvetően a primerener-
gia-hordozó bázistól függ.    

5. Atomerőművi villamosenergia-termelés 260 – 320 (28) ; 280 (29) ; 260 (30) 
5.1. Könnyűvizes (könnyűvízhűtésű és könnyűvíz-moderátoros) atomreaktor 
5.1.1. Nyomottviszes atomreaktor 
5.1.2. Elgőzölögtető atomreaktor 

260 – 280 (31) ; 280 (32) ; 260 (33) 

5.2. Nyomottvizes, nehézvízhűtésű és nehézvíz-moderátoros atomreaktor 
5.3. Grafitmoderátoros atomreaktor  
5.3.1 Könnyűvizes elgőzölögtető, grafitmoderátoros atomreaktor  
5.3.2.  Gázhűtésű, grafitmoderátoros atomreaktor 
5.4. Gyorsreaktorok 

260 – 300 (34) ; 280 (35) ; 260 (36) 

5.5. Kis és közepes atomreaktorok 280 –320 (37)  
6. Vízerőművi villamosenergia-termelés 
6.1. Átfolyós vízerőművek 
6.2. Tározós vízerőművek 

12 000 – 16 000 (38) ; 14 000 (39) ; 20 
000 – 24 000 (40) ; 22 400 (41) ; 13 000 
(42) 

7. Szivattyús-tározós vízerőművek 15 000 – 20 000 (43) 
 

2-3. táblázat 
Különböző villamosenergia-termelési technológiák fajlagos területigénye 

(8.- 14. csoportba tartozó technológiák) 
 
Ssz. Villamosenergia-termelési technológiák Fajlagos területigény, m2/MW 
8. Tüzelőanyag-cellák 
8.1. Polimer-elektrolit membrános tüzelőanyag-cella 
8.2. Foszforsavas tüzelőanyag-cella 
8.3. Szilárd oxidos tüzelőanyag-cella 
8.4. Olvadt karbonátos tüzelőanyag-cella 
8.5. Alkáli tüzelőanyag-cella 

180 – 260 (44) ; 220 (45) 

9.  Geotermikus energia villamosenergia-termelési célú hasznosítása  1000 – 1500 (46) ; 1200 (47)  
10. Napenergia villamosenergia-termelési célú hasznosítása 25 000 – 61 000 (48) 
10.1. Naphőerőmű  25 000 – 32 000 (49) 
10.1.1. Naptorony  28 000 – 32 000 (50) ; 30 000 (51) 
10.1.2. Parabolavályús kollektoros naphőerőmű 25 000 – 30 000 (52) ; 25 000 (53)   
10.2. Napelemes (fotovoltaikus) villamosenergia-termelés 35 000 – 65 000 (54) ;  52 000 – 61 000 (55) 

 10



2-3. táblázat folytatása 
 
Ssz. Villamosenergia-termelési technológiák Fajlagos területigény, m2/MW 
11. Szélerőművek 30 000 – 65 000 (56) ; 40 000 – 80 000 (57) 
12. Villamosenergia-termelés biomasszából  
12.1. Konvencionális hőerőművi villamosenergia-termelés biomassza-tüzeléssel Nincs adat. 200 – 300 (58) 
12.2. Konvencionális villamosenergia-termelés biogáz-tüzeléssel Nincs adat. 
13.  Villamosenergia-termelés hulladékból Nincs adat. 
14. Egyéb, nem konvencionális villamosenergia-termelési technológiák  
14.1. Árapály-erőművek Nincs adat. 
14.2. OTEC villamosenergia-termelési technológia (hőkonverziós villamosenergia-termelés) Nincs adat.  
14.3. Hullámerőművek Nincs adat. 
14.4. MHD villamosenergia-termelés 260 –300 (59) ; 280 (60) 
14.5 Fúziós atomerőművi villamosenergia-termelés Nincs adat.  
 

3-1. táblázat 
Az egyes villamosenergia-termelési technológiák fajlagos területigénye 
(az energiaátalakítási folyamatra és a teljes technológiai láncra vetítve) 

 
Villamosenergia-termelési technológia A villamosenergia-termelés 

fajlagos területigénye 
(az energiaátalakítási folyamat 
fajlagos területigénye, m2/MW 

A villamosenergia-termelés teljes 
technológiai láncára vetített 

fajlagos területigény, m2/MW 

Szénbázisú villamosenergia-termelés 180 – 300 5 000 – 75 000 
Olaj tüzelőbázisú villamosenergia-termelés 80 – 260 2 000 – 12 000 
Földgáz tüzelőbázisú villamosenergia-termelés  70 – 180 1 500 – 10 000 
Atomerőművi villamosenergia-termelés 260 – 320 7 500 – 37 500 
Vízerőművi villamosenergia-termelés 12 000 – 24 000 12 000 – 24 000 
Szivattyús-tározós vízerőművek 15 000 – 20 000 15 000 – 20 000 
Tüzelőanyag-cellák 180 – 260  
Geotermikus energia villamosenergia-termelési célú hasznosítása 1000 – 1500 1000 – 1500 
Napenergia villamosenergia-termelési célú hasznosítása 25 000 – 61 000 25 000 – 61 000 
Szélerőművek 30 000 – 80 000 30 000 – 80 000 
Villamosenergia-termelés biomasszából Nincs adat. 200 – 300 (becsült érték). 200 000 – 4 000 000 

 
 
Az adatok alapján megállapítható, hogy a világ 

villamosenergia-termelésének döntő hányadát 

adó fosszilis tüzelőbázisú és nukleáris techno-

lógiák fajlagos területigénye 70–320 m2/MW 

tartományban helyezkedik el. A vízerőművek 

esetében ez az érték már két nagyságrenddel 

nagyobb, 12 000–24 000 m2/MW. A földgáz 

tüzelőbázisú villamosenergia-termelés fajlagos 

területigénye a legkisebb, ezen belül is a gáz-

turbinás villamosenergia-termelésé (80–100 

m2/MW). Ez érthető, hiszen nagyteljesítmé-

nyű, kompakt, segédberendezéseket alig 

igénylő technológiáról van szó. Igen kicsi a 

belsőégésű motorokkal történő villamos-

energia-termelés helyigénye is. Valamivel 

kisebb, mint a gázturbinásé, de az energia-

termelő egységek beépített teljesítőképessége 

ebben az esetben jelentősen kisebb. Míg gáz-

 11



turbinák esetében 100 MW feletti értékekről 

van szó a nagy gépek esetében, addig belső-

égésű motorok esetében 2–6 MW ez az érték.  

 

A tüzelőanyag-cellák fajlagos technológiai 

helyigénye a fosszilis tüzelőbázisú erőműve-

kével közel azonos.   

 

A megújuló energiaforrásokat hasznosító 

villamosenergia-termelési technológiák közül 

a biomassza tüzelésű erőművek, a hulladék-

hasznosító erőművek technológiai helyigénye 

a fosszilis tüzelőbázisú erőművek technológiai 

helyigényével közel azonos. A geotermikus 

erőművek fajlagos területfelhasználása már 

többszöröse a fosszilis tüzelőbázisú, illetve 

nukleáris bázisú erőművekének (1000–1500 

m2/MW). Fajlagosan nagyon nagy ezzel szem-

ben a szélerőművi villamosenergia-termelés 

(30 000–80 000 m2/MW) és a napsugárzást 

hasznosító villamosenergia-termelési techno-

lógiák területfelhasználása (25 000–61 000 

m2/MW). Mindkét esetben a hasznosított pri-

merenergia-hordozó alacsony teljesítménysű-

rűsége miatt adódnak a hatalmas méretek.  

 

Lényegileg más képet kapunk abban az eset-

ben, ha a teljes technológiai láncra vetített faj-

lagos területfelhasználást tekintjük az egyes 

villamosenergia-termelési technológiák eseté-

ben. A korábbiakban már utaltunk arra, hogy 

ebben az esetben már figyelembe kell venni az 

egyes erőműtípusok esetében jellemző éves 

kihasználási óraszámot és az adott erőműtípus 

esetében jellemző élettartamot.  

 

Általánosan kijelenthető, hogy minden esetben 

a primerenergia-hordozó kitermelésének és 

felhasználásra való előkészítésének a techno-

lógiája a meghatározó a fajlagos területfel-

használáson belül. Kijelenthető továbbá az is, 

hogy az egyes technológiák fajlagos területfel-

használása már azonos nagyságrendben mo-

zog. A fosszilis primerenergia-hordozók tö-

megegységre, illetve térfogategységre vetített 

energiatartalma ugyan igen magas értékű 

(nagy fűtőértékű feketeszenek esetében 25–29 

MJ/kg, fűtőolaj esetében 42 MJ/kg, földgáz 

esetében 34 MJ/m3), azonban geológiai előfor-

dulásuk, az alkalmazható kitermelési techno-

lógiák és a rendkívül koncentrált erőművi 

energiatermelés következtében a teljes techno-

lógiai láncra vetített fajlagos területigény ma-

gas, már a megújuló energiaforrásokat haszno-

sító technológiák területigényével összemérhe-

tő (5000–75 000 m2/MW a szén tüzelőbázisú, 

2000–12 000 m2/MW az olaj tüzelőbázisú és 1 

500–10 000 m2/MW a földgáz tüzelőbázisú 

villamosenergia-termelési technológiák eseté-

ben. Az atomerőművekben fűtőelemként hasz-

nált nukleáris hasadóanyagok fajlagos energia-

tartalma nagyon magas, azonban az uránérc 

természetben igen kis koncentrációban fordul 

elő, ezért óriási volumenű kőzetmennyiség 

kitermelésére van szükség a megfelelő meny-

nyiség előállításához. Ez magyarázza, hogy a 
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nukleáris villamosenergia-termelés teljes tech-

nológiai láncra vetített fajlagos területfelhasz-

nálása a szélerőművek, illetve a napsugárzást 

hasznosító technológiák fajlagos területfelhasz-

nálásával közel azonos (7500–37 500 m2/MW).  

 

A szélerőművek, illetve a napsugárzás energiá-

ját hasznosító villamosenergia-termelési tech-

nológiák esetében nem értelmezett az energia-

átalakítási folyamatra és a teljes technológiai 

láncra vetített fajlagos területfelhasználás kö-

zötti különbségtétel. A biomassza villamos-

energia-termelési célú hasznosítása esetében a 

legnagyobb a fajlagos területigény (200 000–

4 000 000 m2/MW), amit a 3-1. táblázatban 

foglalt értékek magyaráznak. Érdekességkép-

pen megemlíthető, hogy a geotermikus erőmű-

vek fajlagos területfelhasználása a legkedve-

zőbb (1000–1500 m2/MW) abban az esetben, 

ha a teljes technológiai láncra vetített fajlagos 

területigényt tekintjük.  

 

Megjegyzések a 2.1, 2-2., 2-3. 

és a 3-1. táblázatokban közölt értékekhez 

 

(1) A megadott értéktartományok alsó és 

felső értékének figyelembevételével. A 

megadott értékek az erőművek átlagos 

területét adják meg. Ez magában foglalja 

a széntároló tér területfoglalását is. A 

széntér nagyságát illetően igen jelentős 

különbségek vannak az egyes erőművek 

között. Számos esetben az erőmű terüle-

te a későbbi bővítés szándéka miatt je-

lentősen nagyobb, mint amit az adott fej-

lettségű technológia igényelne.  

(2) Jellemző értéktartomány. 

(3) ([235] ; 76). 

(4) East River P. P. (Consolidated Edison 

Company of New York, BT = 1000 

MW). 

(5) Breed P. P. (Indiana & Michigan 

Electric Company. BT = 500 MW). 

(6) Clinch River Nr. 1. P. P. (Tennessee 

Valley Authority. BT = 900 MW). 

(7) Clinch River Nr. 2. P. P. (Tennessee 

Valley Authority. BT = 900 MW). 

(8) Kraftwerk Sholven B (Németország) 

(BT = 370 MW). 

(9) Kraftwerk Hüls (Chemische Werke Hüls 

AG,  Németország, BT = 88 MW). 

(10) Eddystone P. P. No.1. (Philadelphia 

Electric Co. USA, BT = 325 MW). 

(11) Drakelow „C”  P. P. (Central Electricity 

Co., USA BT = 375 MW). 

(12) Jellemző értéktartomány. 

(13) ([235] ; 76). 

(14) A megadott értéktartományok alsó és 

felső értékének figyelembevételével. 

(15) Jellemző értéktartomány. 

(16) ([235] ; 76). 

(17) (Kali Ben P. P. (Egyesült Arab Emirátu-

sok, BT = 300 MW) 

(18) Jellemző értéktartomány. 

(19) Sylhet I. P. P. (Bangladesh, BT = 290 

MW). 

 13



(20) Jellemző értéktartomány, figyelembe 
véve a tüzelőanyag-tárolás helyigényét. 

(21) A megadott értéktartományok alsó és 
felső értékének figyelembevételével. 

(22) Jellemző értéktartomány. 
(23) ([235] ; 76). 
(24) Jellemző értéktartomány. 
(25) Yokohama P. P. (Tokyo Electric Power 

Company, Japán, BT = 8 x (225 + 125 
MW) = 2800 MW). 

(26) Jellemző értéktartomány. 
(27) A jellemző beépített teljesítőképesség 

általában 1 MW érték alatt van. A legna-
gyobb egységek is 1-6 MW nagyságúak, 
bár van példa nagyobb egységekre is.   

(28) A megadott értéktartományok alsó és 
felső értékének figyelembevételével.  

(29) ([235] ; 76). 
(30) ([235] ; 77).  
(31) Jellemző értéktartomány.  
(32) ([235] ; 76). 
(33) ([235] ; 77). 
(34) Jellemző értéktartomány.  
(35) ([235] ; 76). 
(36)    ([235] ; 77). 
(37) A kisebb egységteljesítmény a fajlagos 

területigényben jelentkező különbség 
oka alapvetően.  

(38) Jellemző átlagérték tartomány kis víz-
erőművek (BT < 10 MW) esetében. 

(39) Kis vízerőművek  (BT < 10 MW)  eseté-
ben ([235] ; 76). 

(40)  Jellemző átlagérték tartomány nagy víz-
erőművek (BT > 10 MW) esetében. 

(41) Nagy vízerőművek (BT > 10 MW)  ese-
tében ([235] ; 76). 

(42) Karakaya P. P. (Karakaya, Törökország, 
(BT = 1800 MW).   

(43) Jellemző átlagérték-tartomány. 
(44) Jellemző értéktartomány. 
(45) ([235] ; 76). 
(46) Jellemző értéktartomány. A megadott 

értékek az erőműtechnológia helyfogla-
lását adják meg. Az esetek többségében 
a hőhordozó közeg (például gőz) „össze-
gyűjtése” nagyságrenddel nagyobb terü-
letet igényel. Erre vonatkozóan azonban 
egyelőre nem állnak rendelkezésre ada-
tok.   

(47) ([235] ; 76). 
(48) A megadott értéktartományok alsó és 

felső értékének figyelembevételével. 
(49) Jellemző értéktartomány. 
(50) Jellemző értéktartomány. 
(51) ([235] ; 76, 77). 
(52) Jellemző értéktartomány. 
(53) ([235] ; 76). 
(54) Jellemző értéktartomány. 
(55) ([235] ; 76). 
(56) Tengeri telepítésű szélerőtelepek eseté-

ben ([235] ; 76). 
(57) Szárazföldi telepítésű szélerőtelepek 

esetében ([235] ; 76).  
(58) Becsült érték a biomassza tüzelésű erő-

művekre vonatkozóan.  
(59) Jellemző értéktartomány. 
(60) ([235] ; 76). 
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