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Előszó
Az ország energiahelyzetének elemzése és a sürgetően szükséges előrelépés irányainak meghatározása
már évek óta a Magyar Tudományos Akadémia tevékenységkörének egyik sarkalatos pontja. A régóta
működő Energetikai Bizottság, a Környezettudományi Elnöki Bizottság keretében 2008-ban megalakult
Energetika és Környezet Albizottság, valamint az Akadémia elnöke, Pálinkás József által 2008 végén
meghirdetett köztestületi stratégiai programok egyikének gondozására alakult Energiastratégiai Munkabizottság egymással karöltve dolgozik ennek a célnak az érdekében. Az Energetika és Környezet Albizottság a Magyar Tudomány 2010. augusztusi számában jelentette meg vizsgálódásainak eredményeit.
Az Energiastratégiai Munkabizottság ülésén merült föl, hogy a munkabizottság készülő átfogó stratégiai
összefoglalója mellett szükség volna a megújuló energiák nyújtotta lehetőségek részletesebb összegzésére
is. Ezt szolgálta első lépésben A megújulóenergia-hasznosítás támogatási elvei című ankét, amelyet 2010. június
24-én rendeztünk meg az Akadémián. Ezen a szélenergiáról Gács Iván, a biomasszáról Dinya László,
a geotermikus energiáról Büki Gergely, a napenergiáról pedig Farkas István tartott előadást. Jelen kiadványunkban a földhőről és a szélenergiáról szóló fejezet feldolgozza Büki Gergely, illetve Gács Iván
előadását, függeléke pedig tömörítve tartalmazza Dinya László és Farkas István előadásait.
Ez a tanulmány az Akadémia Köztestületi Stratégiai Programok című kiadványsorozatában megjelenő
energetikai kötet előkészítéseként a sorozatnak megfelelő külsővel jelenik meg. Megjelenését külön kiadványként még az átfogó energiastratégiai tanulmány elkészülte előtt a megújuló energiafajtákról terjedő
mítoszok, előítéletek és a többféleképpen egyoldalú ismeretek indokolják. Nem titkoljuk azt sem, hogy
a kormányzatnak segítségére kívánunk lenni a sürgős döntésekben. Nemcsak arról van szó, hogy az
ország tartozik az EU-nak a megújuló energiaforrások alkalmazásáról szóló nemzeti cselekvési tervvel,
hanem arról is, hogy a Széchenyi-tervbe bekerülő pályázatokat minél hamarabb ki kell írni, és hamarosan
el is kell bírálni. Munkánkkal irányt szeretnénk mutatni a pályázatok kiíróinak és bírálóinak.
Ezt az anyagot 2010 nyarán Büki Gergely fogalmazta meg, és ötvözte egységes tanulmánnyá, támaszkodva – az említett előadások mellett – széles körű ismereteire és a szakirodalomra. A szakmai ismertetések részleteit bizonyos fokú műszaki műveltséggel lehet megérteni. A következtetések azonban
világosak lesznek a részletekben való elmélyülés nélkül is. A tanulmányban nincs „vezetői összefoglaló”,
de a bevezetés (1. fejezet) és a javaslatok (3. fejezet) címei alapján, valamint az egyes megújuló energiák
tárgyalásakor (2. fejezet alpontjai) a fejlesztésekre és a támogatásokra tett javaslatok egységesen kiemelt
megfogalmazásai mintegy kompendiummá állnak össze. A részletekben való elmélyülés előtt javasoljuk
ezeknek a címeknek és kiemeléseknek az átfutását.
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A kiadvány elkészítésére Tóth Anikó egyetemi docens, Bobok Elemér egyetemi tanár és Ádám József
akadémikus véleménye is bátorított bennünket. Megszületésében fontos szerepe volt annak az
ösztönzésnek, amelyet Rudas Jánostól, a Menedzserek Országos Szövetségének társelnökétől kaptunk.
A megjelenési költségekhez a Magyar Tudományos Akadémia mellett a Menedzserek Országos Szövetsége és a Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centruma járult hozzá. Mindannyiukat
köszönet illeti.
Debrecen–Budapest, 2010. szeptember 1.
Aszódi Attila
az MTA Energetikai Bizottságának
elnöke
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Lovas Rezső
az MTA Energiastratégiai Munkabizottságának
koordinátora

Bevezetés
Energiaellátásunkat a műszaki, a gazdasági, a környezeti és a jóléti követelményeknek megfelelően kell
fejlesztenünk. Ezt a célkitűzést szolgálja a fogyasztói energiatakarékosság, az energetikai hatékonyság
növelése és az optimális energiastruktúra kialakítása. A megújuló energiaforrások használata az energiastruktúrát a kívánt irányban alakítja át, de hatékony alkalmazásuk elősegíti a fogyasztói energiatakarékosságot és az energiahatékonyságot is.
Az Európai Unió 2020-ig átlagosan a megújuló energiaforrások 20%-os részarányát kívánja elérni, Magyarország pedig 13%-os arányt vállalt. A megújuló energiák 13%-os aránya nem tűnik nagynak, ha azt
nézzük, hogy az energiaigények maradó 87%-át továbbra is a kimerülő (fosszilis és nukleáris) energiaforrásokkal fedezzük. De egészen más a kép akkor, ha az energiaigények növekedését nézzük: 1997
és 2008 között a primerenergia-felhasználásunk mintegy 7%-kal nőtt, a jövőben – a fogyasztói energiatakarékosság és energiahatékonyság várható intenzitása következtében – ennél kisebb növekedésre,
valószínűleg a fogyasztói igények csökkenésére számíthatunk. A következő évtizedben tehát a megújuló
energiaforrások az új energiaellátó létesítményekben a fentinél jóval nagyobb szerepet kapnak (nem lekicsinyelve egyéb fejlesztéseket, köztük az új lignit- és atomerőművet).
Az összmérték meghatározása fontos, de még fontosabb annak kijelölése, hogy a különböző megújuló
energiaforrásokat (biomassza, földhő / geotermikus energia, napenergia, szélenergia és vízenergia) milyen irányokban és eljárásokkal fejlesszük. Lényeges, hogy a hasznosításba bevont megújuló energiákból
mit termeljünk: villanyt vagy hőt, avagy kapcsoltan hőt és villanyt (a bioüzemanyagok előállítását nem
vizsgáljuk). A rossz irányú elindulás (például a kis hatásfokú fatüzelésű erőművek létesítése) önmagában
is negatív, és a megújuló energiák hasznosítása ellen is hat. Ám ha jó irányt választunk, ez ösztönzi és
gyorsítja a növekedés ütemét. Vizsgálatainkban tehát a hangsúlyt a megújuló energiák helyes hasznosítási
irányainak a kijelölésére helyezzük.
A megújuló energiaforrások hasznosítása számos újszerű technológiát igényel. Ám mégis azt kell kiemelnünk, hogy a megújuló energiák hasznosítását is a nemzeti érdekeket követve ugyanabban az energiarendszerben, ugyanazzal az energetikai, gazdasági, környezeti szemlélettel kell vizsgálnunk, mint amelyet
a fosszilis és a nukleáris energiák hasznosításakor korábban sikeresen alkalmaztunk, és amely a helytállóságát már bizonyította.
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Az MTA Energiastratégiai Munkabizottsága 2009. november 27-i ülésén döntött a megújuló energiák
hasznosításáról készítendő résztanulmány megírásáról. A résztanulmány alapját az MTA Energiastratégiai
Munkabizottsága és Energetikai Bizottsága által 2010. június 24-én megrendezett, A megújulóenergiahasznosítás támogatási elvei című konferencián elhangzott négy előadás képezi. Meghatározó továbbá az
az aktuális szándék és kívánalom is, hogy a tanulmány segítséget nyújtson az új kormányzatnak az EU
számára beadandó és 2020-ig megvalósítandó teljes magyar megújulóenergia-program kialakításához.
Ennek megfelelően használtam fel Büki Gergely A biomassza energetikai hasznosítása és Mayer István
Vízenergia-hasznosítás Magyarországon című munkabizottsági tanulmányát. Nem marad ki tehát, mert nem
is hagyható ki a megújulók sorából a vízenergia-hasznosítás sem; ebben a tekintetben a figyelemfelkeltés
a cél. Az összeállítás nemcsak a megújuló energiaforrások támogatását vizsgálja, hanem értékeli az egyes
megújulók hasznosításának technológiáit és fejlesztését, azok fontosabb társadalmi hatásait (munkahelyteremtés, hazai gyártás, vidékfejlesztés) is.
A tanulmány összeállítójaként köszönetemet fejezem ki Lovas Rezső akadémikusnak, az Energiastratégiai
Munkabizottság vezetőjének – és a tanulmány szerkesztőjének – szakmai javaslataiért, az összeállításban
nyújtott tartalmi és szerkesztési segítségéért. Köszönet illeti Rudas Jánost, a Menedzserek Országos
Szövetsége társelnökét, értékes szakmai tanácsaiért, kritikus és segítő javaslataiért, és megköszönöm
munkatársának, Antos Györgynek hasznos észrevételeit is. Továbbá köszönöm fiamnak, Büki Andrásnak
a tanulmány ábráinak elkészítését.
Büki Gergely
a tanulmány összeállítója
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1. Megújuló energiák
az energiaellátás rendszerében
Az energiát, akár központosított, akár decentralizált energiaellátásról van szó, rendszerekben termeljük,
szolgáltatjuk és használjuk fel. Az energiaellátással összefüggő minden energetikai kérdést az energiaellátás rendszerében kell tehát vizsgálnunk. A megújuló energiák szerepét és fejlesztését is csak az energiaellátás komplex rendszerében, a fogyasztói energiaigényekkel összhangban, a fosszilis és a nukleáris
energiaforrásokkal összefüggésben elemezhetjük. Az energiaellátás eligazító statisztikai adatai is az energiarendszerben értelmezhetők.

1.1. Az energiaellátás rendszere, energetikai célkitűzések
Az energiaellátás egyszerűsített rendszerét az 1. ábra szemlélteti. Ez az ábra a megújuló energiák
hasznosításának legfontosabb elemeit tartalmazza, ezeket egyes megújulóknál és technológiáknál
kiegészítjük. A rendszer olyan energiákat és fogyasztókat nevesít, amelyeket a statisztikák (például Eurostat) alkalmaznak. Az egyszerűsített rendszer is lehetővé teszi az energetikai összefüggések
értelmezését és súlyozását, az energetikai feladatok áttekintését és egységes értékelését.
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1. ábra. Az energiaellátás egyszerűsített rendszere
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Az energiaellátás rendszerének fő részei a végenergia-felhasználás, a primerenergia-felhasználás és a
köztük lévő energiaátalakítás és -elosztás.

Végenergia-felhasználás. Fogyasztói oldalról nézve az energiaellátás alapjellemzője a végső energiafelhasználás, azaz a végenergia-felhasználás (F – Final Energy Consumption, FEC). A végenergiafelhasználás a fogyasztók által energetikai (és nem energetikai) célokra felhasznált energiákat jelenti.
A végenergia-felhasználók körében a statisztikák a termelőket (ipart), a közlekedést, a háztartásokat, a
lakosságot (épületeket) és az egyéb energiafogyasztókat különböztetik meg. A felhasznált végenergiák
tüzelőanyagok (szén- és olajtermékek, földgáz, tűzifa, fa- és növényi anyagból préselt pellet), villamos
energia, távhő, üzemanyagok stb. lehetnek.
A statisztikai kimutatásokban és összehasonlításokban a felhasznált végenergiát vonatkoztathatjuk a
belföldi termelés összértékére (GDP), ez a végenergia-igényesség:

vagy a lakosság létszámára (L), ez az egy főre eső végenergia-felhasználás:
.
A végenergián belül kitüntetett szerepe van a villamos energiának (E). A villamosenergia-igényesség
kiszámolhatósága:
,
az egy főre eső villamosenergia-felhasználásé:
.

Primerenergia-felhasználás. Az energiaellátás másik alapjellemzője a primerenergia-felhasználás (G
– Primary Energy Supply, PES). A primerenergia-felhasználásban a hazai és az importált források egyaránt szerepelnek. Hagyományosan primer energiának a kimerülő energiaforrásokat tekintjük, ezen
belül az eltüzelhető (fosszilis) energiákat (szeneket, kőolajat és földgázt) és az atomenergiát.
A primerenergia-felhasználás része, de esetenként (például, ha a vizsgálat éppen ezek szerepére és
értékelésére irányul) elkülönítjük a megújuló energiaforrásokat (U). Többféle megújuló energiaforrással számolhatunk: régóta használt a vízenergia, újabban fokozódik a szélenergia, a napenergia és a bioenergia
(biomassza) szerepe, valamint a megújulók közé soroljuk a földhő (a geotermikus energia) különböző
megjelenéseit is: a termálvíz, illetve a talaj, a levegő és a felszíni víz hőjét. A víz és a levegő kétszer
jelenik meg, egyik esetben mechanikai energiájukat, a másik esetben hőtartalmukat hasznosítjuk.
Néhány energiafajta végenergiaként és primer energiaként egyaránt szerepel. Ilyen a magyar energiafelhasználásban különösen nagyarányú földgáz, amelyet az energiafogyasztók közvetlenül felhasználnak,
és amelyből távhőt és villamos energiát is termelünk.
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A felhasznált primer energiát szintén vagy a belföldi termelés összértékére vonatkoztatjuk, ez a primerenergia-igényesség:
,
vagy a lakosság létszámára, ez az egy főre eső primerenergia-felhasználás:
.

Energiaátalakítás és -elosztás. A primerenergia- és a végenergia-felhasználás között ez a rendszer biztosítja az energiák átalakítását, szállítását és elosztását. A fontosabb átalakító berendezések a hőt és a
villamos energiát közvetlenül vagy kapcsoltan termelő létesítmények (fűtőművek, erőművek, fűtőerőművek és hőszivattyúk), a tüzelőanyag-nemesítő és -finomító művek (olajfinomítók, pelletüzemek).
A korszerű energiaellátásban fontos és terjed a vezetékes energiaellátás: a földgázhálózat, a villamosenergia-rendszer és a távhőellátás. Az energiaellátás rendszerében megkülönböztetjük a primer és a szekunder
energiahordozókat, amelyek értelemszerűen a primerenergia-forrásokból, illetve az energiaátalakítókból
származó energiatermékeket jelentik.
Az energiaátalakítás, -szállítás és -elosztás veszteségekkel jár. A veszteségek együttesen jelentik az energiaellátási rendszer veszteségét:
,
ahol Vát az átalakítás, Vsz a szállítás, Vel az elosztás vesztesége. Ez a veszteség okozza a primerenergia- és a végenergia-felhasználás különbségét:
,
és ezzel az energiaveszteséggel értelmezhető az energiaellátás hatásfoka:
.
Az energiaellátás rendszerében jól szemléltethető és az egyes alrendszerekhez köthető az energiaellátás
három fő célkitűzése: az energiatakarékosság, az energiahatékonyság növelése és az optimális energiaszerkezet megvalósítása. Ezt a hármas célkitűzést átfogóan az EU úgynevezett 3 ⋅ 20-as programja fejezi ki.
•

Az európai és a magyar energiapolitika egyik leghatározottabb célkitűzése az energiatakarékosság
fokozása, amely a végenergia-fogyasztáshoz, az energiafogyasztókhoz köthető. A fogyasztók által
el nem fogyasztott végenergiát nem kell megtermelni, ez nem igényel primerenergia-felhasználást,
és semmilyen mértékben nem szennyezi a környezetet. Az energiatakarékosság és az energiaigénynövekedés az energiafogyasztás statisztikai adataiban együtt jelenik meg, ezért a takarékosság
közvetlenül nem mindig mutatható ki, csak a javuló energiamutatókból következtethetünk rá.
Az energiatakarékosság különösen az épületek hőellátásában biztosít nagy megtakarítási lehetőséget.
Számos példa van 20–100%-os megtakarítás elérésére; a döntő kérdés persze az, hogy a tömeges alkalmazáskor milyen mértékű megtakarítást lehet gazdaságosan tervezni és ténylegesen elérni.
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•

Az energiahatékonyság javítása elsősorban az energiaátalakító, -szállító és -elosztó rendszerek feladata. A hatékonyságnövelés általánosan használható eszköze a hatásfokjavítás, ezt nagyon széles
körben lehet alkalmazni. Speciális, de nagy hatékonyságú eszköz a kapcsolt energiatermelés, amely
a hasznos hőigények bázisán kedvezően alkalmazható villamosenergia-termelésre. Hőigények ellátására a hőszivattyús hőtermelés teszi lehetővé a környezeti hő felhasználását. A hatékonyság
javítását az egyes eljárások energetikai mutatói fejezik ki. Az energiahatékonyság átfogó javulását az
energiarendszer hatásfoka (az F/G arány) jellemzi.

•

A meghirdetett energiafejlesztések kiemelkedő feladata az optimális energiastruktúra elérése,
ezen belül a megújuló energiaforrások (Renewable Energy Supply – RES) indokolt mértékű
hasznosítása. Az optimális energiastruktúra (energiamix) összetett feladat, energetikai, gazdasági és
környezetvédelmi szempontok mellett tartalmaz biztonsági és politikai követelményeket is.
A megújuló energiák hasznosítását is csak reálisan szabad értékelnünk, óvakodnunk kell minden
szélsőséges felül- és alulértékeléstől. A reális és indokolt megvalósítás esélyét rontja minden olyan
illúzió, amely a megújuló energiák túl könnyű vagy túl nehéz hasznosítását jelzi. Csak akkor juthatunk
előbbre, ha a megújuló energiák reális hasznosítását is ugyanolyan műszaki, gazdasági és környezeti
szemlélettel értékeljük, ahogyan azt tettük és tesszük a fosszilis és a nukleáris energiaforrásoknál.

Az energiaellátást a környezetvédelem követelményeinek betartásával kell megvalósítani. Az energetikai
és környezetvédelmi követelményekben esetenként lehetnek különbségek, de elsősorban azt kell hangsúlyoznunk, hogy a helyes energetikai célkitűzések a környezetvédelemnek is maradéktalanul megfelelnek. Ez érvényes
a megújuló energiák hasznosítására is, hatékony energetikai felhasználásuk a környezet- és klímavédelmet
ugyancsak szolgálja.

1.2. Energiaellátásunk súlypontjai a megújuló energiák
szempontjából
A megújuló energiaforrások célszerű irányú és mértékű hasznosításának tervezéséhez ismernünk kell a
megújuló energiák jelenlegi arányát, energiaellátásunk fő jellemzőit, továbbá energiafogyasztóink és
a fogyasztott energia súlypontjait [1]. A megújuló energiák arányát és az energiaellátás fontosabb
jellemzőit az 1. táblázatban adjuk meg az 1997. és a 2008. évekre, összehasonlítva az Európai Unió
(EU-27) hasonló mutatóival.
A táblázat adataiból megállapításokat tehetünk az energiahatékonyságról. A hatékonyság javulását jelzi,
hogy a primerenergia-igényességünk 12 év alatt mintegy 30%-kal csökkent. A jelentős csökkenés ellenére
primerenergia-igényességünk 2008-ban még mindig 2,4-szerese az EU-27 átlagának. A hazai energiaellátás hatásfoka szintén javult, de mintegy 4%-kal kisebb az EU-27 átlagánál.
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1. táblázat. Az Európai Unió és Magyarország energiatükre az 1997-es és az 2008-as években*
EU-27
Végenergia-felhasználás, F
– növekedése, 2008/1997
Ipar
Közlekedés
Háztartás, szolgáltatás, egyéb
– (csak háztartás)

1997

2008

1997

2008

PJ 46473
–
1
% 30,1
% 28,8
% 41,1
(%) (26,3)

49083
1,06
27,2
32,0
40,8
(25,4)

655
1
23,6
17,9
58,5
(35,2)

715
1,09
19,7
28,2
52,1
(32,7)

22,3

41,3

36,1

76658
1,10
24,6
(62,0)

1088
1
38,4
(66,1)

1166
1,07
42,2
(82,3)

Földgáz, közvetlen felhasználás

%

Primerenergia-felhasználás, G
– növekedése, 2008/1997
Földgáz
– (ennek importaránya)

PJ 69822
–
1
% 21,3
% (44,6)

Primerenergia-igényesség

Magyarország

22,0

kJ/€

8576

7114**

23911

16832**

–

0,666

0,640

0,602

0,613

Megújuló energiák, U
– növekedése, 2008/1997
– primer energia arányában, U/G

PJ
–
%

3849
1
5,37

6222
1,62
8,23

21,5
1
1,99

69,6
3,24
6,18

Napenergia
Biomassza és hulladék
Geotermikus energia
Vízenergia
Szélenergia

PJ
PJ
PJ
PJ
PJ

14
2446
162
1201
26

73
4297
243
1182
427

0
17,1
3,6
0,8
0

0,2
63,8
4,0
0,8
0,8

Energiaellátás hatásfoka, F/G

* Forrás: Eurostat (1 t oe ≈ 42 GJ; oe: olajegyenérték)
** 2007. évi adatok

A táblázat adatai alapján irányelveket is megfogalmazhatunk a megújuló energiaforrások fejlesztésére:
•

A megújuló energiák jelenlegi szerepe az Európai Unió és Magyarország energiaellátásában még
mérsékelt, 2008-ban 8,23%, illetve 6,18% volt, a 2020-ig tervezett 20, illetve 13%-os arány tehát
csak erőteljes fejlesztéssel érhető el. Ám figyelemre méltó a nagyarányú növekedés a vizsgált 12
évben, Magyarországon például 3,24-szeresre nőtt a megújuló energiák felhasználása. A megújulók
között vezető szerepe a biomasszának van, aránya 2008-ban az EU-27-ben 69%, Magyarországon
92% volt. Legdinamikusabban a szélerőművek növekedtek, 1997 és 2008 között az EU-s növekedés
tizenhatszoros volt, a hazai növekedés pedig 0-ról érte el a vízerőművek szintjét. A vízerőművek termelése az EU-ban és Magyarországon egyaránt stagnált, a geotermikus energia elért szintje és
növekedése egyaránt mérsékelt. A napenergia-hasznosítás pedig mind az EU-ban, mind Magyarországon a legkisebb mértékű volt a megújulók között.
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A megújuló energiák fejlesztése több kérdést vet fel. Néhányat kiemelünk ezek közül: a megújuló energiaforrásokat mely energiafogyasztók ellátására célszerű hasznosítanunk, a megújulók hasznosítása milyen hagyományos energiahordozók kiváltását teszi lehetővé, és milyen energiák felhasználása válik
szükségessé.
•

Egyes megújuló energiaforrásoknál egyértelmű az, hogy milyen energiaigények ellátására alkalmasak.
A víz- és a szélenergia kizárólag a villamosenergia-ellátást szolgálja. A napenergia és a geotermikus
energia elsősorban a hőellátásban hasznosítható. A legjelentősebb megújuló energiaforrás, a biomassza esetén viszont még nyitott kérdés, hogy milyen energiafogyasztók ellátására fordítsuk.

Az energiafogyasztói struktúrában az Eurostat-adatok – az ipar és a közlekedés mellett – a háztartások
és a szolgáltatások energiafelhasználását különböztetik meg. Gyakorlatilag az utóbbiak képezik az épületek
energiaellátásának meghatározó részét, ezt érdemes összehasonlítanunk a hazai és az európai energiafelhasználásban. A 2008. évi adatok szerint a háztartások és a szolgáltatások hazai energiafelhasználása
(52,1%) és ebből a háztartások felhasználása (32,7%) nagyobb arányú, mint az EU-átlag (40,8%, illetve
25,4%). A hazai energiafelhasználói struktúrában tehát a háztartások és a szolgáltatások nagyobb súlyt
képeznek, emiatt az energiafejlesztés eszközeit (energiatakarékosság, energiahatékonyság és megújuló
energiák alkalmazását) az épületek energiaellátásában fokozottan indokolt érvényesíteni [2].
A háztartások és szolgáltatások (épületek) energiafelhasználásának európai és hazai összehasonlításában
figyelembe kell vennünk, hogy egyrészt a végenergia-felhasználásban az arányuk nálunk 52,1 : 40,8%
= 1,28 arányban nagyobb, másrészt az egy főre eső végenergia-felhasználásunk az európai átlagnak
0,75-öd része. A két ellentétes hatás következtében az épületek egy főre eső energiafelhasználásában
tehát nincs számottevő különbség a hazai és az EU-27 átlaga között. Másként fogalmazva: az egy főre
eső lakástérfogat (m3/fő) EU átlaga nagyobb, mint a hazai, ezt az ellensúlyozza, hogy nálunk az egységnyi lakástérfogatra eső energiafelhasználás (GJ/m3) ugyanolyan mértékben nagyobb. Feladatunk az,
hogy egyrészt az épületeink fajlagos végenergia-igényeit (GJ/m3) csökkentsük, másrészt az épületek
végenergia-igényét a legkisebb és a legkedvezőbb struktúrájú primerenergia-felhasználással elégítsük ki.
Az épületek energiahatékonyságáról szóló, 2010-ben módosított európai parlamenti és tanácsi irányelv
megállapítja, hogy az Unió energiafogyasztásának 40%-a épületekkel kapcsolatos. Ezért az energiafogyasztásuk csökkentése és a megújuló forrásokból történő fedezése fontos feladat.
•

Primerenergia- és végenergia-struktúránk legfontosabb jellemzője az, hogy a földgázfelhasználásunk túlságosan nagyarányú. A 2008. évi primerenergia-felhasználásban a földgáz 42,2%-os aránya
túl nagy, az EU-27 átlagának 1,72-szerese. A túlsúlyos földgáz-felhasználás 82,3%-át egyetlen
vezetéken, orosz importból szerezzük be, szemben a kisebb arányú és többirányú európai gázbeszerzésekkel. A végenergia-felhasználásban a földgáz aránya még nagyobb. A 2008. évi végenergiafelhasználásban a közvetlen földgázarány 36,1%. A végenergiában 16%-ot kitevő villamos energiának mintegy 1/3-át földgázból termeljük, ez kereken 5% közvetett földgáz-felhasználást jelent.
Ezeken felül a végenergia kb. 7%-át kitevő távhőt szinte teljes egészében földgázból állítjuk elő.
A végenergiának tehát 36,1 + 5 + 7 ≈ 48%-a, tehát mintegy fele földgázalapú. A háztartások és a
lakosság (az épületek) föld-gázfelhasználása az átlagnál még nagyobb arányú.

A nagyarányú földgázfelhasználásnak két hatása lényeges. Kedvező, hogy a földgáz a központos és a decentralizált energiaellátásban egyaránt jó hatásfokkal alakítható át és használható fel viszonylag egyszerű
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és olcsó berendezésekkel (ezért terjedt el ilyen nagymértékben). Hátránya, hogy beszerzése egyre kockázatosabb, és egyre inkább politikai kérdés, elég utalni a gázszállítás immár ismétlődő veszélyére, a
Nabucco és a Déli Áramlat gázvezetékek vitáira.
A hazai energetika fejlesztésének egyik célja a földgázfelhasználás csökkentése és helyettesítése; ez
képezi az összehasonlítási alapot is más energiahordozók értékelésénél. A földgázcsökkentésnek és
-kiváltásnak egyaránt vannak lehetőségei a koncentrált villamosenergia-termelésben és a decentralizált
hőellátásban. Az előbbi esetben ligniterőmű és/vagy atomerőmű létesítésével válthatjuk ki a földgázt.
Az utóbbi célra pedig az energiatakarékosság (például az épületek energetikai tanúsítása) és a megújuló
energiaforrások (elsősorban a biomassza, a földhő és a napenergia) minél szélesebb körű használata
jöhet számításba.

1.3. A megújulók energiamérlege, földgázkiváltás
Az 1. ábra azt szemléltette, hogy a megújuló energiákból különböző utakon többféle végenergiát
(tüzelőanyag, villamos energia, távhő, üzemanyag) állíthatunk elő. Azt is feltüntette, hogy a megújuló
energiák hasznosítása gyakran végenergia-felhasználással (leginkább üzemanyag, villamos energia) jár.
A megújuló energiák szerepét két célfüggvénnyel fogalmazhatjuk meg:
•

A megújuló energiák részaránya a primerenergia-felhasználásban minél nagyobb legyen. Ez népszerű és általánosan elterjedt elv, és ennek felelnek meg az európai uniós irányelvek is.

•

A megújuló energiákkal minél több hagyományos primer energiát, hazai viszonyok közt minél több földgázt takarítsunk meg. A megújulókkal kiváltható hagyományos primerenergiát az 1. ábra nem tüntette fel; ezt egyegy (i-edik) esetben vázlatosan a 2. ábrán szemléltetjük, ahol U az esetenként felhasznált megújuló
energia, F a termelt végenergia, G a kiváltott hagyományos primer energia (például földgáz), R pedig
a megújuló energia hasznosításakor felhasznált végenergia (üzemanyag, villamos energia).

Termelt
végenergia
F = áll.

G

Primer energia
(földgáz)

Felhasznált
végenergia

U

Megújuló energia

R

A két célfüggvény akkor
jelentené ugyanazt, ha
azonos végenergia-felhasználás esetén (F = áll.)
a hasznosított megújulók
energiaértéke (U) megegyezne
a kiváltott primer energia
energiaértékével (G, illetve
G–R). A két érték azonban általában nem egyezik meg, sőt esetenként
számottevően eltér. Az
utóbbi célfüggvény tehát
az, amelyik fontosabb
célt fejez ki.

2. ábra. A megújuló energiák hasznosításának energiamérlege

17

Ha a megújuló energia hasznosításakor nincs energiafelhasználás (R = 0 ), akkor a konkrét végenergia
(F = áll. ) előállítása esetén az energiamérleg:
,
a megújuló energiákkal kiváltható primer energia (földgáz):

és a fajlagos primerenergia-kiváltás:

γ =

G ηU .
=
U ηG

Az összefüggésekben ηU = F / U az adott végenergia (hő-, villamos energia stb.) előállításának hatásfoka az adott megújuló energia esetén, ηG = F / G a hatásfok a kiváltott primer energia esetén. A hatásfokok esetenként számottevő különbsége miatt a felhasznált megújuló energiát nem a primer energiák
százalékos arányával, hanem a kiváltott primer energiák (hazai viszonyok között elsősorban a kiváltott földgáz)
mennyiségével kell mérnünk.
Ha viszont a megújuló energia hasznosításakor van végenergia-felhasználás (R = εU , ahol ε az önfogyasztási tényező) [3], akkor a primerenergia-felhasználásban kifejezett energiamérleg a következő lesz:
,
feltételezve, hogy a felhasznált R végenergiát is ηG hatásfokkal állítjuk elő. Ebben az esetben a megújuló
energiákkal kiváltható primer energia (földgáz):

és a fajlagos primerenergia-kiváltás:
.
Az önfogyasztás esetenként nem jelentős, el is hanyagolható. Ám sok az olyan technológia, amelynél
az önfogyasztás nagy, sőt alkalmanként akkora, hogy a megújulóenergia-hasznosítás energiamérlege
negatívvá válhat. Az energiamérleg helyett gyakran a költségmérleget kell vizsgálnunk, ha a mérlegben
szereplő energiák (megújuló, gázolaj, villamos energia) ára nagyon eltérő.

1.4. A megújulók hasznosításának jelenlegi támogatása
A megújuló energiák hasznosításának eddigi támogatását a sokszínűség jellemzi. A megújuló energiaforrások hasznosítását ösztönözték önállóan vagy más energiatakarékossági és környezetvédelmi
lehetőségekkel együtt. A támogatók sorában találjuk az államot a saját és az uniós források felhasználásá-
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val, az önkormányzatokat és az egyes energiaszolgáltatókat. A megújuló energiaforrások hasznosítását
segítették a létesítési költségekhez való hozzájárulással vagy a termeléshez felhasznált végenergia díjának
a támogatásával, továbbá a termelt energia kötelező és kedvezményezett átvételével, illetőleg más módokon is. A támogatás formáját pénzügyi ösztönzés vagy jogszabályi, engedélyezési előírás képezte.
Az alkalmazott sokszínű támogatási rendszert nem tekintjük át, csak a megújuló energiák néhány
jellemző támogatási módját mutatjuk be.

KEOP pályázati rendszer. Hazánk 2007 és 2013 között 22,4 Mrd eurónyi uniós támogatásban
részesül, hogy felzárkózhasson a fejlett országokhoz. Ez az uniós adófizetők pénze, amely a vidékfejlesztési támogatásokkal együtt közel 8000 Mrd Ft. Az uniós támogatást az Új Magyarország Fejlesztési
Terv keretében kell felhasználni. Legfontosabb célja a foglalkoztatás bővítése és a tartós növekedés
feltételeinek megteremtése hat kiemelt területen, köztük a környezet és az energetika területén (KEOP
– Környezet és Energia Operatív Program).
A KEOP pályázati rendszert jogszabályok alapján a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (NFÜ) felügyeli.
A rendszer működtetéséhez létrehozták az Irányító Hatóságot (IH) és a Közreműködő Szervezetet
(KSZ), az utóbbi feladatait az Energia Központ Kht. látja el. A 2008 óta működő rendszer működésének
külső bírálatára még nem lehet vállalkozni, de az új kormányzat már jelezte az eddigi működés és a támogatások felülvizsgálatát. Külső szemlélőként csak néhány megállapítást tehetünk:
– Kedvező, hogy a KEOP-rendszer a beruházási költségekkel a létesítést és nem az üzemeltetést támogatja.
– A KEOP pályázati rendszer olyan nagyságrendű pénzügyi forrással rendelkezik, amely lehetővé
teszi (lehetővé kell tennie) az energetika érdemi fejlesztését, beleértve a megújuló energiaforrások
nagyarányú ösztönzését.
– A nagyszabású fejlesztésnek nemcsak a munkahelyteremtést, hanem tömeges alkalmazás esetén a
hazai innovációt és gyártást is segítenie kellene.
– A KEOP-rendszer hatékony működését segítené, ha rendelkeznénk olyan nemzeti energiafejlesztési
stratégiával, amely meghatározná a támogatási rendszer feladatát. A javaslat úgy is megfogalmazható,
hogy a KEOP-pályázatban rendelkezésre álló pénzforrások igénylik egy nemzeti energiastratégia kidolgozását és egy olyan szervezet létrehozását, amely alkalmas a nemzeti energiastratégia kidolgozására.
– A pályázati rendszert működtető jogszabályok és ügyrendek túl bonyolultak. A mechanikus és
bürokratikus rendszert számos meggondolás indokolja, de számos érv szól ellene is. A pályázatírás
külön szakmává vált (némi túlzással: nem a szakmához, hanem a pályázatíráshoz kell érteni),
ugyanakkor a pályázat értékelése is inkább mechanikus (pontozás és szavazás), kevésbé a szakmai
felelősség vállalása.
– A célkitűzés nem mindig a legújabb technikai lehetőségeket támogatja, noha a KEOP-nak csak a
legújabb technikájú/technológiájú beruházásokat lenne szabad ösztönöznie.

KÁT (KÁP) támogatási rendszer. A kötelező átvételhez kapcsolódó kompenzációs célú pénzeszközt
(az úgynevezett KÁP-ot, 2008-tól KÁT-ot: kötelező átvételi tarifa) az 56/2002. (XII. 29.) GKM-rendelet
vezette be. Támogatásban a megújuló forrásokból és a kapcsoltan termelt villamos energia részesült,
valamint a támogatás alapját is a villamosenergia-termelés teremtette meg. A támogatás alapjai mindenképpen vitathatók, mert egyrészt támogatni az elért energiamegtakarítást, illetve annak előidézőjét
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kellett volna, másrészt a támogatás alapját is az energiamegtakarítás eredményéhez (szennyezéscsökkenés, fosszilis energia kiváltása) kellett volna kötni, tehát egyiket sem a villamosenergia-termeléshez.
A rossz hatásfokú biomassza-alapú (fatüzelésű) közvetlen villamosenergia-termelést például indokolatlan
támogatni, mert ez elvonja a forrásokat a hatékony biomassza-bázisú hőtermeléstől.
Az elmúlt időszak felszínre hozta a nem megfelelően megalapozott támogatási rendszer hiányosságait
[4, 5]. A KÁP-, majd a KÁT-támogatásban részesülő villamos energia aránya 2009-ben már elérte a
20,6%-ot (3. ábra). A megújulók hasznosítását csak kisebb mértékben támogatta, a támogatás nagyobb
része a kapcsoltan termelt villamos energiára esett (a legnagyobb részarány 75,4% volt). A támogatás
összege 2009-ben elérte a 70 Mrd Ft-ot, ez az összes megtermelt villamos energiát mintegy 2 Ft/kWh
költséggel terheli, maga az ösztönzött villamos energia pedig 10 Ft/kWh támogatásban részesül.
G Wh

KÁT

7000
6000
5000
4000

KÁP
4822
13,0%

6160
16,5%
1515

6905
20,6%

2265
Megújuló
(biomassza, víz és szél)

1340

Kapcsolt energiatermelés

3000
2000

3382
70,0%

4645
75,4%

4640
67,2%

2008

2009

1000
0
2007

3. ábra. A KÁT-támogatás megoszlása és változása
A torz és túlzott mértékű támogatási rendszert mielőbb meg kell szüntetni, és egy új, helyes elvekre
épülő rendszerrel kell ösztönözni a megújuló energiaforrások elvárt fejlesztését.

Kutatásfejlesztés, innováció. A megújuló energiák hasznosítását bizonyos mértékben nyilvánvalóan
érintették a kutatásfejlesztési támogatások. A kutatásfejlesztés és az innováció támogatásáról készített
áttekintés [6] azt tükrözi, hogy a támogatások rendszere nagyon szétaprózódott. Az elaprózott rendszerben a megújuló energiák fejlesztésének kutatása is részesült támogatásban, ám arra is utal, hogy
ezek kutatásfejlesztése és innovációja sem részesülhetett kiemelt támogatásban.
7/2006 TNM.-rendelet. A rendelet az épületek energiateljesítményéről szóló 2002. december 16-i
2002/91/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvnek való megfelelést szolgálja. Az irányelv és a rendelet egyaránt rögzíti, hogy az 1000 m2 feletti hasznos alapterületű új építményeknél meg kell vizsgálni
– többek között – a megújuló energiaforrásokon alapuló decentralizált energiaellátás megvalósíthatóságát.
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A rendeletet két szempont szerint értékelhetjük. A feladat egyik fontos részét, az épületek energiaigényének meghatározását, a rendelet teljes mértékben és magas színvonalon teljesíti. A másik –
ugyancsak fontos – része viszont kidolgozatlan és elnagyolt maradt. Számos bírálat érte a rendeletet
azért, mert az épületek hőigényét ellátó rendszereket messze nem olyan alapossággal vizsgálja, mint a
hőigényeket. Az elnagyolás – a kapcsolt energiatermelés és a hőszivattyúk mellett – a megújuló energiaforrások hasznosítását is érinti.
Az épületek energetikai hatékonyságáról szóló, 2010-ben módosított európai parlamenti és tanácsi
irányelv újra kiemeli, hogy új épületek esetén „megfontolásra és figyelembevételre kerüljön:
– megújuló forrásból származó energián alapuló, decentralizált energiaellátási rendszerek,
– kapcsolt energiatermelés,
– táv- vagy tömbfűtés és -hűtés, különösen, ha az részben vagy egészben megújuló forrásból származó
energián alapul,
– hőszivattyúk.”
Az átdolgozáskor egyrészt meg kell tartani a 7/2006 TNM.-rendeletnek az épületek hőigényszámítására
vonatkozó értékeit, másrészt hasonló színvonalon kell kidolgozni az épületek hőellátásának rendszerét
és energetikai mutatóit. Ezt az elvet érvényesíteni kell a csatlakozó kormányrendeletek átdolgozásakor
is, konkrétan az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) és a hőtermelő
berendezések és légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) kormányrendeletek módosításakor is.

Geotarifa. A villamos hajtású hőszivattyúk elterjedését az áramszolgáltató vállalatok megfelelő villamostarifák alkalmazásával ösztönözhetik. A megfelelő tarifa nem jelenthet időleges, később visszavonható kedvezményt, csak olyat, amely a hőszivattyúk üzemeltetésének sajátosságait (a csúcsidőből történő
kizárás lehetőségét) üzleti alapon veszi figyelembe.
A geotarifa egy olyan vezérelt áramszolgáltatás, amelynek keretein belül a szolgáltató vállalja, hogy
például naponta legalább 20 órán keresztül szolgáltat kedvezményes díjú villamos áramot; a megszakítás
nem lehet több, mint 2 óra, és két megszakítás között is minimálisan 2 órának kell eltelnie. A geotarifa
alkalmazásakor külön mérőórát szerelnek fel, amely csak a hőszivattyú fogyasztását méri.
A hőszivattyús hőellátás tervezőjének mérlegelnie kell, hogy számára mi az előnyösebb: a hőszivattyúkapacitás teljes kihasználása normál villamostarifával vagy a csökkentett (például 20/24 arányban) kapacitás kedvezményezett villamostarifával.

1.5. Az energiakoncepció hiánya
A megújuló energiaforrások fejlesztésének vizsgálatát segítené, ha rendelkeznénk energiakoncepcióval.
Elfogadott energiakoncepciónk viszont hosszabb ideje nincs. Legutóbb egy széles körű szakmai bizottság készített energiapolitikai téziseket, ezeket az MVM Közlemények adta közre [7], ám elfogadására
nem került sor. Hivatkozási alapnak csak az előző kormányzat által kiadott Előjelzési dokumentumot
tekinthetjük, amely 2020-ig adja meg a megújuló energiaforrások előzetes felhasználási tervét [8]. Tanulmányunkban ennek adatait vesszük kiindulási bázisnak.
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2. A megújuló energiaforrások
hasznosítása
A hazai energiaellátás fejlesztésében öt megújuló energiaforrással számolhatunk: a biomassza, a földhő
/ geotermikus energia, a napenergia, a szélenergia és a vízenergia hasznosításával. A szél- és a vízenergia
kizárólag villamosenergia-termelésre jöhet számításba, a többinél többféle hasznosítás lehetséges, de elsősorban a hőellátás indokolt.
A nagyon eltérő tulajdonságokkal rendelkező megújuló energiaforrások vizsgálata során több közös
célt tűzhetünk ki:
•

Mindegyik megújuló energiaforrásnál ismernünk kell, hogy a jövőben milyen mértékben állnak majd
rendelkezésre az energiaellátás számára. A rendelkezésre állás potenciálját több szinten vizsgálhatjuk,
elméleti, technikai, gazdasági, fenntarthatósági stb. szinten, de végső soron azt kell megállapítanunk,
hogy az elkövetkező időszakban (például évtizedben) az egyes megújulók milyen ütemben és arányban vehetnek/vegyenek részt a hazai energiaigények ellátásában.

•

Az energetikai vizsgálat fontos célja, hogy a többféleképpen és több célra felhasználható megújuló
energiaforrásoknál megjelöljük az energetikailag leghatékonyabb hasznosítást. Milyen technológiát (például
tüzelést vagy gáztermelést) válasszunk, mit termeljünk (hőt vagy/és villamos energiát), koncentrált
vagy decentralizált hasznosítást folytassunk-e. A leghatékonyabb eljárást minden esetben az energetikai, a gazdasági és a környezeti célok együttes szem előtt tartásával jelölhetjük ki.

Az előző két cél közül a második a fontosabb, abban kell mindenképpen helyes döntést hoznunk. Ha
például tévesen a rossz hatásfokú közvetlen villamosenergia-termelést helyezzük előtérbe, akkor ezzel
a felhasznált megújuló energiaforrásokat egyrészt nem hasznosítjuk hatékonyan, másrészt elvonjuk a
hatékony hasznosítás lehetőségétől. Ha az ütem és a mérték tervezésében tévedünk, azt a tényleges
hasznosítás folyamata képes korrigálni, indokoltan gyorsítja vagy lassítja.
•

A vizsgálatnak ki kell térnie arra, hogy az egyes megújuló energiaforrások hasznosítását indokolt-e
ösztönözni, és hogyan kell ezt támogatni.

•

A megújuló energiák hasznosításának – a szűkebben vett energetikai befolyásokon túl – számos társadalmi hatása van. Ezek közül a legfontosabbakra, mint a munkahelyteremtésre, a hazai gyártásra,
a vidékfejlesztésre stb., az egyes megújuló energiák tárgyalásakor rá kell mutatnunk.

2.1. Biomassza
Mi a biomassza? Nomen est omen? A massza angolul (mass) és németül (Masse) elsősorban tömeget,
halmazt és sokaságot jelent, a biomass és a Biomasse is kifejezi gyűjtőnévként a lényeget. A magyarban
a massza fogalma – a latin jelentés nyomán – inkább alaktalan, formálható (például konyhai) anyagot
jelez. Mérvadó a vonatkozó EU-irányelv fogalmazása [1], amely szerint a biomassza „a mezőgazdaságból
(a növényi és állati eredetű anyagokat is beleértve), erdőgazdálkodásból és a kapcsolódó iparágakból –
többek között a halászatból és az akvakultúrából – származó, biológiai eredetű termékek, hulladékok
és mellékanyagok biológiailag lebontható része, valamint az ipari és települési hulladék biológiailag
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lebontható része”. Megszoktuk értelmező szótárunk tömör meghatározását is [2], miszerint a biomassza
„az élővilágban […] jelen lévő szerves anyagok és élőlények összessége”.
A hazai megújuló energiaforrások között jelenleg, és várhatóan a jövőben is, a legnagyobb szerepe a biomasszának lesz. A biomassza energetikai hasznosítása két alapkérdést vet fel:
Az egyik alapkérdés az, hogy energetikai célokra mennyi és milyen formájú biomassza áll a rendelkezésre. A lehetséges biomassza-potenciált sokoldalúan elemzi Dinya László A biomassza energetikai
hasznosításának támogatási elvei című előadása, amelyet szerkesztett formában az 1. melléklet közöl. Utalunk
Gyulai Iván ökológus szakkönyvére is [3], amely a fenntartható fejlődés szempontjából vizsgálja a biomassza energetikai hasznosítását.
A másik alapkérdés az, hogy a rendelkezésre álló biomasszából milyen technológiával és milyen
végenergiát állítsunk elő. Ennek lehetőségeit és hatékony megoldásait vizsgáljuk a tanulmány 2.1.1.–
2.1.6. pontjaiban [4].

2.1.1. A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei
A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségeit a 4. ábrán mutatjuk be, az energiaellátás egyszerűsített rendszerében.
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4. ábra. A biomassza energetikai hasznosításának lehetőségei
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Üzemanyag
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Gáztermelés
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Földgáz

Üzemanyag

Atom

Biomassza
B

Itt a biomassza (B) az egyik primer energiát jelenti, amelynek felhasználásával – esetenként több úton –
különböző végenergiákat állíthatunk elő:
– A biomasszákból biotüzelőanyagokat két úton biztosíthatunk a fogyasztóknak. Az egyik út az, hogy
tűzifát, pelletet vagy brikettet bocsátunk a rendelkezésükre, a másik lehetőséget pedig a biogáztermelés és -ellátás jelenti.
– A biomasszák nagy részét eltüzelhetjük, a nyert hőből fűtőműben csak távhőt, kondenzációs
erőműben csak villamos energiát termelünk, és fűtőerőműben – energetikailag a leghatékonyabban
– kapcsolt energiatermelést valósítunk meg.
– Bizonyos biomasszák gáztermeléssel hasznosíthatók. A termelt biogázból vagy helyben kapcsolt
energiatermelést valósítunk meg (például gázmotorral), vagy a biogázt elszállítjuk a fogyasztókhoz.
– Egyes biomasszákból bioüzemanyagokat gyárthatunk, a közlekedés növekvő igényének
környezetkímélő ellátására.
A 4. ábrát kiegészíti a 5. ábra, amely feltünteti, hogy a biomassza egyes hasznosításaival milyen hagyományos primer energiákat válthatunk ki. A kiváltott primer energia gyakran egyértelmű (például bioüzemanyag esetén a kőolaj), esetenként többféle (például villamos energia esetén az atomenergia, a szén és
a földgáz) lehet. A hazai energiaellátásban a földgázfelhasználás aránya nagy, emiatt az elérhető
földgázkiváltás tekinthető jellemzőnek.
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A biomassza-hasznosítással elérhető fajlagos földgázkiváltás értékeiről – az 1.3. pontban megadott
összefüggések felhasználásával – a 2. táblázat tájékoztat a különböző végenergiák előállításának az esetében, ha a biomassza-hasznosítás üzemanyag- és villamosenergia-felhasználásától eltekintünk:
.
A táblázatban a közvetlen hő- és villamosenergia-termelés hatásfokait a vonatkozó EU-ajánlás szerint
vettük fel, de számoltunk a hazai fatüzelésű erőművek ennél rosszabb hatásfokával is. A biomassza-alapú
kapcsolt energiatermelést ηm = 0,84 mennyiségi hatásfokkal és σ = E/Q = 0,3 kapcsolt energiaaránynyal jellemeztük, és a földgázalapú közvetlen hő- és villamosenergia-termeléssel hasonlítottuk össze.
2. táblázat. Biomassza hasznosításakor elérhető fajlagos földgázkiváltás közvetlen, valamint kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelés esetén az EU-irányelv adataival*
Hatásfok
biomassza esetén
ηB
Villamosenergia-termelés (E)
– EU-irányelv adataival
– hazai fatüzelésű erőművek
Hőtermelés (Q)
Kapcsolt energiatermelés
– hő (Q)
– villamos energia (E = 0,3 Q)
együtt (Q+E)

0,33
0,24–0,28
0,86

0,84

Hatásfok
földgáz esetén
ηG

Fajlagos
földgázkiváltás
γ =ηB/ηG
%

0,90

63
43–53
96

0,90
0,525
0,77

109

0,525

* Commission Decision of 21 December 2006 establishing harmonized efficiency reference value for separate production
of electricity and heat in application of Directive 2004/8/EC of the European Parliament and of the Council.

A táblázat adatai alapján megállapíthatjuk, hogy – az elérhető nagyobb földgázkiváltás érdekében – a
biomasszát elsősorban közvetlen hőellátásra és kapcsolt energiatermelésre célszerű hasznosítani. Kis hatásfokuk miatt a közvetlen villamosenergia-termelő fa- és szalmatüzelésű erőművek energetikailag mindenképpen rossz megoldásnak számítanak (csak mintegy feleakkora fajlagos földgázkiváltás érhető el velük, mint a közvetlen hőellátásnál és a kapcsolt energiatermelésnél). Azt is figyelembe kell vennünk, hogy a kapcsolt energiatermelés is szorosan összefügg a hőellátással, mivel a
kapcsolt energiatermelés lehetőségét mindig a hasznos hőigény adja meg [5].
A táblázatban nem szerepel a bioüzemanyag-gyártásnál elérhető fajlagos földgáz- és kőolajkiváltás.
Ennek ismert adatai nagyon szórnak, és van köztük meglehetősen kedvezőtlen is. Ezekre részletesen
nem térünk ki, a bioüzemanyag-gyártás nem képezi energetikai vizsgálatunk tárgyát.
A biomassza-hasznosítással elérhető fajlagos földgázkiváltást csökkenti, ha számításba vesszük a biomassza-hasznosítás üzemanyag- és villamosenergia-felhasználását [6]. Ebben az esetben a fajlagos
földgázkiváltás:
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,
és ennek jelentőségével egyes hasznosítási módoknál számolnunk kell.

A biomasszát nem célszerű közvetlen villamosenergia-termelésre felhasználni, mert egyrészt
kisebb az elérhető fajlagos földgázkiváltás, másrészt földgáz helyett esetenként szenet vagy atomenergiát
váltunk ki. Érdemes megvizsgálni a biomassza-tüzelésű hazai erőműveink energetikai hatékonyságát,
amelyek biomassza-fogyasztása a 2003. évi 1,1 PJ-ról 2008-ra kereken 25 PJ-ra nőtt. A biomassza(zömmel fa-) tüzelésű erőművek 2008. évi energetikai adatait a 3. táblázat foglalja össze [7].
3. táblázat. A hazai biomassza-tüzelésű erőművek jellemzői, 2008

Pannongreen
Bakony Bioenergia
Bunge – Martfű
Szentendre
Ajkai Erőmű
Borsodi Erőmű
Oroszlányi Erőmű
Mátrai Erőmű
Dorogi Erőmű
Szilárd biomassza

Beépített
teljesítmény
MW

Kiadott
vill. energia
GWh

Kiadott hő
TJ

Felhasznált
biomassza
TJ

Hatásfok
%

49,90
30,00
3,60
1,36
33,04
79,15
48,45
103,30
0,29
348,8

335,0
194,8
6,4
3,4
61,2
126,0
245,9
633,7
0,4
1606,3

470
0
928
75
904
896
71
35
14
3273

4663
3138
1060
238
2238
3767
3430
6825
20
25313

35,9
22,6
89,7
36,6
50,2
35,8
27,8
33,9
63,7
32,2

Az összesített főbb adatok a következők:
felhasznált biomassza
kiadott villamos energia
kiadott hő

G = 25313 TJ,
E = 1606 GWh = 5782 TJ,
Q = 3273 TJ.

Ezekkel az adatokkal az érintett, villamos energiát és hőt egyaránt termelő erőművek energetikai
jellemzői a következők:
μE = E/G = 5782/25313 = 0,228,
villamos részhatásfok:
termikus részhatásfok:
μQ = Q/G =3273/25313 = 0,129,
mennyiségi hatásfok:
ηm= μE + μQ = 0,228 + 0,129 = 0,35 ,
„kapcsolt” energiaarány: σ = E/Q = μE / μQ = 0,228/0,129 = 1,767.
Természetesen itt csak részleges kapcsolt energiatermelés valósul meg. A kiadott hő bázisán – az adott
erőművek színvonalára jellemző σ = 0,25 kapcsolt energiaarány mellett – kapcsoltan Ekp = 0,25 ⋅ 3273
= 818 TJ = 227 GWh villamos energiát lehetne termelni, és ez a teljes villamosenergia-termelésnek
227/1606 = 0,14 = 14%-a. Kiszámítható a csak a villamosenergia-termelést jellemző hatásfok, amelynek
értéke:
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,

ha a közvetlen hőtermelés hatásfokát ηQ-ra becsüljük.
Ezek az átlagos energetikai mutatók rosszak, nem indokolják a biomassza-tüzelésű közvetlen villamosenergia-termelés további növelését. Az átlagon belül vannak rosszabbak is, például az egyik fatüzelésű,
hőt nem termelő erőmű tüzelőanyag-felhasználása G = 3138 TJ, villamosenergia-termelése E = 194,8
GWh = 701,3 TJ és hatásfoka ηE = 701,3/3138 = 0,223. Ilyen alacsony hatásfok mellett a jelenlegi
fatüzelésű villamosenergia-termelés visszafejlesztését (megszüntetését) meg kell fontolni.
A biomassza-tüzelésű erőművek mérsékelt hatásfokára még két adatot idézünk. A Borsodi Erőmű 30
MW villamos teljesítményű egységének hatásfoka 23–27% [8]. A 20 MW villamos teljesítményű új Szakolyi Erőmű bruttó hatásfoka eléri a 33%-ot [9].
Az energetikai célokra rendelkezésre álló biomasszát – az elérhető nagyobb fajlagos földgázkiváltás
miatt – hőellátásra indokolt felhasználni, közvetlenül vagy kapcsoltan. A közvetlen hőellátásnak is két
útja lehetséges, az egyedi (2.1.2. pont) és a távhőellátás (2.1.3. pont). Az új hőigények földgázalapú
közvetlen ellátásakor az egyedi vagy a távhőellátás kérdése nem vetődik fel: kapcsolt energiatermelés
nélkül az egyedi gázfűtést indokolt választani. Biomassza-tüzelés esetén viszont az egyedi vagy a távhőellátás valós kérdés akkor is, ha a kapcsolt energiatermelés lehetőségét kizárjuk, mert az egyedi és a
távhőellátásban jelentősen eltérő minőségű és árú biomasszát használhatunk fel. A biomassza-alapú
távhőellátás esetén természetesen a kapcsolt villamosenergia-termelés célszerűségét is érdemes megvizsgálni (2.1.4. pont).

2.1.2. Biomassza-tüzelésű egyedi fűtés (pelletkazánok)
Előbb a tüzelőolaj, majd a földgáz áremelkedése sok családi és társasház tulajdonosát késztette arra, hogy
olcsóbb biomasszafűtésre álljon át. Ezt a tűzifa is lehetővé teszi, ám az automatikusan üzemelő olaj- és
gáztüzeléskor megszokottnál kisebb komforttal. Az automatikus üzemeltetés érdekében fejlesztették ki
a fa- és növényanyagú pelleteket, amelyek nedvességtartalma minimális, kisméretű, állandó fűtőértékű
és folyamatos, automatizált adagolást és tüzelést tesznek lehetővé néhány kW és néhány MW közötti
teljesítménytartományban (6. ábra).
Pelletet többféle biomasszából állítanak elő: forgácsból, fűrészporból, szalmából, energianövényekből stb.
A pelletgyártás energiaigényes. A nedves nyersanyag szárítása hőt, a gyártási folyamat villamos energiát
igényel. Ha például 40% nedvességtartalmú biomasszából, 10–12% nedvességtartalmú, 18 000 kJ/kg
fűtőértékű pelletet állítunk elő, akkor a fajlagos hőfelhasználás 1080 kJ/kg és a fajlagos villamosenergia-felhasználás 0,2 kWh/kg lesz. Ez a két energiafelhasználás a pelletgyártás mintegy 20%-os energiaönfogyasztását jelenti. De vannak ennél energiaigényesebb technológiák is. A gyártás energiafogyasztásához
még hozzáadódik az összegyűjtés és a szállítás energiafelhasználása is [10].
Az energiaköltségek és az egyéb költségek a pellet árát számottevően megnövelik. A pellet piaci árai még
nem alakultak ki, szórnak, de a földgáz ára alatt maradnak. Némi árkülönbség van a fa és a lágyszárú
növényekből készített pellet ára között, egyes növényi eredetű, például szalmából és mezőgazdasági
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6. ábra. Biopellet és -brikett
hulladékokból készített pelletek olcsóbbak. Jellemző az ÖKOMORV ENERGIA Kft. nyilvános ajánlata, amely az általa szállított kazánokhoz 5 évig biztosítja a pellet tüzelőanyagot a földgáznál 20%-kal
olcsóbb áron [11].
A biomassza-tüzelésű kályhákból és kazánokból már az elmúlt időkben széles körű kínálat alakult
ki a hazai piacon (7. ábra). A sorozatban gyártott biomasszakazánok teljesítménye 20 kW és 1 MW
között van, de rendelésre vállalnak ennél nagyobb teljesítményűeket is. A kazánok zöme az igények
szerint forró vizet termel,
kisebb számban azonban
gyártanak gőzkazánokat
is. A biomasszakazánok
kézi üzemmódban vagy
automatikusan működnek, az automatikus üzemhez pelletre van szükség.
Hatásfokuk 85–90%, a
pelletet tüzelő, automatikus üzemmódban működő kazánok hatásfoka
eléri a nem kondenzációs
gázkazánok hatásfokát.

7. ábra.
Biomassza-tüzelésű kazánok
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Számos vizsgálat kimutatja, hogy évente mekkora energiaköltség-megtakarítás érhető el azzal, ha egyedi
földgázfűtésről biomassza-tüzelésre térünk át, valamint hogy ez a megtérülés mennyi idő alatt várható.
Az egységnyi csúcshőteljesítményre (1 kW) vonatkoztatott fajlagos évi tüzelőköltség-megtakarítást
pG = 3500 Ft/GJ gázár, ehhez viszonyítva 20%-os tüzelőköltség-megtakarítással és τ = 2600 h/év csúcskihasználási időtartam esetén számítjuk:
cm = 0,2 pGτ = 0,2 ⋅ 3500 ⋅ 10−6 ⋅ 2600 ⋅ 3600 = 6552 Ft/(kW⋅év).
Ez a megtakarítás – 5–10 év statikus megtérülési idő esetén – mintegy
bm = (5−10)cm = 32 760–65 520 Ft/kW
fajlagos beruházási költségtöbbletet enged meg az átállásra.
A kis teljesítményű biomassza-tüzelésű kazánok fajlagos beruházási költségei a teljesítmény növelésével
kisebb-nagyobb mértékben csökkenek, valamint függenek a felhasznált biomassza minőségétől, a kazán
kezelésigényétől és automatizáltságától. A rendelkezésre álló adatok szerint a biomasszakazánok fajlagos
beruházási költségei 15 000–60 000 Ft/kW között változnak, azaz kisebbek, mint a fent kimutatott
megengedett értékek. Az adatok alapján a kis teljesítményű, egyedi fűtésre alkalmas biomasszakazánok
a gázkazánokkal szemben gazdaságosabbak lehetnek, így sokan vállalják, hogy egyénileg vagy társasházi
közösségben áttérnek az egyedi gázfűtésről a biomasszafűtésre. A döntésnél természetesen számos
szempontot (elhelyezhetőség, kémény, pellettárolás, a pelletszállítók megbízhatósága stb.) is figyelembe
kell venni.
Ugyanakkor kérdéses, hogy az államnak milyen esetekben és mértékben indokolt a pelletfűtést és a pelletgyártást ösztönöznie. Ez stratégiai vizsgálatot igényel, és nem lehet önmagában értékelni, hanem
össze kell hasonlítani a biomassza-hasznosítás más megoldásaival, mindenekelőtt a kisebb előkészítettségű biomasszák hasznosításával a távfűtésben és az ennek alapján megvalósított kapcsolt energiatermeléssel.

2.1.3. Biomassza-tüzelésű távhőellátás (falufűtés)
A biomassza-alapú hőellátás másik formája a távfűtés. A biomassza-tüzelésű távfűtést három ok teheti
indokolttá: esetenként műszaki vagy környezeti okból az egyedi biomassza-tüzelés nem valósítható meg
(a), ez teremtheti meg a biomassza-bázisú kapcsolt energiatermelés alapját (b), továbbá a biomasszatávfűtés gazdaságosabb lehet az egyedi biomasszafűtésnél (c). Itt a gazdaságosság szempontját vizsgáljuk, mégpedig két változatban: az egyedi biomasszafűtéssel és a gáztüzelésű távfűtéssel összevetve [8].
•

30

Biomassza esetén az egyedi fűtéssel szemben a távfűtés gazdasági indokát az adja, hogy a fűtőműben
felhasználható, kevésbé előkészített biomassza számottevően olcsóbb, mint amit egyedi hőellátásban
eltüzelhetünk (tűzifa, pellet). A távhőrendszer nagyobb teljesítményű kazánjaiban eltüzelhető kisebb
előkészítettségű biomasszák (faapríték, melléktermék, hulladék) ára jóval kisebb, mint például a pelleteké. Távfűtés esetén tájékoztatatásként pBt = 900 Ft/GJ biomasszaárral számolunk, a kazánhatásfok pedig (a rosszabb biomassza-minőség miatt) ηBt = 0,84, ugyanezek egyedi pellettüzelés
esetén pBe = 2800 Ft/GJ és ηBe = 0,86. Ezekkel az adatokkal (eltekintve a távfűtés hőveszteségétől)
az egyedi biomasszafűtéssel szemben elérhető fajlagos évi tüzelőköltség-megtakarítás

.
A tájékoztató adatok szerint az egyedi biomasszafűtésről biomassza-távfűtésre történő áttérés nagyobb
évi fajlagos energiaköltség-megtakarítást eredményez, mint az egyedi gázfűtésről egyedi biomasszafűtésre való átállás. Ugyancsak 5–10 év megtérülési idővel számolva, a távhőrendszer kiépítésére mintegy
bm = 100 000–200 000 Ft/kW
fajlagos beruházási költségtöbblet engedhető meg. A kapott megengedhető fajlagos beruházási többletköltség jelentős, és úgy tűnik, hogy ezzel a távhőrendszer létesítése fedezhető, következésképpen a
biomassza-távfűtést indokolt megvalósítani és ösztönözni.
•

A biomassza-távhőrendszer létrehozása különösen indokolt lehet meglévő földgáztüzelésű
távhőrendszer esetén, mert ekkor az évi fajlagos tüzelőköltség-megtakarítás valamivel nagyobb, a
meglévő távhőrendszer pedig nem igényel beruházási költségtöbbletet: csupán a hőtermelő berendezéseket kell kicserélni. Ebben az esetben, ha a földgáztüzelésű kazán hatásfoka ηG = 0,9 , az
elérhető évi fajlagos tüzelőköltség-megtakarítás:
,

és hasonló feltételekkel a kazánok cseréjére megengedhető fajlagos beruházási költségtöbblet:
bm = 130 000–260 000 Ft/kW.
Ebben az esetben a gazdaságosság elég nyilvánvaló, ha a helyi körülmények a kazáncserét lehetővé
teszik.
A biomassza-tüzelésű távfűtés nagyságrendje 1–20 MW között képzelhető el, tehát kisebb településeken
is szóba jöhet, sőt – megfelelő gazdasági és társadalmi feltételek esetén – ígéretes lehetőséget nyújt a falufűtés [13]. A falufűtés nálunk még szokatlan, de érdemes utalni a szomszédos ausztriai gyakorlatra [14].
Ausztriában – a német példát követve – 1985-ben kezdődött a biomassza-tüzelésű falufűtőművek
építése, és 2007-ben már mintegy 800 rendszer működött. A cél az volt, hogy gazdasági fejlődést és
függetlenséget biztosítson, környezetkímélő legyen, és felzárkóztatási lehetőséget nyújtson az elmaradottabb régiók (például Burgenland) számára. A biomassza-alapú falufűtést többféle arányban valósították
meg. Esetenként csak az iskola, az óvoda és az önkormányzatok, sok helyen csak az állami intézmények
és a rácsatlakozni kívánók, számos helyen egységesen tértek át a biomassza-alapú távfűtésre.
A falufűtés kazánjai fűrészipari, erdő- és mezőgazdasági termékeket használnak fel. A fatüzelés hatalmas
fejlődésen ment át az elmúlt évtizedekben, kiváló hatásfokkal és kevés légszennyező kibocsátásával
működnek. A fűtőmű létjogosultságát gyakran a helyben meglévő olcsó faipari hulladék teremti meg,
de a több forrásból, állami és magán-erdőgazdaságoktól történő beszerzés sem okoz gondot. A nyári
időszakban könnyen felhalmozható a fűtési szezonban szükséges biomassza, amelyet egyszerű tárolókban vagy a szabadban lehet raktározni.
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A falufűtés jelentős beruházási költségét képezi a hőtároló és a távhővezetékek. A távhőellátásban 90 °C
előremenő és 60 °C visszatérő hőmérsékletet tartanak kedvezőnek. A szivárgások pontos helyét GPS
rendszer jelzi. Az egész rendszert számítógép felügyeli, és jelzi a hibákat.
A falufűtés fejlődési lehetőséget biztosított az erdő- és mezőgazdáknak, az építőipari vállalkozásoknak.
Munkahelyeket hozott létre, a helyi értékteremtéssel és a helyben tartott pénzzel a vidékfejlesztés egyik
leghatékonyabb eszközét valósította meg.
Magyarországon a falufűtés első példáját Pornóapáti jelenti [15], ahol 2005-ben készült el a biomasszafűtőmű (8. ábra). A fűtőművet a faipari üzem és az erdőgazdaság látja el a hulladékaival. Az építés 14
kisebb-nagyobb vállalkozásnak teremtett munkalehetőséget a régióban. Az üzemeltetés egy teljes és
több részidős munkahelyet biztosít.
A 2600 kW hőteljesítményű kazán és távhőrendszer beruházási költsége mintegy 360 millió Ft
volt (a fajlagos beruházási költség 300 000 Ft/kW).
Ebből a biomassza-fűtőmű 190 millió Ft-ot, a
távhőrendszer kiépítése
100 millió Ft-ot és a járulékos költségek 70 millió Ft-ot tettek ki.
A lakókat terhelő rákötések költsége további
51 millió Ft (csatlakozásonként 500 ezer Ft)
volt. A beruházási költségek számottevően meghaladják az előzőkben
8. ábra. Falufűtőmű Pornóapátiban
kimutatott, a gazdaságossághoz meg engedhető értéket, tehát a biomassza-falufűtés csak jelentős támogatással valósítható
meg. Az üzemköltségek évente mintegy 15 millió Ft-ot tesznek ki.
A bemutatott falufűtés konkrét esete nyilván nem a megszokott gazdaságosság mintaképe. Nem lett
volna indokolható sem a szocialista rendszerben, sem a rendszerváltás után kialakult hazai piacgazdasági
és társadalmi szemlélettel. Viszont példája egy olyan elérendő magatartásnak, amely fontos vidékfejlesztési, hosszú távra szóló egyéni és közösségi feladatot old meg a helyi erők összefogásával, helyi értékteremtéssel, a közös érdek megvalósítására tett önkéntes szövetkezéssel.
A biomassza-tüzelésű távfűtés a biomassza decentralizált hasznosításának optimális megoldását jelenti.
Nem túlzottan elaprózott, és nem is nagyon koncentrált. Nem kell a biomasszát pelletszintre előkészíteni, és nem kell túl nagy távolságra sem szállítani. Kedvező a biomassza tárolása szempontjából
is. A biomassza-fűtőművet a hőfogyasztók centrumába célszerű telepíteni, ahol kevés, szinte csak napi
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mennyiségű biomasszát kell tárolni, a nagyobb mennyiséget a lakott területen kívüli mezőgazdasági
területen lehet elhelyezni, akár szezonálisan és szárítással is összekapcsolva.
A különböző erdei és mezőgazdasági biomasszák eltüzelésére megfelelő tüzelőberendezések és kazánok
állnak a rendelkezésre néhány MW-os teljesítmény esetén. A típusválasztást két tényező, a tömeges alkalmazás és a kapcsolt energiatermelés lehetősége mindenképpen befolyásolja.
A tömeges alkalmazás egyszerű és biztonságos üzemeltetést követel meg. Fontos lehet például a
fagyveszély elkerülése. Ha felvetődik a kapcsolt villamosenergia-termelés, eleve olyan kazánt célszerű
létesíteni, amely a fűtőerőmű számára is megfelelő hőmérsékletszintű hőközlést képes biztosítani. Mindkét követelmény kielégíthető termoolajkazánnal, amelynek elvi felépítését a 9. ábra mutatja.
A kazán rostélytüzelésű,
például többlépcsős előtoló rostéllyal. A primer
levegő több zónában és
Füstgáz N recirkuláció
szabályozottan vezethető a rostély alá; ez
nem biztosít tökéletes
égést a rostély feletti T1
Kémény
Pernyeleválasztó
tűztérben. A tökéletes
TO1
/pJKHYtWĘ
égés a T2 tűztérben alaTO2
kul ki, ahová bevezetik
T2
Szekunder
OHYHJĘ
a szekunder levegőt.
Ebbe a tűztérrészbe
T1
füstgázt is visszacirkuPrimer
láltatnak, amellyel a tűzOHYHJĘ
tér hőmérsékletét és az
NOx- képződést korlátozzák. A tűztérből távozó forró (1000 °C
körüli) füstgázok előbb 9. ábra. Biomassza-tüzelésű termoolajkazán
egy vagy több járatban
hevítik a hőhordozó közegként alkalmazott termoolajat. A termoolaj belépő TO2 és kilépő TO1
hőmérsékletét a kapcsolódó távhőrendszer vagy fűtőerőmű határozza meg. A felmelegített olaj hőmérsékletét pedig a bomlási hőmérséklete (~350 °C) korlátozza. A füstgázok kívánt lehűtését léghevítő biztosítja.
Kibocsátás előtt a füstgázokat ciklonban vagy villamos pernyeleválasztóban kell tisztítani.
2

2.1.4. Biomassza-alapú kapcsolt energiatermelés
Ha biomassza-alapú távfűtést építünk ki, akkor indokolt az a kérdés, hogy érdemes-e ennek a bázisán
kapcsolt villamosenergia-termelést is megvalósítani [16]. A kapcsolt energiatermeléssel elérhető, 1 kW
kapcsolt villamos teljesítményre vonatkoztatott fajlagos évi tüzelőköltség-megtakarítás:
33874 Ft/(kW ⋅ év),
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1 kW kapcsolt hőteljesítményre vetítve pedig
, Ft/(kW⋅év),
ahol a kapcsolt energiatermelés évi kihasználási időtartama τkp = 4160 h/év, a fűtőerőmű mennyiségi
hatásfoka ηm = (Q + E)/G = 0,84, kapcsolt energiaaránya σ = E/Q, a kiváltott biomassza-alapú villamosenergia-termelés hatásfoka ηKE = 0,27.
A megengedhető fajlagos beruházási többletköltség 5–10 év megtérülési idő esetén 1 kW kapcsolt villamos teljesítményre vonatkoztatva mintegy
bmE = 170 000 − 340 000 Ft/kW,
1 kW kapcsolt hőteljesítményre vetítve pedig
bm = bmEσ.
Az évi fajlagos tüzelőköltség-megtakarításokat és a megengedhető fajlagos beruházási többletköltségeket
a 10. ábra szemlélteti.
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10. ábra. Biomassza-fűtőerőmű gazdasági jellemzői
A 10. ábra a) ábrarésze azt mutatja, hogy a kapcsolt villamos teljesítményre vetített fajlagos évi
tüzelőköltség-megtakarítás [∼34 000 Ft/(kW⋅év)] – ugyancsak 5–10 év megtérülési idő esetén – a kapcsolt villamosenergia-termelés (turbina, generátor) kiépítésére mintegy 170 000–340 000 Ft/kW fajlagos
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beruházási költségtöbbletet enged meg, ez a többletköltségek fedezetére bőségesen elegendőnek
tekinthető. A b) ábrarész viszont arra mutat rá, hogy a kapcsolt hőteljesítményre vetített évi költségmegtakarítás és a megengedhető fajlagos beruházási költségtöbblet arányosan nő a biomassza-fűtőerőmű
kapcsolt energiaarányával. Az adatok alapján úgy tűnik, hogy a biomassza-alapú távhőrendszerben a
kapcsolt energiatermelést érdemes megvalósítani, és indokolt ösztönözni. A támogatás itt is a hőfogyasztók közösségét illeti, mert a kapcsolt energiatermelés lehetőségét a hasznos hőigény teremti meg.
Keresni kell a kis teljesítményű biomassza-fűtőerőművek alkalmas megoldását. Tömeges alkalmazáshoz
megfelelő egységesíthető megoldásra van szükség.
Az eddig elsősorban vizsgált, szóba jövő megoldások a következők: a külső hevítésű gázközegű Stirlingmotorok, vízgőz-körfolyamatú ellennyomású egységek, szerves közegű erőművek (Organic Rankine
Cycle – ORC) és Kalina-körfolyamatú fűtőerőművek. Ezek kapcsolt energetikai mutatóiról a 4. táblázat
nyújt áttekintést. A különböző megoldások mennyiségi hatásfokában nem számolunk lényeges különbséggel (ηm = 0,84), az elérhető kapcsolt energiaarány mérsékelt, megoldásonként σ = 0,2−0,3 között
változik.
4. táblázat. A kis teljesítményű biomassza-fűtőerőművek jellemző energetikai mutatói
Mennyiségi hatásfok
ηm
Külső hevítésű Stirling-motor
Ellennyomású vízgőzerőmű
Organic Rankine Cycle (ORC)
Kalina-körfolyamatú fűtőerőmű

Kapcsolt energiaarány
σ
0,2

0,84

0,24
0,27
0,3

A kis teljesítményű biomassza-tüzelésű fűtőerőművek kapcsolt energiaaránya lényegesen kisebb a jelenlegi földgáztüzelésű fűtőerőművek (gázturbinák, gázmotorok és kombinált gáz/gőz erőművek) σ =
0,8−1,2 értékénél. Kérdés, hogy ez a számottevő különbség hogyan befolyásolja a kapcsolt energiatermeléssel elérhető, a hasznos hőre vetített

fajlagos energiamegtakarítást. Ezt mutatja be a 11. ábra földgáz- és biomasszabázis esetén. Az ábrából
kitűnik, hogy a biomassza-tüzelésű fűtőerőműben elérhető, hőre vetített fajlagos energiamegtakarítás
– a lényegesen kisebb σ értékek következtében – ugyan valamivel kisebb, mint földgázfelhasználás esetén, de viszonylag nagy (50–80%), elsősorban amiatt, mert a helyettesítendő biomassza-tüzelésű kondenzációs erőművek hatásfoka is nagyon kicsi. Az is látszik, hogy a fajlagos energiamegtakarítás σ
értékkel lineárisan nő, tehát a biomassza-tüzelésű fűtőerőmű kapcsolt energiaarányát mindenképpen
indokolt növelni.
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11. ábra. Biomassza- és földgázalapú fűtőerőmű fajlagos energiamegtakarítása
A kis teljesítményű biomassza-fűtőerőművek széles körű alkalmazásra megfelelő megoldása még nem
alakult ki. A biomassza-hasznosításban megkívánt áttörés pedig csak akkor lehetséges, és csak akkor válhat gazdaságossá, ha megtaláljuk a tömeges elterjedést lehetővé tevő, energetikailag hatékony, egyszerű
és biztonságos típust. A megfelelő típus kiválasztása központi fejlesztést és döntést kíván, tömeges
megvalósítása pedig a hazai vállalkozások számára nyújthat kedvező piaci lehetőséget.

Biomassza-tüzelésű Stirling-motorok
A kis teljesítményű erőgépek között előkelő helyet foglalnak el a belső égésű Otto- és dízelmotorok, ezek
üzemanyaga benzin és gázolaj, újabban bioüzemanyagok is. Szilárd biomassza esetén a belső égésű motorok értelemszerűen nem vetődhetnek fel, de törekszenek a külső hevítésű motorok kialakítására. Ezt a
törekvést szolgálják a biomassza-hasznosítás kapcsán is a régóta ismert Stirling-motorok.
A Stirling-motorok is gázközegű és dugattyús gépek, ám szelepekkel nem rendelkeznek. A külső hevítésű,
szelep nélküli motorok külön és összehangoltan mozgatott kiszorító- és munkadugattyúval rendelkeznek.
Mozgó járművek hajtására gyakorlatilag nem alkalmasak, de alkalmazásukat a helyhez kötött rendszereknél
(például biomassza esetén) egyre gyakrabban felvetik.
A biomasszát helyben hasznosító, kapcsolt energiatermelést megvalósító Stirling-motor elvi sémáját a
12. ábra mutatja. A rendszerből viszonylag nagy hőmérsékleten távoznak az égéstermékek, ez a kapcsolt
energiatermelést lehetővé teszi, ám a kapcsolt energia termelésének energetikai mutatói viszonylag
mérsékeltek.
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12. ábra. A biomassza-tüzelésű, kapcsolt energiatermelést megvalósító Stirling-motor sémája

Biomassza-tüzelésű vízgőz-körfolyamatú fűtőerőművek
A fosszilis tüzelőanyagú vízgőzerőművekben a kapcsolt energiatermelés számos megoldása alakult ki.
Ezek két fő csoportba oszthatók. Az egyik csoport csak kapcsolt energiatermelést tesz lehetővé (ellennyomású fűtőerőművek), a másik csoport a kapcsolt energiatermelés mellett közvetlen villamosenergiatermelésre is alkalmas (kondenzációs fűtőerőművek). A kondenzációs fűtőerőművek kialakítása csak
nagy teljesítmény esetén és akkor versenyképes, ha annak keretében nagy hatásfokú és nagy kihasználású
közvetlen villamosenergia-termelésre számíthatunk. A kis teljesítményű biomassza-tüzelésű fűtőerőművekben ez nem érhető el, itt elsősorban az ellennyomású rendszerek jöhetnek számításba.
A biomassza-tüzelésű ellennyomású vízgőz-körfolyamatú fűtőerőmű elvi kapcsolását a 13. ábra mutatja.
A kapcsolás tartalmazza a vízgőzkörfolyamatok szokásos elemeit, a túlhevítést és a megcsapolásos
tápvíz-előmelegítést. A fűtési hőkiadás két fokozatban történik, ezek nyomásai illeszkednek a távhőrendszer hőmérsékleteihez és azok változásához a terhelés függvényében.
A vízgőzkörfolyamatok nagy teljesítményű, szilárd tüzelőanyagú (például szén) erőművekhez megfelelőek, de sem a létesítésük, sem az üzemeltetésük nem megfelelő kis teljesítménynél és tömeges alkalmazásnál. A tömeges alkalmazás egyszerűbb kialakítást és olyan közeget igényel, amely nem fagy
meg, nem jár sem nagy nyomással, sem vákuummal, továbbá nem okoz eróziót és korróziót.
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13. ábra. Biomassza-tüzelésű ellennyomású vízgőz-körfolyamatú fűtőerőmű

Biomassza-tüzelésű termoolajkazán és ORC-fűtőerőmű-egység
A kis teljesítményű, alacsony hőmérsékletszintű biomassza-erőművek számára kedvezőbb munkaközeget
és hőkörfolyamatot nyújtanak a szerves közegű Rankine-körfolyamatok (ORC). Ezt a fűtőerőmű-típust
tekinthetjük a kis teljesítményű biomassza-tüzelésű fűtőerőművek tömegesen alkalmazható lehetséges megoldásának, amely
moduláris, egységes és egyszerű kialakítással a biomassza-alapú kapcsolt energiatermelést széles körben lehetővé teheti.
A biomassza-tüzelésű fűtőerőmű-egység rendszerstruktúráját a 14. ábra mutatja. A fűtőerőmű-egység két
alrendszerből áll. Az egyik a biomassza-tüzelésű termoolajkazán (BTK-alrendszer), amely G biomasszaenergiából QBTK hőt ad át a termoolajnak. A másik az organikus közegű Rankine-körfolyamat (ORC-alrendszer), amely a termoolaj QBTK hőjéből kapcsoltan E villamos energiát és Q fűtési hőt termel.
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14. ábra. A biomassza-termoolajkazán és az ORC-fűtőerőműblokk rendszerstruktúrája
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A blokk tömeges alkalmazását – a vízgőzerőművekkel összehasonlítva – a következő előnyei tehetik
lehetővé:
– Megfelelő közeg választása esetén a hőközlési és hőkiadási viszonyai kedvezőbbek, mint a vízgőzé,
a körfolyamatban nem lép fel sem nagy nyomás, sem mély vákuum, sőt a vákuumtartás el is kerülhető, és nincs fagyveszély. A szerves munkaközegek magasabb hőmérsékleteken általában bomlanak,
fontos, hogy a bomlási hőmérsékletük nagyobb legyen a körfolyamatban előforduló legnagyobb
hőmérsékletnél. A közeg fagyáspontjának a hőkörfolyamat legkisebb hőmérsékleténél, illetve a
legalacsonyabb környezeti hőmérsékletnél is kisebbnek kell lennie.
– Hőhordozója és munkaközege ne okozzon korróziót és eróziót, ne keletkezzenek lerakódások, ne
legyen szükség gáztalanításra és a közegek rendszeres pótlására.
– A rendszer legyen teljesen automatizálható, távirányítható, folyamatos helyszíni üzemeltetést ne,
csak időszakos felügyeletet igényeljen.
– A berendezések tipizálhatók és blokkosíthatók, az egyes blokkok a gyárban készre szerelhetők, és
készen a helyszínre szállíthatók legyenek.
– A fűtőerőmű-egység lényegében hőcserélőkből áll, ezekhez képest a szerves közegű turbina egészen
kisméretű. A felépítés alapján az ORC-fűtőblokk hazai gyártása kézenfekvő lehetőség, és tömeges
alkalmazásnál ez a gazdaság és a hazai vállalkozók számára egyaránt kívánatos.
A biomassza-tüzelésű erőművek számára olyan szerves munkaközeget kell választani, amelynek hőközlése jól illeszkedik az alacsony hőmérsékletű hőforráshoz, hőelvonása pedig a fűtési igényekhez. A számításba vehető szerves gőzök jellegzetes T–s diagramjait a 15. ábra szemlélteti (T a hőmérséklet, s a
fajlagos entrópia), amelyek a telítettgőz-határgörbe alakulásában különböznek. A határgörbe lehet előrehajló (miként a vízgőznél), amikor a szerves gőz expanziójakor nedvesség jelenik meg, így az általa okozott erózióval számolni kell. Izentropikus a telítettgőz-határgörbe akkor, ha az expanzió folyamán az
entrópia közel állandó: ekkor jelentős nedvesség nem válik ki, és az erózió is elkerülhető az expanzió
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15. ábra. Szerves anyagok T–s diagramjai előrehajló, izentropikus és visszahajló telítettgőz-határgörbével
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során. Visszahajló telítettgőz-határgörbe esetén az expanzió mindvégig a túlhevített zónában zajlik, az
erózió biztonsággal elkerülhető, sőt az elvonandó gőz túlhevített, ez pedig önmagában növeli a hőelvonás termodinamikai átlaghőmérsékletét, ám ugyanakkor hatásfoknövelő hővisszanyerésre is lehetőséget ad. Mindegyik változat T–s diagramjában feltüntettük a telített (piros színű) és a túlhevített gőzzel
(kék színű) üzemelő körfolyamatokat.
A biomassza-tüzelésű termoolajkazánhoz csatlakozó kapcsolt energiatermelő ORC-fűtőerőmű-egység
tipikus kapcsolását a 16. ábra mutatja. A szerves munkaközeg külső hőközlése (1 és 1” pont között) kétfokozatú, folyadék-előmelegítőt és -elgőzölögtetőt tartalmaz, túlhevítés nincs. A körfolyamat rendelkezik
belső hőrekuperátorral, amelyben az expandált túlhevített gőz (2 és 2* között) a munkaközeg folyadékát
melegíti elő (2’ és 1 között). A kapcsolt hőkiadás (2* és 2’ között) fűtési hőt jelent.
Az ORC-blokk kapcsolt energetikai mutatói kedvezőbbek, mint a Stirling-motoré és a vízgőzerőműé.
Hőkiadás nélkül a villamosenergia-termelés szükségkondenzációval valósítható meg, ám ennek a hatásfoka rossz. Arra kell törekedni (például hőtárolók beépítésével), hogy az ORC-blokk mindenkor hasznos
hőtermeléssel üzemeljen.
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16. ábra. Biomassza-tüzelésű termoolajkazánhoz csatlakozó ORC-fűtőerőmű kapcsolása

Biomassza-tüzelésű Kalina-körfolyamatú fűtőerőmű
A biomassza-tüzelésű termoolajkazánhoz vagy más típusú biomasszakazánhoz – az ORC-blokk helyett
– Kalina-körfolyamatú fűtőerőmű-egység is csatlakoztatható. Ennek munkaközege két közeg (például
víz és ammónia) olyan elegye, amely az elgőzölögtetés és a kondenzáció folyamán változó hőmérsékleten veszi
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fel és adja le a hőt. Ez követhető a 17. ábrán, amely állandó nyomáson mutatja a víz-ammónia elegy fázisdiagramját (x = ammónia/(víz+ammónia)), valamint T–h (h a fajlagos entalpia) és T–s diagramját.
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17. ábra. A víz-ammónia elegy fázisdiagramja, T–h és T–s diagramja állandó nyomáson
A Kalina-körfolyamatú erőmű egy lehetséges kapcsolását a 18. ábra szemlélteti. A kapcsolás egyik sajátossága az, hogy a hőközlésnél teljes elgőzölögtetés (esetleg túlhevítés is) történik. A másik pedig az,
hogy az expandált gőz képes a folyadékot előmelegíteni a rekuperátorban, és ezzel a hőközlés átlaghőmérsékletét emeli.
A kedvezőbb hőközlési viszonyok
következtében a Kalina-körfolyamat
energetikai hatékonysága valamivel
kedvezőbb, mint az ORC-erőműé,
kapcsolt energiaaránya mintegy 10–
20%-kal nagyobb lehet. A százalékos
különbség függ a hőközlés hőmérsékletétől: például az alacsonyabb
hőmérsékletű geotermikus erőműveknél nagyobb különbséggel számolhatunk, mint a kissé magasabb
hőmérsékletű biomassza-tüzelésű
fűtőerőműveknél.
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18. ábra. A Kalina-körfolyamatú
fűtőerőmű teljes elgőzölögtetéssel
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2.1.5. A biogáz termelése és hasznosítása
Nem minden biomasszát lehet tüzeléssel hasznosítani. Számos anyagból csak elgázosítással nyerhető
energia, és vannak olyan biomasszák is, amelyeknél a tüzelési technikákkal szemben célszerűbb a biogáztermelés. A sokfajta lehetőség közül három területen számolhatunk jelentősebb biogáztermeléssel:
– mezőgazdaság, elsősorban az állattartás melléktermékei, trágya, hígtrágya, lágyszárú növények stb.,
– szennyvíztisztítók anyagai, szennyvíziszap,
– települési hulladékok (depóniagáz).

Biogáztermelés és -hasznosítás. Biogázt a biomasszák biológiailag lebomló részéből állítunk elő. A
biológiai lebontásnak, a biogáztermelésnek több módja van.
A biogáztermelés egyik lehetősége a szerves anyagok anaerob fermentációja, azaz az oxigénmentes
környezetben végbemenő erjedés. A növényi és állati eredetű anyagok különböző mértékben tartalmaznak szénhidrátokat, zsírokat és fehérjéket. Nedves lebomlásuk sötét és oxigénhiányos környezetben
valósul meg. A fermentáció folyamán mikroszervezetek (gombák, baktériumok) a makromolekuláris
szerves anyagokat (szénhidrátok, zsírok és fehérjék) kismolekulájú termékekké bontják. Ezek a termékek
savképző baktériumok hatására savakká (ecetsav, vajsav stb.), alkoholokká, aldehidekké, hidrogénné,
szén-dioxiddá és egyéb gázokká alakulnak. A metánképződés folyamatában az előző anyagokat az acetogén baktériumok ecetsavakká, ezeket pedig a metanogén baktériumok gázokká és vízzé alakítják.
A hidrogén és a szén-dioxid pedig metánná (CH4) és vízzé alakul:
CO2 + 4H2 → CH4 + 2H2O.
A biogáz olyan gázelegy, amely szerves anyagok anaerob körülmények között történő lebontása során
képződik. Az eljárástól és a felhasznált szerves anyagtól függően 45–70% metánt tartalmaz; a további
30–55% döntően szén-dioxidot, kisebb részben nitrogént, hidrogént, kénhidrogént, ammóniát stb. jelent. A biogáztermelés mikrobiológiai folyamatában fontos szerepe van a hőmérsékletnek. A mezofil
baktériumok 32–42 °C, a termofilok 50–57 °C között tevékenykednek.
A nedves eljárások mellett félszáraz technológiákat is alkalmaznak. Félszáraz eljárás esetén az aerob
(oxigénkörnyezetű) és az anaerob erjesztési folyamatok kedvezően egészítik ki egymást. Az első, aerob
periódusban a biomassza, minimális nedvességtartalom mellett, oxigén jelenlétében rövid idő alatt
60 °C fölé melegíthető. Az ezt követő hosszabb idejű anaerob periódusban a nedvességtartalmat növelik,
zárt tartályt alkalmaznak, amely sem fényt, sem levegőt nem enged be, és a biomassza-víz keveréket
hagyják hűlni, de 30 °C alá nem engedik a hőmérsékletet.
Biogáztermelésre elvben minden szerves anyag felhasználható, de elsősorban a nem tüzelhető és
környezetszennyező szerves anyagokat indokolt ilyen módon hasznosítani. Az energiahasznosítás mellett további előny, hogy az anaerob fermentáció során csökken a kórokozó csírák száma, a kellemetlen
szaghatás, a lebontott szerves anyag stabillá, kitűnő növényi tápanyaggá válik.
A biogáztermelés folyamatát a 19. ábra szemlélteti. A biogáztermelésnek három végterméke értékesíthető:
– a főtermék természetesen a csőfermentorban és az utófermentorban keletkezett biogáz, amelyet gáztartályban gyűjtünk össze (GBG),
– az energiatermelés része a cső- és utófermentor hűtéséből származó hő (Q),
– a harmadik termék az úgynevezett fenéktermék. A végtárolóban összegyűlt homogenizált trágyát
közvetlenül a termőterületre lehet kijuttatni.
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19. ábra. A biogáztermelés folyamata. 1) a folyékony biomassza fogadása, 2) a szilárd biomassza fogadása, 3) előtároló,
4) csőfermentor, 5) utófermentor, 6) végtároló, 7) gáztartály, 8) gázmosó

A biogáz, különösen a települések szilárd hulladékaiból előállított depóniagáz, kisebb metántartalmú és
fűtőértékű, mint a földgáz. A biogáz, a depóniagáz és a földgáz fontosabb jellemzőit az 5. táblázat hasonlítja össze. A biogáz főbb komponensei: metán, szén-dioxid, nitrogén, oxigén, hidrogén, kénhidrogén. A biogáz sűrűsége (1,10–1,15 kg/m3) nagyobb, mint a földgázé (0,8–0,9 kg/m3). A biogáz
fűtőértékét elsősorban a metántartalom (50–70%), a szén-dioxid-tartalom (30–40%) és a hidrogéntartalom (1–6%) határozza meg, átlagértéke 20 000–24 000 kJ/m3, ez a földgáz fűtőértékének 60–70%-a.
5. táblázat. Biogáz, depóniagáz és földgáz jellemzőinek összehasonlítása
Biogáz

Depóniagáz

Földgáz

Metán
Szén-dioxid
Nitrogén
Sűrűség

%
%
%
kg/m3

50–70
17–42
0–1
1,1–1,15

45–55
30–35
15–25
1,15–1,20

94–98
0,0–3
0,3–4
0,8–0,9

Fűtőérték*

kJ/m3

18 000–25 000

15 000–17 000

32 000–40 000

* A normáltérfogatra vonatkoztatott fűtőértékek ezektől eltérnek.
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A biogáz-felhasználásnak három útja lehetséges: helyi felhasználás gázellátásra és távhőellátásra,
fűtőérték-növeléssel és tisztítással történő betáplálás a földgázhálózatba, valamint helyi hasznosítás
kapcsolt energiatermeléssel.
a) A biogáz közvetlen helyi hasznosításának két lehetősége van. Az egyik az, ha a kisebb fűtőértékű
biogázt a gáztermelés körzetében hasznosítjuk a különböző fogyasztók számára. A másik hasznosítási mód pedig az, ha a biogázból hőt termelünk, és azt a csatlakozó távhőrendszerben hasznosítjuk.
b) A biogáz betáplálható az országos földgázhálózatba is. A betáplálás érdekében a biogázt tisztítani
és a fűtőértékét növelni kell.
c) A biogázok decentralizált hasznosításának leghatékonyabb módja a kapcsolt energiatermelés. A kapcsolt energiatermeléshez jelenleg leginkább a gázmotorok jönnek szóba. A legtöbb cég a különböző
nagyságú gázmotorjait a földgáz és a gázolaj mellett biogáz-üzemanyagra is gyártja, a gázmotoroknál
pedig a kapcsolt energiatermelés kézenfekvő. A biogáz-üzemanyagú, kapcsolt energiatermelő gázmotor
kapcsolását a 20. ábra mutatja.

Te
EGM

GBG
Gbio

QGM
Tv

Q

20. ábra. Biogáz-tüzelésű gázmotor kapcsolt energiatermelése
A gázmotor néhány kW és néhány MW közötti teljesítményekre képes, tehát a biogázerőművek igen
széles alkalmazási körét lefedi. Gázmotorok helyett a gázturbinák alkalmazását a biogázerőművekben
néhány szempont indokolhatja. Egészen nagy teljesítményeknél a gázturbina előnyösebb lehet. Ha a
hőigény nagyobb része technológiai gőz, akkor is kedvezőbb a fűtőgázturbina. Ha a biogáz olyan rossz
minőségű, hogy belső égésű dugattyús motorban nehezen használható fel, akkor teljesítménytől
függetlenül célszerűbb gázturbinát választani. Az egészen kis teljesítményeknél ekkor mikrogázturbinák
alkalmazhatók.
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A biogáztermelésre két hazai példát, egy megépült üzemet és egy tervezett megoldást mutatunk be.
•

Az első és az eddig legnagyobb megvalósított
példa a nyírbátori Bátortrade Kft. baromfi-feldolgozó telepén létesített
biogázüzem, amelynek
látképét a 21. ábra mutatja [17].

Ez a biogázüzem évente
100 000 t, mintegy 10% szárazanyag-tartalmú szerves
anyagot dolgoz fel, amelynek
összetétele: 30% trágya, 39%
állati hulladék, 12% növényi
főtermék és 19% növényi
21. ábra. Nyírbátori biogáztermelő üzem
melléktermék. A termelt biogáz évente 6106 m3, amelynek metántartalma 50–70%. A szárazanyagra vetített fajlagos biogáztermelés
450–600 m3/t. A biogázüzem főberendezései:
2 db keverőakna,
6 db mezofil (38 °C-os) fermentor, 1300 m3, 28 nap tartózkodási idő,
6 db termofil (55 °C-os) fermentor, 1700 m3, 20 nap tartózkodási idő,
4 db hígtrágya-tároló, 2500 m3,
2 db gáztároló, 1000 m3,
4 db gázmotor, összesen 2500 kW villamos teljesítménnyel.
A gázmotorok kapcsoltan hőt adnak ki, és évente 11 000–12 000 MWh villamos energiát termelnek.
A biogázüzem létesítése mintegy 2 Mrd Ft beruházási költséget igényelt.
•

2010. július 16-án helyezték el a szarvasi Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.-ben Magyarország legnagyobb és legkorszerűbb biogázüzemének alapkövét, amelyet az Aufwand Schmack Első Biogáz
Kft. valósít meg [18]. Az épülő biogázüzem sémáját a 22. ábra szemlélteti, amelyből érdemes kiemelni
a tervezett trigenerációt: a villamos energia, a fűtési és a hűtési hő együttes termelését.

A biogázüzem a térségben keletkező, más célra nem használható mintegy 132 000 t hulladékot dolgoz
fel évente környezetkímélő módon: 31 000 t sertés-hígtrágya, 17 000 t pulyka- és 5500 t szarvasmarhaalmostrágya, 20 000 t sterilizált vágóhídi hulladék, 1600 t szennyvíziszap, 20 000 t tejsavó, 18 000 t silózott cukorcirok és 19 000 l technológiai hígítóvíz. A létesítmény jellemzői a következők:
19 420 m3 bruttó fermentortérfogat,
1,2 ha siló, trágya- és zagytároló,
55 000 m3 hasznos térfogatú zagytároló,
4 km gázvezeték,
4 db gázmotor, 4170 kW beépített villamos összteljesítménnyel.
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22. ábra. Az épülő szarvasi biogázüzem sémája
Az üzem évente 12,8 millió m3 biogázt állít elő. Ebből 27,6 GWh villamos energiát termel, ennek 13%-a
önfogyasztás, értékesítésre 24 GWh-t szánnak. A gázmotorok fűtési és hűtési célokra (trigeneráció)
mintegy 55 000 GJ hőt adnak ki. Az üzem energetikai hatásfoka 55%.
Az üzem jelentős mennyiségű és nagy értékű talajjavító biotrágyát állít elő, amely több ezer ha mezőgazdasági területen teszi lehetővé a műtrágya helyettesítését.
A biogázüzem beruházásiköltség-igénye 3,9 Mrd Ft, amelyet az Új Magyarország Fejlesztési Terv
494 millió Ft-tal támogat.

Biogázhozamok, energetikai jellemzők. A biogáztermelés folyamatát energetikailag a fajlagos gázhozamokkal minősíthetjük. A felhasznált biomassza tömegére ( mbio ) vetített biogázmennyiség ( mBG,
kg vagy m3) a fajlagos biogázhozam:
.
Hasonlóan értelmezhető a fajlagos biogáz-energiahozam:
,
ahol hBG a biogáz fűtőértéke (szintén kg-ra vagy m3-re vetítve).
A biogáztermelés hatásfoka:
,
ahol hbio a felhasznált biomassza átlagos fűtőértéke.
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A különböző szerves anyagok lebontásából származó fajlagos biogázhozamokról a 6. táblázat tájékoztat.
A szilárd anyag tömegegységére vetített fajlagos biogázhozam széles határok, 90–600 m3/t között változik.
6. táblázat. Szerves anyagok elgázosításának fajlagos biogázhozamai

Szerves anyag
Sertéstrágya
Szarvasmarhatrágya
Baromfitrágya
Lótrágya
Birkatrágya
Istállótrágya
Búzaszalma
Kukoricaszár
Repceszalma
Rizsszalma
Len
Kender

Szilárd anyagra
vetített gázhozam
m3/t
340–550
90–310
310–620
200–300
90–310
175–280
200–300
380–460
200
170–280
360
360

Szerves anyag
Fű
Nád
Lóhere
Zöldségmaradvány
Burgonyaszár
Cukorrépalevél
Napraforgólevél
Mezőgazdasági hulladék
Növényi magvak
Lomb
Algák
Csatornaiszap

Szilárd anyagra
vetített gázhozam
m3/t
280–550
170
430–490
330–360
280–490
400–500
300
310–430
620
210–290
420–500
310–740

A hazai biogáztermelés becsült potenciáljáról a 7. táblázat ad tájékoztatást. Az állati trágyák és a vágóhídi
hulladékok évente 1,6 Mrd m3, a települési szilárd és folyékony hulladékok 0,7 Mrd m3, együtt 2,3 Mrd
m3 biogáztermelést tesznek lehetővé. Ezek együtt 1,6 Mrd m3 földgázt helyettesítenek, a jelenlegi teljes
földgázfogyasztás 11%-át válthatják ki. Energianövények termesztésével ez a potenciál több mint kétszeresére növelhető.
7. táblázat. A hazai biogáztermelés potenciálja

Állati eredetű hulladékok
Települési hulladékok
Energianövény (1000 e ha)
Összesen

Mennyiség
millió t/év
43
10
30

Biogáztermelés
Mrd m3/év
1,6
0,7
3,3

Földgázegyenérték
Mrd m3/év
1,1
0,5
2,2

83

5,6

3,8

Biogáz a hazai energiaellátásban. A biogáztermelés érzékelhető ütemben az elmúlt évtizedben indult
el a hazai energiaellátásban. A biogáztelepeket elsősorban a mezőgazdasági, főleg az állattartó üzemek
létesítettek, de épültek a szennyvíziszap és a települési hulladékok hasznosítására is. A megvalósított üzemek legtöbbször gázmotorokat alkalmaznak a biogáz kapcsolt hasznosítására, így az anaerob biogáztermelés fejlődését gyakran a telep villamos teljesítményével érzékeltetik.
A mezőgazdasági üzemek által létesített és tervezett biogáztelepek a gázmotorok villamos teljesítményében
mért növekedéssel [19]:
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2005
2007
2009
2011

1,9 MW,
6,1 MW,
7,6 MW,
20,1 MW.

Jelenleg 10 mezőgazdasági kis biogázerőmű üzemel, 5 indulás előtt áll, további 20 pedig épül.
A szennyvíziszap bázisán anaerob gáztermelés 17 helyen van, 8 telepen működik villamosenergia-termelés,
amelynek tervezett teljesítménye
2010
2015

9,2 MW,
29 MW (30–45 telepen).

Depóniagáz-termelés négy helyszínen van, 1,4 MW villamos teljesítménnyel.
A bemutatott hazai adatok ütemes indulást jeleznek, de nemzetközi összehasonlításban még le vagyunk
maradva. Az 1000 főre eső biogáztermelés 2007-ben Magyarországon még csak 2,0 toe volt, ugyanakkor
az EU átlag 11,9 toe. A tervek jelentős növekedéssel számolnak: a 2010. évi 2 PJ körüli termelés 2015re 4,5–9 PJ-ra, 2020-ra 6,5–13 PJ-ra növekedhet.
Érdemes áttekinteni a hazai biogázerőművek 2008. évi adatait [7]. A 8. táblázat szerint 2008-ban 15 biogáztüzelésű kiserőmű üzemelt, beépített teljesítményűk 13 MW volt, E = 39,4 GWh villamos energiát, Q =
100 TJ hőt adtak ki, és G = 477,7 TJ biogázt használtak fel. A hatásfok a táblázat szerint több esetben és
összességében nem értékelhető; a csak villamos energiát termelő erőműveké 27–35% között változik.
8. táblázat. Biogázerőművek jellemzői, 2008
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Beépített
teljesítmény
MW

Kiadott
vill. energia
GWh

Kiadott
hő
TJ

Felhasznált
biogáz
TJ

Hatásfok

Bátortrade
Rácalmási biogáz
FCSM
Debreceni Vízmű
Kenderesi Vízmű
Dunaharaszti
Kecskeméti szennyvíz
Csanád, Klárafalva
Civis Biogáz
Ny. Orosos, biogáz
Kecskemét-Talfája
Soproni szemét Harkai
Soproni szemét Győri
Hódmezővásárhely
Veszprémi szennyvíz

2,60
1,93
1,33
1,16
1,05
1,06
0,80
0,53
0,51
0,51
0,33
0,33
0,33
0,32
0,17

14,61
1,14
0,00
1,71
4,41
2,88
0,81
1,40
4,33
4,00
1,26
1,10
0,75

5
0
45
30
11
0
10
0
0
0
0
0
0

64,0
15,0
89,7
44,0
52,3
31,5
19,0
17,9
51,6
42,4
13,5
11,8
8,9

90,5
27,4
87,8
81,0
55,5
33,9
91,7
33,6
30,9
35,3
34,1
33,9
30,7

1,41

1

16,1

36,5

Biogáz összesen

12,96

38,4

100

457,0

30,6

%

2.1.6. A biomassza-hasznosítás fejlesztése és támogatása
A biomassza-hasznosítás fejlesztése nem bízható egyedül a közvetlenül érdekeltek szándékára, csak a
termelői és a fogyasztói piacra, hanem tervezni és támogatni kell. Jelenleg a 2020-ig megvalósítandó fejlesztés tervezése az időszerű.

A biomassza-hasznosítás fejlesztése 2020-ig. Tanulmányunk elsősorban irányokat és feladatokat
fogalmaz meg a biomassza 2020-ig történő energetikai hasznosításának fejlesztéséhez, a számszerű tervezést nem tekintheti feladatának. Kiindulásként szolgál a korábbi kormány által készített Előjelzési dokumentum a megújuló energiahordozó-felhasználás 2020-ig terjedő alakulásáról. Ez 2020-ban villamosenergia-termelésre és hőellátásra a következő biomassza-felhasználásokkal és -növekedésekkel számolt:

Villamosenergia-termelésre
Hőellátásra
Összesen

PJ
(2020/2010)
PJ
(2020/2010)
PJ
(2020/2010)

Biomassza,
tűzifa
45,7
(2,48)
34,94
(1,04)
80,64
(1,55)

Biogáz
5,9
(7,76)
7,0
(7,00)
12,9
(7,33)

Hulladék
(megújuló)
1,55
(1,41)
1,5
(1,76)
3,05
(1,56)

A fentiek alapján a biomassza 2020-ig történő fejlesztésére és az Előjelzési dokumentumban szereplő adatokkal kapcsolatban a következő megállapításokat tehetjük:
1. A biomassza energetikai célú hasznosításának üteme, a megadott 1,55-szörös növelés elfogadható, illetve ennek pontos
tervezése nem lehetséges, de nem is szükséges. Ez a növekedés kisebb, mint a megújulók összességének elvárt növelése,
azaz a biomassza részaránya a megújulókon belül csökkeni fog. A növekedésen belül nyilvánvalóan egyet lehet érteni
azzal, hogy a biogáz növekedési aránya lényegesen meghaladja a tüzeléssel hasznosítható biomasszák növekedését.
2. A tanulmányban megindokoltuk, hogy a rendelkezésre álló biomasszát hatékony hőellátásra célszerű hasznosítani,
rossz hatásfokú közvetlen villamosenergia-termelésre viszont nem. Ezzel összefüggésben határozottan bíráljuk az
Előjelzési dokumentumban megadott fejlesztést. Nem tartjuk helyesnek, hogy az Előjelzési dokumentum a rossz
hatásfokú közvetlen villamosenergia-termelést – visszafejlesztés helyett – 2,48-szorosra tervezte növelni (kétséges a
feltételezett 35%-os hatásfok is, amellyel a dokumentum számolt). Nem értünk egyet azzal sem, hogy az Előjelzési
dokumentum a hatékony hőellátást nem akarta növelni, gyakorlatilag a stagnálásával számolt. Nagyon rossz jelzésnek tartjuk, hogy a 2020. évi biomassza-felhasználásban jóval nagyobb a rossz hatásfokú közvetlen villamosenergia-termelés aránya, mint a hatékony hőellátásé.
A tervezésnél figyelembe kell venni, hogy a fogyasztói energiatakarékosság következtében átlagosan számottevően
csökken az ellátandó épületek hőigénye. A biomasszával ellátandó épületek száma ezért nagyobb arányban növelhető,
mint a hőellátás céljára felhasznált biomassza növekedése.
3. A hőellátásban a biomassza növelésének két útja járható, az egyedi pelletfűtés és a biomassza-távfűtés. A termelők
érdeke az, hogy a drágább pellet felhasználása terjedjen el, az olcsóbb biomassza tömeges hasznosítását a távfűtésben
csak állami beavatkozások segíthetik. A helyes arányok elérését, az olcsóbb, helyben rendelkezésre álló biomasszák
tömeges hasznosítását a távfűtésben csak központi stratégiai vizsgálatokkal lehet megalapozni, az érintett hőfogyasztókat és vállalkozókat pedig helyzetbe hozni.
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4. Ugyancsak stratégiai vizsgálatok szükségesek a kapcsolt energiatermelésnek a biomassza-tüzelésű távfűtés bázisán
alapuló tömeges megvalósításához is. Az alapelv: a kapcsolt energiatermelést csak hasznos távhő bázisán lehet
felvetni; úgy nem, hogy építünk egy fűtőerőművet, és majd keresünk hozzá hőfogyasztókat. A kapcsolt energiatermelés
kis teljesítményű biomassza-távfűtések esetén csak akkor válhat indokolttá és gazdaságossá, ha a tömeges alkalmazásnak és a hazai gyártásnak a feltételeit is megteremtjük.
5. A biogáz-, ezen belül a depóniagáz-termelés energetikai, környezeti és egyéb megfontolásokból egyaránt indokolt,
hiszen az energiát hulladékból állítjuk elő, és a környezetre káros hulladékot is ártalmatlanítjuk. Ezt a környezetkímélő energiatermelést a lehetséges mértékben indokolt növelni.
6. A biomassza energetikai hasznosítása a vidékfejlesztés fontos, talán legfontosabb eszköze. A biomassza-hasznosítás
jelentős számú vidéki munkahelyet teremt. Az erdészeti és a mezőgazdasági melléktermékek, hulladékok szervezett
összegyűjtése és előkészítése rendezett vidéket eredményez, fenntartja például a vasúti szárnyvonalakat. A biomasszahasznosítás új vidékpolitikát, új gazdasági hajtóerőt (például valódi szövetkezést) és értékteremtést, a vidék megtartó
erejét képes megalapozni.

A biomassza-hasznosítás támogatása. A biomassza-hasznosítás megkívánt ütemű fejlesztése támogatást igényel. A támogatás számszerűsítése részletes megalapozó és stratégiai vizsgálatokat igényel,
ezek nélkül csak a támogatás legfontosabb elveinek megfogalmazására szorítkozhatunk:
a) A jelenlegi KÁT-rendszer nem alkalmas a biomassza energetikai hasznosításának a fejlesztésére. A támogatást mindenképpen új alapokra kell helyezni.
b) Mivel fejlesztésről van szó, elsősorban a létesítést kell ösztönözni a beruházási költségekhez való állami hozzájárulással. A beruházástámogatásokkal olyan biomassza-fejlesztéseket kell megvalósítani, amelyek üzemköltség-támogatások
nélkül képesek gazdaságosan üzemelni.
c) Az ösztönzés és támogatás alapjául az energiamegtakarításnak és a környezet megóvásának kell szolgálnia. Biomassza-hasznosítás esetén a hazai energiaellátásban a nagyarányú földgázkiváltást és az elért szén-dioxid-kibocsátás
csökkentését kell mérvadónak tekinteni.
d) Leglényegesebbnek azt tartjuk, hogy támogatásban a biomassza-hasznosítás közvetlen érintettjei részesüljenek. Termelői oldalon a biomassza előállítóit, termelőit, összegyűjtőit és előkészítőit lehet támogatni. Fogyasztói oldalon
viszont csak a hőfogyasztók lehetnek a kedvezményezettek. Ez hatékony hőellátás esetén természetes. Kapcsolt villamosenergia-termelés esetén is annak kell tekinteni, mert a kapcsolt energiatermelés kizárólag a hasznos hő bázisán
valósítható meg: csak ott és csak akkor, ha van hőigény. A termelt villamos energia csak következménye a kapcsolt
energiatermelésnek, semmiképpen nem az előfeltétele. A támogatásnak a villamos energia fogyasztói vagy érdekcsoportjai nem lehetnek sem forrásai, sem kedvezményezettjei.
A tanulmány elemzéseitől függetlenül, józan alapelvként is rögzítjük, hogy a jó minőségű faállomány
elégetése és az emiatti erdőirtás a biomassza-hasznosítás divatos jelszavával való visszaélés. Ugyanígy
semmiféle piaci érdek nem indokolhatja a nagymérvű faexportot egy vagy több ausztriai erőmű számára,
mert így csak nagyon lassan pótolható kincset kótyavetyélünk el. Ösztönzőkkel, sőt természetvédelmi
indokok alapján hozott tiltó intézkedésekkel ezeket meg kell szüntetni.
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2.2. Földhő, hőszivattyúzás
A geotermikus energia és a földhő szinonim kifejezések, vagy gyakran ekként használjuk őket. Korábban
csak a geotermikus energia elnevezést alkalmaztuk, ám bővült a köre a környezeti hőmérsékletű energiákkal.
Jelenleg mérvadónak a vonatkozó EU-irányelv fogalommeghatározásait tekinthetjük [1], amely szerint:
– légtermikus energia (aerothermal energy): hő formájában a környezeti levegőben tárolt energia,
– geotermikus energia (geothermal energy): a szilárd talaj felszíne alatt hő formájában található energia,
– hidrotermikus energia (hydrothermal energy): a felszíni vizekben hő formájában tárolt energia.
Az irányelv a geotermikus energia / földhő kapcsán tehát lényegében három megújuló energiafajtát
definiál. Együttes hasznosításukat a továbbiakban földhő néven vizsgáljuk.
A földhő jelentőségéről különböző képek jelenhetnek meg. A geotermikusenergia-vagyont illetően
sokan „nagyhatalomnak” vélik hazánkat, mert a geotermikus gradiens (°C/km) és a földfelszíni hőáramsűrűség (kW/km2) nálunk a világátlagnál jóval nagyobb, és rendelkezünk néhány kedvező előfordulással.
A jelenlegi tényleges geotermikusenergia-hasznosításunk viszont még nagyon kicsi (a hasznosított
3,6 PJ geotermikus energia az összes primerenergia-felhasználásnak csupán 0,3%-a). Reális megítélést
kell tehát kialakítani a geotermikusenergia-vagyon, annak kihozatala és hasznosítása tekintetében [2].
A tanulmány csak a földhő energetikai célú hasznosításával foglalkozik [3, 4].

2.2.1. A földhő jellemzői és a hasznosítás lehetőségei
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A földhő előfordulását és energiahasznosítási lehetőségeit leginkább a hőmérséklet jellemzi [5]. Négy
kategóriát indokolt megkülönböztetni (23. ábra):
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23. ábra. A földhő hőmérséklete és energiahasznosítási lehetőségei
(termálvíz és talajhő együtt az EU-irányelv szerinti geotermikus energia)
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– nagy hőmérsékletű (> 120 °C) termálvíz vagy gőz esetén a távhőellátás mellett a villamosenergiatermelés is felvetődik;
– a nagy hőmérsékletű (80–120 °C) termálvíz közvetlen távhőellátást tesz lehetővé,
– a kisebb hőmérsékletű (40–80 °C) termálvíz részben közvetlenül, részben hőszivattyús továbbhűtéssel használható távhőtermelésre,
– a 0 °C feletti és alatti földhő / környezeti hő (levegő, talaj, felszíni víz) is megújuló energiaforrást
jelent, amelyet csak hőszivattyúzással hasznosíthatunk az egyedi és a távhőellátásban, valamint a
hűtésben.
A különböző hőmérsékletű földhőforrások energetikai hasznosításának le-hetőségeit a 24. ábra mutatja az energiaellátás rendszerében. Az egészen nagy
hőmérsékletű termálvízből esetleg villamos energiát (E) termelhetünk. A nagy
hőmérsékletű termálvizet elsősorban
közvetlen hőellátásra (H) célszerű hasznosítani. A kisebb hőmérsékletű termálvíz esetén a közvetlen és a hőszivattyús
hőellátás kombinációja (H+HSZ) jöhet
számításba. A nagyon kis hőmérsékletű
földhő (levegő, talaj, felszíni víz) hasznosítására különböző hőszivattyús rendszereket (HSZ) alkalmazhatunk.
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24. ábra. A földhő hasznosítása az
energiaellátás rendszerében

2.2.2. Villanyt vagy hőt termeljünk-e a nagy hőmérsékletű termálvízből?
Alapkérdés, hogy villanyt vagy hőt termeljünk-e a nagyobb hőmérsékletű geotermikus energiából?
Sokan tartják célszerűnek, és sokan ösztönzik is, hogy a viszonylag nagyobb hőmérsékletű termálvizet
ne vagy ne csak hőellátásra hasznosítsuk, hanem villamos energiát is termeljünk vele. A szándék érthető,
mivel a villany értékesebb energia, mint a hő, továbbá mindenhová elszállítható, mindig szükség van rá,
míg a fűtési hő csak helyben és szezonálisan hasznosítható.
Ám a szándékot energetikailag a földhővel elérhető földgázkiváltás mértékével kell alátámasztani. Ebben
a tekintetben viszont lényeges különbséget jelent, hogy a földhőt hő- vagy villamos energia előállítására
használjuk-e [6].
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A fajlagos földgázkiváltás. Ha adott nagyságú geotermikus energiából (U = áll. ) ηU = F/U hatásfokkal F végenergiát (villanyt vagy hőt) állítunk elő, akkor a földhőre vetített fajlagos földgázkiváltás
,
ahol földgáztüzelés esetén a hatásfok ηfg = F/Gfg. A fajlagos földgázkiváltást meghatározza, hogy az
érintett végenergiát milyen hatásfokkal tudjuk előállítani geotermikus energiából, illetve földgázból.
A geotermikus energiát többnyire termálvízzel hozzuk a felszínre: U = mcΔΤ, ahol m a felhozott termálvíz tömege (kg), c = 4,2 kJ/(kg⋅K) a fajhő és ΔT a lehűlés a hasznosítás során (K), amely hőellátás
és villamosenergia-termelés esetén eltérő lehet. A felszínre hozott termálvíz tömegére vetített fajlagos
földgázkiváltás:
.
Ezt az intenzitást a hatásfokarányokon kívül a termálvíz lehűtésének mértéke is befolyásolja.
.
Az adott hőmérsékletű
(T1 ) termálvíz hasznosítását hőtermelésre és villamosenergia-termelésre T-S dia. .
.
gramban ( S = ms az entrópiaáram, m a tömegáram) a 25. ábra szemlélteti (elvileg és példaként konkrét
számértékek feltüntetésével).
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25. ábra. A termálvíz-hasznosítás jellemzői hőellátás és villamosenergia-termelés esetén T–S diagramokban
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Három esetet vizsgálunk:
• Az első esetben csak hőt termelünk, ekkor a termálvizet Th hőmérsékletre hűthetjük le ( ΔT = T1 − Th ),
a hőtermelés hatásfoka ≅ 1.
• A második esetben csak villamos energiát állítunk elő, amikor a termálvíz TE hőmérsékletig hűl le
( ΔT = T1 − TE ). Veszteségmentes esetben a villamosenergia-termelés hatásfoka:
,
ahol az erőmű hőelvonásának kondenzációs hőmérséklete. Példaként az ábrán feltüntetett értékekkel a
hőközlés termodinamikai átlaghőmérséklete:
,
és ha a kondenzációs hőmérséklet T2 = 300 K, akkor a veszteségmentes hatásfok:
.
A valóságos hatásfok ennél jóval kisebbre, mintegy felére becsülhető ( ηU≅ 10% ).
Az alacsony hőmérsékletű termálvizet hasznosító gőzerőmű munkaközege lehet vízgőz vagy más közeg.
Vízgőz esetén a gőztermelés történhet közvetlenül kigőzölögtetéssel vagy közvetve gőzfejlesztőben, egy
vagy több nyomásfokozatban. Az alacsony hőmérsékletszint miatt a gőz túlhevítését elhagyjuk. Az alacsony hőmérsékletű termálvíz hasznosítására alkalmas vízgőzkörfolyamatok több hátránnyal rendelkeznek.
A hőközlés oldalán hátrány, hogy még többnyomású gőztermeléskor is nagy átlagos hőmérséklet-különbség lép fel a termálvíz és a gőz között, továbbá a termelt gőz nyomása az atmoszferikusnál kisebb lehet,
emiatt a teljes hőkörfolyamat vákuumban üzemel. A hőelvonás oldalán a fagyveszély miatt nem tudjuk kihasználni a téli hidegebb környezetet, noha erre az alacsony hőmérsékletszintű hő hasznosítása érzékeny.
A hátrányok miatt a vízgőztől eltérő munkaközegek alkalmazását is vizsgálják.
Az ORC-körfolyamatok a közvetett gőztermelésben vízgőz helyett alacsony elgőzölögtetési hőmérsékletű
anyagokat (szilikonolaj, ammónia és új környezetkímélő szintetikus munkaközegek) gőzölögtetnek el,
esetleg hevítenek túl (26. ábra). Az alacsony hőmérsékletszintű hőközlésnél ( Q1 ) előny, hogy a kis elgőzölögtetési hőmérséklethez ( Ts1 ) is az atmoszferikus nyomásnál nagyobb telítési nyomás ( p1 ) tartozik. A hőközlés okozta irreverzibilitás viszonylag mérsékelt, a hőközlés átlaghőmérséklete kisebb
mértékben csökken, mint a vízgőznél. Az ORC-körfolyamat másik lényeges előnye az, hogy a rendelkezésre álló környezeti hőmérsékletekhez vagy a hőelvonáshoz jobban illeszkedik, mint a vízgőzös
körfolyamat. Kondenzációs energiatermelésnél lényeges előny az, hogy ezeknek a körfolyamatoknak a
véghőmérséklete (a p2 nyomáshoz tartozó telítési hőmérséklet) a fagyhatár alatt is lehet, ha a hőelvonást
például léghűtéssel biztosítani tudjuk.
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A Kalina-körfolyamat munkaközegként elegyet alkalmaz, például ammónia vizes oldatát. A különböző koncentrációjú NH3
vizes oldat forrási hőmérséklete képes
követni a termálvíz hőmérsékletének a változását. Ezzel csökkentheti a termálvíz és a
munkaközeg közötti hőközlés hőmérséklet-különbségét (irreverzibilitását), és növeli
a hőközlés termodinamikai átlaghőmérsékletét. A Kalina-körfolyamat kialakítását példaként a 27. ábra mutatja. Azon kívül, hogy
a termálvíz hőmérséklet-változásához jól
illeszkedik, a Kalina-körfolyamat további
előnye az, hogy lehetővé teszi a termálvíz
kisebb hőmérsékletre hűtését is.

26. ábra. Termálvizet hasznosító
ORC-körfolyamat

P

Q1

R1
R2

T1

TE

27. ábra. Termálvizet hasznosító Kalina-körfolyamat
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p2

•

A harmadik lehetőség az, ha a földhőből villamos energiát és hőt egyaránt termelünk. Ez nem
tekinthető hagyományos értelemben kapcsolt energiatermelésnek (nem azonos technológiában
termelünk villamos energiát és hőt), itt a termálvíz lehűlésének nagyobb hőmérsékletű szakaszát
( ΔT = T1 − TE ) kizárólag villamosenergia-termelésre, kisebb hőmérsékletű szakaszát ( ΔT = TE − Th)
kizárólag hőellátásra hasznosítjuk.

A bemutatott csak hőtermelés, csak villamosenergia-termelés, illetve együttes villamosenergia- és hőtermelés esetén a földgázkiváltás mutatóit a 9. táblázatban határozzuk meg egyrészt a hasznosított hőre,
másrészt a kivett vízmennyiségre vonatkoztatva, az ismertetett összefüggések és az ábrán megadott
tájékoztató számértékek alapján. A táblázatban a földgáztüzelésre vonatkozó hatásfokokat az EUelőírásoknak megfelelően vettük fel. Az együttes villamosenergia- és hőtermelés mutatóit úgy határoztuk
meg, hogy abban a villamosenergia-termelés mutatói 100%-ban, a hőtermelésé 50%-ban szerepelnek.
9. táblázat. Fajlagos földgázkiváltás a termálvíz hasznosításakor hő- és/vagy villamosenergia-termelés esetén
Földhő
Termálvíz
Földhő
Földhő- Hatásfok
fajlagos
fajlagos
lehűtése
hasznosítás földgáz
földgázkiváltása
földgázkiváltása
hatásfoka
esetén
ΔT
γ
α

Hőellátás
Villamosenergia-termelés
Villamosenergiaés hőtermelés

ηU

ηfg

–

%

°C

J/kg

%

1

0,9

1,11

100

80

373
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0,1

0,525

0,19

17,1

40

32

8,6

0,75

67,6

80

218

58,6

100% villamos energia
+ 50% hő

A táblázatból szembetűnő, hogy a termálvíz hőellátásra történő hasznosításakor lényegesen nagyobb fajlagos
földgázkiváltás érhető el, mint a villamosenergia-termelésnél, azaz a korlátozottan rendelkezésre álló termálvizet nem
célszerű villamosenergia-termelésre fordítani. A földhőre vetített fajlagos földgázkiváltás csak villamosenergiatermelésnél ugyanis 17,1%-a, a termálvíz tömegére vonatkoztatott értéke pedig mindössze 8,6%-a a
csak hőellátáskor elérhető értéknek. Az együttes villamosenergia- és hőtermelés természetszerűleg kedvezőbb, mint a csak villamosenergia-termelés, ám lényegesen rosszabb, mint a csak hőtermelés.
Az együttes termelés azzal a hátránnyal is jár, hogy a villamosenergia- és a hőigények időben nem
összhangban változnak, továbbá a hőellátás körülményei az alacsonyabb hőmérsékletszint következtében romlanak.

A villamosenergia-termelés esélye. A geotermikus energiából történő villamosenergia-termelés két
esetben lehet indokolt, illetve adódhat rá esély.
Egyrészt, ha rendelkezésre áll nagy hőmérsékletű termálvíz, továbbá helyben és időben nincs hőfogyasztó (ennek nagyon kicsi a valószínűsége). Ekkor a termálvizet érdemes még rossz hatásfokú villamosenergia-termelésre is fordítani, mert enélkül felhasználatlan maradna.
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A másik lehetőség a nagy mélységben (~5000 m) lévő nagy hőmérsékletű (200 °C fölötti) földhő kinyerése az úgynevezett HDR- (Hot Dry Rock) vagy EGS (Enhanced Geothermal System) rendszerben.
Az EGS hőkinyerési rendszer elvi sémáját a 28. ábra szemlélteti. A nagy mélységben lévő, nagy
hőmérsékletű kőzetbe a levezető csövön hideg vizet juttatunk. A víz szétrepeszti a kőzetet, és a hőtől
felmelegszik. A felmelegített vizet (vagy gőzt) a levezető csőtől R távolságra (~ 500 m) lévő kivezető
csöveken hozzuk a felszínre.

5000 m

T

R

28. ábra. Nagy mélységű EGS földhő-hasznosítási rendszer
Az EGS rendszerű villamosenergia-termelés jelenleg csak elképzelés. Reális villamosenergia-ellátási alternatívaként még nem tervezhető, egyelőre csak kutatási célként lehet kezelni. A kutatás sikerére a
Dél-Alföldön van a legtöbb esély.

2.2.3. A termálvíz közvetlen hasznosítása hőellátásra
Az elérhető fajlagos földgázkiváltás alapján a rendelkezésre álló, nagyobb hőmérsékletű termálvizet
közvetlen hőellátásra célszerű használni. Ez a termálvíz klasszikus energetikai hasznosítása, amelyet az energetikusok egyértelműen támogatnak. Ám számolni kell több nehézséggel, ugyanis a kinyert termálvíz rendszerint szennyezett, só- és gáztartalma többnyire jelentős:
– a szennyezettség miatt kérdés, hogy a termálvizet hőcserélő nélkül vagy csak hőcserélőn keresztül
hasznosíthatjuk-e,
– a kitermelt termálvíz közvetlenül meleg vízként felhasználható-e, vagy hőhasznosítás után a felszínen
elhelyezhető, vagy pedig vissza kell juttatni a Föld mélyébe,
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– a kinyert termálvizet a hőhasznosítás előtt és/vagy a visszatáplálás előtt szükséges-e kezelni,
– termálvízzel együtt gyakran jelentős gáz (metán, szén-dioxid) is a felszínre kerülhet, amelynek
hasznosítását és/vagy visszatáplálását meg kell oldanunk. Ezek a feladatok technikailag olyan nehezek vagy olyan költségesek lehetnek, hogy a hasznosítás értelmetlenné válhat.
A közvetlen hőellátásnak több megoldása lehetséges, amelyet a kinyerés és a hasznosítás számos szempontja befolyásol.
A hőellátás célja lehet épületfűtés, használatimelegvíz-szolgáltatás, fürdők víz- és hőellátása, üvegházak
hőellátása stb. Ezek az igények külön-külön vagy együtt is megjelenhetnek, esetenként a minél komplexebb hőhasznosításra kell törekedni. A célok között az épületek hőellátása a kiemelt feladat. A termálkutak szóba kerülő víz- és hőteljesítménye a nagyobb épületegyüttesek ellátását és a kisebb-nagyobb
települések távhőellátását helyezi előtérbe.
A termálkutakból célszerű lehet a hőtartalmat időben egyenletesen kinyerni, az ellátandó hőigény azonban, például a fűtés szezonálisan és egy napon belül is, jelentősen változik. Az egyenletes hőkihozatal
és a változó hőhasznosítás időbeli eltérései hőtárolók beépítését indokolják, valamint felvetik azt, hogy a
termálvízzel az alaphőterhelést lássuk el, a csúcshőigények kielégítésére pedig csúcsüzemű berendezéseket építsünk. Az energetikai felhasználást befolyásolja, ha a termálvíz-hasznosítás elsődleges célja
a balneológiai, turisztikai feladatok ellátása. A termálvíz komplex hasznosításának számos változata
van, közülük példaként három megoldást mutatunk be [7].
Az elsőt a 29. ábra mutatja, amelynél a kiemelt termálvizet kezeljük, közvetlenül hasznosítjuk a távhőrendszerben, majd a fürdőben, és a visszapumpálás előtt újra tisztítjuk. Az első vízkezelő a távhőrendszer berendezéseit (csöveket, hőcserélőket) védi a lerakódásoktól és a korróziós károsodástól, az utóbbi
pedig elsősorban azt akadályozza meg, hogy a visszasajtolandó víz durva
. szennyeződései az érintett
földréteget eltömítsék. A csúcshőigényeket a termálkút, a csúcskazán ( QK ) és a hőtároló ( QT) együtt
látja el, emiatt a termálkutat a csúcshőteljesítménynél kisebbre lehet méretezni, a kisebb teljesítményű
termálkút kihasználása pedig jelentősen megnövelhető. A kihasználást és a hatékonyságot növeli, hogy
a. távhőrendszerből Tv hőmérsékleten elfolyó vizet még egy fürdőmedencében tovább hasznosítjuk
Qm hőteljesítménnyel.
A másik megoldást a 30. ábra szemlélteti. Itt a kihozott termálvíz só- és gáztartalma túl nagy, emiatt a
termálvizet hőcserélővel kell elválasztani a hőhasznosítási rendszertől. A termálvizet a távhőrendszertől
elválasztó hőcserélő önmaga is megkövetelheti, hogy a kivett termálvizet kezeljük, és a visszasajtolandó
vízből is kivonjuk a durva szennyezőket.
A harmadik változat a termálvíz kaszkádhasznosítását mutatja be (31. ábra). A főszakaszt a középső
rész képviseli, amelyben a termálvizet Tbe és Tbu hőmérsékletek között balneológiai célokra használjuk.
Előtte a nagyobb hőmérsékletű vizet T1 és Tbe hőmérséklet között közvetlen hőellátásra ( Qf )
hasznosítjuk. Utána pedig az elfolyó kisebb hőmérsékletű termálvízből még hőszivattyúval Tbe és T0
hőmérséklet között hőt vonunk el, és QHSZ hasznos hőt termelünk.
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29. ábra. Kétkutas termálvizes távhőrendszer csúcskazánnal, hőtárolóval, utóhő-hasznosítással és vízkezeléssel
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30. ábra. Hőcserélővel szétválasztott termálkutas távhőrendszer
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31. ábra. A termálvíz kaszkádhasznosítása
A termálvíz. közvetlen hőhasznosításakor az a cél, hogy a termálvizet minél jobban lehűtsük. A tovább.
hűtést T–S diagramban a 32. ábra mutatja. Ha az mc hőkapacitás-áramú T1 hőmérsékletű (példaként
120 °C-os) termálvizet hagyományos nagy hőmérsékletű távhőrendszerben T’h hőmérsékletig (= 80
°C) hűtjük le ( Q’ ), akkor a kivett termálvíz tömegére vetített hasznosított hő jelenti a termálvízhasznosítás intenzitását:
.
Ha viszont a termálvizet tovább hűtjük Th hőmérsékletig (= 40 °C), és több hőt (Q) hasznosítunk,
akkor megfelelő alacsony hőmérsékletű fűtési rendszerre (például padlófűtésre) van szükség. A kivett
termálvíz tömegére vetített fajlagos hasznosítható hő ezáltal nő:
.
A továbbhűtés energetikai haszna egyértelmű, gazdaságosságát az alacsonyabb fűtési rendszer
beruházási többletköltségei befolyásolják.
A termálvíz közvetlen hőhasznosításakor is van villamosenergia-fogyasztás, tehát primerenergia-felhasználás is. Villamos energiát fogyaszt a termálvíz kihozatala és visszasajtolása, továbbá a távhőrendszer
szivattyúzása. A termálvizes hőellátás E villamosenergia-fogyasztásának megfelelő fajlagos primerenergia-felhasználás a következő:
.
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Ha például a termálvizes távfűtés hőre vetített villamosenergia-fogyasztása 5%, és 50%-os villamosenergia-termelési hatásfokkal számolunk, akkor a villamosenergia-fogyasztásból a termálvizes távfűtés fajlagos primerenergia-felhasználása gE = 0,05/0,5 = 0,1.
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32. ábra. A termálvíz közvetlen hőhasznosítása T– S diagramban
Magyarországon a jelenleg hasznosított geotermális rendszerek hőmérséklete a közvetlen hőhasznosítást
teszi lehetővé. Mezőgazdasági célú felhasználásban a világ élcsoportjában vagyunk. A szentesi
Árpád-Agrár Zrt. 65 MW hőteljesítménnyel a legnagyobb fogyasztó. A Hódmezővásárhelyen üzemelő
10 MW hőteljesítményű távfűtőrendszer a legkorszerűbb, és gazdaságos is. A visszasajtolás költségei ellenére a távfűtés költségei 40%-kal olcsóbbak a gáztüzelésű távfűtésekhez képest [2, 8].

2.2.4. A termálvíz közvetlen és hőszivattyús hasznosítása hőellátásra
A hőszivattyúzás számára kedvező lehetőségeket nyújt a termálvíz továbbhűtése. A termálvizet
közvetlen hőellátással Th hőmérsékletig (például 40 °C) hasznosíthatjuk, és innen hőszivattyúval (+HS)
további hőt vonhatunk el, ha T0 ≥ 0 °C-ig lehűtjük. A hőszivattyús továbbhűtést a 33. és a 34. ábrák
mutatják.
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33. ábra. A termálvíz közvetlen és hőszivattyús hőhasznosítása T– S diagramban
A hőszivattyús továbbhűtés azért kedvező, mert a lehűtött termálvíz már kis hőmérséklet-emeléssel
.
hőellátásra megfelelővé tehető. A hőszivattyús továbbhűtés eszményi viszonyait T–S ndiagramban a 35.
ábra mutatja, részleges és teljes lehűtéskor. Mindkét esetben feltüntettük a hőszivattyúval elvont hő és
a leadott fűtési hő termodinamikai átlaghőmérsékletét:
,

ahol minden esetben Tn a nagyobbik, Tk a kisebbik hőmérsékletet jelenti K-ben.
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34. ábra. Hőszivattyúzás kapcsolása közvetlenül már hasznosított termálvíz továbbhűtésével
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35. ábra. Eszményi hőszivattyúzás a termálvíz továbbhűtésekor

64

S

A termodinamikai átlaghőmérsékletek felhasználásával meghatározható a hőszivattyú eszményi fűtési
tényezője:
,

ahol Tfo a fűtésre kiadott, Tfh a hőszivattyúzáshoz felhasznált földhő termodinamikai átlaghőmérséklete.
A hőszivattyú valóságos fűtési tényezője jóval kisebb:
,
ahol a veszteséget – nagy biztonságra törekedve – δ = 0,4 tényezővel vesszük figyelembe.
Ha a villamosenergia-termelés hatásfoka ηE , akkor a villamos hajtású hőszivattyús hőtermelés fajlagos
primerenergia-felhasználása:
.
A hőszivattyúzás intenzitását pedig az jelzi, hogy a kihozott termálvízből (m) mennyi fűtési hőt tudunk
termelni. Ennek fajlagos értéke:
,
ahol ΔT a földből kihozott víz lehűtése a hőszivattyúban. A vizsgált hőszivattyús továbbhűtések tájékoztató energetikai jellemzőit a 10. táblázatban adjuk meg.
10. táblázat. A vizsgált hőszivattyúzások tájékoztató energetikai jellemzői
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– termálvíz közvetlen hasznosítása
– földgázkazán
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A táblázat tájékoztató fajlagos földgáz-felhasználási adataiból megállapítható, hogy a termálvíz közvetlen
hőhasznosítása mindenfajta hőtermeléssel szemben energetikailag határozottan előnyös, és a termálvíz
hőszivattyús továbbhűtése esetén is jóval kisebb a fajlagos földgáz-felhasználás, mint a földgázkazánoké.
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2.2.5. A földhő hőszivattyúzása
A földhő igen nagy mennyiségben a földfelszín alatt és fölött alacsony, közvetlen hőellátásra nem
megfelelő hőmérsékletszinten áll a rendelkezésre. A környezeti hőmérséklethez közel álló megújuló
hőforrás a talaj, a levegő és a felszíni vizek hője, amelyek hőellátásra csak hőszivattyúzással
hasznosíthatók. Amíg a nagyobb hőmérsékletű termálvíz közvetlen hőhasznosítása előnyős, de korlátozott, addig a földhő / környezeti hő hőszivattyús hasznosítására szinte korlátlan lehetőség áll a rendelkezésre [9, 10, 11]. Úgyis fogalmazhatunk, hogy az alacsony hőmérsékletszintű földhő hőszivattyúzása a
földhőhasznosítás súlypontját képezi.

A földhő hőszivattyúzásának lehetőségei
A hőszivattyúzásra alkalmas földhő változatos formákban áll a rendelkezésre, és ezt különböző hőszivattyús rendszerekben hasznosíthatjuk. A rendelkezésre álló közegek: a talaj, a felszíni vizek és a levegő.
•

A talajhő kihozatalának egyik módja a zárt rendszer, amely csak a hőt hozza a felszínre, a vizet nem.
A zárt rendszerű vízszintes és függőleges csövezés sémáját a 36. ábra mutatja.
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36. ábra. A talajhő zárt rendszerű, kollektoros (a) és szondás hőszivattyúzása (b)
A vízszintes kollektoros rendszer (a) kisebb és időben változó hőmérsékletű, kisebb hőteljesítmény kihozatalát teszi lehetővé, elsősorban új kertes családi házak fűtésére alkalmas. A kollektor felülete 2–3szorosa az épület fűtendő alapterületének, a fajlagos hőkihozatal 20–30 W/m2. Nagyobb épületek
hőellátásához 50–200 m mélységű, 10–20 cm átmérőjű függőleges földszondák szükségesek (b).
A csőhosszra vetített fajlagos hőteljesítményt a talaj befolyásolja, értéke szilárd kőzet esetén max. 70
W/m, vízzel telített laza kőzetnél 45–50 W/m, száraz laza kőzetnél pedig max. 25 W/m. A rendszerek
lehetővé teszik a fűtési és a hűtési üzemeltetést elkülönítve és párhuzamosan is.
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Magyarországon a legnagyobb földszondás hőszivattyús rendszer Törökbálinton, a Pannon GSM
székház fűtésére és hűtésére épült [12]. A földszondák száma 180, hosszuk 100 m. A szondák 3 osztógyűjtőhöz csatlakoznak. A hőszivattyúk száma 3, egyenként 287 kW fűtési és 322 kW hűtési teljesítménnyel. Fűtési üzemben az elpárologtató hőmérsékletei 8/5 °C, a kondenzátoré 37/42 °C, a hőszivattyú fűtési tényezője εf = 4,24, hűtési üzemben pedig az elpárologtató hőmérsékletei 18/13 °C, a
kondenzátoré 30/35 °C, a hűtési tényezője εh = 5,14.
A földhő zárt rendszerű hőkihozatala jelentős beruházási költséget igényel, de előnye, hogy nem befolyásolja a talaj vízháztartását. Nyitott rendszerek esetén a létesített kút vizével a hőkihozatal egyszerűbb, viszont a kihozott talajvíz elhelyezése és a talaj vízegyensúlyának biztosítása mindenkor megoldandó
feladatot jelent. A 37. ábra két megoldást mutat. Az a) változatnál kétfajta kút létesül, az egyikkel kinyerjük a talajvizet, a másikkal pedig a lehűtött vizet visszajuttatjuk. A b) megoldásban csak nyerőkút létesül,
a lehűtött vizet a közeli folyóba vezetjük.
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37. ábra. Talajvíz hőszivattyúzása víz visszajuttatásával és felszíni elvezetéssel
A kutas hőszivattyúk viszonylag kisebb hőteljesítményekre (15–25 kW), elsősorban családi házak hőellátására
alkalmasak. Nagyobb épületekhez több nyerő- és nyelőkútra van szükség. A fűtési és a használati meleg víz
mellett a nyári hűtési igényeket is kielégíti. Szélesebb körben eddig és a jövőben is a kétkutas megoldás
terjed, mert ugyan drágább, de kisebb mértékben befolyásolja a talaj vízviszonyait, és a felszíni vízelvezetésre
csak ritkán nyílik kézenfekvő lehetőség.
Kétkutas hőszivattyús rendszer biztosítja a főváros XIII. kerületében egy 256 lakásos felújított panelház
hőellátását [13, 14, 15]. A fűtési csúcshőigény 812 kW, amelyet 2, egyenként 434 kW hőteljesítményű
hőszivattyú lát el. A használatimelegvíz-igényt külön hőszivattyú fedezi, puffertárolókkal kiegészítve.
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A felhasznált földhő 15 °C hőmérsékletű talajvíz, amelyet az épület egyik oldalán 4 termelőkút emel ki.
A hőszivattyúkban lehűtött vizet az épület másik oldalán elhelyezett 6 nyelőkút juttatja vissza.
•

Kedvező lehetőséget nyújt az épületek hőszivattyús hőellátására, ha van a közelben felszíni víz.
A hőszivattyúzás kapcsolását a 38. ábra mutatja tó (a) és folyóvíz (b) példáján.
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38. ábra. Felszíni vizek hőszivattyúzása tó (a) és folyó esetén (b)
A felszíni vizekből a hő egyszerűbben szivattyúzható ki, mint a zárt és a nyitott talajhőrendszereknél.
Itt elmaradnak a szondák és a kutak létesítési költségei, a hőkinyerésnél jobbak a hőtranszport viszonyai,
a lehűlt víz visszatáplálása kézenfekvő és egyszerű. A felszíni vizek kis és nagy hőteljesítmények kinyerésére egyaránt alkalmasak, de természetesen egy-egy lehetőséget indokolt minél nagyobb épületegyüttes
hőellátására vagy távfűtésre hasznosítani. Nagy folyóink jelentenek óriási potenciált a hőszivattyús hőellátásra, például Budapesten a Duna. A felszíni vizek hőszivattyúzása egyaránt használható a meleg- és
a hideghő-igények kielégítésére. A téli hideg korlátozza a hőkihozatalt (lehűtést), és befolyásolja a
vízkivétel helyét.
•

A levegő hőszivattyúzása bárhol és egyszerűen megoldható. A levegő beszívása és visszavezetése
nem költségigényes. Viszont energetikailag kevésbé hatékonyak, és nagyon érzékenyek a külső
hőmérséklet változására [16]. Elvi kapcsolásukat a 39. ábra mutatja, az a) változat levegő-levegő, a
b) változat levegő-víz hőszivattyúzást tüntet fel.

Magyarországon a legnagyobb levegő-levegő hőszivattyús rendszer kiépítése most van folyamatban a
Mátrai Gyógyintézet 78 éve épült 16 000 m2-es központi épületében. A kiépítés alatt álló Zubadantechnológia bázisán megvalósuló hőszivattyús rendszer 35 kültéri és 568 beltéri egységet tartalmaz,
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39. ábra. A levegő hőszivattyúzása: levegő-levegő (a) és levegő-víz (b) hőszivattyú
valamint egy központi vezérlőt, amely 488 helyiség hőmérsékletét egyedileg szabályozza, továbbá energiafelhasználása is egyedileg mérhető. Az egyes beltéri egységek több mint 16 000 m hosszú vezetékrendszerrel csatlakoznak a kültéri egységekhez. A rendszer a fűtés mellett a hűtést is ellátja. Az épület
hőigénye a 13 700 m2 külső szigetelés és 3500 m2 külső nyílászáró cseréje után az eredeti hőigénynek
mintegy felére, 0,8 MW-ra csökken. A kültéri egységek összes hőteljesítménye mintegy 1,1 MW, a beltéri
egységeké 1,2 MW. A választott legújabb technológia következtében a hatékony működés −15 °C külső
hőmérsékletig biztosított, az évi átlagos fűtési tényezője meghaladja a 4-es értéket.
Érdemes áttekinteni, hogy az elmúlt évtizedben hogyan nőtt Magyarországon az évente telepített hőszivattyúk száma, és hogyan alakult azok típusmegoszlása. Az évente létesített hőszivattyúk száma [13]:
2000-ben
2005-ben
2009-ben

10 db,
150 db,
1000 db.

A 2009. évi hőszivattyúk típusmegoszlása:
földhőszondás
levegős
vízkutas

400 db,
400 db,
200 db.

A létesített hőszivattyúk között nincsenek felszíni vizeket hasznosító nagyobb teljesítményű hőszivattyúk. Ennek magyarázata a kis- és középvállalkozók nagyobb aktivitása és az állami intézmények passzivitása lehet.
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A hőszivattyú rendszerstruktúrája, kapcsolatok és energetikai jellemzők
A bemutatott hőszivattyúk mindegyike villamos hajtású, és a környezeti hő felhasználásával fűtési hőt
állít elő. A 40. ábrán bemutatjuk a hőszivattyú rendszerstruktúráját, két célból:
– egyrészt a rendszerstruktúra kapcsán áttekinthetjük a villamos hajtású hőszivattyúk kapcsolatrendszerét,
– másrészt a rendszerstruktúrában értelmezhetjük a hőszivattyúk energetikai mutatóit és az azokat
befolyásoló határokat.
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40. ábra. A hőszivattyú rendszerstruktúrája
A villamos hajtású hőszivattyú rendszere több alrendszerre osztható. Magát a hőszivattyú-alrendszert
– az energiaátalakítási folyamatok leírása érdekében – két további alrendszerre célszerű osztani, a kompresszoros (K) és a hő-visszavezetéses (R) alrendszerekre. A villamos alrendszer (E) tartalmazza az összes
villamosfogyasztót és minden kapcsolatot a villamosenergia-rendszerrel. A környezeti hőelvonás alrendszere (A) a hőszivattyú környezeti hőforrásait, a hőellátás alrendszere (Q) pedig a hőfogyasztókat
foglalja magában. A komplex kapcsolatrendszerből kitűnik, hogy a hőszivattyús hőtermelés sikeres alkalmazásában szükség van a hőszivattyút tervező és üzemeltető mérnökök, a földhő különböző forrásait
feltáró és hozzáférhetővé tevő geológusok, a villamosenergia-ellátást biztosító hálózati szakemberek és
a termelt meleg/hideg hőt felhasználó épületgépészek (és mindenütt az energetikusok) szoros
együttműködésére.
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A hőszivattyús hőhasznosítás energetikai hatékonyságát számos tényező befolyásolja. Kitüntetett szerepe a hőszivattyú

.
fűtési tényezőjének1 van, ahol QHS a hőszivattyúval előállított hőteljesítmény, P a felhasznált villamos
teljesítmény.
A hőszivattyú fűtési tényezője érzékenyen változik a külső hőmérséklet függvényében és az év folyamán.
Az energetikai és gazdasági értékelésben fontos az

átlagos fűtési tényező,2 amelyben QHS a termelt hő, E a felhasznált villamos energia a vizsgált időszakban (fűtési szezon, év).

A hőszivattyúzás jellemzői a külső hőmérséklet függvényében
Az energetikai berendezések hatásfoka rendszerint függ a terheléstől: a hőszivattyúk fűtési tényezőjének
változása különösen jelentős a külső levegő-hőmérséklet függvényében. A fűtési tényező változását a
rendelkezésre álló földhő és az igényelt hő hőmérséklet-változása egyaránt előidézi.
A földhő néhány lehetséges hőmérséklet-változását a 41. ábra a) része szemlélteti a külső hőmérséklet
függvényében. A talajvíz hőmérséklete viszonylag kismértékben változik, az ábra b) része a talajból
kivett (TA1) és a hőszivattyúból visszavezetett talajvíz hőmérséklet-változását (TA2) mutatja. A c)
ábrarész a levegő hasonló hőmérsékleteit adja meg, itt a hőmérséklet-változások értelemszerűen nagyon
jelentősek.
A fűtési hő megkívánt előremenő/visszatérő hőmérséklet-változását a 42. ábrán tüntettük fel különböző
fűtési rendszerek esetében. Az természetes, hogy a külső hőmérséklet csökkenésekor mindegyik fűtési
hőmérséklet nő, ám a növekedés mértéke az egyes fűtési rendszereknél eltérő. A hagyományos radiátorfűtés (R) és a távhő (T) esetén hidegebb időben a hőmérsékletek erőteljesen nőnek, a hőszivattyúknak
az alacsony hőmérsékletű fűtőrendszerek (F) és a levegőfűtések kedveznek.
A 41. és a 42. ábrán feltüntetett hőmérséklet-változások együttesen azt eredményezik, hogy a kisebb
külső hőmérsékletnél nő az áthidalandó hőmérséklet-különbség. A növekedés mértéke a hasznosítható
földhőforrástól és az alkalmazott fűtési rendszertől függ. Legnagyobb mértékű változással a levegő
hőszivattyúzásánál és a magasabb hőmérsékletszintű fűtési rendszereknél számolhatunk. A változásoknak kettős hatása van:
– egyrészt hidegebb időben a hőszivattyúk fűtési tényezője mindenképpen csökken,
– másrészt éppen növekvő hőigény esetén csökken a hőszivattyúk hőteljesítménye.

1

Ugyanerre a fogalomra az angol nyelvű irodalom a COP (Coefficient of Performance) kifejezést használja, amely a hazai
szakmában is széles körben elterjedt. A magyar és az angol megnevezést egyaránt ismernünk és használnunk kell, de a
magyar nyelv és a hazai szakmakultúra megőrzése érdekében következetesen a magyar megnevezést alkalmazzuk.
2- Erre az angol nyelvű irodalom az SPF (Seasonal Performance Factor) külön kifejezést alkalmazza.
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41. ábra. A földhő változása a külső levegőhőmérséklet függvényében
A hőszivattyús hőtermelés energetikai hatékonysága az évi átlagos fűtési tényezőtől ( ε–f = Q/E ) függ.
Meghatározását
a 43. ábrán követhetjük. Itt kiindulás a hőigény változása az évi időtartam függvényében
.
.
[ Q(τ) ] és a fűtési tényező változása
. a külső hőmérséklet, illetve a hőigény függvényében [ εf ( Q ) ].
Ezekből meghatározható a P = εfQ függvény és a villamosenergia-felhasználás P(τ) évi tartamdiagramja.
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42. ábra. Fűtési hőmérséklet változása a külső hőmérséklet függvényében
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43. ábra. A hőszivattyú évi átlagos fűtési tényezőjének meghatározása
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A két tartamdiagramból megállapítható az évi hőigény (Q) és az évi villamosenergia-felhasználás (E),
végeredményben pedig a fűtési tényező évi átlagértéke:
.
Az ábra példájában a fűtési tényező 3 és 5 között változik, évi átlagértéke 4,2.
A fűtési hőigény és a hőszivattyú-hőteljesítmény változását a 44. ábra mutatja. A fűtési hőigény változása
adottság, a csökkenő külső hőmérséklettel nő. Az ellentétesen változó hőteljesítményű hőszivattyút
méretezhetjük a csúcshőigényre, ekkor a hőszivattyú egyedül látja el a hőigényeket. Ez a monovalens
hőszivattyúzás. Esetenként indokolt lehet, hogy a hőszivattyút nem a csúcshőigényre méretezzük, hanem
kisebb hőteljesítményre. Ilyenkor a hőszivattyú csak valamilyen csúcsüzemű hőtermelővel együtt képes
a csúcshőigények ellátására. Ez a bivalens üzem. Kisebb hőigények, családi házak esetén kényelmi szempontból a monovalens megoldás a kívánatos, bivalens üzem nagyobb hőigények esetén, gazdasági megfontolásokból vetődik fel.
160
%
140
0RQRYDOHQV
HSZ

120
100

%LYDOHQV
HSZ

80
60
40

+ĘLJpQ\

20
0
-15

-10

-5

0

5

TO

10

15

20
°C

44. ábra. Monovalens és bivalens hőszivattyús üzem
A hőszivattyúgyártók törekszenek a bivalens üzem elkerülésére. Ennek érdekében olyan hőszivattyúkat
fejlesztenek ki, amelyek hőteljesítménye a mérvadó tartományban (–15 °C-ig) gyakorlatilag állandó
marad. Ezt mutatja példaként a 45. ábra, ahol a hőszivattyú hőteljesítménye csak –15 °C alatt kezd
csökkeni.
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45. ábra. A hőszivattyú hőteljesítmény-tartása

A hőszivattyús hőtermelés energetikai hatékonysága
A földhő villamos hajtású hőszivattyús hasznosításának energetikai és gazdasági hatékonyságát a hőszivattyú fűtési tényezője ( εf ), a felhasznált villamos energia előállításának hatásfoka ( ηE ) és fajlagos energiaköltsége ( kE ) befolyásolja (46. ábra). Természetes, hogy az energetikai és a gazdasági értékelésben
mindegyik jellemző évi átlagértékét kell figyelembe venni.
A villamos hőszivattyú energetikailag akkor hatékony, a közvetlen hőtermelésnél akkor jobb, ha fajlagos
primerenergia-fogyasztása kisebb a
,
illetve, ha fajlagos tüzelőköltsége kisebb a

földgáztüzelésű kazánénál ( gK , illetve kFG ). Ezek a feltételek a hőszivattyú nagy εf értéke és a villamosenergia-termelés nagy ηE hatásfoka, illetve kis kE fajlagos költsége esetén biztosíthatók.
Gázmotorhajtású hőszivattyú esetén az energetikai hatékonyság megítélése egyszerűbb és egyértelmű.
A nagyobb teljesítmény, például a felszíni vizek hasznosítása esetén szóba jövő gázmotorhajtású hőszivattyú kapcsolását a 47. ábra mutatja.
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46. ábra. Hőszivattyús és gázfűtés fajlagos energiafelhasználása és költsége
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47. ábra. Gázmotorhajtású hőszivattyú
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A gázmotorhajtású hőszivattyú fajlagos primerenergia- (földgáz-) felhasználása, konkrét adatokkal is a
következő:
.
A példaként kapott érték, a hőre vetített 50%-os primerenergia-felhasználás jelzi, hogy a gázmotoros
hőszivattyú nagyon hatékony hőtermelést biztosít [17].

A hőszivattyús földhőhasznosítás energetikai értékelése
A hőszivattyúzás a hőtermeléshez (Q) földhőt ( QA ), vagyis megújuló energiát és villamos energiát (E),
tehát kimerülő energiaforrást együtt használ fel (48. ábra).
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48. ábra. Hőszivattyúzás esetén felhasználandó földhő aránya
Adott hő (Q = áll.) hőszivattyús megtermelése esetén a felhasznált földhő:
,
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a szükséges primerenergia-felhasználás pedig
,
amelyben az energetikai jellemzők szintén évi átlagértékek. Például egy kondenzációs kazánhoz (G =
Q) képest elérhető primerenergia-megtakarítás (földgázkiváltás) a következőképpen számolható:
.
Tájékoztató értékek εf = 4 és ηE= 0,5 felvétele esetén:

Az előbbi pontban a gázmotoros hőszivattyút is ugyanezek az energetikai mutatók jellemezték.
Az előbbi adatok felhasználásával a 49. ábrán összehasonlítjuk a földhő hőszivattyús hasznosítását a
közvetlen geotermikus hőellátással és a gázkazánnal. Az összehasonlítás természetes feltétele, hogy
a kielégítendő hőigény mindegyik változatban azonos ( Q = adott). Az ábra lehetőséget nyújt a közvetlen
és hőszivattyús hőellátás földgázfelhasználásának, illetve földgázkiváltásának szemléltetésére, és az indokolt támogatáshoz is eligazítást ad.
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49. ábra. A gázkazán, a közvetlen és a hőszivattyús hőtermelés energiafolyam-ábrája
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Q = adott

A földhő hőszivattyús hasznosítása és a fogyasztói energiatakarékosság egymást kiegészítő, erősítő
folyamatok. Az épületek hőigényének csökkenése a hőmérsékletek csökkenésével is jár, a hőigények és
a hőmérsékletszint csökkenése pedig a hőszivattyúzást kedvezőbbé teszi.
A közvetlen geotermikus hőellátás és a földhő hőszivattyúzása egymás versenytársai, versenyük a
feltételektől függ. Érdemes utalni az 1995 és 2010 közötti világszintű fejlődésükre, amelyet a 11. táblázatban mutatunk be. A hőszivattyúk gyors fejlődése az arányukat 15,1%-ról időközben 65,3%-ra növelte meg.
11. táblázat. A közvetlen és a hőszivattyús földhőhasznosítás fejlődése a világon
1995

2010

2010/1995

Összes geotermikus hőellátás

TJ

96699

100%

329029

100%

3,4

Hőszivattyús földhőellátás

TJ

14617

15,1%

214782

65,3%

14,7

Nem hőszivattyús hőellátás

TJ

82082

84,9%

114257

34,7%

1,4

Fűtés és hűtés
A geotermikus energia közvetlen és hőszivattyús hasznosításakor az épületek fűtését és nyári hűtését
indokolt összekapcsolni. Az összekapcsolás energetikailag hatékony, és a geotermikus energiahasznosítás
kihasználását növeli:
– közvetlen termálvizes fűtés esetén a nyári hűtési hőigényeket abszorpciós hűtőgépekkel lehet ellátni,
– hőszivattyús fűtés esetén a nyári hűtésre több lehetőség adódik: a hőszivattyú hűtőgépként is
üzemeltethető, és a kiépített földhőforrások is nyújtanak közvetlen lehetőséget a hűtésre.
Mindkét eljárás hatékonyabb, mint az elterjedt légkondicionálók, és mérsékelik a nyári villamoscsúcsok
kialakulását.

2.2.6. A földhőhasznosítás és a hőszivattyúzás fejlesztése, támogatása
A geotermikus energia hasznosítása régebbóta folyik, a hőszivattyúzás a legutóbbi időben indult. Az elindulás főleg a vállalkozóknak köszönhető, a kedvező adottságaink nagyobb mértékű és komplexebb kihasználása viszont intenzív állami szerepvállalást igényel mind a tervezés, mind a támogatás terén.

A földhőhasznosítás és a hőszivattyúzás fejlesztése 2020-ig. A korábbi kormány által készített Előjelzési dokumentum 2020-ig a földhőhasznosítás és a hőszivattyúzás fejlesztésére a következőkkel számolt:

Villamosenergia-termelés
– geotermikusenergia-felhasználás
Hőellátás
Összesen

GWh
PJ
PJ
PJ

2010

2020

0

422
1,52*

4,5
4,5

9
10,52

Ösztönözzük […] a hőszivattyús rendszerek ésszerű alkalmazását, az EU-tagállamok színvonalához
történő közelítés érdekében is, ahol az elmúlt 10 év alatt a beépített hőszivattyúk száma hatszorosára nőtt.
* 100% hatásfok feltételezésével.
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Jelen tanulmány alapján a földhőhasznosítás és a hőszivattyúzás 2020-ig történő fejlesztésére a következő
irányelveket fogalmazhatjuk meg:
1. Javasoljuk, hogy a villamosenergia-termelést hagyják ki a geotermikus energia hasznosítására vonatkozó tervek
közül 2020-ig. Ez egyrészt még nem tervezhető biztonsággal, másrészt a geotermikus energiát hőellátásra indokolt
hasznosítani. (Megjegyezzük: a tervezett villamosenergia-termelés reális, tehát 10% körüli hatásfokkal 15,2 PJ geotermikus energiát használna fel, többet, mint a tervezett teljes geotermikus hőellátás.) Villamosenergia-termelésre
vonatkozólag csak kutatást, kísérleti berendezés létesítését lehet előirányozni.
2. A közvetlen hőellátás érdekében intenzív fejlesztést lehet és kell tervezni. Az előrejelzés szerint a 10 év alatti megduplázás (mintegy 5 PJ növelés) erőteljes növekedést jelent, ezt tartani kell, sőt célszerű túlteljesíteni. A feladatot teljes
komplexitásában kell megközelíteni: a balneológiai és a turisztikai szempontok előtérbe helyezésével, de teljesen kihasználva minden hőhasznosítási lehetőséget.
3. Az Előjelzési dokumentum a hőszivattyúk számának vagy hőteljesítményének növelésére nem ad meg adatot, ám
a szöveg jelentős fejlesztést tart indokoltnak. Az elmúlt években elindult fejlődést lehet és kell is fokozni. A lendületes
indulást a vállalkozók hozzáállása eredményezte, az elkövetkező években viszont állami közreműködéssel lehet
gyors és hatékony fejlődést elérni. A hőszivattyús hőtermelési programban – a termálvíz közvetlen hőhasznosítási
programjához mérten – a kielégített hőigényt tekintve 2–3-szor nagyobb növekedést (10–15 PJ) indokolt tervezni,
ez pedig azt eredményezi, hogy hőszivattyús hőellátással eredőben 1–1,5-szörös földgázkiváltás (5–7,5 PJ) érhető
el, mint a termálvíz közvetlen hasznosítása révén.
4. A földhő közvetlen és hőszivattyús hőhasznosítási programjának megvalósítása több okból igényel állami szerepvállalást:
– A közvetlen geotermikus hőellátást és a földhő hőszivattyúzását számos tényező és összefüggés befolyásolja, amelyeket egyes vállalkozók nem tudnak átfogóan vizsgálni, ezeket csak országos stratégiai vizsgálatokkal lehet
feltárni és értékelni. Olyan stratégiai vizsgálatok szükségesek a termálvíz komplex hasznosításához, amelyek
figyelembe veszik az épületek hőellátása mellett a balneológiai felhasználást, a turisztikai célokat és például az
üvegházi lehetőségeket. A földhő hőszivattyús hasznosítása kapcsán a stratégiai vizsgálatok feladata a hőszivattyúk tervezői és üzemeltetői, a villamosenergia-ellátási, a földhő kiaknázásához szükséges geológusi és a
termelt hő felhasználását tervező épületgépészi körbe eső feladatok átfogó elemzése.
– A hőszivattyúk tömegesen alkalmazhatók, ez célszerűvé teheti a hazai gyártásukat, amelynek segítése és szervezése állami feladat.
– Állami feladat a vízbázisok készleteivel, fenntarthatóságával és környezeti hatásaival összefüggő stabil jogszabályok biztosítása. A vízügyi és a földtani adatbázist indokolt összekapcsolni.
– Az engedélyezési eljárásokat egyszerűsíteni kellene.
– A geotermikus energiahasznosítást érintő jogszabályokat hosszú távra kell megalkotni, mert a rendeletek gyors
változtatása nehezíti az alkalmazásukat.

A földhőhasznosítás és a hőszivattyúzás támogatása. A földhőhasznosítás és a hőszivattyúzás tervezett fejlesztése csak támogatással valósítható meg. A támogatás elveit a következők szerint fogalmazhatjuk meg:
a) Földhőhasznosítás és hőszivattyúzás esetén a támogatás alapja egyaránt az elérhető energiamegtakarítás, gyakorlatilag
a földgázkiváltás lehet. Ez azt jelenti, hogy azonos mértékű hőellátás esetében a közvetlen geotermikus hőellátást
mintegy kétszer akkora támogatás illeti meg, mint a hőszivattyús hőellátást. A támogatásnak itt is a létesítést kell
ösztönöznie, beruházási költségekkel.
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b) A rossz hatásfokú geotermikus villamosenergia-termelést célzó projekteket, mivel kevés energiát váltanak ki, nem
szabad támogatni. A kutatásfejlesztés támogatása viszont indokolt lehet.
c) Közvetlen és hőszivattyús földhőhasznosítás esetén az elérhető energiamegtakarítás a hőigényhez kapcsolódik, a támogatás kizárólag a hőfogyasztókat vagy képviselőiket illeti meg.
d) A villamos hajtású hőszivattyúk villamosenergia-fogyasztása jelentős, és a villamostarifa érzékenyen érinti a hőszivattyúzás költségeit. A villamos hajtású hőszivattyúk menetrendje – bizonyos határok között – szabályozható,
ennek alapján kedvezményes tarifában részesülhetnek. A kedvezményes tarifa nem támogatás, ez a szolgáltató és a
fogyasztók érdekeit szolgáló, közöttük létrejövő üzleti megállapodás.
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2.3. Napenergia
A megújuló energiaforrások klasszikus formájának elsősorban a napenergiát tekintjük. A napenergia
elméleti potenciálja rendkívül nagy, ugyanakkor a gyakorlati részvétele kicsi; például a hazai energiaellátásban a megújulók között a legkisebb. A napenergia hazai potenciáljáról átfogó tájékoztatást nyújt
Farkas István et al. A napenergia hasznosításának támogatási elvei című előadása, illetve cikke, amelyet a
2. melléklet tartalmaz.
Ehelyütt elsősorban a napenergia várható részvételét vizsgáljuk a hazai energiaellátás következő évtizedében. A napenergia megjelenik a hőellátásban, és autonóm villamosenergia-forrásként is számításba
kell venni.

2.3.1. A napenergia termikus hasznosítása
A napenergia hőellátási célú hasznosításának két lehetőségével számolhatunk: az aktív hasznosítás az
épületek hőellátásában és bizonyos mezőgazdasági technológiákban jut szerephez, a passzív hasznosítást
pedig az épületek megfelelő kialakítása teszi lehetővé. A hasznosítás megvalósított mértékét mindegyik
esetben meglehetősen nagy bizonytalansággal tudjuk becsülni, a passzív hasznosítást különösképpen,
mert hatása csak az épületek csökkenő hőigényében jelentkezik.
A napenergia termikus hasznosítása leginkább az épületekre helyezett napkollektorok révén lehet számottevő és értékelhető. Ennek tényadatait és fejlesztési terveit Magyarország és az Európai Unió összehasonlításában vizsgálhatjuk [1, 2]. Az elmúlt időszakban a napkollektoros hőtermelés évenkénti
fejlődését az Európai Unióban (+ Svájc) és Magyarországon az 50. ábra hasonlítja össze.
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Az európai napkollektoros hőtermelés évenkénti növekedése az elmúlt évtizedben mintegy 4,5-szeres
volt, 2008-ban pedig 60%-ot ért el. A 2008-ban felszerelt napkollektorok felülete elérte a 4,75 millió m2-t,
csúcshőteljesítményük a 3,3 GW-ot (a fajlagos hőteljesítmény tehát mintegy 7 kW/m2). A napkollektoros
piac vezető országa Németország; itt szerelték fel az összes napkollektor 44%-át. Ausztria évente több
mint 100 ezer, 2008-ban már 350 ezer m2 napkollektort létesített, az összes kollektor felülete 2008-ban
elérte a 3,2 millió m2-t, csúcshőteljesítménye a 2,3 GW-ot.
Az ábrán a Magyarországra feltüntetett adatok becslésen alapulnak. A növekedés ütemében 2005-ben
és 2009-ben volt visszaesés, mindkettőt a támogatás csökkenése okozta. Az eddig felszerelt napkollektorok felülete 120 ezer m2-re becsülhető, ez a napkollektorok telepítésére alkalmasnak tartott felületnek
(32 millió m2) csak töredéke.
A 2008. évi adatok alapján látni kell, hogy a naphőenergia szerepe nagyon kicsi a megújuló energiákon
belül, Magyarország pedig az EU-átlaghoz képest is elmaradt: az EU-27-ben a napenergia / megújuló
energia arány mintegy 1,2%, ez az arány nálunk még a 0,03%-ot sem éri el.
Ugyanakkor az európai tervekben merész fejlesztési elképzelések is érzékelhetők. Számolva a hagyományos energiahordozók drágulásával, az épületek hőigényének csökkenésével és a hathatós állami támogatással, a napenergia egyre növekvő részarányú lesz a fűtési és a hűtési hőigények ellátásában:
2006-ban ez 0,2% volt, 2020-ban 3,8%, 2030-ban 15%, 2050-ben pedig 47% lesz.
Ha 2020-ig vizsgáljuk a napenergia szerepét a hazai hőellátásban, akkor még dinamikus növekedés mellett sem számolhatunk olyan aránnyal, amely a többi primerenergia-felhasználást, főleg a földgázkiváltást
érdemben befolyásolná. A napenergia hőhasznosítása lokálisan, egy-egy épület esetében lehet jelentős,
de tömeges alkalmazás nélkül az országos energiaellátást érdemben nem befolyásolja.
A termikus napenergia-hasznosító berendezések leggazdaságosabban a meleg víz készítésére alkalmasak,
éves átlagban 30–50%-os hatásfokkal hasznosítják a napenergiát. A legnagyobb sugárzási időszakban
(kempingek, szállodák, panziók, nyaralók esetén) a szezonális hasznosítás hatásfoka elérheti a 90%-ot
is, ezért az ilyen szezonálisan üzemelő létesítményekben a legjobbak az alkalmazás lehetőségei. A ma
használatos napenergia-hasznosító technológiák átlagos hőenergia-hozama Magyarországon mintegy
1500 MJ/m2 évente. A csak nyári üzemre alkalmas berendezések átlagos hőenergia-hozama az öt legmelegebb hónap (május–szeptember) alatt 1080–1260 MJ/m2 [3].
A napenergia passzív hasznosítása az épület hőigényének jelentős részét, akár 50%-át is elérheti [4]. Új
épületektől elvárható, hogy a napenergia jelenlegi átlagos 17%-os részaránya a kétszeresére emelkedjen.
A passzív napenergia-hasznosítás egyrészt csak bizonytalanul becsülhető, másrészt hatása az energiaigény-csökkenésben és nem az energiaellátás mérlegében jelenik meg.

2.3.2. A napenergia hasznosítása a villamosenergia-termelésben
A napenergiát kétféleképpen hasznosíthatjuk villamosenergia-termelésben. Az egyik utat a különböző
naphőerőművek képviselik, amelyek a hagyományos hőerőművekben megvalósuló hőenergia–
mechanikaienergia átalakítás termodinamikai körfolyamatát veszik alapul. A másik irányzatot a fotovillamos napelemek jelentik, amelyek – a termodinamikai körfolyamat közbeiktatása nélkül – a napsugárzást közvetlenül alakítják át villamos energiává.
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A naphőerőműveknek több megoldását is fejlesztik a világon [5]. Ezek a megoldások a napenergia összegyűjtésében és átalakításában térnek el. A napenergia összegyűjtését nagyszámú síktükör (heliosztát)
vagy parabolavályús kollektor teszi lehetővé. Az energiaátalakítást megvalósíthatja a Stirling-motor, a
vízgőz- vagy az ORC-erőmű. Sajátos megoldás a napkémény, amelyben a napsugárzás intenzív légmozgást idéz elő. A megvalósított és tervezett naphőerőművek villamos egységteljesítménye több
tíz MW nagyságrendű. Ismert gazdasági jellemzőik alapján naperőművek létesítését a hazai villamosenergia-rendszerbe még nem tervezhetjük.
A figyelem inkább a napsugárzást közvetlenül villamos energiává alakító fotovillamos napelemek felé irányul [6].
A fotovillamos napelemek kutatásfejlesztésének fő feladata a hatásfok javítása és a költségek csökkentése. Mindkettőben már jelentős eredményeket értek el, ám a napelemek jelenlegi költségszintje még nem
teszi lehetővé széles körű alkalmazásukat a villamosenergia-rendszerben; inkább autonóm áramforrásként jönnek számításba különböző területeken.
A fotovillamos hasznosítás az utóbbi időben világszerte beindult. A 2009-ig beépített fotovillamos kapacitás a világon évi 20 GWh, Európában 13,5 GWh villamosenergia-termelést biztosít.
A hazai fotovillamos kutatásfejlesztés és villamosenergia-termelés is igyekszik ezzel lépést tartani.
A telepített kapacitás évente mintegy 600 kWh energiatermelést tesz lehetővé. Ez az érték a nemzetközi
szintnél kisebb, és sok nagyságrenddel marad el a 486 TWh elméleti potenciáltól, amelyet valamennyi
kihasználható felület (lakóépület, mezőgazdasági területek, út menti sávok) betelepítésével érhetnénk el.
A fotovillamos eljárást a villamosenergia-rendszer mérlegében a közeljövőben sem veszik számításba.
A hazai alkalmazások többsége autonóm villamosenergia-ellátásra készült, tároló- és akkumulátorteleppel. Ez a megoldás a jövőben is elsősorban a villamos energiával el nem látott területek (országutak,
tanyák) ellátásában játszhat szerepet, mert itt a napelemes autonóm áramforrás összességében olcsóbb
lehet, mint a hálózati csatlakozás kiépítése. Ilyen meggondolásból 2020-ig a fotovillamos napelemes
kapacitás kiépítését évi 16,5 MWh villamosenergia-termelésre tervezik.
A hazai fotovillamos programban fontos szerepe van a kutatásfejlesztésnek. A hazai fotovillamos ágazat
nemzetgazdasági jelentőségű tudományos háttértámogatással rendelkezik, és magas hozzáadott érték
megteremtésére képes.

2.3.3. A napenergia fejlesztése és támogatása
Jelenleg a napenergia a legkisebb arányú a megújuló energiaforrások között. Ez a helyezés várhatóan a
következő évtizedben sem változik meg. Ugyanakkor a napenergia nemcsak a felhasznált megújuló energiaforrások része, hanem meghatározott szerepe van az energiatakarékosságban, az épületek energiaigényének a csökkenésében.

A napenergia-hasznosítás fejlesztése 2020-ig. Az előző kormányzat Előjelzési dokumentuma a következő
villamos és termikus napenergia-hasznosítással számol a megújuló energiaforrások mérlegében:
Villamosenergia-termelés,
fotovillamos napelemek
Hőtermelés, napkollektorok
Összesen
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GWh
PJ
PJ
PJ

2010
2
0,007
0,25
0,26

2020
16,5
0,06
1,26
1,32

A napenergia-hasznosítás fejlesztésében a következő irányelvek figyelembevételét javasoljuk:
1. A fotovillamos napelemek az elkövetkező időszakban még nem jelentik a hazai villamosenergia-rendszer fejlesztésének számításba vehető részét. A napelemek fejlesztése elsősorban az autonóm áramforrások szempontjából
indokolt, de a kapcsolódó hatékony kutatásfejlesztés önmagában is kifizetődő tevékenység.
2. A napkollektoros hőellátást mindenképpen indokolt növelni, mert számottevő földgáz-megtakarítást eredményez.
A napkollektoros hőellátást elsősorban a használatimelegvíz-ellátásban, különösen a nyári melegvíz-ellátásban kell
minél szélesebb körben alkalmaznunk.
3. A napenergia passzív hasznosítása ugyancsak indokolt. Ezt energiatakarékosságként, az épületek hőigény-csökkentési lehetőségeként kell értékelni.

A napenergia-hasznosítás támogatása. A napenergia-hasznosítás eddigi fejlődése a támogatás
serkentő/mérséklő hatását mutatja.
a) A napkollektoros napenergia-hasznosítás növelése megköveteli a rendszeres és normatív támogatást. A napkollektoros
fejlesztésnél az elérhető primerenergia-megtakarítás, a földgázkiváltás kimutatható, ez lehet a támogatás alapja.
b) A passzív napenergia-hasznosítás hőigénycsökkenést, illetve energiamegtakarítást eredményez. Támogatásának
alapja az elért energiamegtakarítás lehet.
c) Az a) és a b) esetben a támogatás a hőfogyasztókat illeti meg, természetesen a beruházáshoz való hozzájárulás formájában.
d) A fotovillamos elemek fejlesztése gyakorlatilag nem eredményez megtakarítást, támogatása nem indokolt. A fotovillamos elemekkel összefüggő hatékony kutatásfejlesztést érdemes támogatni.
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2.4. Szélenergia3
A szélenergia a villamosenergia-ellátásban képviseli a megújuló energiákat. A szélkerekek már régóta kihasználták a szél képességét (szélmalmok), de tömeges erőforrásként csak két évtizede szolgálnak. Befogásuk a villamosenergia-termelésre a megújuló energiaforrások általános előtérbe kerülésével
párhuzamosan indult, és gyorsan növekedett. Néhány ország (Európában Németország, Spanyolország,
Dánia) szélerőmű-építési programja nagyon intenzív volt, és különösen a tengeri (offshore) és tengerparti szélerőmű-parkokat növelték igen erőteljesen. A szélerőművek villamos teljesítményének
növekedése a világon a következőképpen alakult:
1997
2000
2003
2006
2010 (terv)

7475 MW
13 696 MW
31 164 MW
59 004 MW
160 000 MW

A szélerőművek létesítése Magyarországon is elindult. A növekedést az befolyásolja, hogy országunk
medence, tengerparttal nem rendelkezünk. 2006-ig 330 MW villamos teljesítményű szélerőmű
létesítésére adtak ki engedélyt, és eddig 108 db szélerőmű épült mintegy 200 MW teljesítménnyel. 2009ben 410 MW teljesítményre lehetett pályázni. A hazai szélerőművek zöme egy egységgel épült, de létesült
néhány szélerőműpark is: Mosonmagyaróváron, Sopronkövesden és Kisigmándon, többnyire 2 MW-os
egységekkel.
Érdemes felfigyelni a víz- és szélerőművek arányára és az arány növekedésére. Erre vonatkozóan 2007.
és 2009. évi adatokat tartalmaz néhány országra nézve a 12. táblázat.
12. táblázat. Szél- és vízerőművek aránya néhány országban

Ausztria
Írország
Magyarország
OECD Európa

2007
2009
2007
2009
2007
2009
2007
2009

Szél/összes
%
3,2
3,5
6,9
10,8
0,3
0,7
2,9
5,0

Víz/összes
%
60,7
60,2
3,6
4,5
0,5
0,6
14,8
15,8

Szél/víz
%
5,2
5,8
192,7
239,7
52,4
123,1
19,7
31,5

A vizsgált rövid idő is jelentős változást hozott a szél- és a vízerőmű arányaiban, különösen a vízenergiában nem gazdag országok esetében. A vízerőművek részesedése csak enyhén növekedett, a szélerőműveké viszont jelentősen. Magyarországon ebben az időszakban váltás következett be, a szélerőművek villamosenergia-termelése nagyobb lett, mint a vízerőműveké.
3
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Ez az alfejezet Gács I. A szélenergia-hasznosítás támogatása című előadásának (MTA, 2010. június 24.) felhasználásával készült.

2.4.1. A szélerőművek jellemzői
A szélerőművek legfőbb sajátossága az, hogy villamos teljesítményük függ a szélsebességtől. Ez a sajátosság határozza meg villamos teljesítményük értékelését és az elérhető primerenergia-megtakarításukat,
valamint szennyezéscsökkentő hatásukat.

Rendelkezésre állás, kihasználás. A szélsebesség (u) befolyását a szélerőmű jellemzőire az 51. ábrán
követhetjük. Az ábra felső része a szélsebesség függvényében a szélerőműnek a maximálishoz (100%)
viszo-nyított teljesítményét (p) mutatja. Az alsó része a szélsebesség gyakoriságát (g) szemlélteti hazai viszonyok között és tengerparti környezetben. E függvények ismeretében meghatározható a szélerőművek évi villamosenergia-termelésének lehetséges aránya a maximális értékéhez képest:
,
ahol Po a szélerőmű névleges villamos teljesítménye, τo = 8760 h/év (az év időtartama). A szélerőművek
névleges villamos teljesítményüket 12–15 m/s sebességnél érik el. Nyilvánvaló, hogy νm < 1, és értéke
Magyarországon kisebb, mint a tengerparti körzetekben.

p

100%

u

g

Tengerpart

Magyarország
du

u

51. ábra. A szélsebesség és a szélerőmű jellemzői

Értékelhető teljesítmény. A szélsebesség kiszámíthatatlan változása miatt a szélerőművek nem mindig
állnak a fogyasztók rendelkezésére. Ugyanolyan beépített villamos teljesítményű szélerőmű és fosszilis
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erőmű nem azonos értékű a fogyasztói ellátás szempontjából. A fogyasztói ellátás szempontjából akkor
tekintjük az erőműveket egyenértékűnek, ha azonos csúcsfogyasztás-növekedést (ΔPcs) tesznek lehetővé.
Ezt fejezi ki az értékelhető teljesítmény:
,
amelyben PBT az erőmű beépített villamos teljesítménye, ε az önfogyasztása, r a tartaléktényezője, a νVH
tényező pedig a változó teljesítményhiányokat fejezi ki, amely most magába foglalja a νm értékét is.
A Pért / PBT arány jellemzi a különböző erőműveket a fogyasztói ellátás szempontjából. Néhány tájékoztató adat:
kondenzációs hő- és atomerőművek:
szélerőmű Magyarországon
szélerőművek a tengeren

0,70–0,85,
0,15–0,22,
0,20–0,35.

Az értékelhető teljesítmény lényegében az erőmű beruházási költségterheit érinti. A 13. táblázatban a
különböző típusú erőmű beépített és értékelhető villamos teljesítményére vonatkoztatott fajlagos
beruházási költségeket adjuk meg.
13. táblázat. Különböző erőművek beépített és értékelhető teljesítményére vonatkoztatott beruházási költsége

Gázturbina
Kombinált gáz/gőz erőmű
Szénerőmű
Atomerőmű
Szélerőmű (szárazföldön)
Szélerőmű (tengeren)

bBT, 1000 Ft/kW

bért, 1000 Ft/kW

100–140
150–200
250–350
450–600
250–350
350–450

120–160
190–250
320–450
550–750
1200–2000
1200–1800

A szélerőművekkel elérhető földgázkiváltás és szén-dioxid-megtakarítás. A szélenergia
hasznosítása esetén E villamos energiát termelünk, és ezzel fosszilis primer energiát váltunk ki [1].
A kiváltott primer energia a magyar villamosenergia-rendszerben földgáz, szén (lignit) és atomenergia
lehet, de több szempontból is – elsősorban a földgáznak a primerenergia-struktúrán belüli magas
részaránya miatt – a földgázkiváltásra számíthatunk. Az elérhető földgázkiváltás
,
ahol ηEfg a kiváltott földgázerőművek névleges hatásfoka.
A szélerőművek rapszodikus termelése rontja az együttműködő erőműrendszerben dolgozó, helyettesített
erőművek hatásfokát. A szélerőmű teljesítményváltozásának kompenzálása miatt a villamosenergia-rendszerben nagyobb tartalékot kell tartani, és ez elsősorban az éjszakai alacsony terhelésű időszakokban je-
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lentős hatásfokromlást okoz a fosszilis tüzelésű erőművekben. A gyors és jelentős mértékű terhelés- változások a hagyományos erőművekben megnövelik az instacioner üzemállapotok gyakoriságát, ez
csökkenti az évi átlagos hatásfokukat, és ezzel többlet-tüzelőanyagfelhasználást okoznak.
Ennek figyelembevételével az elérhető földgázkiváltás
,
ahol δ a terhelésváltozások miatti hatásfokromlást, földgázkiváltás-csökkenést fejezi ki a helyettesített
erőművekben.
A földgázkiváltás előidézi a szennyező anyagok (szén-dioxid, nitrogén-oxid) kibocsátásának csökkenését
is. Minthogy a szélerőmű nem bocsát ki szennyezést, az alkalmazásukkal elérhető szennyezőanyag-kibocsátás csökkenését a következő összefüggéssel határozhatjuk meg:
,
ha figyelembe vesszük a kiváltott erőműveknél a terhelésváltozás miatti hatásfokromlás hatását is.
Az összefüggésben ssz a kiváltott tüzelőanyag fajlagos szennyezés- (szén-dioxid-, nitrogén-oxid-) kibocsátása.
Jelenlegi hazai viszonyok között a szélerőművek villamosenergia-termelése a menetrendtartó
földgáztüzelésű Dunamenti Erőmű vagy a Tiszai Erőmű 215 MW-os blokkjaitól vesz el terhelést.
Ezeknek a blokkoknak a hatásfoka kb. 36%. A villamos energiára vetített fajlagos szén-dioxid-kibocsátás
– sCO2 = 57 g/MJ fajlagos keletkezés mellett – 570 g/kWh. A blokkok fajlagos nitrogén-oxidkibocsátása pedig – a 10/2003. (VII. 11.) KvVM-rendeletben [2] megengedett határérték, 57 g/GJ
alapján becsülve – három nagyságrenddel kisebb: 0,57 g/kWh.
A kibocsátáscsökkenések pénzértékét a következő fajlagos költségekkel lehet meghatározni:
– szén-dioxid esetén 20 EUR/t, azaz kb. 5 500 Ft/t,
– nitrogén-oxid esetében – becsülve – 7 Ft/kg.
A földgáz árát pedig 1760 Ft/GJ értékkel számoltuk.
Szélerőművek esetén a gyors terhelésváltozást és az ennek hatását kifejező δ tényezőt is figyelembe kell
venni. Ennek értékére nincsenek hazai vizsgálatok, de a hazai villamosenergia-rendszerhez hasonló
adottságokkal – bár jobb szélviszonyokkal – rendelkező írországi rendszerre végzett vizsgálatok adatai
szerint a megtakarítások 20–35%-a a terheléskövetés miatt elvész [3]. A továbbiakban δ = 0,3 értékkel
számolunk.
A jövőben feltételezhetjük, hogy a fosszilis villamosenergia-termelés hatásfoka javul (például a gőzerőmű
36%-os hatásfoka helyett a kombinált gáz/gőz erőmű 55%-os hatásfokával számolhatunk). A hatásfokjavulás a megtakarításokat csökkenti, a példa esetén 36/55 arányban, azaz kb. 65%-ra.
A bemutatott adatok alapján a szélerőművekkel évente elérhető fajlagos földgázköltség- és szenynyezőanyag-csökkenéseket és az ezeknek megfelelő költségmegtakarításokat a 14. táblázat foglalja össze.
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14. táblázat. A szélerőművekkel évente elérhető fajlagos földgáz- és szennyezőanyagkibocsátás-csökkenések
és költségmegtakarítások
Meglévő földgázerőmű
36%
δ=0
δ = 0,3
A fajlagos földgázköltség megtakarítása, Ft/kWh
A fajlagos szén-dioxid-kibocsátás csökkenése,
g/kWh
A szén-dioxid-kibocsátás csökkenésének
fajlagos értéke, Ft/kWh
A fajlagos nitrogén-oxid-kibocsátás csökkenése,
g/kWh
A nitrogén-oxid-kibocsátás csökkenésének
fajlagos értéke, Ft/kWh

Új gáz/gőz erőmű
55%
δ=0
δ = 0,3

17,65

12,35

11,47

8,03

570

400

370

260

3,14

2,20

2,04

1,43

0,57

0,4

0,37

0,26

0,004

0,0028

0,0026

0,0018

A szélerőművek hálózati csatlakoztatása. A változó teljesítményű szélerőművek hálózati csatlakoztatása számos szabályozási kérdést vet fel, és korlátokat is okoz. Ezeket a kérdéseket vizsgálta a BME
Villamos Művek és Környezet Tanszéki Csoport által a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
felkérésére – Varjú professzor vezetésével – készített tanulmány [4]. A tanulmány szigorúan a VER
üzembiztonsága és a szélerőművek közcélú hálózatra való csatlakoztatásával kapcsolatos rendszerbiztonság szakmai kérdéseivel, a szélerőművek összesített névleges teljesítménye és a szabályozóteljesítmény-igény kapcsolatával, valamint a jelenlegi műszaki feltételek mellett csatlakoztatható szélerőmű
teljesítményhatárával foglalkozik.
A tanulmány végkövetkeztetése az, hogy „a szélenergiatermelés egyenlőtlenségének jellemzőit, valamint
a magyar villamosenergia-rendszer szabályozási tartalékteljesítmény viszonyait figyelembe véve a MEH
által meghatározott, legfeljebb 330 MW szélenergia befogadására vonatkozó érték a még éppen elviselhető felső vagy azt kismértékben meghaladó határértéknek tekinthető”. Ezt a végkövetkeztetést úgy
értelmezhetjük, hogy ennél nagyobb mértékű szélerőmű létesítése esetén a villamosenergia-rendszer
fogadókészségét és rugalmasságát meg kell teremteni, például szivattyús tározós vízerőmű létesítésével.

2.4.2. A szélerőművek gazdaságossága és támogatása
A 13. és a 14. táblázat adataiból következtetéseket vonhatunk le a szélerőművek gazdaságosságára és a
támogatás indokoltságára.

A szélerőművek gazdaságossága. A szélerőművek gazdaságosságára 1 MW villamos teljesítmény
esetén végzünk becslést. A 13. táblázat alapján a felvett beruházási költség:
(250–350)106 Ft/MW.
A 14. táblázat alapján pedig, 2000 h/év kihasználást figyelembe véve, az elérhető fajlagos évi költségmegtakarítás:
(16–35)106 Ft/(MW ⋅ év).
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Ezek alapján a megtérülési idő 7,1–21,9 évre adódik. A gazdaságosság általános megítélése tehát bizonytalan. Hasonlóan nem egyértelmű a támogatás indokoltsága sem. A következő szempontokat kell
figyelembe venni.

A szén-dioxid-kibocsátás csökkenése. A 14. táblázat szerint a szélerőművek fajlagosan 260–570 g/kWh
értékkel csökkentik a szén-dioxid-kibocsátást, ez 13,14 Ft/kWh egységköltség-csökkenést eredményez.
1 MW villamos teljesítményre és 2000 h/év kihasználási időtartammal számolva, az ebből eredő fajlagos
évi költségmegtakarítás:
(2,86–6,28)106 Ft/(MW ⋅ év).
A nitrogén-oxid-kibocsátásban elérhető költségcsökkenés több nagyságrenddel kisebb, ez a támogatással
összefüggésben elhanyagolható.

Munkahely-létesítés. A szélerőművek gyártása és üzemeltetése munkahelyeket hoz létre. Európában
a szélerőművekkel összefüggően mintegy 100 000 munkahelyet létesítettek. Magyarországon eddig
mintegy 100 új hazai munkahely jött létre, amely fajlagosan kisebb, mint 1 fő/MW. Jelentős további
szélerőmű-építés esetén a hazai gyártás bekapcsolódásának a lehetőségét kell vizsgálni.
A vizsgált szempontok alapján a hazai szélerőművek támogatását indokolt felülvizsgálni és csak indokolt
mértékben fenntartani.
A hazai támogatási rendszerrel kapcsolatban érdemes idézni Claude Mandil, a Nemzetközi Energiaügynökség ügyvezető igazgatójának az álláspontját: „Az energiahatékonyság területén jelentős lehetőségekkel rendelkezik az ország, ám a kormány támogatást nyújt a lakossági földgázfelhasználóknak,
ami csökkenti az általuk fizetendő árat, és így nem ösztönöz a földgázzal való takarékosságra.
Ugyanakkor a villamosenergia-fogyasztók a díjszabásban foglalt adókon keresztül megújuló energiaforrásokra és kapcsolt energiatermelésre irányuló támogatásokat finanszíroznak. Annak érdekében, hogy
Magyarország jövőbeni energiaellátásában a leggazdaságosabb és leghatékonyabb megoldások legyenek
kiválasztva, a kormánynak mérlegelnie kell a lakossági felhasználóknak nyújtott támogatások csökkentését, és azt egy másik támogatási rendszerrel helyettesítenie, így elkerülve a szociális nehézségeket,
valamint a megújuló energiaforrások és a kapcsolt energiatermelés túlzott támogatását.”

2.4.3. A szélerőművek fejlesztése és támogatása
A korábbi kormány Előjelzési dokumentuma a szélerőművek dinamikus fejlesztésével, közel négyszeres
növelésével számolt.

Szélerőművek villamosenergia-termelése
Szélerőművek teljesítménye
Primerenergia-egyenérték

2010

2020

GWh

450

1700

MW

240

920

0,16*

6,12

PJ

* Az érték helyesen 1,6 PJ.

A szélerőművek táblázatban megadott villamosenergia-termelése és primerenergia-egyenértéke ugyanaz,
csak más mértékegységben kifejezve. Ily módon viszonyítása a végenergia- és a primerenergia-felhasználásban nagyon eltérő, a primerenergia-felhasználásban torz arányt ad.
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A szélenergia-fejlesztés 2020-ig. A szélerőművek a villamosenergia-rendszer részét képezik, fejlesztésüket
csak úgy értékelhetjük, hogy figyelembe vesszük a villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásokat is.
1. Az Előjelzési dokumentum – számos nemzetközi tendenciát követve – a szélerőművek igen erőteljes fejlesztésével
számol. A szélerőművek célszerűségét és fejlesztésének mértékét mindenképpen felül kell vizsgálni, és ez feltehetően
lényegesen kisebb mértékű fejlesztést indokol:
– Elsősorban azt kell megvizsgálni, hogy a Kárpát-medence mérsékelt szélviszonyai mellett gazdaságos-e, és milyen
feltételek mellett (milyen hazai közreműködés és milyen erőművekkel szemben) gazdaságos szélerőműveket építeni.
A gazdasági vizsgálat során figyelembe kell venni a szélerőművek szén-dioxid-csökkentését és a szélviszonyoktól
függő rendelkezésre állásukat a villamosenergia-rendszerben.
– Mérlegelni kell, hogy a megújuló energiaforrások közül villamosenergia-termelésre a következő időszakban szinte
csak a szélenergia jöhet szóba. Biomassza esetén ugyan lehetséges közvetlen villamosenergia-termelés, de a biomasszát hatékonyabban a hőellátásra lehet hasznosítani. A vízerőművek természetesen alkalmasak, sőt a legalkalmasabbak villamosenergia-termelésre, de a bős–nagymarosi vízlépcső kudarca feltehetően 2020-ig még erősen
fékezi a vízenergia-hasznosítást (l. a 2.5. pontot is).
2. A szélerőművek fejlesztéséhez két kérdés vizsgálata különösen fontos. Az egyik az, hogy a szélerőművek gyártásába
hogyan és milyen mértékben tud a magyar ipar bekapcsolódni, és ez mennyi új munkahelyet eredményez. A másik
vizsgálandó kérdés az, hogy a nagymértékű szélerőmű-létesítés hogyan befolyásolja a villamosenergia-rendszerhez
történő csatlakozást és annak üzemét: konkréten a villamosenergia-rendszer rugalmas üzemvitele érdekében kell-e
szivattyús tározós erőművet létesíteni, vagy fordítva, más okok (atomerőmű, fűtőerőművek) miatt rendelkezésre áll-e
szivattyús tározós erőmű.

A szélenergia-fejlesztés támogatása. A szélerőművek becsült gazdasági jellemzői azt mutatják, hogy
létesítésük támogatásra szorul.
a) A szélerőművek támogatásának alapját a villamosenergia-rendszerben elérhető primerenergia-megtakarítás, döntő
részben a földgázkiváltás képezi. Az energiamegtakarítással függ össze a szén-dioxid-csökkenés is. Ez a kibocsátáscsökkenés a jelenlegi villamosenergia-rendszerünkben 2–2,5 Ft/kWh előnyt jelent, ez az összeg vagy ennek egy része
adható át a szélenergia hasznosítójának. Egy korszerűbb, jobb hatásfokú földgázerőművekkel rendelkező rendszerben
ez az érték is mintegy kétharmadára csökken. Viszont a haszon 30–40%-os növekedését lehetne elérni szivattyús
tározós erőművek beépítésével, de ekkor (legalább) a többlethasznot a tározós vízerőmű létesítésére indokolt fordítani.
b) A szélerőművek ennél nagyobb mértékű támogatását csak az indokolná, ha a nagyméretű szélerőmű-építés hazai
gyártást és munkahelyteremtést eredményezne.
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2.5. Vízenergia
A vízenergia régóta használatos (például vízi malmokban), de a közcélú villamosenergia-ellátásban is
korán megjelentek, jóval előbb, mint ahogy a megújuló energiák hasznosítása az energiaellátás általános
irányelvévé vált volna. A vízerőművek a hőerőművekkel párhuzamosan gyorsan elterjedtek, a kedvező
lehetőségek zömét már korábban, a megújuló energiák korszaka előtt kiaknázták. Emiatt a megújuló
energiák korszakában a vízerőművek számában és kapacitásnövekedésében némi megtorpanás észlelhető. A vízerőművek létesítését az energetikusok és a környezetvédők együtt általában kedvezőnek tartották, csupán néhány gigantikus megoldás váltott ki vitát és ellenzést. Számos európai országban
(például Ausztria, Svédország, Finnország) jelenleg a vízerőművek jelentik a biztonságos és a gazdaságos
áramtermelés fő bázisát.
Magyarország vízenergia-adottságai nem túl kedvezőek, és a szerény lehetőségeinket sem hasznosítottuk
kellőképpen. Ebben mindenképpen meghatározó a bős–nagymarosi vízlépcső kudarca. A hazai vízenergia-hasznosítás jövőjét csak akkor tervezhetjük – márpedig mindenképpen terveznünk kell –, ha feldolgozzuk és reálisan értékeljük Bős–Nagymaros kudarcának a tapasztalatait. Az értékelés elmaradása vagy
elhúzódása akadályozza a vízenergia további hasznosítására és a szivattyús tározós erőműre vonatkozó
terveink kialakítását és megvalósítását.

2.5.1. Bős–Nagymaros tapasztalatai, értékelése
A bős–nagymarosi vízlépcső kudarcát műszaki és politikai szempontból lehet/kell vizsgálni és értékelni.
Természetesen a környezeti és a jogi vonzatok is erőteljesek, de ezek is besorolhatók a műszaki és/vagy
a politikai témakörbe. A politikai aspektussal és ezen belül a még nyitott hágai perrel nem foglalkozunk,
csupán két tényezőt említünk. Egyrészt megegyezésre mindenképpen szükség van, és minél tovább
halogatjuk, annál nagyobb lesz az ország vesztesége. A kérdés halogatása struccpolitika, és csak nehezíti
a későbbi kibontakozást és a megállapodást. Másrészt a jelenlegi kormány nem felelős a régebbi döntésekért, viszont kétharmados felhatalmazással rendelkezik, ez ebben a vonatkozásban is kivételes
lehetőséget nyújt: segítheti a kérdés hazai és nemzetközi kezelését és végleges megoldását.
Szakmai aspektusból a vízlépcső tervezésének két olyan sajátosságát kell megemlítenünk, ahol hibát
követtünk el: az egyik a határfolyóra tervezett vízerőmű oldalcsatornás kialakítása, a másik a csúcsra
járatása. Az előbbi hiba gyakorlatilag helyrehozhatatlan, az utóbbit korrigálni lehet.
•

A vízerőművek kialakítása a tervezéskor számos vonatkozásban több lehetőséget kínál. Az egyik
fontos kérdésben a szóba jövő alternatívák a következők: vagy az eredeti folyómederre telepítjük,
vagy oldalcsatornát építünk, és arra helyezzük a vízerőművet. A korabeli csehszlovák nyomásra és
magyar beleegyezéssel a jelenlegi szlovák területen oldalcsatorna épült a bősi vízerőmű számára, ez
gyakorlatilag a határfolyó Duna elterelését jelentette hosszú távolságon [1]. Az eredendő tervezési
hiba innen származik. A német és az osztrák területen sok vízerőmű épült a Dunán, és mindegyik
a Duna-mederre települt, noha mindkét oldal ugyanannak az országnak a területe. A bősi vízerőmű
két vonatkozásban is eltér a német és az osztrák megoldásoktól: a Duna itt határfolyó, és mégis
oldalcsatornás megoldást fogadtak el, úgy, hogy az oldalcsatorna az egyik ország, Csehszlovákia, illetve Szlovákia területén épült. Az akkor bevont magyar tervezők (és az akkori politikusaink)
felelőssége, hogy nagyon csekély műszaki-gazdasági előnyért feladták a nemzeti érdekünket.
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•

A nemzeti érdek itt nemcsak elv, hanem egyértelműen megfogalmazható valós jelentése van: elég
csak a Duna-mederre jutó csökkent vízáramra és annak káros következményeire utalni.
Ezt a hibát két ok miatt kell említenünk. Egyrészt, mert helyrehozhatatlan, korrigálni utólag már nem
lehet. Másrészt, mert ezért csak magunkat, a vízlépcső tervezésében akkor lehetőséget kapó magyar
tervezőket és politikai vezetőket hibáztathatjuk. A „balesetet” mi okoztuk, a következményeit is
nekünk kell viselnünk.
A történelem gyakran ismétli, esetenként igyekszik ismételni önmagát. A másik határfolyónkra, a
Drávára a horvát szomszédaink szintén oldalcsatornás vízerőmű létesítését javasolták, természetesen
az ő oldalukon megépítendő csatornával [2]. A bősi vízerőmű után ezt az újabb határfolyó-elterelési
javaslatot a magyar fél már nem fogadta el.
A tervezés másik hibája a tervezett csúcsra járatásos üzemvitel volt, amelynek némi energetikai
előnyét kétségtelenül ki lehetett mutatni. Ezek az energetikai előnyök azonban messze nem ellensúlyozták a csúcsra járatás környezeti hátrányait, amelyeket a környezetvédő szervezetek nagyon is
hangsúlyoztak.
Ezt a tervezési hibát könnyen lehetett volna korrigálni. Ez csak a megépített vízerőműrendszer üzemmódját érintette volna (felépítését nem), amely a felek akarata szerint bármikor megváltoztatható.

Az előző két magyar tervezési hibát a megvalósítás tényleges folyamatában további hibás döntések követték.
Miután a vízlépcső építési folyamatában a Duna visszafordíthatatlan elterelése már tényszerűen
bekövetkezett, a magyar fél (a tényeket „papírtigrisnek” tekintve) döntésével gyakorlatilag lemondott a
bősi vízerőműből a magyar felet joggal megillető haszonról, és nem építette meg a tervezett és már
elkezdett nagymarosi vízerőművet [3, 4].
Az elkövetett hibák alapján – a peres ügytől teljesen függetlenül – az érintett magyar tervezőknek, a
környezetvédő szervezeteknek, de legfőképpen a politikának fel kell dolgoznia saját felelősségét.
A felelősség feltárása és megállapítása nélkül beláthatatlan ideig ránk hárul a bősi vízerőművel járó minden hátrány anélkül, hogy valamennyire is részesülnénk a közös vízenergia-vagyon hasznából. Bős–
Nagymaros feltáró vizsgálata nélkül a vízenergia-hasznosítás más területein szükséges előrelépéseket és
fejlesztéseket sem tudjuk megvalósítani.

2.5.2. A vízenergia-hasznosítás lehetőségei
Magyarország nem gazdag vízenergiában, mert kevés a hegy, kevés a csapadék, és bővizű folyóink
meglehetősen lapos területen folynak végig. Folyóvizeink energiapotenciálját és annak kihasználtságát
a 15. táblázat szemlélteti.
15. táblázat. Folyóvizeink kiaknázható és kiaknázott teljesítménye

Duna
Tisza
Dráva
Egyéb
Összesen
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Kiaknázható
villamos teljesítmény
MW
707
99
88
95
989

Kiaknázott
villamos teljesítmény
MW
2
40
0
14
56

A hasznosítás
aránya
%
~0
40
0
15
6

Az elméletileg kihasználható potenciál megközelíti az ország villamosenergia-fogyasztásának 20%-át, de
a vízenergia-vagyon szétszórtsága miatt ennek legfeljebb a felét lenne érdemes kiépíteni. A tényleges
kiépítés a vízgazdálkodás általánosabb szempontjai alapján sem optimális.
A Dunán, a bős–nagymarosi vízlépcsőt figyelmen kívül hagyva, a Budapest alatti szakaszon két vízlépcső
kiépítése jöhet szóba, Adonynál és Fajsznál, 150–170 MW villamos teljesítménnyel. Megépítésüket, villamosenergia-termelésük mellett, további szempontok is indokolják:
– A Duna Budapest alatti szakasza jól hajózhatóvá válna, ez az EU érdekeit is szolgálná [5, 6], és az
minden bizonnyal támogatná is.
– Az erőművek megváltoztatják a folyó vízsebességét, és vízszintemelkedést is okoznak. Ezek
környezetvédelmi szempontból és árvízvédelmi okokból valószínűleg nem jelentenek gondot.
– A Duna átlagos vízszintje az éghajlatváltozás miatt várhatóan csökken, és ez a Duna–Tisza köze talajvizének süllyedését vonja maga után. A két vízlépcső nagyban javítaná a Duna–Tisza köze ökológiai viszonyait.
– Az adonyi vízlépcső miatti vízszintemelkedés segítené a Dunai Hőerőmű, a fajszi vízlépcső miatti
vízszintemelkedés pedig lehetővé tenné a Paksi Atomerőmű bővítésének frissvíz-hűtését.
– A vízlépcsők építése kedvező költségráfordítással tenné lehetővé Duna-hidak létesítését. Ezek az
országos közlekedést segítenék, és egyben a helyi gazdaságot is fellendítenék.
– A vízlépcsők javítanák az árvízvédelmet.
A szigetközi Duna-ág vízpótlására létesített dunakiliti duzzasztómű 20–25 MW villamos teljesítményű
vízerőmű építését tenné lehetővé. Az erőmű viszonylag csekély költséggel megépíthető volna.
A Tisza Közép-Európa leglaposabb vidékét szeli ketté, állapota árvízi és öntözési szempontból
különösen fontos. A tiszalöki és a kiskörei vízerőmű egyértelműen jótékony hatással van a környezetre.
További két vízlépcső létesítése látszik kívánatosnak: egy a Hármas-Körös torkolata fölött, egy pedig
az északi folyószakaszon. Ezek villamos teljesítménye nem túl számottevő (legfeljebb 20 MW-ra becsülhető), de vidékfejlesztési szempontból igen hasznosak lehetnek.
Az egyéb folyók esetén a Dráva hasznosítható teljesítménye is kisebb az előbbieknél, és ennek kinyeréséhez
zavartalan tájakhoz kellene hozzányúlni. A többi folyó (Hernád, Rába, Sajó stb.) energiatartalma kisebb,
inkább helyi jelentőségű.

2.5.3. Szivattyús tározós erőmű
A villamosenergia-ellátás követelménye az, hogy a termelt és a fogyasztott villamos energiának minden
pillanatban egyensúlyban kell lennie. A magyar villamosenergia-rendszerben sok olyan erőmű üzemel,
amelyet műszaki vagy gazdasági szempontból kötött, nem a fogyasztói igényeknek megfelelő menetrenddel kell járatni. Ilyen az atomerőmű, a hőt is szolgáltató fűtőerőművek, de a megújuló erőművek
között a szélerőművek szeszélyesen változó teljesítménye sem igazodik a fogyasztói igényekhez. A villamosenergia-rendszer szabályozhatósága alapkövetelmény, amelyet többféle módon valósíthatunk meg.
Lehetőségeink a következők:
•

Igyekszünk olyan erőműveket létesíteni, amelyek terhelése rugalmasan változtatható. Ezt a szempontot
érvényesítik is korszerű hő- és atomerőművi egységek kialakításánál, ám a gazdaságosság ennek gyakran
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•

•

korlátot szab. A fűtőerőművek hőigényekhez kötött villamos menetrendjét hőtárolók alkalmazásával
lehet oldani.
A villamos fogyasztók energiafelhasználása ugyancsak befolyásolható. Korábban a villanybojlerek,
újabban a hőszivattyúk számára alakítanak ki olyan tarifarendszert, amely arra ösztönzi a fogyasztókat, hogy villamoscsúcsidőben ne fogyasszanak, vagy csökkentsék a fogyasztásukat.
A villamosenergia-termelés és -fogyasztás befolyásolása műszakilag és gazdaságilag csak korlátozottan lehetséges. Szükség van olyan csúcserőművekre is, amelyek segítik a csúcsigények kielégítését.
A csúcserőművek nemzetközileg leginkább elfogadott, leghatékonyabb megoldását a szivattyús
tározós vízerőművek jelentik.

A szivattyús tározós erőmű két víztározóból, az őket összekötő csővezetékekből és szivattyú/turbina,
valamint motor/generátor üzemmódban működő gépekből áll. Kis terhelésekkor a motor-szivattyú
üzem villamosenergia-felhasználással vizet emel az alsó tározóból a felső tározóba. Nagy terheléskor
fordítva, a turbina-generátor a víz helyzeti energiáját hasznosítja villamosenergia-termelésre. A két üzemmód gyorsan, néhány másodperc alatt váltható át egymásba, és a kétszeres energiaátalakítás 80–85%-os
hatásfokkal megvalósítható. A veszteség jóval kisebb lehet, mint amit rossz rendszerszabályozás esetén
elveszítünk.
Európa szinte minden országában üzemel néhány szivattyús tározós vízerőmű. Sikerült megtalálni a
tájba illesztés módját is, több helyütt természetvédelmi területekre telepíthették őket. A tározós
erőműből rendszerint csak két tó (az alsó lehet folyó is) látszik, a csövek és a szivattyú-turbina a hegy
belsejében helyezhető el. Hazai tározós erőmű színhelyére több lehetőséget tártak fel, 80–500 m közötti
szintkülönbségekkel [7, 8]. A létesítést eddig több tényező akadályozta, gazdasági megfontolások mellett
gyakran a környezetvédők ellenállása.

2.5.4. A vízerőművek fejlesztése és támogatása
Az előző kormány Előjelzési dokumentuma a bős–nagymarosi vízlépcső megoldásával nem, a vízerőművek
kvázistagnálásával viszont számolt.

Vízerőművek villamosenergia-termelése
Vízerőművek teljesítménye
Primerenergia-egyenérték

2010

2020

GWh

215

250

MW

60

66

0,77

0,90

PJ

Az évi villamosenergia-termelés és a primerenergia-egyenérték itt is ugyanazt jelenti, csak más mértékegységben kifejezve. Ily módon viszonyítása a végenergia- és a primerenergia-felhasználáshoz nagyon
eltérő arányt ad.

A vízenergia-fejlesztés 2020-ig. A vízerőművek fejlesztését önmagában is lehet értékelni, de figyelembe kell venni a villamosenergia-rendszerre gyakorolt hatásait is.
1. A hazai vízenergia-fejlesztés tehertétele a bős–nagymarosi kudarc. Ezt a már elég hosszú ideje húzódó kérdést
mielőbb meg kellene oldani és lezárni, hogy a vízenergia-fejlesztést tervezni lehessen. Természetesen a Dunának ez
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a Szlovákiával nagyrészt közös szakasza olyan nemzeti vagyon, amelynek hasznából Magyarországnak és állampolgárainak megfelelő arányban kell részesednie.
2. Az ország belsejében lévő folyószakaszokon is jelentős vízenergia-potenciál áll a rendelkezésre, amelynek
hasznosításáról érdekünk és kötelességünk gondoskodni.
3. A meglévő erőműrendszer sajátosságai és a fejlesztési kilátások szükségessé teszik a rendszer szabályozhatóságának
a vizsgálatát. A rugalmas üzemű erőművek és villamosfogyasztók ösztönzése mellett szükség van megfelelő teljesítményű csúcserőmű létesítésére, amelynek legcélszerűbb megoldása a szivattyús tározós vízerőmű lehet. Ennek a
megfelelő helyét és nagyságát indokolt minél előbb megvizsgálni és megvalósítani.

A vízenergia-fejlesztés támogatása. A vízerőművek létesítésének támogatásra két javaslatot tehetünk:
a) A vízerőművek és szivattyús tározós erőművek létesítését elsősorban azzal lehet támogatni, ha megszüntetjük azokat
a fékeket, amelyek jelenleg minden szinten akadályozzák a vízenergia hazai hasznosítását.
b) A vízerőművek és szivattyús tározós erőművek egyedi döntést igényelnek. De ezeket is megilleti mindaz a támogatás,
amelyben a többi megújuló energiaforrás részesül.
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2.6. Megújuló energiák – összegzés
A külön-külön tárgyalt megújuló energiaforrások együttes fejlesztését a 16. táblázatban összegezzük,
amelyben megadjuk 2010. és 2020. évekre a megújulókból termelendő hőt és villamos energiát (mint
végenergiákat), valamint az ezek termeléséhez szükséges megújuló energiákat (mint primerenergia-felhasználást). Az összegző táblázatban
– a megújuló energiák fejlesztésének fő irányait emeljük ki, mert elsősorban ezt tekintettük tanulmányunk feladatának,
– az egyes hasznosítási irányokban a megújulók fejlesztését sávokban becsüljük, azzal a meggondolással,
hogy az alsó határt mindenképpen meg kell valósítani, de indokolt a felső határ elérését megcélozni,
– a tanulmány részletezésében és összegzésében sem szerepelnek fejlesztési költségek. A fejlesztési költségek előteremtéséhez a vállalkozói tőke mellett közösségi támogatásokra is szükség lesz, de ennek
mértékét igen nehéz lett volna megbecsülnünk.
16. táblázat. A megújuló energiák összesített fejlesztése

Hő
PJ
Biomassza
– villamosenergia-termelés
– egyedi fűtés (pellet)
– távhő, kapcsolt villany
– biogáz
– hulladéktüzelés
Összesen
Földhő
– közvetlen hőellátás
– hőszivattyús hőtermelés
Összesen
Napenergia, napkollektor

2010 – bázis
Villamos Megújuló
energia energia
MWh
PJ
1800

28,6
0,85
0,7
30,15

85
110
1995

18,4
33,6
1,8
1,95
55,75

4,5

4,5

4,5
0,25

4,5
0,25

PJ

2020-re javasolt
Villamos Megújuló
energia
energia
MWh
PJ

20–30
20–30
6–8
1–2
47–70

1500–1800

15–18
24–35
800–1200
28–41
600–800
10–14
100–200
2–4
3000–4000 79–112

9–10
5–8
14–18
1–2

9–10
8–11
17–21
1–2

Szélenergia

450

1,6

800–1600

6–12

Vízenergia

215

0,8

250–3000

2–22

Termelt végenergia összesen

34,9

2660

62–90

44,5

Végenergia/megújulók

4050–8600

76–121

Megújulók összesen
– növekedés

98

Hő

62,9
0
0,707

105–169
~42–106
0,724/0,716

A táblázat 2010-re vonatkozó bázisadatai lényegében megegyeznek az előző kormány Előjelzési dokumentumában szereplő adatokkal. Ezek az adatok tájékoztató jellegűek, az összevetést szolgálják, néhány
vonatkozásban indokoltnak tartott korrekciójuktól (elsősorban az alkalmazott hatásfokok vonatkozásában) eltekintettünk. A táblázatban nem szerepel a bioüzemanyag-gyártás fejlesztése, ugyanis
ezzel nem foglalkoztunk. A 2020-ra becsült adatokkal kapcsolatban a következő megjegyzéseket tesszük:
1. A rossz hatásfokú biomassza-alapú közvetlen villamosenergia-termelés esetén nem fejlesztést,
hanem visszafejlesztést javasolunk. A szerény megadott visszalépésnél nagyobb mértékű csökkentés
is indokolható volna.
2. A biomassza-alapú egyedi és távhőellátásban külön-külön a jelenlegi hőellátás mintegy megkétszerezését tartjuk indokoltnak. A biomassza-alapú távhőellátást kapcsolt villamosenergia-termeléssel
célszerű kiegészíteni.
3. A biogáztermelést és ennek bázisán a kapcsolt energiatermelést a lehetséges mértékig indokolt fejleszteni.
4. A termálvíznek a közvetlen hőellátásban történő gyors ütemű fejlesztésével mindenki egyetért, ezt
balneológiai és turisztikai célok mellett energetikai szempontok is kellőképpen indokolják.
5. A hőszivattyús hőtermelés javasolt fejlesztése – a végenergia-ellátásban mérve – mintegy másfélszerese a termálvíz közvetlen hasznosításának, a táblázatban viszont ennek csak a földhőre vetíthető
részét (mintegy 50%-át) tüntettük fel.
6. A napenergia esetén csak a fűtési célú napkollektorokat vettük figyelembe. A napelemes villamosenergia-termelést figyelmen kívül hagytuk, és nem számoltunk a napenergia építészeti, a hőigényeket
csökkentő hatásával sem (ez a fogyasztói energiatakarékosság része).
7. A szélerőművek megadott növekedése dinamikus fejlesztést jelent. A széllel termelt villamos energia
primerenergia-egyenértékét 50%-os hatásfokkal vettük figyelembe (a 2010. évi adatok 100%-kal
számoltak).
8. A vízerőművek esetén a megadott sáv nagyon széles. Az alsó érték csak enyhe fejlesztéssel számol.
A felső érték viszont feltételezi, hogy egyrészt tíz év múlva már számításba kellene venni a felső
Duna-ág vízhozamának ránk eső részét, másrészt az alsó Duna-ágon is megépülhet az egyik tervezett vízerőmű. A vízzel termelt villamos energia primerenergia-egyenértékét szintén 50%-os hatásfokkal vettük figyelembe.
Az összegző táblázat adatai alapján a megújuló energiák hasznosításával és fejlesztésével összefüggésben
még két megállapítást emelünk ki:
•

•

A táblázatban kimutattuk a megújuló energiákból termelt összes végenergiát és az ehhez felhasznált
összes megújuló energiát. A végenergia / megújuló energia arányából számított energetikai
hatásfok 71–73% közötti értéke azt jelzi, hogy a vázolt fejlesztés a megújuló energiák
eredőben jó hatásfokú hasznosításával számol.
A 2020-ban elérendő 105–169 PJ-nyi megújuló energiaforrás az évi primerenergia-felhasználásnak
mintegy 11–17%-át teszi ki, a tíz év alatti növekedés pedig ebből 42–106 PJ értéket jelent. Százalékosan ezek nem tűnnek túl jelentősnek. De a megújuló energiák súlyát az jelzi, hogy tíz év alatt a
végenergia- és a primerenergia-felhasználásunkban is csak ekkora, sőt – és ez a valószínűbb – kisebb
növekedéssel számolhatunk, tehát a következő évtizedben a teljes energianövekedést – sőt
ennél többet – kizárólag megújuló energiaforrások felhasználásával fedezzük.
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3. Javaslatok:
állami és intézményi feladatok
A magyar energetika történetében voltak jelentős állomások, például az egységes villamosenergia-rendszer létrehozása, a faluvillamosítás, az atomenergia-hasznosítás, a szénhidrogén-programok stb.
Zömüket a magyar energetika, főleg annak zászlóshajója, a villamosenergia-rendszer sikerrel oldotta
meg [1, 2], de volt kudarc is (például Bős–Nagymaros) [3]. Jelenleg a megújuló energiák hatékony
hasznosítását tekinthetjük a nemzeti energetikafejlesztés fontos kérdésének. A megújuló energiaforrásokkal elérendő 13%-os arány ugyanakkora primerenergia-mennyiséget (évi ~130 PJ) képvisel, mint
például a Paksi Atomerőmű 2000 MW-os bővítése (~120 PJ), megvalósítása pedig nem koncentrált
erőfeszítést jelent, hanem egy olyan feladat megoldását, amely az egész országra, elsősorban a vidékre
terjed ki. Fejlesztésében a társadalom minden rétegének vannak feladatai, a fogyasztói rétegeknek is, de
még inkább azoknak, amelyek ténylegesen hozzájárulnak a megújuló energiák fejlesztéséhez. Mindenképpen szerepe van az állami szerveknek és intézményeknek, az energiapiac résztvevőinek, a vállalkozóknak. Javaslatainkban azokat az állami és intézményi feladatokat fogalmazzuk meg, amelyek
elősegítik a megújuló energiaforrások hatékony hasznosítását, helyzetbe hozzák az érintett vállalkozókat,
továbbá az energiafogyasztók költség- és környezetkímélő energiaellátását szolgálják.

3.1. A megújuló energiák szakmakultúrája
Minden jelentős és új fejlesztésnek szükséges előfeltétele az, hogy megteremtsük az ágazat magas szintű
szakmakultúráját. A hazai energetikában erre kitűnő példák vannak, ilyen például az atomenergiahasznosítás. A Paksi Atomerőmű elhatározását és létesítését megelőzte egy intenzív egyetemi és szakmérnöki képzés, biztonságos üzemeltetését pedig azóta is segíti az atomtechnika kiépült hazai oktatási
és kutatási bázisa (az atomenergetikának magas szintű hazai szakmakultúrája van).
A megújuló energiák hasznosítása nem olyan mértékben új, mint az atomtechnika volt a maga idején, de
újnak kell tekinteni számos technológiáját (például a hőszivattyúkét) és az összekapcsolódó szakterületek
(például mező- és erdőgazdaság, geológia) összefüggéseit. Általánosan jellemző, hogy jelenleg a megújuló
energiákkal tevékenykedők közül nagyon sokan korábban nem foglalkoztak energiakérdésekkel. Számukra
az energetikai alapismeretek megszerzése is a szakmakultúra feladatát jelenti. A jogosított energetikai
tervezők, szakértők és auditálók is csak akkor képesek a megújuló energiaforrások hatékony hasznosítását
segíteni, ha olyan átfogó, mélyreható és korszerű energetikai ismeretekkel rendelkeznek, amelyek lehetővé
teszik a megújulóenergia-hasznosítás hatékony irányainak kijelölését és megvalósítását.
A megújuló energiák megfelelő szakmakultúrájának kialakítása elsősorban az oktatási intézmények
(egyetemek és főiskolák), a szakmai egyesületek és szervezetek feladata. De a szakmakultúrát a szakma
egészének ápolnia és fejlesztenie kell.
A kialakult képzési struktúránkban a megújuló energiák oktatása a műszaki és a megújuló energiákhoz
kapcsolódó felsőfokú oktatási intézmények feladata (a szakmunkás- és a technikusképzés ezen a területen
is elsorvadt). Az egyetemek és főiskolák alap-, mester- és szakmérnökképzésében a megújuló energiák
oktatása mint divatos irányzat széles körben szerepel is. Az oktatási intézmények érdeke, hogy a
megújuló energiák kellő mértékben benne legyenek a tantervekben, hiszen a megújuló energiák
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hasznosítása erősen foglalkoztatja a közvéleményt, és ez meghatározza a hallgatók orientációját. Úgy
tűnik, hogy a megújuló energiaforrások hasznosítása mennyiségileg megfelelő a különböző szintű
egyetemi képzésekben, úgyhogy bővítését nem kell javasolni.
A megújuló energiák rövid időre visszatekintő oktatásának inkább a minőségi oldalát kell megvizsgálni.
A szakmai gyakorlat és képzés kölcsönösen hat egymásra, a szakma színvonalára és az oktatás minőségére. Az elmúlt időszakban a megújuló energiák hasznosításának hazai gyakorlatában sok vitás kérdés
volt és van (például fatüzelésű erőművek, geotermikus erőművek), az elaprózott vállalkozások számos
területen nem tudtak a képzés számára határozott kívánalmakat megfogalmazni. Fordítva pedig, a
követő vagy a kiszolgáló képzés sem adott megfelelő segítséget ahhoz, hogy a megújuló energiák hasznosításának hazai fő irányai megfogalmazódjanak. A színvonalas képzés hátterében magas szintű kutatásfejlesztésnek kell állnia, amely a megújuló energiák számos területén még nem alakult ki. A gyakorlat
és a képzés összehangolásából hiányzik az állami szerepvállalás, sőt a szükségességét is sokan vitatják.
A megújuló energiák hasznosításának számos vitatott kérdése is ezekre a hiányosságokra vezethető vissza.
A megújuló energiákkal kapcsolatos képzésnek – amellett, hogy a hazai igények kielégítését szem előtt
tartja – kellően autonómnak kell lennie. A megújuló energiák oktatása sem nélkülözheti az energetika
alapismereteit és összefüggéseit. Az energetika is egy szakma, képviselőinek ismerniük kell az energiaellátás rendszerét, a fogyasztói energiaigényeket, az energiaátalakítás fő berendezéseit és folyamatait, a
felhasználható energiahordózókat, továbbá az energiaellátás gazdasági és környezeti összefüggéseit.
Az energiaellátás közszolgáltatás, amelyben szükség van a közakarat kialakítására és az összefogás
megteremtésére. A megújuló energiák oktatásának – a szakterületi (műszaki, mezőgazdasági, kémiai,
geológiai) sajátosságok mellett – ezekre az általános energetikai kérdésekre ki kell térnie.
Az egyetemi alap- és mesterképzés mellett fontos a megújuló energiákkal foglalkozó szakemberek továbbképzése. A továbbképzést több intézmény végzi, legfontosabbak az egyetemi szakmérnökképzések,
a mérnökkamarák mesteriskolái és továbbképző tanfolyamai. A továbbképzést ösztönzi a szakma gyakorlásához előírt kreditpontrendszer. A továbbképzésben nagy a lehetősége és a felelőssége az érintett
egyetemeknek és kamaráknak. A rövid időre visszatekintő, tényleges továbbképzéseknek konkurálniuk
kell számos olyan rendezvénnyel, amely kizárólag üzleti és lobbiérdekeket szolgál.
A képzés és továbbképzés mellett a szakmakultúra kialakításának, ápolásának és fejlesztésének számos
további lehetősége van a megújuló energiák területén is. A gyors fejlődésben és az intenzív külföldi
hatás mellett alapkérdés, hogy mennyiben tartsuk meg a nemzeti szakmakultúránkat, és az mennyiben
váljon nemzetközivé. A kérdés különösen élesen jelentkezik a fogalomrendszer kialakításában. Megtartsuk-e a korábbi hazai fogalmainkat, vagy szervilisen csak a külföldi fogalmakat használjuk? Ezt a kérdést
a megújuló energiák hasznosításában a hőszivattyúk példáján vizsgálhatjuk.
A közvetlen és a kapcsolt energiatermelés mutatóira már korábban egységes hazai fogalomrendszert
alakítottunk ki [4]. Ennek részeként a hőszivattyúk teljesítményeire használtuk a fűtési tényezőt:

és az évi (vagy más időtartam alatti) energiákra az átlagos fűtési tényezőt:
,
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ahol P a hőszivattyú villamos teljesítménye, Q a hőteljesítménye, E az évi villamosenergia-felhasználása,
Q az évi hőtermelése.
A nemzetközileg használt angol fogalmak: Coefficient of Performance:

és Seasonal Performance Factor:
.
Nyilvánvaló, hogy COP = εf és SPF = ε-f . A kérdés az, hogy melyiket használjuk. A válasz egyértelmű:
mindkettőt. Csak ily módon ápoljuk nemzeti szakmakultúránkat, és fejlesztjük nemzetközi szakmai
kapcsolatainkat egyszerre. A nemzeti szakmakultúra ápolása nem öncél, hanem eszköze a nemzeti fejlesztésnek a megújuló energiák hasznosításának területén is.
A szakmakultúra ápolásában meghatározó az összefogás. Magas szintű szakmakultúrát csak úgy valósíthatunk meg, ha mindannyian ugyanazokat a széles körben elfogadott fogalmakat fegyelmezetten használjuk, csakúgy, mint például a németek. A magyar mentalitást ebben a vonatkozásban még alakítani kell.
Az egységes fogalomhasználat különösen új szakterületek esetében fontos: a megújuló energiák sikeres
hasznosítását bizonyosan az segíti, ha az energetikai alapfogalmait egyformán használjuk.

3.2. Stratégiai vizsgálatok, energiakoncepció
A megújuló energiaforrások alkalmazását sok szinten lehet vizsgálni. Mindenki végez megtérülési vizsgálatot, aki megújuló energiákat akar hasznosítani. Például a gázfűtésről biomassza-tüzelésre történő áttérést is megtérülési vizsgálat alapozza meg.
Az ilyen vizsgálatok sorába illeszkedik tanulmányunk is. Ebben – elsősorban kvalitatív megfontolások
alapján – a megújuló energiák hatékony hasznosításának irányait kívántuk megfogalmazni. A biomasszaés a földhőhasznosítás területén megjelölt néhány célszerű irány a következő:
1. az eltüzelhető biomasszát hőellátásra, ezen belül egyedi és távfűtésre indokolt hasznosítani, az utóbbit esetenként kapcsolt villamosenergia-termeléssel kiegészítve,
2. az el nem tüzelhető biomassza (hígtrágya, szennyvíziszap, települési hulladék) biogáztermelésre
hasznosítandó,
3. a nagy hőmérsékletű termálvizet közvetlen hőellátásra célszerű felhasználni,
4. az alacsony hőmérsékletű földhőt (levegőt, talajhőt, felszíni vizeket) hőszivattyúzással indokolt
hasznosítani.

Stratégiai vizsgálatok, döntések. A megújuló energiák hasznosításának számos olyan kérdése van,
amelyekre egyedi vizsgálatokkal és azokra alapozott iránykijelöléssel nem lehet válaszolni. A fejlesztés
átfogó kérdéseit csak széles körű stratégiai vizsgálatokkal lehet megalapozni. A megjelölt fejlesztési
irányok kidolgozása is stratégiai elemzéseket igényel:
1. Az, hogy milyen mértékben célszerű az egyedi fa- és pellettüzelést vagy a biomassza-tüzelésű
távfűtést megvalósítani, csak részletes felméréssel, stratégiai vizsgálattal állapítható meg. Ehhez fel
kell mérni a felhasználásra váró biomasszák fajtáit és mennyiségét, a begyűjtés és az előkészítés
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munkaerő-, energia- és költségigényét. Még inkább stratégiai vizsgálatot igényel az, hogy a biomassza-távfűtés bázisán milyen mértékben és milyen megoldással indokolt kapcsolt energiatermelést
kiépíteni. Ezekben a kérdésekben a tömeges alkalmazás lehetőségének meghatározó jelentősége
van. Egy-két mérsékelten sikeres példa alapján sem a biomassza-távfűtést, sem az erre alapuló kapcsolt energiatermelést nem szabad elvetni. Tömeges alkalmazás esetén hazai gyártásuk megszervezhető, gazdaságossá tehetők, és szerepük jelentőssé válhat a magyar energiaellátásban. Csak állami
szintű stratégiai vizsgálatok tudják az energetikai szempontokat, a hazai gyártást és a munkahelyteremtést összekapcsolni.
2. Kvalitatív megfontolások alapján is meggyőzően kijelenthető, hogy az el nem égethető biomasszákból biogázt érdemes termelni. Hogy országosan mennyi biogázt termelhetünk gazdaságosan, ahhoz
stratégiai elemzés kell. Ennek a vizsgálatnak számításba kell vennie a mezőgazdaság, ezen belül az
állattartás fejlesztését, a települések szennyvíztisztítási és hulladékgazdálkodási terveit.
Stratégiai vizsgálat döntheti el, hogy hol lehet meghúzni a biomassza tüzelése és elgázosítása közötti
határt, és azt is, hogy a biomassza-alapú decentralizált távfűtést és a kapcsolt energiatermelést
tömegesen melyik technológiával fejlesszük.
3. Határozottan ki lehet mondani, hogy a rendelkezésre álló nagy hőmérsékletű termálvizet hőellátásra
indokolt fordítani. A termálvízkinyerés problémái, a balneológiai, a turisztikai és az energetikai
hasznosítás kérdései annyira összetettek, hogy csak állami szintű és stratégiai jellegű elemzés adhat
megnyugtató eligazítást.
4. Vállalkozói kezdeményezésre indult be a kis hőmérsékletű földhő hasznosítása újonnan honosított
technológiákkal, hőszivattyúk alkalmazásával. Ha a vállalkozók magukra maradnak, olyan eredményre számíthatunk, mint a gázmotorok és a szélerőművek esetén: a viszonylag nagyszabású program kizárólag külföldi termékekkel, hazai gyártás nélkül valósul meg. A stratégiai vizsgálatokat itt
elsősorban a hazai gyártás megteremtése indokolja. Stratégiai vizsgálattal lehet javítani a hőszivatytyúzás feltételeit, kiválasztani a tömegesen alkalmazandó hőszivattyútípust, ezzel hozhatók megfelelő
helyzetbe a vállalkozók.
A felsorolt stratégiai vizsgálatok elvégzésére független stratégiai központot javasolt a Magyar Energetikusok
Kerekasztala [5]. A javaslat szerint a központ – a megújuló energiákon kívül – más fontos energetikai
kérdésekben is előkészítő műszaki és gazdasági elemzéseket végezne. Vizsgálná és összehangolná az ipar,
a közlekedés, a mezőgazdaság, a szolgáltatások és a háztartások hatékony és környezetbarát energiaellátását egyaránt érintő, komplex energetikai feladatokat. Feladata lenne az energetikai folyamatok figyelemmel kísérése és elemzések alapján a mindenkori és a jövő társadalmi-gazdasági programjaihoz
illeszkedő, távlati energetikai stratégiák kidolgozása.
Az előkészítő stratégiai vizsgálatok célja kettős: ezek alapoznák meg a megújuló energiák hasznosítására
kiírandó pályázatokat, és ezek segítenék a fejlesztésre vonatkozó döntéseket.
A pályázati kiírások megalapozása fontos követelmény. Csak olyan fejlesztésekre indokolt pályázatot
kiírni, amelyeket az előkészítő stratégiai vizsgálat igazol. Hatékony energiahasznosítással a kitűzött
környezeti célok is elérhetők, munkahelyeket, esetleg hazai gyártást is létre lehet hozni, és mindez a
vidékfejlesztés ügyét is szolgálja.
A stratégiai vizsgálatok fő célja természetesen a felelős döntés lehetőségének a megteremtése. A hazai
energetika történetében több példát találunk arra, hogy megfelelő, minden hazai és nemzetközi szem-
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pontot körültekintően figyelembe vevő előkészítés a nemzeti energiafejlesztés szempontjából jó döntést
eredményezett, de arra is vannak példák, hogy a nem megfelelő előkészítés alapján rossz döntés született.
Jó példaként biztonsággal hivatkozhatunk a Paksi Atomerőmű előkészítésére és létesítésére, az ellenkezőjére viszont Bős–Nagymarost említhetjük. Az összevetés azért is jogos, mert mindkét előkészítés
és döntés azonos időszakban, ugyanazon politikai feltételek között alakult ki.
A stratégiai vizsgálatokon túl konkrét kérdésekben a felelős döntést további döntés-előkészítők támogatják. A döntés előkészítéséhez lehet különböző normatívákat összeállítani, ezeket pontozni és súlyozni,
az összpontszám alapján a különböző pályázatokat rangsorolni, szavazással elfogadni vagy elutasítani.
A döntés érdekében különböző célfüggvények képezhetők, például a legkisebb költség elve, a legtöbb
munkahelyteremtés, a legkisebb környezetszennyezés vagy ezek súlyozott kombinációja. A rangsorolást
és a döntést segíthetik az ennek érdekében kidolgozott hazai és külföldi módszerek. Jelenleg ilyen célra
használják a benchmark projektelemzésen alapuló „GREEN-X”-nek nevezett metodikát, amely elfogadott módszerrel határozza meg az energiatermelési technológiák energiaegységre vonatkoztatott költségét, beleértve a tőkeköltséget és az üzemelési költségeket. Eddig megismert eredményei azonban nem
támasztják alá az alkalmazását.
A felsorolt döntés-előkészítő anyagok külön-külön segíthetik a döntést, ám együtt sem elégségesek a
helyes döntéshez. A helyes döntéshez szükség van előkészített stratégiára, a józan észre és – legfőképpen – a felelősség
vállalására.

Energiakoncepció. Régóta hiányolunk egy elfogadott energiakoncepciót, és ennek hiányát a megújuló
energiaforrások fejlesztése kapcsán is megállapíthatjuk. Az energiakoncepció elkészítésére több sikertelen
kísérlet történt. Az eddigi eredménytelenség okait értékelni kell, és csak a tapasztalatok birtokában
érdemes hozzáfogni új energiakoncepció elkészítéséhez. Ehhez néhány szempontot megfogalmazhatunk:
– Az energiaellátás igen széles kört érint, de az energetika mégis csak egyetlen szakma. Az energiakoncepció
elkészítése tehát szakmai feladat. A koncepciótervezet kidolgozására egy hozzáértő, kis létszámú
szakmai szervezetet, stratégiai központot vagy csoportot indokolt megbízni. Az alapelveket a külső
hatások kizárásával kell kidolgozni. Az elkészülő tervezetet előbb szűkebb körben az érintett energetikai cégekkel és szervezetekkel kell véleményeztetni, majd a kört szélesítve lehet a teljes szakma
és a társadalom véleményét megismerni. Az így formálódó koncepciót hagyhatják jóvá a hatáskörrel
rendelkező kormányszervek, majd végül a törvényhozás. Ezen az úton a szakmaiság és a demokrácia
egyaránt érvényesülhet.
– A fordított út nem látszik járhatónak (demokráciából nem lesz szakmaiság). Az energetikában
– akárcsak a gazdaság és a társadalom más szektoraiban – olyan erős érdekek és feszültségek húzódnak meg, amelyek az energiakoncepció alapelveiben, szerkezetében való kompromisszumos megállapodást gyakorlatilag kizárják, vagy az erőhatások rossz megállapodást alakítanak ki.
– Az energiakoncepció elkészítése előtt tisztázni kell, hogy mit várunk a szükségesnek tartott energiakoncepciótól. Az energiakoncepció nem lehet annyira általános, hogy így semmitmondóvá váljon, ám
olyan részletes és konkrét sem, amely kizárja az elfogadást. Az energiakoncepciótól azt kell elvárnunk, hogy értékelést adjon a hazai energiaellátás legfontosabb energetikai, gazdasági és környezeti
jellemzőiről. Erre alapozva jelölje meg a fejlesztés fő irányait, elsősorban az energiaigények alakulása,
az energiahatékonyság növelése és az energiastruktúra (fosszilis, nukleáris és megújuló energiaforrások) alakításában. Határozza meg az állami szerepvállalás és az energiapiac feladatait az energiael-
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látásban. Az energiakoncepcióval szemben támasztott követelményeket és elvárásokat a szakmailag
kompetens kormányzati felelős vezetőnek kell meghatároznia.

3.3. A megújuló energiák hasznosításának támogatása
A tanulmány 1. fejezetében bemutattuk és több vonatkozásban értékeltük a megújuló energiák sokszínű
támogatásának néhány módját. Nyilvánvaló, hogy a megújuló energiák nagyobb ütemű és hatékonyabb
hasznosítása a támogatás rendszerének módosítását, sőt megújítását igényli [6, 7].
A megszokott gyakorlatot követve a „támogatás” kifejezést használjuk, noha mindig „ösztönzésre”
gondolunk. (A támogatás szó eredetileg egy-egy fogyasztói csoport például szociális indítékú megsegítését fejezi ki, az ösztönzés szó viszont elsősorban a fejlesztésekre utal.) Támogatáson tehát a
megújuló energiák előállítási és használati fejlesztésének az ösztönzését értjük.
A támogatás rendszerének fejlesztéséhez néhány alapkérdésre kell a jó választ megtalálnunk. Ezek az
alapkérdések a következők:
–
–
–
–

Mi a támogatás célja, mit támogassunk, mi legyen a támogatás alapja?
Mi legyen a támogatás formája, a létesítést vagy az üzemeltetést kell-e támogatni?
Ki legyen a támogatás kedvezményezettje, a fogyasztó, a termelő vagy a szolgáltató?
Mi képezze a támogatás forrását?

A támogatás célja és alapja. A központi támogatás csak közösségi célt szolgálhat. A közösségi cél esetenként összetett lehet, de a támogatásnak mindenekelőtt az energiafejlesztés három fő célját: a fogyasztói energiatakarékosságot, az energiahatékonyság növelését és az energiastruktúra javítását kell szolgálnia [8, 9]. Ez az
energetikai cél egyben a környezetvédelmet is szinte maradéktalanul kielégíti.
A fogyasztói energiatakarékosság és az energiahatékonyság-növelés egyaránt primerenergia-megtakarítást eredményez. Az elérhető, a támogatás alapját képező Gm primerenergia-megtakarítást
meghatározhatjuk a fogyasztói energiatakarékosság (például épület), a hatásfokjavítás, a kapcsolt energiatermelés és a hőszivattyús hőtermelés esetében. A hazai energiaellátásban a primerenergia-megtakarítás általában a földgázban jelentkezik. A primerenergia-megtakarítással szorosan összefügg a
szén-dioxid-kibocsátás csökkenése:
,
ahol sCO2 a tüzelőanyagra jellemző fajlagos szén-dioxid-keletkezés (földgáznál 55 kg/GJ).
Megújuló energiák hasznosításakor a támogatás alapját a fosszilisenergia-, többnyire a földgázkiváltás
és az elérhető szén-dioxid-csökkenés adja. Adott végenergia-felhasználás (Q = adott) mellett az elérhető
szén-dioxid-csökkenés:
.
Az összefüggésben Gmfg a kiváltott földgáz mennyisége, sfg a fajlagos szén-dioxid-keletkezése és ηfg a
hasznosításának a hatásfoka, GmU pedig a felhasznált megújuló energia mennyisége, sU a fajlagos széndioxid-keletkezése és ηU a hasznosításának a hatásfoka. (Az összefüggések a kapcsolt energiatermelés
és a hőszivattyús hőtermelés esetén értelemszerűen módosulnak.)
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A közvetlen energetikai és környezeti célokon túlmenően további közcélok is indokolják a megújuló
energiák támogatását. Ilyen közcélok a következők:
– az energiafüggőség és a külkereskedelmi költségek csökkentése, tekintettel a nagy arányú energiaimportunkra,
– a munkahelyteremtés és a hazai gyártás, amely a legtöbb megújuló energiaforrás esetében lehetséges,
– az energiamegtakarítás megvalósítása sokszor állagóvást vagy értéknövelést eredményez, például
épületek energetikai felújításakor,
– a nehezen megfogható, de számon tartott külső költségek csökkenése,
– rossz hatásfokú vagy környezetszennyező energiaforrások (például pakura) kiváltása.

A támogatások formája. A támogatás érintheti a beruházási költségeket és/vagy a folyó költségeket.
Ha a támogatás ösztönző szerepét helyezzük előtérbe, és ezt kell tennünk, akkor a megújuló energiaforrások hatékony megoldásainak a létesítését a beruházási költségekhez történő hozzájárulással indokolt
segíteni. A folyó kiadások szubvencionálásával pedig fogyasztásra ösztönöznénk.
A támogatás eddig széles körben használt formája a termelt energia kötelező átvétele. Ennek fenntartását mindenképpen felül kell vizsgálni, mert megszüntetését több szempont is indokolja:
– a kötelező átvétel a termelt villamos energiára vonatkozott, amelynek további támogatását más
okokból indokolt megszüntetni,
– hőtermelés esetén a kötelező átvétel értelmetlen, mert helyben a helyi hőigényt kell megtermelni és
felhasználni, ennél több hőt nem szabad sem termelni, sem átvenni.
A folyó költségek támogatását környezetvédelmi szempontokkal indokolhatják, de ezt a beruházási
költségekkel is támogatjuk.

A támogatás kedvezményezettje. A jelenlegi, például a KÁT támogatási rendszer alapvető hibájának
azt tartjuk, hogy a villamos energiát támogatja. Azt a villamos energiát, amely vagy nem előidézője az
elért energiamegtakarításnak (kapcsolt energiatermelés), vagy egy rossz hatásfokú folyamat terméke
(például fatüzelésű erőmű). Ha a fogyasztót támogatjuk, akkor csak a hőfogyasztó támogatása indokolható,
mert minden esetben a hőigény teszi lehetővé az energetikailag hatékony energiatermelést. Ez egyaránt érvényes a
közvetlen hőellátás, a kapcsolt energiatermelés és a hőszivattyús hőtermelés megoldásaira.
Ha támogatást nem közvetlenül a hőfogyasztó kapja, hanem például a szolgáltató, a támogatást akkor
is úgy kell folyósítani, hogy végső kedvezményezettje a hőfogyasztó legyen. Ebben az esetben a hőfogyasztónak a hő árában kell érzékelnie a kapott támogatást.

A támogatás forrása. Az állami támogatások forrása képződhet adókból, európai uniós támogatásból
és jelenleg a szén-dioxid-kereskedelemből. Ezek közösségi források, és csak közösségi célokra fordíthatók.
A támogatás forrása emellett származhat az energetikán belüli átcsoportosításokból is, ez egyfajta
keresztfinanszírozást jelent. A KÁT keretében ez történt, amikor a villamosfogyasztók összessége támogatta a kapcsolt és a megújuló energiából származó villamosenergia-termelést. Keresztfinanszírozás
valamilyen mértékben mindig volt, és mindig is ellenzést váltott ki mint ártorzító, nem piackonform
megoldás. Ezért törekedni kell a kiküszöbölésére.
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3.4. Gazdasági, társadalmi hatások
A megújuló energiák gazdasági és társadalmi hatása nagy, önmagában a tervezett minimum 13%-os
részarány miatt is, de még inkább a sokrétű beágyazódás következtében. Ekkora arány érezteti hatását
az energiaellátás választékának bővülésében, biztonságában és költségeiben. A 13%-nyi új energiaforrás
behálózza az egész országot. A gazdasági-társadalmi hatások közül különösen kettő jelentős: a vidékfejlesztés és a kis- és középvállalkozások (kkv) helyzetbe hozása. Ezek révén a megújuló energiák
hasznosítása az Új Széchenyi-terv egyik alappillérét képezi.

Vidékfejlesztés, munkahelyteremtés. A behálózás miatt a megújuló energiák decentralizált
hasznosítása valóban a vidékfejlesztés pillére. A vidék adja a megújulóenergia-hasznosításhoz szükséges
nyersanyagot, és a megújulók láthatják el a vidéket energiával. A megújuló energiák termelése, összegyűjtése, előkészítése és szállítása munkahelyeket teremt. A felsorolt tevékenységek nem igényelnek
nagy szakképzettséget, megfelelő szervezés mellett szakképzetlen munkások is szakszerűen végezhetik
el a munkát. A megújuló energiákkal összefüggésben sok munkanélküli és egyéb segélyből élő juthat
munkalehetőséghez, munkája pedig hozzájárul az egyre drágább földgáz kiváltásához. A költségmérleg
egyik oldalán áll a szakképzetlen munkaerő viszonylag alacsony bérköltsége, a másik oldalon a szükségtelenné váló szociális támogatás és a megtakarított gázimport költsége. A munkahelyteremtés révén az alvó
vidék megelevenedik, az életteli vidék lakosai pedig fenntartják és eltartják családjukat, iskolájukat, intézményeiket, működtetik a vasútvonalaikat stb.
A megújuló energiák hasznosítása pozitív változásokat hozhat a vidék közgondolkodásában is. A második világháború előtt és alatt a vidéki életet a magántulajdon, valamint a kézi és állati erővel végzett
gazdálkodás jellemezte. Ekkor a fő problémát az elmaradottság, a gépesítés hiánya jelentette. A háború
után a szocializmus jegyében jött a téesz, ahol a közös gazdálkodás lehetőséget adott a gépesítés
megkezdésére. Ekkor az ellenállást a magántulajdon elvétele okozta. A rendszerváltás után a gépek nem
hiányoznak, és a magántulajdon is helyreállt, de kusza viszonyok alakultak ki, elsősorban azért, mert sok
tevékenység megszűnt, és sokan váltak munkanélkülivé. Most a legfontosabb az értelmes tevékenység
megtalálása, ezt teheti lehetővé a megújuló energiák hasznosítása, ez teremthet számos új munkahelyet.
A megújuló energiák hasznosítására az elaprózódott magángazdaságok önmagukban kevésbé alkalmasak, ám összefogással alkalmassá válhatnak. A biomassza-tüzelésű falufűtés erre kiváló lehetőséget
kínál. A megújuló energiák hasznosítása felveti és szükségessé teszi az összefogást, a magángazdaságok
olyan szövetkezését, amelyben változatlanul marad minden résztvevő addigi tulajdona, az összefogás a
közös tevékenységre, az értékteremtésre és a tulajdonszerzésre vonatkozik.

Vállalkozók helyzetbe hozása, hazai gyártás. A megújuló energiák alkalmazása a kis- és a középvállalkozók számára kedvező terepet nyújt. A terep azért kedvező, mert a decentralizált energiaellátásban
olyan méretű és számú berendezést szállíthatnak, amely a tevékenységük nagyságrendjébe esik. A piac
biztonságos, mert a szállított berendezéseket az energiarendszer tömegesen képes felvenni.
A tömeges alkalmazás célszerűvé teszi a megújuló energiákat hasznosító berendezések hazai gyártását.
Mindez már lendületben is van, és növelhető a biomassza-tüzelésű és a pelletkazánok körében. A pelletgyártás ugyancsak beindult és fejlődik. Van két további berendezés, amelynek részleges vagy teljes
hazai gyártását különösen érdemes megfontolni.
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•

Ha a stratégiai elemzések alátámasztják kis teljesítményű biomassza-tüzelésű fűtőművek és fűtőerőművek
létesítését, akkor a hazai gyártás lehetőségét mindenképpen indokolt megvizsgálni. Példaként a termoolajos kazán és ORC-fűtőerőműblokk gyártására gondolunk. A kazán és a fűtőerőműblokk (52.
ábra) nagyrészt hőcserélőkből áll, amelyeknek a hazai gyártása nem okoz nehézséget, ahogy nyilvánvalóan a kisméretű turbináé sem. A fűtőerőmű-egység a gyárban készre szerelhető, és a helyszínre
összeszerelt blokkban szállítható.

52. ábra. 400 kW villamos teljesítményű ORC-berendezés felépítése: 1. hőrekuperátor, 2. kondenzátor, 3. turbina,
4. generátor, 5. keringetőszivattyú, 6. előmelegítő, 7. elgőzölögtető, 8. a távfűtés előre tartó ága,
9. a távfűtés visszatérő ága, 10. termoolaj érkezőága, 11. termoolaj visszatartó ága
A hazai gyártás költségei várhatóan kisebbek lennének a külföldi beszerzésénél. A hazai gyártás már a
szakképzett munkaerő számára teremtene munkahelyeket. Ezeknél a berendezéseknél hazai tervezés és
konstrukció is elképzelhető, és a sikeres vállalkozás exportpiacot is jelenthetne.
•

A hőszivattyúk már elkezdődött alkalmazása és várhatóan jelentős mértékű elterjedése jó lehetőséget
ad arra, hogy hazai vállalkozók is bekapcsolódjanak egyes típusok gyártásába. A külföldi kínálatot
figyelembe véve, hazai konstrukcióra kevésbé gondolhatunk: ezen a téren a bekapcsolódás és a
közös gyártás látszik járhatónak.
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3.5. Kormányrendeletek átdolgozása
Az 1. fejezetben az épületek energetikai hatékonyságáról szóló 2010-ben módosított európai parlamenti
és tanácsi irányelv alapján javasoltuk a 7/2006 TNM-rendelet, továbbá az épületek energetikai
jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) és a hőtermelő berendezések és légkondicionáló
rendszerek energetikai felülvizsgálatáról szóló 264/2008. (XI. 6.) kormányrendeletek olyan átdolgozását,
amely egyrészt megtartja az épületek energiaigény-számítására kidolgozott módszert, másrészt hasonló
színvonalon dolgozza ki az épületek energiaigény-ellátásának a rendszerét és mutatóit. Az energiaigényen
és az energiaellátáson belül az épületeknél természetesen meghatározó szerepe van a hőigénynek és a
hőellátásnak [10].
Az épületek hőigénye – az energiaellátás komplex rendszerében – végenergia-felhasználást jelent:
F ≈ Q,
amelyben Q a fűtés és a melegvíz-ellátás, továbbá esetenként a klímaberendezések összevont hőigénye,
figyelmen kívül hagyva a villamosenergia-igényeket (világítás, háztartási gépek). Az épületek hőellátásának értékelése is természetesen csak a primerenergia-felhasználásukkal lehetséges:
G = QgQ ,
ahol gQ a hőellátás fajlagos primerenergia-felhasználása.
Az összefüggések alapján az épületek hőellátása egymástól elválasztható, de összefüggő két feladatot jelent.
– Az egyik feladat az épületek hőigényeinek a meghatározása. Ezek a hőigények jellemzők az
épületekre, azok kialakításától és igényeitől függenek.
– A másik feladat az épületek hőellátása. A hőigények kielégíthetők különböző primer energiákkal
(köztük megújulókkal), helyi forrásokból vagy vezetékes energiaellátással (távhővel), közvetlenül
vagy kapcsolt energiatermeléssel, valamint hőszivattyúkkal.
Az épületek energiaigényét és -ellátását lehet együtt és külön-külön is vizsgálni és minősíteni. A korábbi
és az új európai uniós irányelvek alapján azt javasoljuk, hogy az eddigi megosztott kormányrendeletek
helyett a jövőben egységes rendelet szabályozza az épületek energiaigényeinek a meghatározását és ellátását.
Az energetikai mutatókkal kapcsolatban utalnunk kell arra, hogy az energiatakarékosság és a hatékonyságnövelés követelményével párhuzamosan nem kellően fejlődött az ezeket kifejező energetikai mutatók
rendszere, sőt visszaesés érzékelhető. A számszerű mutatók helyett a szakmában is, de még inkább a
kommunikációban a szöveges minősítések kerültek előtérbe (például mintha a kapcsolt energiatermelésről meg a megújuló energiákról írott frázisok a kvantitatív értékelést pótolnák). Példaként utalunk az
1988-ban Hőellátás energetikai mutatóinak megjelent meghatározása című műszaki irányelvre [4], amely a
közvetlen, a kapcsolt és a hőszivattyús hőtermelés energetikai mutatóit megalapozottan definiálta. Indokolt ezt a mutatórendszert, az időközben nálunk is elterjedt külföldi mutatók figyelembevételével, a
mának megfelelően korszerűsíteni és számszerűsíteni, akár az említett rendeletmódosítás, akár szabványok keretében.

110

3.6. Kapcsolódás az Új Széchenyi-tervhez
A tanulmányt megalapozó előadások az Új Széchenyi-terv vitairatának [11] közzététele (2010. július 28.)
előtt hangzottak el. A tanulmány is jórészt már korábban készült, ám lezárása előtt az Új Széchenyi-terv
vitairatát is megismertük. Ez lehetőséget ad arra, hogy a vitairat számos megállapítását tanulmányunk
alapján megerősítsük, és néhány gondolattal a továbbfejlesztését javasoljuk.

Általános kérdések
1. A fejlesztési, elsősorban uniós forrásokat megcélzó pályázatokat és elbírálásukat túlburjánzott bürokrácia és intézményrendszer jellemzi, és ez vonzza a kalandorokat, továbbá korrupcióhoz vezet. Ezzel a
megállapítással teljesen egyetértve, tanulmányunkban a döntések stratégiai előkészítését, szakmaiságát és felelősségvállalását hangsúlyoztuk.
2. Az Új Széchenyi-terv (és az új kormányprogram) sarkalatos pontja az egymillió új adózó munkahely
létesítése tíz éven belül. Ennek megvalósítási lehetőségeként mindegyik megújuló energiaforrás,
különösen a biomassza bemutatásában kiemeltük, hogy az energetikai programok hogyan járulhatnak hozzá a munkahelyteremtéshez és a hazai gyártáshoz.
3. Idézet a vitairatból: „Az állam a közösségért és a közjóért felel, nem fejleszti a gazdaságot, hanem
szövetséget köt vele” (22. oldal). Nagyon egyetértünk ezzel a fontos, időszerű megállapítással. De
van egy második megjegyzésünk is: az energiaellátás a közjónak és a gazdaságnak egyaránt része. Az állami
szerepvállalásnak itt két oldala van: egyrészt közszolgáltatásként az államnak közvetlen felelőssége
van az energiaellátás számos kérdésében, köztük az energiastratégia, az energiakoncepció kialakításában, másrészt az energetikát a gazdaság jelentős részeként kell kezelnie.
Ebben a tekintetben látunk lehetőséget a tervezet továbbfejlesztésére. Ennek alapelve, hogy a terv
tekintse az energiaellátást egységes rendszernek, az energetikát pedig egyetlen szakmának, amelynek
meghatározó kapcsolatai vannak a termeléssel, az épületekkel, a közlekedéssel, a mezőgazdasággal,
a Gyógyító Magyarországgal stb.
4. Célozzuk meg, hogy a megújuló energiák hasznosítása érjen el 2020-ig az előzetesen tervezettnél
(13%) nagyobb értéket. Reményeink szerint ez teljesíthető, túlteljesíthető lesz. Két észrevételt mégis
tenni kell. Ne vállalásunk, hanem teljesítésünk legyen majd nagyobb. Terveinkben ne a megújulók
elérendő arányát hangsúlyozzuk túl, ne az EU kívánságait igyekezzünk ígéretekkel túlteljesíteni, hanem
a megújuló energiák hasznosításának irányait igyekezzünk helyesen megállapítani. Tanulmányunkban erre
törekedtünk, amikor azt vizsgáltuk, hogy a biomassza, a geotermikus energia és a napenergia hasznosítását milyen irányban (hő- vagy villamosenergia-termelés), milyen megoldásokkal fejlesszük.

Geotermikus energia, az egészségipar része
5. A vitairat a geotermikus energiát a többi energiától elkülönítve, a Gyógyító Magyarország – Egészségipar témakör részeként kezeli. A komplex energiaszemléletet képviselve is ezt el kell fogadnunk, tudomásul véve a gazdag gyógyvizeinken alapuló egészségügyi és turisztikai szempontok prioritását.
6. Teljes mértékben egyetértünk azzal, hogy a geotermikus energia hasznosításában egyértelmű elsőbbség
a gyógyászati felhasználást illeti meg, és azzal is, hogy a gyógyászati hasznosítás előtt és után, a nagyobb
és a kisebb hőmérsékletű geotermikus energiaforrásokat energetikai célokra lehet hasznosítani, és
szükség is van erre. Az elfolyó vizek hőtartalmát mindenképpen hasznosítani kell, közvetlen vagy
hőszivattyús megoldásokkal Ez előnyős energetikai szempontokból, és kedvezően hat az üzemeltetési költségekre is.
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7. Fontosnak tartjuk azt a megállapítást, hogy a fejlesztés azokban a térségekben indokolt, amelyekben
a termálvízkincs jelentékeny, és ahol a hagyományos balneológiára épülő kommunális, energetikai
és mezőgazdasági fejlesztés az egész régió komplex fejlesztésének az egyik motorja.
8. A meglévő fürdők esetében fontos a „hőpiaci felmérés”, és az, hogy kaszkádrendszerű termálvízhasznosítás valósuljon meg.

Megújuló energiák, zöld gazdaság
9. A vitairat megállapítja: „A megújuló energiák súlya a vállalt mértékhez képest alacsony, ami jelenleg
döntően az erdészeti biomassza alacsony hatásfokú hasznosítását jelenti.” Mindkét megállapítással
egyetértünk. Nem a vállalásban, hanem a teljesítésben kell eredményt elérni. Az alacsony hatásfokú
fatüzelésű erőművek rossz irányban indították el a megújuló energiák hazai felhasználását. Ennek
felülvizsgálatát tanulmányunkban javasoltuk.
10. Két célkitűzést idézünk a vitairatból (85. oldal). Az egyik: „A földgáz megújuló energiaforrásokkal
történő kiváltásának ösztönzése a fűtési célú energiafelhasználásban.” A másik: „Az erőteljes
ösztönzés fenntartása a megújuló bázisú, magas hatásfokú áramtermelés esetén.” Az első céllal
maradéktalanul egyetértünk, ez képezi tanulmányunk vezérfonalát. A másodikkal viszont gondunk
van: ha az ösztönzéssel jó hatásfokú villamosenergia-termelést lehetne elérni, azzal egyetértenénk,
ám mivel erre nem látunk egyhamar lehetőséget, kérdésesnek tartjuk, hogy ez a cél megvalósítható-e.
11. A vitairat a jelenlegi támogatási rendszer átalakítását javasolja, két vonatkozásban is. Egyrészt a
megújulók használatát, másrészt a fűtési célú felhasználást preferálva (86. oldal). Mindkét szándékkal
egyetértünk, ezek tanulmányunkban hangsúlyozottan szerepelnek. Ugyanakkor a támogatási rendszer átalakításának, sőt új támogatási rendszer kialakításának más fontos és meghatározó szempontjai
is vannak: ezekre a tanulmányunkban kitértünk.
12. A vitairat szerint „az állam feladata az energetikai intézményrendszer működésének fenntartása,
korrekciója… Egyben meg kell vizsgálni, hogy a jelenlegi intézményrendszer-modell miként alkalmas a kitűzött stratégiai célok megvalósítására” (87. oldal). Az intézményrendszer felülvizsgálata és
korrekciója nyilván szükséges. Tanulmányunk egy olyan stratégiai központ létrehozását tartja indokoltnak, amely az energiafejlesztéshez szükséges stratégiai vizsgálatokat képes elvégezni.
13. Üdvözöljük, hogy a tervezet kiemeli a meglévő épületek energiahatékonyságának növelését és új alacsony energiafelhasználású építmények beruházásainak ösztönzését (89. oldal).
14. A vitairat több vonatkozásban kiemeli a biomasszát mint a legjelentősebb megújuló energiaforrást.
Egyik fontos állítása az, hogy az új bioenergiai iparág kiépítésének a mezőgazdaság és a vidék lesz
az egyértelmű nyertese. Helyesen a lokális alkalmazásokat hangsúlyozza, amelyekben az önkormányzatoknak és a helyi intézményeknek meghatározó szerepük van. Ám lényeges hiányosság, hogy
nem szól az energetikai megoldásokról, azokról az irányokról, hogy a biomasszából mit termeljünk,
egyedi hőt vagy távhőt, kapcsoltan a villamosenergia-termeléssel. Tanulmányunk ezekkel a
kérdésekkel hangsúlyozottan foglalkozik.
15. Csak egyetérteni lehet azzal, ahogyan a vitairat kiemeli, hogy a geotermikus adottságaink kiemelkedők,
de jelenlegi hasznosításuk nagyon csekély. Tehát határozottan kell cselekedni, és a hasznosítást jelentősen növelni kell.
16. A tervezet szerint a napenergiát elsősorban használatimelegvíz-termelésre és fűtésre célszerű hasznosítani, főleg a családi házas körzetekben. Fontos, hogy az építészek minél nagyobb mértékben vegyék
figyelembe a napenergia passzív hasznosítását az épületek hőigényének csökkentése érdekében.
Tanulmányunk ugyanezeket a tendenciákat hangsúlyozta.
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17. A vitairat rögzíti a szélerőművek építésének a helyzetét. Azt, hogy eddig 108 db szélerőmű létesült,
kereken 201 MW villamos teljesítménnyel, valamint hogy további 410 MW létesítésére van pályázati
lehetőség. A szélerőmű-létesítés célszerűségét és támogatását illetően azonban nem foglal állást; mi
a jelentős fejlesztés felülvizsgálatát javasoljuk.
18. Van egy lényeges kérdés, amelyről a vitairatban egyáltalán nem esik szó: ez a vízenergia-hasznosítás. Sem
a bős–nagymarosi vízlépcső kudarcának értékeléséről, sem a vele kapcsolatos rendezetlenségről,
sem a felelősségek feltárásáról. Nem szól a vita rendezéséről, a bősi erőmű termeléséből bennünket
megillető részhez való hozzájutásról, sem további vízerőművek létesítéséről. Nem veti fel szivattyús
tározós vízerőmű létesítésének lehetőségét Ez természetesen magyarázható az elmúlt időszak politikai vitáival, de mint politikai álláspont nem sokáig tartható. Ebben a kérdésben cselekvésre van
szükség, és ennek ideje most, a kétharmados kormánytöbbséggel jött el. Ezzel élni kellene a jövő
érdekében.
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Mellékletek
A biomassza energetikai hasznosításának támogatási elvei
Dinya László

1. Bevezető
A biomassza energiacélú hasznosításáról és annak támogatási elveiről felelősséggel állást foglalni csak
alapos háttérismeretek birtokában, az igen gazdag hazai és nemzetközi tapasztalat szintetizálásával szabad. A gyöngyösi Károly Róbert Főiskolán jelentős hazai és nemzetközi támogatással létrehozott Bioenergetikai Innovációs Tudásközpont a felhalmozott tudásbázis révén az alábbiakban ehhez kíván
hozzájárulni. Anyagunk az MTA felkérésére elvégzett kutatás eredményeiről beszámoló 2010. június 24-i
konferencián elhangzott előadásra épül. Bár sok kérdés még tisztázásra vár, meglevő ismereteink alapján
már módunkban áll felvázolni a konzisztens támogatási rendszer elveit.
A gazdasági, politikai döntéshozók gyakori tévedése, hogy a megújulónak nevezett energiaforrásokat
egységesen kezeli, pedig a differenciált kezelés sokkal indokoltabb lenne. Ha másért nem, például a
szakmai és a laikus közvélemény különböző szintű tájékozottsága miatt, amelyet az interneten található
információk megoszlása is illusztrálhat (1. táblázat).
1. táblázat. A megújulók népszerűségi versenye
Megújuló energiaforrások
(=RES)

Google-találatok száma
Angol
(millió darab)

Magyar
(ezer darab)

Szél (wind)

72,8

80,9

Biomassza (biomass)

33,9

132,0

Víz (water)

17,1

95,6

Nap (solar)

15,7

178,0

Földhő (geothermal)

3,4

71,4

Forrás: www.google.com 2010. 06. 15.

Ezúttal a biomassza energiacélú hasznosításával foglalkozunk, amely sok szempontból jóval bonyolultabb kérdéseket vet fel, mint a többi, hasonlóképpen megújulónak tekintett energiaforrás.
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2. Egyszerű kérdésekre bonyolult válaszok
A legegyszerűbb megválaszolandó kérdésekre (1. ábra) is többnyire csak igen bonyolult válaszok adhatók, amennyiben nem elégszünk meg egyes részterületekhez kötődő szakmai vagy üzleti érdekcsoportok egyszerűnek és éppen ezért szimpatikusnak tűnő válaszaival. A támogatások ésszerű
meghatározása nem nélkülözheti a célok definiálását, azok pedig csak egy hosszú távú jövőképre épülő
stratégiából vezethetők le. A stratégia alapja véleményünk szerint csak a fenntartható energiagazdálkodás
lehet, jóllehet fenntartható energiagazdálkodási stratégiát eddig kormányzati szinten hazánkban még
nem készítettünk és nem fogadtunk el.

1. ábra. Az igen egyszerű kérdésekre igen bonyolutak a válaszok...
Készült természetesen megújulóenergia-stratégia, energiapolitika stb., ám nem a fenntartható energiagazdálkodásra, amelyhez kiindulópontként azt javasoljuk, hogy valamennyi energetikai döntésnél,
így a bioenergetikai ágazat perspektívájának megítélésénél, stratégiai támogatásánál is a fenntarthatóság
legyen a vezérelv a következők szerint:
• Ne energiatermelésről, hanem termékpályákat átfogó energiagazdálkodásról beszéljünk.
• Ne leszűkítve gazdasági, környezetvédelmi vagy technológiai, hanem ab ovo fenntarthatósági (sustainability) kérdésről beszéljünk.
• Ebben az értelemben a fenntartható fejlődésbe illesztve tárgyaljuk a kérdést, így fenntartható energiagazdálkodásról beszéljünk.
Ennek szerves része a jövőkép meghatározása, amelyben nemzetstratégiai prioritásként véleményünk
szerint az energiafüggetlenségnek kell szerepelnie a következők miatt:
• Azt biztosan tudjuk, hogy lesz világvége, csak azt nem, pontosan mikor. Ugyanígy vagyunk a fosszilis
energia korszakával.
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•

Fosszilisimport-függőségünk ma 60% körüli (2007: 62%). Ezzel legalább három komoly probléma van:
– „fosszilis” = keményedő korlátok (mert záros határidőn belül kifogynak, illetve még ezt
megelőzően megfizethetetlenné válnak),
– kevéssé diverzifikált (mert néhány nagy ellátóra koncentrálódik),
– instabil források/útvonalak (politikai, természeti, gazdasági tényezők miatt).
• A függetlenség megteremtése illuzórikus, a függőséget maximum csökkenthetjük az elviselhető szintig:
– hazai megújuló forrásokkal – biomassza (is),
– a fenntartható energiagazdálkodás megvalósításával.
Energiafüggőségünket a 2. ábra adatai illusztrálják.

2. ábra. Hazai primerenergia-termelés (427 PJ = a felhazsnálás 38%-a)
A megújuló energiaforrások hazai felhasználása terén nagyot léptünk előre az utóbbi években, ám az
is lényeges, hogy ennek döntő hányadát (92%) képezi a biomassza (3. ábra), annak különböző – szilárd,
gáz és üzemanyag – formában történő felhasználása. Sőt ezen belül is dominál a szilárd biomassza
hőhasznosítása (80%).

3. ábra. A bioenergetika jelenlegi súlya a megújulókon belül (53 PJ = 92%)
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Nem túlságosan régi stratégiai számítások szerint a biomasszának ez a jelentős szerepe hosszabb távon,
lényegesen növekvő felhasználás mellett is megmarad (4. ábra).

4. ábra. A hazai megújulóenergia-felhasználás 2020-ra kalkulált összetétele
A biomasszát (bioenergetikát) szélesebb rendszerösszefüggésektől elszakítva tárgyalni éppúgy elfogadhatatlan, mint hasonló jelleggel a többi megújuló vagy fosszilis energiaforrás stratégiai szerepéről
beszélni. A fenntartható energiagazdálkodást javasoljuk stratégiai keretként alapul venni, amelynek komplex
rendszerét a 5. ábra szerint építjük fel.
•
•

•

•
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Alapvetően fontos területe az ökoenergetika, más szóval a megújuló energiaforrások kihasználása,
ahol kiemelten mutatjuk a biomasszát, amelyről esetünkben szó van.
Ugyanakkor a fenntartható energiagazdálkodás részeként kell kezelnünk a klasszikus (nem megújuló)
energiaforrásokat is, hiszen teljes mértékű kiváltásuk belátható időtávon belül jelenlegi ismereteink
alapján lehetetlen. Ezzel szoros összefüggésben természetesen elkerülhetetlen – bár kétségkívül innováció- és tőkeigényes – a nem megújuló energiaforrások úgynevezett tiszta (tehát környezetbarát)
és a jelenleginél jóval hatékonyabb technológiákra való átállítása.
„Energiarendszer”: az energiahordozók kitermelésének, feldolgozásának és az energiatermelés melléktermékeinek logisztikai kezelésén, valamint az energia sokkal hatékonyabb tárolásának
megoldásán túl kezelni kell az időszakos (nap-, szélenergia) valamint a szezonális (biomassza-termelés) ingadozásokat, továbbá az energiafogyasztás ingadozásainak kihívásait is. Ráadásul a
reményeink szerint kialakuló, úgynevezett osztott (decentralizált) globális energiahálózat alapvetően
eltérő technológiai jellemzőkkel rendelkezik, mint a mai centralizált hálózatok.
„Energiahatékonyság”: a legtisztább energia az, amit nem kell megtermelni – vagyis amit meg tudunk
takarítani (az úgynevezett „negajoule”). A kalkuláció szerint az energiatakarékossági potenciál a fejlett országokban 20–25%, a kevésbé fejlettekben – így Magyarországon is – 30–35%. Globális
méretekben és hosszabb távon a technológiai fejlődést is bekalkulálva pedig kb. 30%-kal számolnak.

•

•

„Játékszabályok”: ma még a formális jogszabályi előírások, illetve piaci szabályozók – támogatások,
korlátozások, kötelezettségek és elvonások – rendszere részint hézagos, részint ellentmondásos:
nemzetközi, nemzeti és helyi szinten is sok összehangolt lépésre van szükség, míg a befolyásos ellenérdekű lobbykkal szemben egy konzisztens, a fenntartható energiagazdálkodást támogató játékszabályrendszer jön létre. Ugyanehhez szervesen hozzátartozik az informális játékszabályok
rendszere, azaz a társadalmi értékrend (energiafogyasztási szokások), amelynek megváltoztatása
nélkül vajmi kevés esély van a fenntartható energiagazdálkodásra.
„Integrált értéklánc”: a fenntarthatóság csak akkor valósulhat meg, ha az energetikai ágazat (és általában
a komplett gazdaság) szereplőinek összetett értékalkotó tevékenységében (az úgynevezett „értékláncban”) integráltan kapcsolódnak össze a primer- és a szekunderenergia-termelés, valamint az
energiafogyasztás szereplői.

5. ábra. Stratégia = a fenntartható energiagazdálkodás
Mindegyik tényező szerepéről, összetevőiről hosszan lehetne értekezni, de talán ilyen rövid leírásban is
érzékelhető: a fenntartható energiagazdálkodás rendszere nagyon komplex, megvalósítása pedig csak
hosszú távon és globálisan összehangolt erőfeszítéssel valósítható meg.
Ezek után már konkretizálhatók a támogatási célok:
•
•
•
•
•
•

Milyen biomasszát,
milyen mennyiségben,
milyen területi eloszlásban,
milyen technológiákkal,
milyen szereplők,
milyen piacok számára termeljenek és dolgozzanak fel?

Ezekre a kérdésekre konkrét válaszok akkor adhatók, ha előtte tiszta képet alkotunk a biomasszáról.
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3. A biomassza „mássága”
Eltérően a szél, a nap, a földhő vagy a vízenergia fogalmától a „biomassza” rendkívül tág gyűjtőfogalom:
•
•
•

Elsődleges biomassza: a természeti vegetáció (mezőgazdasági növények, erdő, rét, legelő, kertészeti
növények, a vízben élő növények).
Másodlagos biomassza: az állatvilág, illetve az állattenyésztés fő- és melléktermékei, hulladékai.
Harmadlagos biomassza: a feldolgozó iparok gyártási mellékterméke és az emberi életműködés melléktermékei.

Az energiacélú hasznosítása is nagyon sokféle módon történhet (6. ábra).

6. ábra. A biomassza energetikai hasznosításának főbb lehetőségei
Nemcsak az energetikai hasznosítás sokszínűsége, de számos más tényező is megkülönbözteti a biomasszát a megújulónak nevezett, más energiaforrástól. Ezek összefoglalóan a következők:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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Inkább „megújítható”, mint megújuló.
Nem minden „zöld”, ami „bio”.
Mindig van melléktermék, amely egyáltalán nem „mellékes”.
Sokféle módon és erősen „korlátolt”,
…de belátható távon mégis „meghatározó”.
Fontos pufferszerep: „tárolható” és „adagolható”.

7. A „változatosság” ezúttal nem „gyönyörködtet”.
8. Nagyon széles a „pozitív/negatív externáliák” köre.
9. Nagyon „heterogén érdekviszonyok” övezik.
10. Bulvárszintű és „hézagos” tájékozottság.
Fentiekből következően a biomasszánál (akárcsak az élelmiszer-termelés esetében) termékpályákról, vertikumokról kell beszélni (7. ábra), amelyeknek minden egyes fázisában számos eredményességet, érdekeltséget, energiahozamot és szervezési teendőt befolyásoló tényező összhangjáról kell folyamatosan
gondoskodni egy-egy projekt sikeres megvalósításához. Ráadásul ezeknek a tényezőknek egy része természeti adottság, másik része kormányzati döntések függvénye, és csak a tényezők kisebb hányadára
van hatása a gazdasági szereplőknek.

7. ábra. A biomassza termékpályák sajátosságai
Az utóbbi években több elemzés született az energetikai célra használható hazai biomassza-potenciálról,
amelyek eredményét a 2. táblázat összesíti. Az adatokból legalább két következtetés levonható:
•
•

Vannak még tisztázandó (egyeztetendő) számítási metodikai kérdések, különben nem szóródhatna
ilyen széles sávban az eredmény.
Ha – az átlag közelítéseként – elfogadjuk a két szélsőérték közötti FVM-becslést (260 PJ/év), és
tudjuk, hogy Magyarország éves energiafogyasztása belátható időn belül (2013 táján) az 1040 PJ/év
értékre beáll, akkor nem tévedünk nagyot, ha a biomassza maximális fenntartható potenciálját a
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hosszabb távú hazai energiamixben kb. 20–21%-os értéken állapítjuk meg. Relatíve kedvező adottságaink
alapján ez még mindig nagyobb, mint a globális energiamixben prognosztizált 15%-os részarány, ám
arra is utal, hogy a hazai energiaigény biomassza-alapú energiával történő lefedése (nem is beszélve
annak exportjáról) megalapozatlan illúziókeltés.
2. táblázat. A bioenergetikai potenciál Magyarországon?
Számítást végzők

Alsó érték

Felső érték
PJ/év

MTA Megújuló Energia
Albizottsága (2005–2006)

203

328

Energia Klub (2006)

58

223

Európai Környezetvédelmi Ügynökség
(EEA, 2006)

145,5

FVM (2007)

Szélső értékek

260

58

328

Mindenesetre egyértelművé kell tennünk, hogy biomassza-potenciálról beszélni (és ez igaz valamennyi
megújuló energiaforrásra is) csak akkor szabad, ha tisztázzuk, hogy a többféle lehetőség közül melyik
potenciálra gondolunk (8. ábra).

8. ábra. Biomassza-potenciálok
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Az elméleti bioenergetikai potenciál számításánál például eleve figyelembe kell venni, hogy hányféle
tényezőtől függ:
– Természettől: klíma, évjárat, termőterületi adottságok (= primer biomassza).
– Technológiától: intenzív/extenzív (= primer, szekunder, tercier biomassza egyaránt).
– Fogyasztástól: népesség, fogyasztási színvonal, fogyasztási szokások (értékrend), például élelmiszerfogyasztás, élelmiszer-pazarlás.
– Tudásunktól: komplex (soktényezős) térinformatikai tudásbázis, dinamikus előrejelzések.
A technikai potenciál számításakor pedig a biomassza alternatív hasznosítási lehetőségeinek széles
választékával (gyakran kötelezettségével) kell számolni (9. ábra).

9. ábra. Alternatív biomassza-hasznosítási lehetőségek, igények
A biomassza „másságára” vonatkozóan nem érdektelen pontosan tudni, hogy a sokféle érintett szereplő
milyen ismeretekkel rendelkezik az energetikai hasznosításról – ez ugyanis, tájékoztatási, képzési, üzleti döntési és sok más kérdést is felvet. Például a bioenergetika munkahelyteremtő (társadalmi) hatását gyakran
megemlítik az előnyeit méltatók, ám ez a kétségtelen előny csak a szóban forgó munkahelyek strukturális
megoszlása ismeretében és megfelelő képzési, továbbképzési programok indítása mellett aknázható ki.
Saját kutatásaink során feltártuk a vonatkozó ismereteket lakossági és vállalkozói oldalon egyaránt, és
a többi megújuló energiaforrással összehasonlítva a biomasszánál jóval alacsonyabb szintű és az energetikai hasznosítási alternatívákat illetően széles skálán szóródó ismeretekkel találkoztunk (10. ábra).
Ezt neveztük „bulvárszintű” tájékozottságnak.
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Forrás: BIOENKRF-kutatás, 2007

10. ábra. Megújuló energiforrásokra vonatkozó elemi tájékozottság: lakosság vs. gazdálkodók

4. Mi a „jó gyakorlat”?
A biomasszát két energetikai jellemzője kiemeli a megújuló energiaforrások közül: egyszerű a használata
(ezért volt első az emberiség történetében), és igény szerinti a felhasználhatósága (tárolható és adagolható).
Ezért a létrejövő komplex, fenntartható energiarendszerben, amelyben várhatóan a megújuló energiaforrások dominálnak, a biomasszának fontos puffer- és kiegyensúlyozó szerepe lehet.
A biomassza széntároló és beépítő képessége a levegőben levő CO2 megkötése miatt lesz fontos a
jövőben. Bár égetésekor a CO2 felszabadul, azt – szemben a fosszilis energiahordozók használatakor
keletkezővel – újra beépíti. Mindez akkor is lényeges, ha a biomasszát más iparágak emissziócsökkentése
érdekében helyettesítő anyagként használják fel (például az építőiparban a beton – cement – helyett, a
vegyiparban a műanyagok helyett stb.).
Ugyanakkor vannak területek, ahol a biomassza nem helyettesíthető (élelmiszer, takarmány,
ökoszisztémák alkotóeleme stb.). Emiatt a biomassza energiacélú hasznosítása további kemény korlátokkal szembesül. Ha valamennyi korlátozó tényezőt figyelembe veszünk, a fenntartható bioenergetikai
potenciál egy viszonylag szűk tartományt jelent. Ezeknek a korlátoknak a többségére ma már irányszámot is meghatároznak:
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•

•

Ökológiai fenntarthatósági korlátok:
– Klímavédelem: mindenképpen megakadályozandó az átlaghőmérséklet 2 C°-ot meghaladó vagy
0,2 C°/évtizednél nagyobb növekedése. Ennek érdekében a légkör CO2-tartalmát 450 ppm alatti
aránynál kell stabilizálni. A biomassza energiacélú hasznosításánál a globális emissziós mérlegének
tehát negatívnak kell lennie: a CO2-csökkentéshez és nem annak növeléséhez kell hozzájárulnia.
– Bioszféra megőrzése: a biodiverzitás megőrzéséhez a szárazföld 10–20%-át védetté kell minősíteni.
Ezen felül még a folyami vízgyűjtő területek ökoszisztémáinak 10–20%-át is természetvédelem
alá kell helyezni. Nyilván ez helyileg differenciáltan valósulhat meg: a biodiverzitás úgynevezett
forró pontjai első prioritást élveznek (veszélyeztetett fajok nagy koncentrációja, génközpontok).
De összességében a globális mezőgazdasági terület 3%-át ne haladja meg az energianövények
termesztése.
– Talajvédelem: két fő fenyegetés az erózió és a savanyodás. Az erózió maximális tolerálható mértéke
1–10 t/ha (a termőréteg vastagságától függően), míg a savanyodás esetében a sókoncentráció és
-összetétel nem haladhatja meg azt a határértéket, amelyet a közhasználatban levő növények
még elviselnek.
– Egyéb ökológiai prioritások: régiónkénti sajátosságoktól függően eltérő súllyal veendők figyelembe
különféle, fentebb nem említett ökológiai mutatók, például a vízigény, a helyi természetvédelmi
és a fenntartható földhasználati előírások stb.
Társadalmi-gazdasági fenntarthatósági korlátok:
– Megfelelő élelmiszer-ellátás: az élelmiszer-biztonságnak mindenütt nagyobb prioritást kell kapnia,
mint az energiacélú biomassza-termesztésnek.
– Modern energiaszolgáltatásokhoz való hozzáférés: mindenki számára legyen elérhető; hosszabb távon
a 2000 kWh/fő/év globális irányszám lehet.
– Egészségi kockázatok elkerülése: a fosszilis energia és a hagyományos biomassza használatából
származó egészségi károsodás nem haladhatja meg az összes egészségkárosító hatás 0,5%-át
(DALYs-ban – disability adjusted life years = egészségkárosodással korrigált életévekben mérve).
– Egyéb társadalmi-gazdasági prioritások: a helyi sajátosságoktól függően, például a mezőgazdaság
regionális/nemzetgazdasági súlya, foglalkoztatásban és jövedelemszerzésben betöltött szerepe,
mezőgazdasági üzemméretek és tulajdonviszonyok stb.

Ezeknek a korlátoknak a megsértéséhez zéró tolerancia tartozik, és éppen emiatt szükséges megfelelő
normákat és monitoring eljárásokat bevezetni a bioenergetikai projektek engedélyezésében.
Ha a fenntarthatóság mindhárom dimenzióját tömörítő komplex (más néven kompozit) indikátorok kidolgozása hazai relációban is megtörténik, megnyílik az út a támogatásra érdemes, „jó gyakorlatnak”
megfelelő projektek kiválasztására nagyjából úgy, ahogyan azt a 11. ábrán láthatjuk. Ha például egy projektnél a komplex környezetterhelési mutató (UBP 99) értéke a 125%-ot nem haladja meg, illetőleg az
elérhető ÜHG-emisszió-csökkenés minimum 40%, akkor a projekt támogatandó (adott esetben például
adómentességi) tartományba esik – ellenkező esetben nem támogatható.
A komplex indikátorok azért fontosak, mert a bioenergetikai projekteknél bonyolult termékpályákat kell
minősíteni (termesztés – feldolgozás – logisztika – fogyasztás), másrészt sokféle potenciális (pozitív és
negatív irányú) externális hatást kell figyelembe venni a reális értékeléshez.
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Forrás: EMPA, 2008

11. ábra. Bioenergetikai technológiák támogatási célú komplex minősítése

5. A támogatás elvi kérdései
A támogatások néhány elvi kérdését az alábbiakban tekintjük át. Az alapkérdések a következők:
1. Mit célszerű támogatni?
Olyan fontos (nemzet)stratégiai prioritás érvényesülését szolgáló tevékenységet, amely e nélkül elsikkadna.
2. Hogyan lehet támogatni?
– Gazdasági/szabályozási eszközökkel,
– arányuk a rendelkezésre álló eszköztár függvénye,
– direkt/indirekt úton,
– pozitív/negatív preferenciákkal.
3. Ki támogathat?
– Állam (kormányzat),
– üzleti szereplők (lásd bankok, befektetők kedvezményes konstrukciói),
– civil szféra (lásd projektek társadalmi egyeztetései).
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A támogatási rendszer tehát – akárcsak a bioenergetikai projektek – igen komplex lehet, és kialakításánál
az alábbi tényezőket kell figyelembe venni:
– globális energiapiacok,
– nemzetközi vállalások,
– nemzetstratégiai prioritások,
– meglevő energiarendszerek,
– pozitív/negatív externáliák,
– lehetőségek és korlátok,
– kormányzati eszköztár,
– hazai energiapiacok.
Ami az externáliákat illeti, ezek a termékpálya valamennyi lépcsőjénél felmerülnek, sőt a kapcsolódó
eszközök, anyagok, szolgáltatások és az energiaszállítók foglalkoztatása kapcsán is. Mindezek listázása
és számításba vétele elengedhetetlen a projektek tervezésekor, illetve azok minősítésekor – azaz a támogatások eldöntésekor (12. ábra).

12. ábra. A bioenergetikai termékpályák kapcsán jelentkező externáliák rendszerezése
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Ha csak a kormányzati támogatás eszközrendszerére fókuszálunk, akkor a következő lehetőségek kerülnek
szóba:
•

•

Jogi/szabályozási eszközök:
– fenntarthatósági auditálás,
– engedélyezési procedúra,
– ellátásbiztonság,
– felügyelet, ellenőrzés (szankciók),
– tervezési, üzemeltetési előírások.
Gazdasági eszközök:
– hatósági árszabályozás,
– adók, támogatások,
– oktatás, képzés támogatása,
– ÜHG-beszámítás,
– pályázatos források,
– banki eszközök (hitelkonstrukciók),
– tanácsadói szolgáltatások.

Ennek megfelelően a komplex támogatási rendszer a 13. ábra sémáját követheti.

13. ábra. A komplex bioenergetikai támogatási rendszer
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6. Konklúziók
Elemzésünk végére érve célszerű a legfontosabb következtetéseket és javaslatokat összegezni. Mindenekelőtt véleményünk szerint a konzisztens és hatásos támogatási rendszer feltételei az alábbiak:
1. horizontális összhang (= a termelési + „kiszolgálási” + fenntarthatósági támogatások között),
2. vertikális összhang (= a beszerzési + termelési + feldolgozási + értékesítési támogatások között),
3. egyenszilárdság (= a „szűk keresztmetszetek” kerülése),
4. fenntarthatósági követelmények teljesítése (= társadalmi + ökológiai + gazdasági + technikai szempontok komplex érvényesítése),
5. összhang a nemzetstratégiai prioritásokkal (= eszközök és célok világos szétválasztása),
6. rugalmasság (= időtálló + komplex helyi megoldásokra ösztönzés),
7. szinergikus illeszkedés egyéb támogatási rendszerekhez (= EU-s és hazai vállalkozói, képzési,
munkahely-teremtési, szociális stb. támogatások).
Leszögezhető, hogy mit, miért célszerű támogatni – és mit nem:
1. fenntarthatósági követelmények kielégítése = auditálás,
2. komplex bioenergetikai rendszerek preferálása = bioenergetikai melléktermékek hasznosítása is
(„bölcsőtől a bölcsőig”),
3. a támogatás konzisztens rendszerének kialakítása és működtetése.
Az energiahatékonysági és gazdasági megfontolások szerinti „jó gyakorlat” (Büki Gergely számításai alapján):
•
•
•
•

melléktermékek és hulladékok minél nagyobb hányadának a hasznosítása,
csak villamos energia előállítása a biomasszából kerülendő,
célszerű a hőhasznosításra koncentrálni: egyedi és távfűtés, kapcsolt energiatermelés,
az el nem tüzelhető biomasszából biogáztermelés, kapcsolt energiatermeléssel (gázmotorok).

A bioenergetikai projektek auditálásához már rendelkezésre áll egy kidolgozott szabványrendszer, az
ÖKO-STANDARD. Ennek mielőbbi alkalmazását a támogatási rendszer szerves részévé kell tenni (14.
és 15. ábrák).
Célszerű figyelembe venni néhány elemi úgynevezett „biomassza-ökölszabályt”:
•

•

•
•
•
•
•

Támogatási prioritások:
– I. csak auditált projektek,
– II. melléktermékek, biohulladék hasznosítása,
– III. fásszárú energianövények nem használt földeken,
– IV. energianövények versengő földeken.
Gazdaságosság megítélése:
– más a jelen, más a jövő = hosszú távú + globális trendek,
– „Termelj és fogyassz helyben!”.
Kiemelt prioritás: energia- és emissziós mérleg, hatékonyság, üzemi méretek és a fenntarthatóság.
Gyorsuló technológiai fejlődés = a rugalmas megoldásokra kell fókuszálni.
Komplex rendszerekre kell törekedni (energia és élelmiszer!).
Ágazati szerveződés alulról = hazai szereplők integrációi, hálózatai.
Helyi adaptációk = tudásközpontok és tudásszolgáltatók országos hálózata.
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14. ábra. Fenntarthatósági auditálás: az ÖKOSTANDARD szabvány (NORMADOC-projekt)
Az ÖKO-Standard szabvány olyan normatív
követelményrendszert jelent, amely átfogó,
egységes módon biztosítja a fenntartható fejlődés
kritériumainak érvényesítését, annak ellenőrizhetőségét és tanúsíthatóságát a bioenergetikában.
Ez a termelési, termesztési, szolgáltatási eljárások helyes gyakorlatának rögzítésén alapul.

15. ábra. Az ÖKO-STANDARD szabványcsalád
Végül a támogatási rendszer egészére érvényes, fontosabb konklúziók a következők:
1. Támogatásokról beszélni csak a bioenergetikai célok – fenntartható energiastratégia –, jövőkép ismeretében szabad.
2. A támogatási rendszer konzisztens legyen.
3. Kiemelten fontos a biomassza-specialitások, a fenntartható bioenergetikai potenciál és a „jó gyakorlat” alapul vétele.
4. Elsőrendű prioritás a fenntarthatóság biztosítása komplex indikátorokkal.
5. Ehhez megfelelő szabványokra épülő auditálási eljárások szükségesek.
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A napenergia hasznosításának támogatási elvei
Farkas István–Kapros Zoltán–Unk Jánosné

1. Bevezetés
Az Európai Unió és a tagországok energiapolitikájában megfogalmazódott elvek és érvényesített intézkedések, támogatások, kedvezményes hitelek, szénre kivetett adó stb. hatásaként az elsődleges energiaszükségletnek egyre növekvő részét fedezik megújuló energiaforrásból. Ha a hagyományos
energiaárban érvényesítik a környezeti ártalmak társadalmiköltség-kihatásait (externális költségek), akkor
ez az arány még tovább növekedhet. Az ENSZ becslése szerint 2050-re ez akár az 50–60%-ot is elérheti.
A legnagyobb növekedési ütemet a jelenleg kis részarányt képviselő napenergia felhasználására prognosztizálják.
Magyarországi viszonyok között a napenergia-hasznosítás négy részterületét szokás számba venni,
nevezetesen az aktív (fototermikus) hőhasznosítást, ehhez kapcsolódóan a mezőgazdasági hasznosításokat, a fotovillamos (PV) hasznosítást, valamint passzív hasznosítást (MTA MEA 2001). Az említett
MTA-programkoncepció javasolt intézkedései közül – az installációkon túlmenően – csak néhány valósult meg, például az EU-szabványok átvétele vagy kisebb vállalkozások, oktatási intézmények öntevékeny akciója a társadalmi, lakossági tájékoztatás, az oktatás megszervezésére. A várt központi,
elsősorban támogatási intézkedések területén azonban eddig nem történt lényeges előrelépés.
A napenergia alkalmazási lehetőségeinek és feltételeinek reális megítéléséhez szükség van a hazai
napenergia-hasznosítási potenciál pontos feltérképezésére. Ennek megfelelően készült el az MTA
Megújuló Energia Albizottság felmérése az egyes megújuló energiaforrások részterületeire vonatkozóan
(MEA 2006).
A hazai napenergia-hasznosítás vizsgálatakor fontos szempont a földrajzi helyzet, a beérkező napsugárzás jellemzői, a meteorológiai tényezők, a hasznosítás módja, a technikai feltételek, a környezeti hatások,
a társadalmi tényezők, valamint a gazdaságosság. Ezek együttes figyelembevételével lehet meghatározni
a napenergia-hasznosítás támogatási elveit, amelynek összhangban kell lennie az EU előírásaival is
(Farkas 2010).
Az EU a klímaváltozás elleni küzdelem célkitűzéseinek eléréséhez megköveteli, hogy a tagországok
ennek érdekében Nemzeti Megújulóenergia-hasznosítási Cselekvési Tervet készítsenek. Jelenleg a benchmark projektelemzésen alapuló „GREEN-X”-nek nevezett, EU által is elfogadott metodika az, amely
komplexen értékeli az megújuló energiatermelési technológiák költségét. A Magyar Energia Hivatal
(MEH) gondozásával a GREEN-X módszertan nemzeti adaptálása elkészült, így ennek a segítségével
a cselekvési terv kereteiben felállítható nemzeti célkitűzések elérése gyorsan és költséghatékonyan vizsgálható.
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2. A napenergia hasznosítása
Magyarország adottságai a napenergia-hasznosítás szempontjából kedvezőbbek, mint sok európai
országé, tekintettel arra, hogy az évi napsütéses órák száma 1900–2200, a beeső napsugárzás éves
összege átlagosan 1300 kWh/m2. Az érkező napsugárzás szempontjából legjobb helyzetben az Alföld
középső és déli része van, kevésbé jó a nyugati és az északi határhoz közeli hegyvidék. Az ország földrajzi helyzetéből adódóan azonban – szemben a mediterrán országokkal – jelentős különbség van a téli
és a nyári napsugárzási adatok között, ezért a Nap hőenergiája a téli idényben fűtésre csak korlátozottan
használható fel.
2.1. Fototermikus hasznosítás
A ma korszerűnek mondható termikus napenergia-hasznosító berendezések Magyarországon a leggazdaságosabban meleg víz készítésére alkalmasak, és éves átlagban 30–50%-os hatásfokkal hasznosítják
a napenergiát, ha megfelelő tájolású, dőlésszögű és árnyékmentes helyen működnek az energiát átalakító
napkollektorok. A lakossági és intézményi melegvíz-igény kielégítésében az éves fogyasztás 60–70%-a
fedezhető napenergiából, így csak a fennmaradó 30–40%-ot kell fedezni hagyományos energiahordozókkal. A legnagyobb sugárzási időszakban a kempingek, szállodák, panziók esetében a szezonális
hasznosítás hatásfoka elérheti a 90%-ot is, ezért az ilyen létesítményekben a legjobbak az alkalmazás
lehetőségei. A ma használatos napenergia-hasznosító technológiák átlagos hőenergia-hozama Magyarországon kb. 1500 MJ/m2 évente, ez 417 kWh/m2 éves értéknek felel meg. Az így kiváltott hagyományos energiahordozó mennyisége és energiatartalma annak fajtájától, a berendezések hatásfokától
függően az említett érték két-háromszorosa is lehet. A csak nyári üzemre alkalmas berendezések átlagos
hőenergia-hozama az öt legmelegebb hónap (május–szeptember) alatt 300–350 kWh/m2.
Az aktív szoláris termikus potenciál döntő mértékben a besugárzásra felhasználható felületek
nagyságától, azok tájolásától és a napsugárzás intenzitásától függ. A becslések alapján a napkollektorok
telepítésére alkalmas felületek nagysága: 32,25 millió m2, így az ország teljes aktív szoláris termikus potenciálja: 48,8 PJ/év (Kaboldy 2005).
2.2. Mezőgazdasági hasznosítás
A mezőgazdaság, az erdő- és vízgazdálkodás részesedése a teljes hazai energiafelhasználásból 40 PJ/év
nagyságrendű. Ez a nemzetgazdaság teljes energiafelhasználásának mintegy 4%-a, és ez meghaladja a
mezőgazdaság GDP-hez való hozzájárulását. Meg kell jegyezni azt is, hogy a mezőgazdaság becsült
hozzájárulása az üvegházhatású gázok kibocsátásához az EU szintjén 9%. Ezek indokolják a mezőgazdasági hasznosítás kiemelt kezelését.
A felhasznált energiamennyiség 35–40%-át a növényházak fűtése, a szárítás és az épületek fűtése és
hűtése teszi ki. A környezetvédelmi hatásokkal kapcsolatosan különösen fontos megemlíteni a növényházakat és a szárítókat, amelyeknél a nagy mennyiségű hagyományos energiahordozó (elsősorban olaj
és gáz) kiváltásával a környezetet szennyező, egészségkárosító anyagok kibocsátása jelentősen csökkenthető. A napenergia széles körű felhasználását ezeken a területeken az is indokolja, hogy az alkalmazható
technológiák ismertek, kidolgozottak. A bevezetésre javasolt szoláris technológiák megtérülési ideje
egymástól eltérő. Növényházak esetén öt-nyolc év, egyszerű kivitelű szárítóknál egy-két év, integrált
kivitelű szárítóknál három-nyolc év, technológiai melegvíz-készítésnél, fűtésnél három-hat év.
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Az elvégzett számítások és becslések eredményeképpen megállapítható, hogy a leginkább energiaigényes
mezőgazdasági alkalmazásokat, nevezetesen a növényházi fűtést, a szoláris szárítást és a technológiai
melegvíz-készítést illetően a rendelkezésre álló termikusnapenergia-potenciál nagysága sorrendben 1,27,
3,44 és 11,20 PJ/év, ez mindösszesen 15,91 PJ/év a teljes (elvi) telepíthetőség figyelembevételével. A
belátható időn belüli telepíthetőség alapján ez az érték kb. 2,62 PJ/év.
2.3. Fotovillamos hasznosítás
A jelenlegi és a közeljövő hosszú élettartamú, nagy hatásfokú napelemei egykristályos, illetőleg polikristályos szilícium felhasználásával készülnek. Az egy- és polikristályos szilícium napelemek energiaátalakítási hatásfoka 16–18%. Laboratóriumi körülmények között többrétegű napelemekkel már 42%
fölötti hatásfokot is elértek. Az olcsóbb kivitelű amorf szilícium vékonyréteg-napelemek hatásfoka 6–8%
körül van. Napjainkban évente több mint 3000 MWp napelemet gyártanak a világon, és az éves
növekedési ütem az utóbbi években 60–70%-os volt.
A berendezések nagyobb része autonóm villamosenergia-ellátási feladatokat lát el például mikrohullámú
átjátszóknál, helyi telefonközpontnál, segélykérő telefonoknál, forgalomszámlálóknál, meteorológiai állomásoknál, hálózattól távol eső házaknál, biztonsági berendezéseknél, oktatási berendezéseknél, villanypásztoroknál, házi, mező- és erdőgazdasági vízellátásnál, ipari berendezések monitorozásánál,
autóbuszok szellőzésénél, világításnál stb.
A berendezésállomány kisebb része – erőműi funkciókat ellátva – közvetlenül a villamos hálózatra dolgozik üzemanyagtöltő állomásnál, magánházaknál, oktatási intézményeknél stb., bár ez az arány 2008tól megfordulni látszik.
A napelemek telepítésénél a legfontosabb szempont a kedvező benapozás biztosítása. Még a részleges
árnyékolás is jelentős energianyereség-kiesést okoz. Ebből a szempontból több lehetőség áll a rendelkezésre, amelyek közül az épületekre vagy egyéb létesítményekre történő különböző dőlésszögű telepítést
és a szabad földterületekre történő telepítést vesszük számításba. A becslések alapján számított magyarországi fotovillamos potenciál (486 milliárd kWh = 1749 PJ/év) villamosenergia-termelési lehetősége
Magyarország jelenlegi éves villamosenergia-fogyasztásának több mint tizenkétszerese (Pálfy 2004).
Ez azt mutatja, hogy a fotovillamos hasznosítás a jelenleginél lényegesen nagyobb szerepet tölthet be.
2.4. Passzív hasznosítás
A jó helyszíni adottságokkal bíró és célirányosan a napenergia jó kihasználására épített, úgynevezett
passzív szolárépületekben a napsugárzásból származó részarány az 50%-ot is elérheti. Ezt az 1986-ban
átadott pécsi napház mérési eredményei is alátámasztják. Az úgynevezett „passzív házak” az alacsony energiafelhasználású épületeknek azt a csoportját képezik, amelyek fajlagos fűtésienergia-igénye a 15 kWh/m2
éves értéket nem haladja meg. Új épületek esetében reális elvárás lehet, hogy a jelenlegi átlagos 17%-os
szoláris részarány a kétszeresére emelkedjen.
Meglévő épületeink felújítása során a passzív szoláris rendszerek alkalmazásának lehetőségei a beépítés
módjától és a meglévő épületszerkezetektől függenek, például a külső falszerkezetek átalakítása tömegfallá, Trombe-fallá; a külső falszerkezetek transzparens hőszigetelése, csatlakozó napterek építése, illetve
meglévő lodzsák, erkélyek beüvegezése; mozgatható hőszigetelő-árnyékoló szerkezetek alkalmazása.
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Tekintettel arra, hogy a hazai épületállományunk egészére vonatkozóan a napenergia passzív (építészeti)
hasznosításának mértékére nincsenek adatok, a hazai passzív szoláris potenciál mértéke csak közelítéssel
becsülhető. Új épületek esetében az elérhető növekedés 1,8 PJ/év, a hatékonyan felújítható meglévő
épületek esetén mintegy 36 PJ/év. Ez összesen 37,8 PJ/év potenciált jelent.
2.5. Integrált szoláris energetikai technológiai rendszer
Az energiaellátó hálózatra nem csatlakozó (autonóm) települések, farmgazdaságok energiaellátásának
biztosítása a szokásos villamosenergia-felhasználáson (világítás, rádió, tévé, hűtőszekrény, melegvízkészítés stb.) kívül magában foglal olyan technológiai igényeket, mint például a mezőgazdasági és a
kertészeti termékek szárítását, az épületek, az istállók és a növényházak fűtését, a vízszivattyúzást stb.
A napenergia legcélszerűbb alkalmazása az integrált megoldás. Ez azt jelenti, hogy a beeső napsugárzást
a lehető legteljesebb mértékben hasznosítani kell a legkülönbözőbb eszközök segítségével (lásd az 1. ábrát).

1. ábra. Az integrált napenergiás energetikai/technológiai rendszer sémája
Az integrált energetikai/technológiai rendszer koncepciójának az az alapelve, hogy – az autonóm üzemű
településen, gazdaságban – gyűjtsük össze a rendelkezésre álló összes energiafajtát, természetesen elsősorban a megújuló energiaforrásokat, majd ezt követően a rendelkezésre álló forrásokat egy optimális
stratégia szerint osszuk szét az egyes helyi felhasználók, fogyasztók között (Farkas 2003). Ez a megoldás
nyilvánvalóan feltételezi a teljes évi hasznosítási menetrendet. Ily módon elkerülhetjük vagy jelentősen
csökkenthetjük a megtermelt energia szállításával, tárolásával kapcsolatos veszteségeket és költségeket,
nem is beszélve a környezetszennyezés mérsékléséről.
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3. Környezetvédelmi hatások
A fototermikus rendszereknél a környezetszennyezés-csökkenési számításokhoz használható átlagos
adat a következő: 1 m2 napkollektor éves energiahasznosítása kb. 0,12 t olajegyenértéknek felel meg. Az
országban a korábban létesített berendezésekkel együtt a jelenleg működő kb. 300 ezer m2-re becsült
összes napkollektor-felület kb. 450 TJ/év hőenergia-hozamot jelent. Ez a hőenergia-kiváltás 36 ezer t
olajegyenértéknek felel meg a hozzátartozó szennyezőanyagkibocsátás-csökkentéssel együtt. A szenynyezőanyag-kibocsátás megtakarításának értéke függ a szén-dioxid tonnánkénti árától, valamint attól,
hogy ezeket mennyire lehet bekapcsolni a kvótakereskedelembe.
A napelemes berendezések 2010-ben üzemelő állománya kb. 400 kWp teljesítményre becsülhető, amelynek éves energiatermelése kb. 570 MWh, azaz 2,05 GJ/év a magyarországi átlagos 30 fokos dőlésszögű
telepítéssel számolva. Az energiamegtakarítás mellett elért környezetszennyezés-csökkentés
számításához használható átlagos adat a követekező: a napelemek által megtermelt 1 kWh villamos energia mellett megtakarítható szén-dioxid-kibocsátás értéke 0,82 kg. Ennek figyelembevételével a jelenleg
400 kWp teljesítményű telepített fotovillamos berendezések 468 t CO2-kibocsátástól mentesítenek.

4. Nemzeti Megújulóenergia-hasznosítási Cselekvési Terv
Az EU számára a klímaváltozás elleni küzdelem célkitűzéseinek eléréséhez a közösségi bruttó végenergia-felhasználás 20%-át 2020-ban megújuló energiából kívánja biztosítani. Direktívában megkövetelt
pont ezért, hogy a tagországokra lebontott és tagországok által felelősen vállalt célértékek elérésére
hiteles és megalapozott útitervet készítsenek. Ezt a nemzeti megújulóenergia-hasznosítási programot
cselekvési tervnek nevezzük.
A cselekvési terv megalkotása nem elég, a program megalapozottságát és így a végrehajthatóságát, az
elért eredmények fenntarthatóságát tudni kell igazolni. A hitelesség szempontjából az egyik legfontosabb
kérdés az, hogy pénzügyileg mennyire megalapozott és mennyire pontosan célzott a program. Mind az
elégtelen mértékű, mind a túlzott támogatás elfogadhatatlan. Elégtelen támogatás esetén a célok nem
teljesülnek, hiszen a vállalkozói és a lakossági tőke nélkül a program nem teljesíthető. Túlzott támogatás
esetén viszont a közösség egyik alapelve, a tisztességes verseny sérül.
A közösség azonban nemcsak célokkal, hanem olyan eszköztárral is rendelkezik, amelynek alkalmazásával elfogadott és hiteles módon lehet a cselekvési tervet megalkotni (Magyar Energia Hivatal 2010). Jelenleg a benchmark projektelemzésen alapuló „GREEN-X”-nek nevezett metodika az az elfogadott
elemzési módszer, amely meghatározza az energiatermelési technológiák költségét, beleértve a tőkeköltséget és az üzemelési költségeket, amelyeket a projekt által termelt energiaegységre vonatkoztatva
kaphatunk meg. Ezt alkalmazva elfogadott módon igazolható egy támogatási rendszer nemzetközi és
főként közösségi joggal való összeférhetősége is.
4.1. MEH-modell
A Magyar Energia Hivatal (MEH) által készített modellben a Nemzeti Megújulóenergia-haznosítási
Cselekvési Tervet megalapozó háttérkutatások kapcsolati rendszerét a 2. ábra mutatja.
A MEH-modell szerint készített, többszörös társadalmi egyeztetést tartalmazó cselekvési terv alkotási
folyamata alapvetően a következő metodikai lépéseket alkalmazza:
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1. A programalkotás alapparamétereinek a meghatározása:
– energetikai-gazdasági tanulmányok,
– társadalmi hasznossági vizsgálatok,
– benchmark alapprojekttípusok kiválasztása és értékelése.
2. Egy-egy kiemelt cél legjobb elérését biztosító extrém tervváltozatok megalkotása:
– legkisebb költségelvárás szerinti legkedvezőbb extrém változat,
– munkahely-teremtési potenciál szempontjából a legkedvezőbb extrém változat,
– legkedvezőbb üvegházhatásúgáz-csökkentést biztosító extrém változat megalkotása.
3. Az extrém változatok kombinálásával az energiapolitika által kitűzött célokat legjobban támogató
5 db cselekvésiterv-változat megalkotása.

Forrás: MEH 2010; 1, 2, 3. számmal jelölt kutatások szerzői: PYLON Kft.
2. ábra. A Nemzeti Megújulóenergia-hasznosítási Cselekvési Tervet megalapozó háttérkutatások kapcsolati rendszere

A projekttípusok értékelésénél összesen 38 db különböző megújulóenergia-típust értékeltek. Ezek közül
3 db hálózatra üzemelő fotovillamos rendszer a különböző teljesítménytartományokban, 3 db autonóm
villamosenergia-termelő rendszer, amelyek közül 1 tisztán fotovillamos rendszer, 2 db szél-nap hibrid
rendszer. Valamint értékeltek családiház-méretű napkollektoros (sík kollektor) rendszert és társasházi
fűtésre-hűtésre szolgáló vákuumcsöves napkollektoros rendszert (lásd az 1. táblázatot).
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1. táblázat. Napenergiás rendszerek GREEN-X modell szerinti értékelése

Név

VillamosBeépített
energiavillamos
termelés
GREEN-X- teljesítmény
költsége cEL

Hálózatra
táplált
villamos
energia

Beruházási támogatás

Javasolt üzemeltetési
támogatástartam
prtEL
0%

50%

Ft/MWh

MW

MWh/év

Ft/MWh

Ft/MWh

0–20 kWp PV-rendszer

96 166

0,007

8,33

79 464

31 738

20 kWp – 1 MWp PV-rendszer

79 726

0,1

127,5

63 477

25 281

PV-erőmű 1 MWp fölött

51 094

2,5

3 200

33 543

8 075

111 459

0,0004

1,12

97 112

63 704

76 037

0,003

5,1

61 690

34 407

60 334

0,0075

15,3

44 954

18 970

Kis teljesítményigényű
autonóm PV
Önellátó háztartások
(szél és PV komplex rendszer)
70% szél és 30% PV-hibrid
(kisüzemi) autonóm rendszer

Név

HőenergiaBeépített
termelés GREEN- teljesítX-költsége chő
mény

Hasznos
hő- és
hűtési
energia

Beruházási támogatás

Javasolt üzemelési
támogatástartam
prthő
0%

50%

Ft/MWh

Ft/GJ

MW

MWh/év

Ft/GJ

Ft/GJ

32 602

9 056

0,004

4,2

5 068

1 201

Társasházi kollektoros fűtés +
36 979
HMV

10 272

0,1

140

6 498

1 858

Sík kollektor HMV termelésre
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A napenergiás projektek értékelése a három extrém változatban megtörtént. A különböző szempontok
szerinti rangsorok alapján a legkedvezőbb három projekttípust, valamint a napenergiás projektek helyét
a 2–4. táblázatokban összesítjük.
A modell alkalmazása az extrém változatok kombinálására is lehetőséget nyújt. Ekkor a korábban teljes
célt lefedő és a legjobb projekttípusokból álló extrém megújulóenergia-portfolió méretét (a lefedett
célt) kell lecsökkenteni a súlyozással megadott szintre. A döntési eredményindikátorok különböző súlyértékei a következők: összes kifizetett támogatás, működési támogatás, fenntartható munkahelyteremtés,
értékesíthető szén-dioxid-kvóta és nettó vállalkozói befektetés. A súlyértékeket természetesen az energiapolitikának kell véglegesíteni és meghatározni. A kijelölt célok elérését biztosító optimális cselekvési
terv így a döntéshozók részére átadható.
A kapott eredményekből látszik, hogy a napenergia-hasznosítás a különböző változatok mellett már az
egyik meghatározó energia lehet 2020-ra. Tekintettel arra, hogy az alkalmazások szélesebb körű elterjedésének elsősorban piaci korlátai vannak, és a már most elismert potenciálokat sem használjuk ki, a
napenergia súlya és a hasznosítás mértéke várhatóan tovább növekszik Magyarországon is.
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2010–2020

Név

67 658

Önellátó háztartások (szél
és PV komplex rendszer)

34.

38.

Kis teljesítményigényű autonóm PV

99 584

74 776

67 495

20 kWp – 1 MWp PV-rendszer

33.

36. 0–20 kWp PV rendszer

53 684

70% szél és 30% PV-hibrid
30. (kisüzemi) autonóm rendszer

0,29

3,67

0,96

0,27

0,10

0,58

4,86

31 590
41 012

9,88

25 801

23

729

133

50

11

100

965

2613

64,4

867,5

225,7

63,8

22,4

127,8

64,4

867,5

225,7

63,8

22,4

127,8

1 351,1

2 742,9

1 351,1

2 742,9

0

0

0

0

0

0

0

648,9

FennFennFennNövekedéstarthatósági tarthatósági tarthatósági
Cél
fennFenntarthatósági
Költség
villamoshő- és
megújuló (extrém váltarthatósági létesítési potenciál
energia- hűtésiener- energiatozat)
potenciál 2010 és 2020 között
termelés gia-termelés termelés
2020-ig
(bruttó)
Átlag
potenciálja potenciálja potenciálja
MWe
MWth
Ft/MWh
GWh/év
GWh/év
GWh/év
GWh/év
PJ/év
(villamos)
(hő)

25. PV-erőmű 1 MWp fölött

10.

Sík kollektor HMV-termelésre
Társasházi kollektoros fűtés
16.
+ HMV

Sorszám

2. táblázat. Legkisebb költség szerinti változat
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Kis teljesítmény-igényű
autonóm PV

Társasházi kollektoros
fűtés + HMV

PV-erőmű 1 MWp
fölött

20 kWp – 1 MWp
PV-rendszer

0–20 kWp
PV-rendszer

Sík kollektor
HMV-termelésre

2010–2020

Név

18. Önellátó háztartások
(szél és PV komplex
rendszer)
21. 70% szél és 30% PVhibrid (kisüzemi) autonóm rendszer

13.

6.

5.

4.

3.

1.

Rangsor

0,96
0,10

0,564

0,29

4,86

0,58

0,27

3,67

9,88

PJ/év

0,676

1,014

1,971

2,219

2,227

2,387

2,629

munkaév/
GWh

NövekedésfennMunkaerőtarthatósági
potenciál
potenciál
(bruttó)

3. táblázat. Legnagyobb munkahelyteremtő hatású változat

22,4

11

64,4
225,7

965

127,8

63,8

133

23

100

50

2 613
867,5

MWe
(elektromos)

729

GWh/év

Fenntarthatósági
létesítési potenciálja
2010 és 2020 között

MWth (hő)

Fenntarthatósági
villamosenergiatermelés
potenciálja

1 351,1

2 743,3

GWh/év

22,4

225,7

64,4

1 351,1

127,8

63,8

867,5

2 743,3

GWh/év

0

0

64,4

1 351,1

127,8

63,8

867,5

2 743,3

GWh/év

FennFenntarthatósági tarthatósági
Cél
hő- és
megújuló- (extrém válhűtésiener- energia- tozat) 2020gia-termelés termelés
ig
potenciálja potenciálja
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33.

30.

19.

16.

15.

Sík kollektor
HMV-termelésre

Kis teljesítményigényű
autonóm PV
Társasházi kollektoros fűtés +
HMV

Önellátó háztartások (szél és PV
komplex rendszer)

PV-erőmű 1 MWp
fölött
70% szél és 30%
PV-hibrid
(kisüzemi)
autonóm
rendszer

238

238

36
43

560

130

560

560

78

78

560

560

560

60

60

0–20 kWp PVrendszer

13.

14.

60

20 kWp – 1 MWp
PV rendszer

2010–2020

Név

12.

Rangsor

195

202

430

482

482

500

500

500

9,88

4,86

0,29

0,96

0,10

0,58

3,67

0,27

23

133

11

100

729

50

2 613

965

64,4

225,7

22,4

127,8

867,5

63,8

2 743,3

1 351,1

0

1 351,1

1 351,1
2 743,3

64,4

225,7

22,4

127,8

867,5

63,8

GWh/év

Cél
(extrém
változat)
2020-ig

64,4

225,7

22,4

127,8

867,5

63,8

FennProjektFennFennBruttó
Növekedéstarthatósági
típus
tarthatósági
rthatósági
emisszióNettó
Fenntarthatósági
hő- és
fennemisszióvillamos
megújulócsökken- emisszió- tarthatósági létesítési potenciál
hűtésinövelő
energiaenergiatés
csökkentés potenciál 2010 és 2020 között
energiahatása
termelés potermelés po(bruttó)
termelés potenciálja
tenciálja
tenciálja
MWth
MWe
kg/MWh kg/MWh kg/MWh
PJ/év
GWh/év
GWh/év
GWh/év
(villamos) (hő)

4. táblázat. Legnagyobb üvegházhatású gázemisszió-csökkentési változat

5. Összefoglalás
A napenergia közvetlen hasznosításának fő területei az aktív szoláris termikus rendszerek, a mezőgazdasági szoláris termikus alkalmazások, a szoláris fotovillamos energetikai célú hasznosítás és a passzív
szoláris termikus rendszerek.
A napkollektorok segítségével történő aktív napenergia-hasznosítás potenciálja 48,815 PJ/év.
A mezőgazdasági termelés hőigényeit kielégítő szoláris termikus potenciál összesen 15,91 PJ/év.
Figyelembe véve a felületek dőlésszögmegoszlását, valamint a napelemek hatásfokát, az autonóm és a
hálózatra kapcsolt fotovillamos rendszerek energetikai potenciálja 1749 PJ/év. Döntően a meglévő
épületállomány rekonstrukciójára alapozva, hazánk teljes passzív szoláris termikus potenciálja
37,8 PJ/év.
A jelenlegi helyzetet figyelembe véve a napenergia-hasznosítás energetikai és környezeti hatásainak
értékeléséhez mintegy 300 ezer m2 napkollektorral és 400 kWp teljesítményű telepített napelemmel számolhatunk. Ez a napkollektoros rendszerek esetén 450 TJ/év hőenergia-hozamot, illetve 36 ezer t olajegyenértéknek megfelelő légszennyeződés-csökkenést jelent. Napelemes rendszerek esetén – átlagos
adatokkal számolva – az előállított villamos energia nagysága 2,05 GJ/év, ez évente 468 t CO2-kibocsátás megtakarításával egyenértékű.
A napenergia-hasznosítás a műszaki potenciál mellett gazdasági és társadalmi oldalról csak olyan komplex modellel becsülhető, amely figyelembe tudja venni a klímapolitikai célkitűzéseket, a környezeti hatásokat, ugyanakkor magában foglalja az energiatermelés költségeit és hozadékát is. Erre alkalmas elemzést
biztosít az EU által is elfogadott GREEN-X metodika. A MEH gondozásával elkészült magyar adaptáció segítségével a Nemzeti Megújulóenergia-hasznosítási Cselekvési Terv kereteiben felállítható
nemzeti célkitűzések gyorsan és költséghatékonyan vizsgálhatók.
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