
In Hungary 61,5% of domestic
electricity production is 

carbon-free – thank to the
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generation (51,4%) and parallel 
use of renewable energy

sources (10,1%)!
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Long term vision on: 
*Domestic electricity production vs import (import dependence vs energy

independence);
* Electricity import or export;
* Increase of employment in the electricity sector vs global competition;
* Developing or stagnating economy;
* Access to global energy resources – prognosed prices;
* Domestic energy resources vs import;
* Conventional or carbon-free energy;
* If nuclear: „with or without you…”
* The „speed” of RDandD and innovation (go smart, mobile phone story –

technology development) in the energy and the transport sectors;
* How efficient energy efficiency and energy saving would impact decrease

in energy consumption;
* etc.



• 62% imported fossil fuels;
• 82% of our natural gas consumption is imported;
• The use of domestic fossil energy reserves is limited;
• A major portion of power plants is outdated,

operating with low efficiency;
• 70% of the buildings waste energy in terms of

consumption;
• Renewable energy accounts for 9.3% share

in primary energy demand;
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414,6 TWh electric power has been produced by MVM Paks Nuclear Power Plant since the date 

of the first connection of Unit 1 to the grid
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On the basis of National Assembly Decision 77/2011 
(X. 14.) on the implementation of the National Energy 

Strategy



Energy mix parallelly contributing to: 
• the security of  electricity supply
(SOS), 
• the diversity of  energy sources, 
• decarbonising the energy and the
transport sectors,
• energy independence, 
• the economical development, 
• competitiveness, 
• and sustainability
can only be used for the longer term;

There is a need for nuclear power!
There is a need for renewable energy!

The task is complex: electricity+heat+ 
drinkwater (seawater desalination)+ 
hydrogen+E-mobility+space exploration
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• increased energy savings and energy efficiency;
• maximized ratio of domestic renewable energy;
• safe nuclear energy and electrification of

transport based on it;
• connection to the European energy

infrastructure;
• environmentally friendly use of domestic coal

and lignite resources and hydrocarbon reserves;



• Power uprate (past):
– the four Paks NPP units now on longer

fuel cycle;
– 440->460->500 MW;

• Lifetime extension (present):
– 30+20 years for units 1-3;
– licensing is in progress for unit 4;

• New nuclear build (future):
– political and society support exists;
– preparation started;



*
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Erőművi gázfogyasztás
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Paks pótlás + NCST

Atom megszűnik+ NCST

Paks pótlás + NCST+

Paks bővítés + NCST

Paks pótlás + Mátra II +
NCST
Atom megszűnik+ NCST+

Forrás: REKK modell



Erőművi GHG kibocsátás (CCS nélkül)
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Visonta nélkül!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Paks pótlás + NCST

Atom megszűnik+ NCST

Paks pótlás + NCST+

Paks bővítés + NCST

Paks pótlás + Mátra II +
NCST
Atom megszűnik+ NCST+

Comment: New coal plants are with CCS Source: REKK modell
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* Globálisan a 4. legfontosabb energiaforrás marad: az 
atomenergia;

* Urán (NAÜ-NEA Red Book alapján): bolygónkon az összes 
uránkészlet (a 4 csoport összesen) 7.635.200 tonna. A jelenlegi 
felhasználási ütemmel számolva (60610 tonna/év), a készletek 
további 150 évre elegendőek;

* …és Tórium + 6,2 milliárd tonna (India);

* …és a IV. Generációs Szaporító Atomerőművek;

* …és a tengeri készletek (4 milliárd tonna!!!);

* …és a Fúziós kutatások;

Megnyugtató készletekkel rendelkezünk stabil politikai 
berendezkedésű országokban



Az IEA szerint (is) az atomenergia kiemelkedő előnyei:
*Országon belül termeli meg nagy energiasűrűséggel a villamos 

energiát, ezért csökkenti az üzemanyagok importjától való függőséget. 
*A globális üzemanyag készletek diverzifikáltak, a piacon elérhetők.
*Az urán könnyen raktározható, és mint üzemanyag, csak egy kis részét 

képezi az atomerőművi áramtermelés költségének, tehát gazdaságilag 
versenyképes.

*Biztonságos elérhetősége kiemelkedő előny nyújt az olajjal, gázzal, de 
még a szénnel szemben is.

*Az üzemviteli költségei stabilak.
*Megbízható alaperőművi termelő egység, kiszámítható, stabil változó 

költséggel, amely vonzó tulajdont jelent a társadalom szemszögéből 
nézve is. 

*Csökkenti a decentralizált (megújuló) termelő egységek hálózatba 
illesztésének és működtetésének nehézségeit, mivel masszívan járul 
hozzá a hálózati frekvencia és a feszültség tartásához. 



A NEA által alkalmazott módszertan alapján az OECD országok jelentős 
többségében az energiaellátás biztonságának a szintje javult (nőtt) 
1970 óta. Ebben a javuló tendenciában három tényező játszott kiemelt 
szerepet:

*az atomenergia alkalmazásának elindítása a villamosenergia 
termelésben;

*a csökkenő nemzeti energia intenzitás;
*és a primer energiaforrások nagyobb diverzifikációja (többszínűsége, a 

függőség csökkentése) az energia kosárban.
A lakosság többségét nem érdekli egyetlen komplex mutató változása 
sem, max. az importtól való függőség vagy az ár (lásd rezsicsökkentés).
Az atomenergia megoldást adhat korunk jellemző problémáira, egyszerre 
ígéretes és kihívásokat hordozó. 
Ígéretes abban, hogy az energiakosár nélkülözhetetlen eleme lehet. 

Kihívást hordoz, hogy az előnyök kiaknázása során a döntéshozatal 
minden fázisában biztosítsa a társadalom széles körének az 

elfogadását.



Kérem, hogy látogassanak el Paksra!
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