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Dr. Mika János1−Dr. Kertész Ádám2 
 

A klímaváltozás és az energiaszektor kölcsönhatásai 
 
 

Abstract 
Interactions of climate change and the energy sector 

 
Three aspects of the interaction are discussed. (1) The four factors determining CO2 emission are 
treated first including recent trends. The trends point to the fact that energy and carbon efficiency may 
potentially reduce emissions. The limitation of population growth and per capita GDP is questionable. 
(2) Three relevant aspects of the IPCC SRREN (2011) are tackled, i.e. (i) share of renewable energy 
sources in the energy use; (ii) comparison of CO2–effficiency of traditional and renewable energy 
sources; and (iii) technical potential of renewable energy sources compared with the actual 
consumption. (3) The effects of future climate change on energy consumption are reviewed. 
Challenges of climate change and ensuring the energy demand are different in various parts of the 
world but they should be handled as a global issue requiring a global strategy. 

 
 

1. Bevezetés 
 

Világszerte az energia-szektor okozza a CO2-kibocsátás túlnyomó részét. Tanulmányunk a 
címben megjelölt kölcsönhatás három aspektusát tekinti át. Elsőként bemutatjuk, hogy mely 
négy tényező szorzata alakítja a kibocsátást, és ezek hogyan alakultak a múltban. Ezt követi 
egy friss megújuló energiás Jelentés (IPCC SRREN, 2011) három aspektusa, (i) a megújulók 
részaránya az energiafelhasználásból, (ii) a megújulók CO2-hatékonysága a 
hagyományosokhoz képest, végül (iii) a megújuló energiaforrások ún. technikai potenciálja. 
Tanulmányunk a jelenlegi és a várható klímaváltozásnak az energia-szektorra gyakorolt 
hatásával zárul. 
 

 
2. Az üvegházgáz kibocsátás csökkentésének lehetőségei 

 
Az energetikai eredetű CO2-kibocsátás csökkentési lehetőségeit az alábbi, jól ismert képlet 

alapján célszerű áttekinteni (IPCC 2007). 

CO2 = népesség x (GDP/népesség) x (TPES/GDP) x (CO2/ TPES),  (1) 

ahol:  CO2 – az egy év alatt a Földön végbement szén-dioxid kibocsátás, 
 népesség – a Föld teljes népessége, 
 GDP – a Föld lakói által előállított bruttó össztermék (összehasonlítható áron) 
 TPES – az összes felhasznált primer energia. 

 
Az (1) képletbe behelyettesítve a 2005. év számadatait, a következő mutatókat kapjuk: 
 

6,42 109 fő x 6541US$/fő x 12,1 MJ/US$ x 14,8 kgC/GJ = 7,5 1012 kgC = 7,5 GtC, 
 

                                                            
1 Dr. Mika János Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger; Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest 
E-mail: mikaj@ektf.hu 
2 Dr. Kertész Ádám MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest; Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger 
E-mail: kertesza@helka.iif.hu 
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ahol a GJ az energia egysége, kgC pedig a CO2-kibocsátás széntartalma, kilogramm 
egységben. 

Visszatérve az (1) képletre, és szembesítve azt az 1. ábra szerinti tendenciákkal, vegyük 
sorra, hogy a jobb oldali szorzat négy tényezőjében melyek a kibocsátás-csökkentés kilátásai. 

i.) A népesség számának alakulásával kapcsolatban nem lehetnek illúzióink, az továbbra 
is erősen növekedni fog. Talán arra van esély, hogy a növekedés üteme valamelyest 
csökkenjen. 

ii.) Nem kívánatos az egy főre jutó GDP csökkenése sem, habár ez „magától” is 
végbemehet. Hiszen a népesség a szegényebb, gyakran tovább szegényedő országokban 
növekszik erőteljesen. Ha a népességének növekedési üteme ezen országokban meghaladja a 
GDP máshol tapasztalt növekedési ütemét, akkor a szorzat második tényezője bizony 
csökkenhet. Igazi mérséklési lehetőséget a harmadik és a negyedik tényező adhat. 

iii.) Kedvező változás lehetne, ha egységnyi terméket kevesebb energia felhasználásával 
tudnánk előállítani. Ez az 1. ábra szerint már egy stabil tendencia, ami a 80-as évektől 
gyorsuló ütemű, s a termelés és a fogyasztás energiatakarékosságát egyaránt tartalmazza. 

iv.) A másik kedvező lehetőség, ha a felhasznált energia kevesebb szén-dioxid 
felszabadulással jár. Jelenleg a CO2/TPES arány évente 0,2%–kal csökken a technológia 
általános fejlődése következtében, a nagy anyag- és energiaigényű termékekről az 
intelligensebb, informatika vezérelte termékek felé. Ebben a körben a lehetőségek három 
csoportját különböztetjük meg. (a) A fosszilis alapú energiák kategóriáján belüli csökkentés, 
mivel a gázból ugyanannyi energiát kevesebb szén-dioxid felszabadulás mellett meg lehet 
termelni, mint kőolajból, még inkább mint szénből. (b) A megújuló energiák preferálása. (c) 
A kibocsátott szén-dioxid számottevő hányadának kivonása a légkörből. (Ez a megoldás 
világszerte viták homlokterében áll.) 

 

 
 

1. ábra. A szén-dioxid kibocsátást meghatározó (1) formula szerinti tényezők alakulása (1870-2005) 
(Forrás: IPCC 2007) 

 
 

3. Megújuló energiaforrások – világszemle 2011 
 

Az ENSZ Éghajlatváltozási Kormányközi Testülete közzé tette a Speciális Jelentését (IPCC 
SRREN 2011) a megújuló energiaforrások aktuális és jövőbeli helyzetéről. A Jelentés áttekinti 
a megújuló energiaforrások tudományos, műszaki, környezeti, gazdasági és társadalmi 
vonatkozásait a kormányok, kormányközi szervezetek és valamennyi érintett fél számára. 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
HAGYOMÁNYOS ENERGIAHORDOZÓK ÉS A BIOMASSZA 

 10 

A megújulók részesedése (2008) 
A megújuló energiák részaránya terén a Világ 2008-ban átlagosan éppen azt a 13 

százalékot teljesítette a teljes energiatermelésből, amit hazánknak 2020-ra kell elérnie az EU 
tagjaként tett vállalásában (2. ábra). Ebből a pontosan 12,9%–ból a legnagyobb tétel a 
biomassza (10,2%), amelynek csaknem 2/3 része (62%–a) egyszerű biomassza-égetés és csak 
a fennmaradó bő 1/3 a korszerű cseppfolyós és gáznemű bioenergia. Ebből az is következik, 
hogy a megújuló energiák csaknem fele a tűzifa és más növényi származékok elégetése! 
További jelentős – de a korszerű bioenergiáénál kisebb – hányadot képvisel a Világ átlagos 
részesedésében a vízenergia (2,3%). Hazánkból nézve meglepő, hogy ez a szám meghaladja a 
nukleáris energia részesedését (amit ez a jelentés sem sorol a megújuló energiák közé). 
Ezekhez képest egy nagyságrenddel kisebb a közvetlen nap- és szélenergia, valamint a földhő 
részesedése a teljes energiakészletből (0,1; 0,2 illetve 0,1%). További két nagyságrenddel 
szerényebb, ma még jelentéktelen az óceáni energia felhasználása (0,002%). 

 

 
 

2. ábra. Az egyes megújuló energiaforrások részesedése a teljes energiatermelésből világszerte, 
2008-ban. A fő csoportok arányai: szén – 28,4%, megújuló – 12,9%, kőolaj – 34,6%, atomenergia – 

2,0%, földgáz – 22,1%. A biomasszából származó teljes energia 38%–a korszerű gáz és folyadék, 
vagyis nem a zöldtömeg közvetlen elégetése. 

 
A megújuló és hagyományos energiaforrások szén-dioxid kibocsátása 
Az elektromos energia megújuló energiaforrásokból egy-két nagyságrenddel kevesebb 

szén-dioxid kibocsátásával megtermelhető, mint a hagyományos fosszilis energiaformákból. 
A teljes életciklus minden járulékos kibocsátását figyelembe vevő számítások mediánja 
szerinti szén-dioxid felszabadulását az 1. táblázat mutatja be. E számok nem tartalmazzák 
sem a szén-dioxid felszín alá juttatásával elérhető csökkentést, sem a bio- és a vízenergia 
források kihasználásával járó földhasználati változások kieső szén-dioxid lekötését. 

 
1. táblázat. A megújuló, illetve hagyományos energiaforrásokból termelt elektromos energiatermelés 
üvegházgáz kibocsátása, a teljes életciklus minden költségét figyelembe véve. A mediánt képező 
becslések száma 8–10 (földhő, óceáni energia) és 226 (bioenergia) között ingadozik. A számok a 
Döntéshozói Összefoglaló 8. ábrájáról leolvasott, kerekített értékek. 

 

Energiaforma ÜHG kibocsátás 
(gCO2eq/kWh) Energiaforma ÜHG kibocsátás 

(gCO2eq/kWh) 
Szén  1000 Bioenergia 20 
Kőolaj 800 Napelem 30 
Földgáz 500 Földhő 20 
  Vízenergia 10 
Nukleáris energia 10 Óceáni energia 10 
  Szélenergia 10 
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A potenciálisan elérhető megújuló energiakészlet 
A megújuló energiaformák ún. technikai potenciáljára kapott tudományos becslések ugyan 

széles sávban eltérnek egymástól, de abban minden számítás közös, hogy a megújuló 
energiakészlet lényegesen meghaladja a jelenlegi teljes energiafelhasználást (2. táblázat). Ez a 
technikai potenciál a meglevő eszközök teljes elterjedése mellett kinyerhető mennyiséget 
tükrözi, általában nem számolva a gyakorlati akadályokkal, de a hatásfok majdani 
növekedésével sem. 

Valamennyi potenciális forrás között a napenergia lehetősége a legnagyobb, de mindegyik 
megújuló energiaformában nagyok a tartalékok. Ugyanakkor a fenntarthatósági 
követelmények, a társadalmi elfogadottság, a hálózatba kapcsolhatóság, valamint az 
infrastrukturális és gazdasági lehetőségek hiánya korlátozhatja a megújuló energiaformák 
teljes kibontakozását. 

 
2. táblázat. A potenciálisan rendelkezésre álló megújuló energiaforrások a rájuk jellemző 
felhasználási módokban, a 2008-ban világszerte felhasznált összes energiaigényhez viszonyítva. 

 

Igények, készletek Földhő Víz-
energia 

Óceán 
energiája 

Szél-
energia Földhő Bio-

massza 
Nap-

energia 
(EJ/év) Elektromos energia Hőenergia Közvetlen energia 

Globális energia 
igény 2008-ban 61 164 492 

Felső becslés 1109 52 331 580 312 500 49837 
Alsó becslés 118 50 7 85 10 50 1575 

 
A megújuló energiaforrások nagy része függ az éghajlattól, ezért felmerülhet, hogy a 

várható globális klímaváltozás befolyásolhatja ezeket a potenciálokat. A fentebb ismertetett 
Jelentés (IPCC SRREN 2011) ezt a változást nem tartja meghatározónak a megújulók 
elterjedése szempontjából, bízva abban is, hogy a földi hőmérséklet nem emelkedik 2 Celsius 
foknál erősebben. A változás leginkább a nap- és a bioenergia területi arányait módosíthatja, 
míg a vízenergia talán összességében nyerhet is a víz körforgásának gyorsulása miatt. A 
jelentés szorgalmazza a klímaváltozás ilyen hatásainak további vizsgálatát. 

 
 

4. A klímaváltozás hatása az energiaigényekre és a forrásokra 
 

A kereslet és a kínálat alakulását illetően elmondhatjuk, hogy a kereslet 2050-ig legalábbis 
meg fog duplázódni a mai szinthez képest. 2020-ig több elsődleges energiára lesz szükség, bár 
a Föld fejlettebb régióiban az effektív technológiák alkalmazásával ez az energiaszükséglet 
mérsékelhető. A 3. táblázat a jövőbeli energiaszükséglet kiváltó okait tekinti át. Az 
alábbiakban ország csoportok szerint elemezzük a klímaváltozás energiaigényekre és 
forrásokra gyakorolt hatását. 

A fejlett országokban – az északi félgömb OECD országaiban – az előrehaladó 
klímaváltozás körülményei között is biztosítani kell az energiaellátást, és egyidejűleg a 
kibocsátás csökkentésére is törekedni kell. Ezen országok többsége energia importőr (EU 
tagországok, Japán), a többiek pedig exportőrök (pl. Norvégia, Ausztrália, Kanada). Az 
exportőröknek nem csupán a hazai kibocsátást kell mérsékelniük, hanem az exportált energia 
kibocsátásának mértéke is őket terheli. A fejlett országok tehát a hatékonyabb 
energiafelhasználás, a szén-dioxid kibocsátás kereskedelem, a fosszilis energiák használata 
esetén új technológiák alkalmazása, valamint a megújuló energiák és a nukleáris energia 
alkalmazása által kereshetik a megoldást a klímaváltozás kihívásaira. Az USA mint energiában 
gazdag ország és egyidejűleg import függő, különleges helyet foglal el a fejlett országok 
között. 
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3. táblázat. A jövőbeli várható energiaszükséglet növekedés fő kiváltó okai (2005 – 2030). (Forrás: 
WICKS, M. 2009) 
 

Népesség-
növekedés 

Népesség 
(millió) 

GDP- 
növekedés 

Gépjármű 
használat (millió 

db) 

Energiafogyasztás 
per fő Ország 

% per év 2005 2030 % per év 2005 2030 Város 
(mtoe) 

Vidék 
(mtoe) 

Kína 0,4 1310 1460 6,1 23 230 2,6 1,4 
India 1,1 1100 1450 6,4 10 125 n/a n/a 
Közel-
Kelet 1,7 190 300 4,3 18 75 n/a n/a 

USA 0,8 303 370 2,1 160 225 7,6 7,6 
EU 0,0 489 505 1,8 225 295 3,5 3,7 

 
A kibocsátás csökkentést a Kyotoi Egyezmény szabályozta. Az EU 15 országok az 1990-es 

szinthez képest 8% csökkentést céloztak meg, és tartják is magukat ehhez, ugyanakkor az 
Egyezményt nem ratifikáló USA kibocsátása 1990 és 2005 között 19,9%–kal nőtt (WORLD 
BANK 2009). A Koppenhágai Csúcson az USA a 2005-ös szint 17%–os csökkentését vállalta 
2020-ig, vagy az 1990-es szint 4% –os csökkentését. Más fejlett országok (pl. Kanada) 
kibocsátása is nőtt. Fontos feladat tehát a fejlettek kibocsátásának 2020-ig történő 
stabilizálása, majd 50-80%–os csökkentése, hogy a 2050-re megcélzott 450 ppm koncentráció 
megvalósuljon. 

A volt szocialista országok nem mutatnak egységes képet a kibocsátás és a klímaváltozásra 
való reagálás szempontjából. A rendszerváltozás óta eltelt időt átugorva, és az országok 
közötti különbségek jellemzését mellőzve a mai helyzetről azt mondhatjuk, hogy az 
energiaigény napjainkban itt is rohamosan nő. Sajátos probléma az orosz energia importtól 
való függőség szabályozásának kérdése, amelyhez kapcsolódóan nőhet az energiahatékonyság 
és a környezetbarát energiafajták előtérbe kerülése. 

A harmadik világ országinak jövőbeli helyzete más problémákat vet fel, mint a fejlett 
országokéi. A gyors fejlődés energiaigénye, és az ezzel kapcsolatos szén-dioxid kibocsátás a 
legnagyobb kihívás (BRADSHAW, M. J. 2010). 

A Föld legnépesebb és nagy gazdasági potenciállal rendelkező országai, akik ugyanakkor 
nem rendelkeznek gazdag energiakészletekkel, mint pl. Kína és India, legnagyobb kihívása a 
gyorsan fejlődő gazdaság és a növekvő életszínvonal igényével párosuló energiaszükséglet 
biztosítása. Az IEA 2009 jelentés szerint 2030-ra a teljes CO2 kibocsátás 34%–a Kínából és 
Indiából fog származni. Abszolút értelemben véve ma is Kína a világ legnagyobb kibocsátója, 
és pedig elsősorban azért, mert az energiát főként szénből nyeri. 2008-ban a kereskedelmi 
energiafogyasztás 70,2%–a szén eredetű volt (BP 2009). Az egy főre eső fogyasztással már 
más a helyzet: ez mindössze 4,7 t volt (2006). A kibocsátás mérséklése érdekében tehát a 
jövőben az alacsonyabb kibocsátású energiaforrások (megújuló energia) felhasználása felé 
kellene fordulni. Hasonló a helyzet Latin-Amerika és Ázsia más rohamosan fejlődő 
országaival is. Brazília, a Dél Afrikai Köztársaság, India és Kína, akik az ún. BASIC csoportot 
alkotják, valamennyien rohamosan fejlődő gazdaságok. Kína a koppenhágai értekezleten 
bejelentette, hogy a GDP egységre jutó kibocsátását a 2005. évihez képest 40–50%–kal 
mérsékli 2020-ra. 

Az energiában szegény fejlődő gazdaságok is fenyegethetik a jövőbeli kibocsátás 
alakulását, mivel jelenleg a kibocsátást csökkentő intézkedések hatáskörén kívül esnek. A 
kevés energiát felhasználó országok helyzetét jól jellemzi, hogy 152 ország a kibocsátás 
15%-nál is kisebb részarányát adja, ugyanakkor az EU−27 országai és további 14 ország adja a 
maradék 85% körüli értéket (CAIT 2009 – az adatok a 2009–2006 közti időszakra 
vonatkoznak). A kis energia-felhasználók többsége a déli félgömbön van. Ebben az ország 
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csoportban a legnagyobb probléma, amely a klímaváltozással összefügg, a hagyományos 
biomassza tüzelőanyagok (fa, trágya, növényi maradványok) használata, amellyel 
szükségszerű erdőirtás és táj degradáció párosul. A fejlődéssel és a fokozódó energia igénnyel 
párhuzamosan nő a fosszilis energiahordozók részesedése, és így a kibocsátás is, ahogy az 
imént említettük. A klímaváltozáshoz kapcsolódó legfontosabb kérdés a déli félgömb 
országainak várhatóan növekvő kibocsátása. Azt is szem előtt kell azonban tartani, hogy ez 
bizonyosan nem mérhető a gyorsan fejlődő országok hatalmas mértékű kibocsátásához. A 
Világbank álláspontja szerint (WORLD BANK 2009) a fejlődő, jelenleg még kevés energiát 
használó országoknak is át kell alakítaniuk az energiaszerkezetüket, ellenkező esetben a 
megcélzott 2 °C szint nem lesz tartható. A déli országok a legsebezhetőbbek a klímaváltozás 
hatásai szempontjából, és a legkevésbé alkalmasak arra, hogy ahhoz alkalmazkodjanak 
(UNDP 2007). 

A klímaváltozás kihívásai és az energiaigény biztosítása tehát a fejlett, illetve a fejlődő 
világ különböző részein eltérően alakulnak, e két fontos kérdést mégis egységesen és a Föld 
egésze szempontjából, tehát globális problémaként kell vizsgálni, amelynek kezelésére 
összehangolt, a Föld egészére vonatkozó stratégiák kialakítása és érvényesítése szükséges. 
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Nagy Tibor3−Dr. Mizsey Péter4 
 

Tüzelés utáni CO2 leválasztási szimulációs vizsgálat 
 
 

Abstract 
Simulation study of post-combustion carbon capture 

 
Power plant emitted CO2 Capture and Storage (CCS) is one of the most important engineering 
challange today. The European Union is to transform to a highly energy-efficient, low carbon 
economy. They made a commitment that Europe is about to cut its emissions by at least 20% of 1990 
levels by 2020. One of the most promising ways of carbon capture is reactive absorption. Its great 
advantage is it is the most mature among the CCS technologies in development. The capture treatment 
is a two column (absorber desorber) system using 30wt% monoetanolamine aqueous solution. The 
importance of computer modelling is the great parameter variation of power plants. The model used in 
this article is a Rate based model, that is capable of predicting various parameters, such as column 
height, and able to calculate scale-up modelling. The purpose of the present study is to investigate the 
effect of different types of flue gases in capture plant. Focusing on the removal rate, reboiler duty, 
boiler duty of the source and the environmental impact of the capture performance. 
 
 

Absztrakt 
 

Az erőművek által kibocsátott szén-dioxid elnyelése és tárolása napjaink egyik 
legfontosabb, globálisan megoldásra váró műszaki kihívása.  

Az Európai Unió 2020-ra, 20%-os CO2 kibocsátás csökkentést irányoz elő az 1990-es 
kibocsátáshoz képest. A CO2 kibocsátás csökkentésének egyik eszköze lehet a füstgázokból a 
CO2 eltávolítása. Napjainkban egyre nagyobb jelentőségű a fosszilis energiahordozók 
elégetése utáni ún. szén-dioxid megkötés és tárolás (angolul carbon capture and storage – 
CCS) megvalósítása. 

Elsődleges célunk az ipari monoetanol-amin (MEA) oldatos CO2 gáz leválasztó üzem 
megépítése előtti információszerzés. Az információszerzés eszközei egyrészt a CO2 gáz és 
MEA oldat között létrejövő reaktív abszorpciós folyamatát vizsgáló, megépített kísérleti 
üzem, másrészt a kísérleti üzem működésére fejlesztés alatt álló szimulációs modell. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az erőművi füstgázokból a szén-dioxid elnyeletésének egyik legígéretesebb folyamata a 

reaktív abszorpció. A legkézenfekvőbbnek látszó megoldás a tüzelőanyag elégetése után 
keletkezett szén-dioxid, víz és monoetanol-amin (MEA) reakcióján alapul. A kétfázisú 
reakció speciális, ún. mosó tornyokban játszódik le, melyben a tisztított füstgázt 30 térfogat 
%-os MEA oldatba vezetik. 

Jelenleg három különböző CCS folyamat megvalósítása ismert. A tüzelés előtti 
megkötéses eljárásban gőzt és oxigént juttatva a szénre, a CO2–ot eltávolítják az elégetés 
előtt. Az ún. oxy-fuel technológiában a fosszilis tüzelőanyagokat tiszta oxigénben égetik el, 

                                                            
3 Nagy Tibor Budapesti Műszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, Budapest 
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4 Dr. Mizsey Péter Budapesti Műszaki es Gazdasagtudomanyi Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék, 
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így az égés utáni kibocsátott gáz főleg tiszta CO2. A harmadik eljárás az égetés utáni 
leválasztás, amelyben a CO2 eltávolításra az elégetés után kerül sor. 

Összehasonlító munkák szerint a kémiai oldatokat alkalmazó abszorpciós eljárásokat 
alkalmazzák legszívesebben a tüzelés utáni leválasztási technológiában. A folyamatokban 
felhasznált oldószer, a monoetanol-amin (MEA) jó megkötő képességgel rendelkezik. 

A CO2 – MEA adszorpciós módszer alkalmazása esetén az erőművek sokfélesége miatt, de 
különösen a rendkívül eltérő paraméterek miatt a szimulációs modelleknek nagy a 
jelentősége. A sebesség alapú modellek képesek prediktív szimulációra, pl. a folyamatban 
használatos mosóoszlopok magasságának meghatározására. 

Tüzelés utáni leválasztáson az erőműből kiáramló füstgáz CO2 mentesítését értjük. A 
megfelelő hőmérsékletűre hűtött füstgáz mosótoronyba kerül, ahol az ellenáramban bejuttatott 
oldószer abszorbeálja a füstgáz szén-dioxid tartalmának jelentős részét. A CO2-szegény 
füstgáz távozik a rendszerből, míg a CO2-ben dús oldat-áram a regenerátorba jut, ahol a CO2 
és az oldószer közötti kötés felbontásához szükséges energia bevezetése után újra 
felhasználható abszorbenst és szén-dioxidot kapunk (1. ábra). 

Általános jellemzőjük, a nagy térfogatáramok mozgatásához, hűtéséhez, komprimálásához 
felhasznált energián kívül, az abszorber és a szén-dioxid közötti kötés felszakításához energia 
bevitel szükséges a rendszer energiamérlegében. A szükséges energiát erőművi 
körfolyamatból elvont gőzzel fedezik a gyakorlatban. 

 

 
 

1. ábra. A tüzelés utáni füstgáztiszító körfolyamat 
 
Jelen kutatási-fejlesztési stádiumban olyan reagensek kipróbálása történik, amelyek 

alkalmazása esetén a CO2-dal kialakuló új vegyület kötési energiája kicsi. 
Előadásunkban egy adott, már meglévő leválasztó modellen vizsgálunk különböző 

összetételű és mennyiségű füstgázokat, különös figyelmet fordítva a leválasztási fokra, az 
újraforralási hőteljesítményre, az erőmű kazán teljesítményre és a leválasztás a 
környezetterhelésére. 
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2. Eredmények 
 
Szimulációs vizsgálat, modell validálás 
A modell validálása 55 és 100 mbar CO2 parciális nyomású (pCO2) füstgáz modellezésével 

történt, egy félüzemi CO2 leválasztó méréseit reprodukálva. 
A nagy pCO2 füstgázzal 6 munkapont került vizsgálatra. Az 2. ábrán látható, hogy a 

leválasztó leválasztási foka (ψ) hogyan alakul az oldat tömegáramának (L) függvényében. 
Látszik, hogy nagyobb tömegáramnál a szimuláció jobban megközelíti a mérési 
eredményeket, valamint, hogy a kis tömegáramnál ugyan követi a tendenciát, de szemmel 
láthatóan a megengedhető hibahatáron kívülre esnek a szimulációs eredmények. A diagramon 
továbbá az is látszik, hogy a modell nagy tömegáramnál túl-, míg kis tömegáramnál alul 
becsül a mérési eredményekhez képest. A legeredményesebben szimulált pont a 200 kg/h 
tömegáramú pontnál adódott. A 120 kg/h tömegáramú oldattal a kísérletek alatt elfogadható 
bevezetett hőteljesítménnyel nem sikerült elérni a 90%-os leválasztási hatásfokot. 

 

 
 

2. ábra. Szimulációs és mért eredmények összehasonlítása nagy pCO2 a leválasztási fok (ψ) és az oldat 
tömegáram (L) függvényében 

 
Kis pCO2 tartalomnál alapvetően hasonló a tendencia. A 3. ábrán látható, hogy az oldat 

tömegáram növelésével javul a szimuláció minősége, kis tömegáramnál itt sem sikerült elérni 
a 90%-os hatásfokot. Alapvetően rosszabb minőségűek a szimulációs eredmények, a 
legpontosabban szimulált pont itt is a 200 kg/h tömegáramú oldatnál adódott. 

 

 
 

3. ábra. Szimulációs és mért eredmények összehasonlítása kis pCO2 a leválasztási hatásfok (ψ) és az 
oldat tömegáram (L) függvényében 
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Mérési eredményeket összehasonlítva az látszik, hogy nagy pCO2 és L=200 kg/h mérési 
pontban van a legkisebb fajlagos hő befektetés, ebben a pontban működik a 
leggazdaságosabban a leválasztó, ezért ezt a pontot optimális munkapontnak hívjuk. Az 
optimumtól jobbra a fajlagos hőteljesítmény növekedését valószínűleg a megnőtt tömegáramú 
oldat felmelegítéséhez szükséges hőteljesítmény változás okozza, míg az optimumtól balra a 
csökkent tömegáramú oldatnak változatlan leválasztási hatásfokhoz növelni kell a gazdag, 
illetve szegény oldat közötti telítettség különbséget. 

A mérési és szimulációs eredményeket összehasonlítva itt is látszik, hogy a 
legpontosabban a 200 kg/h-s mérési pontot sikerült szimulálni, továbbá, a szimuláció 
optimum pontja megegyezik a mérés optimum pontjával. 

 

 
 
4. ábra. Nagy pCO2 füstgázzal mért és szimulált eredmények összehasonlítása azonos leválasztási 

hatásfokon, a hőteljesítmény és az oldat tömegárama függvényében. 
 
 

3. Összegzés 
 
Összeségében elmondható a modellről, hogy jó közelítésst ad az optimális üzemállapotban, 

illetve, hogy az oldat tömegáram növelésével javul a pontossága. 
További legújabb eredményeinket előadásunkban fogjuk részletesen ismertetni. 
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Fodor László1 
 

A CO2 leválasztásának és földalatti tárolásának szabályozása az EU-ban 
 
 

Abstract 
 
Carbon dioxide capture and geological storage (CCS) is one of the pillars of European climate change 
efforts. The EU regulates the CCS as bridging technology that will contribute to mitigating climate 
change (Directive on No 2009/31 EC). All member states must transpose this Directive into their 
national laws by 25 June 2011, but they shall retain the right to determine the areas from which 
storage sites may be selected pursuant to the requirements of this Directive. This includes the right of 
member states not to allow for any storage in parts or in the whole of their territory. 
 
 

1. Szabályozási helyzetkép 
 

A Magyar Köztársaság Országgyűlése 2011 tavaszán elfogadta a 2011:XXIX. törvényt, 
amely ezév szeptember 30-án már hatályba is lépett. A törvény első része (1–20. §) a 
bányászatról szóló 1993:XLVIII. törvény módosítását tartalmazza, annak érdekében, hogy 
megteremtse az energetikai és ipari eredetű szén-dioxid tárolására alkalmas földtani 
szerkezetek kutatásának, tárolásra történő kialakításának, hasznosításának és bezárásának a 
törvényi szintű szabályait. A szabályozás hátterében az Európai Parlament és a Tanács 
2009/31/EK irányelve (2009. április 23.) áll, amely címe szerint a szén-dioxid geológiai 
tárolásáról, valamint a 85/337/EGK tanácsi irányelv, a 2004/35/EK, a 2006/12/EK és a 
2008/1/EK parlamenti és tanácsi irányelvek, valamint a 1013/2006/EK rendelet módosításáról 
szól. Az új jogszabályokkal a szén-dioxid leválasztásának, elszállításának, és geológiai 
formációkba való besajtolásának, illetve ott történő, hosszú távú tárolásának a legmagasabb 
szintű keretei jöttek létre. 

A szabályozás ezzel még korántsem teljes, hiszen a jogi előírások mellett az EU, pl. 
pénzügyi eszközökkel is támogatja a technológia alkalmasságának, alacsony környezeti 
kockázatának a demonstrálására irányuló projekteket, az energia-ágazat beruházásainak a 
támogatására a 663/2009/EK rendelettel létrehozott pénzügyi mechanizmus keretében (6 
kiválasztott projekt költsége megközelíti az egybillió eurót). Emellett (az irányelv 
implementációjának elősegítése érdekében) az Európai Bizottság iránymutatásokat bocsátott 
ki, többek közt a tárolókomplexumok kockázatmenedzselése, a befogadandó CO2-áram 
összetétele, a monitorozás és az üzemeltető által nyújtandó pénzügyi biztosítékok 
meghatározása tárgyában. (http://ec.europa.eu/clima/policies/lowcarbon/ccs/implementation/ 
index_en.htm). 

Az uniós irányelv több, korábban kibocsátott irányelv módosítását is tartalmazza annak 
érdekében, hogy olyan környezetjogi eszközök alkalmazására is sor kerüljön a CCS-projektek 
megvalósításakor, mint a környezeti hatásvizsgálat, az integrált szennyezés-megelőzési és 
-ellenőrzési rendszer (egységes környezethasználati engedélyezés) vagy a környezeti 
felelősség; illetve hogy a vízügyi keretszabályozás ne zárja ki eleve az ilyen létesítmények 
megvalósítását, pl. a felszín alatti vizek védelme miatt, és végül a hulladékok nemzetközi 
szállítását korlátozó rendelkezéseket se kelljen alkalmazni a leválasztott szén-dioxidnak az 
esetlegesen országhatárokat is érintő továbbítására. 
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A részletek ismerete nélkül is belátható, hogy az uniós szabályozás komplexitásához 
mérten a hazai bányatörvény módosítása fontos, de csupán az első lépés volt egy jogalkotási 
láncolatban, amelynek során még számos végrehajtási rendeletre van szükség (pl. a törvény 
felhatalmazási rendelkezései szerint az engedélyezés és a létesítményekhez való hozzáférés 
tárgyában). A pénzügyi biztosíték, a felelősségnek az állam által történő átvétele, a 
hozzáféréssel kapcsolatos jogviták fórumának kijelölése, a szivárgással kapcsolatos 
jogkövetkezmények (pl. intézkedési kötelezettség, kibocsátási egység visszaadási 
kötelezettség stb.) nyilvánvalóan olyan tárgykörök, amelyeket még rendezni kell, s amelyek a 
bányatörvény és az annak végrehajtására kiadandó kormányrendeletek hatályán részben kívül 
is esnek. Az Unió által eszközölt módosításokat is át kell vezetni, pl. a környezeti 
hatásvizsgálatra vagy a felszín alatti vizek védelmére vonatkozó kormányrendeleteken. 

A szabályozás teljessé tétele mielőbb szükséges, hiszen az uniós szabályok átvétele 
körében máris mulasztás állapítható meg, a 2011. június 25-én lejárt határidőhöz képest. Más 
határidő is közeleg: pl. a Magyar Állami Földtani Intézetnek az év végéig fel kell mérnie és 
közzé kell tennie azon földtani szerkezeteket, amelyek potenciálisan alkalmasak a szén-dioxid 
tárolására. Nem csak az írott határidők fontosak azonban, hiszen úgy tűnik, a CCS iránt egyre 
fokozódó érdeklődés mutatkozik hazánkban, s a technológiák nemzetközi értékesítési 
lehetőségei is indokolhatják a saját tapasztalatok mielőbbi megszerzését, kiteljesítését 
(http://www.ng.hu/Tudomany/2008/05/Jelentos_fold_alatti_szen_dioxid_tarolokapacitassal_r
endelkezunk). 

 
 

2. Szabályozási dilemmák a műszaki, földtudományi adatok fényében 
 
A témával foglalkozó hazai kutatásokat alapvetően a műszaki, illetve földtudományok 

területén végzik. Társadalomtudományi elemzésekkel alig találkozhatunk, azok többnyire a 
létesítés/üzemeltetés szintjén végzett gazdaságossági vizsgálatok, bemutatják a meglehetősen 
magas, ugyanakkor nehezen kalkulálható költségeket, illetve az állami (uniós) finanszírozás 
elkerülhetetlen voltát (KOVÁCS 2009). A társadalmi költségekkel, környezeti externáliákkal 
jellemzően nem foglalkoznak. Ugyanakkor a CCS alkalmazása rendkívül komoly kérdéseket 
vet fel, amelyeket társadalomtudományi módszererek nélkül nem lehet megválaszolni, illetve 
amelyek tekintetében nem lehet, és nem is szabad pusztán arra hagyatkozni, hogy az EU már 
meghozta a szükséges döntéseket, s azokat nyilván kellő mélységű társadalmi, gazdasági és 
jogi hatásvizsgálatokkal alapozta meg. 

Az uniós és a nemzeti döntéshozatali szint között maga az uniós irányelv húzott ugyanis 
egy erőteljes határvonalat: a tagállamok természetesen kötelesek a CCS szabályozására, de 
ettől függetlenül teljesen szabad a mozgásterük annak eldöntésében, hogy területükön 
megengedik-e egyáltalán a szén-dioxid föld alá sajtolását (értve ezalatt a kutatást, illetve az 
ilyen létesítmény kialakítását is). E mozgástér jelentősége, hogy az EU a magyar államnak az 
esetleges problémákért fennálló felelősségét semmilyen módon nem veszi át. Kockázatok 
márpedig vannak, nem csak műszaki, hanem környezeti, gazdasági, politikai és jogi síkon 
egyaránt. Nem feladatunk ehelyütt mindezeket részletezni, a példa kedvéért azonban alább 
megemlítünk néhány kockázati tényezőt. Márcsak azért is, mert a szakirodalom kellően 
ellentmondásos ahhoz, hogy abból kiolvasható legyen a magas kockázatokat és költségeket 
előtérbe helyező, illetve a műszaki-gazdasági előnyöket (a technológiafejlesztő, a létesítményt 
üzemeltető vagy az azt igénybe vevő vállalatok szintjén) hangsúlyozó, s ezért egyértelműen 
az alkalmazás mellett szóló állásfoglalás is. 

A CCS környezeti hátrányai között szokás említeni a szivárgás, a magas nyomás miatti 
földmozgások, a földrengések, vagy a tároló formációból történő átáramlás (emiatt esetleg 
ivóvíz-minőség romlás) kockázatát, amelyek teljesen nem szüntethetők meg, legfeljebb 
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csökkenthetők. Ennek feltételrendszerét hivatott biztosítani a jogi szabályozás. Kérdés marad, 
hogy az alkalmazásból fakadó környezeti előny (az üvegház-gáz kibocsátásának csökkentését) 
mindezekkel milyen arányban áll. A környezetvédelmi szabályozás egyik alapelve az 
elővigyázatosság, amely pontosan az ilyen, nem egyértelműen megítélhető tevékenységek 
ügyében int minket a fokozott körültekintésre, illetve adott körülmények közt – bár a magyar 
jogrend e megoldást egyelőre nem preferálja – akár a projekttel szembeni állásfoglalásra. 

Igaz, a klímavédelem érdekében minél többféle eszköz együttes alkalmazása indokolt, s 
amint a hazai kutatási eredmények igazolják, több évtizedes és egyedülálló tapasztalatok 
halmozódtak fel, pl. a kőolaj-iparban (a szén-dioxid besajtolásával történő többlet-
szénhidrogén-termelés területén), amelyek hasznosítása nyilvánvalóan költséghatékony 
megoldás lehet a szén-dioxid besajtolásakor (PÁPAY J. 2010; FALUS GY. ET AL. 2011). Ez 
persze a komplex technológiának csak egy részét érinti, a leválasztást és a szállítást nem, azok 
tekintetében inkább a nemzetközi tapasztalatok hasznosíthatók (DEÁK Gy.–BARTHA L. 2011). 
A szén-dioxid leválasztását illetően pl. már több nyitott kérdést, illetve negatívumot is 
említenek a szerzők, bemutatva pl., hogy a CCS bizonyos mértékig hatékonyság-csökkentő, 
illetve költségnövelő lehet (VALASKA J. 2011; KOVÁCS F. 2009). Azt valószínűsítik továbbá, 
hogy hazánk területén tetemes tárolási kapacitás áll rendelkezésre, bár további vizsgálatok 
szükségesek, amelyek jelentős mértékben szűkíthetik a kört (FALUS GY. ET AL. 2011; KUBUS 
P. 2011). Az utóbbi állításokat, amelyek az alkalmazás mellett szólnak, nem vonjuk kétségbe, 
ugyanakkor szükségesnek tartjuk az óvatos távolságtartást, ami sajnos csak a közlemények 
egy részére jellemző (pl. KOVÁCS F. 2009; KUBUS P. 2011; FALUS GY. ET AL. 2011). 

A kutatások szerint a hazai alkalmazásnak (természetesen nem egyedi projekt szintjén, 
hanem elviekben) nincs földtani és műszaki akadálya (FALUS GY. ET AL. 2011). Azt azonban, 
hogy kizárólag a műszaki, földtudományi és gazdaságossági számítások alapján szülessenek a 
CCS-re vonatkozó közhatalmi döntések, hibának tartanánk. A hazai szakirodalom néhány, 
egyoldalúnak tűnő állítását helyezzük e vélemény alátámasztása érdekében nagyító alá! 

1. A témakör egyik elismert szakértője szerint az integrált technológia ugyan költséges és 
bonyolult, de gyakorlatilag kidolgozott és biztonságosan kivitelezhető; a kockázatokról, 
érdemi ismerethiányról (más szerzőkkel ellentétben) nem ejt szót. Megközelítése szerint a 
nemzetközi szintű javaslatok több megoldás (a CCS mellett az energiahatékonyság javítása, a 
szénfelhasználás csökkentése stb.) egyidejű alkalmazására irányulnak, aminek az az oka, hogy 
az érintett ágazatok CO2-kibocsátását nem tudjuk a kívánatos mértékben CCS-
létesítményekkel lefedni, mivel ehhez hiányzik a besajtoló kapacitás (PÁPAY J. 2011). 

Álláspontunk szerint az utóbbi összefüggés pontosan a leírttal ellentétes irányú: a többféle 
klímavédelmi megoldás egyidejű alkalmazása valóban nélkülözhetetlen, de ezek között a 
meglehetősen magas kockázatú és még nem kellően kidolgozott CCS alkalmazása csakis 
azért jöhet szóba, mert a többi megoldás (pl. az üvegházgázok kibocsátási egységeire 
bevezetett kereskedési rendszer) eddig elégtelennek bizonyult a kibocsátások érdemi 
csökkentésére. Ami pedig a technológia biztonságos kivitelezését illeti, valóban sok hasznos 
tapasztalat ismert, de az is közismert, hogy épp a technológia műszaki alkalmasságának és 
alacsony környezetvédelmi kockázatának a bizonyítására indították az ún. demonstrációs 
projekteket, amelyek jelen pillanatban még nem szolgálhatnak kielégítő eredményekkel 
(megjegyzendő, hogy a projektek sok száz vagy ezer éves életciklusához igazodó 
tapasztalatokat sajnos nem is fogunk tudni bevárni). Éppen a korlátozott ismereteket és a 
magas kockázatot értékelte az egyik, s a fokozódó ütemű üvegházgáz koncentrációt, illetve a 
megállíthatatlannak tűnő klímaváltozást vette figyelembe a másik oldalon az EU, amikor a 
CCS-t kifejezetten áthidaló technológiaként definiálva, a szabályozás és a demonstrációs 
létesítmények támogatása mellett döntött. Végül, a technológia kidolgozottságát illetően 
emlékeztetünk arra, hogy „az integrált technológiába” bele kell értenünk a leválasztást (és 
persze a szállítást) is, amely területen jóval szerényebbek a tapasztalatok, hiszen ipari 
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méretekben történő alkalmazásra ezideig nem került sor. Más szakirodalmi adatok 
ugyanakkor azt is egyértelműsítik, hogy hazánk területén nem a szénhidrogén-mezők és 
széntelepek, hanem az ún. akviferek (sósvizes rezervoárok) adják a valós tárolási potenciált, 
amelyek viszont az előzőekhez képest sokkal kevésbé ismertek (FALUS GY. ET AL. 2011). 

2. Ugyancsak érdekes árnyalatot kölcsönöz a hazai támogató álláspontoknak, hogy a 
kutatók részben a Mátrai Erőmű új blokkjára vonatkozó tervekben látják a témakör 
időszerűségét (ÁDÁM J. 2011). Az összefüggés lényege, hogy e létesítmény magas 
kibocsátással jár majd, lévén hogy (hazai) lignitet éget, ami az energiaellátás biztonsága és az 
importfüggőség csökkentése okán egyelőre nélkülözhetetlen. Ugyanakkor „az Európai 
Uniónak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentésére tett célkitűzéseivel összhangban” a 
létesítmény terve arra is kiterjed, hogy a CCS csatlakoztatása (jelentős átalakítás nélkül is) 
kivitelezhető legyen majd – tehát a kibocsátás nem feltétlenül lesz a hagyományos 
technológiára jellemző mértékű. Nos, való igaz, hogy a kibocsátás-csökkentés az EU markáns 
klímapolitikai célkitűzése, sőt, továbblépve az EU releváns dokumentumaiban – pl. magában 
a 2009/31/EK irányelvben (preambulum 8. és 38. pont) – találunk utalást arra is, hogy a 
jövőben az energiapiacra való belépésnek feltételévé válhat a CCS alkalmazása. Ugyanakkor 
az a határozott állásfoglalás is megfogalmazódott, miszerint e technológiának nem célja a 
hagyományos tüzelőanyagokkal üzemeltetett erőművek részarányának a növelése, s 
különösen az energiamegtakarításra, a megújuló energiákra stb. irányuló erőfeszítések 
elhanyagolása (preambulum 4. pont). 

 
 

3. Szabályozási dilemmák társadalomtudományi megközelítésben 
 
1. Bizonyos nemzetgazdasági érdekek – úgy tűnik – a hazai alkalmazás mellett szólnak. Pl. 

a hazai lignitkészlet kihasználása hozzájárulhat az energiafüggőség mérsékléséhez, ami az 
uniós célkitűzések között is szerepel, bár ne feledjük: a megújuló energiahordozók arányának 
növelésével együtt. A lignit égetése azonban a jövőben valószínűleg csak a CCS egyidejű 
alkalmazásával lesz lehetséges, illetve versenyképes. A CCS-hez való hozzáférés ráadásul 
akár új nemzetközi befektetéseket is vonzhat, ami a jelenlegi gazdasági válságra tekintettel 
kívánatos (FALUS GY. ET AL. 2011). A szén-dioxid elnyelése révén az országnak felesleges 
szén-dioxid kvótái keletkezhetnek, amelyeket értékesíthet. Kérdés persze, hogy mennyit ér, 
megfizethető-e egyáltalán a hazai lakosságot, egyéb gazdasági ágazatokat érintő kockázat. 

2. A megfelelő tárolókapacitásokról máris vannak adatok, bár a konkrét alkalmazás 
további, igen költséges és részletes kutatásokat igényel. Az információkkal első sorban azok a 
vállalatok rendelkeznek, akiknek érdeke a kutatásba fektetett tőke megtérülése. E körülmény 
alighanem a megvalósítás irányában hat, más érdekek ellenében is. Nem csupán a 
környezetvédelemre kell itt gondolnunk, az alkalmasnak tűnő geológiai formációk igénybe 
vétele más gazdasági igényekkel (pl. stratégiai gáztárolás, geotermia) is konkurálhat. Más 
kérdés, hogy e versengéshez milyen keretet ad a jogalkotó azzal, hogy a CCS-t a bányajog 
tárgyai közé sorolta. 

3. A szén-dioxid föld alá sajtolásának ipari alkalmazását „a piac” is szabályozni fogja. A 
nagy beruházások akkor lesznek rentábilisek, ha a megvalósítási és üzemeltetési (ide értve az 
állami felügyelettel járó) költségeket, az erőművi hatékonyság egyidejű romlását a vállalatok 
kompenzálni tudják. E tekintetben szóba jöhet a központi támogatás (ami egyidejűleg rontja a 
többi technológia esélyét a CCS-sel szemben), a fogyasztói árak növelése, a know-how vagy 
a megtakarított kibocsátási egységek (CO2-kvóták – amelyek ingyenes kiosztása 2013-tól 
megszűnik) értékesítése, de akár a technológiának a többletkitermeléssel való kombinálása is 
stb. Utóbbiak klímavédelmi szempontból aligha tekinthetők kedvező iránynak, hiszen e 
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megoldások segítik a fosszilis energiahordozók kitermelését és felhasználását, s felvetik a 
kérdést, hogy vajon a technológia alkalmazásának mi is a valódi célja. 

4. A környezetpolitika elvei közül már szó esett az elővigyázatosságról, de ne 
feledkezzünk el a megelőzésről sem. Ebből a szempontból a CCS csővégi technológiának 
számít, amely – bár a szennyezés forrásánál való fellépés elvét érvényesíti – mit sem javít a 
kedvezőtlen termelési szerkezeten. 

5. A szóba jövő tárolókapacitások (pl. a vizsgált „Szolnoki Formáció,” vagy a sósvizes 
rezervoárok egy része) bizonyosan összefüggnek olyan formációkkal, amelyek az 
országhatárokon túlterjeszkednek. A minimális követelmény az ezekre telepített 
létesítmények nemzetközi hatásvizsgálata, de ezzel együtt is számolni kell az esetleges 
nemzetközi konfliktusokkal, káresemény bekövetkezése esetén. 

6. A szén-dioxid leválasztásának és föld alatti tárolásának anélkül született meg a törvényi 
szintű szabályozása, hogy arról konszenzus, illetve a technológia elemi szintű ismerete 
alakulhatott volna ki a magyar társadalom széles körében. Jellemző, hogy az energetikai 
törvények, köztük a bányatörvény módosításáról rendelkező 2011. évi XXIX. törvény 
(T/1941 sz.) javaslatának miniszteri indokolása valódi indokokat nem rendel a választott 
megoldások mögé, a törvényjavaslat parlamenti tárgyalása során pedig érdemi módosító 
indítvány e témakörben nem született (igaz – a törvény még kevés konkrétumot tartalmaz). 
Az alkalmazhatóság általános kérdései ezért később, pl. a konkrét projektek engedélyezésekor 
fognak felmerülni. 

7. A társadalmi elfogadottságra márpedig szükség van, a kérdéseket nem lehet ágazati 
keretek között megválaszolni. A technológia sok száz vagy ezer éves kockázatai az 
atomenergia alkalmazásához hasonlíthatóak csupán, s e kockázatokat (a folyamatos 
monitorozás költségeivel együtt) a jövő nemzedékeire terheljük. Ehhez be kellene vonni a 
döntésekbe minden lehetséges partnert, illetve szempontot, köztük a környezeti 
fenntarthatóságot is. 

8. E ponton nem kerülhetőek meg az erkölcsi természetű megfontolások sem, hiszen a 
CCS alkalmazása a technológiai eredetű környezeti problémák technológiai eszközzel való 
kezelését jelenti, amelynek magának is vannak nem szándékolt környezeti következményei. 
Meddig terjed az emberi elbizakodottság? A következő lépés talán a klíma mesterséges 
szabályozása lesz, s az üvegházhatás okai közül a napsugárzást fogjuk szabályozni? (GAWEL, 
E. 2011). A „megfelelő” környezethez való jog a környezet védelmén túl a környezet 
átalakítására is kiterjed? Igazságos-e, ha a jog olyan technológia alkalmazását teszi lehetővé, 
amely révén a problémát szőnyeg alá seperjük, miközben a szőnyegen mások is állnak? 

9. Figyelemre méltó a német CCS-törvény tervezetének sorsa, amely főként az előterjesztő 
rossz kommunikációs stratégiája miatt, illetve a CCS alkalmazása melletti – a tudomány és a 
technika állásához képest – túl korai jogalkotói állásfoglalás miatt elutasítás lett 2009-ben 
(SKRYLNIKOW, I. 2010). 

 
 

4. Az irányelv néhány szabályozóeleme 
 
Az előzőekben már több ízben is említettük a 2009/31/EK irányelvet, itt a problémákhoz 

kapcsolódó, további rendelkezésekből merítünk, a teljesség igénye nélkül. 
1. Az irányelv 26. cikkelye rendelkezik arról, hogy a tagállamok feladata a nyilvánosság 

tájékoztatása a szén-dioxid geológiai tárolásával kapcsolatos környezetvédelmi 
információkról. E kötelezettség a lakosság környezetvédelmi ismereteinek bővítését, 
tudatának fejlesztését jelenti a CCS tekintetében, valójában az ún. részvételre képesítés egyik 
esete. Csak részben azonos a konkrét projektekkel kapcsolatos, az adott helyszínre, az adott 
technológiára vonatkozó tájékoztatással, amely pl. a környezeti hatásvizsgálati eljárásban 
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megvalósul. A bányatörvény nem rendelkezik róla, ami nem véletlen, ha figyelembe vesszük, 
hogy a bányászati igazgatás a környezeti információk nyilvánosságának követelményeit 
jellemzően nem tekinti magára nézve irányadónak – a 2009/31/EK irányelv pedig 
kétségtelenül ezt igényli. Ez következik a bányatörvény 22/C. §-ából, illetve a 
környezetvédelmi ügyek és a társadalmi részvétel összefüggéséből is, hiszen a törvény – 
nagyon helyesen – az engedélyezés elsőrendű szempontjaként a környezet védelmét határozza 
meg, s csak aztán említi a műszaki-biztonságot. Azt azonban, hogy mi minősül környezeti 
információnak (s ebből következően közérdekű adatnak), a környezetvédelmi törvény mondja 
meg (1995:LIII. tv. 12. §), míg a bányatörvény új rendelkezései csak az azzal szemben álló 
üzleti titokkört igyekeznek megvonni (25. §). 

2. Az 5. cikk írja elő, hogy az engedélyek kiadására szolgáló eljárásokban minden személy 
részvételi lehetőségét biztosítani kell, akik „a szükséges képességekkel rendelkeznek.” Ez 
álláspontunk szerint nem csak azt jelenti, hogy a bányafelügyeti szervnek szakhatóságként be 
kell vonnia pl. a környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatóságot (erről majd a 
végrehajtási rendeletnek kell szólnia), hanem a társadalmi (civil) szervezetek részvételére is 
kiterjed (vö. a Legfelsőbb Bíróság 4/2010. KJE sz. jogegységi határozatát). 

3. Az irányelv 4. és 5. cikke alapján a tárolóhelyek kutatása két lépésben történik: a 
tagállamok előzetes felmérést végeznek, majd az így meghatározott területekre – szükség 
esetén, aminek megítélése tagállami hatáskör – kutatási engedélyeket adnak ki. A kutatási 
engedély a kutatásra (egy terület, illetve időintervallum vonatkozásában) kizárólagosságot 
nyújt a jogosultnak, pozitív kutatási eredmények esetén pedig elsőbbséget arra, hogy a 
tárolólétesítményt megvalósítsa. Úgy tűnik, a bányatörvény (22/C. §) automatikusnak tekinti 
a kutatások elvégzését (amelyek maguk is bányászati tevékenységnek minősülnek). Az 
irányelv előírásánál erőteljesebb garanciát ad a vállalkozónak: a kutatási engedélyes számára 
nem csupán a kutatás, hanem azt követően a bányatelek megállapításának kezdeményezése 
tekintetében is kizárólagosságot biztosít. 

4. Az irányelv 4. cikke megköveteli a jelentős szivárgási, környezeti és egészségügyi 
kockázatok elkerülését, s ennek érdekében I. melléklete részletes szempontokat ad arra, hogy 
milyen előzetes vizsgálatokat kell elvégezni. Elvárja továbbá, hogy a tárolókapacitásokra 
egymással ellentétes célú hasznosításokat ne engedélyezzenek. Más tartalmi szempontot nem 
ad, azok meghatározása és értékelése már a tagállam feladata. Figyelemre méltó, hogy a 
bányatörvény 9. §-a e körben az alkalmasság valószínűsítését várja el (amit nyilván a részletes 
kutatás során lehet a bizonyosság szintjére emelni), s egy konkrét tartalmi korlátot is megad, 
mégpedig az ivó-, ásvány-, gyógy- és hévizek már engedélyezett hasznosítása, illetve (a 
hévizek kivételével) az ilyen felszín alatti vizek védelmében. A végrehajtási rendeleteknek 
tovább kell pontosítaniuk a szempontokat, s – az elővigyázatosság elvére tekintettel – 
mérlegelési jogkört kell biztosítaniuk az engedélyező hatóságoknak. 

5. Az irányelv természeténél fogva nem alkalmas arra, hogy minden részletet 
szabályozzon, s különösképpen arra, hogy a CCS-t a nemzeti jog rendelkezéseihez igazítsa – 
ez a tagállamok feladata. E tagállami mozgástérbe tartozik, hogy a magyar jogalkotó a 
szabályozás alapjait a bányatörvénybe helyezte, s annak intézményeit (engedély, bányatelek, 
védőidom, a hatóság kijelölése, szankciók, nyilvántartás stb.) alkalmazza. Mindez azonban 
nem jelenti azt, hogy az Európai Unió ezzel teljesen a tagállamok belátására bízta a 
szabályozást és a döntéseket, hiszen a szabályozás megfelelőségét az Európai Bizottság a 
szokásos eljárások keretében vizsgálja, és igyekszik kikényszeríteni, az egyedi döntések 
tervezeteit pedig a bizottság rendelkezésére kell bocsátani előzetes véleményezés céljából (10. 
cikk). A bizottsági vélemény nem köti ugyan a nemzeti hatóságot, az attól való eltérést 
azonban indokolni szükséges. 
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Szuhi Attila1 
 

A lakossági fűtési célú energiafelhasználás levegőkörnyezeti hatásai 
 
 

Abstract 
 

Air pollution is still a severe problem in some Hungarian towns. To decrease the air pollution we have 
to define the main pollution sources. In my research I tried to define the role of the population heating 
emission in air pollution of Dorog. I modelled the air pollution with the help of AERMOD, the EPA’s 
modelling software. I take into account the main industrial sources, the transport sources and heating 
as well. Results: my calculation shows 35 µg/m3 PM10 concentration which is close to the measured 
31 µg/m3. With the help of AERMOD we could count the air pollution for the whole town, and we 
could also model the impact of the changing heating structure as well. 
 
 

1. Bevezetés 
 
A rendszerváltást követően hazánkban, de Európa legtöbb államában is jelentősen 

csökkent a levegő szennyezettsége (WHO 2003). Ez a javulás elsősorban az ipari kibocsátás 
csökkenésének tudható be, amely részben az üzembezárások (telephelyek keletebbre 
költöztetése), részben a korszerűsítések és környezetvédelmi beruházások miatt következett 
be. A lakossági gázprogram ugyancsak eredményezett környezeti állapotjavulást azáltal, hogy 
a fűtési eredetű kibocsátások érdemben csökkentek. 

Az így kialakult korábbinál kedvezőbb légszennyezettség azonban még így is jelentős 
egészségügyi kockázatot rejt magában (WATKISS ET AL. 2005). Különösen aggályos a légköri 
aeroszol szennyezettség. A PM10 magas koncentrációja és a mortalitás, valamint morbiditás 
között számos tanulmány mutatott ki szoros összefüggéseket. Rövid távon a mortalitás 
emelkedése, légzőszervi tünetek, a keringési rendszer zavarai köthetők a PM10 expozícióhoz, 
míg hosszú távon a tüdőfunkciók csökkenése, légzőszervi megbetegedések, valamint 
csökkent élettartammal hozható összefüggésbe a magas aeroszol szennyezettség (WHO 
2006). 

A PM10-re vonatkozó egészségügyi határértékek betartása − a mérőállomások adatai 
szerint − a legtöbb városunk esetében sikertelen, különösen a 24 órás határidejű 
koncentrációk tekintetében. További erőfeszítésekre van tehát szükség, hogy javuljon a 
levegő minősége és csökkenjenek a káros egészséghatások. 

Ennek eléréséhez azonban tisztában kell lenni azzal, hogy a magas koncentrációk 
kialakulása mely forrásokhoz köthető. E tekintetben az emisszió leltárak nem adnak kielégítő 
információt, hiszen a kibocsátott szennyezőanyag mennyisége nem határozza meg 
egyértelműen a lokális levegőminőséget, azt még számos egyéb paraméter együttese alakítja 
ki. 

Éppen ezért szükséges a légszennyezettség modellezéssel történő meghatározása, amellyel 
jól elkülöníthető az egyes források szerepe és súlya a légszennyezettség kialakításában. 
Kutatásunkban arra kerestük a választ, mekkora az egyes légszennyezők szerepe a 
légszennyezettség kialakításában, különös tekintettel lakossági, fűtési célú légszennyezőanyag 
kibocsátásra. 

Vizsgálatunk célterülete Dorog városa, amely egyike az ország legterheltebb 
településeinek, jelentős iparral és közlekedési eredetű kibocsátással, így rendelkezik állandó 

                                                            
1 Szuhi Attila Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezet- és Tájföldrajzi Tanszék, Budapest, E-mail: szuhia@valaszuton.hu 
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légszennyezettség-mérő állomással is. A légszennyezettség egészséghatását több szerző is 
kimutatta a korábbiakban (NÁDOR G. ET AL. 2005; DÁVID A. ET AL 1990). 

 
 

2. Módszertan 
 
A lakossági fűtés számos légszennyező anyagot juttat a levegőbe, mi csak a PM10 

kibocsátásokat modelleztük, mivel egészségügyi szempontból jelenleg ez a legkritikusabb 
légszennyező anyag (WATKISS ET AL. 2005). 

 
Légszennyezőanyag-terjedés modellezés 
A légszennyezettség modellezésénél a USEPA által kifejlesztett AERMOD légköri 

diszperzió modellező szoftvert használtuk (US EPA 2004). A szoftver órás felbontású felszíni 
és magaslégköri meteorológiai adatokat igényel. Az adatokat a táti meteorológiai állomás 
adatsoraiból a 2008-as évre vonatkozóan az OMSZ bocsátotta rendelkezésemre (Állomás 
szám: 12847, Északi szélesség:47°45'00", Keleti hosszúság: 018°36'00", magasság: 109 m). 

A szoftver alkalmas a domborzati hatások figyelembevételére, amely igen nagy hatással bír 
a vizsgált légszennyezőanyag eloszlásra. Az AERMOD kiegészítője az AERMAP alkalmas 
arra, hogy SRTM domborzatmodellből előállítsa az AERMOD futtatásához szükséges 
adatokat (FARR ET AL. 2007), mely a források és receptorok tengerszint feletti magasságát 
tartalmazza. 

A modellezés során a források magasságát számítottuk ki, valamint − hogy a 
terjedésszámítás ellenőrizhető legyen − egy receptorpontot állítottunk fel a dorogi 
légszennyezettség-mérő állomás helyén. Ezen túl felállítottunk egy 5100 x 3600 méteres 875 
pontból álló rácshálótot kizárólag a fűtési célú légszennyezettség modellezésére. 

Négy forrástípust vettünk figyelembe a terjedésszámítás során: a jelentős ipari 
kibocsátókat, melyek pontforrásként szerepelnek, a nagy forgalmú főbb utakat, melyekre 
vonalforrásként tekintettünk, valamint a belterületi utakat és a lakossági fűtési kibocsátást, 
amelyeket terület típusú forrásként modelleztünk (1. ábra). 

Az ipari szennyező források adatait az Észak-dunántúli Környezetvédelmi Felügyelőségtől 
és az Országos Környezeti Információs Rendszerből nyertük ki (OKIR 2011). A szükséges 
adatok: UTM koordináták, kéménymagasság, átmérő, kilépési gázhőmérséklet és 
gázsebesség, valamint az emisszió. A munka során összesen négy, a térség meghatározó ipari 
kibocsátóinak pontforrás adatait (1. táblázat) vettük figyelembe (SZUHI A. 2007). 

 
1. táblázat. Az ipari kibocsátok adatai 
 
 Kibocsátás 

(g/s) 
Kémény 

magasság (m) 
Kémény 

átmérő (m) 
Gázhőmérséklet 

(K) 

Kilépési 
gázsebesség 

(m/s) 
Hőerőmű 0.0580 120 2.00 482 27.0 
Veszélyeshulladék 
égető 0.0739 70 0.79 393 20.7 

Cementgyár 1.226 65 3.30 388 11.7 
Szénszálgyártás 0.091 40 3.43 303 4.39 

 
A főutak közlekedési eredetű kibocsátását forgalomszámlálási adatokból (ANTAL I. ET AL 

2009), valamint a COPERT 4-es szoftver segítségével nyertük. A kibocsátások számítása 
során a 10-es számú, valamint a 111-es és 1106-os számú utak Dorogot érintő szakaszát 
vettük figyelembe. A belterületi utak esetében a település egészére vetítettük ki a kibocsátást, 
területi forrásként értelmezve azt. A kibocsátási adatokat a KSH által gyűjtött, a lakossági 
közlekedésre vonatkozó jellemzői (KSH, 2010) és a COPERT 4-es szoftver segítségével 
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számítottuk ki. A kibocsátás számításánál mind a belterületi, mind a főbb utak esetében 
figyelembe vettük a forgalom napi változását, amely a kibocsátás órás felbontású 
változásának szimulálását tette lehetővé. 

 

 
 

1. ábra. A modellezett terület és a források elhelyezkedése 
 

A lakossági fűtési célú kibocsátás meghatározásakor az alábbi módszertant alkalmaztuk. 
A Központi Statisztikai Hivatal adatállományaiból kigyűjtöttük az összes lakásszámot, a 
gáztüzelésű, távfűtésű, szén- és fatüzelésű lakások számát. A KSH területi adatbázisából 
kinyerhető az egy lakás által felhasznált földgáz mennyisége. Feltételeztük, hogy a más 
(szén, fa) fűtésű házak energiaigénye azonos, és ez alapján kiszámítottuk ezen házak által 
felhasznált szén, illetve fa mennyiségét. A fajlagos emissziós adatokat az EEA/EMEP 
kiadványaiból nyertük (EMEP/EEA 2009). Miután megkaptuk a teljes kibocsátást, az 
AERMOD számára szükséges bemenő adatállományt is elő kellett állítani. Ez órás 
bontásban kéri a kibocsátási adatokat, g/m2/s mértékegységben. Az órás felbontású 
adatokat a táti meteorológiai állomás hőmérsékleti adatainak segítségével állítottuk elő oly 
módon, hogy azt feltételeztük, hogy a fűtési energiafelhasználás a külső hőmérséklet 
függvényében alakul. Ezen túl alkalmaztunk egy, a fűtési emisszió napi változásait 
figyelembe vevő tényezőt, amelynek lényege, hogy követi az emberek napi aktivitását és a 
jellemző fűtési szokásokat (SZEPESI D. 1976). Végül a település területét figyelembe véve 
kiszámítottuk az 1 m2-re eső kibocsátást is (2. táblázat). Így végül a szoftverbe olyan 
adatokat tudtunk bevinni, amely a valós meteorológiai körülmények és a település 
lakossági fűtésszerkezet adottságain alapulva órás bontásban mutatja meg a lakossági 
fűtési célú légszennyezőanyag kibocsátást. 
 

2. táblázat. A területi források kibocsátási adatai 
 

 Kibocsátás (g/s/m2) Kibocsátás magassága 
(m) Utak felülete (m2) 

Belterületi utak 1.02E-08 0.3 2 643 252 
Főutak 8.70E-06 0.3 57 441 
Fűtési kibocsátás óránként változó 10.0 2 643 252 
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Az AERMOD futtatásához szükséges, hogy a forrásokhoz megfelelő UTM koordináta 
álljon rendelkezésünkre. Ezeket az adatokat az ARCGIS 10.0 szoftver segítségével állítottuk 
elő, EOV szelvényeket digitalizálva. A települést három külön poligonra osztottuk, mert az 
AERMOD legfeljebb 26 töréspontú poligont tud területi forrásként értelmezni. A területi 
források több részre bontása azért is indokolt, mert egy poligonhoz csak egy tengerszint feletti 
magasság tartozhat, és Dorog igen változékony domborzattal bír, ezért a modellezés csak 
akkor vezet helyes eredményre, ha az eltérő domborzati magasságokat figyelembe vesszük. 

 
 

3. Eredmények 
 
A fenti bemeneti adatokkal modelleztük a levegő szennyezettségét a 2008-as évre 

vonatkozóan. Az AERMOD a levegő évi átlagos PM10 koncentrációját a dorogi automata 
légszennyezettség-mérő állomás területére 15,87 µg/m3 -re számolta. Ez tekinthető a lokális 
légszennyezettség hatásának. Ugyanezen koncentráció a lakossági fűtés nélkül csupán 1,08 
µg/m3. Ez az érték akkor összehasonlítható a mérőállomáson mért adatokkal, ha a lokális 
szennyezettséghez a háttérszennyezettséget is hozzáadjuk. Mivel Dorog környékén nincs 
háttérszennyezettséget mérő állomás, ezért a Fertőújlak-Sarród háttérszennyezettség mérő 
állomás 2008-as adatsorát használtuk fel. Ezen mérőállomás évi átlagos légszennyezettsége 
19,31 µg/m3. Így a háttérszennyezettség és a modellezett lokális légszennyezettség együttesen 
35,18 µg/m3. Az eredmény ellenőrzésére megvizsgáltuk ugyanazon ponton a 
légszennyezettség mérő állomáson mért évi átlagos PM10 koncentrációt. Ez 31,11 µg/m3, 
tehát a modellezett és mért évi átlagkoncentráció között mindösszesen 4 µg/m3 -nyi (13%-os) 
különbség volt. Megvizsgáltuk azt is, hogy a fűtési vagy a nem fűtési időszakban pontosabb-e 
a modellezés. A május 1. és augusztus 30. közötti időszakot tekintve a modellezett 
koncentráció 4,75 µg/m3, a háttérszennyezettség 15,03 µg/m3, összesen 19,78 µg/m3, míg a 
mérőállomáson ugyanezen időszak alatt a mért koncentráció 21,28 µg/m3. Ez azt mutatja, 
hogy a nem fűtési félévben a szennyezőanyag modellezés pontosabb eredményt ad, ellenben a 
fűtési időszakban a modellezés felülbecsli a lakossági eredetű tüzelés miatt kialakuló 
légszennyezettséget. Végül elkészítettünk egy koncentráció térképet is, amely a fűtési eredetű 
évi légszennyezettség eloszlást mutatja meg Dorog településen belül 825 modellezett pont 
alapján. Az így elkészült térkép jól mutatja a városközpont nagyobb terheltségét, de 
leolvasható az is, hogy a mélyebben fekvő részeken nagyobb a levegő terheltsége (max: 17,4 
µg/m3), mint a kedvezőbb magasabb térszínű városrészek esetében (min:1,48 µg/m3)(2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. Fűtési eredetű éves légszennyezettség eloszlás Dorogon 
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3. Következtetések 
 
A légszennyezettség modellezése igen jó eredménnyel közelített a mért légszennyezettség 

hosszú átlagolási időtartamra. A módszer pontosításával az eredmények még tovább 
javíthatók lesznek a jövőben. Egyfelől szükség lenne a lakott területek részletesebb 
felbontására, hogy a különböző jellegű lakóterületek eltérő kibocsátását modellezni lehessen. 
Másfelől hasznos lenne a belterületi közlekedés hatásának pontosítása is, amely a 
légszennyezettség térbeli eloszlását jobban modellezhetné. Eredményeink mindazonáltal jól 
mutatják a lakossági fűtési célú kibocsátás meghatározó szerepét a lokális 
légszennyezettségben. A kiválasztott mérőpont és mérőállomás a lakossági (városi háttér) 
terhelés hatását mutatja elsősorban, a forgalmas utak közelében a közlekedés szerepe 
jelentősen megnő. A modellezés számos más alkalmazási lehetőséget is nyújt, hiszen például 
modellezhető vele a lakások szigetelésének vagy éppen a fűtési szerkezetváltás 
levegőkörnyezetre gyakorolt hatása. Természetesen ezzel ellentétes hatások is modellezhetők, 
így jól nyomon követhető a magas földgázárak hatására előtérbe kerülő széntüzelés 
térhódításának kedvezőtlen lokális levegőkörnyezeti hatása. 

 
 

Irodalom 
 
ANTAL I. ET AL. (2009) Az Országos Közutak 2008. évre vonatkozó keresztmetszeti forgalma. Magyar Közút 

Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság, Budapest 
DÁVID A.−KÉGEL E.−RUDNAI P.−SÁRKÁNY E.−KERTÉSZ M. (1990) Van-e összefüggés Dorogon a levegő 

szennyezettség mértéke és a gyermekek légúti megbetegedésének aránya között? 
Gyermekgyógyászat 41, pp. 108–115. 

EMEP/EEA (2009) Air pollutant emission inventory guidebook.2009. Koppenhága, 2009. 
FARR, T. G. ET AL. (2007) The Shuttle Radar Topography Mission. Rev. Geophys., Reviews Of Geophysics, Vol. 

45, RG2004, 33 p. 
KSH (2010) A lakossági közösségi és egyéni közlekedés jellemzői 2009., KSH 
NÁDOR G.−PÁLDY A.−RUDNAI P. (2005) A Dorogi hulladékégető környezet-egészségügyi hatása pontforrás 

analízis alapján. Magyar Higiénikusok Társasága VIII. Nemzeti Kongresszusa, Siófok, 2005. 
október 4-6. 

OKIR (2011) Országos Környezeti Információs Rendszer, http//:okir.kvvm.hu, 2011. október 09. 
SZEPESI D.−KISBERK I. (1976) A városi légszennyeződés meteorológiai szimulálása. 1. rész: Légszennyező a 

anyagok városi méretű emissziókatasztere, Időjárás 80. évfolyam 4. szám, pp. 189-201. 
SZUHI A. (2007) A levegő minősége a Dorogi-medencében. Válaszúton Alapítvány, Esztergom 
U.S EPA. (2004) User’s Guide for the AMS/EPA Regulatory Model – AERMOD, U.S. EPA. 
WATKISS, P.−PYE, S.−HOLLAND, M. (2005) CAFE CBA: Baseline Analysis 2000 to 2020. 122. AEA 

Technology Environment. 
WHO (2003) Health Aspects of Air Pollution with Particulate Matter, Ozone and Nitrogen Dioxide. 230. 

Copenhagen: WHO Regional Office for Europe. 
WHO (2006) Air Quality Guidelines, Global update 2005, Technical report, WHO Regional Office for Europe. 
 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
HAGYOMÁNYOS ENERGIAHORDOZÓK ÉS A BIOMASSZA 

 30 

Deutsch Nikolett1 
 

Villamosenergia-termelési technológiák fenntarthatósági színvonal-
elemzése 

 
 

Abstract 
 

Renewable-based and distributed energy generation technologies seem to be the solution in the battle 
against CO2-emission and energy-dependency in the energy policy of the EU. In spite of the intensive 
research and regulatory efforts, sustainability advantages of RES and distributed technologies over 
traditional, centralized plants are not justified. This paper attempts to propose an indicator system and 
methodology for the comparison of generation technologies. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Mára szinte közhellyé vált, hogy a javarészt kimerülő energiahordozókra épülő 

villamosenergia-termelési technológiák alkalmazása, a természeti környezetre gyakorolt káros 
hatások, az ellátáshoz való hozzáférés generáción belüli, illetve a generációk közötti 
egyenlőtlensége, valamint a jelenlegi rendszer működésének hátterében meghúzódó ideológiai 
alapok, döntéshozatali mechanizmusok mind olyan jellemzők, melyek alátámasztják, hogy 
napjaink villamosenergia-rendszere nem tesz eleget a fenntartható fejlődés követelményeinek. 
A témával foglalkozó kutatások, politikai célkitűzések a probléma megoldását alapvetően két 
tényező, az energiahatékonyság, valamint a megújuló és elosztott termelési technológiák 
ösztönzésében látják. Ám ahhoz, hogy a megújuló és elosztott termelési egységeket a 
fenntarthatóság szempontjából kedvezőbb technológiai választásnak tekinthessük, igazolnunk 
kell, hogy az ezen technológiai klaszterekbe tartozó erőművek a hagyományos megoldásokkal 
szemben pozitív környezeti, gazdasági és társadalmi hatásokkal is járnak. Minderre pedig a 
különböző villamosenergia-termelési technológiák többszempontú döntési modellre épülő 
fenntarthatósági színvonal elemzése hivatott választ adni. Jelen cikkben úgy határozzuk meg a 
fenntartható villamosenergia-termelési egységeket, mint amelyek képesek társadalmilag 
elfogadható módon, elfogadható áron, elegendő, tiszta, biztonságos és megbízható 
villamosenergia-ellátást garantálni. A villamosenergia-rendszer ugyanis egy olyan komplex 
rendszer, mely környezetével interakcióban áll, az erőforrások használata, az átalakítási 
folyamat termékei, gazdasági hasznának kiaknázása, illetve a társadalomra, környezetre 
gyakorolt hatásai révén. A fenntarthatóság elveinek leginkább megfelelő villamosenergia-
termelési mód meghatározása így csak ezen szempontok együttes érvényesítésével történhet 
(DEUTSCH N. 2009). Ahogyan azt ZHOU P. ET AL (2006) 252 publikáció vizsgálatára kiterjedő 
műve igazolja, a leggyakrabban alkalmazott modelleknek az AHP, az ún. outranking 
(ELECTRE és PROMETHEE eljárások), valamint a többattribútumos hasznossági 
függvényeket (MAUT) alkalmazó modellek tekinthetők. Ezek a módszerek a hagyományos 
profitmaximalizáló és költségminimalizáló modellekkel szemben lehetőséget adnak a 
bonyolultabb energiamenedzsment kérdések figyelembevételére, segítik a döntési probléma 
belső jellemzőinek megértését, és támogatják a csoportos döntéshozatalt. 

 
 

 

                                                            
1 Deutsch Nikolett Pécsi Tudományegyetem, Stratégiai Tanulmányok Tanszék, Pécs E-mail: deutschn@ktk.pte.hu 
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2. Villamosenergia-termelési technológiák fenntarthatósági összemérése 
 
Annak érdekében, hogy egy többszempontú döntési modellt felépíthessünk, első lépésként 

meg kell határoznunk azokat az indikátorokat, melyek az egyes technológiák relatív 
fenntarthatóságának mérésére alkalmasak lehetnek. Bár a villamosenergia-rendszer 
fenntarthatóságának vizsgálatára specializált indikátor-rendszert még nem dolgoztak ki, a 
termelési technológiák relatív fenntarthatósági értékelésének több rendszere is napvilágot látott. 
Míg ezek egy része adott technológiatípus vagy ahhoz köthető ellátási lánc fenntarthatóságát 
hívatott meghatározni (ld. VOß A. ET AL 2005), addig létezik néhány olyan kutatás is, mely a 
termelési egységek általános fenntarthatósági összemérésére alkalmas mutatószám-rendszerre 
tesz javaslatot. Ezen munkák közül kilenc indikátor-rendszert vettem részletesebb vizsgálat alá. 

Az általam vizsgált mutatószám-rendszerek felépítése, összetétele és részletezettsége 
jelentős mértékben eltér egymástól. Míg EVANS, A. ET AL. (2009), BURTON, J.–HUBACEK, K. 
(2007), AFGAN, N. H. ET AL. (2000; 2007), BEGIČ, F.–AFGAN, N. H. (2007), valamint TZENG, 
G. H. ET AL. (1992) munkáikban – a könnyebb információgyűjtés és áttekinthetőség miatt – 
viszonylag kevés mutatót alkalmaznak, addig a PSI (2006) égisze alatt a NEEDS (2008) 
projekt keretein belül, valamint a MADLENER, R.–STAGL, S. (2005), illetve a DEUTSCH N. 
(2009) által kialakított rendszerek – elsősorban a körültekintőbb vizsgálat lehetőségének 
megteremtése céljából – számos indikátorból épülnek fel. Eltérés mutatkozik továbbá az 
egyes rendszerek felépítésében és összetételében is. EVANS, A. ET AL. (2009), BURTON, J.–
HUBACEK, K. (2007), valamint MADLENER, R.–STAGL, S. (2005) – szemben a PSI (2006) és a 
NEEDS (2008) szakembereivel – nem sorolják be explicit módon az indikátorokat a 
fenntartható fejlődés (gazdasági, társadalmi, környezeti) alappilléreinek megfelelő 
dimenziókba. AFGAN, N. H. ET AL. (2000; 2007), BEGIČ, F.–AFGAN, N. H. (2007) az egyes 
termelési technológiák életciklusa alatti erőforrásigényét, TZENG, G. H. ET AL. (1992) és 
DEUTSCH N. (2009) pedig az egyes technológiák műszaki jellemzőit külön dimenzióban 
tűntetik fel. Az egyes dimenziók összetétele sem egységes, sőt a kritériumok sok esetben nem 
fedik le kellő mértékben az adott dimenzióval összefüggésbe hozható fenntarthatósági 
kérdésköröket. A villamosenergia-termelési technológiák társadalmi hatásainak mérésére 
AFGAN, N. H. ET AL. (2000, 2007) és BEGIČ, F.–AFGAN, N. H. (2007) csupán a 
munkahelyteremtő képesség indikátorát javasolják, TZENG, G. H. ET AL. (1992) pedig az 
ellátásbiztonságot, az olaj-import helyettesíthetőséget és az ágazati hatásokat emelik ki, míg 
más szerzők (PSI 2006; DEUTSCH N. 2009; NEEDS 2008) eltérő módon ugyan, de nagy 
hangsúlyt helyeznek az egyes technológiák emberi egészségre, a helyi infrastruktúra és 
gazdaság fejlődésére gyakorolt hatásokra, a zajterhelésre és a tájképromboló hatásra, valamint 
az üzemeltetéssel kapcsolatos kockázatokra, konfliktusokra, képzési igényekre, döntéshozatali 
kérdésekre. Az egyes erőművek gazdasági hatásainak mutatói is kutatásonként eltérők. Míg 
TZENG, G. H. ET AL. (1992) a termelési költségeket, a kiépítési időt és az éves termelés 
mennyiségét állítja középpontba, más szerzők (PSI 2006; NEEDS 2008) a beruházási, 
üzemeltetési-karbantartási költségek, kiépítési idő mellett a műszaki indikátorokat (pl. 
ellátásbiztonság, terheléskövetési képesség, rendelkezésre állás, termelési hatékonyság) is ennél 
a dimenziónál veszik figyelembe. TZENG, G. H. ET AL. (1992), valamint DEUTSCH N. (2009) ez 
utóbbi indikátorokat a műszaki kategóriában tüntetik fel, melynek okát az ellátás biztonsági és 
minőségi színvonalának stratégiai szempontként történő kezelése adja. A NEEDS projektben 
kialakított indikátorrendszerben itt kapnak helyet továbbá a villamosenergia-termelési 
technológiák teljes gazdaságra gyakorolt hatásainak indikátorai, úgymint a termelési egységek 
munkahelyteremtő képességének és az importált energiahordozótól való függőségének 
mutatója, valamint az egyes működési egységek üzemeltetőit érintő, energiahordozó 
áremelkedésében rejlő kockázat mutatója is. A környezeti dimenzió egyik alapmutatója az 
üvegházhatású gázok kibocsátásának indikátora. A légszennyezés mellett TZENG, G. H. ET AL. 
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(1992) a talaj- és vízszennyezés, tájképromboló hatás indikátorait, a PSI (2006) a regionális 
környezeti hatás indikátorának tekintett ökoszisztéma károsodást, a mortalitás, a technológiák 
fajlagos területigényének, valamint a szilárd hulladék termelésének mutatóját is ide sorolja. 
Ezen mutatók egyfajta összegzése található meg a DEUTSCH N (2009) által kialakított rendszer 
környezeti dimenziójában is. A NEEDS projekt (2008) környezeti indikátorai felölelik a 
technológiák energia- és alapanyagigényének mutatóit, a nitrátosodási, savasodási, 
ökotoxicitási potenciáljának mutatóit, és kiemelik a radioaktivitással kapcsolatos környezeti 
károsodás mutatóit is. Fontos megjegyezni továbbá, hogy – MADLENER, R.–STAGL S. (2005) 
kivételével – a különböző mutatószám-rendszerek környezeti indikátorai a villamosenergia-
termelési egységek teljes életciklusára vonatkoznak. Az egyes indikátorrendszerek 
hiányosságainak kiküszöbölése, a különböző nézőpontok és speciális területekre rávilágító 
mutatók szintetizálása érdekében a fenntartható fejlődés követelményrendszeréből kiindulva 
állítottam össze az alkalmazni kívánt indikátorrendszert. A dimenziók meghatározása és az 
indikátorok kiválasztása során törekedtem arra, hogy azok megragadják a villamosenergia-
termelési technológiák összehasonlítása során figyelembe vehető szempontokat, és segítsék a 
több szempont szerinti optimális alternatíva megtalálását. Fontos volt továbbá, hogy az 
indikátorok száma kezelhető szinten maradjon, közöttük csak minimális átfedés legyen, és a 
szükséges információk rendelkezésre álljanak. Ennek megfelelően, az alkalmazni kívánt 
rendszer négy fő kategóriából és 34 indikátorból épül fel. 

A műszaki dimenzió a termelési technológiák energetikai szempontból releváns mutatóit 
öleli fel. Ezek feladata, hogy tükrözzék az egyes egységek működési hatékonyságát (villamos és 
kapcsolt hatékonyság), nettó energiatermelési képességét (energiamegtérülési ráta), technológiai 
fejlettségét, a termelési technológiák ellátás-biztonsággal és minőségbiztonsággal kapcsolatos 
jellemzőit (rendszerszabályozás, ütemezhetőség, tartaléktartási igény, kiszabályozás, 
terheléskövetési képesség). A gazdasági dimenzióba a termelési rendszerek beruházásával, 
működtetésével kapcsolatos gazdasági hatások releváns indikátorait soroltam be. Az egyes 
technológiák fogyasztókra gyakorolt hatásainak értékelésére a villamos energia árak helyett a 
villamosenergia-termelés átlagos fajlagos költségének indikátorát alkalmazom, hiszen így 
mellőzhetővé válnak a villamos energia árak szolgáltatási módozattól és szabályozási 
szerkezettől függő elemei. A technológiák üzemeltetőinek kockázatát a fajlagos beruházási 
költségek, a kiépítési idő, valamint az energiahordozó áremelkedésére való érzékenység mutatói 
veszik számításba, míg a teljes gazdaságra gyakorolt hatásokat a technológiák közvetlen 
munkahelyteremtő képességének, a technológiákkal kapcsolatosan felmerülő externális 
költségeknek, az alkalmazott energiahordozókkal rendelkezésre állási kockázatának indikátorai 
hivatottak megragadni. A környezeti dimenzió a technológiák teljes életciklusa alatti 
természeti környezetre gyakorolt hatásának számbavételét segítő mutatókat öleli fel. A 
környezet hatásainak figyelembe vétele globálisan a technológiák globális klímaváltozási 
potenciáljának, regionális és helyi szinten a savasodási és nitrátosodási potenciáljának, a 
hulladékok kezelési igényének, a közvetlen környezetbe való beavatkozási hatásnak, valamint 
az ún. fotokémiai szmog kialakulásához hozzájáruló metánon kívüli szerves összetevők, és 
szilárd-anyag szennyezésének indikátora révén valósul meg. Külön indikátor veszi számításba 
a normális üzemmenet emberi egészségre gyakorolt hatásait. A termelési egységek társadalmi 
elfogadottságát, helyi közösségre gyakorolt társadalmi hatásait tükröző dimenzió kitér a 
technológiák életminőségre gyakorolt hatásainak – pl. fajlagos területigény, zaj- és vizuális 
terhelés – az egyes termelési technológiákkal kapcsolatos társadalmi és egyéni 
kockázatvállalási és kezelési igényeinek (kockázatvállalási igény, személyes irányítás igénye, 
katasztrófa-potenciál, képzési igény), valamint az egyes technológiák társadalmi 
elfogadottságát és legitimációját mutató (helyi ellenállás, döntéshozatalba történő bevonás 
igénye) indikátorok számbavételére. A technológiák helyi jövedelemgeneráló képességének, 
infrastrukturális fejlődésre, migrációra gyakorolt hatásainak, illetve az új vállalkozások 
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ösztönzésének figyelembe vételét biztosító mutatók mellőzését indokolja azok nehezen 
általánosítható, projektfüggő természete. 

Ezt a fenntarthatósági szempontrendszert felhasználva kialakítottam egy, a súlyozott 
értékösszeg módszerét alkalmazó Excel-alapú modellt. Ezt követően szakirodalmi kutatásra 
építve az egyes technológiai csoportok kritériumok szerinti átlagteljesítményét határoztam 
meg. Majd ezen értékeket az egyes tényezők és technológiák összemérhetősége érdekében 
lineáris interpolációt alkalmazva, 0-1 intervallumra normalizáltam úgy, hogy a legkedvezőbb 
értéket a 0, a legkedvezőtlenebb értéket az 1 képviseli. A következő lépést a gazdasági, 
műszaki, társadalmi, környezeti alcélokhoz tartozó kritériumok súlyának meghatározása 
képezte. Ezt a Guilford-féle páros összehasonlítás módszerére épülő szakértői megkérdezés 
alapján végeztem el. A kritériumok súlyainak meghatározását 13, releváns területen kutató, 
dolgozó, neve elhallgatását kérő, szakértő értékelése alapján készítettem el. A vizsgálat utolsó 
lépését az egyes alternatívák fenntarthatósági értékeinek kiszámítása képezte, melynek során 
összegeztem az egyes termelési technológiák adott kritérium szerinti normalizált értékeinek és 
az adott kritérium célelérési globális súlyának szorzatait. Az 1. táblázat a vizsgálatba vont 
technológiák fenntarthatósági rangsorát mutatja az egyes alcélokhoz rendelt különböző 
súlyértékek esetén. 

 
1. táblázat. Különböző villamosenergia-termelési technológiák fenntarthatósági rangsora (Forrás: 
saját szerkesztés) 
 

I. 
(w1=w2=w3=w4)

II. wG=0,7 
0,1=wE=wT=wK

III. wE=0,7 
0,1=wG=wK=wT

IV. wT=0,7 
0,1=wG=wE=wK 

V. wK=0,7 
0,1=wG=wE=wTTermelési technológiák 

Érték Sorrend Érték Sorrend Érték Sorrend Érték Sorrend Érték Sorrend
Átfolyós nagy vízerőmű 15,86 1 11,87 1 16,04 1 23,44 2 12,09 1 
Atomerőmű 58,36 19 53,87 15 50,1,6 15 77,08 20 53,33 17 
Biomassza égetés 44,13 14 60,69 17 41,36 8 40,49 14 33,98 13 
Dízel-motor (CHP) 33,23 6 34,02 9 40,28 6 24,48 4 34,14 14 
Ellennyomásos turbina (CHP) 34,20 8 36,55 11 47,92 13 27,51 9 25,82 9 
CCGT (CHP) 34,93 10 34,81 8 36,08 4 35,76 11 33,06 12 
Geotermikus erőművek 44,22 15 47,51 14 63,99 17 38,74 12 26,62 10 
Kisteljesítményű vízerőmű 18,00 2 15,59 3 22,75 3 20,61 1 13,06 2 
Kondenzátor turbina (CHP) 32,23 4 35,76 10 41,38 9 26,72 7 25,07 7 
Konvencionális földgázégetés 52,00 16 58,67 16 47,71 12 49,35 16 52,29 16 
Konvencionális szénégetéses  62,87 20 68,71 20 51,96 16 56,46 19 74,33 20 
Mikroturbina (CHP) 32,75 5 37,36 12 41,01 7 26,93 8 25,60 8 
Napelemes rendszerek 37,76 12 31,63 5 73,54 20 25,95 6 19,92 4 
Olajégetéses rendszerek 55,77 18 64,99 19 49,24 14 50,86 17 57,96 19 
Ottomotoros CHP 34,90 9 33,35 6 40,06 5 25,60 5 40,59 15 
Szélerőművek 43,02 13 35,30 9 71,05 19 42,89 15 22,85 6 
Szén IGCC 54,31 17 62,67 18 47,32 11 51,46 18 55,78 18 
Szolártermikus rendszerek 33,57 7 18,41 4 71,00 18 23,43 3 21,45 5 
Tározós nagy vízerőmű 21,73 3 14,94 2 17,33 2 39,99 13 14,76 3 
Tüzelőanyag-cella (CHP) 35,17 11 40,64 13 44,26 10 28,74 10 27,03 11 

 
A fenntartható fejlődés fogalmának (wG=wE=wK=wT=25%) megfelelő rangsort a táblázat 

első oszlopa tartalmazza. Eszerint, a fenntarthatóságnak leginkább eleget tévő technológiákat 
a nagyteljesítményű átfolyós, a nagyteljesítményű tározós, valamint a kisteljesítményű 
vízerőművek képviselik, melyeket a közel azonos értékkel bíró kisteljesítményű kapcsolt 
termelési egységek, szolártermikus és napelemes rendszerek, végül a szélerőművek követnek. 
A rangsor középmezőnyében helyezkednek el a geotermikus erőművek és a különböző 
biomassza égetéses rendszerek, míg a legkevésbé elfogadható technológiák közé sorolódtak a 
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nagyteljesítményű fosszilis és nukleáris termelési technológiák. Az alapfeltételezés mellett 
további négy, szélsőséges – gazdaság-orientált (II. wG=70%), ellátás-orientált (III. wE=70%), 
társadalom-orientált (IV. wT=70%) és környezet-orientált (V. wK=70%) – eset segítségével 
érzékenységvizsgálatot is készítettem. Míg a környezeti és a társadalmi szempontok 
fontosságának növelése csak az elosztott egységek klaszterén, illetve a nagyteljesítményű 
technológiák klaszterén belüli sorrendet változtatta meg, addig a gazdasági és a műszaki 
jellemzők súlyának emelése meglepő eredményeket hozott. A gazdaság-orientált esetben a 
megújuló és kapcsolt termelési technológiák a „vártnál” jobb pozíciót értek el. A nagy 
vízerőművek kivételével ugyanis, a tanulási görbéjük kezdeti fázisában lévő megújuló és 
kapcsolt technológiáknál, a működési teljesítmény, a karbantartási igények és a várható 
élettartam tekintetében jelentős bizonytalansággal kell számolni, azaz a beruházási és 
üzemeltetési költségek terén sok esetben nem képesek felvenni a versenyt a hagyományos 
megoldásokkal. Ám az energiahordozók árának (pl. kőolaj, földgáz) kedvezőtlen alakulása, az 
energiahordozók elérhetősége, és externális költségeik befolyásolják az erőművek termelési 
költségeit és a gazdasági szereplőkre gyakorolt hatásait. A kedvezőtlen hatások elkerülését 
segíti, ha az adott technológia más energiahordozó hasznosítására is képes átállni. A megújuló 
egységek működése a természeti erőforrások rendelkezésre állásától, elérhetőségétől, az 
időjárási feltételek alakulásától függ, üzemeltetési költségeik rugalmatlanok a fosszilis 
energiahordozók árának alakulására. Bár a biomassza alapú, valamint a kapcsolt erőművek 
esetében is megfigyelhető egyfajta energiahordozó-rugalmasság, ám ezek átalakítása sokszor 
magas többletkiadásokkal jár (DEUTSCH N. 2010). A korábbi kutatási eredményekre épülő 
várakozásaimmal szemben, a műszaki jellemzők súlyának 70%-ra történő emelése sem 
borította fel az alternatívák rangsorát a fosszilis és nukleáris erőművek javára. A sorrend élén 
itt is a vízenergia hasznosítás technológiái állnak, melyeket a kapcsolt erőművek, biomassza 
égetéses rendszerek, majd a fosszilis és nukleáris erőművek követnek. Az utolsó helyeken a 
geotermikus-, a szél-, a napelemes és a szolártermikus rendszerek találhatók. Ez az eredmény 
némi magyarázatra szorul. Az elosztott egységek többségére igaz, hogy a hagyományos 
technológiákkal szemben alacsonyabb termelési hatékonysággal bírnak. Emellett a szél- és a 
napelemes rendszereknél a szakaszos termelési profil miatt a villamosenergia-ellátás 
zavartalanságának biztosításához komoly kiszabályozási és tartaléktartási háttérkapacitásra 
van szükség, miközben általában nem képesek a rendszerszabályozási feladatokra. Bár a 
hagyományos fosszilis és nukleáris technológiák ellátás-biztonsági-, minőségi szempontból 
kedvező értékekkel bírnak, energiamegtérülési rátájuk messze elmarad az elosztott 
technológiákétól, amit energetikai hatásfokuk sem tud kompenzálni. A biomassza, illetve a 
CHP termelési egységek rendelkezésre állása és rendszerrel szemben támasztott 
követelményei hasonlók a hagyományos technológiákéhoz, és a különböző kapcsolt egységek 
mellett szól, hogy esetükben lehetőség van a hulladékhő hasznosítására is (DEUTSCH N. 2010). 

 
 

4. Összegzés 
 
A fenti eredmények azt sugallják, hogy az elosztott megújuló energiahordozókra épülő 

technológiák és kapcsolt erőművek a konvencionális erőművekhez képest közelebb állnak a 
fenntartható fejlődés elveinek érvényesítéséhez. Ez némileg ellentmond a PSI (2006) és 
AFGAN, M. H.–CARVALHO, M. G. (2002) által kapott eredményeknek. Az alcélok azonos 
súllyal történő szerepeltetése esetén a PSI (2006) sorrendjét a víz-, a szél- és az 
atomerőművek vezetik, melyet a földgáz-égetéses és napelemes rendszerek, szénerőművek és 
végül az olajégetéses erőművek követnek. AFGAN, M. H.–CARVALHO, M. G. (2002) 
rangsorában a víz-, az atom-, a földgáz, a szél-, a geotermikus, a szolártermikus, a 
szénégetéses, az óceán, a napelemes, valamint a biomassza-erőművek követik egymást. 
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Annak érdekében, hogy az adatok megfelelő számbavételét igazolni tudjam, a modellt a fenti 
publikációk indikátoraival és súlyaival is lefuttattam, melynek eredményeként a kapcsolt 
erőművek közbeékelődésével ugyan, de a fenti kutatásokkal azonos eredményeket kaptam. 
Ennek alapján kijelenthető, hogy a technológiák rangsorában tapasztalható eltérések indokául 
a vizsgált technológiák köre, a kritériumrendszerek összetétele és súlyai szolgálnak. 
Következtetéseim így csak bizonyos korlátozások mellett érvényesek. A legfontosabb korlátozó 
tényezőnek a technológiai csoportok és az egyes ismérvekhez tartozó adatok elérhetősége 
számít. A legtöbb jellemzőről csak adott technológiai csoporthoz tartozó átlagérték vagy 
intervallum-skála állt rendelkezésemre, ám a hozzájuk tartozó eloszlások hiányában nem 
tudtam meghatározni az egyes technológiai csoportokra jellemző, adott kritériumhoz tartozó 
leggyakoribb értéket, ami jelentős mértékben torzíthatja a kapott eredményeket. 
Szofisztikáltabb eredmények kaphatók továbbá, ha technológiai csoportok helyett, konkrét 
erőművek összehasonlítását tesszük meg, ám erre adatok hiányában nem volt lehetőségem. A 
modell további szűk keresztmetszetét a technológiai csoportokra vonatkozó adatok aktualitása 
képezi. A villamosenergia-termelési technológiák folyamatos fejlesztése, tanulási görbén 
történő előrehaladásuk a vizsgált tényezők által felvett értékek gyors elavulásához vezethetnek, 
és megváltoztathatják a kialakult sorrendet. A villamosenergia-termelési technológiák 
megbízható és alapos fenntarthatósági összeméréséhez, valamint a fenntarthatósági célokat 
szolgáló technológiai fejlesztések kiválasztásához és támogatásához tehát nélkülözhetetlennek 
tartom, hogy a különböző érintett csoportok együttműködése révén kidolgozásra kerüljön a 
villamosenergia-termelési technológiák dinamikus mutatókat is felölelő fenntarthatósági 
kritériumrendszere, és rendelkezésre álljanak a technológiák adott kritérium szerinti releváns 
értékei, azok fejlődését is nyomon követő adatbázisok. 
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Horánszky Beáta1 
 

A biogáz helye a magyar földgáz-kereskedelemben 
 
 

Abstract 
 
By increasing of energy dependency, the using of renewable energy resources became more and more 
important. Biogas is sort of renewable energy complying proper technology and safety instructions, 
not usable locally but transportable to final consumers on already existing natural gas supplying 
systems. But not only the proper technology instructions must be complied by biogas producers but 
even the regulations of natural gas market, if they want to merchandise their product by the existing 
natural gas supply systems. 
The author aiming to represent the situation of biogas producers on the liberalized gas market of 
Hungary. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A 2011 októberében napvilágot látott Nemzeti Energiastratégia fő üzenete: „függetlenedés 
az energiafüggőségtől”. (Nemzeti Energiastratégia 2011). E cél elérésének egyik eszköze a 
megújuló energiaforrások felhasználása minél nagyobb arányban, ezzel is kiváltva az ún. 
hagyományos energiahordozók felhasználásának egy részét. Már évekkel ezelőtt születtek 
elképzelések a biogáz földgázellátó rendszerbe való betáplálásáról is – nem kevés külföldi 
példát szem előtt tartva. A betáplálás lehetőségéhez a jogszabályi háttér egy része is 
megszületett, sőt jelentős előrelépések történtek a műszaki-biztonsági feltételrendszer 
megteremtéséhez. A biogáz vezeték-rendszerbe való bejuttatásával termelője egy – számára – 
új, jelentősen szabályozott színtérre lép: a liberalizált földgázpiacra. 

 
 

2. A biogáz, mint termék 
 
A biogáz előállítása többféle módon történhet: szeméttelepeken depóniagázként, 

szennyvíztelepeken szennyvíziszapból és mezőgazdasági melléktermékekből (állati vagy 
növényi eredetű hulladékok), energianövényekből.  

2009-ben a termelt biogáz mennyisége Magyarországon 30,7 ktoe (EurObserv’ER 2010) 
volt. Ezt a mennyiséget számos célra használták/használják fel: villamos energia, ill. 
hőenergia előállításra (pl. Miskolci Hőszolgáltató Kft.), üzemanyagként (pl. Zalavíz Zrt.). 

A biogáz üzemek mind nagyobb számban létesülnek hazánkban. A Magyar Biogáz 
Egyesület honlapján még csak pár tucat biogáz projekt van felsorolva (2010. április havi 
táblázatban), de a hírekben nap mint nap hallhatunk zalaegerszegi, szegedi vagy szarvasi 
üzemek létrehozásáról. Ezeknek az üzemek létesítésének oka elsődlegesen nem az ország 
földgáz-függőségének csökkentése, hanem az ún. járulékos hatások: a helyi környezet 
védelme, a hulladék kezelése, munkahelyteremtés, a mezőgazdaság fellendítése, az 
energiaköltségek minimalizálása. Ezek mind olyan „másodlagos” célok, melyeket az Unió a 
megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról szóló, 2009/28/EK irányelve 
alapján a tagállamoknak figyelembe kell venni egy-egy megújuló energiaforrás piacának 
ösztönzésekor.  

                                                            
1 Horánszky Beáta Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet, Miskolc E-mail: bea.horanszky@uni-miskolc.hu 
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A sokszor uniós támogatásból megvalósuló biogáz üzemek termelési kapacitásának 
növekedése (és a földgáz árának emelkedése) mind inkább előtérbe helyezi a biogáz eladását 
a földgáz helyettesítőjeként. Annál is inkább, mert a 2009/28/EK irányelv szerint a 
tagállamoknak mindent meg kell tenniük a megújuló energiaforrásokból előállított gázok 
hálózatba történő betáplálása érdekében (16. cikk, 9, 10). 

 
 

3. A biogáz egy új piacon 
 
A hálózatokba betáplálható földgáz minőségű biogázok a földgázellátásról szóló, 2008. évi 

XL. törvény (továbbiakban GET) szerint: „olyan mesterségesen előállított gázok, amelyek 
külön jogszabályban meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-
biztonsági szempontból megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók 
(szállíthatók, eloszthatók és tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a 
földgázrendszerbe juttatáskor megfelel a földgáz szabványban meghatározott minőségi 
követelményeknek” (GET, 3.§ 26.). 

A biogáz földgázpiacra lépésének elvi alapját is biztosítja az új gázellátási törvény: 
„A bányászattal felszínre hozott földgázt, a földgáz minőségű biogáz és egyéb gázfajtákat 

előállító termelőknek a szállító- és az elosztóvezetékekhez történő csatlakozását kiemelten 
kell kezelni.”(GET, 70. §). 

A biogáz termelője, mint új szereplő jelenik meg a liberalizált piacon (1. ábra). A GET 
szerint a földgáztermelő: ”az a gazdálkodó szervezet…, amely a Magyar Köztársaság 
területén földgázbányászati tevékenységet végez, vagy biogáz és biomasszából származó 
gázok, valamint egyéb gázfajták előállítását üzletszerűen végzi”(GET.3.§33.). Vagyis a 
törvény a biogáz-termelőt a földgáztermelővel teszi egyenrangú szereplővé. 

 

 
 

1. ábra. Az elvi piaci modell 
 

Ezt megerősíti a GET végrehajtásáról szóló 19/2009. (I.30.) számú Kormányrendelet 
(továbbiakban VHR) is, amely  kimondja: „A biogáz-termelőre is a földgáztermelőre 
vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni” (VHR, 72. §). (A biogáz-termelő üzem, 
s maga a biogáz-termelő jogállása azonban még nem megfelelően tisztázott.) 
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4. A rendszerhez való csatlakozás 
 
Tehát a biogáz-termelő ugyanazokkal a feltételekkel csatlakozhat az együttműködő 

földgázrendszerhez, mint a földgáz-termelő. A rendszerhez való hozzáférésének feltételeit a 
Magyar Földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzata (továbbiakban ÜKSZ) 
tartalmazza. 

Mivel az ÜKSZ 3.2.2. (b) pontja szerint „Bármely felhasználó jogosult a kereskedelmi 
ellátásban részt venni, azaz jogosult a földgázkereskedőtől, termelőtől földgázt vásárolni a 
fogyasztási helyén…”, a biogáz-termelő is jogosult a gázelosztó-hálózathoz történő 
hozzáférésre. 

A csatlakozás jellemzően elosztói hálózatra történik, hiszen a biogáz-termelés viszonylag 
kis termelési kapacitású, nagyobb nyomásokra történő komprimálása nem gazdaságos. 

A biogázüzem és az elosztó hálózati csatlakozási pont között célvezetéket kell kiépíteni, 
ami lehetővé teszi a biogáz eljutását a gázelosztó-hálózatig. Ennek a „betápláló” vezetéknek a 
kiépítési költségei megállapodás szerint terhelheti a leendő vezeték üzemeltetőt, illetve az 
elosztói engedélyest is. A létesítés módjáról, műszaki feltételeiről, és a költségek 
megosztásáról külön szerződést kell készíteniük a feleknek (ÜKSZ 5.2.2.2. (e)) Az elosztói 
engedélyes szempontjából kedvezőbb megoldás, ha a betápláló vezeték nem integrálódik be 
hálózatába, s a gázátadás/betáplálás a betápláló vezeték végén történik. Amennyiben a biogáz-
termelő saját tulajdonban tartja a vezetéket, köteles a Magyar Energia Hivatal által kijelölt 
elosztói engedélyessel üzemeltetési megállapodást kötni (ÜKSZ 5.2.2.2. (f)). 

Az elosztói hálózati csatlakozási pontot a rendszerüzemeltető jelöli és építi ki, 
hozzáféréséhez csatlakozási díjat kérhet. 

A biogáz-termelőnek csatlakozásra vonatkozóan együttműködési megállapodást kell 
kötnie, melyben rendelkezik az érintett pont közös használatáról, a felmerülő kötelezettségek 
és felelősségek rögzítéséről, illetve az elszámolások és vitás kérdések rendezéséről. Az 
együttműködési megállapodás minimális tartalmi elemei az ÜKSZ 3.4.1. (d) pontjában 
szereplő tartalmi elemekkel megegyezőnek kell lenniük – természetesen a biogázra 
vonatkoztatva. 

A biogáz-termelő csatlakozási igényét a területileg illetékes földgázelosztói engedélyesnek 
nyújthatja be, aki azt „az üzletszabályzatában leírtak alapján köteles elbírálni” (ÜKSZ 5.2.1.1. 
(b)). Az elbírálás során egy megvalósíthatósági vizsgálat készül, melyben felmérésre kerülnek 
a kapacitás-igény kielégítésének műszaki és pénzügyi vonatkozásai. 

A csatlakozási kérelem elutasítható, ha megvalósítása műszaki vagy jogi akadályokba 
ütközik. Sikeres elbírálás esetén a két félnek csatlakozási szerződést kell kötni, melynek 
tartalmát az ÜKSZ 5.2.1.3. (a) és (e) pontja írja le. A csatlakozási igény bejelentésekor a 
biogáz-termelő köteles megadni a betáplálási kapacitásigényt (MJ/óra, MJ/nap), betáplálási 
nyomását és biogáz minőségének adatait. Az elosztói engedélyes köteles azt befogadni, ha 
ezek a paraméterek nem teszik szükségessé a rendszer fejlesztését. Azonban ha fejlesztésre 
van szükség, 60 napon belül köteles a kapacitás-igénylőnek (biogáz-termelőnek) elküldeni 
ajánlatát (ÜKSZ 5.2.2.2. (a-c)). 

 
 

5. A biogáz minőségi feltételei 
 
A rendszerbe betáplálni kívánt biogáznak természetesen meg kell felelnie a VHR 11. sz. 

mellékletében megtalálható minőségi előírásoknak. (Ez nem tartalmazza a MSZ 1648 
szabványban található, az alsó fűtőértékre vonatkozó ±5%-os előírást). 

A biogáz minőségét a biogáz-termelő garantálja, ő alakítja ki a megfelelő minőséget 
(gázelőkészítési, -tisztítási feladat). A betáplált biogáz minősége akkor megfelelő, ha eleget 
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tesz az MSZ 1648 szabványban előírtaknak, ill. a betáplálási pont utáni kevert földgáz 
fűtőértéke nem tér el 5%-nál nagyobb mértékben a kiadási pontra publikált fűtőérték átlagától. 
A nem megfelelő biogáz-minőség esetén a betáplálás megtagadható. 

A termelő a saját rendszerén köteles olyan műszaki megoldást alkalmazni, amely a nem 
megfelelő gázminőség esetén azonnal megszünteti a nem megfelelő minőségű gáz 
betáplálását (ÜKSZ 5.1.3). A földgáztermelő esetében, ha az előre látható (5 év) 
minőségváltozást jelez, a készülékek átállítása szükséges lehet. Ez a biogáz-termelés esetében 
nem valószínű. A biogáz-termelő felel a gáz minőségéért, köteles megadni előre a mennyiségi 
és minőségi termelési adatokat. A termelt biogáz fűtőértékében ±5% eltérés lehet az átlaghoz 
képest: biogázok esetén a Wobbe-szám tartományát érdemesebb figyelni. 

A csatlakozási ponton történik a gáz mennyiségének és minőségének mérése, ellenőrzése. 
A biogáz-termelő köteles biztosítani az átadás-átvételi ponton a csatlakozási szerződésben 
meghatározott biogáz minőséget, és a kapacitásokat (ÜKSZ 5.2.2.2. (g)). A csatlakozási 
ponton kromatográfot üzemeltet a biogáz minőségi paramétereinek mérésére. A mért adatokat 
elmenti, napi átlagokat képez, illetve azokat eljuttatja az elosztóhoz és a biogáz-kereskedőhöz. 

A gázelosztó rendszerhez való csatlakozás feltételezi a gáz szagosításának szükségességét. 
A VHR 103. § (3) pontja szerint: „Ha az elosztóvezetékre csatlakozó földgáztermelõ az 
elosztóvezetékbe földgázt táplál be, a betáplált földgáz szagosításáról a földgázszállítóval 
megállapodást köt, vagy a szagosításról maga köteles gondoskodni.” A biogáz-termelő a 
szagosítást saját költségén végzi, amennyiben erre harmadik féllel szerződik, az díjazásra 
jogosult, mely mértékét külön rendeletben állapítják meg. 

A biogáz-termelő technológiák éves karbantartására és az azzal kapcsolatos információ-
szolgáltatásra vonatkozóan az ÜKSZ 6.6.4 fejezetében foglaltak irányadóak. 

 
 

6. A biogáz eladása 
 
Mint törvény szerinti gáztermelő, a biogáztermelő is jogosult kereskedelmi engedély 

nélkül az általa termelt gázt: 
 eladnia fogyasztónak, 
 eladnia kereskedőnek, 
 kapacitást lekötnie a termék elszállításához az együttműködő földgázrendszerben. 

A biogáz rendszerbe történő betáplálása csak érvényes rendszerhasználati szerződés esetén 
lehetséges, ha a termelő a szállíttató, és ő szerződött a rendszer üzemeltetőjével. 

A biogáz elszállítása után, minthogy törvény szerint földgáznak minősül, a földgázra 
vonatkozó rendszerhasználati díjakkal számolhatnak a rendszerüzemeltetők. 

Ha a lekötött kapacitásnál vagy a napi nominálásnál nagyobb mennyisége miatt 
egyensúlytalanság következik be a rendszeren, a pótdíjakat a biogáz-termelő, ill. a vele 
szerződő kereskedő vagy fogyasztó köteles kifizetni. 

 
 

7. Speciális biogáz-ellátás 
 
Elméletileg lehetséges egy olyan biogáz-hálózatot létrehozni, ami nem kapcsolódik a 

földgázellátó hálózathoz. Ebben az esetben egyfajta szigetüzem létesül, ekkor kizárólag csak a 
biogáz-termelő látja el a fogyasztókat gázzal, amelynek minősége is eltérhet(ne) az átlagos 
földgáz-minőségtől. Ebben a modellben – mivel ez a mai pb-gáz alapú falugáz rendszerekhez 
– lenne hasonlatos, elképzelhető lenne egy a Magyar Energia Hivatal által kiadott biogáz-
szolgáltatási engedélyt adni a biogáz-termelőnek. Természetesen ilyen esetben nagyon nagy 
termelési kapacitással kell rendelkeznie a biogáz-üzemnek. 
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8. Összefoglalás 
 
A Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott cél, miszerint: ”A termelt biogáz 

tisztításával a földgáz import részleges kiváltása is lehetővé válik.”, még igen távoli, főként, 
ha figyelembe vesszük, hogy 2009-ben az összes hazánkban termelt biogáz mennyisége (30,7 
ktoe) az a hazai földgáztermelésnek (3,9 Mtoe) is csupán elenyésző hányada. Azonban az ún. 
járulékos hatások figyelembevételével a biogáz üzemek létesítése mind gazdaságilag, mind 
társadalmilag pozitív lehet. A biogáz-termelőknek azonban, ha a földgázellátó rendszerbe 
akarják betáplálni a biogázt, egy teljesen új, feladatokkal teli szereppel kell szembenézniük. 
Mint ahogy a földgázpiac hagyományos szereplői és a rendszer üzemeltetői is egy kicsit más 
piaci szereplővel találkoznak majd. A jogi, sőt a műszaki-biztonsági szabályozás finomítása is 
még várat magára, de a következő években biztosan lesz példa a biogáz-betáplálásra. 
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Biometán az európai földgázhálózatban (…és Magyarországon?) 
 
 

Abstract 
 
The European Union is assigning an increasing role to renewable energy sources. From the aspect of 
the natural gas industry, such an energy source partly replacing the demand may be primarily biogas. 
The biogas cannot solve the import dependence objectives in Hungary, but it has considerable 
environment protection and rural development potentials. Biogas injection into natural gas networks 
has already been realized in six European countries; however, there are little or no studies published 
concerning the economic and legal aspects of these injection processes, or describing „best practice 
methods” based on field experience. Hungary so far has not implemented such projects. A general 
regulative framework is already available to make the process legally feasible, but detailed and 
systematized local legislations are still lacking. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A magyar energiapolitika mindig is figyelmet fordított az ország importfüggőségének 

csökkentésére és a megújuló energiahordozók felhasználásának előtérbe helyezésére. Az 
ország primerenergia mérlegében a földgáz részaránya 2010-ben 41,9% volt (British Petrol), 
melynek 77,6%-át importból fedeztük (Magyar Energia Hivatal). Az egyetlen típusú 
energiahordozótól való ilyen mértékű függőség még azokban az országokban is erős 
gondolkodásra készteti a szakembereket, ahol saját forrásból rendelkezésre áll az 
energiahordozó. Ebből adódóan minden olyan alternatív megoldás, mely megújuló 
energiaforrásnak minősül, és ha csak kis mértékben is, de csökkenti a függőséget, kívánatos a 
magyar energiaszerkezet szempontjából. A tisztított biogázok földgáz hálózatba történő 
legnagyobb arányú betáplálása is csak alig látható mértékben lenne képes csökkenteni a 
földgáz importfüggőséget Magyarországon, azonban a járulékos hatásokat is figyelembe véve 
(a mezőgazdaság fejlődése, munkahelyek teremtése, zöld energia, klímapolitikai célok) mégis 
előnyös lehet. Európában már számos helyen megvalósult az egyes biogáz típusok 
földgázhálózati betáplálása, meglévő gyakorlati példák vannak, azonban hazánkban (többek 
között betudhatóan a nem elég részletes szabályozási környezetnek, valamint a pénzügyi 
támogatások hiányának) jelenleg még nincs működő betáplálási projekt. Az érdeklődés 
viszont egyre erőteljesebb a technológiák iránt úgy a biogáz üzemek, mint a gázipari cégek 
részéről. Jelen szakmai cikk bemutatja a földgázhálózati betáplálás európai és magyar 
szabályozási környezetét, valamint a már megvalósult európai projekteken keresztül rávilágít 
a hazai hiányosságokra, a legsürgetőbb lépésekre. 

 
 

2. Energiapolitikai alapelvek, jogszabályok 
 
Első lépésben vizsgáljuk meg az Európai Unió és Magyarország a biogázok 

földgázhálózati betáplálására vonatkozó irányelveit, stratégiáját, javaslatait. A jogszabályi 
hierarchiában legfontosabb ide vonatkozó alapelv a 2009/28/EK irányelv a megújuló 
energiaforrásból előállított energia támogatásáról. A 16. cikk (7) értelmében a tagállamoknak 
biztosítaniuk kell, hogy a megújuló energiaforrásokból származó gázok felhasználásakor ne 
                                                            
1 Dr. Szunyog István Miskolci Egyetem, Kőolaj és Földgáz Intézet, Miskolc E-mail: szunyogi@kfgi.uni-miskolc.hu 
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alkalmazhassanak megkülönböztetett szállítási és elosztási díjakat. A (9) és (10) bekezdések 
értelmében a tagállamoknak fel kell(ett) mérniük a meglévő földgázhálózati infrastruktúrát a 
megújuló gázok befogadhatóságának szempontjából, valamint közzé kell(ett) tenni azon 
műszaki szabályokat a csatlakozással kapcsolatban (gázminőség, szagosítás, nyomás stb.), 
melyek biztosíthatják a közvetlen hozzáférést megfelelő gázminőség esetén. 

Mindezen irányelv hazai jogrendbe való átültetését a földgázellátásról szóló 2008. évi XL 
törvény (továbbiakban GET) (valamint a 2010. évi módosítása) biztosította a végrehajtásáról 
szóló 19/2009. (I.30.) kormányrendelettel (továbbiakban VHR) együttesen. A törvény 3. § 26. 
pontja értelmében a „Földgáz minőségű biogáz és biomasszából származó gázok, valamint 
egyéb gázfajták: olyan mesterségesen előállított gázok, amelyek külön jogszabályban 
meghatározott feltételek mellett, környezetvédelmi és műszaki-biztonsági szempontból 
megfelelő módon az együttműködő földgázrendszerbe juttathatók (szállíthatók, eloszthatók és 
tárolhatók), a földgázzal keverhetők, és ez a keverék a földgázrendszerbe juttatáskor megfelel 
a földgáz szabványban meghatározott minőségi követelményeknek”. A definíció egyértelmű, 
csupán a külön jogszabályra való hivatkozás lehet zavaró. Amennyiben ez a „külön 
jogszabály” a VHR, akkor további kérdések merülnek fel, ugyanis ennek 72. §-a szerint „A 
biogáz termelőre is a földgáztermelőre vonatkozó szabályokat kell megfelelően alkalmazni”. 
A földgáztermelőkre vonatkozó szabályok igen pontosan ismertek a gáziparban. Egy dolgot 
azonban nem szabad elfelejteni, a földgáztermelő és a biogáz-termelő más volument, és más 
gázminőséget állít elő, eltérő nyomásokon. További problémát ad a földgázrendszerbe 
beengedhető gáz minősége. A VHR erről úgy rendelkezik, hogy gyakorlatilag az MSZ 1648: 
Közszolgáltatású, vezetékes földgáz nemzeti szabvány előírásait beemeli a 11. számú 
mellékletébe. Ez mindaddig megfelelő, amíg a biogázok és a földgázok eltérő összetételéből 
adódó komponensek nem kerülnek szóba. A földgázrendszer üzemeltetői (akik az általuk 
működtetett rendszerek biztonságáért és folyamatos működőképességért felelnek) mindaddig 
jogosan nehezíthetik meg az ilyen forrásból származó gázok betáplálását rendszerükbe, amíg 
az ide vonatkozó nemzetközi kutatások eredményeit is felhasználva, kiegészítésre nem kerül a 
minőségi követelményrendszer. 

2010 év végén hagyta jóvá a magyar kormány a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 
Tervet (továbbiakban MEHCsT). A dokumentum az európai célkitűzésekkel azonosan az 
alábbi kulcsterületeket jeleníti meg: ellátásbiztonság, környezeti fenntarthatóság, 
klímavédelem, mezőgazdaság-vidékfejlesztés, zöldgazdaság-fejlesztés és közösségi célokhoz 
való hozzájárulás. Amennyiben a biogázokat, mint a földgázhálózat egyik alternatív 
forrásrészét tekintjük, a fenti célok mindegyike megvalósulni látszik benne. A MEHCsT a 
megfelelő minőségű biogázok elosztói hálózati betáplálásának elősegítése érdekében GET, 
valamint a VHR ide vonatkozó részeinek felülvizsgálatát jeleníti meg. Tervezett alkalmazási 
határidő ehhez az intézkedéshez nincs megjelölve, a célok hosszú távúak, azonban a rendszer 
korrekcióját még ez évre (2011) irányozta elő. A MEHCsT külön fejezetben foglalkozik „a 
biogáz földgázhálózatra való rákapcsolásával”, melyben a hazai gázhálózati infrastruktúra 
fejlettségéből adódóan (az ország településeink 85,4%-a ellátott földgázzal) a biogázok miatt 
nem javasol külön fejlesztést. A GET-ben szereplő betáplálási feltételeket (beleértve az 
átvételi támogatás lehetőségeit is) azonban átvizsgálásra javasolja. Abban a kérdésben, hogy a 
biogáz hálózatra kötésének műszaki szabályait közzé kell-e tenni, a dokumentum nemleges 
választ ad, hivatkozva a földgáztermelő csatlakozásának feltételeit előíró, a magyar 
földgázrendszer Üzemi és Kereskedelmi Szabályzatára (későbbiekben ÜKSZ). A témakört 
szintén érdemes lehet körbejárni, gondoljunk csak a földgázminőség változásának évekre 
előre történő bejelentési kötelezettségére, a betáplált gázmennyiségek napi szintű allokálására, 
vagy éppen a kialakuló új kereskedelmi kapcsolatokra. A MEHCsT a biogázból előállított 
villamos energia, fűtési és hűtési energia, valamint a közlekedési célú felhasználás 2015-
2020-ig terjedő időszakának előirányzott energia adatait az (1. ábra) mutatja. 
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1. ábra. A Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv által előirányzott biogáz felhasználás 
 
Hasonlítsuk össze a 2020-ra vonatkoztatott összesített biogáz termelési értéket (4,84 PJ) a 

2010-ben Magyarországon felhasznált földgáz energiatartalmával (468,38 PJ). A jelenlegi 
energetikai mutatók tendenciája alapján jó közelítéssel feltételezhető, hogy az ország földgáz 
felhasználása 2020-ra nem fogja meghaladni a 2010-es értéket. Ekkor az előállított biogáz 
mennyisége a feltételezett földgázfogyasztáshoz viszonyítva csupán 1,03%. Ebből az értékből 
még legalább le kell vonni a villamosenergia-termelésre és a közlekedési célú felhasználás 
egy részére vonatkozó értékeket. Mindez azt jelenti, hogy 2020-ban a legjobb esetet 
feltételezve sem éri el a hálózatba táplálható biometán mennyisége az ország földgáz 
fogyasztásának 0,52%-át! Tehát a biogáz a földgáz importfüggőség kezelésére nem alkalmas. 
Az importfüggőség tényleges kezelésére csak akkor válhat alkalmassá, amennyiben 
célirányosan kerülnek ilyen üzemek megépítésre, valamint az üzemek ellátásához szükséges 
alapanyagok egy része is főtermék lesz. 

A negyedik ide vonatkozó dokumentum a cikk írásának időpontjában elfogadott, a nemzeti 
energiastratégiáról szóló 77/2011. (X. 14.) OGY határozat, mely a kapcsoltan termelő biogáz 
és biomassza erőművekhez egyértelmű prioritást rendel. A biogáz üzemeket, mint a 
mezőgazdaság és az ipar biológiai eredetű melléktermékeit használó decentralizált 
egységeket, valamint a kommunális és ipari hulladékokat, illetve szennyvíztelepi 
alapanyagokat hasznosító egységeket szintén kiemelt fontossággal jeleníti meg. A közösségi 
közlekedés területén a lokálisan előállított hajtóanyagokra kell helyezni a hangsúlyt. Ilyen 
szempontból a földgázhálózatba betáplált biometán kiváló alternatíva, mivel annak 
üzemanyag célú felhasználásához (CNG rendszerű gépjárművek) nem kell a töltőállomásnak 
és a biogáz üzemnek közvetlen kapcsolatban állnia egymással. A határozat a primerenergia-
ellátás versenyképességének, fenntarthatóságának és biztonságosságának elérési eszközeiben 
lehetőséget lát a zöldáram mellett a megújuló alapú hőtermelés, valamint a biogáz támogatott 
átvételére is. A dokumentum 70-ik oldalán az alábbi mondat olvasható: „A termelt biogáz 
tisztításával a földgáz import részleges kiváltása is lehetővé válik.” Mit jelent a részleges szó 
a mondatban? Nem valószínű, hogy az előző bekezdésben kifejtett 0,52%-ra gondolt az OGY 
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határozat. A technikai biogáz potenciált egy 2008-as GKM tanulmány alapján (Stratégia a 
magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020) 
25 PJ/év-nek mutatja a határozat. Amennyiben ennek a teljes mennyiségét földgázhálózati 
biometán előállítására is használnák, akkor is csak éppen az 5%-ot haladná meg a kiváltható 
földgáz-mennyiségben. 

Összességében elmondható, hogy a magyarországi jogszabályi környezetben már 
megjelentek a biogázok földgázhálózati hasznosítására vonatkozó alapelvek, de a minden 
részletre kiterjedő szabályozási elemek még hiányoznak, melyek hátráltatják a beruházások 
tényleges elindulását. Az energetikai stratégiai célokban jól látható a biogáz hasznosítás 
kiemelt helyen történő szerepeltetése, azonban a megjelenített számértékek nem minden 
szempontból tükrözik a valóságot és a jövőben rejlő lehetőségeket. 

 
 

3. A biogáz földgázhálózati hasznosítása az európai gyakorlatban 
 
A földgázhálózatba táplálandó biogázok minőségére jelenleg hat országban állnak 

rendelkezésre előírások a Marcogaz 2006-os jelentése értelmében. Ezek mindegyikének 
alapját az adott országban érvényes földgázminőségi előírások adják, melyek azon 
összetevőkre vonatkozó határértékekkel kerültek kiegészítésre, melyek a biogázokra igen, de 
a földgázokra nem vagy csak nyomokban jellemzőek. Az előírások nemzeti hatáskörben 
készülnek, az adott ország ide vonatkozó szabályozási gyakorlatának megfelelően. Ebből 
következően Ausztriában az Österreichische Vereinigung für das Gas- und Wasserfach 
2001-ben megjelent G 31-es előírása (Erdgas in Österreich - Gasbeschaffenheit), valamint a 
2006-ban megjelent G 33-as előírása (Regenerative Gase - Biogas) érvényes. 
Franciaországban a Gaz de France 2004-ben megjelent műszaki előírása érvényes a megújuló 
gázok szállítói, elosztói és tárolói rendszerekben való megjelenésekor (Prescriptions 
techniques du distributeur Gaz de France prises en application du décret n° 2004-555 du 15 
juin 2004 relatif aux prescriptions techniques applicables aux canalisations et raccordements 
des installations de transport, de distribution et de stockage de gaz). Németországban a 
Deutsche Vereinigung für das Gas- und Wasserfaches e.V. 2000-ben megjelent G 260-as jelű 
előírása (Gasbeschaffenheit), valamint a 2004-ben megjelent G 262-es műszaki szabályozása 
(Nutzung von Gasen aus regenerativen Quellen in der öffentlichen Gasversorgung) 
alkalmazandó. Hollandiában a holland DTe (Dutch Regulator) által 2006-ban előírt 
határértékek 8 bar és attól kisebb túlnyomású regionális hálózatok esetén (Quality Standards 
for Biogas) határozzák meg a betáplálási keretfeltételeket. Svédországban a Swedish Standard 
SS155438 sz. szabványban közölt határértékek, míg Svájcban a Schweizerischer Verein des 
Gas- und Wasserfaches 2004-es G13d jelű műszaki szabályozása (Richtlinien für die 
Einspeisung von Biogas ins Erdgasverteilnetz) hatályos. 

A holland előírások tartalmazzák a legsokoldalúbb követelményeket a hálózatba 
betáplálandó biogázokkal szemben. Ezek az előírások nagyon sokban köthetők a meglévő 
földgáz minőségi előírásokhoz, melyek eléggé részletesen kidolgozásra kerültek. 
Hollandiában, ellentétben Németországgal és Svájccal, megengedett a depóniagázok 
előkészítés utáni hálózati betáplálása is. Az előírások részletesen tárgyalják azokat az 
összetevőket is, melyek ezen gázokra jellemzőek (sziloxánok, halogének stb.). Egyedül a 
holland szabályozásban található továbbá előírás a biogáz metán számára vonatkozóan (> 80). 
Ez az érték garantálja, hogy a gázmotorok is megfelelően tudjanak üzemelni az adott 
összetételű biogázzal. Svájc az egyetlen ország, ahol a betáplálni kívánt biogáz minőségi 
követelményeit két kategóriára bontják. A korlátlan betáplálás (teljes értékű cseregáz) esetén 
a metán és szén-dioxid tartalomra vonatkoznak előírások. Ebben a kategóriában gyakorlatilag 
a hálózatban szolgáltatott földgáz minőségét írják elő a biogázok számára is. A korlátozott 
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betáplálás esetén (adalékgáz) fontos a keverék gáz minőségének folyamatos monitorozása, és 
a bekevert mennyiség szabályozása, mivel a betáplált gáz minősége igen jelentős mértékben 
eltér a hálózatban szállítottól. A betáplálás műszaki megvalósítására a német DVGW G262 
előírása ad konkrét iránymutatást (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. A DVGW G262 előírás sémája a biometán földgázhálózati betáplálásához 
 
Az előkészített biogázok földgázhálózati betáplálását, illetve motorhajtóanyag célú 

hasznosítását lehetővé tévő biogáz üzemeket az IEA Bioenergy Task 37 keretében gyűjtötték 
össze (PETERSSON, A. 2009). Ennek megfelelően Ausztriában 4, Németországban 29, 
Norvégiában 1, Hollandiában 6, Svédországban 8, Svájcban 14, mindösszesen 62 helyszínen 
tápláltak be biometánt a földgázhálózatba Európa szerte 2009-ben. A legelterjedtebb 
alkalmazott tisztítási technológia 28 helyszínen a nyomásváltó adszorpció. A vizes mosás 
technológia 12 helyszínen, a különböző oldószerrel megvalósított gáztisztítás összesen 19 
helyszínen, a membrános szeparálás pedig mindössze 3 helyszínen valósult meg. 

 
 

4. …és Magyarországon? 
 
2010 év végén 17 mezőgazdasági, állattartási és élelmiszeripari biogáz üzem, 13 

szennyvíztisztítóra és 8 kommunális szemétlerakó telepre épülő biogáz üzem volt 
Magyarországon. Ezek döntő többsége kombinált áram- és hőtermelésre rendezkedett be 
gázmotoros egységekkel, a többi üzem pedig csupán hőt termel. A beépített gázmotorok 
összes elektromos teljesítménye 23,6 MWel, (Forrásalap: Magyar Biogáz Egyesült honlapja) 
mely 40%-os átlagos elektromos hatásfokot figyelembe véve megközelítőleg 60 MW 
beépített összteljesítményt jelent. Ennek a 60 MW energiának az előállításához 94,6 millió m3 
20 MJ/m3 alsó hőértékű tisztítatlan biogázra lett volna szükség éves szinten. Amennyiben ezt 
a teljes mennyiséget megtisztítanánk hálózati földgáz minőségre, azaz biometánt (a tiszta 
metán alsó hőértéke 33,95 MJ/m3) állítanánk elő belőle, akkor ebből 55,7 millió m3 normál 
állapotú gázt nyerhettünk volna. Ez a mennyiség a 2010-es 12,43 milliárd m3 (MEH adat) 
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földgáz felhasználásunk 0,45%-át lett volna képes kiváltani. Persze, ha minden köbmétere a 
földgázhálózatba került volna betáplálásra… 

A műszaki megvalósítás elterjedését még tovább hátráltatja egy Magyarországon 
megvalósuló betáplálási mintaprojekt hiánya. Bár az európai építési és üzemeltetési gyakorlat 
példái rendelkezésre állnak, azonban a sajátos hazai földgázipari környezet nem teszi lehetővé 
egy másik ország gyakorlatának közvetlen átültetését a hazai területre. 

 
 

5. Következtetések 
 
Jelenleg mind a biogáz termelői oldaláról, mind a földgázipar oldaláról látható érdeklődés 

mutatkozik a földgázhálózati betáplálást illetően. A termelői oldal elsősorban a kötelező áram 
átvétel folyamatosan változó gazdasági és jogszabályi környezetét szeretné átváltoztatni egy 
kiszámíthatóbb formára, de a betáplálás a fent vázolt hazai környezetben még nem teljesen 
szabályozott és egyértelmű. A földgázipar szereplői a jogszabályi kötelezettségüknek 
szeretnének megfelelni a betáplálásra való felkészüléssel. Az ő szempontjukból nem is 
annyira a betáplálandó gázmennyiségek, hanem inkább a betáplálással kapcsolatos minőségi 
(biztonsági) követelmények és az elszámolásban jelentkező anomáliák jelentik a legfontosabb 
kérdéseket. Látni kell azt is, hogy a reálisan hálózatba táplálható biogáz mennyiségek nem 
alkalmasak a földgáz importfüggőségünk kezelésére. A betáplálásra vonatkozó műszaki 
megoldások ismertek, az európai piacokon a tisztításhoz és a betápláláshoz szükséges 
berendezések bő választékkal rendelkezésre állnak. A hazai jogszabályi környezet szintén 
megfelelő irányvonalat ad a technológia elterjedéséhez, azonban még részleteiben hiányos. 
Pénzügyi támogatások nélkül pedig az üzemek és a hozzájuk kapcsolódó minőségjavító 
technológiák megtérülése a jelenlegi piaci földgázárakat nézve a legtöbb esetben kérdéses. 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
Jelen szakmai cikk a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt részeként – az 

Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az Európai 
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Az energetikai faültetvények fajta- és technológiai kérdései 
 
 

Abstract 
 
Choosing species of trees is a crucial point by planning of tree-plantation producing energy. Only fast 
grower species and subspecies with large production would have to be taken into consideration 
accordance with habitat. In spring of 2011 we gave rise to trial plantation for the sake of clarifying 
questions of subspecies and habitat, which plantation includes 5 Salix and 9 Populus on 1500 square 
metres. Our purpose is evolvement of the most efficient cultivation-technology on that habitat with 
subspecies suitable for the conditions and with available resources. We summarize our experiences 
until now in this paper. 
 
 

1. Bevezetés 
 
Az egyre növekvő energiafüggőség és a fosszilis energiahordozók készleteinek csökkenése 

miatt napjainkban az alternatív energiatermelés alapvető fontosságúvá vált. A megújuló 
energiaforrások közül Magyarországon a legjelentősebb a biomassza: összes megújuló 
energiatermelésünk több mint 90%-át adja. A biomassza energetikai célra történő 
felhasználásának egyik lehetséges módja szilárd energiahordozóként való eltüzelése hő- és 
villamosáram-termelés céljából. 

A Budapesti Corvinus Egyetem Kísérleti Üzem és Tangazdasága megújuló energia 
felhasználásának növelése érdekében az üzemépületek, üvegházak és fóliák fűtését biomassza 
kazánokkal kívánja megoldani, saját energetikai faültetvényre alapozva. A fajta és termőhelyi 
kérdések tisztázása érdekében 2011 tavaszán mintegy 1500 m2-en kísérleti ültetvényt hoztunk 
létre 14 különböző energetikai célra nemesített hazai és külföldi nyár és fűz fajtával. Célunk 
olyan termesztéstechnológia kifejlesztése, amely a terülten a termőhelyi adottságoknak 
megfelelő fajtával a rendelkezésre álló erőforrásokkal a lehető leghatékonyabb 
energiamérleggel és legkisebb fajlagos költséggel kivitelezhető. Dolgozatunkban az eddigi 
tapasztalatainkat foglaljuk össze. 

Az energetikai faültetvény a szántó művelési ágba sorolandó, az üzemmódot tekintve két 
változatát különböztetjük meg: az újratelepítéses és a sarjaztatott üzeműt (BARÓTFI I. 1998). 
A sarjaztatásos üzemmód alkalmazásakor jól sarjadó, nagy hozamú fafajokkal létesítik az 
ültetvényeket nagy tőszámmal. A 45/2007 FVM rendelet (a fás szárú energetikai ültetvények 
telepítésének engedélyezése, telepítése, művelése és megszüntetése részletes szabályairól, 
valamint ezen eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról) szerint sarjaztatásos típusú fás szárú 
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energetikai ültetvény kizárólag nyár, fűz és akác fajokból létesíthető. A nyárak és a füzek 
simadugvánnyal telepíthetők. A telepítés után 2-3 évenként kerül sor betakarításra. Az 
ültetvény élettartama a technológiától függően 15-25 év. A termesztés és a betakarítás 
technológiája jól illeszthető a mezőgazdasági technológiákhoz. 

A fafajok megválasztása döntő jelentőséggel bír egy energiatermelő faültetvény 
tervezésénél. Itt csakis a gyorsan növő fafajok jöhetnek számításba. A fűzfélék (Salix 
viminalis L., Salix alba L.) a folyók menti és egyéb vizes területek legjellegzetesebb fajai. Jó 
fagytűrő képességgel rendelkeznek. Termőhelyi igényüket tekintve a semleges vagy enyhén 
savas kémhatású talajokat kedvelik, egyenletesen jó vízellátottságot igényelnek (GENCSI L.–
VANCSURA R. 1997; LIEBHARD, P. 2009). LENTI és KONDOR (2008) Mátészalkán állított be 
kísérletet a Salix viminalissal energetikai céllal. Négy éves termesztési eredményeik alapján 
megállapították, hogy a Salix viminalis kevésbé válogat a talajban, ha vízellátottsága 
harmonikus. Viszonylag mélyre hatoló gyökere biztosítja a gyengébb minőségű talajokon 
történő termesztését is. 

A nyárnak sokkal nagyobbak a termőhellyel szemben támasztott igényei, mint az akácnak, 
vagy a fűznek. A melegebb, ködmentes levegőjű kedvezőbb fekvésű síkságok, árterek fafaja. 
Nagy nedvességigény mellett laza, tápanyagban gazdag talajt igényel, a szélsőségesen száraz 
éghajlati viszonyokat nem bírja. Kései tavaszi fagyokra igen érzékeny faj. Bizonyos 
körülmények között a hazai nyarak alkalmasak energetikai ültetvények létesítésére, de erre a 
célra a keresztezéssel létrehozott, majd vegetatív szaporítás során szelektált és klónozott 
fajták a legalkalmasabbak. A nemesnyarak változatos termőhelyeken termeszthetőek, de 
leginkább a félszáraz és üde, levegős, tápanyagban gazdag talajokat kedvelik (SULYOK 
D.−MEGYES A. 2006; GENCSI L.–VANCSURA R. 1997). 

Ma már több tucatnyi energetikai célra nemesített fajta, és még több fajtajelölt van 
Magyarországon. Összehasonlító vizsgálatunk több helyen elkezdődött. Azonban egy 
bizonyos termőhelyen a kipróbált fajokkal, fajtákkal végzett kísérletek eredményei teljes 
egészében nem adaptálhatók minden egyes ökológiai és ökonómiai helyzetre. Egyelőre a 
termeléstechnológia szinte minden elemében vannak még bizonytalanságok. Biztos 
produkció, energiamérleg és költséghatékonysági eredményeket még azért sem tudhatunk, 
mert tapasztalataink szerint a legrégebben ültetett magánkézben lévő energetikai célú 
állomány sem idősebb 8-9 évesnél. A kísérletünk fajtaösszetételét és a telepítési 
technológiáját mintegy egy éves kutatómunka, ill. tanulmányutak, üzemlátogatások tanulságai 
alapján határoztuk meg. A termesztéstechnológia kidolgozásában ingen nagy segítségünkre 
volt és lesz a Kísérleti Üzem és Tangazdaság Faiskolai Ágazatának vezetője, Rácz Szabó 
Róbert. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 
A fajta-összehasonlító kísérletünk helyszíne a BCE Kísérleti Üzem és Tangazdaság 

területe Soroksáron (Budapest, XXIII. kerület). A telepítés előtt talajfeltárást és 
talajmintavételt végeztünk. A felső 30 cm-es rétegből vett átlagmintán elvégeztük a szűkített 
talajvizsgálatot (1. táblázat). A termőhely talaja közepes humuszos rétegű (50 cm) humuszos 
homoktalaj, amelynek tápanyag-ellátottsága közepes, kis vízkapacitású, jó vízáteresztő 
képességű, gyengén lúgos, gyengén meszes és alacsony a vízoldható sótartalma. 

A telepítés 2011. március 21-29. között történt sima dugványról kézi erővel. Az ültetést 
megelőzően (tavasszal) a területet felszántottuk. Az ültetvény gyommentesítése mechanikai 
módon történt, a tövek között kézi munkaerővel, a sorok között talajmaróval. A száraz évjárat 
miatt öntözésre is szükség volt két alkalommal. Növényvédelmi beavatkozás nem volt az 
állományban. 
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1. táblázat. A kísérleti terület felső 30 cm-es talajrétegének fizikai-kémiai tulajdonságai. 
 

pH-H2O pH-KCl CaCO3 
(%) só (%) Humusz 

(%) KA AL-P2O5 
(mg/kg) 

AL-K2O 
(mg/kg) 

8,04 7,46 2,38 < 0,1 1,16 25 142,65 326,12 
 
A kísérleti ültetvény 14 sorból áll (45 m hosszú), mindegyik sorba más-más fajta került. A 

növényeket növekedési erélyük alapján rendeztük sorba, hogy a napot ne árnyékolják el 
egymástól. A telepített fajtákat, sor és tőtávolságait, ill. az eltelepített tőszámot és az eredés 
arányát a 2. táblázatban foglaljuk össze. A füzek között vannak Magyarországon nemesítettek 
('Varázsvessző', 'Express'), svéd származásúak ('Inger', 'Tordis') és lengyel ('Gigantea') fajták 
is. A nyarak esetében célunk a hazai nemesítésű ('Pannonia', 'Kopecky', 'I214', 'Koltay') és az 
olasz származású nemesnyarak ('AF2', 'Monviso', 'AF8', 'AF18', 'AF28') összehasonlítása volt. 
Az 'I214'-t kontroll fajtának használják a nyarak között. 

 
2. táblázat. A telepítés adatai 

 

Fajta Sortáv, tőtáv 
(cm x cm) 

Összes 
telepített 

dugvány (db) 
Eredés % 

Salix viminalis 'Varázsvessző' 60 x 25 180 68,3
Salix viminalis 'Gigantea' 75 x 75 60 90,0
Salix triandra + Salix viminalis 'Inger' 75 x 65 70 100,0
Salix schwerinii + Salix viminalis 'Tordis' 75 x 65 70 97,1
Salix alba 'Express' 300 x 75 70 100,0
Populus euramericana 'Pannonia' 300 x 50 86 67,4
Populus euramericana 'Kopecky' 300 x 50 86 70,9
Populus deltoides + P. euramericana 'I214' 300 x 50 86 82,5
Populus euramericana 'Koltay' 300 x 50 86 56,9
Populus euramericana 'AF2' 300 x 50 86 97,6
Populus euramericana 'Monviso' 300 x 50 86 90,7
Populus interamericana 'AF8' 300 x 50 86 87,2
Populus deltoides x P.Nigra 'AF18' 300 x 50 86 58,1
Populus deltoides x P.Canadensis 'AF28' 300 x 50 86 34,8

 
Az állományban augusztus közepén növényvédelmi felmérést végeztünk a fontosabb 

kártevők azonosítása érdekében, továbbá meghatároztuk az eredést fajtánként (soronként). 
Október elején a következő méréseket végeztük el: 

 magasság minden egyeden, 
 törzsátmérő 30 cm magasságban minden egyeden, 
 vesszők/ágak száma, hossza, átmérője minden egyeden. 

Az eredmények statisztikai feldolgozásához fajtánként 5-5 parcellát (ismétlést) alkottunk. 
Az ismétlések átlagértékeivel varianciaanalízist végeztünk Duncan-teszttel. A fahozam 
(térfogat) számításnál a törzset kúpként, a vesszőket pedig hengerként értékeltük. 

 
 

3. Eredmények 
 
Eredés 
A füzek a 'Varázsvessző' kivételével nagy arányban eredtek (2. táblázat), a „magyar” 

nyaraknak viszont kb. 1/3-a nem gyökeresedett meg. Az „olasz” nemesnyarak általában jobb 
eredést mutatnak, a 'Monviso' és az 'AF2' közel 100%-ban. Az 'AF18' és az 'AF28' fajták 
gyenge eredési aránya annak köszönhető, hogy a kísérletre kijelölt parcella szélén valamivel 
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lazább, homokosabb a talaj, és az ültetés idején nem volt megfelelő a talajszerkezet, így a 
dugványok környezete levegős maradt. A közel 100%-os eredési arány fontos követelmény az 
energetikai célú fajtákkal szemben, hiszen a hozamot jelentősen meghatározza, továbbá a 
pótlás jelentős élőmunka-igényű művelet, gépesítése szinte lehetetlen. 

 
Egyedekre vonatkozó mérési eredmények 
Mivel a füzek növekedési erélye szemmel láthatóan elmaradt a nyarakétól, és habitusuk is 

teljesen más, külön értékeltük őket. Egyedül a leginkább fa alakú 'Express' fűz mérhető össze 
a nyarakkal, így azt mindkét összehasonlításban szerepeltetjük. A füzek egyedein végzett 
mérések eredményeit a 3. táblázatban foglaljuk össze. A táblázatban az azonos betűjelek nem 
szignifikáns különbséget jeleznek. A bokorfüzek általában több mint egy tucat hajtást 
nevelnek, és a hozamot a hajtások száma határozza meg. A vesszők átmérője lehetővé teszi, 
hogy nádarató géppel, vagy Kemper kaszával betakarítható legyen. A vesszők száma az első 
évi betakarítás után várhatóan növekedni fog. Az 'Express' a bokorfüzekhez képest 
szignifikánsan több vesszőt hoz, törzsét ebben az összehasonlításban vesszőkét értékeltük. A 
vesszők átlagos hossza és átmérője alapján a füzek közül az 'Inger' és az 'Express' mutatja a 
legnagyobb növekedési erélyt. 

A nyarakat, ill. az 'Express' füzet egyedeinek törzsátmérője, törzshossza, az ágak száma, 
hossza és átmérője alapján hasonlítottuk össze (4. táblázat). A törzsmagasság és törzsátmérő 
alapján az „olasz” nyarak lényegesen nagyobb növekedési erélyűek, mint a „magyar” nyarak 
és az 'Express' fűz (nem ritka a 4 m-t meghaladó magasság az állományban). Hasonló 
mondható el a vesszők átlagos hosszáról és átmérőjéről is. Az 'Express' fűz vesszőinek száma 
azonban szignifikánsan nagyobb minden nyárfajtához képest. A nyarak között pedig a 
'Monviso' rendelkezik a legtöbb ággal. Az 'AF28' minden paraméterben lemaradt a többi 
„olasz” nyártól. 

 
3. táblázat. A füzek egyedein végzett mérések eredménye 

 
Vesszők 

Fajta Vessző, db összes hossz, 
cm 

átlagos 
hossz, cm 

összes 
átmérő, mm 

átlagos 
átmérő, mm 

Inger 12,6 a 769,0 a 65,7 c 85,4 a 7,2 d 
Tordis 15,6 a 554,3 a 37,4 a 76,9 a 5,3 b 
Varázsvessző 19,1 a 508,1 a 30,4 a 64,5 a 3,7 a 
Gigantea 16,9 a 720,8 a 48,4 b 83,2 a 5,4 b 
Express 48,2 b 3831,1 b 80,1 d 310,9 b 6,6 c 

 
4. táblázat. A nyarak és az ’Expressz’ fűz egyedein végzett mérések eredménye 

 
Vesszők 

Fajta 
Fa alapi 
átmérő, 

mm 

Fa 
magasság, 

cm 
Vessző, db átlagos hossz, cm átlagos átmérő, 

mm 
I. 214 27,2 abc 251,3 ab 7,9 a 71,8 bc 6,6 abc 
Koltay 27,1 ab 264,8 ab 10,3 a 71,8 bc 7,1 bcd 
Kopeczky 27,2 abc 258,3 ab 11,8 a 56,9 a 5,6 a 
Pannonia 26,4 a 245,5 a 11,3 a 60,4 ab 5,7 a 
Monviso 33,1 bcd 310,2 cd 23,3 b 68,4 ab 6,2 ab 
AF2 37,0 d 317,9 cd 12,6 a 84,6 cd 7,9 d 
AF8 38,2 d 312,7 cd 14,6 a 82,8 cd 7,4 cd 
AF18 33,3 cd 339,5 d 8,1 a 87,3 d 7,0 bcd 
AF28 29,4 abc 258,0 ab 10,1 a 72,3 bc 6,7 abc 
Express 27,8 abc 284,3 bc 48,2 c 73,7 bcd 5,9 ab 
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Hozamszámítások 
A bokorfüzek pontos hozamát tömegméréssel fogjuk meghatározni a téli betakarítást 

követően. Az egyedeken végzett mérések alapján térfogatszámítással megbecsültük a 
produkciójukat (5. táblázat). Az első vegetációs időszak után viszont messzemenő 
következtetéseket nem vonhatunk le a bokorfüzek várható produkciójára vonatkozóan, hiszen 
az első évi betakarítás után jelentősen megnő majd a hajtásaik száma. Egyelőre az 'Inger' és az 
'Express' szignifikánsan nagyobb egyedenkénti fatérfogattal bír. 

A fa alakú 'Express' fűz és a nyarak méreteiből már jobb közelítéssel meghatározhatók az 
egyedenkénti fahozamok (6. táblázat). Az összes fahozamban a törzs mérete a meghatározó 
még az 'Express' esetében is. Az „olasz” nyarak figyelemreméltó egyedenkénti produkciót 
mutatnak: a hazai fajtákhoz és a fűzhöz képest kb. kétszeres hozamot adnak a termőhelyen. 
Még az eredésben és a növekedésben jelentősen lemaradt 'AF28' is megelőzi a „magyar” 
nyarakat. 

 
5. táblázat. A füzek hozamadatai egy egyedre vonatkozóan. 

 

Fajta Vessző térfogat-
hengerként, dm³ 

Vessző térfogat- 
kúpként, dm³ 

Inger 0,027 c 0,009 c 
Tordis 0,009 b 0,003 b 
Varázsvessző 0,003 a 0,001 a 
Gigantea 0,011 b 0,004 b 
Express 0,027 c 0,009 c 

 
6. táblázat. A nyarak és az ’Expressz’ fűz hozamadatai egy egyedre vonatkozóan. 

 

Fajta Törzs térfogat, 
dm³ 

Vessző 
térfogat, dm³ 

Összes 
fahozam, dm³ 

I. 214 0,495 ab 0,025 abc 0,520 ab 
Koltay 0,518 ab 0,032 bcd 0,549 ab 
Kopeczky 0,512 ab 0,015 a 0,527 ab 
Pannonia 0,456 a 0,016 a 0,472 a 
Monviso 0,911 bcd 0,021 ab 0,931 bc 
AF2 1,180 d 0,042 d 1,222 c 
AF8 1,257 d 0,036 cd 1,293 c 
AF18 1,020 cd 0,036 cd 1,056 c 
AF28 0,609 abc 0,026 abc 0,635 ab 
Salix a. Express 0,590 ab 0,021 ab 0,610 ab 

 
Reális fajta-összehasonlítás az egy hektárra vetített hozamok alapján lehetséges. Az 

egyedenkénti fahozamok, az alkalmazott sor- és tőtávolság, ill. az eredési % alapján 
kiszámítottuk a hektáronkénti termés mennyiségét (1. ábra). A bokorfüzek első évi hozama 
messze elmarad az 'Express' fűztől és a nyarakétól. A nyaraktól lényegesen sűrűbben 
telepíthető 'Express' fűz produkciója a „magyar” nyarak hozamát jelentősen meghaladja, és az 
„olasz” nyarakéval mérhető össze. 
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1. ábra. A nyarak és a füzek hektáronkénti hozamadatai 
 
Kárkép 
Az ültetvényt augusztusban átvizsgáltuk a megjelenő kártevők azonosítása céljából. Zöld 

cserebogárral (Anomala vitis) mindenütt találkoztunk. A nyárfajtákon a nagy nyárfalevelész 
(Chrysomela populi) lárvaállapotban, illetve kifejlett egyedként is megtalálható volt. A 
leveleken aknázás nyoma is megtalálható (Phyllocnistis suffusella Zeller, Lepidoptera: 
Phyllocnistidae), sajnos ez alól egyik Populus faj sem kivétel. A leveleken jól láthatóak a 
járatok, melyek sok esetben a levélszegély mentén haladnak. A nyárfaszender (Laothoe 
populi) lárvája pillanatok alatt eltünteti az egész levelet. A füzek esetében a hajtásvégek 
összeszövődése a legszembetűnőbb, hogy pontosan melyik sodrómoly okozhatja, az további 
vizsgálatokkal állapítható meg. 

 
 

3. Következtetések 
 
2011 tavaszán 5 fűz és 9 nyárfajtával kísérleti energetikai faültetvényt hoztunk létre kis 

vízkapacitású, humuszos homok talajú termőhelyen. Az első vegetációs időszakban, október 
elején az állományban végzett mérések és állapotfelmérés alapján már megmutatkoznak a 
fajták közötti különbségek a növekedési erélyben. A bokorfüzek a soroksári termőhelyen 
valószínűleg nem fognak kiemelkedő termést produkálni. Hozamukat nagyban meghatározza 
a vesszők száma, a technológiának ezért az elágazódások segítésére kell irányulnia (az első 
évi vágással). A fűzfajták közül az 'Express' hektárra vetített produkciója a „magyar” 
nyarakéval mérhető össze, de szignifikánsan kiemelkedő növekedési eréllyel és fahozammal 
az „olasz” nyarak bírnak. Közülük is a fajták fenntartója és forgalmazója által a leginkább 
szárazságtűrőnek tekintett 'Monviso' és 'AF2', ill. az 'AF8' emelkedik ki. 

A hektáronkénti hozamot a fajták eredési %-a is jelentősen meghatározza. 
Ültetvényünkben a „magyar” nyarak gyökeresedése általában rosszabb arányú volt, mint az 
„olasz” nyaraké (kb. 1/3-a kiesett), viszont az eredésben lemaradtak az 'AF18' és az 'AF28' 
fajták is az ültetési hibák miatt. Azt a fontos következtetést kell tehát levonnunk, hogy a 
dugványozást megfelelő szerkezetű, jól ülepedett talajban kell végezni úgy, hogy a 
dugványok környezetében ne alakuljon ki kedvezőtlen, levegős mikroklíma. 

Károsítója sajnos minden fajtának van, de jelentős gazdasági kárt egyelőre még nem 
okoztak. Energetikai célra a fajtákkal szemben támasztott követelmények között a 
legfontosabb a termőhelyi alkalmasság, a nagy hozam és eredési arány. Saját felhasználásra 
történő termesztés esetén viszont az adott betakarítási lehetőség is nagyon fontos szempont, 
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hiszen jelentős költségtételt jelent. Meg kell találni a fajta növekedési erélyének megfelelő 
betakarító gépet és vágási fordulót. 
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Fás szárú energetikai ültetvények termesztéstechnológiai fejlesztése 
Kelet-Magyarországon 

 
 

Abstract 
 
Fast growing energy usage of the Earth's human population is the main reason for the utilization of 
alternative and renewable energy sources. Hungary has relatively poor position regarding most 
widespread alternative energy sources, because Hungary does not have considerable water or wind 
energy capacity. Therefore biomass production (including woody energy plantations) as a potential 
energy source must play an important role. Despite of this fact, the number of woody energy 
plantations are low. The main cause of this fact is that there is not clear and exact production 
technology for different regions in Hungary. The main aim of this project is to elaborate such a 
production technology for the Northern Great Plain Region. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A Föld népességének egyre növekvő energiafelhasználása az eddig hagyományosnak 

tekintett fosszilis energiaforrások mellett egyre nagyobb mértékben megköveteli az alternatív, 
és azon belül is a megújuló energiaforrások alkalmazását (HALUPA, L.−RÉDEI, K. 1992). 
Magyarország a legáltalánosabban használt megújuló energiaforrások tekintetében viszonylag 
rossz helyzetben van, hiszen lényeges vízenergia, ill. szélenergia kapacitással sem 
rendelkezik. Éppen ezért hazánkban kiemelt szerep jut a biomassza energetikai célú 
felhasználásnak. Ezt szorgalmazza az Észak-Alföldi Régió 2007-2013 fejlesztési stratégiája 
is, hiszen a 4. célkitűzésen (innováció-orientált agrárvertikum kialakítása) belül az egyik 
kiemelt (2. számú) prioritás a nem élelmiszercélú mezőgazdasági termelés elterjesztése, 
kiemelten az energetikai célú biomassza megtermelése. 

Hazánkban a fás szárú energetikai ültetvények területfoglalása csekélynek mondható 
(mintegy 5000 ha). Ennek egyik oka, hogy hazánkban nem létezik konkrét, termőtájakra 
lebontott megfelelő termesztéstechnológia (CSIHA, I.−BÁRÁNY, G. 2007). A jelen dolgozatban 
ismertetett projekt (REG_EA_KFI_09; Fás szárú energetikai ültetvények komplex 
technológiai rendszerének kidolgozása az Észak-Alföldi Régió területére, Baross Gábor 
Program) elsődleges célja ennek a hiánynak a pótlása az Észak-Alföldi Régió területére 
vonatkoztatva. A pályázati munka során az ERTI partnere a Napkori Erdőgazdák Zrt. A 
projekt futamideje alatt egy olyan, teljes mértékben a térség igényeire szabott 
termesztéstechnológia kidolgozásán dolgozunk, mely felöleli a fás szárú energetikai 
ültetvények ökológiai, fafaj és fajtamegválasztási, telepítési, ápolási, kitermelési, erdővédelmi 
valamint ökonómiai kérdéseit. 
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A következőkben a pályázati munka során, 2010-ben létesített fás szárú energetikai 
kísérletek főbb paramétereit ismertetjük. 

 
1. Püspökladány 065/16 hrsz. Akác és Nemes nyár energetikai kísérlet 
A kísérleti terület 2,2 ha. 
A nemes nyár kísérleti területrészen az ültetési anyag energetikai célból nemesített 7 

kísérleti fajta (jelzésük: 487, 490, 778, 800, 871, 879, 890) és három, államilag elismert 
nemes nyár fajta dugványa (I-214, Koltay, Kopecky), három ismétlésben. A telepítési hálózat 
2,5 m x 0,5 m. 

Az akác kísérleti területrészen 6 különböző ültetési hálózatot alakítottunk ki ’Pusztavacsi’ 
2/B akác csemete alkalmazásával. A kísérlet hat hálózati elrendezést tartalmaz. 

Ültetési hálózatok: 2,5 m x 0,5 m; 2,5 m x 0,5 m ikersoros; 2,5 m x 1,0 m; 2,0 m x 0,5 m; 
2,0 m x 0,5 m ikersoros; 2,0 m x 1,0 m. 

 
2. Napkor 0114/18-19 hrsz. Fehér fűz energetikai kísérlet 
A kísérlet területe: kb. 1 ha 
4 fűz klón (77; 78; 82; I-4/59 mint kontroll) lett telepítve 2,5 m-es sortávolsággal és 3 

különböző (0,3m; 0,5m; 0,6m) tőtávolsággal 2 ismétlésben, valamint gyomirtási kísérlet 
kapott helyet. 

 
3. Napkor 146 F Akác, Fehér fűz és Nemesnyár energetikai kísérlet 
A kísérlet területe: kb. 4 ha 
Elő állomány: nemesnyár (I-214, Pannónia) 
A kísérletben 10 különböző nyár klón (487, 490, 778, 800, 821, 879, 890, I-214, Koltay és 

Kopecky), 3 fűzklón (77, 78, 82) és akác csemete lett telepítve. A nemesnyár esetében a 
telepítési hálózat 3,0 m x 0,5 m volt, a fűz esetében 3,0 m x 0,5m, ill. 1,25 m x 0,5 m, míg az 
akác esetében kétféle sortávolságot (1,25 m és 2,5 m) és kétféle tőtávolságot (0,3 m és 0,6 m) 
alkalmaztunk, természetesen ezek kombinációjával. 

 
4. Nyírlugos 0171 hrsz. Nemesnyár energetikai kísérlet 
A kísérlet területe: kb. 0,5 ha 
10 nemesnyár klón (487; 800; 490; I-214; 890; Koltay; Kopecky; 879; 871; 778) lett 

telepítve 2,5 m-es sortávolsággal és 0,5 m-es tőtávolsággal 3 ismétlésben. Az egyes parcellák 
területe 150 m2, a parcellák közötti elválasztó sáv 2, ill. 2,5 méter. Parcellánként 150 db 
dugvány lett ültetve. 

 
5. Nyírlugos 0462 hrsz. Akác energetikai kísérlet 
A kísérlet területe: 3,5 ha 
Pusztavacsi származású akác csemete lett telepítve 2,5 m-es sortávolsággal és 6 különböző 

(0,3 m; 0,5 m; 0,6 m; 0,9 m; 1,0 m; 1,5 m) tőtávolsággal 3 ismétlésben. 
 
A tavalyi és az idei év folyamán folyamatosan figyelemmel kísértük az állományok 

fenológiai állapotát. Felmértük az egyes parcellák és hálózatok állományainak megmaradását. 
Mintavételes eljárással meghatároztuk az egyes parcellák és hálózatok állományainak 
dendrológiai adatait és dendromassza produktumát. 

A projektbe a korábban Napkor térségében létesített rövid vágásfordulójú 
energiaültetvények közül a Napkor 0220/95 hrsz. akác-nemesnyár, illetve a Napkor 650 B 
akác energetikai kísérlet került bevonásra. Jelen dolgozatban a Napkor 650 B kísérleten 
keresztül mutatjuk be a végzett munkát. 
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A 2010. évben Napkor térségében – a fentebb említett – rövid vágásfordulójú 
energiaültetvények közül a Napkor 0114/18-19. hrsz. fehér fűz, Napkor 146 F – akác-
nemesnyár-fűz, Nyírlugos 0462. hrsz. – akác, Nyírlugos 0466/1. hrsz. – fehér fűz, Nyírlugos 
0171. hrsz. – nemes nyár kísérletek kerültek beállításra. Jelen tanulmányban a Napkor 146 F 
akác-nemesnyár-fűz kísérleten keresztül mutatjuk be a végzett munkát. 

 
Napkor 650 B akác energetikai kísérlet 
A kísérletben az akác teljesítményét két növő térben – 2,5 m x 0,6 m és 2,5 m x 1,2 m 

(6666 és 3333 hektáronkénti tőszám mellett) – és több vágásciklussal vizsgáltuk (1. ábra). 
 

- 120 cm-es tőtáv 3333 db/ha terület: 1,4 ha
- 60 cm-es tőtáv 666 db/ha

NAPKOR 650 B
akác energetikai kísérlet

14 13 12 11 10 9 8

1 2 3 4 5 6 7 22,5 m

30 m
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1. ábra. Kísérleti vázrajz és hozamvizsgálati metodika (Napkor 650 B) 
 
A termőhelyi változékonyság kiszűrésére 7 ismétléses kísérleti elrendezést választottunk. 

A termőhelyi mozaikosságot jól szemlélteti a 2. ábra, mely az állomány magassági 
növekedését 5 kategóriára osztva ábrázolja. 

 

 
 

2. ábra. Termőhelyi mozaikosság akác ültetvény magassági adatai alapján (Napkor 650 B) 
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A kísérlet telepítéséhez kommersz, egy éves akác csemetét alkalmaztunk, a térségben 
szokásos telepítési technológia használatával. 

Ápolásként az első évben háromszori sorközművelést és kétszeri sorápolást, a második 
évben kétszeri sorközművelést végeztünk közönséges mezőgazdasági tárcsával. 

Ezt követően még a vágások után sem volt szükség és lehetőség a sorközök talajápolására. 
A kitermelést a kísérleti cél érdekében kézi kitermeléssel és kezelésenkénti mérlegeléssel 

végeztük. 
Tapasztalataink alapján elmondhatjuk, hogy a vizsgált területen az eddigi mérések alapján 

a sűrűbb hálózat hozamadatai folyamatosan felette voltak a ritkább hálózat hozamainak. 
Bár a dendrometriai felvételek szinte minden mérésnél mutatták a tágabb hálózatban az 

egyedek nagyobb növekedési erélyét, de a tőszámból következő hozamtöbblet ezt az előnyt 
kompenzálta (CSIHA I.−RÁSÓ J.−KESERŰ ZS.−KAMANDINÉ V. Á. 2010). 

A 3. ábra azt szemlélteti, hogy mind a két növőtér elérte a hozam maximumot, így az 
arányok változására nem számíthatunk. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
  

3. ábra. Hozamnövekedési grafikon (Napkor 650 B) 
 
Napkor 146 F Akác, Fehér fűz és Nemesnyár energetikai kísérlet 
A kísérlet területe: kb. 4 ha 
Elő állomány: nemesnyár (I-214, Pannónia) 
A kísérletben 10 különböző nyár klón (487, 490, 778, 800, 821, 879, 890, I-214, Koltay és 

Kopecky), 3 fűzklón (77, 78, 82) és akác csemete lett telepítve. A nemesnyár esetében a 
telepítési hálózat 3,0 m x 0,5 m volt, a fűz esetében 3,0 m x 0,5m, ill. 1,25 m x 0,5 m, míg az 
akác esetében kétféle sortávolságot (1,25 m és 2,5 m) és kétféle tőtávolságot (0,3 m és 0,6 m) 
alkalmaztunk, természetesen ezek kombinációjával. 

A kísérlet telepítése 2010 áprilisában történt. Elvégeztük a kísérlet állományának teljes 
felvételezését. Megmértük az egyes parcellák egyedeinek tőátmérőjét és magasságát, valamint 
hozamvizsgálatot végeztünk. 

 
Jelen tanulmányban csak az akác kísérlet hozam eredményeinek bemutatását szeretnénk 

prezentálni (4. ábra). A diagram jól szemlélteti, hogy a dendromassza-hozamokat tekintve 
ebben a kísérletben is a legkisebb növőtér (1,25 m x 0,3 m; 0,375 m2) mellett kaptuk a 
legnagyobb dendromassza produktumot. Ezek az eredmények egybevágnak a korábban – a 
Napkor 150 B akác hálózati kísérletben – bemutatott eredményekkel, miszerint a szűkebb 
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telepítési hálózatból adódó növedékveszteséget a hozam tekintetében a nagyobb hektáronkénti 
tőszám kompenzálja.  

A dolgozatban bemutatott eredményeket további kísérleti eredményekkel szükséges 
alátámasztani, amelyeket hasonló termőhelyen és hasonló fafaj (klón) összetétellel szükséges 
elvégezni. 
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4. ábra. Akác energetikai hálózati kísérlet hozamai (szárazanyag t/ha) 
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A biodízel-alapanyagok előállításának lehetőségei Magyarországon 
 
 

Abstract 
The Opportunities of Biodiesel in Hungary 

 
Biofuel production got a prominent role both in climate protection and in absorbing excess capacities 
in agriculture. Biodiesel production based on edible oil plants can be central for Hungary given its 
agricultural endowments and climate. It is thus important to analyze where, under what conditions and 
in what proportions we can devote land to biodiesel production and explore the limits for increasing 
crop yields. Properly regulated biofuel raw material production and domestic biofuel consumption 
have positive economic effects, and they can also help in achieving the EU criteria in renewable 
energy generation and use. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A bioüzemanyagok gyártásának ötlete nem új, állítólag már Henry Ford és Rudolf Diesel is 
növényi energiával hajtott autókat álmodott meg, de akkor az olajszármazékok alacsony ára 
miatt elvetették ezt a megoldást. 

A bioüzemanyagok olyan biológiai eredetű motorhajtóanyagok, amelyeknek alapanyagait 
döntően a mezőgazdaságban termesztett kultúrnövények biztosítják (HOLUBÁR Z. 2006). 

A két legfontosabb fajtája a bioetanol és a biodízel. A biodízel növényi alapú 
motorhajtóanyag, amelynek előállításához elvben bármely növényi olaj alkalmas. A biodízel-
iparág legvalószínűbb nyersanyagforrása azonban Európában a repce és a napraforgó, másutt 
a szója- és a pálmaolaj. 

A bioetanol alkohol alapú alternatív üzemanyag, melyet cukor-, illetve keményítő tartalmú, 
esetleg cellulóz alapanyagokból állítanak elő. A keményítőt először cukorrá, majd a cukrot 
alkohollá alakítják át, erjesztéssel és lepárolással. A bioetanol alapanyaga alapvetően két 
típusú lehet. Egyrészt készülhet keményítő és cukor tartalmú mezőgazdasági terményekből 
(búza, kukorica, árpa, cukorrépa, burgonya, manióka, cukornád), másrészt alapulhat a gyártás 
cellulóz tartalmú biomasszán (növényi eredetű szálak, rostok) is (BAI A. 2002). 

 
 

2. Biodízel előállítás 
 
A repcéből és a napraforgóból kinyert olaj (triglicerid) közvetlenül is felhasználható 

üzemanyagként, ám ez bizonyos hátrányokkal is együtt jár: át kell alakítani a motorokat, a 
dízelhez képest magas az üzemanyag viszkozitása, megnő a motor fogyasztása, bonyolult a 
szabványosítása. Ezek a hátrányok azonban egyszerűen kiküszöbölhetők az úgynevezett 
átészterezéssel, melynek során a repce- (ill. napraforgó-) olajat lúgos közegben metanollal 
reagáltatják és termékként repce (vagy napraforgó) olaj-metilésztert (RME) és glicerint 
kapnak. A repceolaj-metilészter (RME) pedig nem más, mint a biodízel (PAPPNÉ V. J. 2008). 

Nagy előnye, hogy maga az észterezés kevés energiát igényel, így a gyártás során 
kevesebb az energiafelhasználás, és a szén-dioxid kibocsátás is. Hátránya, hogy a 
nyersanyagként használt növényolaj előállításához – viszonylag magas melléktermékhányad 
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mellett – nagy mennyiségű terményt kell feldolgozni, a feldolgozás során károsanyag kerül a 
levegőbe, valamint az, hogy az észterezés során nehezen értékesíthető glicerin keletkezik. 
 
 

3. A magyarországi biodízel előállítás indokai 
 
Hazánkban az importenergia drágul, és ára általunk befolyásolhatatlan, illetve bizonytalan 

az ellátás. Az országra nézve ez nem túl kedvező állapot, hiszen gazdasági fejlődésünk egyik 
alappillére a rendelkezésünkre álló, illetve beszerezhető energiahordozók mennyisége. 

Magyarország viszonylagos földrajzi helyzetének köszönhetően az európai területekkel 
összehasonlítva a globális felmelegedés hatásai fokozottabban jelentkeznek. A medencejelleg 
hat a napfénytartamra, a levegő hőmérsékletére, +2 oC hőmérsékleti többlet jellemző az 
övezetes átlaghoz képest, a csapadék térbeli eloszlására és a széljárásra. A szelek általában a 
hegységkeret felől a medence belseje felé fújnak. A Tisza vonalától nyugatra ÉNy-i, a 
Tiszától keletre ÉK-i szelek uralkodnak. A hegységkeret védő hatásának köszönhetően a 
magyarországi átlagos szélsebesség (2-4 m/s) jóval kisebb, mint a Kárpát-medencétől 
nyugatra. Jellemző a szennyezettség, a köd, az erősebb kontinentalitás (meleg nyár, hideg tél), 
a kevesebb felhő és a magasabb napfénytartam (PAJTÓKNÉ T. I. 2011). Ezek következtében az 
ország felett lévő légréteg nehezebben tisztul, így az alkalmazott motorhajóanyagok 
összetétele fontos a környezetvédelem szempontjából. 

Településeink és állattartó-telepeink hulladékgazdálkodása többnyire elmarad az EU 
követelményeitől, a mezőgazdasági termékek piaca bizonytalan, az emelkedő életszínvonal 
pedig növekvő hulladék- és károsanyag-kibocsátással jár. 

A magyar mezőgazdaság számára egyszerre jelent szükségszerűséget és lehetőséget a 
biodízel gyártása. A mezőgazdaság számtalan problémával küszködik. Jellemző az 
állattenyésztés és a növénytermesztés egyensúlyának a megbomlása; a jelentős mennyiségű 
gyepterület, amelyet nem tudnak teljes mértékben kihasználni, illetve a gabonaágazat túlsúlya 
a szántóföldi növénytermesztésen belül. 

2001-ben fordult az Európai Unió figyelme a biohajtóanyagok felé. Ekkor terjesztette elő 
azokat a javaslatokat a Bizottság, amelyeket 2003-ban fogadtak el a bioüzemanyag-irányelv, 
illetve az energiaadóztatási-irányelv 16. cikke formájában. A 2003-as irányelv ajánlja, hogy 
2005 végéig a közlekedési célú felhasználásra értékesített üzemanyag minimum 2%-a 
bioüzemanyag legyen, 2010 végére 5,75%-nak kell biohajtóanyagnak lennie, sőt 2020-ra el 
kell érni a 10%-ot (EURÓPAI KÖZÖSSÉGEK BIZOTTSÁGA). 
 
 

4. Alapanyag-növények vetésterületének megoszlása régiók szerint 
 

  
 
1. ábra. A repce- és a napraforgómag vetésterülete Figure 1. Production area of rapeseed and 

sunflower seed (Saját szerk., Forrás: www.ksh.hu) 
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Hazánkban a biodízel gyártásakor felhasználható napraforgó és repce mennyiségének több, 
mint felét magángazdaságok és kis területű termelőszövetkezetek termelik meg. Az őszi 
káposztarepce termesztésekor kedvező helyzetben van az ország nyugat-dunántúli és észak-
magyarországi része, mivel a növény sok csapadékot igényel ősszel és tavasszal egyaránt 
(1. ábra). Igényes a repce a talajjal szemben is. Elsősorban a jó vízgazdálkodású és magas 
humusztartalmú, kötöttebb talajokat kedveli (MÁTHÉ A. 1992). Magyarországon jelentkező 
medencehatás következtében a környező országok mezőgazdasági területeihez képest 
magasabb az éves csapadékösszeg. Így hazánk kedvező körülményeket biztosít a 
csapadékigényes alapanyagnövények termesztéséhez (PAJTÓKNÉ T. I. 2011). 

A napraforgó szintén a csapadékosabb hazai területek növénye, bár a repcéhez képest az 
ország egészén termeszthető. A szélsőséges talajok kivételével mindenütt terem. Az alföldi, a 
dél-dunántúli és az észak-magyarországi régiókban termesztik a legnagyobb arányban 
(1. ábra). 

 

 
 

2. ábra. Repce- és napraforgómag termesztés adatai Figure 2. Trend in production of rapeseed and 
sunflower seed (Saját szerk., Forrás: www.ksh.hu) 

 
A 2003-as bioüzemanyag-irányelv miatt – amely kitűzte a bioüzemanyag előállításban 

elérendő célokat – a repce és a napraforgó iránti kereslet megnövekedett. 2004-es évtől 
vizsgálva 2009-ig a repce termésmennyisége évente folyamatosan emelkedett, míg a 
napraforgó esetében szintén termésmennyiség növekedésről beszélhetünk, bár ez nem volt 
folyamatos (2. ábra). 

A napraforgó iránti igény és a napraforgóolaj fogyasztása fokozatosan növekszik. Ebben 
közrejátszik az, hogy a repcéből főként biodízelt készítenek, s helyére az emberi 
szükségleteket kielégítő napraforgóolaj lép. Nyugat-Európa többlet napraforgó étolaj-
igényének egy részét Magyarországról vásárolják meg, így e növény piaca ígéretesnek tűnik 
az elkövetkezendő években. 

Napraforgó és repce esetében egy hektárról 2-3 tonna mag takarítható be, amelyből 
körülbelül 1-1,5 tonna biodízel nyerhető, vagyis egy tonna olajos magból 450-500 kilogramm 
biodízel állítható elő (AVAR L. 2006). 
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3. ábra. A repcemag és a napraforgómag vetésterületének alakulása Figure 3. Trend in production 
area of rapeseed and sunflower seed (Saját szerk., Forrás: www.ksh.hu) 

 
2010-ben Magyarországon repcét 258 ezer, napraforgót 502 ezer hektáron termesztettek, 

vagyis a szántóterület 5,9%-án volt repce és 11,6%-án termett napraforgó (3. ábra). 
Mértékadó szakmai vélemények szerint a napraforgó vetésterülete 550-600 ezer, míg a 
repcemagé 300-400 ezer hektáron maximalizálódik főként agrotechnikai okok miatt 
(NAGY Z. 2007). Ebből következően a napraforgómag vetésterülete már nem növelhető 
jelentős mértékben, viszont a repcemag területe igen. 

 
 

5. Feldolgozó üzemek 
 
Az uniós irányelv számtalan biodízel üzem tervezetét hívta életre. Ezek közül volt olyan, 

amelynek az építése el sem kezdődött, illetve félkész állapotban maradt, valamint olyan is 
akadt, amit ugyan megépítettek, sőt a termelés is megkezdődött, viszont egyéb – elsősorban 
anyagi – okok miatt az üzemeltetés mégis leállt. 

Hazánk jelenleg működő legnagyobb gyártó kapacitással rendelkező biodízel üzeme 
Komáromban van. 150 000 tonna biodízel előállítására alkalmas gyár 2008-ban kezdte el a 
termelést. A tulajdonos az osztrák Rossi Biofuel Zrt., amelyben a MOL-csoport 25 százalék 
plusz egy részvényrészesedést birtokol. Az előállított bioüzemanyagból 120 000 tonnát a 
MOL lekötött, a többit pedig külföldön értékesítik.  
(http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/igy_autoznak_a_hasznalt_sutoolajjal.491167.html). 

A jelentős alapanyag mennyiséget feldolgozó üzemek közé tartozik a Közép-Tiszai MG 
Rt. által Bánhalmán 2002 óta működtetett üzem. Ennek kapacitása 3 000 tonna/év. A 
környező területeken élő gazdák által termelt repce-, illetve napraforgómagot vásárolja fel a 
cég a gyártáshoz. Számításaik szerint 9 000 tonna alapanyag-mennyiségre van szükségük 
évente, amelyet körülbelül 4 500 hektár vetésterületen termesztenek  
(http://www.emergia.hu/index.php?option=com_content&task=view&id=48&Itemid=84). 

Mátészalkai üzemében 12 000 tonna biodízelt képes előállítani az Inter-Tram Kft., mely 
2006-ban kezdte meg működését. A gyártáshoz szükséges alapanyagot a környékbeli 
mezőgazdasági termelőktől veszik át (www.intertram.hu). 

A Zöldolaj BB Zrt. tulajdonában lévő visontai biodízel üzemben 40 000 tonna üzemanyag 
állítható elő 120 000 tonna olajos magból. Az alapanyag-beszerzést lehetőség szerint a hazai 
piacról kívánják megoldani. A Mátrai Erőmű Ipari Parkjában lévő üzemben keletkező 
melléktermék egy részét a Mátrai Erőmű hasznosítja, illetve a biodízel termeléséhez 
szükséges hőt és elektromos áramot az Erőmű biztosítja (http://www.zoldolaj.hu/). 
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A fenti kapacitásokat összeadva kapjuk, hogy a Magyarországon lévő biodízel üzemek 
teljes kapacitása körülbelül 205 ezer tonna/év. 

 
 

6. Diszkusszió 
 
A 2009-as adatok alapján a betakarított repcemennyiség 579 ezer tonna, a rendelkezésre 

álló teljes mennyiség 793 ezer tonna (behozatallal és az év eleji nyitó készlettel), míg 
napraforgó esetében a betakarított mennyiség 1 256 ezer tonna, a rendelkezésre álló teljes 
mennyiség 2 054 ezer tonna volt. Az év végi záró készlet repcéből 17 000 tonna, 
napraforgóból 622 000 tonna. Repcéből a kivitel 705 000 tonna, napraforgóból 780 000 tonna 
volt. A repcéből ipari feldolgozásra 52 000 tonna került, a napraforgóból 601 000 tonna, ez a 
teljes rendelkezésre álló mennyiségek 6,5%-a és 29%-a, a belföldön felhasznált 
mennyiségeknek (ez a teljes mennyiségből az export és a záró készlet nélküli mennyiség) 
pedig 73%-a és 92%-a (KSH). 

2009-ban 133 000 tonna biodízelt állítottak elő Magyarországon (EBB). 
Ha a repce és a napraforgó maximális vetésterületén folyna termelés, akkor 1,06 millió 

tonna repcét és 1,47 millió tonna napraforgót lehetne betakarítani a jelenlegi agrotechnológia 
és átlaghozam mellett. Fejlettebb technológiával 1,7 millió tonna repce és 2,2 millió tonna 
napraforgó termeszthető. A repcemagból előállított biodízel gyártása körülbelül 2,5-3 tonna 
hektáronkénti termésmennyiség fölött nyereséges. 

Ezek alapján, ha a repce teljes egészében belföldön kerülne feldolgozásra, és az ipari 
feldolgozásra szánt mennyiség 90%-ából biodízelt állítanának elő (teljes mennyiség 80%-a), 
akkor a korábbiak alapján a közeljövőben elérhető repcéből előállított biodízel maximális 
mennyisége 600 000 tonna lehet. 

Ez az átlagos és a közeljövőben várható hazai gázolaj-fogyasztás körülbelül 20%-ának 
megfelelő mennyiség (4. ábra). 

 

 
 

4. ábra. Magyarországi gázolaj-felhasználás alakulása Figure 4. Trend in diesel utilization (Saját 
szerk., Forrás: www.petroleum.hu) 

 
 

7. Konklúzió 
 
A biodízel gyártása kedvező következményekkel járhat Magyarország gazdasága számára. 

Az Európai Unió tagjaként a tagországokra vonatkozó előírásokat be kell tartani, ez 
vonatkozik a 2003-as üzemanyag-irányelvre is, vagyis a bioüzemanyagok arányának a 
közlekedési célú energiafelhasználásban el kell érnie a kitűzött célértéket. 
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Véleményem szerint nagyon fontos odafigyelést és átgondolt területhasználatot követel a 
bioüzemanyag-alapanyag termesztés. Több szempontot mérlegelni kell a növénytermesztés 
során. Az ország jó minőségű szántóföldjein csak ott engedélyezhető alapanyagtermesztés, 
ahol a talaj és az éghajlati feltételek is ennek kedveznek. Nem szabad olyan területeken 
kizárólagosan olajnövényeket termeszteni, amelyek élelmiszernövények számára 
megfelelnek. Helyette alkalmazható a vetésforgó rendszere – például az olajnövényeket 
gabonafélékkel lehet ugyanarra a területre felváltva vetni. Így kevésbé merül ki a talaj az 
egyoldalú növénytermesztésben. 

A biodízel versenyképessége nagymértékben függ a kapcsolódó állattenyésztési és 
feldolgozóipari ágazatok közelségétől, méretétől és jövedelempozíciójától. A biodízel 
gyártásakor képződő olajpogácsa maradéktalan hasznosítására alkalmasak lehetnek a biogáz-
telepek és a bio-hőerőművek, melyek számára éppen a hulladékhő elhelyezése jelenthet 
gondot. Ezen üzemek egymás közelébe telepítésével megoldható lenne az összes képződő 
termék maradéktalan felhasználása, így a végtermékek garantált piaci értékesítése. Ez végső 
soron az alapanyag termelésben résztvevő mezőgazdasági termelők helyzetét is stabilizálná, 
nemcsak rövid, hanem hosszú távon is (BAI A. 2002). 

A biodízel gyártásához szükséges alapanyagok közül a repce és a napraforgó egyaránt 
kedvező feltételek mellett termeszthető az ország területén. Az Unió által meghatározott 
értékek elérése, illetve a külföldi kereslet miatt az utóbbi években növekedett az olajos 
növények termesztésének területe, és ezáltal a termésmennyisége is. Ennek egy részét a hazai 
olajgyárak dolgozzák fel étkezési célokra, illetve bioüzemanyagnak, a többit pedig külföldön 
értékesítik. 

Mindenkor tekintettel kell lenni arra, hogy a bioüzemanyag-alapanyag termesztés a 
környezet- és klímavédelemnek, a mezőgazdasági problémák megoldásának és az uniós 
előírásoknak is megfeleljen. 

A fenti számítások mutatják, hogy az uniós célkitűzéseket Magyarország teljesíteni tudja. 
A hazai gázolaj-felhasználás 20%-ának kizárólag repcemagból előállított biodízellel való 
kiváltása lehetséges a repce maximális vetésterületen és megfelelő technológiával termesztett 
és 80%-ban bioüzemanyag-gyártásra felhasznált mennyiségéből. Ennek az alapanyag-
mennyiségnek a feldolgozásához a jelenlegi gyártókapacitást háromszorosára kell növelni. 

Látható azonban, hogy napraforgóból is jelentős mennyiség lenne még felhasználható. 
Szintén fontos megvizsgálni a bioetanol gabonanövényekből és cukorrépából történő 
előállítását. 

Meggondolandó lenne egy olyan törvényi szabályozás, amely a mezőgazdaság által 
felhasznált üzemanyagok esetében magasabb arányban követelné meg a bioüzemanyagok 
használatát. Ezzel élénkíthető és védhető a belföldi piac, javítható az agrárium helyzete, 
valamint csökkenthető a kereskedelmi szállítás környezeti terhelése. 
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Biohulladékok komplex hasznosítása energetikai és 
hulladékártalmatlanítási célból 

 
 

Abstract 
 
Sustainable agricultural development, increasing the rate of renewable energy sources have become an 
actual economic problem. The paper introduces such biogas production and utilization methods which 
are suitable for providing continuous operation of existing biogas plants and also for determining the 
parameters of establishing biogas plants. Experimental variants (mixtures of liquid pig manure and 
plant additives) were developed to produce biogas, to intensify biogas yield and waste disposal, and 
then gas engine tests were made for the energy utilization. The system can be expandable by the 
utilization of other organic materials, so it supports efficient operation. Furthermore, it can be the 
pillar of the energy independence of rural life, because during the establishing of the eco-energy 
system ecological aspects are taken into consideration, which makes this system sustainable and waste 
disposal requirements can be integrated too. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A klímaváltozás, illetve a fosszilis energiahordozók tartós és folyamatos áremelkedésének 

szinergikus hatására – világ- és hazai viszonylatban is – előtérbe került a megújuló 
energiahordozók előállítása és hasznosítása. Az alternatív energiaforrások terjedésének 
legfőbb indoka az energiaellátás biztonságának növelése, optimális esetben a teljes 
energetikai függetlenség megteremtése. A biogáz létjogosultságát az energetikai szempontok 
mellett környezetvédelmi megfontolások és EU-s elvárások is indokolják, ugyanis 
környezetünk állapotának megőrzése és az energiaigények hatékony kielégítése a 
hagyományos és a megújuló energiaforrások harmonizált alkalmazásával oldható meg. 
Cikkünk a biogáz energetikai célú előállításával és felhasználásával foglalkozik. Azt 
vizsgálja, hogy egy adott rendszer átalakítása nélkül hogyan lehet az energetikai és 
hulladékártalmatlanítási követelményeket együttesen kielégíteni. 

 
 

2. Kutatási feladat, célkitűzés 
 
Jelen cikkben a biogáz előállítás és hasznosítás kérdéskörének a komplexitását vizsgáljuk. 

A biogáz elterjedését megalapozó kutatómunka során feltételeztük, hogy adott 
körülményekhez és kiindulási feltételekhez hozzárendelhető olyan energia előállítási és 
hasznosítási technológia, amely hulladékártalmatlanítási szempontból is az optimális 
megoldáshoz közelít. Célunk volt vizsgálati eredményekkel is alátámasztani, hogy a biogáz 
előállítási és hasznosítási technológiai folyamatot együttesen, komplex rendszerként kell 
vizsgálni. A kutatás során elvégzendő feladatok: 

 A sertés hígtrágya alapon különböző adalékanyagokból előállított biogázok 
gázmotorokban történő hasznosíthatóságának vizsgálata energianyerési céllal. 

 Hulladékártalmatlanítás megvalósítása komplex hasznosítás révén. 

                                                            
1 Dr. Meggyes Attila Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapest 
E-mail: meggyes@energia.bme.hu 
2 Dr. Nagy Valéria Szegedi Tudományegyetem, Műszaki Intézet, Szeged E-mail: valinagy78@mk.u-szeged.hu 
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Biogáz előállítás és hasznosítás révén a koncentráltan jelentkező szerves szennyező 
anyagok környezetbarát hasznosítása és az energiatermelés együttesen valósítható meg. 
Konkrét példán keresztül bemutatjuk azt is, hogy egy adott sertéstelep (híg)trágya 
problémájának kezelésével hogyan alakítható a telep stabil energiaellátó és 
hulladékártalmatlanító egységgé. 

 
 

3. Tudományos előzmények 
 

3.1. Biomassza alapú energiatermelés – biogáz 
 
Az energetika összetett rendszer, ennélfogva az energiatermelés és az energetikai átalakítás 

rendszerszemléletű gondolkodást kíván, amihez elsősorban szemléletváltásra van szükség. 
Elsődleges szempont az energiaigény minél kisebb környezetterhelés mellett történő 
maradéktalan kielégítése (NEMCSICS Á. 2003). Megállapítható, hogy a szükségszerű 
energetikai struktúra átalakulást a biomassza alapú energetikai rendszerek jelenthetik. A 
különböző összetételű biomasszából történő biogáz előállítás, illetve hozamfokozás 
lehetőségeivel számos hazai és külföldi egyetem, illetve kutatóintézet kutatói foglalkoztak és 
foglalkoznak. Azonban a biogáz előállítást különálló technológiaként, nem pedig komplex 
hasznosítási rendszer részeként kezelik (BRAUN R 1982). Elsődlegesen az alapanyagok 
típusait és azok lebomlási tulajdonságait, míg (MÜLLER J. ET AL. 2003) különböző sertés 
hígtrágya alapú szubsztrátok anaerob lebonthatóságát és a különféle előkezelő eljárások 
hozamfokozó hatását vizsgálták. GUNASEELAN, V. N. (1997); LEHTOMÄKI, A. ET AL. (2006); 
MATA J. ET AL. (2000), valamint PANICHNUMSIN, P. ET AL. (2010) a trágyák és a különféle 
növényi eredetű anyagok fermentációját tanulmányozták, kísérleteikben a pozitív szinergikus 
hatások magasabb fajlagos metánhozamok lehetőségét teremtették meg. KALYUZHNYI, S. ET 
AL. (2000) a sertés hígtrágya integrált mechanikai, biológiai és fizikai-kémiai kezelését 
kutatták. Kidolgozták az anaerob lebontás matematikai modelljét, numerikus kísérletekkel 
feltárták és leírták a fő szabályozó tényezőket. 

 
 

3.2. Biogázok felhasználása gázmotorban 
 
A biogáz a földgázhoz hasonló, rendkívül sokoldalúan felhasználható gázhalmazállapotú 

anyag, azonban a földgázhoz képest eltérő tüzeléstechnikai és összetételbeli sajátosságokkal 
rendelkezik, ezért a földgáztüzeléshez képest eltérő feltételrendszert kíván (KAPROS T. 2009). 
A biogáz felhasználásának egyik módja a belsőégésű motorban történő hasznosítás. A 
tüzeléstechnikai célú kutatások meghatározó hazai bázisintézményei az inert tartalmú, 
alacsony fűtőértékű gázok – közöttük a biogázok – eltüzelésének lehetőségeit, alkalmazásuk 
műszaki-gazdasági hatását vizsgálják, illetve elemzik a biogáz tüzeléstechnikai tulajdonságait 
(KEREK I.–RIBA D. 1999; SELMECI J. 1998). SÁNDOR I. (1965) már az 1960-as években végzett 
kísérleteket a gázmotorok szükségességének indokolására. NEYELOFF, S–GUNKEL, W (1981) a 
biogázok égésének modellezésével, szimulációjával foglalkozott, illetve vizsgálta a szén-
dioxid gyulladási határra gyakorolt hatását. PORPATHAM, E. ET AL. (2005) azt vizsgálták, hogy 
a biomasszából előállítható biotüzelőanyag milyen feltételek mellett alkalmazható belsőégésű 
motorok hajtóanyagaként. Földgázzal, biogázzal, illetve azok keverékeivel üzemeltetett 
négyütemű egyhengeres motor működését és károsanyag kibocsátását vizsgálták. 

HUANG, J.–CROOKES, R. J. (1998) egyhengeres négyütemű szikragyújtású motorral 
végeztek kísérleteket állandó fordulatszámon növekvő kompresszióviszony, valamint adott 
CO2 tartalom (37,5%) és adott légviszony tényező (0,97) mellett. A kompresszióviszony 
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növelése intenzíven növekvő NOx és HC kibocsátást okozott. CROOKES, R. J. (2006) további 
vizsgálatokat is végzett változó CO2 tartalom mellett. Megállapította, hogy növekvő CO2 
arány csökkenő NOx kibocsátást eredményez, mely az égési sebesség és az égési 
csúcshőmérséklet csökkenésének köszönhető. 

A különböző összetételű biomasszából történő megújuló energiahordozó előállításának 
lehetőségeivel, illetve hasznosítási alternatíváival számos hazai és külföldi kutató, 
kutatócsoport is foglalkozott, illetve foglalkozik ugyan, azonban nem rendszerszinten. 

 
 

4. A kutatás módszerei és eredményei 
 
A biogáz előállítási és hasznosítási kutatások együttes bemutatása révén a mezőgazdaság 

és az energetika egymásmellettiségét kívánjuk érzékeltetni, mintegy rámutatva a néhány száz 
egyedes sertéstelepek hulladék problémájára, illetve a sertés (híg)trágya egyik lehetséges 
kezelési módjának megvalósíthatóságára, továbbá egy stabil energiatermelő egység 
kialakításának lehetőségére. A biogáz előállítási és hozamfokozási kutatások eredményei 
feltárják, hogy a sertés (híg)trágya és a különböző adalékanyagok fermentációjával mennyi és 
milyen összetételű biogáz keletkezik. A biogázok szikragyújtású belsőégésű motorban történő 
hasznosítása során pedig információ gyűjthető arról, hogy a különböző alap- és 
adalékanyagokból származó biogázok milyen hatással vannak a gázmotorok üzemére. 

A kutatás során sertés (híg)trágya bázisú kísérleti variánsokat dolgoztunk ki különböző 
növényi eredetű adalékanyagok felhasználásával. Az intenzív hozamfokozás nem ment a 
minőség (metántartalom) rovására, azonban a metántartalom stabilitása adalékanyag függő. 
Az 1. táblázat azokat a kísérleti variánsokat tartalmazza, amelyekből potenciálisan 
energianyerésre alkalmas mennyiségű és minőségű biogáz állítható elő. 

 
1. táblázat. A kiválasztott kísérleti variánsok (Megjegyzés: A sertés hígtrágya szárazanyag tartalma 
4% volt, a kísérletek időtartama 43-50 nap.) 
 

Variánsok 
jele 

Sertés 
hígtrágya Baktérium 

Cukorcirok
Présmarad-

vány 

Gyümölcs 
törköly 
(eltérő 

arányban) 

Kukorica 
törköly 

Átlagos 
biogáz 

mennyiség 
[dm3/kg 
szszá], 

Metántartalo
m [%] 

Variáns1 + – + – – 417
52,0-59,0

Variáns2 + + – – + 589
52,2-59,5

Variáns3 + – – + (50%) – 512
62,5-74,9

Variáns4 + – – + (25%) – 453
66,8-77,1

 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Jendrassik György Hőtechnikai 

Laboratóriumában végzett kutatómunka célkitűzése annak feltérképezése volt, hogy a 
különböző kísérleti variánsokkal előállított biogázok milyen hatással vannak a gázmotorok 
üzemére. A különböző metántartalmú biogázokkal végzett kísérletek eredményei azt 
mutatják, hogy az általunk kidolgozott kísérleti variánsokkal előállított 60-72% metántartalmú 
biogázok biztonságosan elégethetők hagyományos földgázmotorban. A biogázok 
metántartalmának csökkenésével (CO2 tartalmának növekedésével) a gázmotor működési 
tartománya szűkül és a nagyobb légfeleslegek (1,2-1,6) irányába tolódik, az effektív 
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teljesítmény értékek csökkennek (10-15%-kal) és kismértékben romlik (2-4%-kal) a hatásfok. 
Kísérleteink során azt is megállapítottuk, hogy a kidolgozott kísérleti variánsokkal előállított 
biogázok felhasználása esetén a gázmotor λ=1,2-1,6 légfelesleg tényező tartományban való 
működtetése kisebb károsanyag kibocsátást eredményez. 

 
 

5. Komplex energiaelőállítás és hulladékártalmatlanítás 
 
A megújuló energiaforrások előállítását és hasznosítását nem csak energiapolitikai, 

környezetvédelmi, versenyképességi, hanem vidékfejlesztési szempontok is indokolják. A 
fenntartható fejlődés elveinek maradéktalan megvalósítása érdekében a biogáz előállítási és 
hasznosítási technológiáját együtt kell vizsgálni, komplex ökológiai szemlélettel szükséges 
elemezni mind az előállítási, mind pedig a hasznosítási oldalt. A fenntartható technológiai 
folyamatok kialakításánál összességében minimális hulladékanyag és hulladékenergia 
kibocsátására kell törekedni. Továbbá együttesen kell vizsgálni a biogáz előállítási és 
hasznosítási folyamatokat károsanyag kibocsátás szempontjából is. Jelen cikkünkben olyan 
kutatási eredményeket mutatunk be, amelyek ígéretesek a már üzemelő energiatermelő és 
egyben hulladékártalmatlanító biogáz létesítmények zavartalan és hatékony működésének 
elősegítésére, biztosítására. Kutatómunkánk új érdeme, hogy a biogáz komplex biológiai 
előállítási és gázmotoros hasznosítási technológiai kísérleteivel a komplex ökológiai 
szemlélet szükségességét is igazoltuk. Kutatási eredményeink alapján megállapítható, hogy: 

 Az alapanyagok és a növényi eredetű adalékanyagok keverékeiből előállítható 
biomassza anaerob fermentációja révén gázmotoros hasznosításra alkalmas mennyiségű és 
minőségű biogáz nyerhető. 

 Az alkalmazott kísérleti variánsokkal kedvező feltételek teremthetők egy lehetséges 
megújuló energiaforrás – biogáz – üzemi szintű előállításához, illetőleg a biogáz előállításával 
egyidejűleg a hulladékártalmatlanítás is megvalósul. 

 
 

5.1. Komplex biogáz előállítás és hasznosítási rendszer 
 
A kísérleti variánsok kidolgozásával megalkottunk egy komplex biogáz előállítási és 

hasznosítási rendszert, amely segítségével mind az energetikai, mind pedig a 
környezetvédelmi célok együttesen érvényesíthetők. Az optimális megoldás érdekében a két 
célfüggvény változását is együtt szükséges elemezni, figyelembe véve, hogy a komplex 
optimalizálás súlypontja éppen a környezetbarát energetikai hasznosítás. Amennyiben nem 
biztosítható a kísérleti variánsok beállításához szükséges inputanyagok mennyisége és/vagy 
minősége, úgy csökkenhet az energiakihozatal és háttérbe szorulhat a hulladékártalmatlanítás 
is. A biogáz előállító és hasznosító rendszerbe adaptált energia körforgalom modelljének 
vázlata az 1. ábrán látható egy alternatív mezőgazdasági rendszert feltételező állattartó telep 
példáján keresztül bemutatva. 

A rendszer súlypontja az integrált hulladékgazdálkodás, a környezetbarát energetikai 
hasznosítás, melyek előnyei a lokális és globális környezetvédelmi eredményekben, külső 
hatásoktól független energiatermelésben, valamint ökológiai és ökonómiai szempontból is 
optimumközeli megoldás, továbbá a zárt körfolyamat megvalósítására helyezi a hangsúlyt. 
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1. ábra. Biogáz előállító és hasznosító teleprendszer komplex folyamatábrája 
 
 

5.2. Eredmények gyakorlati hasznosíthatósága 
 
Egy adott gazdaságban, ahol 500-800 sertés található, a sertés (híg)trágya mennyisége 

~1277,5 t/év, amely önmagában azonban nem elegendő a rendszer energiaellátását biztosító 
biogázmennyiség és tüzelőanyagminőség előállításához, ezért egyéb mezőgazdasági eredetű 
melléktermékek és hulladékok, illetve direkt energetikai céllal termesztett biomassza 
célnövények adalékolása is szükséges. Lévén, hogy a biogázüzemek folyamatos 
üzemeltetésűek, ezért a hozamfokozó szervesanyag-ellátásukról az egész éves termelési ciklus 
folyamán gondoskodni kell. A kísérleti variánsok kidolgozása során szerves anyag adalékként 
mezőgazdasági eredetű melléktermékek és hulladékok alkalmazása szükséges. A növekvő 
biogázhozam (metánhozam) és a kiegyenlített termelés mellett az adott gazdaságban 
hulladékká vált szerves anyagok ártalmatlanításának lehetősége is fontos szerepet kapott a 
kiválasztásnál. A 2. táblázat a kísérleti variánsok megvalósítása során alkalmazott sertés 
(híg)trágya, illetve a szerves adalékanyagok éves szinten szükséges mennyiségét tartalmazza. 

 
2. táblázat. Szerves anyagból „energia” 

 

Energia előállításra 
alkalmas szerves anyagok 

Szervesanyag féleség 
mennyisége 
(tonna/év) 

Metán átlagos 
mennyisége 

(m3/nap) 
Sertés (híg)trágya 1277,5 

Gyümölcs törköly 219 

Kukorica törköly 43,8 

Cukorcirok Présmaradvány 18,25 

Silókukorica 25,55 

Σ 130,7 

 
A 2. táblázatban szereplő szerves anyagok nagy része a gazdaságban megtermelhető, 

továbbá a betakarítási időszakon kívül is rendelkezésre áll, ugyanis a rendszer zavartalan 
működése silótornyokban tárolt mezőgazdasági hulladékokkal, illetve élelmiszeripari, 
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alkoholipari melléktermékekkel biztosítható. A gazdaság saját hulladékán felüli hiányzó 
szerves anyag mennyiség kezeletlen hulladék formájában rendelkezésre áll a 
mezőgazdaságban, illetve beszerezhető az alkoholiparból. Az előbbiek alapján 
megállapítható, hogy mindenfajta szerves anyag lebontható a biogázüzemben, azonban 
energetikai hasznosítási célú biogáz előállítás szempontjából csak azoknak a szerves 
anyagoknak van létjogosultságuk, amelyek gyorsan lebomlanak, és kellő mennyiségben 
állnak rendelkezésre a gazdaságban. 

A telepen rendelkezésre álló kapacitás 2 db 115 m3 (átmérő 7 m, magasság 3 m) 
fermentortérfogatból és ~1600 t/év többkomponensű biomassza felhasználásból áll, amely 
fermentor m3-enként ~2,22 kg szerves szárazanyag napi terhelésnek felel meg. A keletkező 
biogáz fűtőértéke a szerves szárazanyagra vonatkoztatott metánkihozatal alapján határozható 
meg. A fentiek alapján átlagosan ~130,7 m3 metán termelődik naponta, itt megjegyzendő, 
hogy 1 m3 gáztechnikai normálállapotú metán fűtőértéke ~34,014 MJ/Nm3. A fentiek 
ismeretében Micro F22 AP típusú gázmotort alkalmazva és napi 18 órás üzemidőt, ~86%-os 
terhelést feltételezve ~130 m3/nap metánmennyiség szükséges, melyből ~27,3 kW 
hőteljesítmény és ~14,5 kW elektromos teljesítmény állítható elő, figyelembe véve, hogy a 
gépegység összhatásfok értéke 90,5%. Az így termelt elektromos- és hőenergia egy része 
felhasználható a telep, illetve a kialakított fermentorrendszer egyedi igényeire. A többlet 
villamos energia hálózatra termelhető, azonban a keletkező hőfelesleg folyamatos 
hasznosításának problémája akadályozó gyakorlati tényező lehet, de téli időszakban fűtésre, 
nyári időszakban lucernaszárításra, szemestermény szárításra használható. 

Összességében megállapítható, hogy optimális esetben a telep energetikailag teljesen 
függetleníthető. Az alacsonyabb metánhozamú biogázt eredményező variánsok – amelyek 
nem teszik lehetővé az energetikai célú hasznosítást – esetében pedig a 
hulladékártalmatlanítási szempontok kerülnek előtérbe, ugyanis a szerves hulladékok 
komplex hasznosítása során a fenntartható fejlődés elvei érvényesülnek. 

 
 

6. Összefoglalás 
 
A kísérleti variánsok kidolgozásával megalkottunk egy komplex biogáz előállítási és 

hasznosítási rendszert, amely segítségével mind az energetikai, mind pedig a 
környezetvédelmi és hulladékártalmatlanítási célok együttesen érvényesíthetők. Az előállítási 
és hasznosítási oldalt együttesen szükséges elemezni az energetikai és környezeti szempontú 
optimalizálás lehetőségének megteremtésére, hiszen a komplex optimalizálás súlypontja 
éppen a környezetbarát energetikai hasznosítás. Amennyiben ugyanis nem biztosítható a 
kísérleti variánsok beállításához szükséges inputanyagok mennyisége és/vagy minősége, úgy 
csökkenhet az energiakihozatal, és háttérbe szorulhat a hulladékártalmatlanítás is. 
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Producing biogas from wastewater 
 

 
Absztrakt 

 
A tanulmány az élelmiszer-szennyvízben lévő szennyező anyagok eltávolítására alkalmas 
legmegfelelőbb technológiára összpontosít. Az a célja, hogy azonosítsa a legfontosabb módszert a 
szerves anyagok eltávolítására és hasznosítására, megújuló energiaforrások formájábán, csökkentve 
így az energiaköltségeit, de a negatív hatásokat is, amit a hatástalan kezelés okozott volna a 
környezetre. A tanulmány megállapította az előállított biogáz mennyiségét az élelmiszeripar szennyvíz 
kezelése által, 5 l-es soros reaktorok alkalmazásával. 
A kísérlet ideje alatt a két reaktort COD = 6400 mg/l-es friss szerves alapanyaggal láttuk el, egyideileg 
azonos hidraulikus felszívási idővel, de különböző üzemelési hőmérsékleten. 
Az hőmérséklet 40-45 °C között volt, a hidraulikus felszívási idő pedig 10 napos. A hőmérséklet 
növekedése a termelt biogáz mennyiség növekedését okozta, de 55 °C-nál az előállított mennyiség 
csökkent. 

 
 

1. Introduction 
 
The food industry uses a large amount of water and the health and diet of the population 

depends on its way of functioning. So that a high consume of water, its impurity with a large 
amount of polluted substances, has negative effects upon the environment which, if not 
controlled in time, could produce a natural lack of balance with a great impact upon life in 
general. 

The management of residual water and of the waste products which come from the 
technological flow became an important economical factor and an outstanding problem in the 
process of exploitation of the factories in the food industry. That is why many countries are 
interested in a rigorous management of the wastewater, in their treatment technologies and 
also in the possibility of using their organic potential as a source of unconventional energy. 

The anaerobe degradation is proposed as an alternative to the treatment of the liquid 
residue with a medium and high organic charge. 

The following organic waste products can be processed through anaerobe digestion: 
industrial waste products, slaughter houses, fruit, vegetables, agricultural biomass (BADEA 
GH.−PAŞCA D. 2006), (DRIESSEN, W.−YSPEERT, P. 1999). 

The wastewater from the food industry can be treated through anaerobe digestion because 
it has a biodegraded organic charge, enough alkalinity, phosphorus, nitrogen and 
micronutrients. 

This process can guarantee the decrease of the organic substances with 70-90%, mainly of 
the dissolved organic substances, which ensures the significant decrease of the biological 
anaerobe level for the wastewater with a medium and high organic charge. 

During the anaerobe fermentation processes, the macromolecular substances resulted from 
organic residue, the carbohydrates, the proteins and fats, when in contact with extracellular 
enzymes (cellulase, hemicellulase, protease etc.) are decomposed in simple molecules 
(glucose or other sugar products, amino-acids, volatile fat acids, water and other micro 
molecular organic products), after which, with the help of bacteria, the process of 
decomposing continues by forming the reduced organic acids (the formic and acetous acid), 
carbon dioxide, hydrogen and water. 
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About 3% of the organic mass is converted into cellular mass during the anaerobe systems, 
the rest of 97% being transformed through catabolism in CH4 and CO2 (BAERE, L. D. 2000), 
(RITTMANN, B. E. ET AL. 2001). The methane fermentation of the liquid and solid residue is an 
anaerobe process which ensures the progressive mineralization of the organic substances due 
to the oxidation-reduction biochemical processes and leads, on one side to the formation of 
carbon dioxide, and on the other side to the formation of methane through reduction. During 
this fermentation process, the mixed gas which is formed is known as the methane 
fermentation gas, pond gas or biogas (ATUDOREI, A. 1990), (BADEA, GH.−PAŞCA, D. 2006). 

The anaerobe processes take place in nature at a temperature between 0-97 °C. There were 
identified three different working domains in the anaerobe reactors according to the working 
temperature: 

  the area of low temperature (under 15 °C), where the psychrophilic bacteria exist, 
  the area of moderate temperature ( 15-43 °C), where the mesophilic bacteria exist, 
  the area of high temperatures ( 44-60 °C), where the thermophilic bacteria exist 

(CALLENDER, I. J.−BARFORD, J. P., 1983), (HOBSON, P. N. −WHEATLEY, A. D. 1993). 
The sensitivity to the environment temperature depends on different factors, especially on 

the degree of adaptation of the culture, on the operation mode and on the type of bioreactor. 
The necessary time for the psychrophilic fermentation is more than 90 days, for the 

mesophilic digestion one 20-25 days, and for the thermophilic one 5-7 days. A sudden 
increase of temperature in the thermophilic medium takes to an important decrease of the gas 
production (MIREL, I. ET AL. 2006). 

The metabolism and the methanogenetic bacteria production ratio are influenced by the 
sudden decrease of temperature, so that it is advisable that during the anaerobe treatment to 
maintain a constant or almost constant temperature. 

The treatment of the wastewater at high temperature increases the quantity of the produced 
gases, decreases the length of the process, increases the quantity of the decomposed organic 
substances with 5-10%, but also decreasing the pathological bacteria. 

The wastewater from the food industry can be treated by anaerobe digestion, because it has 
a biodegraded organic charge, enough alkalinity, adequate concentrations of phosphorus, 
nitrogen and micronutrients. The anaerobe treatment of the residual water happens without 
warmth transfer from the reaction, the heating of the substratum until it gets the temperature 
of the reaction being the essential request for the process. 

During the anaerobe processes we have to ensure an adequate mixture among the involved 
elements in the transfer processes of mass and energy. It is also necessary to forecast the rapid 
release of the gas products to avoid the risk that the ‘liquid catalysing surface” to be blocked 
by the gas bubbles (ANGELIDAKI, I. 1992). 

The physical and chemical factors affect the habitat of the microorganisms and the 
consistency of the processes of anaerobe treatment. 

The temperature is considered one of the important factors for the proper functioning of the 
anaerobe processes, the metabolism, the reproduction capacity of the methanogenic bacteria 
and the fermentation length, the quantity and the quality of the produced gas depending on it. 

According to the research information there was noticed that the increase of the 
temperature generates the increase of the gases production, but their content in methane can 
not surpass a maximum limit (POPESCU, D. C. 2006). 

A major environmental benefit of the anaerobic digestion process is the production of 
biogas, a renewable energy source, which can be used as vehicle fuel, for heating and for 
electricity production. The treatment of the wastewater at higher temperatures increases the 
quantity of the produced gases, decreases the length of the process, increases the quantity of 
decomposed organic substances with 5-10%, also reducing the pathological bacteria. 
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In order to demonstrate this phenomenon there are two reactors with a capacity of 5 liters 
which are used simultaneously, but they operate at different temperatures. 

 
 

2 Material and Methods 
 
The fresh substratum with an organic charge expressed by COD = 6400 mg/l, which comes 

from a food industrial complex, was loaded in digesters daily. The process of anaerobe 
degradation takes place in two reactors. Each of the two reactors (1) and (2) has a total 
volume of 5 liters. The working temperature was between 40-55 °C and the hydraulic 
retention time of 10 days. 

During the experiment the two reactors were loaded with material which comes from an 
industrial complex which collected the wastewater from a beer factory, a distillery and a juice 
factory. The following parameters were supervised: the pH, the concentration of the effluent 
COD and the production of the obtained gas. 

 

 
 

Figure 1 The working installation 
 
 

3 Results and Discussion 
 
The temperature has an important role in the anaerobic biological processes. The efficiency 

of the process compared to the degree of the removal of the biodegraded polluting factors and 
to the quantity and quality of the obtained biogas and also to the length of the process, 
depends on the working temperature. 

The results were summarized in the following table: 
 

Table 1 The monitoring process which took place at different working temperatures (the arithmetic 
average of the obtained values on the monitoring period)  

 
Working 

temperature(°C) COD, mg/l 
The removal degree for 

COD (%) 
The biogas production, 

l/day 
40 1536 75 3,7 
45 1408 78 4,4 
50 1216 82 5,2 
55 1472 77 3,4 
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Figure 2 The evolution of the removal degree for CCOCr according to temperature 
 
From figure 2 we can notice that the operation temperature influences the performances of 

the biological anaerobe process. There was noticed that by determining the parameter of the 
COD at different working temperatures between 40-55 °C, the maximum efficiency of COD 
removal, 82%, was obtained when the digester operates at 50 °C, at a hydraulic retention time 
of 10 days. The increase of the temperature determines the increase of the degree of the 
removal of the polluting factors expressed through COD, but this is valid only until the 
temperature of 50 °C.When the temperature is 55 °C, there can be noticed that the degree of 
the reduction of the organic charge expressed through COD decreased at 77%. 
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Figure 3 The biogas production obtained at different working temperatures 
 
From the previous representation there can be seen that the biogas production obtained in 

anaerobic digesters depends on the working temperature and on the hydraulic retention time. 
The largest quantity of biogas is obtained at an operation temperature of the digester of 50 °C. 
If we adopt the same time of hydraulic retention, at a temperature between 40-50 °C there was 
noticed an increase of the quantity of biogas obtained due to the increase of the temperature, 
but at 55 °C, it decreased. 

The methane production obtained at 50 °C under the influence of the thermophilic bacteria 
is about the same with that realised by the bacteria developed in the mesophilic domain at 
temperatures of 20 °C and 30 °C, but after a longer period of time (MASSE, D. I. ET AL. 2001).  

Even if the thermophilic process offers many advantages, the physical, chemical and 
biological characteristics of it are not known enough (VAN LIER, J. B. ET AL. 1997). 
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4 Conclusions 
 
The research revealed the fact that the temperature has an important impact in the variation 

of the biological and physical factors in the process of anaerobe conversion. The metabolism 
and the degree of production of the methanogenic bacteria are influenced by the sudden 
decreases of temperature, so that it is advisable that during the anaerobe treatment to maintain 
a constant or almost constant temperature. 

The thermophilic and mesophilic digestion ensures the largest amount of the obtained 
biogas and the highest degree of the removed COD. The high speed of degradation at 
thermophilic temperatures represents a possible advantage compared to the common 
mesophilic process, when the residual water has a high temperature.  

This could be an advantage, from the economical point of view, in the case of the 
industries which should cool water until a temperature specific to the conventional process of 
treatment. An effluent with high qualities is obtained together with the increase of the 
temperature and it increases the amount of the obtained biogas, but only in specific 
environmental and operation conditions of the process. 

As it can be seen from the present research, the increase of the temperature favored both 
the degree of removal of COD and the quantity of the obtained biogas, but the temperature 
transfer from 50 to 55 °C had, as a consequence, a lower efficiency as regarding the decrease 
of the COD and the reduction of the biogas quantity. 
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Mezőgazdasági hulladékok energetikai hasznosítása biogáz 
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Abstract 
 

The aim of the paper is to provide an up-to-date picture of the situation of small biogas power plants 
using agricultural wastes energetically in Hungary, and the expansion of their number and capacity. In 
the course of the research we had a look at the types of agricultural wastes used in the biogas power 
plants operated in 2011, together with their biogas yield. We looked for relationships between the 
added materials, the parametres of operation and the composition of the biogas on the basis of data 
collected daily in the annual logbook of a small power plant. We concluded that the methane 
concentration is influenced the most considerably by the amounts of the added sweet sorghum and the 
slaughterhouse waste. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A biogáz előállítás a biológiai lebomló hulladékok kezelésének gazdaságilag és 
környezetvédelmileg is egyik legelőnyösebb megoldása. Hazánkban évről évre igen jelentős 
mennyiségű szerves hulladék és melléktermék keletkezik a mezőgazdaságban, az 
élelmiszeriparban és a kommunális szektorban. Ezek energetikai felhasználása ma még a 
lehetőségekhez képest jórészt megoldatlan feladat, miközben gazdasági szempontból jelentős 
megtakarítást eredményezhetnek a vállalkozások számára, elősegíthetik az energiaforrások 
diverzifikációját a nemzetgazdaság számára, jelentős szerepük lehet a vidékfejlesztésben, a 
helyi munkahelyteremtésben. Környezetvédelmi szempontból energetikai felhasználásuk 
hozzájárul a fosszilis energiahordozók megőrzéséhez, a fertőző és környezetterhelő 
hulladékok ártalmatlanításához, az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentéséhez, 
továbbá melléktermékként olyan magas biológiai értékű biotrágya keletkezik, amellyel 
jelentős mennyiségű műtrágya és öntözővíz váltható ki. A REGENERG HURO/0802/083_AF 
projekt részeként, jelen tanulmányunk célja, hogy aktuális képet adjon a mezőgazdasági 
hulladékokat energetikailag hasznosító biogáz kiserőművek hazai helyzetéről, számuk és 
kapacitásuk bővüléséről. A kutatás során áttekintettük a 2011-ben működő biogáz 
erőművekben hasznosított mezőgazdasági hulladékok fajtáit, és azok biogáz hozamát. Egy 
kiserőmű éves üzemnaplójának napi rendszerességgel gyűjtött adatai alapján statisztikai 
összefüggéseket kerestünk a beadagolt alapanyagok, az üzemelési paraméterek és a biogáz 
összetétele között. 
 
 

2. A biogáz hasznosításának helyzete hazánkban 
 

Magyarország helyzete a biogáz szektorban még felemás, ugyanakkor éppen napjainkban 
rendkívüli gyorsasággal változik. Egyrészt hazánk azon uniós országok közé tartozik, 
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amelyek biogáz termelést és hasznosítást folytatnak – hiszen hét országban még napjainkban 
sincs említhető termelés és hasznosítás –, de ez még mindig meglehetősen alacsony mértékű 
az adottságainkhoz képest. 2003-ig a biogáz kinyerése és villamosenergia-termelésben való 
hasznosítása kizárólag néhány szennyvíztisztító telepen és korszerűen felszerelt – főleg ISPA 
által támogatott – regionális kommunális hulladéklerakóban történt. Az utóbbira jellemző 
azonban, hogy az évtized végére a biogáz kinyerése közel húsz hulladéklerakóból történt, de 
ezek felében a metánt még mindig csupán elfáklyázzák. 2011-ben tíz lerakóból kinyert 
depóniagázból állítottak elő villamos energiát mintegy 4,8 MW névleges teljesítménnyel, 
amely a hazai biogáz erőművi kapacitások 15%-át tette ki (1. ábra). A nagyobb regionális 
szennyvíztisztítók szintén már 2003-előtt elkezdték az ott keletkező szennyvízgáz 
hasznosítását, de azt döntően saját energiaellátásukra fordították. Napjainkra azonban már – 
ugyancsak az ISPA fejlesztések segítségével felépített és korszerűsített legnagyobb 
szennyvíztelepek – országos hálózatba is táplálnak villamos áramot 3,3 MW névleges 
teljesítménnyel, amely a hazai biogáz erőművi kapacitás 11%-át jelenti (1. ábra). 
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1. ábra. A hazai biogáz erőművek teljesítménye az energetikailag hasznosított alapanyagaik szerint 
2011-ben 

 
2003-ban létesült Magyarországon az első mezőgazdasági hulladékot energetikailag 

hasznosító biogáz üzem Nyírbátorban. 2009-re, még a rendkívül lassú fejlődés ellenére is az 
ilyen erőművek összkapacitása már elérte a depóniagázra és a szennyvízgázra alapozott 
energiatermelés együttes teljesítményét. Az elmúlt évek támogatási rendszerének 
eredményeként hazánkban 2009-től a szektor exponenciális fejlődésnek indult (2. ábra).  
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2. ábra. A mezőgazdasági hulladékot hasznosító biogáz erőművek számának és kapacitásának 
alakulása Magyarországon 

2011-re a mezőgazdasági biogáz erőművek száma elérte a 23-at, teljesítményük pedig 
meghaladta a 23 MW-ot, amellyel az összes hazai biogáz erőművi kapacitás háromnegyedét 
adták. A kivitelezésük jelen állása szerint 2012-re reálisan további 11 erőmű kezdi meg a 
próbaüzemet, illetve az üzemszerű működést, amellyel a mezőgazdasági biogáz erőművek 
névleges teljesítménye meghaladja a 34 MW-ot. Működő és építés alatt álló biogáz erő- és 
fűtőműveink földrajzi elhelyezkedését és kapacitását az alábbi ábra szemlélteti (3. ábra). 
 

 
 

3. ábra. A 2011-ben üzemelő, illetve épülő biogáz erő- és fűtőművek Magyarországon 
 
 

3. Mezőgazdasági hulladékok energetikai hasznosítása biogáz termelésre 
 

A mezőgazdasági eredetű, biogázként hasznosítható biomassza tömege 8-10 millió tonnára 
tehető Magyarországon, amelyből 7-9 PJ energia is előállítható lenne (BAI A. 2007). Biogáz 
termeléshez szinte minden természetes eredetű szerves anyag felhasználható az állattenyésztés 
és növénytermesztés hulladékaitól, a takarmánynövényeken keresztül a biogáz-növényekig. 
Az utóbbiak olyan alacsony költségekkel termeszthető növények, amelyeket kifejezetten 
biogáz termelés céljából ültetnek. A különböző alapanyagokból különböző mennyiségű és 
minőségű biogáz nyerhető (1. táblázat). Technológiai szempontból fontos a megfelelő 
szárazanyag-tartalmú nyersanyag-összetétel meghatározása. Gazdasági szempontból pedig 
előnyösek a magas zsír- és szénhidráttartalmú hulladékok, ugyanis ezekből nagyobb 
metánkoncentráció nyerhető.  

A technológiákat az alapanyag konzisztenciájának megfelelően nedves (15%-os 
szárazanyag-tartalom alatt), félszáraz (15-25%-os szárazanyag-tartalom) és száraz (25-
35%-os szárazanyag-tartalom) biogáz termelési eljárásoknak nevezik. A nedves biogáz 
termelés alapanyaga általában szarvasmarha és sertés hígtrágya, melyeknek szárazanyag-
tartalma 2-8%, és a szervesanyag-tartalom 40-60% között van. Az eljárást elsősorban nagy 
állattartó telepek (szarvasmarha, sertés, juh) közelében alkalmazzák. 

A félszáraz biogáz termelési eljárás során a felhasznált alapanyagot előre tervezett recept 
alapján állítják össze elsősorban másodlagos (állati trágya, vágóhídi hulladék) és harmadlagos 
(konzerv- és cukorgyári hulladékok) biomassza alapanyagra, és konzisztenciáját különböző 
növényi alapú mezőgazdasági melléktermékek hozzáadásával alakítják ki. A biogáz 
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termelésére leginkább a könnyen bontható, magas nedvesség- és magas szénhidráttartalmú 
növények alkalmasak: a cukorcirok, silókukorica, a köles és a különböző évelő fűfajok.  
1. táblázat. A mezőgazdasági hulladékot hasznosító biogáz erőművek legjellemzőbb alapanyagainak 
biogáz hozama (BAI A. 2007.) 
 

Alapanyagok 
Teljes 

szárazanyag % 
(TS) 

Szerves 
szárazanyag % 

(OTS) 

Gázhozam 
m3/OTS (t) 

Gázhozam 
m3/t 

Metántartalom 
% 

Szarvasmarha 
hígtrágya 8 78 450 28 60 

Szarvasmarha 
almostrágya 25 78 260 50 60 

Sertés hígtrágya 7 80 550 30 65 

Baromfitrágya 32 72 350 80 60 

Silókukorica 35 90 650 204 55 

Cukorcirok 35 80 650 182 55 
Települési 
zöldhulladék 35 85 580 172 54 

Konyhai 
hulladék 50 85 300 127 50 

Vágóhídi 
hulladék/húspép 18 90 1200 194 65 

 
A kutatás során számba vettük a hazai 23 működő mezőgazdasági biogáz-erőműben 

hasznosított alapanyagok összetételét (4. ábra). Valamennyi esetben (többnyire szarvasmarha 
vagy sertés) hígtrágya és almostrágya képezte a szubszrtátum alapját. Ehhez az erőművek 
15%-ában silókukoricát adagoltak. A hígtrágyát átemelő szivattyúk segítségével adagolják a 
fermentorba, míg a silóféléket homlokrakodógép segítségével adagolótartályokba helyezik, és 
onnan csigákkal jutnak el az erjesztőbe. 
 

élelmiszeripari 
hulladék

6%

fejőházi - tejipari 
hulladék

6%

sertés almostrágya
7%

sertés hígtrágya
8%vágóhídi hulladék - 

húspép
11%

szarvasmarha 
almostrágya

12%

silókukorica
15%

szarvasmarha 
hígtrágya

16%
cukorcirok

4%
konyhai hulladék

5%

baromfitrágya
2%

kommunális 
folyékony hulladék

2%
települési 

zöldhulladék
2%

napraforgótermesz-
tés és -feldolgozás 

hulladékai
4%

 
 

4. ábra. A mezőgazdasági hulladékot hasznosító biogáz erőművek alapanyagainak megoszlása 
 2011-ben 
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Az erőművek 11%-ában vágóhídi hulladékkal, illetve pasztörizált húspéppel is növelik a 
biogáz mentántartalmát. Erre a célra fűthető tartályokat alkalmaznak, melynek fűtése a 
telepen megtermelt hőenergiával történik, adagolása az előfermentorba zárt rendszerrel 
oldható meg. A mezőgazdasági termékek tisztításából és feldolgozásából származó 
hulladékok (tejsavó, cukorrépaszelet, szeszmoslék, napraforgó ocsú) együttesen az erőművek 
16%-ában kap kiegészítő szerepet. A konyhai-éttermi hulladékok 5%-os aránya az 
alapanyagok közt kevésbé, annál inkább meglepő viszont a cukorcirok és a települési 
zöldhulladékok csekély részaránya. Áttekintettük a 2012-re elkészülő 11 mezőgazdasági 
biogáz kiserőmű tervezett alapanyagigényét is. A főbb összetevőkben jelentősebb változás 
ugyan nem lesz, három alapanyag azonban hangsúlyosabb szerephez jut. Elsősorban a 
városok (és nem feltétlenül a hígtrágya, mint meghatározó alapanyag) közelébe települő 
biogáz erőművek nagyobb arányban fognak élelmiszeripari, konyhai-éttermi hulladékot és 
települési zöldhulladékot energetikailag hasznosítani. Az utóbbival kapcsolatban érdemes 
megjegyeznünk, hogy a közelmúlt magyar fejlesztése kapcsán a parlagfű energetikai 
hasznosítására is rendelkezésre áll megfelelő technológia. Ilyen fermentort kívánnak üzembe 
helyezni Várdán. 
 
 

4. Erőművi alapanyagok és a biogáz összetételének alakulása a gyakorlatban 
  

Az Agrener Kft. Kenderes-Bánhalmán működő, mezőgazdasági hulladékot hasznosító 
biogáz kiserőművének valós működését elemeztük, statisztikai összefüggéseket keresve a 
betáplált anyagok összetétele és mennyisége, az üzemelési paraméterek (fermentorok 
hőmérséklete) és a biogáz összetétele és hozama között. Az elemzéshez felhasználtuk az 
erőmű üzemnaplójában napi rendszerességgel rögzített egy éves adatsort. 

A betáplált alapanyagok összetétele igen változatos. A szubsztrátum összetétele egy év 
során az alapanyagok elérhetőségétől, növények esetében azok tenyészidőszakától függően 
változik. A főbb összetevők: szeparált sertés hígtrágya, sertés almostrágya, cukorcirok siló, 
kukoricacsuhé, mákgubó szecska, szudáni fű és napraforgó ocsú, valamint egyéb aktuálisan 
elérhető vegyes összetételű hulladékok (5. ábra). 
 

 
 

5. ábra. A kenderes-bánhalmai biogáz üzem által felhasznált alapanyagok mennyisége egy éven 
keresztül 

 
Az utóbbi döntően húspépet, részben glicerint, részben pedig minőségi okokból 

kereskedelmi forgalomba nem került (veszélyes hulladéknak minősülő) állateledelt jelent. A 
különböző trágyafélék nagy előnye a növényi alapanyagokkal szemben, hogy az év 
egészében, tenyészidőszaktól függetlenül elérhetőek. Meg kell azonban jegyezni, hogy az 
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állatállomány nagysága éves szinten változhat, ez pedig hatással van az alapanyagként 
felhasználható hígtrágya és almostrágya mennyiségére. A tenyészidőszakon kívül jelentős 
szerepet kapnak a különféle silók, esetünkben a cukorcirok. A vizsgálati esztendőben a teljes 
alapanyag mennyiség harmadát a gyógyszeripari feldolgozásból származó mákgubó szecska 
tette ki. A betáplált alapanyagok összetétele és mennyisége az elérhetőségüktől függően hétről 
hétre változott. Statisztikai elemzésünkben a naponként beadagolt mennyiséget vettük 
figyelembe. 
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6. ábra. A biogáz metánkoncentrációjának 
alakulása a beadagolt cukorcirok mennyiségének 

függvényében 

 
7. ábra. A biogáz metánkoncentrációjának 

alakulása a beadagolt húspép mennyiségének 
függvényében 

 
Statisztikailag szignifikáns kapcsolatot, egyben a legerősebb pozitív korrelációt a biogáz 

metántartalma és a beadagolt cukorcirok siló mennyisége között találtunk. Ugyancsak 
szignifikáns volt a kapcsolat a metánkoncentráció és a nagy zsír- és fehérjetartalmú vegyes 
összetevők (húspép stb.) között. Mindkét esetben, ha a beadagolt anyagok mennyisége az 
optimálistól 20-25%-kal nagyobb, illetve kisebb volt, a metán koncentráció 2-3%-kal nőtt, 
illetve csökkent. A cukorcirok esetében a 25-50%-os mennyiségi ingások 5-10%-os 
metántartalom változást eredményeztek. Hasonló változás a metántartalomban a húspép 
50-60%-os mennyiségi változásánál jelentkezett (6. és 7. ábra). 
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8. ábra. A biogáz kén-hidrogén 

koncentrációjának alakulása a beadagolt 
almostrágya mennyiségének függvényében 

9. ábra. A biogáz kén-hidrogén koncentrációjának 
alakulása a beadagolt szudáni fű mennyiségének 

függvényében 
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Szignifikáns kapcsolatot tapasztaltunk néhány alapanyag mennyiségi változása (mákgubó, 
almostrágya, szudáni fű, húspép) és a H2S koncentrációja között. Az almostrágya, a szudáni 
fű és a mákgubó (az utóbbi esetben nem túl erős a korreláció) betáplált mennyiségének 
növekedése inkább csökkentette a kénhidrogén koncentrációját, míg a nagy zsír- és 
fehérjetartalmú vegyes összetevők inkább növelték. A biogáz tisztítása az utófermentorokban 
kénbaktériumok segítségével történik.  

Összességében a cukorcirokban rejlő, hazánkban még kellőképpen ki nem használt 
lehetőségekre kívánjuk felhívni a figyelmet. A cukorcirokra, mint energianövényre sokan 
szinte kizárólag a jövő perspektivikus bioetanol alapanyagaként tekintenek. A hazai 
mezőgazdasági hulladékokat, melléktermékeket hasznosító biogáz erőművek alapanyagai 
között sincs még túl nagy jelentősége. Németországban ugyanakkor már évek óta az egyre 
nagyobb termőterületen előállított cukorcirok szinte teljes mennyiségét silózást követően 
biogáz alapanyagként hasznosítják. A cukorciroknak, amint azt vizsgálatunk során 
megállapítottuk igen jó a biogáz termelő képessége, a metánkoncentráció alakulását 
szignifikánsan befolyásolja. A biogáz erőművek elterjedésének napjainkban tapasztalt üteme 
mellett fontos energetikai alapanyag lehet, mivel a gyengébb termékenységű, illetve 
szennyezett talajokon, csapadékban szegény területeken is gazdaságosan termeszthető, így a 
legjobb termőhelyek továbbra is a minőségi élelmiszertermelést szolgálhatják. 
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A megújuló energiaforrások hazai hasznosításának lehetőségei és korlátai 
 
 

1. Bevezetés 
 

A megújuló energiaforrásokból általában három szekunder energiahordozót lehet 
előállítani: 

 üzemanyag (biomassza): technológiai hajtás, közlekedés, 
 hő (nap, biomassza, geotermikus energia): technológiai és lakossági-kommunális 

„meleg” hő; 
 villamos energia (nap, víz, szél; biomassza, geotermikus energia kapcsolt 

hőtermeléssel): világítás és információtechnika, „meleg” és „hideg” hő, hajtás, közlekedés, a 
legjobb használati értékű energiahordozó, mert bármilyen energiaigényt kielégíthet. 

A nap, víz, szél, geotermikus energia (visszasajtolással) karbon-mentes, míg a biomassza 
(hulladékokkal együtt) karbon-semleges megújuló energiaforrás. 

 
 

2. Magyarország jelenlegi szekunder energiahordozó struktúrája 
 

2.1. Üzemanyag 
 
Az üzemanyagot egyre jobb „fehéráru-kihozatallal” kőolajból állítják elő. A feldolgozott 

kőolaj mennyisége hazánkban 6,0-7,0 Mt/év (251-293 PJ/év). A kőolaj 44-37%-a (2009-ben 
112 PJ/év) üzemanyag (a kerozin valószínűleg nagyságrenddel kisebb), petrolkémiai 
alapanyagként való felhasználása ~100 PJ/év lehet. A fűtőolajok hazai felhasználása az elmúlt 
20 évben jelentősen visszaszorult, ill. a technológiai maradék, a gudroné megszűnt (215 
MWe-os blokkok földgáztüzelésre álltak át), így a mérlegből becsült mennyiségük a 
technológiai veszteségekkel együtt ~40-80 PJ/év lehet. 

A hazai üzemanyag-felhasználás (2009-ben 1,6 Gl/év benzin és 1,7 Gl/év gázolaj) 7,4 
Mt/év CO2-kibocsátással járt. 

 
2.2. Villamos energia 

 
2008-ban hazánkban 5,03 millió háztartási, 93 ezer termelő és 368 ezer nem termelő 

villamosenergia-fogyasztó volt. 
A hazai villamosenergia-rendszerben ma már nagyobb a karbon-mentes villamos energia 

részaránya (1. táblázat): 
 2009-ben a karbon-mentes (nukleáris, megújuló és import) villamos energia E=86,2 

PJ/év Qü=224,4 PJ/év primerenergiával ( Eη ≈0,38), 
 a CO2-kibocsátású villamos energia E=62,5 PJ/év, Qü=184,1 PJ/év ( Eη ≈0,34) volt. 

A termelt villamos energia CO2-kibocsátása 13,7 Mt/év volt, ami 148,7 PJ/év=41,3 
TWh/év villamos energiára vetítve 0,33 kg CO2/kWhe fajlagos kibocsátás, s ez nemzetközi 
összehasonlításban is kedvező. Azonban ezt a kedvező értéket legkevésbé a megújuló 

                                                 
1 Dr. Ősz János Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapest 
E-mail: osz@energia.bme.hu 
2 Kaszás Csilla Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, Budapest 
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KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 86 

energiaforrások (2,8 TWh/év), inkább az atomerőműben (15,4 TWh/év) előállított és import 
(5,5 TWh/év) villamos energia adta. A „megújuló” villamos energia 80%-át biomasszából, kis 
hatásfokkal kondenzációs és hőkiadású gőzerőműben állították elő. (A 2011. évi előzetes 
adatok alapján az import villamos energia részaránya közel 20%-ra nőtt a „leállt” gázmotoros 
villamosenergia-termelés miatt.) 

 
1. táblázat. 2009. évi hazai villamosenergia-mérleg 

 

Primerenergia Összes (PJ/év) Villamos energia 
(PJ/év) Eη  

Olaj 7,0 2,5 0,35 
Szén 71,1 22,8 0,32 
Földgáz 106 (3,1 GNm3/év) 37,2 0,35 
Biomassza 34,4 8,8 0,26 
Nukleáris 168,1 55,5 0,33 
Víz+szél 2,0 2,0 1,0 
Import 19,9 19,9 1,0 
Karbon-mentes, -semleges 224,4 (55%) 86,2 (58%) 0,38 
CO2-kibocsátású 184,1 (45%) 62,5 (42%) 0,34 
Villamos energia 408,5 148,7 0,36 

 
2.3. Hő 

 
A három szekunder energiahordozó hazai (MEH) primerenergia mérlegében csak a becsült 

kőolaj felhasználás (Qpolaj) áll rendelkezésünkre, így az évi becsült hőfelhasználás 

( )pEpolajtüQ QQQQ +−= =1040-[(251-293)+408,5=380-420 PJ/év. 

A hőtermeléshez (és petrolkémiai alapanyagként) felhasznált földgáz 279,6 PJ/év (8,2 
GNm3/év), így a többi 100-120 PJ/év volt. 

 
2.3.1. Fűtési hő 

 
A lakosság földgáz-felhasználása 124 PJ/év (3,653 GNm3/év) volt, és 65% fűtés, 25% 

hmv, 10% főzés részarányt feltételezve a fűtésre felhasznált földgáz 81 PJ/év lehetett, ami egy 
átlagos lakás ~30 GJ/év tüzelőhő és 27 GJ/év fűtési hőfelhasználásának ( Qη =0,9) felel meg 
(2. táblázat). Egy átlagos, 50 m2 alapterületű lakás fűtési hőfelhasználása 540 MJ/(m2év), a 
fejlett országok átlagának 250 MJ/(m2év) legalább kétszerese. A lakossági fűtési hőben 
meghatározó a földgáz részaránya, hiszen a távfűtött lakásokkal együtt közel 80%. 

 
2. táblázat. 2009. évi hazai becsült lakossági fűtési hő és CO2-kibocsátása (*Földgázzal becsülve.) 

 

Tüzelőanyag Lakás (ezer 
db) 

Fűtési hő 
(PJ/év) 

Tüzelőhő 
(PJ/év) Qη  

2COM  (t/év) 

Földgáz 2 700 72,90 81,00 0,90 4,5 
Szén 141 3,80 4,50 0,84 0,5 
Fűtőolaj 5 0,13 0,15 0,88 0,0 
„Villamos energia” 60 1,70 1,70 1,00 0,2 
Tűzifa 665 18,00 22,40 0,80 - 
Távfűtés* 650 17,60 19,50 0,90 1,1 
Fűtési hő 4 221 114,10 129,00 0,88 6,2 
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2.3.2. Távhő 
 
Városainkban a távhővel ellátott lakások száma ~650 ezer, amiből ~475 ezer lakásban 

használati melegvíz is van. A távhő közvetlen földgázfelhasználása (a kapcsolt távhő mellett) 
~20 PJ/év (~0,6 GNm3/év) lehet. 

2008-ban 17,6 PJ/év lakossági, 4,2 PJ/év közületi fűtés, 5,8 PJ/év lakossági, 0,5 PJ/év 
közületi használati melegvíz, továbbá 9,8 PJ/év ipari, összesen 37,8 PJ/év távhő-fogyasztás 
volt. Egy lakossági fogyasztóra 27 GJ/év fűtési és 12 GJ/év hmv hő esik. 

 
2.3.3. Használati melegvíz 

 
A lakossági használati meleg vizet villany és gázboiler, valamint távhő elégíti ki. 

 A lakossági időszakosan vezérelt, B árszabás szerinti villamos energia (7,7 PJ/év) 
döntő része villanyboiler fűtését látja el ( Qη =1,0). 
 A lakossági földgáz 25%-a (31 PJ/év) gázboiler, ~28 PJ/év hmv hővel ( Qη =0,90). 
 A távfűtött lakások használati melegvíz felhasználása 5,8 PJ/év. 

A hmv hő 41,5 PJ/év, ami 4,221 millió lakásnál 9,8 GJ/év átlagos fogyasztásnak (~160 
l/nap, t∆ =40 °C, 365 nap) jelent, és 2,7 Mt/év CO2-kibocsátással jár. Ezt az átlagos hmv 
fogyasztást 2,8 millió gázboiler és 0,96 millió villanyboiler képes előállítani, ami azt jelenti, 
hogy – a távhő hmv 485 ezer fogyasztója mellett – szinte minden lakásban van gáz- vagy 
villanyboiler. 

 
2.3.4. Technológiai hő 

 
A technológiai hő döntő részét hatékonyan felhasznált földgáz (136 PJ/év, 4 GNm3/év a 

petrolkémiai alapanyaggal együtt) fedezte. 
 
 

3. A megújuló energiaforrások hasznosítása 
 
A fejlett országokban paradigmaváltás zajlik, a fogyasztói társadalomról a fenntartható 

növekedésre való átállás, ami jelentős mértékben érinti az energetikát. Az energiahordozó 
struktúra lassan, egy-két évtized alatt változik, ezért MA kell megfogalmazni, hogy 2030-ban 
milyen versenyképes, környezetbarát, a hazai energiahordozókra arányosan épülő, ún. 
fenntartható energetika valósítható meg, s eléréséhez mikor, milyen feladatokat kell és milyen 
költséggel elvégezni. Abból kell kiindulnunk, hogy a hazai energetika a korszerű 
technológiákat csak adaptálni képes. 

A megújuló energiaforrások hasznosítását döntően az üvegházhatású CO2 növekvő 
kibocsátásától, a föld légkörének globális felmelegedésétől való „félelem” indokolja. E 
„félelem” indokoltságát az utóbbi időben egyre többen megkérdőjelezik. Például a NASA 
2000-2011 közti műholdas mérései azt mutatják, hogy „a földi atmoszféra kevesebb hőt tart 
benn, és sokkal többet enged ki, mint amennyit az éghajlatváltozási számítógépes 
modellek mutatnak.” Ennek ellenére az uralkodó narratíva a globális felmelegedés és 
negatív hatásai. 

A megújuló energiaforrások jövőbeli versenyképességét mérsékli, hogy a nem 
konvencionális kitermelési eljárások az elmúlt tíz évben megkétszerezték a kőolaj (olajpala, 
olajhomok) és földgáz (palagáz, márgagáz) készletet (40-ről ~100 év, ill. 60-ról ~160 év). 
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3.1. Üzemanyag 
 
Az első generációs üzemanyag a bioalkohol termesztett élelmiszernövényekből (gabona, 

kukorica), míg a biodízel termesztett olajos növényekből (napraforgó, repce) állítható elő, 
amit a benzinbe (alkohol), ill. gázolajba (biodízel) kevernek be. Az E85 üzemanyag (85 tf% 
alkohol, 15 tf% benzin) felhasználása 2009-ben 32 Ml/év, a 3,3 Gl/év üzemanyag ezredrésze. 

A „jövő” bio-üzemanyaga mezőgazdasági melléktermékekből és szerves (állattenyésztési 
és városi) hulladékokból előállított szintetikus anyagok, valamint a metán vagy a hidrogén 
lehet. 

A ligno-cellulóz tartalmú mezőgazdasági új termékekből (pl. fű), melléktermékekből (pl. 
szalma, kukoricaszár) és erdészeti maradékokból második generációs, szintetikus bio-
üzemanyagok (FT-dízel, etanol, DME (CH3-O-CH3), szintetikus földgáz (SNG)) kutatása 
megkezdődött a kőolaj-feldolgozók és autógyártók részvételével, amitől jelentős 
költségcsökkentést, a szállítás és logisztika megváltozását várják. 

Már elindult az európai Bio-SNG 7 ún. bio-metánt, valamint az amerikai ún. megújuló 
földgázt (RNG) előállító technológia kifejlesztése is, amelynél még az is kérdés, hogy metánt 
vagy hidrogént érdemesebb-e előállítani. 

A kémiai üzemanyag, hibrid-, villamosenergia-hajtás átmenet az elkövetkező 15-20 évben 
megvalósulhat, ami a VER termelői (minél nagyobb részarányú karbon-mentes villamos 
energia) és fogyasztói oldalának (otthoni (éjszakai) „akkumulátor-feltöltés”) átalakítását is 
igényli majd. 

 
 

3.2. Villamos energia 
 
A hazai VER erőmű összetétele nem kedvez az időjárás-függő, megújuló 

energiaforrásokból termelt villamos energia fogadásának, mert a VER teljesítménymérlegét 
drága földgáztüzelésű kondenzációs menetrendtartó gőzerőművek és csúcs gázturbinák 
egyenlítik ki. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos teljesítmény legkisebb 
költségű „fogadását” a fejlett országokban vízerőművek biztosítják. 

A hazai erőművek hatékonysága jelentősen javítható a jövőbeli új menetrendtartó 
erőművekkel, mert alaperőműként a meglévő 4 db VVER-440 atomerőmű (2000 MWe) és 
kényszermenetrendes megújuló energiaforrásokat hasznosító erőművek mellett ezek 
biztosítják a termelés és fogyasztás mindenkori egyensúlyát. 

 A földgáztüzelésű kondenzációs villamosenergia-termelés 35% hatásfoka 56%-ra 
javul kombinált gáz-gőz erőműben (2 db ~400 MWe már megvalósult), ami azt eredményezi, 
hogy a 2009. évi földgáz térfogatból 59 PJ/év (∆E=+22 PJ/év többlet) villamos energia 
állítható elő. 

 A széntüzelésű kondenzációs villamosenergia-termelés 32% hatásfokának javítása 
42%-ra azt eredményezi, hogy a 2009. évi széntömegből 30 PJ/év (∆E=+7 PJ/év) villamos 
energia állítható elő. 

  A hazai gazdaságos vízerő-potenciál 16 PJ/év (~510 MWe), de ennek 80%-a Bős-
Nagymaros. Az elkövetkező 30-50 évben a Dunán vízerőművet – „politikai tabu” miatt – 
valószínűleg nem építünk. 

  A gazdaságos szélerő-potenciál ~30 PJ/év (1000 MWe), amiből 2010-ig ~300 MWe 
összteljesítményű szélerőmű-parkot építettek a spanyol tulajdonosok főleg az Észak-
Dunántúlon. 

  A fotovoltaikus napelemek tömeges elterjedését lehetővé tevő, jó hatásfokú 
villamosenergia-termelés egyelőre várat magára, az eddig elért legjobb hatásfok 18%. A 
monokristályos PV napelem Eη =0,15 átlagos hatásfokkal, 5 m2 napelemmel (pl. az 
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ismeretlen jellemzőjű hazai tetőcseréppel) 903 kWhe/év villamos energiát állíthatna elő, az 
átlagos lakossági fogyasztó évi fogyasztásának ~40%-át. Ez alapján 2 millió családi ház 1,8 
TWh/év villamos energiát állíthatna elő. 

 A szélerőmű-potenciál további kiaknázásához és a napelemek tömeges elterjedéséhez 
vagy itthon létesülő szivattyús-tározós vízerőműre (300-600 MWe) vagy a szomszédos 
országok menetrendtartó vízerőmű kapacitásának szerződéses használatára lenne szükség. Az 
MVM szivattyús-tározós vízerőmű tervbe vett létesítését jelentette be, ami ellen a 
környezetvédők azonnal tiltakoztak. 

 A biomassza (szerves hulladékokkal együtt) hazai potenciálja 200-330 PJ/év, a 
primerenergia-felhasználás (~1100 PJ/év) 18-30%-át fedezheti. A biomasszából mindhárom 
szekunder energiahordozó előállítható, s a jövőben energetikailag legkedvezőbbnek az 
üzemanyag előállítását, valamint a hő- és villamosenergia-termelés egy telephelyen való 
megvalósítását tartják. 

  A 3 km mélységig fellelhető geotermikus tározóink ~2500 km3 térfogatú, 500 EJ 
hőtartalmú termálvizet tartalmaznak, de termálvizeink átlagos hőmérséklete (68 °C) kicsi, 
ezért ennek töredéke, 5-20 PJ/év hasznosítható. Villamosenergia-termeléshez a fluidum 
(nagynyomású, kétfázisú vízgőz) legalább 130-150 °C hőmérséklete szükséges, ami 3-3,5 km 
mélységből „jön fel”, és ide vissza is kell sajtolni. Ezért hazánkban a távhőtermelés 
gazdaságosabb lesz, mint a villamosenergia-termelés geotermikus erőművekben. 

 
 

3.3. Hő 
 
A hazai energetika elkövetkező 15-20 évének kulcskérdése, hogy a 136 PJ/év fűtési hő 

csökkenthető-e a fejlett országok szintjére (250 MJ/(m2év) az épületek fűtési hőigényének 
30%-os csökkentésével, és ennek megfelelően a fűtési időszak egy hónapos rövidülésével. 

A fűtési hőigény a külső levegő hőmérséklet függvényében közel lineárisan változik a 
fűtési szezonban (átlag ~4380 h/év). A déli tájolású, jelenlegi fűtési előírásoknak megfelelő 
(<250 MJ/(m2év)) új épületek létesítése mellett feltétlenül szükséges a meglévő és felújításra 
alkalmas épületek hőigényének csökkentése műszaki átalakításokkal: 

 zárt, a napsugárzás hőjét jól hasznosító nyílászárók, 
 az épületek új előírásoknak megfelelő szigetelése, 
 a kisebb hőigénynek megfelelő fűtési rendszerrel és 
 új szellőzési rendszerrel. 

E műszaki megoldások következménye, hogy a fűtési időszak lerövidül, ami a fogyasztói 
magatartás megváltozását is igényli. ~2 millió lakás várható megtakarítható fűtési hője 
30-40 PJ/év. 

Tudnunk kell, hogy a fenntarthatóság kritériuma a fűtés hazai energiahordozóval való 
ellátása 145 MJ(m2év) fajlagos hőfelhasználású épületeket igényel (passzív ház <50 
MJ/(m2év)), amit érdemes lenne az új épületekre minél hamarabb érvényesíteni. 

 
3.3.1. Egyedi fűtés (2009-ben 114 PJ/év) 

 
A csökkentett hőigényre – a 18 PJ/év tűzifa mellett – a földgáz helyett biomassza-pellet 

tüzelésre és/vagy (karbon-mentes) villamosenergia-hajtású, földhőre épülő hőszivattyús 
hőtermelésre lehet alaphőforrásként átállni, a csúcsigényekre megtartva a meglévő 
földgázkazánokat. A megújuló energiaforrásokra átállítható egyedi fűtés tüzelőhője 
20-30 PJ/év lehet. 
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3.3.2. Távhő 
 
Hazánkban ~260 db távhőrendszer van, 2009-ben 22 PJ/év fűtési hővel. Az egyedi 

fűtéshez képest a távhő elfogadott szállítási vesztesége <10%. 
A jövőben a csökkentett hőigényű távhő versenyképes kapcsolt hő- és villamosenergia-

termelés (alaphőforrás) tüzelőanyaga nagyvárosokban a hulladék, kisvárosokban, falvakban a 
biomassza. 

Az ún. nedves biomasszából (szarvasmarha-alom, sertés hígtrágya, baromfi-belsőség, 
városi szennyvíz, összegyűjtött ételmaradék stb.) biogáz állítható elő, ami gázmotorokban 
vagy a CO2 eltávolításával földgázhálózatba táplálható vagy üzemanyagként felhasználható. 
A szilárd biomassza (szárak, levélzet, venyige, kommunális hulladék és termesztett 
energianövények; biogáz-termelésnél visszamaradt iszap) melegvíz- és forróvíz-kazánokban, 
esetleg fűtőerőművek gőzkazánjaiban eltüzelhető a környezetvédelmi előírások maradéktalan 
betartásával. 

Az ~1 km mélységből feltörő (folyadékfázisú) víz felszíni hőmérséklete 50-55 °C, ezért 
használati meleg víz előállítására, a ~2 km mélységből feltörő víz felszíni hőmérséklete 
80-85 °C, ezért távhő (fűtés és használati melegvíz) ellátásra hasznosítható (a lehűlt víz 
visszasajtolásával) geotermikus fűtőművekben. 

A megújuló energiaforrásokkal kiváltható távhő – a jövőbeli csökkent hőigény mellett – 
~10 PJ/év lehet, mert az alaphőforrás ~30% teljesítménye az évi távhő ~70%-át állítja elő, és 
továbbra is gazdaságos csúcshőforrás marad a földgáztüzelésű vízkazán. 

 
3.3.3. Használati melegvíz 

 
A használati melegvíz-termelés (~40 PJ/év) nagyobb része átállítható napkollektoros 

termelésre. A hazai lakásállomány kb. 50%-nak (2,0 millió lakás családi házban, 
panelépületben) átállása napkollektoros használati melegvíz-termelésre elvileg ~16 PJ/év hmv 
hő megtakarítását jelenti, ami lakásonként átlagosan 3,0 m2 felületű kollektort eredményez. 
Azonban a napsugárzás hőjének szezonális ingadozása miatt a hmv termelésre hasznosítható 
„naphő” – hazai átlagos adatokkal – ~70%, a többit (~30%) villamos energiával vagy 
földgázzal vagy távhővel kell fedezni, míg a nyári, igény feletti többlet is jelentkezik. A 
„naphővel” megtermelhető hmv hő ~12 PJ/év, amit a másik három vezetékes 
energiahordozóval ~4 PJ/év ki kell egészíteni. 

 
3.3.4. Technológiai hő 

 
A biomasszából készített üzemanyag (pl. alkohol) vagy élelmiszer (pl. cukor) 

melléktermékei közvetlen vagy kapcsolt hőtermelésre használhatók. 
 
 

4. Összefoglalás 
 
(A Nemzeti Energiastratégia 2030) változatlan primerenergiával (1100 PJ/év) számol. A 

megújuló energiaforrások hasznosításának hazai lehetőségeit a három szekunder 
energiahordozónál a 3. táblázat foglalja össze. 

1) A biomassza (szerves hulladékokkal együtt) az üzemanyag, a hő- és villamosenergia-
termelés megújuló alapanyaga. Mivel a biomassza gazdaságos tömege adott, így a három 
szekunder energiahordozó egymással konkurál, de hosszú távon kialakul mindhárom 
energiahordozó együttes előállítása. 
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3. táblázat. Megújuló energiaforrások hasznosításának hazai lehetőségei (PJ/év) 
 

Megújuló Villamos Hő 
energiaforrás 

Üzemanyag 
energia Fűtés Távhő fűtés hmv Technológiai hő 

Nap  6   12  
Víz  3+13 (?)     
Szél  7     
Geotermikus  1 (?)  (10)3   
Biomassza  3-5 181+20-302 103   

Összes  19-24 
(+14)? 38-48 10 122  

Hatékony 
termelés  +29     

Hatékony 
felhasználás   -(30-35) * -10   

2009. évi 
elhasználás 112 149 129 22 41 136 

1Tűzifa, 22 millió családi házzal számolva, 3Alternatíva 
 
2) A megújuló energiaforrásokból közvetlenül 19-24 PJ/év, hővel kapcsoltan 3-5 PJ/év 

villamos energiát lehet előállítani. (A Bős-Nagymaros 13 PJ/év, valamint a geotermikus 
erőmű 1 PJ/év villamos energiája 2030-ig valószínűleg nem valósulhat meg.) Hőerőművek 
hatékonyabb villamosenergia-termelésével elérhető többlet 29 PJ/év. 

3) A megújuló energiaforrásokból 20-30 PJ/év egyedi fűtési hő, 10 PJ/év fűtési távhő és 
12 PJ használati melegvíz állítható elő, miközben 30-35 PJ/év egyedi és 10 PJ/év távfűtési hő 
megtakarítható. 

4) A technológiákat a fejlett országoktól meg kell vásárolni, és adaptálni kell a hazai 
adottságokra. 

A megújuló energiaforrások hazai hasznosításához a társadalom szemléletváltozása 
elengedhetetlenül szükséges, a bölcsész mentalitásról át kell állni a reál megközelítésre. E 
nélkül nem fogjuk tudni hasznosítani a megújuló energiaforrásainkat, amelynek nagyobb 
része biomassza. 
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Lázár István1 
 

A klímaváltozás hatása a megújuló energiaforrásokra 
 
 

Abstract 
 
The interest and financial investments devoted to the research of the renewable energy sources has 
grown lately due to the fact that we had recognized the loss in the amount of the available fossil fuel. 
In the same time with the spreading of these energy sources, which are producing environmentally 
friendly – „green” – energy, the pollutant emissions are reduced almost to zero. The international 
agreements are binding the member countries to obey the undertaken limit values in emission, but is 
this enough for the „changing” process not to grow continuously? The renewable energy sources offer 
a possible alternative for the partial overcoming of this problem. But the climate change is affecting 
these energy sources also. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A megújuló energiaforrások kutatására áldozott figyelem és anyagi befektetés az által nőtt 
meg az utóbbi időben, hogy felismertük a rendelkezésre álló fosszilis tüzelőanyagok 
mennyiségének csökkenését. Napjainkban a gyakorlati kivitelezések még nem arányosak a 
kutatási eredményekkel. Politikai behatásra, illetve ellentétes ágazati érdekek miatt a fosszilis 
tüzelőanyagok használata még máig túlnyomó aránnyal bír az energiatermelésben (1 ábra). 

 

 
 

1. ábra. Az energiahordozók részaránya a Földön 2009-ben (Forrás: REN21 2011) 
 
Eredeti elképzelések szerint a megújuló energiaforrások alkalmazása majd helyettesíti a 

fosszilis tüzelőanyagokat. Jelen állapot szerint a megújulók inkább kiegészítő funkcióval 
bírnak. Jogosan tehetjük fel a kérdést, hogy képes lesz a modern ember világa kielégíteni az 
egyre növekvő energiaszükségletet kizárólag a megújuló energiaforrások által? Előrejelzések 
szerint 2011. október végére a Föld lakossága eléri a 7 milliárdot (www.worldometers.info). 

Bizakodásra ad okot az a tény, hogy az utóbbi 40 év technológiai robbanásszerű fejlődése 
új perspektívákat nyitott a kutatók és a kivitelezők előtt. Ezt szemlélteti a 2. ábra, ahol jól 
látható, hogy a legtöbb megújuló energiafajta kitermelése az utóbbi egy-két évtizedben 
exponenciálisan növekedett. 
                                                 
1 Lázár István Debreceni Egyetem, Meteorológia Tanszék, Debrecen E-mail: lazar.istvan@yahoo.com 
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Az érem másik oldala, hogy éghajlatváltozással kell szembenéznünk, ami a Földön létező 
minden folyamatra kihatással van. Így van ez a megújuló energiaforrások potenciális 
készleteire nézve is. Pozitív vagy negatív hatással kell számolnunk? A jövő lehetséges 
energiaforrásait tekintve nagyon is indokolt a téma kutatása. A következő néhány fejezetben a 
fent említett kérdésre próbálunk választ találni, vagy legalábbis közelebb kerülni a folyamatok 
megértéséhez és a kérdés megválaszolásához. 

 

 
 

2. ábra. A megújuló energiaforrások növekedési üteme 1971 és 2008 között (Forrás: IPCC SRREN 
2011) 

 
Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület (IPCC) május 9-én az Egyesült Arab 

Emírségekben, Abu Dhabiban adta ki átfogó jelentését a megújuló energiákról (IPCC SRREN 
2011). 

Az 1544 oldalas átfogó tanulmány (Speciális Jelentés a megújuló energiaforrásokról és a 
klímaváltozás mérsékléséről) című jelentés kiemelkedő jelentőségű, hiszen 164 
energiaszerkezeti szcenáriót hasonlít össze, amely így a megújuló energiaforrások trendjének 
és kilátásainak legátfogóbb elemzésének tekinthető. 

A megújuló energiaforrások nagy része szoros kapcsolatban van az éghajlattal, ennek 
erdeményeképpen a klímaváltozás befolyásolhatja ezen energiaforrások potenciálját. A 
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jelentés optimista megközelítést sugall, ugyanis a fent említett változást sem globális 
átlagban, sem egyes földrajzi térségek közötti arányok terén nem tartja jelentősnek. Ennek 
feltétele, hogy 2 Celsius foknál erőteljesebben nem emelkedik a földi átlaghőmérséklet. 

 
 

2. Szélenergia 
 
A szél kinetikus energiájának kiaknázhatóságának mértéke elsősorban a szél sebességétől, 

illetve a „felfogó” objektum (a forgó rotor) átmérőjétől függ. Ebben a kérdésben tehát a 
rotormagasságban uralkodó szélsebesség és ennek fluktuációja a legfontosabb tényező. 

A felszíni szelek sebességét három évtizedre visszamenőleg elemző kutatócsoport 
eredményeit a neves brit földtudományi folyóirat, a Nature Geoscience közli (VAUTARD, R. ET 
AL. 2010). A több mint 30 éve tartó szélsebesség-csökkenésben elsősorban az északi félteke 
megnövekedett növénytakarója játszott közre, mert ezáltal egyenetlenebb lett a földfelszín, 
ami akadályozta a légmozgást. 

Erdősítés és klímaváltozás: ez a két tényező az oka annak, hogy lassabban fújnak a 
földfelszíni szelek az északi féltekén, mint korábban. A szélerőművek üzemeltetőit a jelenség 
még nem érinti, de ha a trend változatlan marad, a szélenergiát hasznosító erőművek is 
kevesebb áramot tudnak majd termelni. 

A csoport a meteorológiai állomások adatait elemezve azt találta, az északi féltekén 
átlagosan 10 százalékkal fújnak gyengébben a szelek, mint harminc évvel ezelőtt. Az okokat 
súlyozva a kutatók megállapították: a kiterjedtebb növénytakaró mintegy 60 százalékban 
lassítja a szélsebességet. A felszíni szelet tízméteres magasságban mérik, a kutatók is ezeket 
az adatokat használták. A turbinák lapátjai 50-100 méteres magasságban forognak, de az ilyen 
magasság légmozgásairól világszerte kevés a mérési adat. 

Korábban is foglalkoztak meteorológus kutatók a felszíni szelek sebességcsökkentésével 
Ausztráliában, az Egyesült Államokban, Európa egyes részein és Kínában; az okok között a 
klímaváltozást, az erdősítést és a városiasodást említették. "Ezekkel a kutatásokkal az volt a 
gond, hogy nem ellenőrzött, az egész Földre kiterjedő adatbázissal dolgoztak" – állítja a most 
a Nature Geoscience-ben publikáló csoport egyik tagja, Robert Vautard, a franciaországi 
Versailles Saint Quentin Egyetem, Klíma- és Környezettudományi Laboratóriumának 
munkatársa. Vautard és kollégái mintegy 10 ezer meteorológiai állomás szélsebességi adatait 
elemezték 1979-ig visszamenőleg. Az állomások között egyaránt volt európai, közép- és 
észak-ázsiai és észak-amerikai mérőhely is, leszámítva azt a 822-t, amelyet a hiányos 
adatsorok miatt ki kellett zárni a vizsgálatból. 

Vautard arra számított, hogy ilyen óriási terület szélsebességi viszonyait elemezve egyes 
helyeket erősödő, másutt gyengülő szélfúvást találnak. Ezzel ellentétben kiderült: az egész 
északi féltekén csökken a felszíni szél sebessége, ez a trend világosan látható az 
eredményekből. Az évi átlagos szélsebesség 5-15 százalékkal csökkent a vizsgált területek 
többségén – ez azt jelenti, hogy a mérőállomások 73 százaléka alacsonyabb átlagos 
szélsebességeket rögzített az utóbbi három évtizedben. Lassuló szeleket leggyakrabban az 
eurázsiai állomások mértek. Az elemzésből az is kiderült: inkább az erős szelek sebessége 
csökkent átlagosan, míg a gyengébbeké kevésbé. 

Mindezért korábban a nagy magasságban végbemenő légmozgások változásait okolták. Ez 
annyit tesz, hogy a fokozatosan melegedő földfelszín miatt a léghőmérséklet megnő, és a 
légnyomás megváltozik. Ám Vautard és kollégái azt állítják: a globális felmelegedés az ő 
eredményeiket csak 10-50 százalékban magyarázza meg. 

Ezzel ellentétben az IPCC 2007 Döntéshozói Összefoglalói jelentés arról számol be, hogy 
az 1960-tól kezdődően a közepes szélességű övekben a nyugati szelek erősödtek mindkét 
féltekén (IPCC DÖ. 2007). 
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Ennek ellenére egyes területeken (országokban), ahol a kiaknázhatóság relatíve magas (a 
megtérülési idő fordított arányban értelmezhető a kiaknázhatósággal), és ez anyagi 
támogatással párosul, azokban a térségekben a felszerelt szélerőművi kapacitás toronymagas 
értékeket ért el (pl. Kína, USA, Németország). 

 
 

3. Napenergia 
 
Ahogy fokozatosan visszahúzódik a jég és a hó a sarkvidékről, úgy nyel el egyre több 

napenergiát a csupaszon maradt, sötét színű szárazföld és tengerfelszín. A következmény: 
felborul az az évezredek alatt kialakult tenger- és légáramlási rendszer, amely azt 
befolyásolja, milyenek a telek Európában és Észak-Amerikában. 

Felgyorsíthatja a globális felmelegedést a sarki hóval, illetve jéggel fedett területek 
visszaszorulása. A lecsupaszodó, "sötétebb" területek kevésbé verik vissza a napsugarakat, és 
a sötétebb felület több hőt nyel el, mint a világosabb. Amerikai kutatók műholdfelvételek 
alapján számolták ki, hogy az északi-sarkköri jégtáblák, a grönlandi gleccserek és hóval 
borított egyéb területek egyre kevesebb napsugarat vernek vissza. Erről szóló tanulmányuk a 
Nature Geoscience szakfolyóirat január 16-án megjelent számában olvasható. 

 

 
 

3. ábra. A felsorolt éghajlati elemek változása a 2080-2100 közötti évek átlagában az 1980-1999 évek 
modellbeli kiinduló értékéhez képest (Forrás: IPCC WG-I, 2007) 
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A 3. ábra a felhőzet változását, a tengerszinti légnyomást, a lefolyást és a talaj-
nedvességtartalmát, illetve a napi hőmérsékleti amplitúdót szemlélteti. Kivéve a nyomás 
változik, az összes érték éves átlaga megfelel továbbra is a 19 modell kimenetének, mely 
szerint valamivel több (kb. +4%) napenergia többlet várható Kelet-Közép-Európában. A 
felhőzet csökkenésével nő a besugárzás mértéke, így a hőmérsékleti ingás is (MIKA 
J.−PAJTÓK-TARI I. 2010). 

 
 

4. Vízenergia 
 
A vízenergia kiaknázása komoly lehetőségeket biztosít a szén-dioxid kibocsátás 

csökkentésére. A telepített kapacitás 2008 végén világszinten 16%-os elektromos áram 
betáplálást jelentett a világ villamosáram-hálózatába. A vízenergia továbbra is a legnagyobb 
megújuló energiaforrás az energetikában. Világviszonylatban a (technikai) potenciál 14 576 
TWh/év (52,47 EJ/év), ennek ellenére a beépített kapacitás csak 3 721 GWh/év. Tehát a 
rendelkezésre álló potenciál mintegy négyszerese a jelenleg üzemben lévő kapacitásnak 
(IPCC 2011). 

 

 
 

4. ábra. A lefolyás változása 2090 és 2099 között az 1980 és 1999 időszakhoz képest. 12 klímamodell 
előrejelzésének mediánja alapján a SRES A1B forgatókönyvet alkalmazva (Forrás: IPCC 2007a) 
 

5. Bioenergia 
 
A biomassza mint hő- és energiaforrás, nagy szén megtakarító/visszatartó potenciállal bír. 

A rendelkezésre álló bioenergia források közül a biomassza jelenti a legjobb 
„szénmegtakarítást” egy hektárnyi beültetett területen. 

A növénytermesztést befolyásolja a csapadék, a hőmérséklet, a talaj, az alkalmazott 
műtrágya. Ezek a beható tényezők egymással is szembe tudnak kerülni, egyik hatása 
ellensúlyozza a másikét. Például nagyobb CO2 mennyiség fokozza a növény termékenységét, 
azonban a magas CO2 értékekkel együtt járó éghajlatváltozás kiváltotta magasabb 
hőmérsékletértékek azonban nincsenek jó hatással a növényre, főleg ha ez vízhiánnyal is 
társul. 

Több, az utóbbi időben végzett kutatás is igazolja az emelkedett CO2 pozitív hatását. 
REYENGA, P.J. ET AL. (2001) több lehetséges éghajlatváltozási forgatókönyvet figyelembe 
véve tanulmányozta a lehetséges hatásokat, így mind múltbéli klíma és CO2 tartalom, múltbéli 
klíma és emelkedett CO2, melegebb klíma, szárazabb klíma, nedvesebb klíma és a 
legvalószínűbbnek vélhető változások. A tanulmányozott terület Dél-Ausztrália volt. 
Eredményként arra a következtetésre jutott, hogy a megemelkedett CO2 a jelenlegi állapotban 
kis, de szignifikáns termésnövekedést eredményez a szimulált növények esetében. 
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LUO, Q. ET AL. (2005) szintén egy hasonló tanulmányt készített több éghajlatváltozási 
szcenáriót véve figyelembe. Céljuk az volt, hogy számszerűsítsék a jövőbeli éghajlatváltozás 
(2080) hatásait a búza termésmennyiségeire. A legkedvezőbb változások a búza 
termésmennyiségeinél a régió szintjén történő csapadék, hőmérséklet és az atmoszférikus CO2 
változások együttes kombinációjánál történtek. 

Bioenergia egyrészt speciális, erre a célra meghonosított növényekből nyerhető, amelyeket 
termesztenek. Ily módon az előbb említett növénytermesztésen keresztül szóba hozhatjuk a 
mezőgazdaságot és az éghajlatváltozás hatását a mezőgazdaságra általában. A mezőgazdaság 
az éghajlatváltozásra egyik legérzékenyebb ágazat. Az energianövényekre vonatkozóan egy új 
kihívást lát, amely még összeegyeztethető az éghajlatváltozás csökkentésével (SCHIPPER, L. 
2009). 

A megújuló energiaforrások nem csak a légkör szén-dioxid koncentrációját hivatottak 
csökkenteni – adott ponton csökkenteni –, egyben munkalehetőséget is biztosít. Ez a szám az 
igényeket tekintve egyre magasabb lesz az elkövetkezendő időszakban, ha ez a növekedési 
trend továbbra is ilyen ütemben halad (1. táblázat). 

 
1. táblázat. A megújuló szektorban résztvevő munkások száma 2010-ben (Forrás: REN21 2011) 

 

Iparág Becsült munkahelyek 
világszerte Kiválasztott országok szerinti becslések 

Bioüzemanyag > 1 500 000 Brazília: 730 000 cukornád és bioetanol gyártás 

Szélenergia ~630 000 
Kína: 150 000, Németország: 100 000, USA: 85 000, 
Spanyolorzág: 40 000, Olaszország: 28 000, Dánia: 
24 000, Brazília: 14 000, India: 10 000 

Napenergia HMV ~300 000 Kína: 250 000, Spanyolország: 7 000 
Napenergia PV ~350 000 Kína: 120 000, Németország: 120 000, Japán: 26 000, 

USA: 17 000, Spanyolország: 14 000 
Biomassza - Németország: 120 000, USA: 66 000, Spanyolország: 

5 000 
Vízenergia - Európa: 20 000, USA: 8 000, Spanyolország: 7 000 
Geotermika - Németország: 13 000, USA: 9 000 
Biogáz - Németország: 20 000 
Napenergia ~15 000 Spanyolország: 1 000, USA:1 000 
Becsült összesen >3 500 000  
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Hazai földhőtermelés és környezettudatosság 
 
 

Abstract 
Domestic Geothermal Energy Production and Environmental Awareness 

 
The paper focuses on the determination of the environmental and social advantages of the geothermal 
energy market. It helps to make decisions on geothermal energy based on environmental and social 
awareness. 
The authors analyze the 2020 geothermal targets of the National Renewable Energy Action Plan. 
Determines the advantages of the geothermal energy utilization, such as redemption of import natural 
gas, reduction of carbon-dioxide emission and workplace generation. The evaluation is related to all 
the three segments of the geothermal business: ground source heat pumps, direct heat production and 
electricity generation. Three geothermal market development models are generated depending on the 
different growth rate of the heat pump and electricity generation segments. 
The analysis of the geothermal development models shows that all the models generate serious social 
and environmental value. The most dominant segment in 2020 will be the direct heat utilization (as it 
is traditional in Hungary) and the domestic mass production of the ground source heat pumps 
generates further values. The size of the electricity generation segment is not large enough to dominate 
the social and environmental values.  

 
 

1. Bevezetés 
 
A nemzetközi, geotermikus energiával foglalkozó szakirodalom a leginkább 

környezetkímélő, legtisztább energiaforrásként kezeli a földhőt. Tekintettel arra, hogy a 
környezetkímélőség és tisztaság rendkívül komplex, elvont fogalmi kategóriák, ezért célszerű 
– az összehasonlíthatóság miatt is – közmegegyezésen alapuló számításokkal, számadatokkal 
ezeket igazolni. A szakszerű számítások teszik lehetővé azt, hogy a geotermikus energiával 
kapcsolatos beruházási döntések valódi környezettudatosságon alapuljanak, és pontosan 
meghatározhatóak legyenek a beruházás előnyei. 

 
 
2. A hazai geotermikus energiatermelés kilátásai 2020-ig a Nemzeti Cselekvési Terv 

alapján 
 
A hazai földhőenergia termelés csaknem egy évszázadra nyúlik vissza, és tekintélyt vívott 

ki magának a világ geotermikus energiaiparában. Közismert tény az is, hogy Magyarország 
geotermikus potenciálja az aktív vulkáni tevékenységű területeket leszámítva a világ 
legjobbjai között van. Ezért, és a környezetkímélő technológiák iránti megnövekedett igény 
miatt közép- és hosszú távon a hazai földhőtermelés jelentős növekedése várható. 

A geotermikus energia termelésének jövőjét leginkább meghatározó dokumentum a 
Nemzeti Megújuló Energia Cselekvési Terv (a továbbiakban NCsT) (MAGYARORSZÁG 
MEGÚJULÓ ENERGIA HASZNOSÍTÁSI CSELEKVÉSI TERVE). Ennek irányszámaiból 
következtethetünk az elkövetkezendő évek fejlődésére. Az NCsT több mint négyszeres 
növekedést tartalmaz geotermikus energiatermelést illetően. A főbb szegmensek növekedését 
                                                 
1 Kujbus Attila Geotermia Expressz Kft., Budapest E-mail: akujbus2010@gmail.com 
2 Dr. Halász Györgyné Szent István Egyetem, Épületgépészet, Létesítmény- és Környezettechnika Tanszék, Gödöllő 
E-mail: halasz.gyorgyne@gek.szie.hu 
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az 1. sz. táblázat mutatja be. 
 

1. táblázat. A földhőtermelés három fő szegmensének tervezett növekedése 
 

 2010 2020 Növekedés (2020/2010) 
Hőszivattyúk, szolgáltatott hőmennyiség/év 0,250 PJ 5,99 PJ 5,740 PJ 23,96 
Hőszivattyúkon belül, földhőszivattyúk, 
szolgáltatott hőmennyiség/év 0,208 PJ 4,48 PJ 4,272 PJ 21,54 

Hévíztermeléses hőszolgáltatás, szolgáltatott 
hőmennyiség/év 4,23 PJ 16,43 PJ 12,2 PJ 3,88 

Földhő alapú áramtermelés, teljesítmény 0 MW 57 MW 57 MW - 
Földhő alapú áramtermelés, energia/év 0 GWh 410 GWh 410 GWh - 

 
A tervek ambiciózusak, de összhangban vannak hazánk geotermikus potenciáljából adódó 

technológiai lehetőségekkel (KUJBUS A. 2011), és megfelelnek az európai főbb fejlődési 
előirányzatoknak. 

Az NCsT a megújuló energia ipar fejlődése következtében 70–80 ezer tartós munkahelyet 
irányoz elő 2020-ban ebben a szektorban. Ha ez teljesül, akkor jelentős mértékben hozzájárul 
a gazdasági válság negatív hatásainak mérsékléséhez. 

 
 

3. A földhőtermelés általános környezeti hatásai 
 
A megújuló energiák alkalmazásának egyik nagy előnye a fosszilis primer 

energiahordozókkal szemben, hogy hagyományos fogalmaink szerint jóval kisebb mértékben, 
vagy egyáltalán nem terhelik környezetünket. 

A megújuló energiára épülő nagyobb energiatermelő egység döntés-előkészítési fázisának 
fontos része a környezetvédelmi hatástanulmány elkészítése, amely az energiatermelő 
létrehozásától az üzemeltetésen keresztül a megszüntetésig vizsgálja a földfelszín alatti és 
felszín feletti környezeti hatásokat. 

Egy geotermikus erőmű vagy fűtőmű vizsgálati életszakaszai: 
 a létesítmény előkészítéséből (próbafúrásból, fúrásból, próbaterhelésből), 
 a létesítmény (épület és rendszer) megépítéséből, beüzemeléséből, üzemeltetéséből, 
 a létesítmény megszüntetéséből áll. 

Az életszakaszok munkafázisaiban vizsgálják a felszín alatti környezeti hatásokat a talajra, 
a felszín alatti vizekre, illetve a felszín feletti környezeti hatásokat a felszíni vizekre, a 
levegőre, a zajterhelésre, az élővilágra és a látványra. 

A talaj szennyeződésével számolni nem kell az életszakaszok egyetlen munkafázisában 
sem, ha a fúrás „környezetvédelmi fúrás” jellegű. Ekkor az alkalmazott munkafelületeket 
szigetelt kármentővel látják el, az iszapot, zagyot, szennyvizet technológiailag kezelik, zárt 
rendszerben tárolják és elszállítják, a fúráskor használt anyagokat, vegyszereket az 
előírásoknak megfelelően tárolják, és az üzemeltetés, karbantartás során is betartják a 
környezetvédelmi előírásokat. 

Megfelelő fúrástechnológia betartása mellett a felszín alatti vizek sem károsodhatnak. 
A felszíni vizek, befogadók többletterhelése nem várható. A próbaterhelés némiképpen 

módosíthatja a természetes felszíni csapadékvíz lefolyási adottságát. 
A létesítési életszakaszban levegőszennyezettséget okoznak a gépek, járművek szén-

dioxid, szén-monoxid és nitrogén-oxidok kibocsátásával. A szennyezőanyagok koncentrációja 
a fúrásoktól kb. 150 m-re már a vonatkozó légszennyezettségi határérték alá csökken. 

A fúrásnál, próbaterhelésnél és üzemeltetésnél a konkrét geológiai viszonyoktól függően a 
földkéreg nagy hőmérsékletű kőzeteiben keletkező gőz, forró víz különböző mennyiségű 
szennyezőanyagot hozhat a felszínre, ami a légkörbe kerülhet. Jelentős mennyiségű lehet a 
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gőzzel keveredett CO2 (szén-dioxid) mennyisége. Ez – például a termelt villamos energiára 
vetítve – 1–380 g/kWh értéktartományban mozoghat. Jelentős lehet az ilyen módon 
atmoszférába kerülő CH4 (metán gáz), H2S (dihidrogén-szulfid) (0,3–9,6 g/kWh), NH3 
(ammónia) (50–1950 mg/kWh), valamint radon (3700–78000 Bq/kWh fajlagos aktivitás) 
mennyisége is. 

A mélyfúrási üzem kiépítése és maga a fúrás is komoly zajszennyezéssel terheli a 
környezetet. A próbaterhelés alatti hangteljesítmény és hangnyomásszint közel lehet a 
megengedett értékhez. A rendszer üzemeltetése alatt a berendezések jelentős része zajvédő 
épületeken belül helyezkedik el, a visszasajtoló kút zajkibocsátása lehet a mértékadó, nagyobb 
szivattyú zajteljesítménye akár a 100 dB(A) értéket is elérheti. 

A létesítmény létrehozása, üzemeltetése az élővilágra nem gyakorol említésre méltó káros 
hatást. 

Látvány-szennyezésről elsősorban az építési szakaszban beszélhetünk, ez azonban 
átmeneti állapot. Számos pozitív példa található arra, hogy a berendezéseket magukba foglaló 
épületek esztétikus építészeti kialakításúak. 

Abban az esetben, ha a geotermikus erőművek és fűtőművek létrehozásánál, 
üzemeltetésénél és megszüntetésénél az érvényes környezetvédelemre vonatkozó előírásokat, 
jogszabályokat, rendeleteket betartják, az üzemeltetés során részletes technológiai, 
karbantartási utasítás szerint járnak el, ha az ellenőrzés és karbantartás rendszeres és 
tervszerű, akkor a szennyeződések az előírt értékek alatt maradnak, mind a felszín alatti, mind 
a felszín feletti környezeti hatások minimálisak. Mind ez azonban csak akkor igaz, ha a 
geotermikus energia energetikai célú hasznosítása zárt rendszerben történik, a visszasajtoló 
kút is megépítésre kerül, és azt zárt rendszerben üzemeltetik. 

Építés, üzemeltetés és megszüntetés folyamata alatt a fent leírtak betartása mellett is 
történhetnek olyan nem várt események, amelyek kisebb vagy nagyobb környezetterhelést 
vagy akár balesetet is okozhatnak. Ennek a realitása azonban igen csekély, és ez bármilyen 
egyéb energetikai rendszer működtetése esetén is kockázati tényező. Az ilyen rendkívüli 
esetekre is fel lehet azonban készülni, a tervszerű kármentesítés, mint alkalmazható módszer 
áll a szakemberek rendelkezésére. 

Geotermikus erőművek, fűtőművek területi igénye nem haladja meg a fosszilis 
energiahordozóra épülő rendszerekét, azoktól olykor jóval kisebb helyigénnyel bírnak. 

A földhőszivattyúkra épített hőellátó rendszerek a fent leírtaktól is kisebb mértékben 
hatnak a környezetünkre, arra káros hatással nincsenek. 

 
 

4. A földhő energetikai hasznosításának előnyei 
 
Különböző hőtermelővel (villamos energiával, hagyományos és kondenzációs 

gázkazánnal, villamos energiával működő hőszivattyúval és termálvízzel) megtáplált hőellátó 
rendszerek energetikai és termodinamikai vizsgálata bizonyította, hogy a termálvíz hőjének 
hasznosítása fűtés, hővel történő hűtés és használati melegvíz-termelésnél is mind energetikai, 
mind, termodinamikai hatásfokot tekintve a legkedvezőbb műszaki megoldás. Ennek az oka 
egyszerű, a tüzelőanyag használata a „helyiségfűtésre”, használati melegvíz előállítására, mint 
exergetikusan alsóbbrendű feladatra, „pazarlás”. Jobb, ha a fűtés, a HMV termelés – abban az 
esetben, ha hőfoka 65 °C felett van a hűtés is – termálvízzel, a termikusan kevésbé értékes hő 
felhasználásával történik (HALÁSZ GY. 2008) (HALÁSZ, GY. 2011) . 

Abban az esetben, ha a geotermikus energia megfelelő hőmérsékletű fluidummal 
rendelkezésre áll, de az adott területen nincs fogyasztói hőigény, villamosenergia-termelésnek 
is van létjogosultsága. 
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4.1. A földhőtermelés által elérhető import energia, illetve fosszilis primerenergia 
kiváltás 

 
A 2. táblázatban foglalt számításainknál azzal a feltételezéssel éltünk, hogy az NCST-ben 

megfogalmazott növekedés megvalósul, és hogy: 
 a geotermikus energiával import gázt váltunk ki, 
 a villamosenergia-termelésnél a tervezett 57 MW teljesítményű erőmű évi 8000 

üzemórával működik, így 456 GWh (1,642 PJe) éves villamosenergia-termeléssel, 
 a földhőszivattyúk gázzal előállított villamos energiával működnek, 4,3 

teljesítménytényezővel, 
 a villamosenergia-előállítása 2010-ben 36%-os, 2020-ban 50%-s hatásfokkal (ηE) 

történik, de számításainkat 36%-os hatásfokkal is elvégeztük, 
 a hőszivattyúk 70%, később90 % hatásfokú (ηK ) gáz üzemű hőtermelőket váltanak 

ki, 
 a termálvizes hőellátó rendszernél a fluidummal kitermelt energiának 3, illetve 2%-a 

fordítódik kitermelésre (amit az ε tényezővel vettünk figyelembe) villamos energia 
formájában. 

 
2. táblázat. Import gázkiváltás a földhő energetikában való alkalmazásával 

 

 Növekedés Import gáz kiváltás Megjegyzés 

Földhőszivattyúk 4,272 PJ 97,8 x 106 m3 
81,56 x 106 m3 

ηE=0,36  ηK=0,7  ε=4,3 
ηE=0,5    ηK=0,9  ε=4,3 

Hévíztermeléses 
hőszolgáltatás 

12,2 PJ 
 

483 x 106 m3 
377 x 106 m3 
493 x 106 m3 
384 x 106 m3 

ηE=0,36  ηK=0,7  ε=33,3 
ηE=0,5    ηK=0,9  ε=33,3 
ηE=0,36  ηK=0,7  ε=50 
ηE=0,5    ηK=0,9  ε=50 

Villamosáram-termelés 456 GWh 
(1,642 PJ) 

134 x 106 m3 
96,56 x 106 m3 

ηE=0,36 
ηE=0,5 

 
4.2. A földhőtermelés által elérhető szén-dioxid kibocsátás csökkentés 

 
A 3.1. fejezetben megfogalmazott peremfeltételek mellett számoltuk a környezet CO2 

terhelését, amelyet a 3. táblázatban foglaltunk össze. A földgáz kibocsátási tényezője: 
56,1*103 t CO2/PJ (213/2006. (X.27.) KORMÁNYRENDELET). A 36%-os hatásfokú gázüzemű 
erőműnél 591 g/kWh, míg a geotermikus energia esetében a nemzetközi szakirodalom által 
elfogadott 91 g/kWh értékkel számoltunk. 

 
3. táblázat. Földhő energetikában való alkalmazásával a kibocsátott CO2 csökkenése 

 

 Növekedés CO2 kibocsátás csökkenés Megjegyzés 

Földhőszivattyúk 4,272 PJ 179 x 103 t 
149 x 103 t 

ηE=0,36  ηK=0,7    ε=4,3 
ηE=0,5    ηK=0,9    ε=4,3 

Hévíztermeléses 
hőszolgáltatás 12,2 PJ 

918 x 103 t 
717 x 103 t 
938x 103 t 
732 x 103 t 

ηE=0,36  ηK=0,7    ε=33,3 
ηE=0,5    ηK=0,9    ε=33,3 
ηE=0,36  ηK=0,7    ε=50 
ηE=0,5    ηK=0,9    ε=50 

Villamosáram-termelés 456 GWh 
(1,642 PJ) 

228 x 103 t 
152,5 x 103 t 

ηE=0,36 
ηE=0,5 

 
4.3. A földhőtermelés által elérhető munkahelyteremtés 

 
A geotermikus energiaipar fejlődése három módon teremthet új munkahelyeket. Közvetlen 
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módon azok a munkahelyek létesülnek, amelyek az üzemfenntartáshoz szükségesek. Ide 
sorolhatóak az alábbi tevékenységek: 

 üzemvitel, üzemirányítás, 
 karbantartás, hiba- és havária elhárítás. 

Közvetett módon munkahelyeket teremtenek a következő tevékenységek: 
 tervezés, kivitelezés, kutatás-fejlesztési tevékenység, 
 hatósági, szakhatósági, szabályozási és szakmapolitikai tevékenység, 
 oktatás, képzés. 

Munkahelyeket teremt továbbá, hogy a földhőtermelés lehetővé teszi bizonyos területek 
(termálfürdők, kertészetek, az agrárium és az ipar egyes területei) hosszú távú létrejöttét, vagy 
megmaradását, fejlődését. Ezeket a munkahelyeket nem a megújuló energiáknál tartják majd 
nyilván, de megteremtésüket ezek az új geotermikus energiatermelő projektek biztosítják. 

A három különböző modellre vonatkozó számításainkat az 6. fejezet tartalmazza. 
 
 

5. Modellek a geotermikus energiatermelés szegmenseinek fejlődési irányaira 
 
A geotermikus energia eddigi hazai és nemzetközi története azt bizonyítja, hogy annak 

főbb szegmensei nem egyenletesen fejlődnek. Növekedésük függ a pénzügyi támogatásoktól, 
a piac igényeitől, valamint a technológiai fejlődéstől. Különböző növekedési arányokat 
feltételezve a következő évtizedben várható fejlődésre három különböző növekedési modellt 
állítottunk fel. 

A modellek vizsgálatakor azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a meglévő települések 
középületeinek, lakóépületeinek elavult gázalapú hőellátó rendszereinek rekonstrukciójánál, 
illetve földgázhálózattal ellátott települések új épületeinek hőellátó rendszereinél a 
geotermikus energia gáz primer energiahordozót vált ki. A villamosenergia-termelés esetében 
azonban célszerű egy prognosztizált energiamix-szel számolni. A számítások a Magyar 
Villamosenergia-ipar Átvételi Rendszerirányító Zrt. által 2020-ra prognosztizált és a 2010-es 
valós adatokon nyugvó energiamix-szel történtek. 

 
 
5.1. Első változat: erős földhőszivattyús fejlődés, minimális villamosáram-termelés 
 
Az első változatban azt feltételeztük, hogy a földhőszivattyúk számának hazai növekedése 

jelentősen meghaladja az NCsT-ben előirányzott értéket, míg a földhő alapú villamos energia 
termelése jelentősen elmarad az előirányzottól. A hévíztermeléses hőszolgáltatás a tervek 
szerint alakul. A három szegmens összes energiatermelése ebben a változatban túlteljesíti az 
NCsT-ben foglaltakat. 

 
4. táblázat. Jelentősebb földhőszivattyús fejlődés, kisebb mértékű villamosáram-termelés 

 

Geotermikus energia szegmens Egységek leírása Termelt energia 
2020-ban 

Kisméretű földhőszivattyú  40 000 db,átlag 10 kWth 5,75 PJ 
Nagyméretű földhőszivattyú 800 db,20 - 1000 kWth 2,88 PJ 
Kisméretű termálhő szolgáltató egység, erőműves 
hulladékhő egységekkel  140 db, 1 - 5 MWth 8,0 PJ 

Nagyméretű termálhő szolgáltató egység, 
erőműves hulladékhő egységekkel 25 db, 5 – 50 MWth 8,43 PJ (ebből 1,2 

PJ hulladékhő) 
Mikro és kisméretű geotermikus erőmű 5 db, 1 – 5 MWe 120 GWhe 
Közepes méretű geotermikus erőmű 1 db, 6 MWe 48 GWhe 
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5.2. A második változat: vegyes modell 
 
Ez a második változat hasonlít leginkább az NCsT bontására, azzal a különbséggel, hogy a 

táblázatban (csakúgy, mint a 4. fejezet korábbi táblázataiban is) a villamos erőmű éves 
működési óraszámát 8000-rel vettük figyelembe. Ez a változat azt feltételezi, hogy a három 
szegmens párhuzamosan, egymással összevethető, hasonló ütemben fejlődik. 

 
5. táblázat. Vegyes modell 

 

Geotermikus energia szegmens Egységek leírása Termelt energia 
2020-ban 

Kisméretű földhőszivattyú  17 000 db, átlag 10 
kWth 2.48 PJ 

Nagyméretű földhőszivattyú 550 db, 20 - 1000 
kWth 2.0 PJ 

Kisméretű termálhő szolgáltató 
egység, erőműves hulladékhő 
egységekkel  

140 db, 1 - 5 MWth 8,0 PJ 

Nagyméretű termálhő szolgáltató 
egység, erőműves hulladékhő 
egységekkel  

25 db, 5 – 50 MWth 
8,43 PJ (ebből 

3,11 PJ 
hulladékhő) 

Mikro és kisméretű geotermikus 
erőmű 12 db, 1 – 5 MWe 288 GWhe 

Közepes méretű geotermikus erőmű 3 db, 5 – 12 MWe 168 GWhe 
 
 

5.3. A harmadik változat: gyenge földhőszivattyús fejlődés, jelentős 
villamosáram-termelés 

 
Ennél a változatnál azt feltételeztük, hogy a földhőszivattyús technológia növekedése 

megreked az előző évtized szintjén, ugyanakkor a villamos energia termelése a tervezettnél 
dinamikusabban fejlődik. A hévíztermeléses hőszolgáltatás ebben a modellben is a tervek 
szerint alakul. Feltűnő azonban, hogy a villamosáram-termelő erőművekből kilépő 
„hulladékhő” csaknem teljesen lefedi a hévíztermeléses szegmens 5 MWth-nál nagyobb 
egységeinek tervezetét. A három szegmens összes energiatermelése ebben a változatban 
alulteljesíti az NCsT-ben foglaltakat. 

 
6. táblázat. Kis mértékű földhőszivattyús fejlődés, jelentős villamosáram-termelés 

 

Geotermikus energia szegmens Egységek leírása Termelt energia 
2020-ban 

Kisméretű földhőszivattyú  8 000 db, átlag 10 
kWth 1,15 PJ 

Nagyméretű földhőszivattyú 200 db, 20 - 1000 
kWth 0,72 PJ 

Kisméretű termálhő szolgáltató 
egység, erőműves hulladékhő 
egységekkel  

140 db, 1 - 5 MWth 8 PJ (ebből 1,5 
PJ hulladékhő) 

Nagyméretű termálhő szolgáltató 
egység, erőműves hulladékhő 
egységekkel  

25 db, 5 – 50 MWth 8,43 PJ (ebből 7 
PJ hulladékhő) 

Mikro és kisméretű geotermikus 
erőmű 24 db, 1 – 5 MWe 576 GWhe 

Közepes méretű geotermikus erőmű 6 db, 5 – 12 MWe 336 GWhe 
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6. A fejlődési modellek elemzése 
 
A három modell vizsgálati eredményei közül a cikkben azok kerültek csak ismertetésre, 

amelyeknél azzal a feltételezéssel éltünk, hogy a villamos energia 50%-os a gázüzemű 
kazánok 90%-os hatásfokkal az alkalmazott hőszivattyúk 4,3 teljesítménytényezővel 
működnek, és a termálvizes hőellátó rendszernél a fluidummal kitermelt energiának 2%-a 
fordítódik kitermelésre villamos energia formájában (HALÁSZ GY. 2009). 

 
 

6.1. A földhőtermelés munkahelyteremtése a három különböző modell esetében 
 
Számításainknál a következő keretszámokat vettük figyelembe (SANNER B.2010): 

 Földhőszivattyúkra: közvetlen: 0,05 fő/egység/év, közvetett: 0,12 fő/egység/év, 
 Közvetlen hő hasznosítás: közvetlen: 1,5 fő/MWt, közvetett: 2 fő/MWt, 
 Elektromos áram termelés: közvetlen: 1,5 fő/MWe, közvetett: 2 fő/MWe. 

A generálódott adatoknál a mezőgazdaságban és a földhővel fűtött településeken keletkező 
munkahelyeket úgy prognosztizáltuk, hogy a jelenleg fűtött üvegházas és fóliás terület két és 
félszeresét, a jelenleg használt települési földhő alapú fűtés négyszeresét és két hazai 
hőszivattyú gyártó üzemet vettünk figyelembe. 

 
7. táblázat. Földhő energetikában való alkalmazásának munkahelyteremtése 

 

 1. modell 2. modell 3. modell 

Földhőszivattyú 
(fő) 2040 877,5 410 

Termálhő 
kisméretű (fő) 210 210 210 

Termálhő 
nagyméretű (fő) 375 375 375 

Közvetlen 

Villamosenergia-
termelés (fő) 31,5 85,5 171 

Földhőszivattyú 
(fő) 4896 2106 984 

Termálhő 
kisméretű (fő) 280 280 280 

Termálhő 
nagyméretű (fő) 500 500 500 

Közvetett 

Villamosenergia-
termelés (fő) 42 114 228 

Generálódott Fő 12 000 12 000 12 000

Összesen Fő 20 375 16 548 15 158 

 
A különböző modellek eredményeit szemléltető oszlopdiagram (1. ábra) a legkedvezőbb 

megoldásnak munkahelyteremtés szempontjából azt mutatja, amikor a földhőszivattyúk 
számának hazai növekedése jelentősen meghaladja az NCsT-ben előirányzott értéket, míg a 
földhő alapú villamosenergia-termelése jelentősen elmarad az előirányzattól. Azt a kedvező és 
remélt állapotot feltételezve, hogy a földhőszivattyúk gyártása hazai üzemekben történik. 
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1. ábra. Földhő hasznosítás munkahelyteremtése a három modell esetében 
 

6.2. A földhőtermelés által elérhető fosszilis primerenergia kiváltás, és CO2 kibocsátás 
csökkentés 

 
Az 5. pont bevezetőjében megfogalmazott peremfeltételnél adódott eredményeket 

táblázatban és oszlopdiagramban is ábrázoltuk. 
 

8. táblázat. A három modell fosszilis energia felhasználása és CO2 kibocsátása, és az ebből következő 
import gáz megtakarítás, valamint CO2 kibocsátás csökkentés 

 

 Geotermia nélkül Geotermiával Fosszilis 
energia 

CO2 
kibocsátás 

Modellek Gáz 
felhasználás 

CO2 
kibocsátás 

Gáz 
felhasználás

CO2 
kibocsátás 

Gáz 
megtakarítás 
geotermiával 

CO2 
kibocsátás 
csökkenés 

geotermiával 

 (106 m3) (103t) (106 m3) (103t) (106 m3) (103t)
1. modell 833,70 1700,70 57,90 177,40 775,80 1523,30
2. modell 718,7 1418,5 49,1 133,3 669,60 1285,20
3. modell 671 1374,1 54,2 124,7 616,80 1249,40
 
A kiváltott fosszilis primerenergia-hordozókat földgázra számítottuk át, így a diagramban 

az értékeket 106 m3 gázban, míg a kibocsátott CO2 mennyiségét 103 t-ban adtuk meg. A 
különböző modellek eredményeit szemléltető oszlopdiagram (2. ábra) a legkedvezőbb 
megoldásnak a fosszilis energiahordozó megtakarítás és a CO2 kibocsátás csökkentése 
szempontjából az a modell, amikor a földhőszivattyúk számának hazai növekedése jelentősen 
meghaladja az NCsT-ben előirányzott értéket, míg a földhő alapú villamosenergia-termelése 
jelentősen elmarad az előirányzattól (1. számú modell). 

Ugyanakkor, abban a változatban a villamosenergia-termelésből származó „hulladékhő” a 
közvetlen hőtermelés mindössze 7,3%-át teszi ki. Abban a változatban (3. számú modell), 
amelyikben a villamosenergia-termelés erőteljesebb, a „hulladékhő” a közvetlen hőtermelés 
51,7%-át teszi ki, tehát érték képződik azzal is, hogy a hévíztermeléses hőszolgáltatás több 
mint fele nem igényel külön beruházást, azt a geotermikus erőművek biztosítják. 
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2. ábra. A fosszilis energiahordozó kiváltása, és CO2 kibocsátás csökkenése a három különböző 
modellnél 

 
7. Összefoglalás 

 
A számítások azt mutatják, hogy helytállóak a feltételezések a földhőtermelés 

növekedésének rendkívüli társadalmi hasznosságáról. Minden felállított változat komoly 
társadalmi értéket hoz létre, a különböző szegmenseken belüli módosításokkal az ingadozások 
nem jelentősek. 

A geotermikus energiatermelés növekedésével létesülő komplex társadalmi-környezeti 
haszonból csak három jellemző értéket vizsgáltunk részletesen. 

A feltételezések során törekedtünk arra, hogy a legreálisabb keretszámokat használjuk, így 
a kapott eredmények inkább „konzervatívnak”, mint optimistának tekinthetők. 

A 2020-ban legvalószínűbb vegyes (2. számú) modell szerint, amennyiben Magyarország 
eléri a NCsT által meghatározott irányszámokat, a vizsgált paraméterek az alábbiak szerint 
alakulnak: 

 
Társadalmi érték Mennyiség Egység 

Import gáz kiváltás 669,6 millió köbméter 
Szén-dioxid kibocsátás csökkenés 1,285 millió tonna 
Munkahely teremtés 16 548 fő 

 
Megállapítható tehát, hogy a Nemzeti Cselekvési Terv végrehajtása során a geotermikus 

energiatermelés legfőbb társadalmi értékét a hévíztermeléses közvetlen hőszolgáltatás fogja 
nyújtani, de a földhőszivattyúk tömeges elterjedésével ez az érték jelentősen javítható! 

A földhő alapú villamosenergia-termelés jelentősége méretbeli korlátai miatt elsősorban a 
120 °C-nál magasabb hőmérsékletű, gazdaságosan termelhető hévizek hasznosításában, a 
nemzetközi megállapodások által előírt hazai „zöldáram” egy részének létrehozásában és az 
erőművi „hulladékhő” kaszkád rendszerű felhasználásában mutatkozik. 

 
A tanulmány/kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt 

részeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg. 
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Buday Tamás1–Török Imre2 

 
Hőszondára telepített monitoringrendszer vizsgálatának tapasztalatai 

(MEAK, Debrecen) 
 

 
Abstract 

 
Our research group studied the monitoring data of a heat pump system during winter heating, summer 
passive cooling and a Thermal Response Test. Based on the results, the immediate surroundings of the 
borehole heat exchanger follows the temperature of the fluid circulating in the BHE relatively fast and 
the effect is significant even at a distance of 3 metres. As a result, installing BHEs 5 m from each other 
reduces their efficiency. 
When the monitoring network is constructed it has to be considered that a part of the equipment will 
operate in a wet place with high pressure for a longer time period. Furthermore it cannot be replaced in 
case of failure therefore the specific characteristics of the system have to be carefully considered when 
the monitoring network is constructed. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A geotermikus energia szektor világszinten legdinamikusabban fejlődő ága a földtani 
közeg hőjét primeroldalként hasznosító hőszivattyús rendszerek alkalmazása (LUND, J. W. ET 
AL. 2010). Napjainkra több százezer beépített hőszivattyúval rendelkezik az Amerikai 
Egyesült Államok és Észak-Európa, annak ellenére, hogy ez utóbbiak nem tartoznak a 
legjelentősebb geotermikus potenciállal rendelkező országok közé. 

A hőszivattyú segítségével a kis, jellemzően 10–15 °C-nál alacsonyabb hőmérsékletű 
kőzet, üledék, talaj és felszín alatti víz belső energiája elvonható, miközben a fűtési körben az 
előremenő vízhőmérséklet 40–50 °C-ra növelhető. E folyamathoz a kompresszoros 
hőszivattyú elektromos áramot használ, így a rendszer jelenleg még nem függetleníthető teljes 
mértékben a közműhálózattól. A hőszivattyú típusától függően a befektetett energia 2–4-
szerese termelhető ki a felszín alól. 

A hőszivattyús rendszerek előnye, hogy viszonylag egyszerűen telepíthetők, jól 
illeszthetők a kis energiafelhasználású házak épületgépészeti rendszereihez, mint fal-, padló- 
és mennyezetfűtés. Amennyiben a méretezés megfelelő, a rendszer hosszú ideig képes a fűtési 
és a használati melegvíz igényeket ellátni. A felületi fűtés esetén a rendszer alkalmazható 
passzív és aktív hűtésre is, mellyel a rendszer gazdaságossága tovább növelhető. 

A hőszivattyús rendszerek gyors elterjedése ellenére a felszín alatti közeg változása csak 
korlátozottan ismert. Különösen igaz ez a zárt rendszerű hőkivétel esetén, ha több felszín 
alatti hőcserélő-felület is található a primeroldali rendszerben. Ismertek olyan esetek, 
melyekben a hőcserélő felületek közelsége dokumentálhatóan lerontja a hőkivétel 
hatékonyságát. A hőszondás-hőszivattyús rendszerek tervezési fázisában tehát egyaránt fontos 
szerepe van a hidrogeológusnak (geológusnak), az épületgépésznek, valamint a rendszert 
magában foglaló épületet megtervező építésznek. 

A kitermelés során a környezet intenzíven lehűlhet, ezáltal csökken a hőkivétel 
hatékonysága. A fűtési idény végére a hűlés több °C is lehet, melyet a nyári idény 
visszamelegedése nem tud teljes mértékben visszapótolni, azaz a rendszer működésének 
feltételei évről-évre rosszabbodnak. Kérdéses az is, hogy a rendszer teljes felhagyás után 
                                                 
1 Buday Tamás Debreceni Egyetem, Ásvány- és Földtani Tanszék, Debrecen E-mail: buday.tamas@science.unideb.hu 
2 Török Imre Megújuló Energia Alkalmazási Központ, Debrecen E-mail: torok.imre@merkapt.hu 
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milyen gyorsan melegszik vissza. Erre vonatkozóan léteznek modellek (RYBACH L.–EUGSTER 
W. J. 2002), de a ténylegesen kialakuló hőmérsékletváltozások vizsgálata is szükséges. 

 
 

2. Módszerek 
 
A kutatáshoz felhasznált adatok a Debrecen nyugati felén létesített Megújuló Energia 

Alkalmazási Központból származnak. Az irodaépületet úgy alakították ki, hogy a megújuló 
energiaforrásokat minél teljesebb körben hasznosíthassák. A tudományos kutatás 
elősegítésére a rendszerbe számos mérőberendezést telepítettek, melyek az üzemszerű 
működési környezetet jellemző paramétereket mérik. Az épületben alacsony hőmérsékletű 
fűtési rendszer található, mely központi fűtésű-hűtésű padlót, falfűtést és szerkezettemperálást 
is magában foglal. 

A hőszivattyús rendszerhez 16 db függőleges talajszonda és egy vízszintes telepítésű 
talajkollektor tartozik. A talajszondák közül 9 db 50 m-es DN 32-es négycsöves, 6 db 
100 m-es DN 32-es négycsöves és 1 db DN 40-es 100 m-es kétcsöves. A szondacsöveken 
különböző mélységben NTC 12k típusú hőmérsékletérzékelő található, 3 szonda mellett 0,5; 
1; 2; 3 és 5 m távolságban is helyeztek el hőmérsékletérzékelőket. 

A rendszer 2007 szeptembere óta üzemel tartósan. A beüzemelése előtti időszakban a 
hőmérők az eredeti hőmérsékletet mérik, míg az üzemelés során a lehűlés mértéke, a 
távolhatás adható meg. Szondateszt segítségével a hőmennyiség és a hőmérsékletcsökkenés 
konkrét viszonya is meghatározható. Az óránként rögzített hőmérsékletértékekre a 
matematikai modelleknek megfelelő függvényeket illesztettük (BUDAY T. in KOZÁK M. ET 
AL. 2010, 2011). 

A 2011 áprilisában elvégzett szondateszt során 2 kW hőteljesítményt vezettünk el az egyik 
100 m-es szondába (20 W/m fajlagos nyeletett hőteljesítmény). A mérés különlegességét az 
adta, hogy működő rendszerek esetében nem szoktak szondatesztet elvégezni, illetve a 
betáplálás nem közvetlenül a szondába történt, hanem a hőszivattyú helyére építettük be a 
rendszert. Ezáltal az osztó-gyűjtő akna és a hőszivattyú közötti csőrendszer termikus hatásai is 
befolyásolták a mért értékeket. 

 

 
 

1. ábra. A 14-es szondától 3 m távolságban mért adatok 5 és 10 m mélységben az illesztett harmonikus 
függvényekkel 

 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 111

3. Eredmények 
 
A természetes éves hőingás a talajban is kimutatható, méréseink alapján 5 m mélységben 

az éves hőingás az egyes mérési pontokon 2–2,5 °C, míg 10 m-en 0,5–0,8 °C (1. ábra). A 
geotermikus gradiens értéke az egyes függvényekben eltérő, 34–41 °C/km, mely a felső-
pannóniai összletekig számolt területi értéktől (BUDAY T. in KOZÁK M. ET AL. 2011) 
jelentősen kisebb. 

A működés során a szondáknál mért hőmérséklet gyorsan és intenzíven csökken. 
Amennyiben a hőkivétel tartós és intenzív, a szonda csövében keringő fluidum hőmérséklete 
lesüllyedhet 0 °C-ra, mely a gépészeti rendszerben káros jelenségek kialakulásához vezet. A 
szondák hűlésével párhuzamosan megkezdődik a közvetlen környezet hűlése is (2. ábra). A 
szondától 2-3 méterre még van hatása a kitermelésnek. A hőszivattyú üzemelésekor a 
hőmérsékletek változása a kezdeti tranziens időszak után logaritmikus mind a hűlés, mind a 
melegedés folyamán. A fűtési félév végére a hűlés a szondák közelében több szenzor esetében 
meghaladja a 4 °C-ot, míg a szondáktól távol a változás 0,5 °C-nál kisebb. Az épületgépészeti 
rendszer passzív hűtési folyamatának köszönhetően a hőmérsékletek a követező fűtési félév 
elejére 0,5 °C-on belül megközelítik a kiindulási értékeket. 

 

 
 

2. ábra. A 10-es szonda környezetében 10 méter mélyen mért hőmérsékletértékek 
 
Néhány napos üzemelés esetén a szonda környezetében kvázistacionárius hőmérsékleti 

mező alakul ki, a kivett energia a szondáktól távolabb eső területekről származik. Hasonló 
eredmény következett a szondateszt során mért adatokból is (3. és 4. ábra). A vizsgálat során 
az előremenő ág hőmérsékletének időbeli változásából meghatározható a szonda környezetére 
hővezetési tényező (SANNER, B. ET AL. 2008), mely a mi esetünkben 2,56 W/mK, a görbe 
alapján a rendszerben konvektív hőterjedést nem lehet kimutatni. 
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3. ábra. A szondateszt grafikus kiértékelése 
 

 
 
4. ábra. A szondateszt során mért hőmérsékletértékek a 10-es szonda környezetében 10 m mélyen 
 
 

4. Összegzés 
 
A hőszivattyús rendszerek monitorozása segítségével kontrollálható az energiakivétel 

hatása a primer oldal hőmérsékletére. A működés során elkerülendő az intenzív hőkivétel, 
ugyanakkor a gyakori be/kikapcsolás a hőszivattyú teljesítményét rontja. Egyedüli szonda 
környezetében viszonylag gyorsan beáll a kvázistacionárius hőáram, a hőkivétel vége után 
azonban a hőmérséklet csak közelítőleg áll vissza az eredeti értékére. Törekedni kell arra, 
hogy a rendszer statikus hőkészletét csak kevéssé termeljük ki, illetve a nyári épülethűtés 
során pótoljuk a kivett energiát. 

A rendszer monitoringhálózatának kialakításánál fokozottan kell ügyelni arra, hogy a 
hőmérőknek akár 100 m mélyen, állandóan nedves viszonyok között kell tartósan működni, a 
meghibásodott egységeket nem lehet cserélni. A hőmennyiségmérőkön az előremenő és 
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visszatérő hőmérsékletek között – különösen a passzív hűtés időszakában – maximum néhány 
°C különbség mérhető, ráadásul a keringetett fluidum általában fagyálló, így a 
hőmennyiségmérők kiválasztása is körültekintést igényel. 

Kutatásainkat különálló hőszondákra készült egyszerű matematikai modellek segítségével 
folytattuk, melyek viszonylag pontosan leírták a kitermelés során kialakuló 
hőmérsékletcsökkenést. Szondamezők alkalmazása esetén a mező belső része jelentősen 
lehűthető, ami lecsökkenti a belső szondákból kivehető hőteljesítményt, ugyanis a belső 
szondák esetében a hővezetéssel pótlódó hő lényegesen kevesebb, ugyanis a hőterjedéshez 
szükséges hőmérsékletgradiens nem tud kialakulni. E káros jelenség kialakulása elkerülhető, 
ha a szondák közötti távolságot megnövelik. A fenti megállapítás következtében a tervezési 
útmutatók a korábbi 5 m-es telepítési távolság helyett már inkább 6 vagy 7 m-t javasolnak. 

 
 

Köszönetnyilvánítás 
 
A szerzők szeretnének köszönetet mondani a kutatás feltételeinek megteremtéséért Dr. 

Kalmár Ferenc főiskolai tanárnak, projektmenedzsernek (DE Műszaki Kar), Halgas Csaba 
(MERKAPT Épületgépészet) ügyvezető igazgatónak és Dr. Kozák Miklós egyetemi 
docensnek (DE Ásvány- és Földtani Tanszék). 

A kutatás az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0017 sz. 
„Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése” c. projektjének 
támogatásával készült. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 
és az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg. 

 
 
A kutatási project honlapcíme: georen.unideb.hu 
A MEAK honlapcíme: www.fold-energia.hu 
 
 

Irodalom 
 

KOZÁK M.–BUDAY T.–MCINTOSH R. W. (szerk.) (2010) Hidrogeotermikus rendszerek és földtani vetületeik. 
kézirat, a 3. munkacsoport 1. féléves jelentése a Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának 
integrált modellezése című projekt keretében, p. 165. 

KOZÁK M.–BUDAY T.–MCINTOSH R. W.–PÜSPÖKI Z.–BÁLINT B. (szerk.)(2011) Hidrogeotermikus rendszerek és 
földtani vetületeik. kézirat, a 3. munkacsoport 4. féléves jelentése a Geotermikus Rendszerek 
Fenntarthatóságának Integrált Modellezése című projekt keretében, p. 95. 

LUND, J. W.–FREESTON, D. H.–BOYD, T. L. (2010) Direct Utilization of Geothermal Energy 2010. Worldwide 
Review. – Proceedings World Geothermal Congress 2010 Bali, Indonesia, 25-29 April 2010, 23 p. 

RYBACH, L.–EUGSTER, W. J. (2002) Sustainability aspects of geothermal heat pumps. In: Proceedings, Twenty-
Seventh Workshop on Geothermal Reservoir Engineering, Stanford,  
http://pangea.stanford.edu/ERE/pdf/IGAstandard/SGW/2002/Rybach.pdf 

SANNER, B.–MANDS, E.–SAUER, M. K.–GRUNDMANN, E. (2008) Thermal Response Test, a Routine Method to 
Determine Thermal Ground Properties for GSHP Design. 9th International IEA Heat Pump 
Conference, Zürich, 12 p. 

 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 114 

Buday Tamás1–Dr. Püspöki Zoltán2–Dr. Szűcs Péter3 
 

Tiszántúli hévízadók kőzetváz, fluidum- és hőtranszport modellje 
Hajdúszoboszló és Debrecen térségében 

 
 

Abstract 
 

Hajdúszoboszló and Debrecen are intensively developing thermal centres. The aim of our research is 
to identify the effects of thermal water extraction, to model the movement of groundwater and to 
determine the effects of the operation of the wells on each other (KOZÁK M. ET AL. 2010, 2011). 
Stratification used for modelling was obtained from geophysical data of boreholes. Hydrodynamic and 
thermal modellings were performed using the softwares Processing MODFLOW for Windows and 
Processing SHEMAT respectively. 
It can be stated that the interaction of the thermal centres is minimum at the current extraction rate, 
even a new set of wells could be installed if necessary. Energetic potential of the extracted thermal 
water in the areas is almost 13.6 MWth, its utilization has been started only in recent years. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Hajdúszoboszló és Debrecen az elmúlt 80 évben egymással versenyezve váltak tagjaivá a 

legjelentősebb hazai termálvíz-központoknak. A napjainkban is tartó fejlesztésüknek kulcsát a 
termálvíz intenzív kivételében látják, melynek következtében a nyugalmi vízszint csökkenése, 
porozitáscsökkenés léphet fel, mely a további termelés esélyeit rontja. 

Kutatásunk célja, hogy a területre egységes hidrodinamikai modellt adjunk, meghatározzuk 
a kutak hatását a termálvíz rezervoár nyomásszintjeire. A modell segítségével optimalizálható 
a kitermelés, illetőleg új kutak, kútpárok tervezhetők úgy, hogy hatásuk ne legyen érzékelhető 
a már működő rendszerekben. 

 
 

2. Földtani háttér 
 
A kutatási terület nyugati részén ebesi és hajdúszoboszlói fúrások egy a flisövbe benyúló 

pikkely jelenlétét mutatták ki (PAP S. 1990), melynek anyaga a paleozóos és prekambriumi 
metamorfitok (Ebesi Csillámpala Formáció) mellett jura képződményeket tartalmaz, a 
rétegsorban a feltolódási síkok mentén metamorfitok kerültek a mezozóos üledékek felé. A 
Debrecen környezetében mélyült kutatófúrások jellemzően a flis üledékekben, néhol 
mezozóos kőzetekben álltak meg. 

A terület északi felén általánosan elterjedt felsőkréta-paleogén flisüledékek homokkő és 
aleurolit váltakozásából állnak, ritkán konglomerátum és agyagmárga betelepülésekkel. Az 
üledékek a neogénre már erőteljesen konszolidálódtak. Az eocén és oligocén korú 
üledékeinek jelenléte a nyírségi miocén vulkanitok alatt bizonytalan és kérdéses (BÉRCZI I.–
JÁMBOR Á. 1998). 
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A miocén során aktivizálódott szerkezeti vonalak meghatározták a vulkáni centrumok 
elhelyeződését. A vulkanizmus termékei elsősorban piroklasztikumok, de a centrumok 
környezetében a lávakőzetek aránya eléri a 25%-ot (SZÉKY-FUX, V. ET AL. 2007). A miocén 
vulkanitos összlet vastagsága területünkön 500–1000 m, az aljzat és flisképződményekre 
települve azokat hidraulikai és hővezetési szempontból is elszigeteli a pannóniai összletektől. 

A Pannon-medence lefűződő és kiédesedő beltengere fokozatosan töltődött fel az 
emelkedő hegységkeret irányából behordódó törmelékkel (1. ábra). A vízmélység a 
feltöltődés során erősen változó volt, a tengerparti környezettől a mélyebb részek 800 m mély 
régiójáig. A feltöltődés és a medence mélyülése hasonló ütemű volt, így az üledékek 
vastagsága többszöröse a tenger mélységének. 

A belső, mély zónákba bejutó kevés és finom szemű üledékanyag a tengeri karbonátokkal 
keveredett, mészmárga, márga, majd agyagmárga rétegsorok alakultak ki (Endrődi Márga 
Formáció). Vastagságuk 100–200 m, elterjedésük a medencében általános. A rétegek vízzáró 
tulajdonságúak, a márgák jelenléte pedig a gyorsan süllyedő területeken túlnyomásos zónák 
kialakulásához vezethet. 

A deltalejtők anyagának megcsúszásával a gravitációs átrendeződésnek köszönhetően 
vastag, váltakozóan homokos-agyagos mélyvízi turbidit összlet alakulhatott ki (Szolnoki 
Homokkő Formáció), melynek maximális vastagsága eléri az 1000 m-t is. JUHÁSZ GY. (1992) 
kutatásai alapján, területünkön a Szolnoki Formáció megjelenésére nem kell számítani. 

A behordódó üledék fő tömege a parthoz közel, nagyméretű deltarendszerek különböző 
környezeteiben rakódott le. A medence- és deltalejtőkön agyagos, iszapos üledékek 
halmozódtak fel (Algyői Formáció). A formáció elterjedése általános, vastagsága 
200-1000 m. 

Felső határa a hagyományos értelemben vett alsó–felső-pannóniai határ, mely geofizikai 
(mélyfúrási és szeizmikus) mérések segítségével könnyen térképezhető. A parti, part közeli 
zónákban a deltafront környezetének homokos üledékei jelentek meg, laterálisan 
összefogazódva az üledékelosztó csatornák közötti agyagmárga-aleurolit anyagú ártéri-
mocsári képződményekkel (Újfalui Homokkő, régebben Törteli Formáció). 

 

 
 

1. ábra. A pannóniai formációk jellegzetes karotázsképe és kifejlődése (JUHÁSZ GY.–MAGYAR I. 1992) 
(1: közép- és finomszemcsés homokkő, 2: finomszemcsés homokkő, 3: aleurolit, 4: agyagmárga, 5: 

márga, mészmárga, 6: prepannon aljzat) 
 
A gyors ütemű üledékbehordódás következtében a finomszemcsés üledékek részaránya 

viszonylag kicsi, a formáció rendkívül egységes. A homoktestek közötti horizontális és 
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vertikális hidraulikus kapcsolat jó. Területünkön az Újfalui Formáció fekümélysége 
meghaladja az 1000 m-t, így hőmérséklete is alkalmassá teszi a termálvízbányászatra. 

A szárazföldön, az ártéri környezetben lakusztrikus, fluviolakusztrikus és alluviális 
üledékek rakódtak le (Zagyvai Formáció). A formációra települő pleisztocén összletek 
fluviális, lakusztrikus és fluviolakusztrikus üledékek, melyek az ivóvíztermelés alapját adják. 

 
 

3. Alkalmazott módszerek 
 
A mindkét kitermelési pólust magában foglaló vizsgálati terület téglalap alakú, 16x30 

km2-es, a hosszabbik oldal párhuzamos a flisöv NyDNy–KÉK-i irányultságával (2. ábra). A 
litosztratigráfiai egységek elkülönítése a kiválasztott fúrásokban mért geofizikai adatok 
segítségével, szekvenciasztratigráfiai korrleációval történt. Az adatokat a Tiszántúli 
Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságtól, valamint a Magyar Földtani, Geofizikai és 
Bányászati Adattárból szereztük be. A karotázsok digitalizálása egy képszerkesztő 
programban történő átrajzolással, és a Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszékén 
fejlesztett GeoGörbe program használatával készült. 

A kirajzolt görbéket az előzetes koncepció alapján az alábbi litosztratigráfiai egységekre 
osztottuk: (1) felső-pleisztocén, (2) középső-pleisztocén, (3) alsó-pleisztocén, (4) Zagyvai-
Újfalui F. felső – fluviolakusztrikus, (5) Zagyvai-Újfalui F. alsó – lakusztrikus, (6) Újfalui F. 
felső – fluviolakusztrikus, (7) Újfalui F. alsó – deltafront, (8) Algyői F. A felosztás alapját a 
látszólagos fajlagos ellenállás, SP és TG görbék karakterisztikája adta (1. ábra). 

 

  
 

2. ábra. A modellterület a kutakkal 
 
A numerikus hidrodinamikai modellezést a Processing MODFLOW for Windows 

programmal végeztük, a modellezni kívánt terület felszínét 200 m oldalhosszúságú 
négyzetekre osztottuk. A szivárgási tényezőket TÓTH és ALMÁSI (2001) megfontolási alapján 
az egyes rétegek karotázsokból becsült homok-iszap-agyag arányából határoztuk meg. Az 
egyes modellrétegek kiindulási nyomásszintjeit Székely Ferenc bocsájtotta rendelkezésünkre. 
A kutak termelési adatait a TIKÖVIZIG adattárából, az üzemeltetők 2008-as önbevallásából, 
a hőmérséklet adatokat a fúrást és termelést dokumentáló naplókból vettük át. A megadott 
feltételekkel futtatva a programot meghatároztuk a permanens modell áramlási képét. 

A kutatás egyik feladata a két kitermelő központ közötti terület kitermelési lehetőségeinek 
vizsgálata. Hidrogeológiai és hőtranszport modellt építettünk Ebes környezetében a 7. 
modellrétegbe telepített 800 m3/nap hozamú termelő és besajtoló kútpárral. A 3D hőtranszport 
modellezéshez a Processing SHEMAT 4.1.0. verzióját használtuk fel. 
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4. Eredmények 
 
Az elvégzett vizsgálatok alapján a terület nyugati felén az Ebesi Pikkely hatása 

kimutatható, a hévíztartó rétegek DK-i és K-i irányban dőlnek. A pikkely feletti zónában az 
Újfalui F. kifejlődése atipikus, a homokrétegek között agyagtestek települtek, a formáció alsó 
részében 4 elöntési felszín mutatható ki. Ennek hatására a horizontális szivárgási tényező kb. 
felére, a vertikális szivárgási tényező egy nagyságrenddel csökken. 

A termálvíztermelés hatására a permanens modell alapján Hajdúszoboszló térségében már 
a pleisztocén rétegekben megjelenik a depresszió, de értéke a 0,2 m-t nem haladja meg. A 4-7. 
modellrétegek már tartalmaznak kutakat, a depresszió a teljes területen meghaladja a 0,1 m-t. 
Debrecen környezetében csak a 6. és 7. modellrétegből termelnek, a 6. modellrétegből csak a 
legkisebb hozamú kút termel, ennek hatása lokális. 

A legintenzívebben termelt 7. réteg depressziója a peremeken 0,4–0,5 m, Debrecenben 
1,4 m, míg Hajdúszoboszló környezetében 2 m. A kialakult áramlási térben a kutak 
tápterülete a nyírségi ablak, a hajdúszoboszlói kutak hatása Debrecen irányába érvényesül, a 
két kútcsoport közötti távolság a modell alapján 8–10 000 év, így az egymásra hatás nem 
tekinthető aktuális veszélynek. 

A modellezett kútpár az áramképet lokálisan módosítja, a termelőkút környezetében a 
leszívás értéke 1 m, míg a visszasajtoló kút helyén 0,4 m, azaz a kút 100 m-es körzetében már 
a hajdúszoboszlói kutak nyomáscsökkentő hatása érvényesül. A potenciálfelület lejtési 
viszonyainak megfelelően a visszasajtolt víz nagy része a hajdúszoboszlói rezervoár irányába 
szivárog. A modell alapján a termelő kút elérése 500 év után történik meg, míg a 
hajdúszoboszlói kutak eléréséhez 1 500 év szükséges. 

A visszasajtolás hatására a besajtoló kút környezetének hőmérséklete csökken. Az 
elvégzett vizsgálatok alapján 15 °C-os vizet visszasajtolva a kútba a lehűlés frontja (a 
legalább 1 °C-os hűlés) 30 év alatt kb. 700 m-t, míg 100 év alatt kb. 1 300 m-t halad. 

 

 
 

3. ábra. A területen mért talphőmérsékletek összefüggése a mélységgel 
 
A vizsgálat területen 1 500 m-ig számos hőmérsékletmérés történt, a geotermikus gradiens 

61 °C/km (3. ábra). A kútfejhőmérséket és a víz tömegáramának segítségével a kitermelt 
hőenergia, valamint a leválasztott metán elégetésével kinyerhető hőteljesítmény kiszámolható 
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(1. táblázat). Az alapvetően fürdőüzemi vízhasználat jellemző hőmérséklettartománya 
(40-30 °C) mellett elkülöníthetünk egy előhasznosítási és utóhasznosítási fázist. Ez utóbbiban 
a hőhasznosítás elsősorban hőszivattyúk segítségével történhet. Az 1. táblázatból látható, 
hogy az energia nagy része, akár 60%-a az előhasznosítási folyamatokban felhasználható 
lenne például fűtésre, használati melegvíz előállítására. Erre vonatkozóan pozitív példát mutat 
a Debreceni Gyógyfürdő. 

 
1. táblázat. A hidrodinamikai modell termelő kútjainak energetikai viszonyai és a kinyerhető metán 
elégetésekor keletkező energia 

 

Kút Termelés 
(m3/nap) 

Hőmérsék
-let (°C) 

Pvíz 
(MW) 

P1 
(MW) 

P2 
(MW) 

P3 
(MW) 

Pmetán 
(MW) 

AKSD Kertészet 16,5 68,7 0,043 0,023 0,008 0,012 0,0019

Debrecen fürdő, 1 hévízkút 390,3 62 0,892 0,417 0,188 0,285 n.a.

Debrecen fürdő, 7 hévízkút 376,8 50 0,641 0,183 0,183 0,275 0,031

Debrecen fürdő, 9 hévízkút 874,3 67 2,210 1,148 0,425 0,638 0,84

Debrecen Hús Rt. 96,4 52 0,173 0,056 0,047 0,070 0,005

Debrecen Kerekestelep 400 42 0,525 0,039 0,194 0,292 0,034

Hajdúszoboszló fürdő 14 576 45 0,840 0,140 0,280 0,420 0,054

Hajdúszoboszló fürdő 1a 792 64 1,887 0,924 0,385 0,578 0,026

Hajdúszoboszló fürdő 3 792 68 2,041 1,078 0,385 0,578 0,136

Hajdúszoboszló fürdő 5 864 63 2,016 0,966 0,42 0,63 0,027

Hajdúszoboszló fürdő 8 324 36 0,331 – 0,095 0,237 0,026

Hajdúszoboszló fürdő 10 558 43 0,760 0,081 0,271 0,407 0,133

Hajdúszoboszló fürdő 13 574 61 1,284 0,586 0,279 0,419 0,086

Összesen 6634,3 13,641 5,642 3,162 4,838 0,646
P1: A kitermelt termálvíz hőteljesítménye a kútfejhőmérséklet és 40 °C közötti tartományban („előhasznosítás”) 
P2: A kitermelt termálvíz hőteljesítménye a 40 °C és 30 °C közötti tartományban („medence”) 
P3: A kitermelt termálvíz hőteljesítménye a 30 °C és 15 °C közötti tartományban („utóhasznosítás”) 

 
 

5. Összefoglalás 
 
A vizsgálati területünkön számos termálkút található. A Hajdúszoboszló környezetében 

mélyült kutak – bár a kivett víz mennyisége eléri a 2 millió m3/év értéket – eltérő mélységben 
szűrőzöttek, így a hatásuk szétoszlik. A kutak terének egymásra hatása bizonyítható, de 
Hajdúszoboszló és Debrecen közötti távolság elég nagy ahhoz, hogy a hatások gazdasági 
értelemben ne jelentsenek problémát. Jelentősek ugyanakkor a kitermelés és a besajtolás 
lokális hatásai, a vizsgált térrész természetes áramlási viszonyainak figyelembevételével a 
hatások DNy felé jelentkeznek. Ezt a további kutak tervezésénél célszerű figyelembe venni. 
Amennyiben a hőigény nagyobb, vagy a visszasajtolhatóság nem megfelelő, több termelő és 
visszasajtoló kút telepítése indokolt. Ebben az esetben a kutak közötti átszivárgás ideje 
lecsökken. 
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Köszönetnyilvánítás 
 
A kutatást az Új Magyarország Fejlesztési Terv TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0017 sz. 

„Geotermikus rendszerek fenntarthatóságának integrált modellezése” és a 
HURO/0802/083_AF sz. „Hozzájárulások a megújuló energiaforrások hatékony 
felhasználására Bihar és Hajdú-Bihar megyékben” projekteken keresztül az Európai 
Regionális Fejlesztési Alap, az Európai Szociális Alap valamint nemzeti közfinanszírozás 
támogatta. 
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A Tiszántúl aljzatszerkezete és ennek termoenergetikai jelentősége 
 
 

Abstract 
 
As part of an international geothermal project of the University of Debrecen the geological conditions, 
stratigraphic and structural development of the Tiszántúl as reconstructed on the basis of geophysical 
surveys and boreholes were analysed. This analysis founded the fluid and heat transport modelling 
performed based on the data of 78 boreholes using the software MODFLOW. The bottom unit of the 
vertical series of formations is the practically water free paleozoic-mesozoic basement the material and 
greenschist facies metamorphism of which was characterised on the basis of 26 boreholes that reached 
and penetrated the basement in various depths. Similar structural orientations have been reconstructed 
in the basement to that observed on the surface in the Bükk, Mecsek and Buda Mts. This has major 
significance regarding both global tectonics and geothermics. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A Debreceni Egyetem Ásvány- és Földtani Tanszéke regionális geotermikus 
alapkutatásokat folytatott az „Új Magyarország fejlesztési terv” keretében meghirdetett 
TÁMOP-4.2.2-08/1-2008-0017 sz. projekt keretében 2009 júliusa és 2011 júniusa között. 
Ennek folytatásaként részt vesz a 2011 márciusa óta futó HURO/0802/083_AF sz. határon 
átnyúló megújuló energetikai projektben („Hozzájárulások a megújuló energiaforrások 
hatékony felhasználására Bihor és Hajdú-Bihar megyékben”), melyben a geotermikus 
potenciál meghatározásának néhány alapkérdését vizsgálja, kitekintve az aljzat hőbányászati 
jelentőségére. A korábbi kutatások szűkítéseként a HURO pályázat keretében a Hajdú-Bihar 
és Bihor megyék geotermális adottságait közös keretek között vizsgálja, melynek egyik 
lényeges alapja, hogy az alföldi aljzatképződmények az Erdélyi-középhegység területén, több 
helyen is a felszínen találhatók. A teljes képhez így szükséges megismerni a Tiszántúl 
aljzatára vonatkozó eredményeket is. 

A Békési-süllyedék mélypontjától a nyírségi depresszió mélypontjáig, valamint a Tiszától 
az Erdélyi-középhegységig terjedő kutatási terület e két nagy szerkezeti depresszió nagyobb 
részére, valamint a közöttük húzódó aljzathát, a Szolnok-Debrecen-Máramaros csapású flisöv 
területére terjed ki. Az egyenlőtlen mélyfúrási adatsűrűség, valamint a korlátozott magyar 
nyelvű geológiai feldolgozottság miatt az üledékek rétegsorát a Békés-Debrecen-
Nyíregyháza, valamint a Szolnok-Hajdúszoboszló-Debrecen fő szelvényvonalak mentén 
lehetett legteljesebben összeállítani a felszíntől a paleozóos medencealjzat felső zónájáig. A 
körzetünkben mélyült közel 800 szerkezet- és szénhidorgénkutató fúrás számos ponton 
belehatolt az aljzatba, de csak kisebb mélységekig. 

A TÁMOP projekt keretében általunk részletesen feldolgozott I. és II. szelvények mentén 
mintegy 78 fúrás adatait használtuk fel elemzésre. A közel 5 millió digitális geofizikai adat 
biztosította annak a 40-50 GB terjedelmű képanyagnak a megszerkeszthetőségét, amely 
kellően részletes volt a rétegtani és a hidrogeotermikai modellezés céljaira. A kijelölt 
szelvénynyomvonalak (KOZÁK M. ET AL. 2010a) mentén a 4. munkafélévre állt össze a 
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többirányú lekérdezésre alkalmas két dimenziós rétegtani szelvény (KOZÁK M. ET AL. 2011a), 
amelyen belül a Hajdúszoboszló-Debrecen mintaterületen került sor a hő- és fluidum 
mozgások 3D transzportmodellezésére (KOZÁK M. ET AL. 2011b). 

A HURO pályázat keretében folytatjuk az adatfeldolgozást, részben új adatok 
beszerzésével, részben az aljzatra vonatkozó információk további elemzésével. Ezt egészíti ki 
az aljzat felszínre bukkanásainak felkeresése, minták begyűjtése. Jelen tanulmányban a 
tiszántúli aljzatra vonatkozó ismereteken keresztül mutatjuk be a kompakt kőzetek 
termoenergetikai jelentőségét. 

A kijelölt vizsgálati szelvények mentén és a terület többi részén elszórtan fellelhető 
mélyfúrások közül mindössze 26 fúrás érte el a paleo-mezozóos medencealjzatot. Ezek 
általában 50–250 m vastagságban tárták fel a medencealjzat felső zónáját, kivéve a 4800 m 
talpmélységű Sáránd-I jelű szerkezetkutató fúrást, amely 2900 m alatt már végig az 
aljzatképződményekben haladt. A fenti kis mennyiségű, eltérő időben és eltérő részletességgel 
feldolgozott aljzatadatok, hiányosságaik, térbeli szétszórtságuk és kis számuk miatt nem tettek 
lehetővé mélyreható aljzatelemzést. Bár a hidrodinamikai transzportmodellezést a 
rendelkezésünkre álló szoftverekkel nem terjesztettük ki az aljzatra, mégis sok adalékkal 
szolgáltak a geotermikus kutatás szempontjából. Így arról egy hiányos, inkább kvalitatív, mint 
kvantitatív jellemzést tudunk adni, mégis kulcsfontosságú az aljzat hőközvetítő szerepe és 
adottságainak ismerete, a hőbányászati lehetőségek megítélése és kiaknázása. 

 
 

2. A tiszántúli kéregszerkezet 
 
A térség gravitációs geofizikai kutatásai során előállt javított és szűrt Bouguer-anomália 

térképek (SZABÓ Z.–PÁNCSICS Z. 1999a,b) alapján a kéregvastagság a Békési-süllyedéktől a 
Közép-Tiszavidékig kb. 24 km, ettől Debrecen és a Nyírség irányában 25–26 km-nyire 
vastagszik, de még így is csaknem 8 km-rel vékonyabb, mint az európai kontinentális kéreg 
átlaga. 

A kéreg mélyszerkezetéről és a litoszféra egészéről a nemzetközi összefogással készült, ún. 
Pannon Geotraverz mélyszeizmikus szelvény (PGT-1) nyújtott legtöbb információt (POSGAY 
K. 1993; POSGAY K. ET AL. 2004). Az aljzatszerkezetről nyert ismeretek többféle értelmezési 
lehetősége (1. ábra) zavart jelent a geotermikus adottságok megítélésében is. Alapvetően 
tehát kétféle alternatíva között választhatunk: A PGT-1 eredeti értelmezését az észak felé 
dőlő, köpenyig hatoló mélytörései jelentik, amelyek mentén nagyméretű horizontális 
elmozdulásokat és elnyíródásokat tételeztek fel (lásd. pl. POSGAY K. ET AL. 1996). 

A másik lehetőség egy olyan általunk korábban is feltételezett pikkelytakarós szerkezet, 
amely DDK felé dőlő felületek mentén tolódik föl ÉÉNy felé, s amelynek a felszíni 
mikrotektonikai mérések során számos bizonyítékát láttuk (KOZÁK M. ET AL. 2001; KOZÁK 
M. ET AL. 2010). Az újabb geofizikai értelmezések hasonló jellegűek (POSGAY K. ET AL. 
2009). 

A kérdés eldöntésének egyik lehetséges közvetett próbája részben a dél- és észak-
magyarországi tektonikai szerkezetek összehasonlítása, amely nem egyezhet meg abban az 
esetben, ha az ún. kitolódási modellt (KÁZMÉR M.–KOVÁCS S. 1985) és a mikrolemezek nagy 
horizontális, egymás melletti elmozdulásait (BALLA Z. 1988) elfogadjuk. Véleményünk 
szerint az alpi orogenezishez kapcsolódó medence belseji és peremi magmatizmus sem a 
kitolódási modellel, sem a két mikrolemez nagy, egymás melletti elmozdulásával, sem pedig 
az európai kratonizált lemez Pannon-medence alá történő szubdukciójával nem magyarázható. 
A magmatektonikai megoldást egy más típusú lemeztektonikai értelmezés mentén kell 
keresnünk (KOZÁK M. 2000; KRASSAY Z. 2010) még ha ez ma nehezen elfogadtatható is. 
Ennek jelentősége viszont nem csupán elméleti, hiszen a valós állapotok genetikától függően 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 122 

alapvetően befolyásolják a földi hőáram alakulásának mélységszintek szerinti értékét, 
valamint azok technikai megcsapolási lehetőségeit is. 

 

 
 
1. ábra. A Pannon Geotraverz (PGT-1) mélyszeizmikus szelvény alföldi szakaszának jelen szerzők 

szerinti szerkezetföldtani értelmezése (POSGAY ET AL. 1996, 2009 felhasználásával) 
 
Az 1. ábrán látható, hogy a ma is aktív, a litoszférikus köpenyig hatoló elnyíródások 

többféleképpen értelmezhetők. Véleményünk szerint az ábra flis zóna alatti sávjában 
megjelenő szerkezetek csupán visszapikkelyeződései az ÉÉNy felé komprimálódó kéreg felső 
harmadában lejátszódó feltolódásoknak, s így alsó szakaszuk egy DDK felé lejtő meredek 
pikkelytakarós szerkezetbe megy át. Ez utóbbiak lefutási irányát szaggatott vonalakkal és 
nyilakkal jelöltük. Feltevésünk valószínűségét erősíti az a tény is, hogy vele hasonló irányú, 
de ellaposodó szög alatt hajló elnyíródások a litoszférikus köpenyben a kéreghatár közelében 
is előfordulnak, és ezek közelében erőteljesebb deformációkra utaló reflexiós zavarok 
jelennek meg, jelezve a zóna aktivitását. 

 
 
3. Az aljzat státusza és kifejlődési jellege a vertikális modellezési egységek sorában 
 
Hidrogeotermikailag is meghatározott egyedi karakterei alapján a melyfúrásokkal feltárt 

tiszántúli régió vertikálisan 5 nagyobb egységre tagolható: a/ metamorf aljzat; b/ mezozóos-
paleogén képződmények; c/ miocén vulkanitok és vulkanoszedimentek; d/ pannóniai rétegsor 
vízrekesztő alsó- és víztartó felső-pannóniai összlettel; e/ negyedidőszaki fluviális-eolikus 
képződmények. A fentiek közül az első két egység az, amelyet itt vázlatosan bemutatunk, s 
amely adathiány miatt nem volt alkalmas a részletes digitális modellezésre. 

Metamorf aljzat (prekambriumi és paleozóos) – a bajkáli, cadomi, kaledóniai, variszkuszi 
tekto- és orogenezisek maradványai, uralkodóan parametamorfitok (agyagpala, fillit, 
csillámpala, gneisz, kvarcit, márvány), alárendelten metagranitoidok és ortogneiszek, 
valamint keskeny pásztákba, foszlányokba préselt, erősen átalakult ofiolit maradványok 
(zöldpala, amfibolit, szerpentinit stb.). A medencealjzat felszíne alatt ismeretlen mélységig e 
képződmények alkotják a felső kéreg jelentős részét, feltehetően az 5–8 km-es technikailag 
elérhető zóna aljáig. A kompressziós tektonika ismétlődései miatt jellemzőek a gyűrt, 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 123

palásodott, relatíve keskeny pásztákba préselt, egymáson átlapolódó feltolódásos 
pikkelyszerkezetek. Egyes kiemelkedő aljzatvonulataik termikus anomáliával jellemzett 
hátak. Ezek a mellettük húzódó süllyedékek fiatal üledékeiben tárolt szénhidrogének 
oldalirányú migrációjának potenciális befogadói lehetnek a felső fellazult zónáikban. 

Mezozóos-paleogén képződmények – triász karbonátok, jura pelágikus metaszedimentek, 
kréta metaszedimentek és teléres vulkáni-szubvulkáni bázisos-neutrális testek, kréta-paleogén 
belső övi finomszemű flis, eocén márga és mészkő, oligocén slír és homokkő. Erősen erodált, 
keskeny pásztákban és vékony leplekben található roncsok, megőrződésüket részben a 
tektonikus becsípődések tették lehetővé, így valódi vastagságuk nem is becsülhető. 
Fúrásokban megütött vastagságuk max. 10–150 m. Közülük kiemelkedik jelentőségében a 
Szolnok-Debrecen-Máramaros vonalon húzódó flisöv, amelynek tagolt és tektonikusan préselt 
rögszerkezetei nagyobb vastagságot is elérhetnek és potenciális szénhidrogén tárolók. 

A vázolt szerkezetfejlődést uralkodóan a kompressziós tektonika jellemezte, ami kettős 
vergenciája miatt a kárpáti ív kifelé vergáló takarórendszerét kialakította, a belső 
medencerészen pedig az aljzatszerkezetben látható szerkezeti sávokat hozta létre előbb KÉK-
felé, majd ezt felülbélyegezve ÉNy-felé. Az egyszerre mozgó takarófrontok haránttörések 
mentén feldarabolódhattak és az egyes frontszakaszok egymáshoz képest lemaradtak, vagy 
előbbre tolódtak helyi okok következtében, azaz kisebb, néhány km-es horizontális relatív 
eltolódások lehetségesek voltak, amelyek kisméretű húzásos medencék létrejöttéhez 
vezethettek (TARI G. ET AL. 1992). Saját szerkezeti pásztáján belül ilyen előretolt kisebb 
egységek ma is láthatók, hiszen így értelmezhető a Bükk helyzete vagy az alföldi aljzatban 
eltemetve, mélyfúrások által föltárt ún. sárándi pikkely és más hasonló, többszöri 
egymásratolódással jellemzett aljzat pikkelyek (PAP S. 1990). 

Az elmondottak alapján érthető, hogy az aljzatpásztákon belül sok a megújuló, mobilis 
tektonikai szerkezet (feltolódások, pikkelyeződések), s ezek a késő mezozóos, majd kainozóos 
fejlődés során nagyon eltérő módon és mértékben lepusztultak, anyaguk akár többszörösen is 
áthalmozódhatott és újra ülepedett. 

A Tiszántúl esetében a nyírségi részen szeizmikus és geoelektromos geofizikai vizsgálatok 
alapján rajzolódott ki, hogy még ma is érzékelhetők eltérő vergenciák a kéreg különböző 
mélységű részein, ami sok esetben értelmezési zavarokat okoz (BODOKY T. ET AL. 1965). Így 
pl. a nyírségi süllyedék mély részénél mintegy 8 km alatt K-ies, e fölött ÉNy-ias szerkezeti 
orientáltság érzékelhető. Hasonlóképpen láthatók az aljzat felszínének morfológiájában is 
ilyen ún. maradvány felszínek, amelyek egy nagyobb uralkodó orientáción belül az eltérő 
vergenciájú mozgások maradvány felszín szerkezeteinek tekinthetők. 

 
 

4. Felszíni mikrotektonikai vizsgálataink analógiái a medencealjzatban 
 
Nagyon kevés az olyan mélyfúrás, mint a Sáránd-I, amely több ezer métert haladt a 

medencealjzatban, s ugyanakkor bizonyította azt a felszínen is gyakran látható és mérhető 
jelenséget, amit bükki és mecseki méréseink alátámasztottak, hogy nagyméretű, 
diszharmonikus gyűrődésekkel, palásodásokkal és egymásra tolt pikkelytakarós 
szerkezetekkel kell számolnunk az aljzatban is. Kísérletképpen megszerkesztettük a 
Köröstarcsa, Körösladány, Dévaványa, Endrőd települések által határolt medencealjzat 
felszínének szeizmikus alapú 3D modelljét és elemeztük a rajta található markáns 
gerincvonalak és töréslépcsők szerkezeti jelentőségét és orientációját (2. ábra, 3. ábra). 
Lényegében ugyanazok a tendenciák érvényesülnek, mint amit a felszínre bukkanó paleo-
mezozóos röghegységek területén mikro- és morfotektonikailag ki tudtunk mutatni (KOZÁK 
M.–MCINTOSH R. W. 2006). 
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2. ábra. Az Bükk hegységi felszíni feltárásokon kimérhető mikrotektonikai elemek értelmezett 
rendszermodellje (McIntosh R. W.–Kozák M. 2006) 

 

 
 
3. ábra. A Köröstarcsa-Körösladány-Dévaványa-Endrőd települések által határolt medencealjzat 

szerkezetmorfológiai felszíntérképe a legmarkánsabb szerkezeti elemekkel 
 

5. Hidro- és termosztratigráfiai adottságaink 
 
Jelenlegi ismereteink alapján nem dönthető el megbízhatóan, hogy milyen mélységhatár 

alatt válik hőtani szempontból egységesebbé, homogénebbé a medencealjzat vegyes felépítésű 
anyaga. Egyes vizsgálatok alapján (VASS I. ET AL. 2009) feltételezhetjük, hogy a számunkra 
kedvezőbb adottságokat 3000–5000 m alatti régiókban kell keresnünk ott, ahol az aljzat 
relatíve kiemeltebb hátakat, gerinceket alkot. Ez várhatóan nagy költségei ellenére 
perspektivikus lehet az ún. svájci GEOHIL technológiák kísérleti megvalósítása 
szempontjából. Megerősítjük azt a korábbi feltételezésünket, hogy erre, jelen ismereteink 
szerint az Ebes, Hajdúszoboszló, Debrecen körzet látszik legalkalmasabbnak. 

A 4. ábra egy É–D-i csapású Tiszántúl szelvényt mutat be erőteljes túlmagasítással abból a 
célból, hogy a nagyobb vízföldtanilag és termikusan elkülönülő egységek helyzetét, viszonyát 
egyszerűsített formában láthassuk. 

 

Az ÉNy-i vergenciával 
jellemezhető erőhatás 
haránttörése 

Az ÉK-i vergenciával 
jellemezhető erőhatás 
haránttörése 

Az É-i vergenciával 
jellemezhető erőhatás 
redőtengelye és 
frontális törése 
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4. ábra. A Tiszántúl aljzatának egyszerűsített földtani felépítése egy É-D-i csapású szelvényben 

 
A Békéstől Nyíregyházáig húzódó szelvényben az aljzat feltolódásait saját értelmezésünk 

szerint ábrázoltuk. Ez a közeg gyakorlatilag fluidum mentes. A rátelepülő alsó-pannóniai és 
az É-felé kivastagodó miocén vulkáni, vulkanoszediment összlet víztartó ugyan, de csekély a 
tárolt víztömeg mennyisége és minimális a hidrokommunikáció lehetősége, azaz 
vízrekesztőnek tekinthetők. A felső-pannóniai és a kvarter rétegek a termálvizes és ivóvizes 
összletek Európa leggazdagabb vízadói közé sorolhatók. A fenti ábra arra is magyarázatot ad, 
hogy termálvízadók szempontjából miért a Békési-medence a legkedvezőbb, míg 
mélyhőbányászati szempontból a Debrecen alatt húzódó szerkezeti aljzathát, mint lineáris 
hőkupola jelentősége emelkedik ki a tiszántúli körzetben. 
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Megoldások a geotermális energia felhasznása terén a Nagyváradi 

Egyetemen 
 

 
Abstract 

 
The paper presents a few basic ideas concerning the geothermal energy resources and utilities and 
future applications at University of Oradea, Romania. In this institution there were developed 
researching activities in geothermal energy area since 1985 and until now there were obtained 
important successes. Therefore, during the next years the Romanian researchers intent to improve the 
geothermal water based heating system from the university, from also the dimensionality and 
complexity points of view. Some of their ideas are mentioned in the paper. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A gazdasági fejlődéshez elengedhetetlen a fenntartható fejlődés koncepciójának ismerete 
és alkalmazása, hiszen csak ez biztosíthatja a termelést a jelenben és a jövőben is. 

A megújuló energiaforrások alkalmazása a következő előnyökkel jár: az energiatermeléssel 
kapcsolatos technológiai kockázatok mérséklődése; a fosszilis energiahordozókkal való 
takarékosság; a CO2 kibocsátásának csökkentése; a megújuló energiaforrások kutatásával járó 
technológiai innováció. 

A megújuló energiaforrás alatt az olyan önmagától újratermelődő energiát értjük, mint a 
vízenergia, napenergia, szélenergia, geotermális energia és biomassza (kommunális, ipari és 
mezőgazdasági hulladék). 

Ezek az energiaforrások az egész földön elérhetőek, és számos területen felhasználhatóak: 
elektromos energia termelésére, ipari, valamint háztartási hőenergia előállítására, szállításhoz 
szükséges üzemanyag termeléséhez. Az egyes megújuló energiaforrások hasznosítására 
kialakított technológiák között azonban jelentős fejlettségbeli különbségek vannak. 
 
 

2. Geotermális energia 
 
A geotermális energia két különböző jelenség eredménye: a földkéreg természetes 

radioaktivitása vagy forró földkéreg jenléte. Geotermikus energiát közvetítenek a forró gőzök, 
meleg víz, száraz forró kőzetek, forró magma és a meleg földfelszínek. 2001-ben a 
geotermikus energiából előállított elektromos áram költsége 0,05-0,08 $/kW volt. Az ilyen 
tipusú energia felhasználása során a szén-dioxid kibocsátása 25%-kal alacsonyabb a legjobb 
gáz és 50%-kal a legjobb olajtüzelésű erőművekhez képest. 

A geotermikus energia kiaknázható: 
 elektromos áram termelésére magas hőmérsékletű (vulkanikus) területeken, ahol a 

közvetítő fluidum hőmérséklete a több száz fokot is elérheti, így az részleges párolgáshoz 
vezet, amellyel erőmű üzemeltethető. Ehhez azonban olyan mélyfúrás szükséges, amely 
mélysége akár 10 000 m is lehet. 
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 Kiaknázható azonban hőenergia formájában is az előbbinél alacsonyabb hőmérsékletű 
mélységi rétegekből, hiszen a földkéreg hőmérséklete minden 100 m-nél 3 °C–ot emelkedik. 

 
 

3. A megújuló energiaforrások összehasonlítása 
 
Az ENSZ által 2001 áprilisában szervezett Energia és Fenntartható Fejlődés című 

konferencián mutatták be az UNDESA és a World Energy Council által készített Nemzetközi 
Energia Becslési Jelentést. A beszámoló hetedik fejezete információkat tartalmaz a megújuló 
energiák jelenlegi technológiájáról és azok jövőbeli költségeiről. (TURKENBURG 2000). 

A geotermális energia erőművi hasznosításában számol a legjelentősebb növekedéssel a 
jelentés. A geotermikus energia ugyanis a nap-, szél- és vízenergiával szemben nem függ az 
időjárástól, tárolható, és az erőművi termelés a fogyasztói igények változásához igazítható. 

 
1. táblázat. Az energiatermelés helyzete megújuló energiaforrásból 
 

Megújuló 
energiaforrás 

Energia 
termelés 
1998-ban 

Beépített 
kapacitás 
1998-ban 

Kapacitási 
faktor 

Az energia 
jelenlegi ára 

Az energia 
jövőbeni ára 

A beépített 
teljesítmény 
növekedése 
az utolsó 5 

évben 
 (TWh) (GWt) (%) (USc/KW) (USc/KW) (%/an) 

Biomassza  >700 >200 25-80 1-5 1-5 3 
Geotermális 40 11 20-70 0,5-5 0,5-5 6 
Alacsony 
hőmérsékletű 
naphő 

14 18 8-20 3-20 2-10 8 

 
Az 1. számú táblázat a világ közvetlen energiatermelését mutatja be néhány megújuló 

energiaforrásból. A biomassza ennek az energiának a 93%-át, a geotermális energia az 5%-át 
és a napenergia a 2%-át teszi ki. (TURKENBURG 2000). Mindegyik energiaforrás különleges 
helyett foglal el, és sajátos korlátai is vannak. 

A geotermikus energia jelentősen hozzájárul a káros anyagok és az üvegházgázok 
kibocsátásának csökkentéséhez. Itt az ideje, hogy a kormányok végre a jogi és támogatási 
rendszereket úgy alakítsák, hogy a geotermikus energiaforrások nagyobb részesedést 
kapjanak az energiaszerkezeten belül. 

A nemzetközi előrejelzések szerint a megújuló energiaforrások kiaknázása 2100-re 
30-80%-kal fog nőni. Az, hogy milyen súlya lesz a geotermikus energiának a világ energiái 
között a század végén, elsődlegesen azoknak a közösségeknek és az országoknak az 
intézkedéseitől függ, amelyek napjainkra már tapasztalatot szereztek a geotermikus energia 
felhasználásában. 

 
 

4. A Nagyváradi Egyetem geotermális egysége 
 
Románia 4796-os számú geotermális kútja a Nagyváradi Egyetem területén található, és 

két fontos fogyasztót lát el: 
1) a geotermális energiát elektromos energiává átalakító kísérleti fázisban üzemelő 

generátort, 
2) a hőközpontot, ami biztosítja a Nagyváradi Egyetem fűtését és melegvíz-igényét 

A geotermális kút megközelítőleg 300 m távolságra van a két fogyasztótól. Közvetlenül a 
geotermális kút után, és a két fontos fogyasztó között található egy 300 m3 puffer tartály, 
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melynek szerepe  a hévíz gáztalanítása. Ezt követi egy szivattyútelep két Grundfos 
szivattyúval, ami biztosítja a meleg víz keringetését. A termálvíz hozama 30 l/s, a 
hőmérséklete 85 °C a szondánál. Sokszor ez a vízhozam nem elégséges, főleg a nagy 
fogyasztások esetén. Ekkor működésbe hozzák a 65 kW-os General Motors által gyártott 
villanymotort, ami 90 méterre van a föld felszíne alatt, amely egy búvárszivattyút működtet. 
Ezzel a vízhozamot 50 l/s értékre növelhetjük. 

Ha a termálvíz végső hőmérséklete 30 °C, a kisebb vízhozam mellett az energiatermelő 
kapacitás 7 MW, míg a nagyobb vízhozam mellett a kapacitás 10,5MW-ra növelhető. 

 

SONDA  Nr. 4796

FORAJ  APĂ
GEOTERMALĂ

POMPELE PT. APĂ
GEOTERMALĂREZERVOR

TAMPON

DEVERSARE

PUNCTUL  TERMIC

CENTRALA 
 ELECTRICĂ

 GEOTERMALĂ
APA DE  RĂCIRE  PENTRU
CENTRALA ELECTRICĂ

AGENT SECUNDAR
TUR / RETUR

APA CALDA
MENAJERĂ  

 
1. ábra. A Nagyváradi geotermális központ elvi kapcsolási rajza 

 
A Nagyváradi Egyetem beépített területén S=70 000 m2 egy V=150 000 m3 térfogatú 

építmény található, amiből a régi építményekre vonatkozó adatok Sr =32 000 m2, 
Vr=125 000 m3, míg az új épületekre vonatkozó adatok Su=13 500 m2, Vu=62 000 m3. 

Ezen épületekben találhatók a kutató és oktató laboratóriumok, tervezőirodák, sporttermek, 
egyetemi diákszállók, egyetemi étkező, az új könyvtár és mások. 

A jövőbeli terveinkben egy 400 férőhelyes diákszállás (9 900 m2-en található, 30 000 m3 

építmény), termálfürdő, botanikus kert létrehozása szerepel. 
 
 

5. A kutatás fejlesztése és perspektívái 
 
A geotermális energia előnyei a hagyományos tüzelőanyagokkal, valamint az egyes új nem 

konvencionális más energiaforrásokkal szemben vezettek nemzetközi szinten a geotermális 
kutatások támogatásának a növekedéséhez. 

A Nagyváradi Egyetem a geotermális kutatásokra önerőből, nemzeti projektekből PN II, 
valamint az olyan nemzetközi projektekből biztosít forrásokat, mint a 2011-es HURO-0802-
083, illetve a 2009-es HURO-0801-006 projektek. 

A hőszivattyúk technológiájának fejlődése új utakat nyitott az alacsony entalpiájú 
termálvizek felhasználására. Kutatásaink között kitüntetett helyet foglalnak el azok, amelyek 
zárt terek fűtésével kapcsolatosak. Több alapkutatás eredményeként sikerült megtalálni azt az 
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optimális lépcsőzetes felhasználási módot, melyek a hőszivattyúk segítségével biztosítani 
tudják a kitűzött célt. Ugyanakkor távolról sincsenek még kimerítve a kutatási lehetőségeink, 
így ezeket bővíteni szeretnénk, pl. a meleg levegővel való fűtési módok tanulmányozásával. 

Szeretnénk egy hőközpontot létrehozni, ahol a geotermális energiát lépcsőzetesen 
használnánk fel, kihasználva a hőszivattyúk által nyújtott lehetőségeket. Ez az új kihívás 
érdekes feladatok megoldására sarkallt, mint például a hőcserék kiegyenlítése a hőenergia 
lépcsőzetes felhasználásakor, valamint a rendszer működésének az automatizálása. Ezzel a 
megoldással a hőenergia felhasználását 45% százalékkal csökkenthetjük. 

A Nagyváradi Egyetem hőközpontja kutatási, oktatási szerepet is betölt, mivel ennek a 
működése folyamatos monitoring alatt áll. 

Jelenleg azokra a hőcsere folyamatokra fókuszálunk, amelyekben a hőszivattyúk szerepe 
mérvadó. Valamennyi folyamatot erre a célra fejlesztett számítógépes programmal vezérlünk 
és ellenőrzünk. Az eredmények biztatóak. Megoldani látszik a rendszer automatikus 
irányítása is. 

Legfontosabb céljaink a továbbiakban: 
 Hőszivattyúk felhasználása a másodlagos felhasználók esetében. 
 Egy olyan hőközpont tervének az elkészítése, ami a geotermális energiát 

lépcsőzetesen használná fel a hőszivattyúk segítségével. 
 A Nagyváradi Egyetem hőközpontja működésének az optimalizálása a hőátadások 

folyamatának racionalizálásával. A 2. ábra bemutatja az egyetem fejlesztéséből adódó 
épületek fűtésének a tervezetét, valamint a háztartási meleg víz előállításának módozatát a 
hőszivattyúk, a padlófűtés, valamint a hőventillátorok felhasználásával. 
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2. Ábra. A primer termikus energia lépcsőzetes felhasználásának vázlata 
 
 

Irodalom 
 
ABBADO, D.−ORLANDO, V.−MINISALE, A.−TASSI, F.−MAGRO, G.−SEGHEDI, I.−IOANE, D.−SZAKACS, 

AL.−CORADOSSI, N. (1998) Origin and Evolution of the Fluids from the Eastern Carpathians. 
Proceed. XVI-th Carpathian-Balkan Geological Association Congress, p. 37, Vienna 

ANTAL, C.−GAVRILESCU, O., Ş.A. (2000) Utilizarea energiei geotermale. Conversia energiei geotermale în 
energie electrică. Editura Universităţii din Oradea, 2000. 

ASTROM, K. J.−WITTENMARK, B. (1984) Computer Controlled Systems. Theory and Design, Prentice Hall, 1984. 
ATHANASOVICI, V. (1981) Termoenergetică industrială şi termoficare. Editura Didactică şi Pedagogică, 1981. 
BALINTONI, I. (2005) Divizarea geotectonică a teritoriului României pentru orogeneza alpină. 39p, Revista de 

Politica Ştiinţei şi Scientometrie, ISSN-1582-1218, CNCSIS. 
BENDEA, C.−GAVRILESCU, O, Ş.A. (2003) Geotermalism şi ape Geotermale, Editura Universităţii din Oradea, 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 131

Oradea, 2003. 
ENCIU, P. (2007) Carpathians Environment Outlook, Chapter: The State of the Carpathians Environment and 

Policy Measures: A Retrospective from 1990 to 2005, subchapter „Water Resources”. 14 p, 2 pl, 
United Nations, Geneva. 

ENCIU, P., S.A., (2005) History of Romania Hydrogeology. 17 pages, In: History of Europe Hydrogeology, (in 
print), International Associations of Hydrogeologists Publishing House. 

GAVRILESCU, O.−GABOR, G.−BOCOCI, D. (2002) Consideraţii privind posibilităţile de utilizare în cascadă a 
energiei geotermale. Analele Universităţii din Oradea, Oradea, 2002. 

ROŞCA, M. (1999) Geotermalism şi centrale geotermale. Editura Universităţii din Oradea, 1999 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 132 
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Development Control Schemes for Single Phase Multilevel Inverters 

 
 

Absztrakt 
 
A tanulmány az egyfázisú többszintű invertereknek szánt modellezési módszert mutatja be a 
Simulink/Matlab szimulációs környezetben, több változatban: diódás és kondenzátoros erősítéssel, 
valamint többszintű soros kapcsolású, külön egyenárammal táplált invertereknek. Az előállított 
modelleket egy harmonikus kimeneti feszültség elemzésére alkalmaztuk. A vezérlési módszerek 
szinuszos PWM-n alapszanak. 

 
 

1. Introduction 
 

Many papers about multilevel inverters (LIN, B. 2001), (MCGRATH, B. 2002), (RODRIGUEZ, 
J. 2002), (TOLBERT, L. 2000) present simulations results but do not present the models using in 
their simulations, what determined this study. 

Multilevel inverters can be analyzed by means of widely available circuit simulation 
software packages such as Simulink, PSpice, PSIM etc. However, they are usually modelled 
as a set of real switches, which results in long execution times and possible convergence 
problems in the case of complex circuits (ŞCHIOP, A. 2007). This paper proposes models to 
simulate diode-clamped multilevel inverters, capacitor-clamped multilevel inverters and 
cascaded multicell inverters with separate dc sources. The proposed models are based on 
inverter switching function rather than actual circuit configuration. 

Classical and multilevel inverters can be simulated at functional and structural level 
(ŞCHIOP, A. 2010). In this paper will be modelled at functional level the three types of 
multilevel inverters. There is proposed a functional model for diode clamped inverters that 
using single pole n throw switches, one for each leg, model in which it is defined the 
switching functions The capacitor clamped multilevel inverter will be modelled rely on 
connection functions defined for each commutation cell. 

 
 

2. Modelling of Diode-Clamped Multilevel Inverter 
 
Specifically to the n level diode-clamped inverter is the fact that two switches Sxi and S’

xi 
from Fig. 1a) are driven complementary. 

The n level diode-clamped inverter from Fig.1a) may be modelled rely on single pole n throw 
switches like in Fig. 1b). An inverter leg may be implemented in Simulink using Multiport 
Switch component as in Fig. 1c). 
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Figure 1 a) Circuit diagram of an n level diode clamped inverter; b) N level diode clamped inverter 

model; c) Simulink model for an inverter leg 
 
For each equivalent switch of the inverter Ssx with x={a, b} are defined commutation 

functions, ssxj ∈{0, 1} with j=0, 1,... n-1. ssxj=1 when output X={A, B} is connected to the j 
position of the Ssx switch. Time variations of the switching function depend on the modulation 
techniques: sinusoidal PWM, or space vector modulation. For each switch are valid the relation: 

 ∑ =
−

=
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0
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n

j
sxjs ; with x={a, b} (1) 

The voltage between X point and the lower DC-link voltage level (0 reference), uX0, 
depending on capacitor voltages are: 
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When balanced distribution of the DC-link voltage among the capacitors is assumed: 
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X js

n
U

u ; with x={a, b} and X={A, B} (3) 

For the general case of an n level topology, the switching function ssxi will drive n-1 
transistors from inverter leg. Taking into account (2) for asymmetric inverters or (3) for 
symmetric inverters, whereas a switching function drive simultaneously n-1 transistors, that 
two transistors Sxi and S’

xi are driven complementary is obtained the model of the inverter. In 
Fig. 1b) it is presented the implementation of the proposed model using a multiport switch 
from Simulink. At the output of the multiport switch is obtained the desired voltage level 
mentioned in the relations (2) and (3). So, if ssx0=1 at the output of the multiport switch is 
applied the voltage level of the first input. If ssxn-1=1 at the output of the multiport switch is 
applied the voltage level of the last input. 

 
 

3. Modelling of Capacitor-Clamped Multilevel Inverter 
 
Specifically to the n level capacitor-clamped inverter is the fact that two switches Sxi and S’

xi 
from Fig. 2a) are driven complementary. An inverter leg may be represented as in Fig. 2b).  
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Figure 2 a) Circuit diagram of an n level capacitor clamped inverter b) Inverter leg of capacitor clamped 

multilevel inverter. 
 
Depending on adjacent switchings state of the capacitor, the current through this, for example 

through Cxk, is ix when Sxk+1 and S'
xk are in on state, -ix when S’

xk+1 and S’
xk are in on state or zero 

when Sxk and Sxk+1 are in on state or when S’
xk and S’

xk+1 are in on state. Consequently, adequate 
driving of the adjacent transistors can modulate the current through Cxk. This property allows 
maintaining constant voltage on capacitor. 

Will be say that two transistors Ssk and S’
xk form a switching cell xk , with x={a, b}, k=1...n-1. 

For n level capacitor, clamped inverter will be n-1 switching cells. Are defined the connection 
functions yxk for each switching cell. For example, for xk cell from Fig. 4, yxk=1 when Sxk is in 
on state and yxk=0 when Sxk is in off state. The current through Cxk, depending on connection 
functions is [9]: 

 iCxk=(yxk-yxk+1)iX; where x={a, b}; k={1...n-1} (4) 
The mean value of the voltage on capacitor Cxk will be maintained constant on switching 

period Tp if the mean value of current through capacitor is zero: 
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xkxkX  (5) 

Relation (5) is accomplished if yxk and yxk+1 have equal durations for each time period Tp. 
Obtaining the equal durations of all connection functions of commutation cells for an inverter 
leg is possible by using n-1 carrier signals with a Tp/(n-1) phase shift between them. 

For describing working of an inverter leg is proposed Table 1 where sign(uCxk) represent 
the sign with which voltage on capacitor Cxk appear in the phase voltage relation. For an n 
level inverter with clamped capacitor the n-1 connection functions of a leg can be combined 
in 2n-1 kinds. 

 
On the basis of Table 1 remarking that the values of signum functions sign(uCxk) are 

repeated at 2k+1 interval, the expression of phase voltage for capacitor clamped multilevel 
inverters is: 

 
( ) ( ) ( )[ ]( )( )

},{};,{

111 1
1

2

1
1110

baxBAX

uyyyyuyu Cxkxky
xkxk

n

k
xkxkCxnxnX

==

−−+−∑ ++= −
+

−

=
+−−  (6) 

 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 135

A  
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Table 1 Describing the working of n level inverter with capacitor clamped. 
 

yxn-1 yxn-2 ... yx4 yx3 yx2 yx1 uX0 
sign
uCxn-

1 

sign
uCxn-

2 
... sign 

uCx4 
sign 
uCx3 

sign
uCx2

sign
uCx1

0 0 ... 0 0 0 0 0 0 0 ... 0 0 0 0 
0 0 ... 0 0 0 1 uCx1 0 0 ... 0 0 0 1 
0 0 ... 0 0 1 0 uCx2-uCx1 0 0 ... 0 0 1 -1 
0 0 ... 0 0 1 1 uCx2 0 0 ... 0 0 1 0 
0 0 ... 0 1 0 0 uCx3-uCx2 0 0 ... 0 1 -1 0 
0 0 ... 0 1 0 1 uCx3-uCx2+uCx1 0 0 ... 0 1 -1 1 
... ... ... ... ... ... ... ... ... ...  ... ... ... ... 
1 1 1 1 1 1 1 uCxn-1 1 0 0 0 0 0 0 

 
 

4 Modelling of Cascaded Inverters with Separate DC Sources 
 
Depending on command mode of a bridge cell, with unipolar or bipolar voltage switching, 

the output voltage of a bridge cell can takes the values: Ue, 0 or -Ue for unipolar command 
and Ue or -Ue for bipolar command. Will define switching function for unipolar command as 
yu={1, 0, -1} and switching function for bipolar command as yb={1,-1}, as follows: yu=1 
when S1 and S4 from Fig. 3a) are in on state, yu=0 when S1 and S2 or S3 and S4 are in on state, 
yu=-1 when S2 and S3 are in on state. 

 
 

 
 
 

    a)   b)     c) 
 

Figure 3 a) Component cell of a cascaded inverter with separate DC sources; b)  
Five level inverter m=2, n=5; c) Four level inverter with separate DC source with m=2, n=4. 

 
In the case of the inverters with odd number of levels, Fig. 3b), with m voltage source, the 

phase voltage defined as the voltage between the outputs A or B of the inverter and 0 point 
common of two legs, depending on command mode will be: 
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In the case of the inverters with even number of levels, Fig. 3c), with m voltage source, the 
phase voltage defined as the voltage between the outputs A or B of the inverter and middle 
point 0, depending on command mode will be: 
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where yt=1 when Sx1 is on, yt=0 when Sx2 is on, x={a, b} 
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5. Simulation of the Multilevel Inverters Operation 

5.1. Simulation of the Diode-Clamped Multilevel Inverter 
 
Using the proposed model and Simulink platform one can see in Fig. 4 the circuit diagram 

developed for the simulation of the inverters operation. In this figure one can see the presence 
of a multiport switch set for a 3 level inverter. The circuit offers the output voltage for a single 
leg. 

The modulation technique used for these simulations is sinusoidal PWM (SPWM). The 
SPWM modulation can be accomplished for each phase by the help of (n-1) triangular carrier 
signals overlapped covering a continuous domain and a sinusoidal modulator signal 
(operation mode A). For the operation mode A there are another three operation sub-modes 
that depends on the phase shift between the carrier signals: A1 when the triangular carrier 
signals are in phase, A2 when the carriers signals are alternately 180° phase shifted between 
them and A3 when an 180° phase shift is encountered between the positive and negative 
carrier signals. A3 operation mode can be used only for the inverters with odd levels of the 
output voltages. The simulations results are presented in Fig. 5 for five level inverter. All the 
simulations used the next parameters: input voltage Ue = 200V, amplitude modulation index is 
set to 0.9, frequency modulation index is set to the 21, the frequency of the carrier signals is 
1050 Hz and the frequency of the modulator signal is 50 Hz (ŞCHIOP, A. 2007), (ŞCHIOP, A. 
2010). 

 

 
 

Figure 4 Simulink model for phase voltage for 3-level inverters. 
 

 Mode A1 Mode A2 Mode A3 

 
a1) a2) 

 
a3) 

 
b1) 

 
b2) b3) 

 
c1) 

 
c2) 

 
c3) 

Figure 5 Sinusoidal modulation, operation mode A1, A2 and A3, for bridge 5-level inverter. a1), a2), 
a3) triangle carriers and sinusoidal modulator signal; b1), b2), b3) output voltage, c1), c2), c3) 

spectrum of the output voltage 
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Using the operation mode A2 produces THD values greater than operation mode A1 for 
odd level bridge inverters. The value of the THD is the same for the even level bridge inverter 
when they operate in A1 and A2 modes. For A2 operation mode the harmonics of the output 
voltage for odd level bridge inverters are concentrated around the switching frequency 
multiples. For A1 operation mode the harmonics of the output voltages for even level bridge 
inverters are concentrated next to the double switching frequency multiples. 

 
 

5.2. Simulation of the Capacitor-Clamped Multilevel Inverter 
 
The model of capacitor-clamped multilevel inverter is given by (6). The Simulink model 

for 3 level capacitor clamped inverter is presented in Fig. 6 and the simulations results for 3, 4 
and 5 level are presented in Fig.7. 

The harmonics of voltage line appears as side band of frequency: 
 fh=k(n-1)fp; k∈N*  (9) 
where n is the number of inverter levels and fp is the inverter switching frequency. 
The capacitor clamped inverters multiply at the output the switching frequency depending 

on the number of inverter levels. 
 

 
 

Figure 6 Simulink model of 3 level capacitor-clamped inverter 
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Figure 7 Line voltage and their harmonics for capacitor-clamped inverter with 3, 4 and 5 levels. 
 
 

6 Conclusions 
 
Taking into consideration the models that were presented in this work, it was possible to 

determine the total harmonic distortion of the output voltage for the 3, 4, 5 level diode-
clamped inverter and capacitor clamped multilevel inverter. The simulations were 
accomplished by the help of the Simulink platform.  
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The main results of the simulations are as follow: for the A1 operation mode the harmonics 
are grouped around the double switching frequency multiples; for the A2 operation mode of 
the odd level inverters, the harmonics are grouped around the multiples of the switching 
frequency and for the even level inverters, the generated harmonics are grouped around the 
double switching frequency multiples; in the case of the A3 operation mode, the generated 
harmonics are concentrated around the switching frequency multiples. The capacitor clamped 
inverters multiply at the output the switching frequency depending on the number of inverter 
levels. The simulation results are in good agreement with those of similar studies. 
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Előzetes szélklimatológiai vizsgálatok egy HURO projektben 

 
 

Abstract 
 
The aim of HURO project obtained by the University of Oradea and University of Debrecen is to 
conduce to effective utilization of renewable energy sources. From wind-climatical aspect the main 
part of this project is the energetic wind speed measurements in different geographical environments. 
The proposed measuring points are in the surroundings of Stâna de Vale (Biharfüred), Oradea 
(Nagyvárad) and Debrecen. In this study we make an attempt to describe the wind climate of these 
points before the beginning of the measurements. The basic statistics and day-by-day changes of daily 
mean wind speeds are investigated. By our opinion the drafted statistical model is competent in 
estimation of the mean wind speed of next day. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A Nagyváradi Egyetem és a Debreceni Egyetem által elnyert pályázat legfontosabb célja 
közös kutatási infrastruktúra kifejlesztése a megújuló energia potenciál jobb hatásfokú 
kihasználásának érdekében a határ menti térségben. A pályázatban résztvevők a Nagyváradi 
Egyetem Környezetvédelmi Karáról, Elektromérnöki és Információtechnológiai Karáról és a 
Technológia Kutatási Transzfer Központjából, ill. a Debreceni Egyetem Földtudományi 
Intézetéből kerülnek ki. 

A projekt szélklímát, szélenergiát érintő része két nagyobb területre osztható: a 
szélsebesség vertikális és horizontális változásának tanulmányozása terep- és szélcsatorna-
modellek segítségével, ill. a szélpotenciál meghatározása a szélenergia hasznosítása 
szempontjából elengedhetetlen terepi szélsebesség mérésekkel különböző orográfiai adottságú 
területeken. 

A tervezett mérési pontok Biharfüred, Nagyvárad és Debrecen környéki területeken 
helyezkednek el. Ebben a tanulmányban a mérések megkezdése előtt kísérletet teszünk a 
mérési pontok környezetének szélklimatológiai vizsgálatára. Ehhez egy bárki számára 
hozzáférhető adatbázist használunk (http://www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html), ahonnan a fenti 
három városban működő meteorológiai állomások napi átlagos szélsebességeit töltöttük le az 
1992-2001, 10 éves időszakra. Biharfüredre ugyanis 2001 után nincsenek adatok. Az itt 
meglévők is meglehetősen hiányosak, a 3653 napból csak 1974 használható. A másik két 
állomáson a hiányzó napok száma nem számottevő. A szélmérések pontos helyét és az 
anemométer magasságát láthatjuk az 1. táblázatban. Biharfüreden az utóbbira vonatkozó 5 m 
magasságot fotók és a helyszíni bejárás alapján becsültük. 

 
1. táblázat. A meteorológiai állomások geográfiai paraméterei és az anemométer magassága 
 

 Földrajzi szélesség Földrajzi hosszúság tszfm. (m) anem.mag. (m)
Biharfüred/Stâna de Vale 46°41' 21°38' 1105 (5) 
Nagyvárad/Oradea 47°04' 22°37' 123 10 
Debrecen 47°31' 21°55' 117 10 

 

                                                 
1 Dr. Tar Károly Nyíregyházi Főiskola, Turizmus és Földrajztudományi Intézet, Nyíregyháza E-mail: tar.karoly@nyf.hu 
2 Dr. Monica Costea Nagyváradi Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, Nagyvárad E-mail: costea.monica@yahoo.it 
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Az eredmények összehasonlíthatósága miatt a napi átlagos szélsebességeket Biharfüred 
állomáson 10 m-re transzformáltuk. Ehhez a 

vh=v10(0,233+0,656lg(h+4,75)) (1) 
úgynevezett WMO-s összefüggést használtuk fel, amelyben a h az anemométer 

magasságát, a vh pedig az ottani, a v10 pedig a 10 m-es napi átlagos szélsebességet jelenti. 
Tanulmányunkban a napi átlagos szélsebességek idősorainak alapstatisztikáit és a napról 

napra történő változásokat vizsgáljuk. Az utóbbira vonatkozó módszer alapjait a TAR K. ÉS 
PUSKÁS J. (2010a, 2010b, 2011a, 2011b) cikkeinkben raktuk le. 

 
 

2. A napi átlagos szélsebességek idősorainak alapstatisztikái 
 
Az alapstatisztikák közül a napi átlagos szélsebességnek az egész időszakra eső (éves) és 

az évszakos átlagait, a változékonyságát jelző variációs együtthatót (szórás/átlag: relatív 
szórás) és eloszlását vizsgáltuk. A különböző időszakokra eső átlagokat és variációs 
együtthatókat a 2. táblázat tartalmazza. 

A táblázat szerint a legkisebb átlagsebességek Biharfüreden figyelhetők meg, a másik két 
állomás közel egyenlő átlagos szélsebességeinek mintegy egyharmadával. Történik ez annak 
ellenére, hogy Biharfüred tengerszint feletti magassága majdnem tízszerese a másik két 
állomás tengerszint feletti magasságának, és, hogy a szélsebesség adatait 10 m-re 
transzformáltuk. 

 
2. táblázat. A napi átlagos szélsebesség átlagai és ennek változékonyságát jelző variációs együtthatók. 

 
  Biharfüred Nagyvárad Debrecen 

átlag 0,9 2,7 2,8 
Év 

var.együtth. 0,99 0,59 0,49 
átlag 1,0 3,1 3,2 

Tavasz 
var.együtth. 0,91 0,49 0,46 
átlag 0,8 2,4 2,5 

Nyár  
var.együtth. 0,88 0,46 0,41 
átlag 0,9 2,4 2,5 

Ősz 
var.együtth. 1,13 0,59 0,47 
átlag 0,9 2,8 2,9 

Tél 
var.együtth. 1,01 0,71 0,56 

 
Ennek oka valószínűleg a meteorológiai állomás elhelyezkedése. Az éves menet 

mindhárom állomáson szabályosnak tekinthető: tavaszi maximum, nyári-őszi minimum, bár 
Biharfüred esetében ezek az extrém értékek valószínűleg nem térnek el szignifikánsan a 
másik két évszak átlagaitól. 

A változékonyság mértékszáma már nem mutat ilyen egyöntetű képet. A variációs 
együttható értékei először is Biharfüreden mindegyik időszakban majdnem kétszeresei a 
másik két állomáson számoltaknak (Nagyvárad, tél kivételével). Ennek maximuma 
Biharfüreden ősszel, Nagyváradon és Debrecenben télen figyelhetők meg, viszont a minimum 
mindhárom állomáson nyárra esik. A fentiek is a biharfüredi széladatok bizonytalanságára 
utalnak. 

A napi átlagos szélsebességek eloszlását az 1. ábra mutatja 1 m/s osztályközöket 
használva. Biharfüreden bármely időszakban az 1 m/s-nál kisebb napi átlagos szélsebességek 
fordulnak elő a legnagyobb, 60-70%-os gyakorisággal. A másik két állomáson a 3. táblázat 
szerint a módusz értéke 1 és 2, vagy 2 és 3 m/s közé esik, gyakorisága pedig mindenhol 
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meghaladja a 25%-ot, legnagyobb mértékben nyáron, legkevésbé pedig Nagyváradon télen, 
Debrecenben nyáron. Ebből is sejthető, hogy ezen a két állomáson sem azonos a napi átlagos 
szélsebességek gyakorisági eloszlása. Ennek eldöntésére a χ2 próbával homogenitás 
vizsgálatot végeztünk (DÉVÉNYI D.−GULYÁS O. 1988), aminek eredménye az – ami már az 1. 
ábrából is látszik −, hogy ezen a két állomáson csak tavasszal származhatnak a napi átlagos 
szélsebességek ugyanabból az eloszlásból. 
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1. ábra. A vizsgált időszakok napi átlagos szélsebességeinek eloszlása 
 

3. táblázat. A napi átlagos szélsebességek módusza (m/s) és ennek gyakorisága (%) 
 

  % 
  1 – 2 m/s 2 – 3 m/s 

Nagyvárad 28,9  
Év 

Debrecen  31,3
Nagyvárad  29,2

Tavasz 
Debrecen  28,6
Nagyvárad 35,7  

Nyár 
Debrecen  37,1
Nagyvárad 33,0  

Ősz 
Debrecen  33,4
Nagyvárad 25,7  

Tél 
Debrecen 30,2  
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3. A napi átlagos szélsebességek egymásra következésének elemzése 
 
Megvizsgáltuk a napi átlagos szélsebesség idősoraiban megfigyelhető napról napra történő 

változásokat is. Mivel azonban az egyes állomások adatsora a hiányzó napok miatt nem 
folytonos, így a napi átlagsebességek egymással való sztochasztikus kapcsolatát nem 
elemezhetjük autókorrelációs, autoregressziós módszerekkel. 

Ahhoz, hogy minden „mai naphoz” hozzárendelhető legyen a „következő nap”, a napi 
átlagos szélsebesség idősorát gondosan rendezni kellett: az eredetileg hiányzó napokon kívül 
még az előtte lévő és a rákövetkező napot is ki kellett hagyni. 

Elsőként ezeket a változásokat előjel szerint elemeztük. A 4. táblázatból látható, hogy a 
pozitív változások (a napi átlagsebesség következő napra történő növekedése) %-os aránya 
mindenhol meghaladja a negatívokét. Leginkább Biharfüreden tavasszal, legkevésbé pedig 
Nagyváradon, nyáron. Biharfüreden egyébként ezek az értékek az ősz kivételével nagyobbak, 
mint a másik két állomáson. 

 
4. táblázat. A napi átlagos szélsebesség napról napra történő növekedése és csökkenése %-os 
arányának különbsége (poz%-neg%) 

 

poz%-neg% Év Tavasz Nyár Ősz Tél 
Biharfüred 
Stâna de Vale 6,9 9,7 5,4 4,1 8,1 

Nagyvárad 
Oradea 2,1 3,2 0,2 2,5 0,6 

Debrecen 3,9 5,1 4,3 4,5 1,0 

 
A napi átlagos szélsebesség idősorában megfigyelhető napról napra történő változások 

részletes vizsgálatához definiáltuk a  

a

ak
ka v

vvv −
=∆  (2) 

relatív mennyiséget, ahol va az aktuális nap, vk pedig a következő nap átlagos 
szélsebessége. Ez a mennyiség megközelítőleg független a szélmérés, az anemométer 
magasságától és az évszakos változásoktól is. Feltevésünk szerint alapvető statisztikai 
jellemzőinek és eloszlásának ismerete lehetőséget ad arra, hogy nagy valószínűséggel 
megbecsüljük a következő nap átlagos szélsebességének a maihoz viszonyított változását 
(csökkenését vagy növekedését). Ebből pedig a szélenergia mennyiségének változására is 
következtethetünk, ami támpontot adhat a szélerőművek üzemeltetőinek. 

A ∆vka alapstatisztikái közül most is az átlagos értékeket és a variációs együtthatót 
vizsgáljuk. Ezek a paraméterek láthatók az 5. táblázatban. 

A táblázat szerint az átlagos értékek bármely időszakban Biharfüreden a legnagyobbak és 
Debrecenben a legkisebbek. A ∆vka definíciójából következően azt mondhatjuk, hogy 
Biharfüreden a viszonylag kicsi napi átlagos szélsebességekhez viszonylag nagy napról napra 
történő változás tartozik. A maximális átlagok mindhárom állomáson télen fordulnak elő, a 
minimumok pedig tavasszal (Debrecenben ugyan nyáron, de a tavaszi érték ehhez igen közel 
áll). 

A ∆vka változékonyságát jelző variációs együttható viszont minden időszakban 
Biharfüreden a legkisebb, és a nyár kivételével Debrecenben a legnagyobb. A maximumát 
egyébként mindhárom helyen nyáron veszi fel, a minimumát pedig ősszel vagy télen. 

Meghatároztuk a ∆vka eloszlását is 0,2-es osztályközöket használva. A ∆vka minimális 
értékei soha nem kisebbek, mint -1,0 ezért az osztályba sorolást itt kezdtük. A maximális 
értékek már jobban szóródnak, de 3,0-nál csak igen ritkán nagyobbak. A (-1,0;3,0) 
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intervallumba így az összes esetben az értékek több mint 99%-a beleesik. 
A ∆vka eloszlását leíró görbék nem mutatnak a sebességeloszláshoz (ld. 1. ábra) hasonló 

sima lefutást egyik esetben sem. Debrecenben és Nagyváradon kis jóindulattal unimodálisnak 
tekinthetők minden vizsgált időszakban, de Biharfüreden nem. Igen nehéz lenne tehát jól 
közelítő elméleti eloszlást találni még külön-külön is. Az eloszlások ugyanis a χ2 próbával 
most is elvégzett homogenitás vizsgálat szerint szignifikánsan különböznek egymástól az 
egyes időszakokban. Egy kivétel van most is: tavasszal Debrecenben és Nagyváradon az 
eloszlások azonosnak tekinthetők. Ezt az esetet mutatja a 2. ábra. 

 
5. táblázat. A napi átlagos szélsebesség idősorában megfigyelhető napról napra történő változásokat 
leíró relatív mennyiség (∆vka) átlagos értékei és variációs együtthatói  

 

  

Biharfüred
Stâna de 

Vale 

Nagyvárad
Oradea Debrecen 

átlag 0,84 0,27 0,15 
Év 

var.együtth. 3,16 4,54 4,75 
átlag 0,70 0,17 0,12 

Tavasz 
var.együtth. 2,97 4,82 4,84 
átlag 0,87 0,19 0,11 

Nyár  
var.együtth. 3,70 5,23 5,02 
átlag 0,84 0,28 0,15 

Ősz 
var.együtth. 2,79 4,53 4,53 
átlag 0,99 0,43 0,20 

Tél 
var.együtth. 3,01 3,85 4,55 
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2. ábra. A napi átlagos szélsebesség idősorában megfigyelhető napról napra történő változásokat leíró 
relatív mennyiség (∆vka) gyakorisági eloszlása 

 
Ha már ismerjük a mai nap átlagos szélsebességet, akkor a fent vázolt statisztikai modell 

segítségével megpróbálhatjuk megbecsülni, előre jelezni a következő nap átlagos 
szélsebességét. Az ilyen jellegű becslésekhez az adott valószínűségi változó, pontosabban a 
minta különböző paramétereit szokás felhasználni, leggyakrabban az átlagot, a móduszt, a 
mediánt és a különböző kvartiliseket, deciliseket. Legbiztosabb prediktor ezek közül a 
módusz, mivel ez a valószínűségi változó leggyakoribb értékét mutatja. A móduszt 
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legpontosabban a gyakorisági eloszlásból tudjuk megbecsülni úgy, hogy értékének a legtöbb 
mintaelemet tartalmazó intervallum középpontját tekintjük. 

A ∆vka által reprezentált valószínűségi változók móduszainak döntő hányada a 
magyarországi állomásokra vonatkozó vizsgálatok szerint a (-0,2;0,0) intervallumba esik, az 
időjárási helyzetektől és orográfiától kevésbé függően (TAR K.−PUSKÁS J. 2010a). Most is ezt 
tapasztaljuk, ugyanis a lehetséges 15 esetből 11-ben a módusz értéke a fenti intervallum 
közepének, azaz -0,1-nek tekinthető. Az ettől való eltérések Biharfüreden (teljes időszak, 
nyár, ősz) és Nagyváradon (nyár) figyelhetők meg úgy, hogy a módusz ezekben az esetekben 
kisebb, mint -0,1. 

A következő nap átlagos szélsebességére vonatkozó becslések pontossága attól is függ, 
hogy milyen szoros sztochasztikus kapcsolatban van az előző nap átlagos szélsebességével. 
Linearitást feltételezve ezért meghatároztuk a két előbbi idősor, ill. a mai nap átlagsebessége 
és ∆vka közötti korrelációs együtthatót. Ezek értékét a 6. táblázat tartalmazza. A nagy 
elemszám miatt 0-tól mindegyik szignifikánsan különbözőnek tekinthető, tehát reális 
kapcsolatot mutat. 

 
6. táblázat. Az egymást követő napok átlagos szélsebességei, valamint a mai nap átlagsebessége és 
∆vka közötti r(va, vk) és r(va, ∆vka) korrelációs együtthatók 
 

   

Biharfüred
Stâna de 

Vale 

Nagyvárad 
Oradea Debrecen 

r(va, vk) 0,282 0,496 0,461 
Év r(va, -0,324 -0,374 -0,427 

r(va, vk) 0,351 0,460 0,452 
Tavasz r(va, -0,382 -0,431 -0,460 

r(va, vk) 0,182 0,344 0,358 
Nyár  r(va, -0,314 -0,425 -0,496 

r(va, vk) 0,234 0,474 0,410 
Ősz r(va, -0,320 -0,375 -0,471 

r(va, vk) 0,330 0,532 0,481 
Tél r(va, -0,333 -0,361 -0,394 

 
Az egymást követő napok átlagsebességei közötti korrelációs együtthatók mindig pozitív 

előjele szerint a mai napi átlagos szélsebesség növekedése növekedést eredményez a 
következő nap átlagsebességében is. Orográfiai különbséget csak ezen korrelációk minimuma 
nem mutat, ez mindhárom helyen nyárra esik, maximuma viszont Biharfüreden tavasszal, a 
másik két állomáson télen következik be. A mai nap átlagos szélsebessége és a ∆vka közötti 
korrelációs együtthatók mindig kisebbek 0-nál, ami azt jelenti, hogy a napról napra történő 
átlagos szélsebesség változás relatív értéke csökken, ha az előző nap átlagsebessége 
növekszik.  

 
 

4. Következtetések 
 
Végső következtetésként elmondhatjuk, hogy a napi átlagos szélsebesség idősorában 

megfigyelhető napról napra történő relatív változások viszonylag stabil leggyakoribb értéke 
(módusza) és az előző nap átlagos szélsebességével alkotott szignifikáns negatív korrelációja 
miatt a vázolt statisztikai modell alkalmas arra, hogy segítségével becslést adjunk a következő 
nap átlagos szélsebességére, ami a szélenergia mennyiségét is meghatározza. 
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A szélenergia potenciált megalapozó terepi geodéziai felmérések romániai 

mintaterületeken6 
 
 

Abstract 
 
In the framework of HURO/0802/083_AF (which aims at efficient use of renewable energy sources), 
field geodetic measurements were carried out in the surroundings of Biharfüred and Nagyvárad. The 
aim of the surveying was to create a GIS database, which is suitable for modelling the effect of surface 
and terrain features to direction and speed of the wind. The achieved maps, DEMs and DDMs can help 
the engineers installing the equipments, and choosing that kind of areas where the conditions are 
favourable to produce wind energy. 
 
 

1. Előzmények 
 

A HURO /0802/ 083_AF sz. pályázat keretében a Debreceni Egyetem és a Nagyváradi 
Egyetem kutatói a megújuló energiaforrások hatékony felhasználását kutatják. A 4. 
csoportban a „a szélenergia-potenciál felmérése” témakörben végzünk kutatásokat. A mi 
kutatócsoportunk egyik feladata a szélsebességmérés, illetve a szélgépek tervezett 
helyszíneinek a pontos geodéziai felmérése. Ebben a dolgozatban a Nagyváradi Egyetem 
munkatársai által kiválasztott mintaterületek (Biharfüred, Nagyvárad) felmérési 
eredményeiről számolunk be. 

A felmérés célja olyan geoinformatikai adatbázis létrehozása, amelynek feldolgozásával 
modellezni lehet a domborzatnak és a terepviszonyoknak a szélsebességre és a szélirányra 
gyakorolt hatását. Az előállított térképek, domborzat- és terepmodellek segítik a tervezőket a 
berendezések telepítésében, illetve a kedvező adottságú területek kijelölésében. 

Az egyik mintaterület a Nagyváradi Egyetem biharfüredi üdülőjének (1. ábra) a környéke. 
Az 1210 m magasan található terület Fürdő-nyereg néven szerepel Bihar-hegység térképén. 
Innen Ny-ra és K-re völgyben ereszkedik le az út a szomszédos települések felé. A 
mintaterületet délről és északról magas hegyek határolják. Az uralkodó szélirány délies, a 
légtömegek többnyire a Belényesi-medence É-i peremhegységei felől érkeznek. 

A másik mintaterület Nagyvárad K-i részén található a Ny–K-i irányú Párizs-patak 
völgyének D-i lejtőjén 166 m (mBf) magasságban. Ezen az egyetemi területen gyümölcsös, 
továbbá lakó- és gazdasági épületek (2. ábra) találhatók. A nagyváradi kollégák adatai arra 
utalnak, hogy az uralkodó szélirány déli. A völgynek ezen az oldalán a méréseink szerint a 
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tszf-i magasság meghaladja a 242 m-t. 
 

 
 

1. ábra. A Nagyváradi Egyetem tulajdonában lévő turistaszálló Biharfüreden 
(I. mintaterület) 

 

 
 

2. ábra. A II. mintaterület részlete Nagyvárad K-i részén 
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2. Módszerek 
 
A célkitűzések megvalósításához különböző adattípusokat használtunk fel. A terepi 

felmérés előtt először a nagyváradi kollégáktól a két mintaterület környezetéről kapott 
topográfiai térképeket (1:25 000) digitális formátumúvá alakítottuk A0 scanner segítségével. 
A létrehozott állomány nem tartalmazott vetületi információkat, így a következő lépésben 
elvégeztük a térkép újramintavételezését. Az eredeti térkép a Romániában használatos Stereo 
70 vetületi rendszerben készült, így ezt definiáltuk. A következő lépésben egységesen WGS84 
vetületűvé transzformáltuk az egyes adatrétegeket. A topográfiai térképről vektorizáltuk a 
szintvonalakat, majd azok segítségével előállítottuk a terület TIN modelljét. 

A mintaterület tágabb környékén a felszínmodell alapjául az SRTM adatbázisa szolgált. Ez 
ingyenesen letölthető, és nagy előnye, hogy nem a domborzat, hanem a valódi felszín 
magasságát adja meg, ami a széllel kapcsolatos vizsgálatoknál jóval pontosabb modellezést 
tesz lehetővé. A felszínmodell felbontása 3”, ami ezen a területen 60x90 m-nek felel meg. Az 
SRTM felszínmodelljét a szélmotor közvetlen környezetében egyéb adatforrások alapján 
pontosítottuk. Ezek egyike a mintaterületről készült 1:25 000 méretarányú topográfiai térkép. 

A felhasznált adatbázisok harmadik nagy csoportját a terepi mérések alkották. Munkánk 
során egyrészt felmértük a telepítendő szélmotor közvetlen környezetének domborzati és 
felszíni viszonyait, másrészt az egyes természetes (pl. fák) és mesterséges (pl. épületek) 
objektumok helyzetén kívül felmértük azok főbb paramétereit is (pl. magasság). A 
mérésekhez két féle geodéziai eszközt használtunk fel. A szűkebb környezet felmérését egy 
Spectra Focus 8 típusú, 5” pontosságú lézeres total mérőállomással végeztük. A műszerrel 
mind prizmás, mind pedig direkt mérés végrehajtható, így hatékonyan végezhettük a szűkebb 
környezet felmérését, valamint a terepi objektumok magasságának meghatározását. A 
helyszín távolabbi pontjain STONEX S9 kétfrekvenciás GPS vevőt, valamint SPECTRA 
EPOCH 10 egyfrekvenciás GPS vevőt használtunk (3. ábra). 

Az adatok feldolgozásánál MapSource, Global Mapper, ArcGIS, Surfer szoftvereket 
használtunk. 

 

 
 

3. ábra. A terepi felmérésnél használt műszerek 
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3. Eredmények 
 

I. mintaterület (Biharfüred) 
Az elkészült geoinformatikai adatbázis tartalmazza a topográfiai térképek digitalizált 

szintvonalait, amelyet felhasználtunk a terület SRTM adatállományának pontosításánál, 
továbbá a terepi geodéziai felmérések adatait. Ezek együtt lehetővé teszik a DDM 
megszerkesztését. A terepi adottságok mellett a mesterséges létesítmények módosíthatják a 
szél sebességét, irányát, így a belőle kinyerhető energiát. Ezért az adatbázis fontos részét 
képezik a terepi növényzet és az objektumok adatai (1. táblázat). 

 
1. táblázat. A fák és épületek átlagos és maximális magasságértékei 

 
Objektum megnevezése Átlagos magassága Legnagyobb magassága 

fák (lucfenyő) 19,21 m 33,50 m 
épületek 10,93 m 22,70 m 

 
A rendelkezésre álló adatbázis felhasználásával megszerkesztettük a terület felszínborítási 

térképét (4. ábra), továbbá 3D-s domborzatmodelljét (5. ábra). 
 

 
 

4. ábra. A biharfüredi mintaterület átnézeti térképe 
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5. ábra. A biharfüredi mintaterület domborzatmodellje a szélmérés (szélkerék) ajánlott helyének 

megjelölésével (sz) 
 
II. mintaterület (Nagyvárad) 
Erről a területről is elkészült a geoinformatikai adatbázis, amely tartalmazza a topográfiai 

térképek digitalizált szintvonalait. Ezeket felhasználtuk a terület SRTM adatállományának 
pontosításánál, továbbá figyelembe vettük a terepi geodéziai felmérések adatait is. Ezek 
együtt lehetővé teszik a DDM megszerkesztését. A terepi adottságok mellett a mesterséges 
létesítmények módosíthatják a szél sebességét, irányát, így a belőle kinyerhető energiát. Ezért 
az adatbázis fontos részét képezik a terepi növényzet és az objektumok adatai (2. táblázat). 

 
2. táblázat. A fák és épületek átlagos és maximális magasságértékei 

 
Objektum megnevezése Átlagos magassága Legnagyobb magassága 

fák (gyümölcsfák) 5,88 m 8,06 m 
épületek 6,25 m 11,0 m 

 
A rendelkezésre álló adatbázis felhasználásával megszerkesztettük a terület felszínborítási 

térképét (6. ábra), továbbá 3D domborzatmodelljét (7. ábra). 
 
 

4. Összegzés 
 
Az eddigi terepi méréseinkkel, geoinformatikai módszerek alkalmazásával sikerült olyan 

adatbázist összeállítani, amely segítségével a pályázatban vállalt feladatok megoldhatók. A 
továbbiakban egyrészt a III. mintaterület felmérését végezzük, másrészt az eddig elkészített 
adatbázist további terepi mérésekkel pontosítjuk. 
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6. ábra. A nagyváradi mintaterület átnézeti térképe 
 

 
 

7. ábra. A nagyváradi mintaterület domborzatmodellje a szélmérés (szélkerék) ajánlott helyének 
megjelölésével (sz) 
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Wind Turbine Modeling in Matlab Simulink 
 
 

Absztrakt 
 
A szélturbina rendszerek modellezése napjainkban egyre több figyelmet kapott a mérnöki vezérlés 
szempontjából, a terhelések csökkentése és optimális energia termelése céljából. 
A tervezés során a mérnökök gyakran szélturbina rendszerek modelleket alkalmaznak. A tanulmány a 
szélturbina rendszerek modellezését a Matlab Simulink környezetben vizsgálja meg. Továbbá a 
modellt arra lehet alkalmazni, hogy jobban megismerjük a paramétereket, melyek befolyásolják a 
szélturbinák által előállított elektromos áram mennyiségét, valamint a szélturbina optimalizálására. 
 
 

1. Introduction 
 

Modeling wind turbine systems requires knowledge from a range of engineering and 
atmospheric science disciplines. The models approached in this paper are used in design of 
the wind turbine systems, allowing to identify the loads and power for a given turbine design. 

Often the models use some simplification assumptions. More accurate models such as 
computational fluid dynamics or finite element analysis are available but these models require 
high computational costs and are difficult to use. 

This paper will focus mainly on the models implemented in Matlab Simulink. 
The model of the overall wind turbine system integrates several building blocks. 
Figure 1 shows a diagram representing the basic structure of the model. 

 
 
 

 
 

 
Figure 1 The basic structure of the overall wind turbine system 

 
This paper is organized as follows: section 2 approaches aspects related to wind 

simulation, section 3 presents the wind energy, section 4 focuses on wind turbine simulation. 
Section 5 concludes this paper. 

 
 

2. Wind Simulation 
 
Continuous changes in wind speed are the main reason for power fluctuations in turbine 

output.  
The wind speed consists in two parts: the first part is a mean wind speed and the second 

part is turbulences added to the mean wind speed (THIRINGER, T. 1996). 
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The wind speed model is very important in wind turbine modeling process. Generally, the 
wind is modeled as a stochastic process. However, the wind variation can be modeled in 
different manners. 

In (NISHITA, C. ET AL. 2002) the wind speed is modeled as a sum of harmonics as presented 
in relation (1): 

     (1) 

Where the wind speed at time t is , is the mean wind speed, is the harmonic 
frequency and  is the harmonic amplitude. 

The harmonic amplitude at angular frequency can be expressed as (LEI, Y. ET AL. 2006) 

   (2) 

where are the Dryden spectrum. For engineering purposes it is assumed that the power 
spectra of atmospheric turbulence can be approximated by the Dryden spectra. The 
longitudinal Dryden power spectrum is defined by (LEI, Y. ET AL. 2006) 

     (3) 

where  is the turbulence intensity,  is the turbulence length and  is the harmonic 
frequency. The harmonic samples N are assumed equal to 15 and the frequency in the range 
0.1-10 Hz. 

In (MARTEM, A. ET AL. 2003) the wind speed distribution is modeled with a statistical 
distribution of the wind speed named Weibull distribution. The wind speed probability 
function is given by: 

    (4) 

This is the probability that the wind speed is equal or larger than wind speed  in hours 
per year. In this equation the parameters 'c' and 'k' are used for fitting the distribution to a 
certain wind field. 

The wind speed distribution density is given by relation (5): 

  (5) 

This is the probability that the wind speed is actually between   and  in hours per 
year. 
The relation with the annual average wind speed  is given by (6): 

       (6) 
where 

 is the gamma function with the argument  
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All time variations in wind speed and direction with a period smaller than 0.1 hour are 
considered as turbulence. The true efficiency of a wind turbine depends on its behavior in a 
turbulent wind flow field. These parameters are difficult to measure and their values are 
prescribed as standard recommendations or are obtained using assumptions based on site 
geography. 

However, for describing a turbulent airflow a number of different models are available, 
having different complexity and the quality of the calculations depends on the turbulence 
model. 

The spectral model of continues turbulence by Kaimal (ROSAS, P. 2003) is based on a wind 
speed average per hour   with a standard deviation. The frequency behavior of the wind 
speed fluctuations is described by a model of the spectral power density S(n), where n is the 
frequency. 

     (7) 

with z the height above ground level and the coefficient f, equal to 0.06 for the longitudinal 
component of the wind and equal to 0.2 for the lateral component of the wind. 

Lateral vx and longitudinal vy components of the wind speed fluctuations are obtained by 
relation (8), as presented in (MARTEM, A. ET AL. 2003): 

  

    (8) 
with i=x,y (lateral, longitudinal direction), m is the number of frequencies,  the 

frequency spacing and  a random phase angle. 

In (Matlab) Dryden Wind Turbulence, Von Karman Wind Turbulence Models, continuous 
and discrete Wind Gust Models are implemented. 

Wind gusts 
Wind patterns are considered to be wind gusts when their speed grows 1,5 times their 

average speed in maximum time span of 3 seconds. 
A commonly used shape function is the so-called 'one minus cosine' shape function (9): 

     (9) 
With  the amplitude of the wind gust,  the period and t the time since the beginning of 

the wind gust. 
 
 

3. The Wind Energy 
 
The energy in the wind is given by relation (1). 

 (1) 
where 
A- is the rotor surface (m2), 
v- is the wind speed (m/s), 
ρ- is the air density (kg/m3). 
The total power available to a wind turbine is the rate of the incoming kinetic energy of a 

wind stream. In meteorological wind speed calculations the mean speed is used. This speed 
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cannot be applied in energy computations and in this case the cube of wind speed is to be used 
and thus, the total power in the wind is directly proportional to the cube of wind velocity. 

Based on the law of Betz, the maximum quantity of the kinetic energy of the wind that can 
be converted in mechanical energy is 59%. 

This leads to the relation (1) related to the maximum power generated by a wind turbine 
system.  

 (1) 

where Pw is the theoretical power generated by a wind turbine and 16/27 is the Betz’s 
constant. It can be seen that the power in the wind is a cubic function of the wind speed and it 
is important, therefore, to create a correct wind model if realistic results are to be obtained. 

 
 

4. Wind Turbine (Model of Variable Pitch Wind Turbine) 
 
The model is implemented in (MATLAB) and is based on the steady-state power 

characteristics of the turbine. The stiffness of the drive train is infinite and the friction factor 
and the inertia of the turbine must be combined with those of the generator coupled to the 
turbine. The output power of the turbine is given by the following equation (10). 

      (10) 
where  
Pm is the mechanical output power of the turbine (W)  
cp is the performance coefficient of the turbine  
ρ is the air density, A is the turbine swept area, vwind is the wind speed, λ is the ratio of the 

rotor blade speed by the wind speed, β is the blade pitch angle, Equation (10) can be 
normalized, thus obtaining Pm_pu, the power in per unit (pu) system, that is the nominal power 
for particular values of ρ and A. 

A generic equation is used to model cp(λ,β). This equation, based on the modeling turbine 
characteristics of (SIEGFRIED, H. 1998) is (11). 

    (11) 

With  (12) 
The coefficients c1 to c6 are: c1 = 0.5176, c2 = 116, c3 = 0.4, c4 = 5, c5 = 21 and c6 = 0.0068. 

The cp-λ characteristics, for different values of the pitch angle β, are illustrated in Figure 2. 
The maximum value of cp (cpmax = 0.48) is achieved for β = 0 degree and for λ = 8.1. This 
particular value of λ is defined as the nominal value λ_nom. 
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Figure 2 The cp-λ characteristics 
 
The Simulink model of the turbine is illustrated in the Figure 3. The three inputs are the 

generator speed, the pitch angle and the wind speed (MATLAB). 
 

 
 

Figure 3 The Simulink model of the turbine 
 
The ratio λ is obtained by the relation (13) 

        (13) 
Relation (13) is normalized giving λ in per unit (pu) system. 
 
The output is the torque applied to the generator Tm. 
Wind turbine induction generator (WTIG) 
In (MATLAB) is implemented the phasor model of squirrel-cage induction generator driven 

by variable pitch wind turbine. Figure 4 presents the block diagram of the WTIG. 
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Figure 4 The block diagram of the WTIG 
 
The stator winding is connected directly to the grid and the rotor is driven by the wind 

turbine. The power captured by the wind turbine is converted into electrical power by the 
induction generator and is transmitted to the grid by the stator winding. The asynchronous 
machine has been used as generator for many years in windturbines. This type of machine has 
high reliability, low price, and low maintenance. 

The speed flexibility, when compared to the synchronous machines reduces the current 
spikes due to wind gusts. The main disadvantage is that asynchronous machine consumes 
reactive power, which influences the wind turbine/grid integration in normal and transient 
conditions. 

The pitch angle is controlled in order to limit the generator output power to its nominal 
value for high wind speeds. In order to generate power the induction generator speed must be 
slightly above the synchronous speed. The speed variation is typically so small that the wind 
turbine induction generator is considered to be a fixed-speed type. 

The blade pitch angle is controlled by a PI controller in order to limit the electric output 
power to the nominal mechanical power. If the measured electric output power is under its 
nominal value the pitch angle is kept equal to zero degree. If it increases above its nominal 
value the PI controller increases the pitch angle to bring back the measured power to its 
nominal value. 

Figure 5 presents the Simulink block for the WTIG. 
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Figure 5 The Simulink block for the WTIG 
 
The inputs are: 

 A B C, the three terminals of the WTIG, 
 Trip, input to implement a simplified version of the protection system, by applying 

there a logical signal equal to 0, 
 Wind, input of the wind speed, 
 Tm, input of the mechanical torque. 

The output is m, a Simulink vector containing 8 internal signals. They are: Phasor voltages, 
Phasor currents, output power, output reactive power, Generator rotor speed, Mechanical 
torque applied to the generator, Electromagnetic torque, and Pitch angle. 

In (JOHNSEN, K.−ELIASSON, B. 2004) wind turbines are developed on basis of the so-called 
“Danish concept” for wind turbines, which features a fixed-speed wind turbine with an 
asynchronous machine as wind turbine generator. 

(MATLAB) implement also the wind turbine and the doubly-fed induction generator 
(WTDFIG). Comparing to the WTIG it contains an AC/DC/AC converter divided into two 
components: the rotor-side converter and the grid-side converter. 

In (IOV, F. ET AL. 2004) a Matlab/Simulink Toolbox for wind turbine applications is 
presented. In order to analyze the dynamic and/or steady state behaviour of a wind turbine, the 
basic components of a wind turbine have been modelled and structured in seven libraries: 
Mechanical Components, Electrical Machinery, Power Converters, Common Models, 
Transformations, Measurements and Control. Some simulation results using the developed 
models are shown. 

 
 

5. Conclusion 
 
The utilization of wind energy for power generation is becoming increasingly attractive. 

Modeling and simulation of wind turbine systems allow researchers to study the parameters 
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which lead to enhanced power generation capabilities. It can be concluded that many factors 
have to be considered in designing wind turbines. 

The Simulink model can be further used in optimization tasks related to reduce loads and 
increase energy capture. 
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Módszer a szélenergia potenciál meghatározására a Hernád-völgy példáján 
 
 

Abstract 
 
The Department of Meteorology at University of Debrecen started a research project (OTKA K 
75794) in 2009 in Hernád-valley in order to examine climatic and socio-economic conditions with the 
aim, that we establish what kind of potential are at disposal of the area concerned to wind, solar energy 
and to utilization of biomass. We measure expedition-like the characteristics of the airflows on 2 
altitude levels in a measurement tower, which set up in the northern part of the valley, in border of city 
of Hidasnémeti. In this study we demonstrate, how can we make a detailed wind site assessment and 
that the topographic feature how influences the spatial distribution of the wind speed based on 
WINDSIM model. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Az elmúlt években az időjárásfüggő megújuló energiaforrások közül a szélenergia 
vitathatatlanul fontos szereplőjévé vált a világ energiaszerkezetének. A szélenergia 
hasznosítás fejlődése, a szélerőművek telepítésének üteme az ezredforduló óta szinte 
töretlennek látszik a világban. A szektor fejlődésére tett előrejelzések gyakorlatilag mindig 
alulbecsülték a tényleges szélerőmű kapacitásbővülést. 2010 végére az összesített szélerőmű 
kapacitás meghaladja a 194 GW-ot (GWEC 2011), melyből mintegy 84 GW Európában 
üzemel (EWEA 2011). Egy átlagosan szeles évben ez az erőművi kapacitás 181 TWh 
villamos energia termelésére képes, mely a 2009. évi európai bruttó energiafelhasználás 
5.3%-át jelenti. Világszerte az éghajlatváltozás elleni küzdelem részeként a 2020, 2050 
időtávra vonatkozó energetikai stratégiai tervekben a szélenergia arányának további növelése 
fogalmazódik meg. 

A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke 2009 óta egy komplex, klimatológiai és 
társadalmi–gazdasági szempontokat figyelembe vevő kutatási program keretében vizsgálja a 
Hernád-völgyben az időjárásfüggő megújuló energiaforrások (szélenergia, napenergia, 
biomassza) területi potenciáljait. A kutatás egyik célkitűzése, hogy elősegítsük ebben a 
gazdaságilag elmaradott térségben a megújuló energiaforrások használatát úgy, hogy mindez 
ne okozzon visszafordíthatatlan károkat a terület gazdag természeti, tájképi értékeiben. 

A szélenergia hasznosítás sikere attól függ, hogy mennyire ismerjük a beruházás 
megkezdése előtt a rendelkezésre álló szélenergia-potenciált akár ipari, akár háztartási méretű 
alkalmazásokról van szó. Ellenkező esetben nagyon nagy kockázatot vállalunk, hogy a 
kezdetben nagy beruházás-igényű szélenergia projektek ténylegesen üzletileg tényleg kedvező 
eredménnyel fognak-e járni. A szélenergia projektek megtérülése jobban függ a telephelyen 
kinyerhető szélenergia potenciál rendelkezésre állásától, mint az alkalmazott kötelező átvételi 
árak jövőbeli lehetséges változásától. A szélenergia különösen érzékeny a telephely földrajzi 
helyzetére, a környező domborzati elemek, akadályok elhelyezkedésére, a felszín érdességére 
és más egyéb tulajdonságaira (BAILEY ET AL. 1997). A szélsebesség térbeli szerkezetének 
megismeréséhez ismernünk kell ezeket a tényezőket. Az a célunk, hogy bemutassuk, hogy a 
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Hernád-völgyben kijelölt mintaterületünk 3D domborzatmodellje miként befolyásolja az 
50-110 m magasság között a szélpotenciál területi képét. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 

Felhasznált klimatológiai adatbázis 
Mintaterületünk a Kárpát-medence tájbeosztása szerint (HAJDÚ-MOHAROS J.−HEVESI A. 

1997) a Sajó-Hernád-medence középtájon belül található Alsó-Hernád-völgy kistáj 
magyarországi szakaszán található (1. ábra). A Hernád-folyó völgye hazánkban északkelet-
délnyugati irányban fut a Cserehát és az Eperjes-Tokaji-hegység vonulatai között természetes 
kapcsolatot építve az Északnyugati-Kárpátok és az Alföld között. Földrajzi helyzete, 
domborzati adottságai alapján feltételezzük, hogy természetes útvonalat ad a Keleti-
Beszkidek irányából érkező légtömegeknek, és részt vesz a hegységi és síkvidéki területek 
között zajló helyi légcserében (PÉCZELY 1976). 

 
 

1. ábra. A kutatás mintaterületének földrajzi helyzete 
 
A szélklimatológiai kutatás céljára a Hernád-völgy északi részén felállításra került egy 

20 m magas mérőtorony, melyen szélirány és szélsebesség mérőket helyeztünk el 2 magassági 
szintben (10 m és 20 m). A szélirányjelző a mérőoszlop 10 m magasságban gyűjtött adatokat. 
Az állomás Hidasnémetitől nyugatra, a település határától kb. 500 m-re található egy kisebb 
dombon. Földrajzi koordinátái: É.sz. 48°30’, K.h. 21° 13’ tengerszintfeletti magassága 173 m. 

A felméréshez a 2010. április 23. és 2011. szeptember 11. közötti 17 hónapos időszakban 
10 m és 20 m magasságban mért 10 percre átlagolt szélsebesség és szélirány adatokat 
használtuk. A időszak adatlefedése 92%-os volt, rövidebb adathiány 2010 júniusában, míg 
hosszabb ideig 2010/2011 téli hónapjaiban volt. 2010. december és 2011. február között a 
hideg téli időjárás akadályozta a szenzorok biztos működését. 
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Alkalmazott szélmodell 
Egy területen rendelkezésre álló szélpotenciál jellemzőiről információt alapvetően 

tapasztalati úton, egy adott pontban a szélsebesség mérésével gyűjthetünk. Ha ezt a mérést 
egy magassági szintben végezzük, akkor nem vagy csak nagy hibával kalkulálhatjuk a várható 
energiatermelést szélenergia konverterünk számára. Szélsebesség adatainkat célszerűen 
vertikálisan a majdani erőmű tengelymagasságára kell átszámítanunk, de egy mérési pont 
adatait horizontálisan, területi extrapolációnak is alá kell vetnünk, hogy a lehető 
legalkalmasabb helyszínt megtaláljuk (BAILEY ET AL. 1997). Korábbi vizsgálatainkban 
(KIRCSI A. 2004) már összehasonlítottuk, milyen elvek mentén lehet a szélsebesség adatok 
területi extrapolációját elvégezni. A szilárd felszín felett áramló levegő sebességét számos 
erőhatás mellett a külső és belső súrlódás, a domborzat, a felszín érdessége és felszíni 
mesterséges akadályok együttesen befolyásolják. Ha a domborzat hatása elhanyagolható, 
akkor az érdesség változást figyelembevevő belső határréteg modellek jelentenek jó 
megoldást (pl. WAsP modell). Komplex domborzatú helyszínek esetén azonban a turbulencia 
szempontjából dinamikus megközelítés lehet alkalmasabb. 

A Hernád-völgyi szélpotenciál felméréséhez a norvég VECTOR AS által fejlesztett CFD 
(Computational Fluid Dynamic) analízisen alapuló szélfarm tervező eszközt, a WindSim 5.0 
verzióját alkalmaztuk. A programcsomag alapját a PHOENICS program adja, amely egy 3D 
Reynolds átlagolású Navier-Stokes egyenlet megoldó alkalmazás (CASTRO ET AL. 2003; 
LOPEZ ET AL. 2007). A tömeg-, momentum- és energiacserét leíró nem-lineáris 
mozgásegyenleteket a program iterációval közelíti. 

A moduláris felépítésű modell több lépcsőben jut el a domborzat által befolyásolt átlagos 
szélsebesség térbeli eloszláshoz, amely végeredményben meghatározza a kiválasztott 
szélenergia hasznosító berendezés várható energiatermelését (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. A WindSim programcsomag felépítése 
 
A program a digitális terepmodell figyelembevételével szélirányszektorokra számítja a 

domborzat révén keletkező helyi gyorsulásokat és más turbulencia paramétereket. Az adott 
koordinátaponton végzett szélmérések figyelembevételével ezt követően szélirányszektorokra 
előállítja a számított szélmezőt, melyből a szélirány gyakoriság alapján súlyozott átlagot 
készít, mely egy adott magassági szinten rendelkezésre álló szélenergia potenciál térképet 
adja eredményül. A modell alkalmas a szélerőmű típusától függő várható éves 
energiatermelés becslésére, és a kapott eredmények 3D megjelenítésére. Gyakorlati cél a 
modell alkalmazásához, hogy tervezett szélerőmű park egyes turbinái a potenciál 
szempontjából optimális helyre kerüljenek. 

A WindSim modell futtatásának kiinduló pontja egy digitális terepmodell. Kutatásunk első 
szakaszában SRTM (Shuttle Radar Topography Mission) adatbázisból származtatott 
terepmodellt használtunk (3a. ábra), melyet az NGA (National Geospatial-Intelligence 
Agency) és a NASA által irányított nemzetközi konzorcium készített 2000 februárjában 
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(FARR, T. G. ET AL. 2007). Az SRTM adatbázisban a magassági adatok domborzat mellett 
tartalmazzák az épületek, erdők és más érdességi elemeket. Emiatt a WindSim modell 
futtatásához térben homogén érdességi magasságot adtunk, és más formában nem vettük 
figyelembe a felszínborítás érdességnövelő hatását. Az SRTM felbontása kb 90 m x 90 m. 

A domborzat hatása kulcsfontosságú a CFD analízisben, így 1:50 000 méretarányú 
topográfiai térképek digitalizálásával előállítottunk egy részletesebb felbontású 
domborzatmodellt (3b. ábra). A szintvonalakból generált terepmodell legfőbb jellegzetessége, 
hogy az érdességnövelő környezetei elemek, pl. a 30 m magas erdőterületek, nem jelennek 
meg 3D terepmodellként. A részletesebb domborzat mellett a területhasználati típusokon 
alapuló édességtérkép előállítása pontosíthatja a jövőben modellezett eredményeinket. 

 

 a)   b) 
 

3. ábra. A szél területi modellezéséhez használt domborzatmodellek 
 a) SRTM b)1:50 000 topográfiai térkép alapján készített domborzatmodell 

 
 

3. Eredmények 
 
A Hidasnémeti közelében 2010 áprilisa és 2011 szeptembere közötti több mint 17 hónapos 

mérési periódus alatt gyűjtött széladatok alapján az alábbi megállapításokat tehetjük. A 10 m 
magasságban mért átlagos szélsebesség 3,12 m/s, míg 20 m-en 3.39 m/s. A mérési periódus 
alatt a legnagyobb szélsebesség meghaladta a 15 és 19 m/s-ot. Az 50 m magasságban az 
átlagos energiatartalma a szélnek kb. 50 W/m2. A Hernád-völgy országhatárhoz közel eső 
részén az északias és a vele ellentétes délies szélirányok a leggyakoribbak (4. ábra). A 
nyugati irány a Cserehát, míg a keleti a Tokaj-Eperjesi-hegység vonulatai miatt kisebb 
gyakoriságúak. A 30° szélességű szélirány szektorok esetén a legnagyobb szélsebesség az 
északkeleties és dél-délnyugatias irányokhoz tartoznak a völgy futásának megfelelően. Az 
uralkodó szélirány egyértelműen az északi, így a Kassa felől fújó szél általában a legnagyobb 
energiatartalmú. 
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4. ábra. Szélirányok gyakorisága és a szélirányszektorokhoz tartozó szélsebesség eloszlás 
Hidasnémetin 20 m magasságban 

 
A két magasságban végzett szélmérések miatt meg tudtuk határozni a hatványkitevős 

formulában az α kitevő értékét, mely átlagosan 0.122-nek adódott. A szélsebesség profilból 
számított érdességi magasság 0.003 m. A szélsebesség napi járása síkvidéki jelleget mutat, 
azaz a nappali órákban, jellemzően 14-15 óra környékén mértünk átlagosan magasabb 
szélsebességet. Mindkét magasságban mért szélsebesség eloszlást Weibull eloszlással tudtuk 
közelíteni. 

A korábban bemutatott terepmodellek felhasználásával a WindSim segítségével 50, 60, 70, 
80, 90, 100, 110 m magasságra készítettünk áttekintő széltérképet. Az 50 m széltérkép (5. 
ábra) és a 100 m magasságra készített széltérkép (6. ábra) alapján megállapíthatjuk, hogy 
északnyugati, északi irányú szelek esetén a Cserehát nem jelent jelentős akadályt, a 
modellezett szélsebesség déli irányba haladva fokozatosan csökken a folyóvölgyben. A 
nagyobb szélsebesség értékek a Zempléni-hegység magasabb hegyvonulataihoz 
kapcsolódnak, Vilmány és Hejce térségében. 

 

 
 

5. ábra. A szélsebesség modellezett térbeli eloszlása Hidasnémetin 50 m magasságban 
a) SRTM digitális dombozatmodell, b) 1:50 000 topográfiai térkép alapján készített 

domborzatmodell 
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A rendelkezésre álló szélpotenciál kihasználására azonban valójában inkább csak a Hernád 
–völgy keleti, Cserehát felőli oldalán van ténylegesen esély. Belátható, hogy mind 50 m, mind 
100 m magasságban már a terület legnagyobb részén van gazdaságosan kihasználható 
szélenergia potenciál, azaz területi átlagban legalább 5 m/s feletti szélerősség. 

 

 
 

6. ábra. A szélsebesség modellezett térbeli eloszlása Hidasnémetin 100 m magasságban 
a) SRTM digitális dombozatmodell, b) 1:50 000 topográfiai térkép alapján készített domborzatmodell 

 
 

4. Következtetések 
 
A WindSim modell alkalmas az eredeti kutatási cél végrehajtásához. Az alkalmazott 

digitális terepmodellek láthatóan befolyásolták a modellezett szélpotenciál térbeli képét, 
azonban a különbségek várakozásaink alatt maradtak. Az általunk vizsgált SRTM és az 
1:50 000 méretarányú 3D modell közül ez utóbb alkalmazásával kaptunk magasabb 
szélsebesség értékeket. 
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A szélenergia előrejelzés lehetősége numerikus időjárás előrejelző modellek 

segítségével 
 
 

Abstract 
 
One of the greatest challenges among the issues of wind energy research is the estimation of the 
available wind potential. Both during the planning of a new site or during its daily operation, the key 
factor is the expected amount of wind energy. During the planning stage of a project, the expected 
yields are predicted from historical wind data and energetic wind measurements, during operation of 
the wind farms the weather forecast of the next couple of days is the basis for the estimations. With the 
development and penetration of numerical weather prediction models, the weather information yielded 
by theses software, the task of investors and operators is much easier. The aim of the present paper is 
to introduce the reader with those weather models that are suitable for the above mentioned task, 
followed by some examples to demonstrate their capabilities both in the planning stage and during the 
operation. The latest results from the development of the WRF model being run at the Department of 
Meteorology at Eötvös Loránd University is described, followed by three examples: meteorological 
modeling support of the planning of coastal wind parks i) in Brazil (coast of State Ceará) and ii) near 
Italy (Strait of Otranto) and iii) daily wind energy yield forecast for Enercon E40 and E70 wind 
turbine near Mosonmagyaróvár, illustrated by the structure of the forecast and some examples. 
 
 

A szélenergia hasznosításának – természetéből adódóan – az egyik legnagyobb kihívása a 
rendelkezésre álló szélenergia kincs prognosztizálása. Mind egy új projekt tervezése, mind 
egy meglévő szélfarm üzemeltetése során az egyik legfontosabb kérdés a várható szélből 
kinyerhető energia nagysága. A tervezés során történeti széladatokra és helyszíni energetikai 
szélmérésekre támaszkodva próbálnak becslést adni a hozamra, az üzemeltetés során pedig az 
elkövetkező napok várható időjárásából következtetnek az aktuális „termelésre”. A numerikus 
időjárás előrejelző modellek széleskörű elterjedésével, az általuk szolgáltatott időjárási 
információ jelentősen megkönnyíti a beruházók és az üzemeltetők munkáját. Írásunkban 
szeretnénk megismertetni az Olvasót az egyszerűen futtatható időjárási modellek 
tulajdonságaival, majd példákat mutatni használhatóságukra mind a tervezés, mind az 
üzemeltetés során. Ismertetjük az ELTE Meteorológiai Tanszékén futtatott WRF modell 
legújabb fejlesztéseit. Ezt követően három alkalmazást mutatunk be: i) egy brazíliai (Ceará 
állam) és ii) egy adriai-tengeri szélenergetikai projekt tervezési feladataiban való részvételt, 
illetve iii) két mosonmagyaróvári (E40, E70) szélgenerátorra készített napi termelési 
előrejelzés felépítését és alkalmazását. 
 

1. Bevezetés 
 

A szélenergia kihasználása hazánkban a gazdaságosság küszöbén mozog. A szélsebesség 
évi átlaga 10 m-es szinten, 2–4 m/s míg, 75 m-es magasságban a Nyugat-Dunántúlon és a 
Bakony térségében már meghaladja az 5–6 m/s-os értéket. A hazai nagy szélgenerátorok 
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E-mail: zeno@nimbus.elte.hu 
2 Dr. Weidinger Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest E-mail: weidi@ludens.elte.hu 
3 Kiss Ádám Eötvös Loránd Tudományegyetem, Környezettudományi Centrum, Budapest E-mail: kissadam@ludens.elte.hu 
4 Bánfalvi Károly Netpoint Bt., Budakalász E-mail: netpoint@t-online.hu 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
FÖLDHŐ, SZÉLENERGIA, NAPENERGIA, VÍZENERGIA 

 168 

kihasználási tényezője átlagosan 20% körül van, ami 1600–1700 órát jelent évente (SZALAI ET 
AL. 2010). Ezért is nagy jelentőségű a minél pontosabb és részletesebb szélelőrejelzés 
(GYÖNGYÖSI ET AL. 2009; SZÉPSZÓ−HORÁNYI 2010). A számítástechnika fejlődése, a 
szuperszámítógép nélkül is futtatható meteorológiai modellek megjelenése lehetőséget ad a 
szélenergetikai előrejelzések széleskörű alkalmazására. 

 
 

2. A numerikus prognosztika a kutatás és az előrejelzés szolgálatában 
 

Az ELTE Meteorológiai Tanszéken naponta kétszer kerül futtatásra a Weather Research 
and Forecasting (WRF) modell 48, illetve 96 órás időtávra (WRF 3.1. 2009). Az előrejelzések 
helyi időben fél nyolc, illetve 11 órai időponttal kerülnek kiadásra. A rutinszerű napi 
futtatások mellett kísérleti, oktatási és kutatási céllal – a fennmaradó számítógép kapacitás 
kihasználására – további futtatásokat is végzünk. A vizsgálatok a heves zivatarok 
modellezésétől a légköri kihullható vízmennyiség becslésén át a levegőminőségi 
előrejelzésekig terjednek, de készítettünk szélklimatológiai becsléseket is a Föld különböző 
térségeire (GYÖNGYÖSI ET AL. 2009; RÓZSA ET AL. 2010; GROSZ ET AL. 2011). 

 
 

2.1.A WRF modell 
 

A WRF modell egy közösségi fejlesztésű, szabad hozzáférésű, nyílt forráskódú szoftver. 
Olyan új generációs mezoskálájú numerikus időjárás előrejelző rendszer, amelyet arra 
terveztek, hogy kielégítse mind az operatív előrejelzés, mind a légköri kutatások igényeit 
(WRF 3.1 2009). Több dinamikai maggal, 3 dimenziós variációs adatasszimilációval és olyan 
szoftver architektúrával rendelkezik, amely lehetővé teszi a számítástechnikai 
párhuzamosítást,és a különböző számítógépes rendszerekhez történő illesztést. A WRF 
alkalmas a néhány méteres tartománytól (LES szimuláció) a több ezer kilométeres léptékig 
(szinoptikus skála) történő modellezésre, de léteznek már különböző bolygókra vonatkozó 
modellváltozatok is. (RICHARDSON, ET AL. 2007; KINBARA ET AL. 2010). 

A WRF modellrendszer fejlesztését egy intézmények közötti együttműködésen alapuló 
összehangolt K+F tevékenység szolgálja, elsősorban a NCAR, a NOAA (NCEP és FSL), az 
Egyesült Államok légi erejének meteorológiai szolgálata (Air Force Weather Agency, 
AFWA), a Tengerészeti Kutatóintézet (Naval Research Laboratory), az Oklahomai Egyetem, 
valamint a Szövetségi Légügyi Hivatal (FAA) együttműködésében. A WRF lehetőséget 
biztosít a kutatók számára valós és idealizált konfigurációkat tükröző modellfuttatások 
elvégzésére, valamint olyan keretet biztosít az operatív előrejelzés számára, mely rugalmas, 
számítástechnikailag hatékony, s jól egyesíti magában a legújabb fizikai, numerikus és 
adatasszimilációs technikákat. 

A WRF felhasználói és fejlesztői köre gyorsan növekszik, közel 50 ezren alkalmazzák. Az 
NCAR intézményeiben évente kerülnek megrendezésre munkaértekezletek és 
továbbképzések. Több intézetben és meteorológiai szolgálatnál, köztük hazánkban is operatív 
előrejelző modell. Fontos eleme a 2011-ben induló magyarországi kistérségi 
riasztórendszernek is. 
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2.2. A WRF modell az ELTE Meteorológiai Tanszékén 
 

2.2.1. A szoftver és hardver háttér 
 

A WRF modell korábbi, 2.1-es verziójának a telepítésére, a számítástechnikai hardver és 
szoftver háttér megteremtését követően, 2007 áprilisában került sor. Ez a fejlesztés magában 
foglalta a megfelelő számítási kapacitást nyújtó szerver beszerzését, a szükséges operációs 
rendszer (Debian Linux), a fordítók (Portland Group Fortran 90), további szoftverek (netCDF, 
perl, Grib2 utility-k, jasper és egyéb kompressziós könyvtárak, a párhuzamosításhoz 
szükséges MPI és RSL stb.) telepítését és összehangolását. 

A WRF 3.0 verzió (melynek újdonsága többek között a levegőkémiai és szennyezőanyag-
terjedési programcsomag – WRF-Chem) 2008. áprilisi megjelenését követően, 2010. május 
végén került frissítésre az ELTE Meteorológiai Tanszékén. 

A 2009. április 9-én kiadott 3.1-es verzió telepítését kihagyva, a 2011. július 31-én kiadott 
3.1.1-es verziót – amely már operatívan képes alkalmazni a városi felszíni határréteg 
parametrizációt (CHEN ET AL. 2011) – 2011. augusztus végén telepítettük. Ez a jelenleg 
használatos, legfrissebb verzió. 
 

2.2.2. A WRF modell kísérleti alkalmazásai 
 

A telepítést követően, majd minden újabb modell-verzióra történő áttérés után 
végrehajtottuk a futási sebesség tesztelését különböző beállításokra és fordítási opciókra. 
Példaként: a jelenleg használt 3.1.1-es verzió, 10 km-es horizontális felbontás mellett, 
beágyazás nélkül, 60 másodperces időlépcsővel, 72 x 45 x 28 rácspontra kémia (WRF-Chem) 
nélkül futtatva egy processzoron kb. 8000 másodperc alatt, két processzoron kb. 
5000 másodperc alatt, három processzoron 4900, míg négy processzoron 4050 másodperc 
alatt fut le egy 48 órás előrejelzési feladattal. A napi rendszeres futtatásokat végző számítógép 
főbb adatai: négy processzoros Intel(R) Xeon(TM) CPU 3.00 GHz szerver, 2048 KB cache, 
2x 2GB RAM. 

A numerikus szélenergetikai vizsgálatok 2005-ben indultak az ELTE Meteorológiai 
Tanszékén az Eta modell alkalmazásával (WEIDINGER ET AL. 2007). A WRF modell 
használata az Eta modellel párhuzamos futtatásokkal indult 2008-ban (WEIDINGER ET AL. 
2008; GYÖNGYÖSI ET AL. 2009). A modell kvalitatív verifikációja a napi 4-szeri 48 órás 
futtatásokkal kezdődött. Ezt követték a WRF-Eta modell-összehasonlítások. Sok numerikus 
kísérlet után alakult ki az optimális rácsfelbontás, illetve az alkalmazott parametrizáció 
együttes. Így lehetővé vált Magyarország térségére egy-egy 48 és 96 órás időjárás előrejelzési 
modell, s benne egy szél előrejelzési modul napi futtatása. (http://meteor24.elte.hu/wrf). 

A hazai modellkísérletek mellett – az Eta és a WRF globális parametrizációs és 
adathátterét kihasználva – egy brazíliai szélerőmű park (Ceará állam) telepítése során is 
felhasználásra kerültek a modelleredmények (1. ábra). A verifikációs vizsgálatok során a 
mérési adatokkal történő összevetés alapján kiderült, hogy a WRF modell hajlamos kissé 
túlbecsülni a valódi szélsebességeket, de a tendenciák és a szélirányok tekintetében megfelelő 
egyezést mutatnak a mért és modellezett széladatok (GYÖNGYÖSI ET AL. 2009). A számítások 
igazolták, hogy a WRF modell – megfelelő parametrizációk és szélprofil számító 
algoritmusok (hatványkitevős közelítés) használatával – alkalmas mind szélenergetikai 
előrejelzésekre, mind szélenergetikai tervezési feladatokra (szél- és termelési adatsorok 
előállítására). 
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3. Klimatológiai futtatások 
 
A WRF modell jól használható az időjárási folyamatok (s benne a szélmező) hosszabb 

távú, akár több éves időszakra történő elemzésében is. Ehhez csupán az integráláshoz 
szükséges kezdeti és peremfeltételek szükségesek. Sok egymás utáni prognózist készítünk, s 
fűzzük egységes adatbázissá az eredményeket. 

Az NCEP adatszervereiről letölthető a i) Final Analysis adatbázis (FNL), mely globális 
modell adatokat szolgáltat 6 óránként fél fokos térbeli felbontásban, illetve rendelkezésre áll 
egy ii) utófeldolgozott (Reanalysis) adatbázis is, amely 12 óránként ad modell adatot 2,5 
fokos felbontásban. Az FNL az ezredfordulótól, a Reanalysis az 1950-es évektől áll 
rendelkezésre egészen napjainkig. Vizsgálataink során az FNL adatbázisra támaszkodtunk, és 
végeztünk szélenergetikai számításokat a brazíliai Ceará állam és az Olaszországi Tricase 
partközeli területére szélenergia park létesítésének tervezési szakaszában. 

 
 

3.1. Brazília 
 
A brazíliai szélparkok létesítését megelőzően is meteorológiai modellbecslések készülnek. 

Egy ilyen vizsgálat elvégzésére kaptunk felkérést. A módszerfejlesztést a 2006-os évre 
végeztük el az NCEP Eta és a WRF modellel. Ekkor voltak előzetes szélmérések a modell 
összehasonlításhoz (WEIDINGER ET AL. 2007). A szélklimatológiai vizsgálatokat viszont több 
évre is elkészítettük. 

A megrendelő kérésére elkészítettük az i) éves átlagos szélsebességi értékek, ii) az áprilisi 
(legkevésbé szeles hónap) és az októberi (legszelesebb) hónap 100 m-es szintre vonatkozó 
széltérképeit, valamint iii) a kijelölt helyeken a szél-idősorok diagramos ábrázolását. A 
tervezett szélparkok közelében toronymérések is történtek. A számítások Paracuru, Fortaleza, 
Batoque és Camocim térségére készültek. A modell tartomány a déli szélesség 7° és 2° 
közötti, valamint a nyugati hosszúság 45° és 34° közötti területe volt, ahol 4 beágyazott 
tartomány is megadásra került a nagyobb felbontás elérésének érdekében. 

 

 
 

1. ábra. A mért és a modellezett (WRF) szélsebesség időbeli menete Paracuru (Ceará, Brazília) felett 
115 m magasságban. A 60 m-es torony 3 szintjén mért szélsebességi értékeket  

hatványkitevős profilközelítéssel extrapoláltuk a 115 m-es szintre. 
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A modell eredmények illusztrálására bemutatjuk a Paracurura készített egyik számítás 
eredményét, feltüntetve az ottani toronymérések alapján hatványkitevős szélprofillal számolt 
szélsebességi adatokat (1. ábra). A modelleredmények jól követik a méréseket. A tervezett 
szélerőmű parkok azóta megvalósultak, s a várt eredménnyel üzemelnek. 

Az adatfeldolgozás során kiderült, hogy a part menti terület orográfiája és az óceán felől 
fújó passzát szél kölcsönhatása miatt fontos az áramlás vertikális szerkezetének az ismerete. 
Ezért készítettünk különböző helyeken szélsebességi metszeteket az évi átlagos széleloszlásra. 
Ennek illusztrálására bemutatjuk a 2. ábrán a szélsebességi értékek vertikális szerkezetét, a 
szélgenerátorok méretének szemléltetése mellett. 

 

 
 
2. ára. A brazíliai Ceará állam part menti területein modellezett átlagos éves szélsebességek vertikális 

metszete az NCEP Final Analysis kezdeti és peremfeltételeivel 2008. évre a  
WRF modell alapján (barna szín a domborzat).  

 
A WRF és az Eta modell eredményeinek mérési adatokkal való összevetését követően 

megállapítottuk, hogy az Eta modell által szolgáltatott széladatok nagymértékű alul becslését 
adták a szélsebességnek, míg a WRF adatok – ahogy korábban már szerepelt – kismértékben 
felül becsülték azt, ám a tendenciák és térbeli eloszlás tekintetében ez utóbbi modell sokkal 
kisebb hibával adott eredményt. Ezt követően a szélenergia számításoknál már csak a WRF 
modellt használtuk. 

 
 

3.2. Olaszország 
 
A brazíliai kedvező eredmények alapján felmerült az igény egy olaszországi tengeri 

(Tricase település közelében az Adriai-tengeren) szélpark tervezésénél a WRF modell által 
szolgáltatott adatokra. A kiindulási adatbázis ismét az NCEP FNL volt. A WRF modell 
beágyazott 5 km-es felbontásban került futtatásra. A modell szintek és a szükséges generátor 
magasság közötti interpoláció itt is, mint a brazíliai becslésnél, hatványkitevős szélprofil 
feltételezésével történt. A kitevőt a két szomszédos szint szélsebességi értékéből számítottuk: 
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ahol u(z2) és u(z1) a szélsebesség a z2 és z1 magassági szinteken, p a hatványkitevő, ami az 

elmélet szerint a termikus stabilitás, a turbulencia intenzitás és a felszíni érdesség függvénye 
(EMEIS 2005; WEIDINGER ET AL. 2006). A termikus instabilitás napi és éves változékonyságot 
mutat, mely a légköri határréteg aktuális szerkezetétől függ. A p exponens értékét a modell 
két szomszédos (turbina magasság alatti és feletti) szintjén számított szélsebességből 
határoztuk meg: 
 

p=c ln
u2

u1
,  ( )( ) 1

12 /ln −zz=c . 

 
A WRF modell korlátai miatt (minél rövidebb időtávra jelzünk előre annál pontosabb lesz 

az előrejelzés, s nekünk 24 órás előrejelzések kellenek) az egyes modell futtatások hossza 36 
óra volt, ahol az első 12 óra adatait nem vettük figyelembe a kezdeti, úgynevezett "spin-up" 
effektus kiküszöbölésére (3. ábra). 

 

 
 
3. ábra. A modellfuttatások kezdeti, felfutási időszakánk szemléltetése. Látható, hogy az első 3–5 óra 
előrejelzései még nem megbízhatóak. Az egymás utáni, 24 órás átfedéssel készült modell futtatások az 

Adriai-tenger Tricase közeli térségére (Otrantói-szoros) vonatkoznak. 
 

Három évre (2006–2008) végeztünk számításokat. A turbina szintre (61 m) számított szél 
adatokat hasonlítottuk össze a "Quick Sat" scaterométer műholdas hullám méréseiből kapott 
szélsebességekkel. A két eljárás jó egyezést mutatott. (A scaterométeres módszerről lásd pl.: 
SEMPREVIVA ET AL. 2008). 

Az évek közti változékonyság vizsgálatára a legszelesebb januári hónapot választottuk. A 
2000–2008 közötti kilenc évre, január hónapra futtattuk a WRF modellt. Az elemzést 
kiegészítettük az FNL adatbázisból a közeli rácspontokra kiolvasott teljes, 9 éves időszakra 
vonatkozó, 6 óránkénti adatokkal. 
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4. Napi előrejelzések a szélenergia termelés szolgálatában 
 
Egy Mosonmagyaróvár környéki szélpark termelési tervének elkészítését segítő, naponta 

két alkalommal futtatott modell előrejelzésből számított szél és energiatermelési adatokat 
folyamatosan közzé tesszük és archiváljuk a WRF tanszéki honlapján (4. ábra): 

 

 
4. ábra. A napi szélprognózisok online megjelenítése a Mosonmagyaróvár térségében működő E40 és 
E70 szélturbinák termelés becslésére. Az adatokat a Netpoint Bt. használja az MVM számára készülő 

napi prognózisokban (http://meteor38.elte.hu/wrf/mmo/wind.html) 
 

A 48 órás futtatás mellett elkészítjük egy másik számítógépen a 96 órás előrejelzést is, 
mely abban az esetben, amikor nincs szignifikáns időjárás változás, akár 3 napos időtávból is 
megfelelő pontosságú előrejelzést szolgáltat. Amikor a várható időjárás jelentős változást 
mutat az előrejelzés szempontjából releváns, következő napi széladatokban, akkor az előző 
nap este kiadásra kerülő 48 órás előrejelzéssel kell pontosítani az energiatermelési becslést. 

 
 

5. Összefoglalás, távolabbi tervek 
 
A WRF modell alkalmas gyakorlati szélenergia tervezési és előrejelzési feladatok 

megvalósítására. A modellszámítások és a szélerőműveken mért szélsebességi adatok 
összehasonlítása hozzájárul a határréteg parametrizációk teszteléséhez, segíti a modell output 
statisztikák készítését. Terveink között szerepel a WRF modell felhasználása a határréteg 
magasság és a határréteg profilok meghatározásában. Foglalkozunk a szélenergia becslések 
modell output statisztikák alkalmazásával történő javításával is. 
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Véghely Tamás4−Boda Zsuzsanna5 
 

A kis szélgenerátorok hazai alkalmazási lehetőségei 
 
 

Abstract 
 
The types of small wind turbines, their utilization in Europe and their appropriate yield of energy 
output are investigated and a few available types in Hungary are introduced. The rate of return of the 
investment depending on the mean wind speed is discussed. The wind speed – yield diagrams are also 
investigated. Using the wind data set of weather stations of the Hungarian Meteorological Service and 
our own wind energy measurements (a shopping center in Budapest and a suburban environment in 
Budaörs) the energy yield is estimated. The methods for estimation of wind profile and wind energy 
are also reviewed. Without significant financial aid the only locations which worth the price of the 
installation are the places where the annual mean wind speed is at least 4,5–5 m/s. These locations are 
at the first 10 to 30 meters from the surface in the mountain regions and in the orographic wind 
tunnels. However those areas are also risky without preliminary wind speed measurements. 
Installations of small wind generators in urban areas should be carefully considered. There have to be 
further development of generators for moderate (2–4 m/s) wind climate regions. In the present days 
the aim could be the agricultural employment of windmills in Hungary. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Magyarországon az elmúlt két évtizedben jelentős kapacitásnövekedésen ment keresztül a 
szélenergia hasznosítás az egyre nagyobb teljesítményű szélturbináknak köszönhetően 
(SZALAI ET AL. 2010). Az általunk vizsgált kisteljesítményű szélgenerátorok viszont olyan 
berendezések, amelyeket elsősorban falusi, tanyai és városi környezethez terveztek, és 
legtöbbször épületek tetején vagy az épületek közelében találhatók. Teljesítményük általában 
20 kW alatti (WINEUR 2007). 

Bemutatjuk a kisteljesítményű szélgenerátorok típusait és európai alkalmazási lehetőségeit. 
Az összehasonlító termelési mutatók áttekintése után megismerkedünk a hazai választékkal. 
Mindenekelőtt az 5 kW-nál kisebb generátorokkal foglalkozunk (CACE ET AL. 2007). 
Elemezzük az átlagos szélsebesség és a beruházás megtérüléséhez tartozó pénzügyi mutatók 
közötti kapcsolatot. Az OMSZ állomásain mért széladatok, illetve saját energetikai 
szélméréseink (budapesti bevásárlóközpont, budaörsi családi házas környezet) alapján 
becsüljük a várható energiatermelést. Ismertetjük a szélprofil-számítás és az energiabecslés 
módszertanát, a terepi mérések és a hosszú meteorológiai idősorok együttes feldolgozását.  

Jelentős támogatási források nélkül csak ott éri meg kis szélgenerátort telepíteni, ahol a 
sokévi átlagos szélsebesség meghaladja a 4,5–5 m/s-os értéket. Az alsó 10–30 m-es rétegben 
ilyen helyeket hegyvidéki területeken, esetleg domborzat keltette szélcsatornákban 
találhatunk. Előzetes szélmérések nélkül azonban itt is kockázatos a beruházás. Városi 
környezetben nem vagy csak nagy óvatossággal javasoljuk szélgenerátorok alkalmazását. 
Ehhez új típusok, további K+F kutatások kellenek, amelyek néhány kedvező szélklímájú 
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országban a legutóbbi években felgyorsulni látszanak (pl. épületekbe integrált generátorok). 
Hazánkban a mai technológiai szinten a szélgépek mezőgazdasági alkalmazása lehet a cél. 

 
 

2. Szélgenerátorok 
 
A szélgenerátoroknak két fő típusa van a piacon: a hagyományos vízszintes tengelyű 

berendezés, amely általában két vagy több lapáttal rendelkezik, valamint a függőleges 
tengelyű generátorok. Vannak még különleges felépítésű vízszintes tengelyű turbinák is, 
amelyek lapátszerkezete jelentősen eltér a hagyományostól. Ezek legfőbb előnye, hogy a 
függőleges tengelyű generátorokhoz hasonlóan nem kell külön mechanizmus ahhoz, hogy 
szélirányba fordítsa. Több hazai fejlesztés is folyik. Kereskedelmi forgalomban lévő, 
ellenőrzött mérési eredményekkel rendelkező hazai generátorok azonban még nincsenek. 

A piacon kapható kisteljesítményű szélgenerátorok összehasonlítására Hollandia 
délnyugati sarkában, Schoondikje környékén folytattak méréseket. Tíz turbinát teszteltek. A 
szélgenerátorokat egy egyenes vonal mentén helyezték el 12 méter magasan egy nyitott 
területen. A néhány közeli fa és épület árnyékoló hatása nem volt számottevő. A referencia 
szélsebességmérést 1 ponton végezték 5 perces átlagolással. A mérések 2008. április 1. és 
szeptember 30. között folytak. Az 1. táblázatban bemutatott berendezések közül a Fortis 
Montana típus teljesített a legjobban. Az első három hónapban 1453 kWh volt a termelése 
4,5 m/s-os átlagos szélsebesség mellett. A legnagyobb „hozam” a 4. héten volt, amikor is az 
átlagos energia termelése 30 kWh/nap volt. Ezt 6,5 m/s-os átlagos szélsebesség mellett érte el. 
A hat hónapos tesztidőszak alatt az átlagos szélsebesség egyébként 3,5 m/s volt, ami az adott 
területen kevéssé az átlag alattinak tekinthető. 

 
1. táblázat. Kisteljesítményű (20 kW alatti) szélgenerátorok összehasonlító vizsgálata, 3,5 m/s-os 
átlagos szélsebesség mellett, Hollandia 2008 (Delta, www.fortiswindenergy.com). * a kWh-kénti ár 20 
éves élettartam és 3,5 m/s-os átlagos szélsebesség mellett. 
 

Típus Termelés (kWh) Euro/kWh* Típus ára 
Fortis Montana 1397 0,22 18 508 € 
Skystream 774 0,23 10 742 € 
Fortis Passaat 261 0,59 9 239 € 
Ampair 76 1,96 8 925 € 
Airdolphin 124 2,36 17 548 € 
WRE 060 212 3,08 39 162 € 
Energy Ball 22 3,28 4 324 € 
Swift 28 7,86 13 208 € 
Turby 43 8,28 21 350 € 
WRE 030 62 8,30 30 862 € 

 
A táblázat óvatosságra int. Jól látható, hogy milyen nagy különbség van az egyes típusok 

és az áraik között. Egy szélgenerátor telepítésénél figyelembe kell venni, hogy az adott 
területre mely típus lenne a legalkalmasabb, hiszen az egyes típusok más-más környezetben 
különböző módon teljesítenek. 
 
 

3. Kisteljesítményű szélgenerátorok Magyarországon 
 

Hazánkban is egyre népszerűbbek a kisteljesítményű szélgenerátorok. Jellemzően vidéken, 
hétvégi házaknál vagy villanyáram nélküli helyeken kerülnek felszerelésre, de telepítenek 
marketing, illetve takarékossági céllal is. Magyarországon a kisteljesítményű 
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szélgenerátoroknál elterjedtebbek a szélgépek, melyek alkalmazási területe a vízszivattyúzás, 
valamint a vízmozgatás (például Tiszavasvári, Nyíregyháza, Miskolc). Főként öntözés, 
vadgazdálkodás, halastavak, legeltetéses állattartás fejlesztésére és néhol a talajvízszint 
szabályozására és demonstrációs célokra használják őket (KEVEINÉ 1991; MSZET 2008, 
http://www.mszet.hu/). Mi is ezek használatát javasoljuk. 

Egyre több cég foglalkozik kisteljesítményű szélgenerátorok és szélgépek forgalmazásával 
és telepítésével. Egyre többféle modell található nálunk is. Ezek közül néhányat a 2. 
táblázatban mutatunk be, megadva az árát és névleges teljesítményét. 

 
2. táblázat. Szélgenerátor típusok (a feltüntetett árak 2010. áprilisiak, a *-gal jelölt árak a 2011. 
május 5-ei középárfolyamon lettek EUR-ról Ft-ra váltva).(Forrás: http://gaiasolar.com, 
http://www.permanent.hu/index.php, http://nrg-eco-store.hu) 
 

Szélgenerátorok 

Típus Névleges teljesítmény/ 
Névleges feszültség Bruttó ár 

WP 500 500 W / 12 vagy 24 VDC,  562 500,- Ft 
WP 1000 1000 W / 24 VDC 1 112 500,- Ft 
WP 3000 3000 W / 48 VDC 2 637 500,- Ft 
WP 5000 5000 W / 110 VDC 4 325 000,- Ft 
ZW-1000 1000 W / 48 VDC (csúcs 1500 W) 625 000,- Ft 
ZW-2000 1500 W / 48 VDC (csúcs 2000 W) 937 500,- Ft 
WRE.030 3000 W / 48 VDC * 7 820 680,- Ft 
WRE.060 6000 W / 48 VDC * 9 854 555,- Ft 

 
A villamos energiát termelő szélgenerátorokon kívül bemutatunk két mechanikus 

szélerőgép típust is, amelyeket vízszivattyúzásra alkalmaznak. Az egyik ilyen gép az AER06 
típusú 12 lapátos szélerőgép, amelynek 1,9 m/s az indulási sebessége, a szívómélysége 
legfeljebb 6 m, a névleges emelő magassága pedig 7 m. A membrán szivattyú típusát a víz 
mennyiségének igénye határozza meg. A gép névleges teljesítménye 1400−1800 liter/óra. A 
másik gép az AER21 típusú 18 lapátos vízszivattyús szélerőgép. Ennek a modellnek az 
indulási sebessége 1,8 m/s-nál van, a maximális szívómélysége 7 m, a névleges emelő-
magassága pedig 10 m. Akárcsak az előző gépnél itt is az igények határozzák meg a membrán 
szivattyú típusát. A névleges teljesítménye 3500 liter/óra (Nyír-Öko-Watt Kft., Nyíregyháza, 
http://www.nyirokowatt.hu). 

A fentiek alapján látható, hogy mennyire fontos gazdasági (megtérülési) szempontból egy 
kisteljesítményű szélgenerátor telepítésének kérdése. Szerencsére az EU kormányai 
támogatják a megújuló energiaforrások térnyerését. Ennek alapja a 2003/96/EC rendelet, amit 
2003. október 27-én fogadott el az EU Parlament. A Magyar Állam is különböző pályázati 
kiírásokkal és engedményekkel szorgalmazza az ilyen típusú beruházásokat. Sokat segít, hogy 
az energiaszolgáltatóknak Magyarországon kötelességük átvenni az így előállított villamos 
energiát (2007. évi LXXVI. törvény a villamos energiáról (VET), amely 2008 januárjában 
hatályba lépett, illetve KÁT, 2010). 

Nagyon fontos, hogy az előállítási ár mind a kis-, mind a nagyteljesítményű 
szélgenerátorok fejlődésével jelentősen csökkent az elmúlt 30 évben. Csökkentek az 
üzemeltetési költségek is. Nyilvános adatként hazánkban csak a nagyteljesítményű 
szélgenerátorok energia előállítási költségei érhetőek el. A 2006−2008-as években például a 
működési költség – ilyen a karbantartás, biztosítás, javítások, pótalkatrészek, adminisztrációs 
és személyi költségek, (tőkeköltség nélkül) – 5,6−11,2 Ft/kWh volt. Ez az összeg 2009-re 
5−7 Ft/kWh-ra csökkent. 

A kis teljesítményű szélgenerátorok esetében – külföldi adatok szerint – az üzemeltetési 
költségek sem olyan kedvezők, mint a klasszikus nagy turbinák esetében: 10 kW-nal kisebb 
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(rotorátmérő 7 m-ig) gépek esetén ez az érték a teljes életciklusra 16,0 c€/kWh (48 Ft/kWh), a 
10–75 kW közötti kategóriában (rotorátmérő 7–16 m között) azonban már csak 3,5 c€/kWh 
(10,5 Ft/kWh) (KÜHN 2010). 

A kisteljesítményű szélgenerátorok esetében a lakossági energia árak a meghatározóak, 
mivel a telepített generátorok teljesítményének nem az eladás, hanem az egyéni felhasználás a 
célja (KÁT 2010). Egy ilyen beruházásnál meg kell fontolni, hogy az adott területre érdemes-
e szélgenerátort telepíteni vagy sem. Ez a telepítést megelőzően terepi mérésekkel vizsgálható 
a legjobban, viszont az ilyen mérések drágák, gyakran egy „olcsóbb” szélgenerátor beszerzési 
árának a szintjén vannak. Ha a terület megfelelő szélenergia potenciállal rendelkezik, akkor ki 
kell választani az adott helyre legmegfelelőbb generátor típust. Egy jó minőségű szélgenerátor 
ára viszont magas, s ehhez hozzájönnek még az egyéb tartozékok és a telepítési költség. Ezen 
felül még ott vannak a különféle hatósági engedélyek is. További költséget jelent az évek 
során a karbantartás, például az akkumulátorokat 6−8 évente cserélni kell. Egy 
kisteljesítményű szélgenerátor telepítése is több millió forintos nagyságrendű tétel lehet. 
Élettartama 15–20 év. Ezért a mai energiaárak mellett (körülbelül 47 Ft/kWh) is meg kell 
fontolni, hogy állami támogatás nélkül is megéri-e a beruházás. 

 
 

4. A szélsebesség adatsorok becslése 
 

A standard (10 m) meteorológiai mérésekből történő szélprofil számításnak két fő 
módszere van a Monin–Obukhov-féle hasonlósági elmélet, illetve a hatványkitevős szélprofil 
közelítés (WEIDINGER ET AL. 2000, 2006, WALKER 2011). A hasonlósági elmélet az állandó 
fluxusú réteg felett (éjszakai stabil légrétegződés esetén 10–20 m) jelentős hibával terhelt 
(COST ACTION 710 1998; WEIDINGER ET. AL. 2000). 

A szélenergetikai becsléseknél a hatványkitevős szélprofil közelítés a leggyakrabban 
alkalmazott módszer: 
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ahol U a becsült szélsebesség a z magasságban, míg Uref a referencia szint szélsebessége, p 

a stabilitástól függő hatványkitevő (IRWIN 1979; ISC3 USER’S GUIDE 1995). Alacsony 
vegetációjú homogén felszín felett a logaritmikus profilközelítésből leszármaztatott p értéke 
1/7. Ez az általánosan elfogadott alapbecslés. Ha figyelembe vesszük a stabilitástól való 
függést (pl. Pasquill–kategóriák), akkor a nappali konvektív felszín közeli rétegben 0,07–0,1 
értékkel számolhatunk, míg az extrém stabilis rétegződés esetén 0,25–0,35 közötti értékeket 
javasolnak. Városkörnyéki területeken – nagy érdességű felszínek felett – az átlagos 
hatványkitevő 0,2 körüli (0,14–0,26) (EMEIS 2005). 

A szélsebesség egy tetszőleges z magasságban – első közelítésként – logaritmikus profillal 
is leírható, az érdességi magasság (z0) és a kiszorítási rétegvastagság (d) segítségével: 
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A z0 érdességi magasság és a d kiszorítási rétegvastagság az érdességi elemek átlagos 
magasságának (h) 10, illetve 50−70%-a. A logaritmikus profilegyenlet általános alakja: 
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ahol *u  a súrlódási sebesség, κ  a Kármán-állandó, aminek az értéke 0,4. A felszíni 
érdesség jelentősen befolyásolja a szélsebesség változását a magasság függvényében. 
 
 

5. Esettanulmányok 
 

Ha rendelkezésre áll egy terepi mérés adatsora (akár néhány hónapos), és van egy hosszú 
állomási adatsor is, akkor e kettő ismertében előállítható a mérés helyszínére egy teljes éves 
idősor. Minél több adat áll rendelkezésre annál pontosabb becslés adható a szélgenerátor 
„termelésére”. Ehhez használható pl. az inflált regressziós módszer, ami jellegét tekintve 
hasonlít a lineáris regresszióra, de az átlagos viselkedésen kívül a változékonyságot is képes 
reprodukálni (STEVEN ET AL. 1986). Mi is ennek segítségével végeztünk becslést egy 
budapesti bevásárlóközpontra tervezett szélgenerátor termelésére (WEIDINGER ET AL. 2008). 

A számításokat a kínai gyártmányú Vk1–5 szélgenerátorra végeztük. A generátorból 
kijövő teljesítményt a gyári adatok alapján adtuk meg, ami azonban nem egyezik meg a 
tényleges teljesítménnyel. Megjegyezzük, hogy az elmúlt években az EU által támogatott kis 
szélgenerátor összehasonlító programban ez a generátortípus nem szerepelt (WINEUR 2007). 
A Vk1–5 hitelesítési görbéje „túl jónak” mutatkozott a WINEUR (2007) programban szereplő 
generátorokhoz képest. Ez ismét arra figyelmeztet, hogy óvatosan kell eljárni a telepítés 
előkészítésével, a szélgépek kiválasztásával. Már itt megjegyezzük, hogy dacára a kiváló 
teljesítmény görbének, egyik helyen sem ajánlottuk a telepítést, nem teljesültek a beruházás 
megtérülésének a feltételei. 

 
Észak-pesti bevásárlóközpont 
Az észak-pesti bevásárlóközpont térsége – ahol a mérés folyt – nem a főváros legszelesebb 

része. Annak ellenére sem, hogy az üzletközpont a Duna melletti nyílt területen van, és 
magassága körülbelül akkora, mint a körülötte levő 10 emeletes panelházaké. A kis 
szélsebességek magyarázata a Duna észak-déli folyásiránya és a budai hegyek árnyékoló 
hatása. Az épület a fő szélirányhoz képest „takarásban” van. 

 

 
1. ábra. Szélenergetikai számítások egy észak-pesti bevásárlóközpontra (felszín felett 45 m-es 
magasságra) az épület tetején végzett mérések alapján (2008. április 29.– 2009. március 5.) 
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A műszerek az épület tetején, a tető szélén egy 6 m-es oszlop két szintjén (6 m és 4 m) 
lettek elhelyezve. A szélirányt és a szélsebességet Young-féle szélmonitorral mértük 
(http://www.youngusa.com/05103.pdf), de használtunk egy Vaisala szélsebességmérőt is 
(http://www.vaisala.com/instruments/products/wind/wa15). Mindkét esetben a gyári hitelesítő 
görbét alkalmaztuk. A műszerek csapágyazása is rendben volt. 

A mintavételezési idő 5 másodperc volt, az adatokat 10 perces átlagolási idővel rögzítette 
egy Campbell CR10-es adatgyűjtő, amit 2–3 hetente kimentettünk egy számítógépre. A mérés 
2008. április 29. és 2009. március 5. között folyt. A mérés 10 hónapjára az átlagos 
szélsebesség 2,5 m/s közelinek adódott (1. ábra). Az 5 kW-os teljesítményű Vk1–5 
szélgenerátor a lehetséges energiatermelés 9,8%-át adta volna. A hosszú távú 
bizonytalanságokat (széleloszlás) is figyelembe véve az évi energiatermelésre vonatkozó 
becslésünk a teljes kapacitás 8±3%-ka lett, ami 2100±750 kWh energiatermelésnek felel meg. 
Ez alatta maradt a beruházó várakozásának. 

 
Budaörsi családi házas környezet 
A mérést a város szélén, egy hegy tetején, családi házas területen végeztük 2010 

novembere és 2011 márciusa között. A Vaisala WAA 15A szélmérőt a telken található kis 
épület falához erősített oszlopon helyeztük el a talajfelszíntől 5,5 m-es, az épület tetejétől 
pedig 2 m-es magasságban. Így sem a környező épületek, sem a növényzet (a téli időszak 
miatt lombozat nincsen) nem jelentett lényeges zavaró hatást. Az adatgyűjtés az észak-pesti 
méréshez hasonlóan folyt. 

A vizsgált időszakra meglepően kis átlagos szélsebesség (2,02 m/s) adódott. A 15 m-es 
telepítési szintre hatványkitevős módszerrel (p = 0,2) becsültük a szélsebesség adatokat. 
Logaritmikus profil közelítéssel is végeztünk számításokat (z0 = 0,4–0,5 m, d = 2,7–3,3 m). A 
megbízható energiatermelési becsléshez a saját méréseinken kívül szükség volt egy hosszú 
távú adatsorra is. Ehhez rendelkezésre állt a pestszentlőrinci (12843) OMSZ állomás 1999 és 
2011 közötti főterminusokban mért adatbázisa. A pestszentlőrinci és a budaörsi mérések 
hasonlósága miatt az 5 hónapos közös adatsor várható érték arányának megfelelően 
illesztettük a hosszú budapesti adatsort a budaörsi mérésekhez (A pestszentlőrinci adatokat 
szoroztuk 1,08-dal.). Hasonló módszerrel terjesztettük ki a budaörsi 15 m-re interpolált adatok 
érvényességét is. A 15 m-es szintre extrapolált évi szélsebesség nem érte el a 3 m/s-os értéket 
(Ubecslés=2,9 m/s). A Vk1–5 szélgenerátor alkalmazásával elérhető 4075 ±750 kWh/év 
energiatermelés a lehetséges hozam 15,5 ±3%-a. A beruházási költség 2,2 millió Ft-nak 
adódott, az üzemeltetési költségeket nem számítottuk. 

 

 
 

2. ábra. A budaörsi szélmérések, a 15 m-es szintre interpolált szélsebességi értékek és a belőlük 
számított relatív szélteljesítmény idősorok (2010. október – 2011. március). 
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6. Szélenergetikai becslések 5 kW-os szélgenerátorokra az OMSZ állomások adatsorai 
alapján (Budapest, Kecskemét, Kékestető, Szolnok) 

 
Az OMSZ főállomások főterminusokban mért nyers adatai hozzáférhetők különböző 

időjárási oldalakon. Ezeket rendeztük adatbázisba, és végeztük el a hibás adatok kiszűrését. 
Budapest és Kékestető esetében 2004. január 1. – 2010. december 31. közötti adatsort 
használtunk fel. Budapestre erre az időszakra az átlagos szélsebesség 2,54 m/s volt, míg 
Kékestetőre (18 m-es szinten folynak a mérések) 3,83 m/s. A Budapestre számított 18 m-es 
átlagos szélsebesség (p = 0,2) 2,69 m/s-nak adódott. A másik két állomásra 2000. március 9. – 
2004. május 31. álltak rendelkezésre adatok, az átlagos szélsebesség Kecskemétre 3,02 m/s 
volt, Szolnokra pedig 2,96 m/s. A Kecskemétre és Szolnokra számított 18 m-es szélsebesség 
3,4 m/s, illetve 3,33 m/s lett. 

A Fortis Montana szélgenerátor teljesítmény görbéje alapján kiszámított évi átlagos 
termelési érték Kékestetőre 3030 kWh (3. ábra). Ez a mai árakon számolva hozzávetőlegesen 
évi 150 ezer Ft, ami még mindig több mint 35 éves megtérülési időt jelent. A másik 3 
állomásra, az ottani alacsonyabb szélsebességek miatt ennél lényegesen kisebb értékek 
adódtak. 

 

 
3. ábra. A Kékestetőn (18 m-en) mért szélsebesség (baloldal), valamint a Fortis Montana (5 kW) 

szélturbina teljesítmény görbéje alapján számított havi termelési értékek (jobboldal) a 2004–2010 
közötti időszakra, 18 m-es magasságra, feltüntetve az átlagos, a legkisebb és a legnagyobb havi 

adatokat. 
 
 

7. Összefoglalás 
 

A cikkben az 5 kW alatti, elsősorban lakossági célra használt kis szélgenerátorok 
alkalmazási lehetőségeit elemeztük külföldi összehasonlító vizsgálatok, hazai terepi mérések 
és az OMSZ állomások adatai alapján. A jelenlegi generátorok még nem alkalmasak a 
széleskörű hazai elterjedésre. Egyes speciális helyeken (hegyvidéki területek, domborzat 
keltette szélcsatornák) a beruházás a megtérülés határán lehet. 

Ezek az adatok is alátámasztják a technikai fejlesztés szükségességét, a beruházások 
megfontolt előkészítését. E folyamatot gyorsíthatják fel a külföldön újonnan elfogadott 
környezeti és építési szabályozások és szabványok (pl. Microgeneration Strategy 2006; 
Renewables Obligation Order 2006; Low Carbon Buildings Programme 2006–2010; Code for 
Suistainable Homes 2006)  
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Hadnagy István1 
 

A szélenergia hasznosításának klimatikus adottságai Ukrajna tengerparti 
területén 

 
 

Abstract 
 

The use of wind power energy dates back to several thousand years and has developed significantly in 
the recent year. At present it plays an increasingly important role in supplying the world’s electricity 
demands. 
Ukraine is considered to be one of the most important European markets for the investors, and 
therefore from the point of view of its efficiency and return of investment costs, data on the optimal 
location of wind farms are needed. 
In the present research the state of wind power energy industry in Ukraine has been outlined. 8 
Weather Station wind data from 1973 to 2010 have been analysed by means of statistical method and 
determined the best areas in the economic development of wind energy. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Napjainkban az emberiség energiaellátásának túlnyomó részét a fosszilis tüzelőanyagok 
fedezik, amelyek egyre kisebb mennyiségben állnak rendelkezésre. A Föld energiaigénye 
folyamatosan nő, ezért a tüzelőanyagok okozta hiány a közeljövőben fokozatosan jelentkezni 
fog. Annak érdekében, hogy az emberiség fenntarthassa dinamikus fejlődését, szükség van az 
energiaigények kielégítésére környezetbarát módon. Erre a megoldást a megújuló 
energiaforrások egyre hatékonyabb és szélesebb körű felhasználása jelentheti. 

A szélenergia hasznosítása több évezredes múltra tekint vissza, amely napjainkra jelentős 
fejlődésen ment keresztül, és a villamosenergia-termelésben egyre jelentősebb szerepet tölt 
be. 

Ukrajna jelenleg a befektetők egyik legfontosabb európai piacának számít, ezért a 
hatékonyság és a befektetett költségek megtérülése szempontjából a szélerőművek optimális 
elhelyezését szolgáló, gazdasági szempontból is alkalmazható eredmények bővítése 
szükséges. 

Kutatásunkban jellemezzük Ukrajna szélenergia iparának jelenlegi helyzetét, statisztikai 
módszerek segítségével elemezzük 8 meteorológiai állomás széladatát 1973-tól 2010-ig tartó 
időszakban. Meghatároztuk a klimatológiailag legoptimálisabb területeket a szélenergia 
gazdaságos fejlesztéséhez. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 
Vizsgálataink adatbázisát 8 ukrajnai, a Fekete- és Azovi-tenger partvidékén elhelyezkedő, 

meteorológiai állomás 1973-2010 évekre vonatkozó napi átlagos szélsebesség adatsorai 
képezték. Az állomások (Chornomors’ke, Kerch, Kherson, Mariupol’, Mikolaiv, Odesa, 
Simferopol’, Yalta) síkvidéken helyezkednek el (1. ábra), átlagos tengerszint feletti 
magasságuk nem haladja meg a 100 m-t. 

                                                 
1 Hadnagy István Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: hadistvan@gmail.com 
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A szélsebesség adatsorok a NOAA Satellite and Information Service honlapján található 
éghajlati adatbázisból (National Climatic Data Center – Global Summary of the Day) 
származnak. 

Elemeztük az idősorokban fellelhető adathiányokat, azok időbeli eloszlását. A vizsgálatban 
szereplő állomások jellemzőit és hiányzó adatainak százalékos arányát az 1. táblázat 
tartalmazza. 

 
1. táblázat. A vizsgálatban szereplő állomások földrajzi jellemzői, az adatsorok hossza, az adathiányok 
aránya 
 

Koordináták 
Állomás név 

φ λ 

Tengerszint 
feletti magasság 

(m) 

Felhasznált 
adatsor 

Adathiány 
(%) 

Átlagos 
szélsebesség, 

m/s 

Chornomors'ke 45°31' 32°42' 10 1973-2010 0,35 4,5 
Kerch 45°22' 36°26' 49 1973-2010 0,11 4,6 
Kherson 46°40' 32°37' 54 1973-2010 0,43 3,4 
Mariupol' 47°04' 37°30' 70 1973-2010 1,03 5,1 
Mikolaiv 46°58' 31°58' 50 1973-2010 0,74 4,2 
Odesa 46°29' 30°38' 42 1973-2010 1,85 4,3 
Simferopol' 45°01' 33°59' 181 1973-2010 0,11 4,5 
Yalta 44°30' 34°9' 40 1991-2010 0,274 2,3 

 

 
 

1. ábra. A vizsgált tengerparti meteorológiai állomások elhelyezkedése 
 

Jelen tanulmány célkitűzései: 
 jellemezni Ukrajna szélenergia-kapacitásának jelenlegi helyzetét, távlati lehetőségeit, 
 a meteorológiai állomások napi átlagos szélsebesség adatait felhasználva elemezni a 

szél erősségének éves és hónapos változásait, 
 meghatározni Ukrajna tengerparti részén a klimatológiailag legoptimálisabb 

területeket a szélerőművek telepítéséhez. 
 
 

3. Eredmények 
 

Ukrajna szélenergia-iparának jelenlegi helyzete 
A szélenergia felmérésére vonatkozó kutatások és fejlesztések a nyugat-európai 

országokban már az 1980-as évek elejétől folynak. Ukrajnában a szél energetikai célú 
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felhasználásának felmérése az 1990-es évek közepétől kezdődött el. A becslésekkel a kutatók 
csupán a rendelkezésre álló potenciál nagyságrendjének meghatározását végezték el. 

Az ukrajnai szélenergia ipar fejlődésének számos korlátozó tényezője van, ezeket 5 
osztályba sorolják: jogi, intézményi, környezetvédelmi, gazdaságpolitikai, technikai és 
gazdaságossági tényezők. 

A hazai és külföldi befektetők közreműködésével 2011 februárjáig felépült szélerőművek 
összteljesítménye 83,9 МW-ot tett ki (2. ábra). Az ország déli területein, a Krím-félszigeten, 
a Fekete- és Azovi-tenger partvidékén és Podóliai-hátságon 8 szélerőmű farm működik: 
Tarhankut 15,5 MW, Donuzlav 17,2 MW, Saksk 20,8 MW, Kelet-Krimi 1,6 MW, 
Prisnovodneck 5,6 MW, Novoazovsk 21,8, Keleti 0,8 MW, Adzsiholszk 0,6 MW. 

 

 
 

2. ábra. Szélenergia-kapacitás Európa országaiban, 2011 februárjában 
(Forrás: EWEA, www.ewea.org) 

 
Ezzel az európai országok között a 38. helyen áll Ukrajna a szélenergia hasznosítás 

területén (2. táblázat) (UWEA 2010). A szélenergia ipar fejlesztéséhez legmegfelelőbb 
területek Ukrajnában: Fekete- és Azovi-tenger partvidéke, Kárpátok és a Krím-hegység 
magasabban fekvő részei, Feketetengermelléki-síkság, Podóliai-hátság, Donyeci-hátság 
(DMITRENKO L.–BARANDICS SZ. 2009). 

 
2. táblázat. Az Ukrajnában működő szélerőmű parkok kapacitásai 2006-2010 között (Forrás: UWEA, 
www.uwea.com.ua) 
 

Év 2010 2009 2008 2007 2006 
Mértékegység MW 
Aktuális évben telepített 1,0 2,0 1,0 4,4 12,7 
Összteljesítmény 83,9 92,0 90,0 89,0 85,6 
Helyezés az európai 
rangsorban 38 37 33 30 31 

 
A szélenergia hasznosítás klimatikus adottságai a vizsgált területen 
A szél időben és térben rendkívül változékony energiaforrás, így mennyisége nehezen 

meghatározható. Pontos adatok hiányában a rendelkezésre álló szélenergia mennyiségét 
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különféle módszerek (spekulatív becslések, statisztikai becslések, modell-becslések) 
segítségével lehet közelítően megadni (TAR K. 2001). 

Az átlagos szélsebesség alapján Ukrajna tengerparti területei a szeles vidékek közé 
sorolhatóak. A vizsgált területen a szélsebesség sokéves átlaga, helytől függően 2,3 m/s 
(Yalta) és 5,1 m/s (Mariupol’) között változik. A szélgenerátorok telepítésének egyik feltétele 
az, hogy átlagosan 5–6 m/s-nál nagyobb legyen a szél sebessége. 

A szélsebességnek jellegzetes évi menete van (3. ábra). A vizsgált területen a legszelesebb 
időszak a tél és a tavasz első fele, amikor is a havi átlagos szélsebesség értékek elérik a 6,0-
6,5 m/s-ot. A Krím-hegység magasabban fekvő részein havi átlagban 7,0-8,0 m/s szélsebesség 
értékek is adódnak. A tavasz második felétől folyamatosan csökken a szél sebessége, a 
legkisebb szélsebességek általában nyár végén, ősz elején tapasztalhatók. Ez időszakban a 
havi átlagos szélsebesség 3,5 és 4,5 m/s között változik. Az ősz második felétől a szélsebesség 
ismét növekvő tendenciát vesz fel. 

 

 
 

3. ábra. A vizsgált meteorológiai állomások havi átlagos szélsebesség adatai 
 

Ezen kívül a kutatás kiterjedt arra is, hogy a kiválasztott hónapok átlagos szélsebessége 
milyen mértékben tér el az éves átlagos szélsebesség értékeitől. A tavaszi átlagos szélsebesség 
az évi átlaghoz viszonyítva nem mutat jelentős eltéréseket. Minden vizsgált település 
mérőállomásán az évi átlagos szélsebességhez viszonyítva ±0,2 m/s-os az eltérés. A 
szélsebesség csökkenése a nyári hónapokban éri el maximumát. Az évi átlagos 
szélsebességhez viszonyítva 0,2 és 1,1 m/s közötti csökkenés mutatható ki. Ősszel az átlagos 
szélsebesség kismértékű erősödése figyelhető meg, ennek nagysága azonban még mindig az 
évi átlagos szélsebesség értéke alatt marad 0,1-0,4 m/s-mal. A téli hónapok átlagos 
szélsebessége viszont jóval az éves átlag felett mutatkozik, átlagosan 0,4-1,0 m/s-mal. 
 

A szélsebességek relatív gyakorisága 
A levegő mozgását nehéz pontosan követni és leírni, ezért a szél mozgását a légsebesség 

időbeli átlagával jellemezzük, ami bizonyos esetekben pontatlanságot visz számításainkba. Az 
éves átlagos szélsebesség elfedi a rövidebb ideig tartó változásokat. Mivel a kinyerhető 
energia a szélsebesség köbével arányos, az elhanyagolása komoly kihatással lehet az éves 
energiapotenciál becslésére. E probléma csak a szélsebességek várható éves eloszlásának 
leírásával hidalható át (PATAY I. 2003). 

Esetünkben a napi szélsebesség átlagokból meghatároztuk a ∆x=1 m/s szélsebesség 
tartományokban az előfordulások számát, és végül éves összeget képeztünk. Így kapjuk az 
adott terület széljárásának statisztikai leírását. 
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A szélsebességek relatív gyakoriságát bemutató diagramokon láthatjuk, hogy az állomások 
többségén a vizsgált 37 év során leggyakrabban 3,1 és 5,0 m/s közötti szélsebességeket 
regisztráltak (4. ábra). 
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4. ábra. A szélsebességek relatív gyakorisága a vizsgált meteorológiai állomásokon 
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A szélsebességek területi eloszlása 
Az évi átlagos szélsebesség adatok lineáris extrapolációjával megrajzoltuk a szélsebesség 

izovonalas térképét (5. ábra). Az átlagos szélsebességi értékekben viszonylag nagy térbeli 
változásokat észleltünk. A legszelesebb vidék az Azovi-tenger partvidéke, míg a legkevésbé 
szeles a Krím-hegység déli oldalán található területek. 

 

 
 

5. ábra. A szélsebességi értékek (m/s) éves átlagának területi eloszlása Ukrajna tengerparti területein 
 
 

4. Következtetések 
 

 A mérőhelyek által reprezentált területeken az éves átlagos szélsebesség 2,1 m/s 
(Yalta) és 5,1 m/s (Mariupol’) között változik. 

 A 3-5 m/s-os sebességű szelek átlagos éves tartama a legnagyobb, azaz az erős szelek 
a legjellemzőbbek a tengerparti térségre. Kivétel ez alól Yalta, ahol domborzati viszonyok (a 
Krím-hegység takarása) nem kedveznek a nagyobb szélsebességek kialakulásának. 

 Figyelembe véve az éghajlati jellemzőket, megállapíthatjuk, hogy Ukrajna tengerparti 
részén megvannak a szükséges feltételek a szél energetikai célú felhasználásához. 
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Dr. Balogh Kadosa1 
 

A napenergia felhasználásának kevésbé kiaknázott lehetőségei: javaslatok 
és kérdések 

 
 

Abstract 
 
Several consistent estimations are available for the yearly amount of solar energy arriving at the 
territory of Hungary, averaging at about 1300 kWh/m2 and 142 watt/m2 power. However, the share of 
solar energy in the total energy used in Hungary is only 0.028%. Storing of solar energy as heat in 
materials (water, rock-like substances) surrounded by heat insulators is considered. It has been found 
that fluctuations of solar irradiation can be greatly reduced and properly designed collectors may be 
useful not only for supplying hot water and heat, but also for producing electricity by using 
thermoelements. 
 
 

1. Bevezetés 
 
A Debreceni Egyetem Természettudományi Kara a „környezetfizika” tantárgy oktatásához 

kapcsolódva 1994-ben jegyzetet adott ki, amelynek szerkesztője Koltay Ede volt. A tantárgy 
oktatásában és a jegyzet írásában kevés részem volt, viszont ebben olvastam Koltay Ede 
(1994) rövid, de a megújuló energiaforrásokra vonatkozó leglényegesebb ismereteket igen jól 
összefoglaló dolgozatát. Ebben találkoztam (1. táblázat) a Földre érkező napenergiára 
vonatkozó adatokkal. 
 
1. táblázat. A napenergia árama földi folyamatokban 
 

Földre érkező napsugárzás 173 000 TW 
Földről visszavert napsugárzás 52 000 TW 
Napsugárzás közvetlen melegítésben 81 000 TW 
Napsugárzás párologtatásban 40 000 TW 
Napsugárzás fotoszintézisben 100 TW 
Az emberiség teljesítmény felhasználása 
(1988: 388 EJ/év) 12 TW 

 
Koltay Ede előbb idézett cikke a jegyzet Kiss Árpád Zoltán által szerkesztett 2. kiadásában 

(2003) változatlan formában jelent meg. 
Az 1. táblázat adatai szerint a Földre az emberiség teljes teljesítmény-felhasználásánál kb. 

10 000-szer több napenergia érkezik. Kétségtelen, hogy ennek az energiának túlnyomó része a 
tengerekre, illetve a sarkvidékekre jut, de az állandó emberi tartózkodásra is alkalmas 
szárazföldekre eső napenergia is kb. 3 nagyságrenddel múlhatja felül a teljes 
energiaszükségletet, emellett tiszta és kimeríthetetlen, továbbá sokoldalúan felhasználható. 

Ezen adatok megismerése irányította rá a figyelmem a napenergia hasznosítására, annak 
kihasznált és még ki nem használt lehetőségeire. 

Magyarországra vonatkozó adatokat MAJOR GY. ET AL. közöltek (2002). Ezek szerint 
Magyarországon 1 vízszintes m2-re éves átlagban 142 watt napenergia esik, aminek évi 
összege 1245 kWh/m2. Az ország területére érkező napenergia a teljes energiafelhasználásnak 
kb. 400-szorosa. Ezen adatok helyességét nem kérdőjelezik meg, az Országos Meteorológiai 
                                                 
1 Dr. Balogh Kadosa MTA Atommagkutató Intézet, Debrecen E-mail: balogh@atomki.hu 
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Szolgálat 2005. évi jelentése is átveszi (BELLA SZ. 2006) és az MTA Energiastratégiai 
Munkabizottsága által kiadott kötet (FARKAS I. ET AL. 2010) is hasonló adatot közöl. Ez igen 
nagy mennyiség, hátránya, hogy kevésbé koncentráltan állítható elő belőle villamos energia, 
mint a fosszilis energiahordozókra vagy atomenergiára alapozott erőművekben. A beérkező 
142 MW/km2 energiasűrűség azonban imponálóan nagy, és bőségesen indokolja a 
felhasználás új lehetőségeinek kutatását. 

Dolgozatomban mindenekelőtt az energiatárolás egy új lehetőségére és problémáira 
szeretném felhívni a figyelmet. 
 
 

2.Az energia tárolásáról 
 

A napenergiával kapcsolatos legnagyobb probléma (egyenetlen érkezése: nappal-éjjel, 
borús vagy derült nappalok) mindenekelőtt az, hogy a téli hónapokban, amikor legnagyobb 
szükség lenne rá, lényegesen kevesebb érkezik. Emiatt először az energia tárolásának 
kérdéseire célszerű kitérnünk. 

A villamos energia iránti igény napszakonként változik, miközben pl. az atomerőművek 
egyenletes terhelés mellett működnek leghatékonyabban. Ismert tervek születtek arra nézve, 
hogy az éjszaka jelentkező többletenergiával vizet szivattyúznának magasan fekvő 
víztározókba, ahonnan azt a csúcsfogyasztás idején leeresztve energia termelésére lehetne 
használni. Az energia tárolásának ez a módja viszonylag kevés veszteséggel megoldható. 
Kérdés viszont, hogy Magyarország domborzati viszonyai mennyire alkalmasak erre a 
megoldásra. Első lépésként a víz potenciális energiájának növelésével, ill. hőmérsékletének 
emelésével tárolható energiát hasonlítjuk össze. 

A gravitációs erő 1 kg tömegre 9,81 newton erővel hat. 1 liter vizet 5 m magasra emelve 
49,05 J munkát végzünk, ha ezt 1 másodperc alatt végezzük el, akkor a teljesítmény 
49,05 watt. Ha 1 óra alatt 3600 m3 vizet emelünk 5 m magasra, akkor a tárolt energia 
49,05 kWh. Mivel 1 kWh hőenergiában kifejezve 860 kcal, ami 0,86 °C-kal növeli 1 m3 víz 
hőmérsékletét, a 3600 m3 víz 5 m-rel történő emelésével tárolt 49,05 kWh energia pedig 1 m3 
víz hőmérsékletét 42,2 °C-kal megemelve is tárolható. Ez jól mutatja, hogy a fűtési célra 
szánt energia tárolása lényegesen egyszerűbb a víz hőmérsékletének emelésével. 

A tárolt hő egy része azonban elvész, s ha ez a veszteség túl nagy, a melegítés, mint 
hőtárolási módszer nem jöhet számításba. Ezért első lépésként a hőveszteség pontos 
kiszámítása helyett elegendő egy ésszerű, tájékoztató becslésre szorítkoznunk. Hőtároló 
közegként a víz mellett a kőzetek vizsgálatát láttam célszerűnek. Ezek fajhője csak 0,2 
kcal/kg°C, sűrűségük azonban kb. 2,7 g/cm3, a víznél lényegesen magasabb hőmérsékleten is 
használhatók, és több szempontból könnyebben kezelhetők. 

24 m2 felületű, 1 m vastagságú kőzetgyapot tábla hővezetését becsüljük meg, a λ 
hővezetési tényezőre 0,035 W/mK értéket feltételezve. Víz tárolása esetén a 35-85 °C 
hőmérséklet-tartományt (∆T = 50 °C), kőzet esetén az 50-200 °C tartományt vizsgáljuk (∆t = 
150 °C). Ezen feltételek mellett a hővezetés teljesítményére víz esetén a 

 
24x0,035x50 = 42 watt = 0,042 kW      (1) 
 
értéket kapjuk, azaz óránként 0,042 kWh, naponként 1,008 kWh hőenergia vész el. 
Kőzet esetén a hőveszteség teljesítménye 
 
24x0,035x150 = 126 watt = 0,126 kW      (2) 
 
azaz óránként 0,126 kWh, naponta 3,024 kWh hőenergia vész el. 
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Első közelítésben a vizsgált kőzetgyapot tábla egy 2 m élhosszúságú kocka hőszigetelésére 
alkalmas (pl. ha az élek mentén 0 hővezetésű szigetelést feltételezünk). 

A 8 m3 vízben, illetve kőzetben tárolt, visszanyerni szándékozott hőmennyiség 
8x50 000 kcal, illetve 8x81 000 kcal, ami az 1kWh = 860 kcal összefüggés alapján 464,8 
kWh, illetve 753,6 kWh tárolt energiának felel meg. Az (1-2) egyenletekből következő adatok 
szerint a visszanyerni kívánt energiának naponta víz esetén 0,217%-a, kőzet esetén 0,401%-a 
vész el. A különbség a tárolás hőmérsékletéből adódik, a hőtároló közeg hőmérsékletének 
csökkenésével a hőleadás üteme is csökken, továbbá a relatív hőveszteség a tároló közeg 
tömegének növekedésével szintén csökken. A hőenergia tehát a felmelegített közeg 
hőszigetelésével megfelelő hatékonysággal tárolható. Kérdés azonban, hogy a szükséges 
energia tárolása milyen tömegű (térfogatú) anyagot igényel. 

Egy átlagos méretű és hagyományos építésű családi ház energiaigénye 20 000-25 kcal/év 
körül van (energiafelhasználását pontosan nyilvántartó kollégám, Bartha L, tájékoztatatása 
szerint), aminek kb. 85%-a fűtési, a többi elektromos energia. A hőenergia iránti igény 
mindenekelőtt a téli félévben (okt. 16-tól ápr. 15-ig) jelentkezik. Túl nagy hibát nem követünk 
el, ha egy hagyományos építésű és méretű családi ház energiaszükségletét a téli hónapokban 
3 000 kWh/hónapnak feltételezzük. 

Ha csak a vízszintes felületre érkező évi 1 250 kWh/m2 energiával számolunk, akkor pl. 
egy 30 m2 méretű vízszintes felületre 37 500 kWh energia jut évente, ami a különböző 
veszteségek (hőveszteség, visszaverődés stb.) figyelembevételével is elegendőnek látszik akár 
egy hagyományos építésű ház energiaszükségletének fedezésére is. Az előbbiekben 
megmutattuk azonban, hogy 200 °C -ra melegített 8 m3 kőzet csak kb. 750 kWh energia 
tárolására elegendő. Így 37 500 kWh tárolására kb. 400 m3 jól hőszigetelt kőzetre lenne 
szükségünk. Egy ilyen műszaki megoldásra, bár ez elvileg nem lehetetlen, senki sem lehetne 
büszke. Szerencsére a hőtározó közeg mennyisége több módon is csökkenthető, a 
következőkben az eddig felmerült lehetőségeket foglaljuk össze. 

a/ Télen is vannak napsütéses órák, amelyek energiája levonható a nyáron elraktározandó 
értékből. Ezt BELLA SZ. (2006) cikkének 9. ábrája alapján becsüljük meg. Az ábrát, csekély 
változtatással átvettük (1. ábra), az 1. ábra elemzése alapján az egyes hónapokra kiszámított 
besugárzási adatokat (2. táblázat) összegezve közöljük a téli (okt.16-tól. – ápr. 15-ig) és nyári 
hónapokra, kWh-ban. 
 

 
 

1. ábra. Besugárzás maximális és minimális havi összegének évi menete. Szarvas (1961-2004) 
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2. táblázat. Maximális és minimális napenergia. Szarvas, 1961-2004 
 

Téli hónapok Nyári hónapok Éves átlag 
Min Max Átlag Min Max Átlag  

295 470 382,5 803 1144 973,5 1356 
 

A táblázat jól mutatja, hogy az adatok szórása nagy ugyan, de a besugárzás éves értéke 
igen közel van mind a MAJOR GY. ET AL. (2002), mind pedig a FARKAS ET AL. (2010) által 
adott értékhez. A téli hónapok alatt pl. 30 m2 felületre érkezett 30x382,5 = 11 475 kWh 
energia havonta kb. 1 910 kWh energiának felel meg. Ez az energia pedig már önmagában is 
elég lehet egy kissé jobban szigetelt családi ház szükségletének kielégítésére. Meg szeretnénk 
azonban jegyezni, hogy a nyári hónapokban átlagosan 30 m2 felületre érkező 29 205 kWh 
energia egy része megmaradna a téli hónapokra, ha a túl magas hőmérséklet nem okozna 
problémát. Ezen a kőzet mennyiségének nem túl nagy növelésével is lehetne segíteni. 
Véleményünk szerint azonban kb 300 °C hőmérsékletet a kőzet-kőzetgyapot rendszer még jól 
elviselne. Az 1. ábrán és a 2. táblázatban az 1 m2-re vízszintesen jutó energia van feltüntetve, 
és ez kevesebb a Nap pályasíkjára merőlegesen elhelyezett tükrökre jutó energiánál. A 
különbség hasonló lehet a tükrök védőüvegében elnyelt energiához és a visszaverődéskor 
fellépő veszteséghez. 

b/ Az előbbi pontban tárgyalt lehetőség mellett a lakások hőszigetelése jelentősen 
javítható. A falazat hőszigetelésének javítására irányuló tevékenységgel igen gyakran 
találkozunk, ami kétségkívül örvendetes. Nem esik szó viszont az ablakok hőszigetelésének 
évszázadok óta ismert eszközéről, a spalettáról, s ennek bizonyára nem technikai akadályai 
vannak. 

c/ Ha még így sem sikerül a megfelelő energia tárolása, akkor a tükrök felülete növelhető, 
40-50 m2 még elviselhető lenne, továbbá hengeres parabolatükrökkel, amelyek fókuszvonala 
a Nap pályasíkjában van, és merőleges a delelő nap irányára, növelhető az egységnyi 
tükörfelületre jutó napenergia. Egy így kialakított tükör egy megfelelően tájolt ház 
tetőszerkezetének is része lehetne. Az előnyösebb szög alatt beeső napsugárzás az 1 m2-re 
jutó energiát is növelné, valamint a tetőszerkezet részét képező hengeres parabolatükör-
rendszer a tetőszerkezet hőszigetelését is javítaná. 
 
 

3.A napenergia felhasználásának formái 
 

Jelenleg Magyarországon a napenergia felhasználásának 2 módja gyakori. Közvetlenül 
elektromos energiává alakítják napelemek segítségével, vagy pedig kollektorok 
alkalmazásával a nyári meleg víz igénynek kielégítéséhez járulnak hozzá. Az első mód 
bizonyára nagyobb jelentőségű, magas műszaki fejlettséget feltételez, az energia 
akkumulátorokban történő tárolása bizonyos környezetvédelmi problémákat vethet fel. Ezek 
mellett további felhasználási lehetőségek is vannak, illetve elképzelhetők. 
A megújuló energiaforrások európai és hazai felhasználásáról fontos információt közöl az 
MTA Energiastratégiai Munkabizottsága által kiadott kötet (BÜKI G.−LOVAS R. 2010), 
amelynek 1. táblázata alapján néhány, a napenergia hazai felhasználására vonatkozó további 
adatot számoltunk ki (3. táblázat). 
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3. táblázat. A megújuló energiák és a napenergia részesedése a teljes energiafelhasználásban az EU-
27 országaiban és Magyarországon 2008-ban, %-ban 
  

 EU-27 Magyarország 

Megújuló energiák összes részesedése 12,68 9,73 
Napenergia részesedése a megújuló forrásokban 1,17 0,29 
Napenergia része a teljes energiafelhasználásban 0,15 0,028 

 
Ezek az adatok jól tükrözik a napenergia helyzetét az EU-27-ben és Magyarországon. 
 
 

4. A napenergia néhány további felhasználási lehetősége 
 

a/ A hőmérsékletkülönbségből közvetlenül is nyerhető elektromos energia a Seebeck-
effektus alapján, ennek a folyamatnak a hatásfoka azonban nagyon kicsi. Régi tankönyvek is 
írják már (BUDÓ Á. 1968), hogy fémek helyett félvezetőket használva (pl. Si és Ge) a hatásfok 
javítható. A termoelemek kutatása az utóbbi időben megélénkült, az újabb eredményeket 
évente rendezett konferenciákon ismertetik. Pl. a skutterudit nevű régen ismert ásvány [(Co, 
Ni)8(As4)6] újabban, mint a termoelemek kutatásának egyik alapanyaga vált nevezetessé: 
különböző elemek beépítésével (lantán, cézium, neodimium, erbium) termoelektromos 
tulajdonságai jelentősen javulnak, és például segítségükkel gépkocsik forró kipufogógázaiból 
villamosenergia-előállításával növelik a gépkocsi hatásfokát (Purdue Egyetem, General 
Motors)  

A termoelemek fejlesztésére és felhasználására irányuló kísérletek Magyarországon is 
folynak, pl. az Óbudai Egyetem Villamos Energia Intézetében (MAGONY A. CS. 2008), illetve 
Szegeden a Szinergia Kft-nél (CSÍKSZENTIMREI K. 2010). 

b/ Napenergiából villamos energia a leghagyományosabb módon is előállítható: Hengeres 
parabolatükrök fókuszvonalában elhelyezett csövekben a víz hőmérséklete nagy nyomáson 
akár 300 °C fölé, illetve közelébe is emelhető (hasonló történik az atomreaktorban), ami 
elgőzölögtetve alkalmas a turbinák meghajtására. Ez a megoldás technikailag nem tűnik 
nehéznek, a hatásfok az atomerőművek hatásfokához hasonló lehet, a környezetre viszont 
semmi veszélyt nem jelent. Kétségtelen hátrányának tekinthető, hogy még nyáron, napsütéses 
időben sem gyűjthető össze km2-enként kb. 600 MW-nál több energia. Ez azonban nem lehet 
hátrány, ha egy kisebb település szeretné magát energetikai szempontból függetleníteni. Igazi 
hátrányt a szakaszos működés jelent, e cikk kereteit messze meghaladja annak elemzése, hogy 
a hőtárolás előzőekben felvetett lehetősége nem lenne-e alkalmazható pl. 10-30 MW 
teljesítményű erőművekre. A kőzet elnevezéssel ugyanis csak az anyagi minőségre kívántunk 
utalni, erősebb malterral összefogott homok ebben az értelemben kőzetként lenne 
használható. 

c/ A jelenleg forgalomban lévő kollektorok a melegvíz-szükséglet egy részét szolgáltatják. 
A beérkező napenergia bőségesen elegendő lenne a melegvíz-ellátás teljes biztosítására, 
mindössze a napsugárzás kissé jobb fókuszálására, egy 1 m3-nél semmiképpen nem nagyobb 
hőszigetelt tartályra és a hőt közvetítő folyadék fagyáspontjának csökkentésére lenne szükség. 
 
 

5. Összefoglalás 
 

A Magyarország területére érkező napenergia mennyiségének meghatározásával több 
szerző is foglalkozott. Az 1 m2-re eső napenergia éves mennyisége MAJOR ET AL. szerint 
(2002) kb. 1 250 kWh, BELLA (2006) adatai jól mutatják a havi átlagok szórását, de az éves 
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átlagérték hasonló, 1 350 kWh. FARKAS ET AL. (2010) az éves átlagra 1 300 kWh értéket 
fogadtak el. Ezek az adatok hibahatáron belül jól egyeznek, MAJOR ET AL. (2002) számításai 
szerint a Magyarország területére jutó napenergia az évi teljes energiaszükségletnek kb. 
400-szorosa. 

Ezzel szemben a Magyarországon évente felhasznált energiának mindössze 0,028%-a 
napenergia, annak ellenére, hogy igen sokoldalúan felhasználható. Villamos energia 
termelhető közvetlenül napelemekkel vagy termoelemekkel és hagyományos módon, a 
fókuszált napsugárzás által előállított gőzzel meghajtott turbinákkal. Ha csak hőenergiára van 
szükség, a napenergia meleg víz előállítására vagy fűtésre használható. 

Bármire használjuk is, a legnagyobb problémát periódikus érkezése (napsütés-sötétség, tél-
nyár) okozza, így alapvető jelentőségű tárolásának megoldása. A fényelemekkel előállított 
villamos energia tárolható akkumulátorokban, vagy felhasználható a víz potenciális 
energiájának növelésére, ami könnyen visszaalakítható villamos energiává. Kimutattuk, hogy 
a napenergia tárolható a víz vagy egyéb anyag (pl. kőzet) hőenergiájának növelésével is, 
mivel a hőtároló anyagok jól szigetelhetők. Ez utóbbi megoldás előnye, hogy kisebb 
hőszükségletek (pl. családi ház) kielégítésére is jól használhatók. A meleg víz előállítására a 
téli hónapok kivételével használható kollektorok kereskedelmi forgalomban is kaphatók, de 
könnyen előállíthatók évszaktól függetlenül használható kollektorok is. Amennyiben villamos 
energia előállítása is szükséges, akkor hőtározó közegként előnyösebb a magasabb 
hőmérsékleten is működő kőzet használata. Ez a hő- és villamos energia kapcsolt előállítására 
is lehetőséget nyújtana, amennyiben a termoelem hidegpontja a fűtőrendszerben keringő 
meleg víz lenne. 

Nem mindig a fejlettebb technika nyújtja a legjobb megoldást. Pl. az atomerőművek 
hatásfoka magas, a turbinákra vezetett gőz szempontjából azonban lényegtelen, hogy 
atomreaktorban állították-e elő, vagy fókuszált napsugárzás segítségével. Elképzelhető, hogy 
nem túl nagy teljesítményű (<30 MW) erőművek működhetnének nagyobb (kb. piramis 
nagyságú) kőzetben tárolt hőenergiával, ahol a méret miatt a napsugárzás ingadozásai már 
kiegyenlítődnek, a hatásfok pedig nem lenne kisebb, mint a fejlettebb technikát (napelem, 
termoelem) használó erőművekben. 
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Az aktív napenergia-alkalmazások lehetséges szerepe egy 100%-ban 
megújuló erőforrásokra támaszkodó energiarendszerben – avagy 

Magyarország 2040-ben? 
 
 

Abstract 
 
A sustainable energy scenario was made for Hungary by a research group at ELTE University in 
corporation with other experts and the INFORSE-Europe. According to the research, with a massive 
increase of efficiency, change in sufficiency and development of renewables, it is possible to reach a 
100% renewable-based, sustainable energy system in Hungary – by 2040. 
In this paper, new Hungarian solar potentials are calculated considering state of the art technologies 
(e.g. hybrid collectors) and using GIS tools. Therefore, the theoretical surface potential is 103 km2 
from roofs and 235 km2 with linear objects. Using this surface, 141 PJ electricity or 222,5 PJ heat 
could be produced just by the present technologies. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Miközben hazánkban az energiagazdálkodás fenntartható pályára állítása megakadt annál a 
kijelentésnél, hogy az atomenergiának nincs reális alternatívája, addig a nyugat- és észak-
európai országok kutatócsoportjai 100% megújuló energiaforrásra alapozott forgatókönyveket 
készítenek, melyeket nem egy országban (pl. Nagy-Britannia, Dánia) már kormányzati szintre 
is emeltek. 

Az ELTE Környezet- és Tájföldrajzi Tanszékén a „Tervezés és stratégia az energia-
gazdálkodásban” című kurzus hallgatóinak aktív részvételével, más egyetemek 
szakembereinek és az INFORSE-Europe szakmai együttműködésének köszönhetően elkészült 
egy hazánk számára kidolgozott, az energetikai irányváltás kereteit felvázoló forgatókönyv 
(Munkacsy B. [szerk.] 2011). Jelen írásunk a fenti kötet napenergiával foglalkozó fejezetének 
egy továbbfejlesztett változata. 

Az energiagazdálkodás jelen problémáinak megoldása csak holisztikus megközelítéssel 
történhet. A fenntartható energia-forgatókönyv három kulcseleme így a következő: 

1) A hatékonyság növelése: ahhoz, hogy a megújuló energiaforrások elegendőek 
legyenek a jövőbeli igények kielégítéséhez, a teljes energialánc minden lépésénél 
elengedhetetlen a hatékonyság növelése, vagyis egy radikális műszaki, technológiai jellegű 
beavatkozás. 

2) Takarékosság: sajnos a fogyasztói magatartás, vagyis az emberi tényező szinte sosem 
jelenik meg kellő fontossággal az energiatervezésben – pedig a technológia fejlődése egyma-
gában nem lehet képes megteremteni egy fenntartható energiarendszert, ha a felhasználás 
pazarló és így az igények irreálisan magasak. A fogyasztók szemléletváltására van szükség, 
amely gazdasági ösztönzők révén, és intenzív tájékoztatásra, ismeretátadásra alapozott 
értékrendi váltás révén jelentősen csökkentheti a felhasznált energia mennyiségét. 

3) A fenti két tényező segítségével hazánk energiaigénye 2030-ra felére, 2050-re 
27%-ra csökkenthető a jelenleg mintegy 1100 PJ/év felhasználásához képest. Ez − 
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elemzésünk szerint − már 2040-ben lehetővé teszi azt, hogy energiaigényeinket 100%-ban 
megújuló forrásokból fedezzük. Ezt tekintjük tehát a harmadik kulcselemnek, amelyhez 
éppúgy, mint az előző kettőhöz, ugyancsak egy, a hosszú távú érdekekre fókuszáló 
energiapolitikára van szükség. 

 
 

2. A számítások során figyelembe vett napenergia-alkalmazások 
 

2.1. A fototermikus megoldások 
 
a) Levegős napkollektorok: Főként a tavaszi és őszi időszakban jelenthetnek 

hozzájárulást a nem megfelelően tájolt épületek fűtési energiafelhasználásához. A levegős 
kollektorok esetében a várható energiahozam ősztől tavaszig mintegy 200-210 kWh/m2 – 
vagyis egy átlagos méretű berendezést feltételezve 800-1000 kWh/év. A rendszer 
ventillátorának működése tapasztalataink szerint 15-20 kWh/év villamos energiát igényel, 
melyet azonban napelemmel fedezve egy önszabályozó rendszert kapunk, mely nem igényel 
vezérlést sem. Ezek a rendszerek azonban egy átlagos családi ház fűtésében csak kisegítő 
szerepet tudnak betölteni. 

b) Folyadékos napkollektor rendszerek: Számításainkhoz a leggyakoribb, kétkörös, 
keringetőszivattyús, síkkollektorral szerelt rendszert vettük alapul. Éves energiahozam 
tekintetében 600 kWh/m2/év-es adattal számoltunk. Az előbb említett megoldáshoz képest 
lényeges különbség, hogy ez esetben akár szezonális hőtározással is számolhatunk, ezért egy 
ilyen műszaki megoldásnak – különösen 30-40 évre előretekintve − akár meghatározó 
jelentősége is lehet a hőenergia-igények fedezésében. 

 
 

2.2. Fotovillamos rendszerek 
 
A technikai megoldások sokasága közül ebben az esetben is a leggyakoribbat, az 

elektromos hálózatra dolgozó, egykristály szilícium alapú fotovillamos rendszert választottuk. 
Ennek megfelelően 6 m2/kW egységnyi felületre eső teljesítménnyel és 167 kWh/m2/év 
(1000 kWh/kW/év) átlagosan megtermelt villamos energia mennyiséggel számoltunk. 
Tapasztalataink szerint – a villamos hálózatra kapcsolva − már egy ilyen kis teljesítményű (1 
kW) rendszer is teljes értékű megoldást jelenthet egy korszerű, energiahatékony háztartás 
számára. 

 
 

2.3. Hibrid rendszerek 
 
A napkollektorok és a napelemek tekintetében két egymással konkuráló megoldásáról van 

szó. A már kereskedelmi forgalomba került hibrid berendezések azonban alkalmasak a hő- és 
villamos energia kogenerációs előállítására. A hagyományos rendszerekhez képest ráadásul 
azonos felületről 2-3-szoros energiamennyiség kinyerésére képesek, ezért vélhetően a jövőben 
gyors elterjedésükkel számolhatunk. Alkalmazásuk korlátja a nagy mennyiségben keletkező 
meleg víz vagy meleg levegő, hiszen ezt nyári időszakban nem könnyű ésszerű módon 
felhasználni. Ugyanakkor a nemzetközi gyakorlat azt igazolja, hogy szezonális hőtárolással 
már ma is kivédhető ez a probléma. 
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3. A napenergia aktív hasznosítására alkalmas területek Magyarországon 
 

3.1. Az összes rendelkezésre álló terület 
 
Bár külföldön meglehetősen elterjedt, mégsem vettük számításba a zöldmezős, de még a 

barnamezős telepítések lehetőségét sem, hiszen forgatókönyvünk készítésénél elsősorban 
olyan megoldásokat igyekeztünk feltérképezni, amelyek minden szempontból kiállják a 
fenntarthatóság próbáját, vagyis már meglévő infrastruktúrához közvetlenül kapcsolhatók, 
nem szorítanak ki más értékes tevékenységeket, nem vesznek el termőterületet. Ráadásul a 
magyarországi épületek tetőfelületei, valamint a vasútvonalak és autópályák már első látásra 
is éppen elég, több mint 200 km2 felületet kínálnak a különféle napenergiás rendszerek 
elhelyezésére. Ebből csak az épületekre jut 84,19 km2 „elvileg beépíthető” tetőfelület. Ezek az 
adatok mintegy 50%-kal magasabb értékek, mint FARKAS I. (2010) legutóbbi számításában 
közöltek, ami azzal magyarázható, hogy más elemeket is figyelembe vettünk (pl. parkolók) és 
eltérő számítási módokat is alkalmaztunk − például a vasút esetében egy Belgiumban 
nemrégiben üzembe helyezett rendszer adatait tudtuk figyelembe venni. 

A közlekedési hálózathoz kapcsolódnak a bevásárlóközpontok, áruházak hatalmas 
parkolói, amikre a napenergia-alkalmazások szempontjából ismereteink szerint hazánkban 
eddig még nem készült számítás. Ráadásul ezeken a helyeken a napelemek árnyékolóként is 
funkcionálva további járulékos előnyt jelentenének, így első logikus célpontjai lehetnek a 
fejlesztéseknek. A bevásárlóközpontok száma jelenleg országosan mintegy 80, míg a 
parkolóhelyek száma egyenként 500-2000 közötti – azonban ezek részben mélygarázsban 
vagy parkolóházban vannak, ami a számításunkat nem könnyíti meg. Ha az összes 
lehetőségnek csak a felével kalkulálunk, és hozzáadjuk a 6000 kisebb áruház parkolóját 
(egyenként 20-40 parkolóhellyel), akkor nagyságrendileg 400 000 parkolóhely áll 
rendelkezésre, ami csak 10 m2 alapterülettel szorozva országosan nagyságrendileg ~4 km2 
alapterületet tesz ki. 2050-re – tekintve az efféle üzletek már napjainkban is tekintélyes 
számát − nem számolunk további potenciállal. 

 
 

3.2. Épületek tetőfelületei 
 
A szakirodalomban fellelt, illetve a saját számításokat egy korábbi térinformatikai 

elemzésünk adatainak segítségével ellenőriztük le (MUNKÁCSY B.–EGRI CS.–BORZSÁK S. 
2008). Ezen korábbi felmérés keretében a Dorogi kistérség és Esztergom minden egyes 
épületének kedvező tájolású tetőfelületét határoltuk be ortofotók segítségével. Ha a számított 
értékeket a területi és népességi adatok alapján egész Magyarországra vetítjük ki, akkor 82 és 
105,5 km2 szélső értékek adódnak – csak az épületállományra vonatkozóan. Ez korrelál az 1. 
táblázatban kapott 84,19 km2-es értékkel – ahol azonban ezt elméleti, és nem kedvezően 
beépíthető potenciálként tüntették fel. Ebből következően véleményünk szerint a valódi 
potenciális tetőfelület ennél a valóságban nagyobb lehet, így végső eredményünk egy 
minimális technikai potenciálként értelmezendő. 

 
 

3.3. A jövőben rendelkezésre álló potenciális felületek 
 
Munkánk során azt feltételeztük, hogy a rendelkezésre álló terület növekedni fog, hiszen a 

jelenlegi paradigma szerint új épületek és utak kialakítása nem kerülhető el – annak ellenére 
sem, hogy a lakosság létszáma jelenleg csökken. Például a 2000 óta eltelt 10 esztendőben 5%-
kal nőtt az egy főre eső lakóterület – ami jórészt az egyre nagyobb méretű lakásoknak 
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köszönhető (IEA 2010). 2050-ig előretekintő számításainkban így a lakóépületek esetében 
120%-ra, a többi épülettípus esetében 130%-ra történő növekedéssel kalkuláltunk 2000 és 
2050 között. Ugyanakkor a mezőgazdaságban alkalmazott fóliasátrakat és üvegházakat − a 
korábban e témakörben megjelent tanulmányokkal (FARKAS I. 2005; FARKAS I. 2010) 
ellentétben − mi nem értelmeztük és így nem is vizsgáltuk külön tényezőként. 

A vonalas infrastruktúra jövője kapcsán a 2050-ig szóló Országos Fejlesztéspolitikai Kon-
cepcióra támaszkodtunk, mely szerint a „korszerű gyorsforgalmi út- és vasúthálózat a sugaras 
szerkezetet oldó keresztirányú útvonalakkal egészül ki”. Ez alapján, a vasút esetében – mivel 
a hálózat hossza európai léptékben nincs lemaradásban − 10%-os pályaszakasz bővülést 
becsültünk, így a jelenlegi 8000 km helyett 8800 km-rel számolunk. A vasút esetében – a 
2011 júniusában Antwerpen térségében átadott 3,6 kilométeres rendszer mintájára – teljesen 
fedett pályaszakasszal és 14 méteres szélességgel számoltunk és optimálisan beépíthetőnek a 
teljes felület 50%-át tekintettük. 

A gyorsforgalmi úthálózat esetében − ismerve az elmúlt 20 év kormányzati elképzeléseit és 
tevékenységét, valamint hogy a hálózat hossza a nyugat-európai átlag kétharmada − 100%-os 
bővüléssel (a jelenlegi 1344 km helyett 2600 km-rel) számolunk 2050-ig. A napelemek 
telepítésére alkalmas felületek számítása kapcsán PÁLFY M. (2004) kalkulációját alkalmaztuk, 
amelyben 60°-os dőléssel, és 2 méteres magassággal számolt. A forrásban szereplő leírás 
alapján ennek 45%-át tekintettük optimálisan beépíthetőnek. 

2050-re a fotovillamos potenciál tekintetében figyelembe vehetjük az 1. táblázatban 
szereplő közel 235 km2-nyi alapterület egészét. A fototermikus hasznosítás esetében viszont 
csak azokkal érdemes foglalkozni, amelyek a fogyasztás helyéhez közel, vagyis épületekhez 
köthetően jelennek meg, így ez az érték 103 km2. Itt merül fel az a lényeges kérdés, hogy a 
rendelkezésre álló felületet egymással versengő napelemek és napkollektorok vagy hibrid 
technológia segítségével hasznosítjuk. Azt azonban alapelvnek tekintjük, hogy mindaddig, 
amíg a jelenleg már beépített területek kínálta lehetőségek ki nem fogynak, nem indokolt és 
nem elfogadható, hogy zöldmezős beruházás keretében épüljenek nagy teljesítményű 
naperőművek. Minden szempontból a fogyasztás helyéhez lehető legközelebb létrehozott 
rendszerek támogatását tartjuk szükségesnek. 
 
1. táblázat. A napenergia hasznosítására alkalmas felületek (KABOLDY E. 2005; PÁLFY M. 2004 
nyomán kiegészítve és frissítve) 
 
 Kedvezően beépíthető 

(km2) 
Elvileg beépíthető 

(km2) 
2050-ben elvileg 
beépíthető (km2) 

Panel épület 0,50 1,7 1,7 
Egyéb lakóépület 30,00 63 75,94 
Mezőgazdasági épület 6,08 13,5 17,55 
Oktatási épület 1,23 2,74 3,56 
Önkormányzati épület 1,46 3,25 4,23 
Épületek összesen  39,27 84,19 102,98 
Vasútvonalak 56,00 112,00 123,20 
Autópályák 1,05 2,32 4,64 
Autóparkoló 4,00 4,00 4,00 
Mindösszesen 100,32 202,51 234,82 
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4. Technikai napenergia potenciálok különböző alkalmazások esetén 
 

4.1. Hazánk technikai napenergia potenciálja 2050-ben – hibrid rendszerekkel számolva 
 
Tekintettel arra, hogy napjainkban már piacéretté váltak azok a kogenerációs (PV/T) 

megoldások, amelyek révén a napsugárzásnak köszönhetően villamos áramot és hőenergiát 
egyszerre lehet előállítani (TONUI, J. K.−TRIPANAGNOSTOPOULOS, Y. 2006), potenciálként 
ezzel a lehetőséggel is számolunk. Döntésünk másik oka, hogy a napelemes felület hűtése 
révén ezeknél a hibrid berendezéseknél nem jelentkezik a melegedéssel járó hatásfokvesztés, 
így 20-30%-kal több villamos áramot termelnek, mint a hagyományos típusok, ezért 
potenciálként indokoltnak éreztük ezeknek a lehetőségeknek a figyelembevételét is. 

A PV/T rendszerek átlagos energiahozamát azonban sokféleségük miatt nem könnyű 
meghatározni; egyfelől léteznek levegős és folyadékos kollektorral kombinált megoldások; 
másfelől kaphatók kifejezetten villamosenergia-termelésre, illetve hőenergia-termelésre 
optimalizált változatok. Mivel a villamos energia értékesebb másodlagos energiaforrás, és 
mivel a nyári időszakban nincs jelentős hőigény, számításainkban az áramtermelésre 
optimalizált és folyadékos kollektorral kombinált rendszer műszaki paramétereit alkalmaztuk. 

Ami a villamos energiát illeti, egy már hazánkban is kapható rendszer esetében az 1 kWp-
os teljesítmény eléréséhez ~7 m2 felület szükséges (vagy 0,143 kW/m2). A hibrid kollektor 
alkalmazásával hazai körülmények között azonban minden kWp teljesítményre körülbelül 
1300 kWh/év villamos energiával számolhatunk. A hőenergia kapcsán a villamosáram-
termelésre optimalizált hibrid kollektorok a hagyományos napkollektorokhoz képest 50%-kal 
kisebb teljesítményt (350 Wth/m2) és így 1 m2-en körülbelül 250 kWh hőenergiát biztosítanak. 

A 2050-re érvényes technikai napenergia potenciálok számításánál pontatlanságot jelent, 
hogy egyelőre csak a jelenlegi műszaki lehetőségeket figyelembe véve tudjuk azokat megadni 
– ugyanakkor a műszaki fejlődés jelenlegi ütemét előrevetítve a hatásfok 2050-ig akár meg is 
duplázódhat. Valójában tehát csak egy hozzávetőleges becsléssel tudunk élni, amelyről azt 
feltételezzük, hogy ez egy olyan minimális érték, amit a technológia fejlődése reményeink 
szerint meg fog haladni. A fentiek előrebocsátásával hazánk technikai fotovillamos 
potenciálját 234,82 km2-rel és 0,143 kW/m2 egységnyi teljesítménnyel számolva 33 579 MW-
ra becsüljük. Az előzőekben említett 1300 kWh/kWrendszer/év fajlagossal számolva ez éves 
szinten 43 653 GWh, vagyis 157 PJ villamos energiát jelent. Ha a fototermikus potenciált 
számoljuk, csak az épületeket, vagyis 103 km2-t veszünk figyelembe. A hibridkollektorok 
0,35 kW/m2 hőteljesítményével kalkulálva 36 050 MW összteljesítmény adódik. Egy ekkora 
rendszer éves szinten – tekintve, hogy a hagyományos napkollektorokhoz képest kb. feleannyi 
hőenergiát képes nyerni − átlagosan 30 900 GWh, vagyis 111 PJ hőenergia előállítására 
képes.  
 
2. táblázat. A forgatókönyvünkben használt technikai napenergia potenciálok és a szakirodalomban 
korábban megjelent értékek a jelenlegi felhasználás tükrében 
 

 Fotovillamos (PJ/év) Fototermikus 
(PJ/év) 

Hibrid rendszerrel számolva a saját 
forgatókönyvünkben (2050-re) 157 111 

Hagyományos rendszerekkel számolva a 
saját forgatókönyvünkben (2050-re) 141 185,4 

Kaboldy E. (2005) - 47,8 
Pálfy M. (2004) 1750 - 
Jelenlegi fogyasztás 1271 ~3302 

  1áramfogyasztás 2009-ben (KSH 2011) 
  2a teljes épületállomány fűtési és HMV energiafogyasztása (GKM 2008) 
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4.2. Hazánk technikai napenergia potenciálja 2050-ben – a jelenleg alkalmazott 
technikai megoldásokkal számolva 

 
Amennyiben a jelenleg általánosan elterjedt megoldást vesszük alapul, vagyis külön 

napelemek és síkkollektorok alkalmazásával kalkulálunk, a helyzetet nehezíti, hogy nem 
könnyű eldönteni, hogy a rendelkezésre álló felületet milyen arányban osszuk fel a napelemek 
és a napkollektorok között. Számításunkban ezért mindkét technológia esetében a hibrid 
kollektorok esetében is kiszámolt értékekkel is dolgoztunk: fototermikusnál a tető, 
fotovillamosnál az összes potenciális felülettel. Így felhívjuk a figyelmet arra, hogy a 
végeredményként kapott értékek a területi átfedések miatt nem minden tekintetben 
összevethetők! 

A hagyományos egykristály szilícium fotovillamos rendszerek esetében a kereskedelmi 
forgalomban ma kapható leghatékonyabb ilyen berendezések adatait használva 6 m2/kW 
egységnyi felületre eső teljesítménnyel és 1000 kWh/kW/év megtermelt átlagos villamos 
energia mennyiséggel számoltunk. Ennek és az 1. táblázatban szereplő ~235 km2-nyi 
területnek a figyelembe vételével (6 m2/kW és 1000 kWh/kW/év kiindulási adatokkal 
számolva) 39 167 GWh (141 PJ) villamos energiát termelhetünk. 

A hagyományos napkollektorok esetében, csak az épületekre fókuszálva, 103 km2 felületet 
vettünk figyelembe. Jelen esetben viszont a hibrid kollektorok egységnyi hozamának a 
duplájával, 600 kWh/m2/év-vel számolhatunk (VARGA P. 2010), és így éves szinten átlagosan 
61 800 GWh, vagyis 222,5 PJ hőenergia előállítása érhető el. Ezt tekintjük a fototermikus 
rendszerekre vonatkozó technikai potenciálnak. 

 
 

5. Hazánk társadalmi-gazdasági napenergia potenciálja 2050-ben 
 
A társadalmi-gazdasági napenergia potenciálok számításánál nemzetközi összehason-

lításokból indultunk ki: a 2010-es statisztikai adatok alapján azokat az országokat kerestük, 
amelyek fajlagosan (főre vetítve) a legnagyobb kapacitással rendelkeznek − és adottságaikban 
a hazaihoz képest nem nagyon eltérőek. 

A fototermikus hasznosítás esetében a 385 W/fő beépített kollektorteljesítményű Ausztriát 
tekintettük mintának (EurObserv’ER 2011). Ha hazánkban is ugyanez az egy főre vetített 
fajlagos mutató volna jellemző, akkor Magyarországon már 2010-ben 3 850 MW-nyi 
napkollektornak kellett volna üzemelnie. Tekintve, hogy 1 kW napkollektor-teljesítménnyel 
hazai körülmények között átlagosan 625 kWh/év hőenergia nyerhető, forgatókönyvünkben a 
fototermikus hasznosításhoz számított legmagasabb érték 20,3 PJ (5 639 GWh/év). Ennyi 
hőenergia előállításához 9 022 MW kollektorteljesítményre (900 kW/1000 fő) volna szükség. 

A fenti adatokat két irányból közelíthetjük meg. Egyfelől az előbbiekben említett technikai 
potenciálhoz képest; ebben az esetben a hagyományos napkollektorokkal a rendelkezésre álló 
felület maximális kihasználásával elérhető 222,5 PJ-hoz lehet viszonyítani − ennek kb. 9%-át 
kellene elérni az elkövetkező 35 évben. 

A másik megközelítés a 2010-ig már teljesített osztrák adathoz képest történhet: ha 
Ausztriában kellene 2045-re elérni a terveinkben szereplő mintegy 900 W/fő fajlagos mutatót, 
az számukra kb. 2,3-szeres növekedést jelentene 35 esztendő alatt. Ausztriában körülbelül 
1990-ben tartottak ott, ahol ma Magyarország (7 W/fő), és a jelenlegi kapacitás (385 W/fő) 
kiépítéséhez − vagyis 50-szeres növekedéshez − mindössze 20 évre volt szükségük (ESTIF 
2003; EurObserv’ER 2011). Figyelembe véve, hogy az osztrák családi házaknak még mindig 
csak 15%-a rendelkezik napkollektorokkal, további jelentős növekedésre van lehetőség. 
Ugyanakkor az Európai Fototermikus Ipari Szövetség (ESTIF) által 2007-ben kiadott 
akcióterv is csak 2600 W/fő fajlagos értékkel számol hosszabb távon – igaz, európai átlagban, 
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ami a kedvező adottságú Magyarország esetében ennél magasabb érték is lehet. 
Végeredményben következtetésként megállapíthatjuk, hogy a 2045-re szükséges 
napkollektor-teljesítmény tekintetében forgatókönyvünkben reálisan elérhető elképzelést 
fogalmaztunk meg. 

A fotovillamos hasznosítás kapcsán Németország tekinthető etalonnak az ottani 
212,3 W/fő fajlagos értékkel. Ez összesen 17 370 MW-nyi napelem-teljesítményből adódik 
(AGEE-Stat 2011), ami az egész világon példa nélküli – akárcsak a 2010. évi növekedés, 
amely meghaladta a 7400 MW-ot. Ha ebből kalkulálunk egy napelem-teljesítményt a 
magyarországi népesség alapján, akkor kb. 2 123 MW adódik – vagyis, ha az elmúlt 20 évben 
a német ütemben fejlődtünk volna, akkor ennyi PV-kapacitásunk lehetne már beépítve. 

Forgatókönyvünkben a PV esetében 17,8 PJ (4 944 444 MWh) villamos árammal 
kalkuláltunk 2050-re. Ez az általunk számolt technikai potenciálnak (141-157 PJ) alig több 
mint 10%-a. Ennek elérése érdekében − abból kiindulva, hogy az áramtermelésre is alkalmas 
hibrid kollektorok esetében az 1 kWp teljesítményű berendezés hazai körülmények között 
évente átlagosan 1,3 MWh áramot termel − 2050-re Magyarországon ~3 800 MW 
teljesítményű napelemet kellene telepíteni, ami a jelenlegi 0,65 MW-hoz (EurObserv’ER 
2011) képest első hallásra irreálisnak tűnik (a hagyományos napelemekkel ez az érték 
4944 MW volna). Ez adott lakosságszámra vetítve (2050-re 380 W/fő) alig 56%-kal nagyobb, 
mint az 1990 óta eltelt 20 esztendőben elért németországi adat (212,3 W/fő), vagyis a 
forgatókönyvünkben szereplő, a következő 40 évre vonatkozó (2050-ig elérendő) célérték 
bátran tartható. Más megközelítésben a forgatókönyvünk alapján 2050-ig hazánkban 
kiépítendő napelem-kapacitás lényegében feleakkora, mint amit Németországban egyetlen 
esztendő alatt, 2010-ben telepítettek (EurObserv’ER 2011). 

Összességében megállapítható, hogy a napenergiás alkalmazások telepítésére 
rendelkezésre álló felület a forgatókönyvünkben szereplő fototermikus és fotovillamos 
felületek elhelyezésére is elegendő. 

 
 

6. A program potenciál értékelése 
 
A GKM stratégiájában (2008) a megújuló energiaforrások között meglehetősen mostoha 

szerep jutott a napenergiának. A BAU forgatókönyvben a 2020-ig terjedő időszakban jelen-
legi körülbelül 0,1 PJ napenergia eredetű hő- és villamos energia mennyiségének mindössze a 
négyszeresével, 0,42 PJ-lal számoltak, de a POLICY forgatókönyvben is csak 1,66 PJ-t 
terveztek be − mindkét esetben lényegében szinte kizárólagosan napkollektoros HMV-
előállítással kalkulálva. Saját forgatókönyvünkben erre az időpontra már 3,7 PJ hőenergia és 
5,3 PJ villamos áram (összesen 9 PJ energia) napenergiás rendszerekkel történő előállítását 
tartjuk elérendőnek. A fenti összehasonlítás és az előző fejezetben tárgyalt nemzetközi 
összevetések tükrében a hivatalos stratégia cseppet sem tekinthető ambiciózusnak. 
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Egy referencia napelemes rendszer telepítése 

 
 

Abstract 
 
The importance of solar based power generation is increasing today, and its application base is 
growing in Hungary as well. The effectiveness of the system and its economic value is dependent on 
the selected type of the panels and on the installation circumstances. The knowledge of these factors 
and the transmission of this information in education are important on the regional level as well. 
The solar energy potential of our region is assessed in a joint project by Hungarian and Romanian 
researchers with the support of a European Union founded grant. The installation of a reference solar 
power station at the University of Debrecen, Institute of Physics is described, and further plans of the 
project are presented. The system includes a meteorological station, a SunnyBoy inverter with 1,2 KW 
PV panel (6 parts). There is a possibility to operate one panel in isolation for battery charging. The 
data collection system and the initial results of the project are presented here. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A napenergia talán az egyetlen olyan megújuló energiaforrás, amely ha nem is 
folyamatosan, de szinte bárhol elérhető, telepítése minimális beavatkozást igényel, továbbá 
közvetlen lakossági felhasználása megfelelően szabályozott. A napenergia termelő rendszerek 
mind a hőtermelésben, mind a villamosenergia-termelésben egyre szélesebb körben kerülnek 
felhasználásra hazánkban is. 

A telepített kapacitás jelenleg nem számottevő, de a napenergia hasznosítás növekedési 
potenciálja jelentős. A termikus felhasználás esetén kialakult, a hagyományos 
technológiákhoz jól illeszkedő megoldásokkal találkozhatunk. Más a helyzet a napenergiát 
közvetlenül elektromos energiává átalakító napelemes technológiák esetén. A beruházás során 
egy egyenfeszültségű energiatermelő rendszer kell a meglévő váltóáramú közüzemi hálózatoz 
kapcsolni. A hosszú megtérülési idő miatt az alkalmazott technológiáknak közel 20 éves 
karbantartásmentes üzemeltetést kell biztosítani. A napelemek technológiája folyamatosan 
fejlődik, a piacon egyszerre vannak jelen nagyon különböző technológiával készült, eltérő 
tulajdonságokkal rendelkező átalakítók. A várható termelés erős napi ingadozást mutathat, és 
függ a telepítés körülményeitől és a mikroklímától. 

A napenergia termelő rendszerek biztonságos alkalmazása megkívánja, hogy a régió 
viszonyaira alkalmazható szaktudás és tapasztalat álljon rendelkezésre, Az alábbiakban 
ismertetett projekt a magyar és román határmenti régiók összefogásával, Európai Uniós 
támogatással a régió napenergia potenciáljának feltérképezésére irányul. A projektben 
résztvevő Nagyváradi Egyetemi kutatók és a Debreceni Egyetem kutatói különböző vizsgálati 
módszereket alkalmaznak a napenergia termelő rendszerek telepítési körülményeinek és 
alkalmazási metódusainak vizsgálatára. Az alábbiakban bemutatjuk a Debreceni Egyetem 
Fizikai Intézetében megvalósított referencia állomás felépítését, az alkalmazott 
méréstechnikai elemeket és fejlesztési megoldásokat. 
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2. Megvalósított rendszerelemek 
 
A Debreceni Egyetem Fizika Intézete – az ott zajló villamosmérnök képzéshez 

kapcsolódóan – több éve folytat kutatásokat a napelemek alkalmazásának területén. A 
kutatásoknak kettős célja van, egyrészt a napi ipari gyakorlatban hasznosítható ismeretek 
megszerzése, másrészt a napenergiához kapcsolódó ismeretek integrálása az oktatásba. A 
fejlesztések célja, hogy olyan környezetet alakítsunk ki, ahol a napelemes rendszerek mind 
laboratóriumi mind valós körülmények között tesztelhetők legyenek. A munka kezdetén 
elvégzett laboratóriumi vizsgálatok után (RÁCZ, A. 2010, 2009) a 2010 és 2011-es évben több 
fejlesztésre került illetve kerül sor. A fejlesztések célja, hogy egy valós működési 
körülmények között vizsgálható referencia-rendszert hozzunk létre. Ennek segítségével 
lehetőség nyílik az ilyen rendszerek hatékonyságát és hatásfokát befolyásoló tényezők 
vizsgálatára. A rendszert több lépcsőben valósítjuk meg 

Az első lépcsőben az Intézetében a 2010-es év végén telepítésre kerület egy 1200 W 
névleges teljesítményű napelemes rendszer, melynek részei a következők: 

 1 db SMA SunnyBoy 1200 hálózatra visszatápláló inverter 
 6 db IstarSolar 4000P polikristályos napelem tábla 
 1 db SunnyBeam Bluetooth-os adatgyűjtő egység 
 1 db IVT 10A MPPT szolár akkumulátor-töltő egység 
 1 db Victron AGM 12-55 szolár akkumulátor 
 kapcsolószekrény 
 számítógép. 

 
A rendszer részeinek kiválasztásánál arra törekedtünk, hogy a napi gyakorlatban 

leggyakrabban előforduló rendszerelemekből építsük fel a rendszerünket. Így eset a 
választásunk az SMA cég által gyártott SunnyBoy inverterre (SUNNY 2011), amely a 
legelterjedtebben alkalmazott inverter típus (egyike azon két napelemes invetertípusnak, 
amelyek használata az EON hálózatán jelenleg engedélyezett). A hozzá kapcsolt 
polikristályos napelemek – egészen a legutóbbi időkig – az áruk miatt a leggyakrabban 
használt napelem típusnak számítottak. A rendszer által megtermelt villamos energia mérésére 
az SMA cég SunnyBeam adatgyűjtő egységét használjuk. Az egység Bluetooth – vezeték 
nélküli – kapcsolaton keresztül naplózza a napi összes megtermelt energiát és 10 percenként 
az aktuális teljesítményt. A rendszert szigetüzemű működés vizsgálatához szükséges 
elemekkel is kiegészítettük. 

   
 

1. ábra. A telepített napelemes rendszer (külső és belső részek) 
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Ehhez a rendszert úgy építettük fel, hogy a kapcsolószekrényben elhelyezett két átkapcsoló 
segítségével választhatunk, hogy az inverterre 5 vagy 6 napelemtábla csatlakozzon (2. ábra). 
Az előbbi esetben a 6. táblához egy szolár akkumulátor-töltő egység és egy szolár 
akkumulátor csatlakozik. A rendszerhez tartozó számítógép végzi az adatok kiolvasását az 
adatgyűjtő egységből és a töltő RS-232 csatlakozójáról. 
 

 
 

2. ábra. A napelemes rendszer kapcsolási rajza 
 
 

3. Mérési eredmények 
 

A napelemes rendszer által az épületszárny elektromos hálózatába betáplált energiát az ott 
található fogyasztók hasznosítják, ezért a rendszer elsődlegesen az épület fogyasztásának 
csökkentését biztosítja, a külső hálózatra nem termel energiát. A rendszer üzemeltetése során 
a napelemtáblák energiatermelését az átalakító illesztő egységéből gyűjtött adatokkal 
jellemeztük. Ez a mérési mód megfelel annak a lehetőségnek, amely a legtöbb telepített 
rendszer esetén rendelkezésre áll. Az energiatermelés adatai mellett a napelemtáblákkal egy 
szinten elhelyezett meteorológiai állomás adati is folyamatosan tárolásra kerülnek.  

A két rendszer eltérő mintavételezési időtartammal rendelkezik, az időjárás adatok perces, 
az energiatermelési adatok 10 perces bontásban állnak rendelkezésre. A CVS formátumban 
mentett adatok, azonos időskálára hozatal után egy adatbázisba kerülnek a későbbi 
feldolgozás céljából. Az időjárás állomás által rögzített adatok: hőmérséklet, szélsebesség, 
csapadék mennyiség, napsugárzás intenzitása. A következő ábrán különböző napok 
energiatermelés menete látható. 
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3. ábra. Július és augusztus hónap legjobb és legrosszabb napjának energiatermelés menete 
 

A napenergia termelés során a hálózat szempontjából az egyik legnagyobb problémát a 
termelés egyenetlen volta jelenti. Mivel a felhők mozgása során nagyon gyors változások is 
bekövetkezhetnek az energiatermelésben, fontos szempont ezeknek a változásoknak a 
nagyobb felbontású nyomon követése. A különböző helyen elszórtan telepített erőművek 
energiatermelésében fellépő gyors fluktuációk várhatóan eltérő időpontokban jelentkeznek, 
ebben az esetben hatásuk kiegyenlítődhet. Ennek a vizsgálatára célszerű minél több, már 
meglévő telepítési helyet bevonni a vizsgálatokba. Mivel az energiatermelés napi menetét a 
mikroklíma adatok is befolyásolják, célszerű egyidejűleg rögzíteni a meteorológiai adatok és 
a beérkező napsugárzás értékét. Egy számítógép folyamatos üzemeltetése az adatgyűjtés 
céljából rontja a rendszer teljes energiamérlegét. 
 
 

4. További fejlesztések 
 

A projekt során a meglévő rendszert két irányban kívánjuk továbbfejleszteni. Egyrészről az 
inverterhez kapcsolódó adatgyűjtés hiányosságainak (túl nagy időintervallumok és korlátozott 
távleolvasási lehetőség) kiküszöbölésére egy saját adatgyűjtő rendszer fejlesztésbe kezdtünk. 
Az új adatgyűjtő egység központi eleme egy Router Station Pro, egy Linux alapú operációs 
rendszert futtató hálózati eszköz, amely rendelkezik RS-232-es, USB és Ethernet csatlakozási 
lehetőséggel. Az eszközre az SMA cég által biztosított Yasdi nevű programkönyvtár kerül, 
amely képes a cég invertereiből az összes fontos működési paraméter kiolvasására. A 
programkönyvtár kiegészítésre kerül a szükséges hálózati kommunikációs funkciókkal, amely 
az eszköz által kiolvasott adatokat a hálózaton továbbítani lesz képes, így megvalósítva a 
távoli telepítési helyeken történő adatgyűjtést is. A rendszer másik előnye, hogy RS485-ös 
busz alkalmazásával egy helyen több inverter csatlakoztatására van lehetőség, ezáltal egy 
adott telepen üzemelő összes inverter adatai egy eszközzel gyűjthetők. További terv, hogy az 
eszköz kiegészítve az alapvető időjárási paramétereket (hőmérséklet, páratartalom, 
napsugárzás, esetleg szélsebesség) mérő szenzorokkal, egy komplett napelemes rendszer 
vizsgálatára alkalmas eszközt kapunk. 
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4. ábra. A tervezett mérőrendszer blokkdiagramja 
 

A másik fejlesztési irány, hogy az EU-s pályázat keretében bővítjük a meglévő napelemes 
rendszerünket. Egy újabb SMA SunnyBoy 1200-as inverterrel bővül a rendszer, amelyhez 6 
tábla monokristályos szilícium napelemtábla kerül csatlakoztatásra. Ezáltal lehetőség nyílik 
különböző típusú napelemtáblák azonos körülmények történő összehasonlítására. 
 
 

Köszönetnyilvánítás 
 

Ezt a munkát az Európai Unió HU-RO/0802/083 számú pályázata támogatja. 
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Fotovillamos modulok energia-viszonyainak monitorozása 
 
 

Abstract 
 
Our further researches, the heatflow network model based, block oriented Matlab/Simulink model 
witch were implemented in LabView also, must be validated with special equipment, which is 
bringing the needed meteorological parameters. These parameters are the solar irradiation, the wind 
speed, the environmental temperature and the temperatures of more solar cells built in the BP 275 
type. To fulfil this project a meteorological station were built on the top of the PMMK main building, 
next to the PV modules. This station contains a Kipp & Zonen pyranometer, ThiessClima wind speed 
and wind direction sensor, and standard Pt1000 resistance thermometer. All sensors are connected to a 
National Instruments USB 6002 type data acquisition instrument which is programmed by LabView. 
The collected data's and the output of the performance model can be compared real-time. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A Si napelemek teljesítménye egyenes arányosságban csökken a hőmérséklet 
növekedésével, átlagosan 0,2%-al Celsius fokonként. A kereskedelmi forgalomban kapható 
napelem-cellákat 25 ºC-on tesztelik, de a gyakorlatban a cellák hőmérséklete elérheti akár a 
90-100 ºC-ot is, amely esetben akár 15%-al csökken a fotovillamos modulok hatásfoka, a 
gyártó által megadott értékhez képest. A telepítés módjának, helyének körültekintő 
megválasztásával, növelhető a konvektív hőátadás mértéke. (GHAN G. 2009; HABER I. 2011)  

Ahhoz, hogy pontosan meghatározzuk a napelem aktuális hatásfokát, tudnunk kell az 
aktuális működési hőmérsékletet. Ezt tapasztalati úton az NOCT szabvány (ROSS R. G. 1980) 
(Nominal Operating Cell Temperature – névleges működési cella hőmérséklet) segítségével 
tehetjük meg, amelynek értékét a gyártók a napelem modulok műszaki adatlapján teszik 
közzé. Az NOCT szám meghatározása, a gyár által, a következő feltételek mellett történik: 

 a fotovillamos cella vagy modul szabadon áll, a szél körüláramolhatja, 
 napsugárzás intenzitása: Pbe = 800 Wm-2, 
 levegő hőmérséklete: Tair = 20 °C, 
 szélsebesség: vszél = 1 ms-1. 

Az NOCT ismeretében, a modul aktuális működési hőmérsékletét a következő egyenlet 
segítségével számolhatjuk: 

INOCT+T=T aircell 80
20− ,  (1) 

ahol I az aktuális mért globálsugárzás mWcm-2-ben, a Tair pedig a mért léghőmérséklet. 
A fenti összefüggés tapasztalati és egyszerűsített, figyelembe veszi a konvekciót és a 

hővezetést, de feltételezi például, hogy az anyag hővezetési együtthatója nem változik 
erőteljesen a hőmérséklettel. 

 
 
 
 

                                                 
1 Háber István Ervin Pécsi Tudományegyetem, Műszaki Informatika Tanszék, Pécs, E-mail ihaber@pmmk.pte.hu 
2 Dr. Farkas István Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék, Gödöllő, E-mail farkas.istvan@gek.szie.hu 
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2. Mérés 
 
A Pécsi Tudományegyetem Pollack Mihály Műszaki Karán található 675 W névleges 

teljesítményű, BP Solar márkájú Si-monokristályos modulokból álló, fotovillamos rendszer 
már évek óta működik és hálózatra táplál egy SunnyBoy SB 1700 típusú inverter segítségével. 
A rendszer energiaviszonyainak monitorozása 2011 nyarán kezdődött meg, részben az 
üzemeltetési tapasztalatok értékelése szempontjából, de főképp a kutatási eredmények 
validálására (HABER I. 2011). 

National Instruments USB-6008 típusú adatgyűjtő rögzíti, egy erre a célra írt LabView 
program segítségével a modulok kimenő feszültségét, 1 sec –os (1 Hz) mintavételezési 
intervallumban, 10 perces mozgóátlagot tárolva. A SunnyBoy inverterhez digitális csatornán 
keresztül csatlakozva naplózzuk az aktuális teljesítmény értékeket, és ezen adatokat 
összehasonlítva a telepített Kipp&Zonen CM 11 pyranometerrel (ami a PV 
forgatórendszerével együtt mozog, és ugyanazon a döntött síkon méri a globálsugárzási 
értékeket) mért értékekkel pontosan meghatározható a rendszerhatásfok. A pyranometert a 
Szent István Egyetem Fizikai és Folyamatirányítási Tanszékén hitelesítettük KOCSIS ET. AL. 
módszere alapján (KOCSIS L. 2005). 
 

 
 

1. ábra. A rendszer sematikus diagrammja 
 

Az NI USB 6008 adatgyűjtő rögzíti a ThiessClima analóg kanalas anemometer és 
szélirányszenzor adatait is, továbbá a napelem modulok hátoldalán a védőréteg el lett 
vékonyítva, így közvetlenül a cellák hőmérsékletét tudjuk mérni PT100 ellenállás-hőmérő 
segítségével. Az adatgyűjtő és a szenzorok közti nagy távolság miatt egy Mitsubishi AL2-2PT 
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erősítő lett elhelyezve a hőmérséklet-szenzorok mellett. A cellahőmérséklet meghatározása az 
Ohm törvény alapján történik, a Wheatstone híd – melyet a Mitsubishi eszköz tartalmaz – két 
pontjában mért feszültségkülönbségből számítva. 

A 1. ábrán látható módon az adatgyűjtők a National Instruments LabView rendszerével 
kommunikálnak. Az eszközzel való kommunikációt a DAQAssistant végzi, ahol beállítható a 
mintavételezés frekvenciája, a kimeneti feszültség, és a referenciaértékek. A mért adatokat 
időbélyeggel együtt, egyelőre a legegyszerűbb módon egy txt fájlban tároljuk (amely azonban 
egyszerűen konvertálható Excel táblázatba), de a LabView-val lehetőség van élőben egy 
internetes oldalra tölteni az adatokat, amit a későbbiekben meg is szeretnénk tenni, hogy a 
mérések mindenki számára hozzáférhetők legyenek ezzel is népszerűsítve a napenergiás 
alkalmazásokat. 

A LabView alkalmazás úgy lett kialakítva, hogy a Matlab/Simulinkben is megvalósított 
hőáramhálózatos modellnek átadásra kerülnek a meteorológiai paraméterek, a mért adatokat 
és a modell által számított értékeket real-time össze lehet hasonlítani, ezzel megvalósítva a 
modell validációját. 

 
 

3. Modellezés 
 
A hőáram-hálózatos modellezés esetében, a napelem modulok csomópontjaira felírva, 

meghatározható a hőközlési folyamatok minősége a villamos analógia alapján. A hálózat 
egyes csomópontjai a szerkezeti felépítést hivatottak reprezentálni, melyek az anyagminőségi 
jellemzők miatt termikus ellenállásokkal vannak összekötve. A szerkezetet anyagai, illetve 
rétegei alapján csoportosítva meghatározhatjuk az egyes csomópontok (rétegek) átlagos 
hőmérsékletét (3. ábra). Így gyakorlatilag egy hely szerinti diszkretizálást végzünk, amellyel 
kiküszöböljük a parciális differenciálegyenletek szükségességét. 

 
 

2. ábra. A fotovillamos modulok általános felépítése 
 

A hőáramhálózatos modellben az egyes részek hőkapacitását a hálózat csomópontjaihoz 
rendeljük, a csomópontokat pedig hőátviteli ellenállásokkal kötjük össze (3. ábra). 

 
 
 

 
3. ábra. A csomópontok és a hőátviteli ellenállások kapcsolata 

 
A fotovillamos modulok szerkezeti felépítése változó, de a leggyakrabban használt 

anyagok, az üvegből készült fedőréteg, az EVA (ethylen-vinyl-acetat) beágyazóréteg, ami a 

Üvegfedés 

Műanyag beágyazás 

Hátoldali merevítés 

Ng  Ne1  NSi  Ne2  Nb 

2 4 1 5 
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szilícium cellákat védi az oxidatív behatásoktól, és a hátoldali védőréteg amely többnyire 
TEDLAR anyagú. 

 
1. táblázat. A napelem modul anyagának tulajdonságai 
 

 Sűrűség Hővezetés Fajhő Rétegvastagság 

Üveg fedés (Ng) 2580 kgm-3 0,98 Wm-1K-1 79 Jkg-1K-1 3 mm 

Beágyazó réteg (Nei) 939 kgm-3 0,23 Wm-1K-1 1926 Jkg-1K-1 0,5 mm 
(2 rétegben) 

Szilicium (Nsi) 2730 kgm-3 144 Wm-1K-1 712 Jkg-1K-1 0,4 mm 

Hátoldali védőréteg 
(Nb) 150 kgm-3 0,36 Wm-1K-1 1200 Jkg-1K-1 0,1 mm 

 
A fotovillamos rendszer esetében az abszorber oldalán fellépő hőáramforrást (a 

napsugárzást) és a szél hatását hőáram-generátorral jelképezzük, míg a környezeti 
hőmérsékletet termikus feszültségforrással szimbolizáljuk (4. ábra). 
 

 
 

4. ábra. A fotovillamos modul hőáramhálózatos modellje 
 
A tranziens állapotra érvényes termikus modell a hőáramhálózatos modell alapján: 

 
( ) ( ) ( )τΦ

dτ
τdT

C+τTG = , (2) 

Ahol G a hőátviteli mátrix, C a hőkapacitás mátrix, T a hőmérséklet oszlopvektor, Φ  a 
hőáram oszlopvektor. 

G hőátviteli mátrix: 

,  (3) 

,  i = 1, 2, ... , 0. (4) 
 
2. táblázat. A hőátviteli mátrix identifikált paraméterei (G) 
 
50-(1/αA) ∆τ 0,605 1 0 0 
0,605 0 72,105 0 0 
1 72,105 950 72,105 0 
0 0 72,105 0 0,295 
0 0 0 0,295 0-(1/αA) ∆τ 
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3. táblázat. A hőkapacitás mátrix paraméterei (C) 
 
237 JK-1 0 0 0 0 
0 963 JK-1 0 0 0 
0 0 285 JK-1 0 0 
0 0 0 963 JK-1 0 
0 0 0 0 120 JK-1 
 

A tranziens modell (2) alapján felírható az analóg számítógépes kapcsolás, mellyel 
identikus a LabView blokk diagram. Így ezt párhuzamosan futtatva az adatgyűjtő 
programjával, a mérési adatok átadhatók a modellnek, és egy grafikus megjelenítőn 
(Waveform Chart) megjelenítve mérés közben összehasonlíthatók az eredmények. 

 
 

4. Eredmények 
 
Az adatok értékelése folyamatban van, de már kijelenthető, hogy a modell eredményei és a 

mért adatok közti eltérés hibahatáron belül van, és így a rendszer hatásfoka pontosan 
megadható. A modell előnye, hogy a meteorológiai paraméterek matematikai közelítése által 
(FARKAS I. 1999) egyes tervezett rendszerek is vizsgálhatók, illetve megállapítható egy 
pontosabb energiamérleg a cellahőmérséklettől függő hatásfok ismeretében. 
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Somossy Éva Szabina1−Tóth Tamás2 
 

A biomassza alapú villamosenergia-termelés támogatási kérdései 
Magyarországon 

 
 

Abstract 
 
The purpose of this paper is to highlight the anomalies of the present support system of biomass based 
electricity production (the so called KÁT) and to demonstrate a better system which induces green-
field investments into decentralized and more efficient biomass power plants. This way we can take 
advantage of the positive externalities of local energy production like job creation, rural development 
and reduction of energy import dependency. In the wake of the present economic crisis, harnessing the 
potentials of biomass can be a good take-off point for the Hungarian economy. The introduction of a 
more efficient support system for biomass based electricity production (and cogeneration) can serve 
therefore not only to fulfil the binding EU renewable targets, but also as a good tool for economic 
policy. The new renewable support system to be introduced next year will hopefully favour the 
deployment of biomass based power production. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Tanulmányunk célja, hogy rávilágítson azokra az anomáliákra, melyek az elmúlt években a 

biomassza alapú villamosenergia-termelés támogatási környezetét jellemezték, és utat 
mutasson egy olyan támogatási rendszer kialakítása felé, mely a zöldmezős, decentralizált és 
nagyobb hatásfokú biomassza erőművek elterjedését segíti, kihasználva a lokális 
energiatermelés munkahelyteremtő, vidékfejlesztő és energiaimport kiváltó pozitív hatásait. A 
biomassza energetikai célú hasznosítása a jelenlegi válság közepette egy kitörési pont lehet a 
magyar gazdaság számára, így az Unió felé vállalt célok teljesítésén túl a zöld 
villamosenergia-termelés hatékonyabb támogatása hazai gazdaságpolitikai eszközként is 
szolgálhat. Elmondható, hogy a jelenlegi kötelező átvételi támogatási rendszer (KÁT) 
mindeddig nem segítette elő hatékonyan a biomassza alapú hő- és villamosenergia-termelés 
elterjedését. A jövőre várható új megújuló támogatási rendszer (METÁR) remélhetőleg 
kedvez majd a biomassza energetikai célú elterjedésének, hiszen hazánk e téren gazdag 
erőforrásokkal rendelkezik. 

 
 

2. A biomasszára vonatkozó uniós és hazai célkitűzések 
 

2.1. Uniós célkitűzések 
 
Az Európai Unió elkötelezte magát a megújuló energiák, ezen belül pedig a biomassza 

részarányának növelésére. Az Európai Tanács által 2007 márciusában elfogadott Klíma-és 
Energiacsomag részét képezi az ún. „20-20-20” célkitűzés, melynek eleme a 2020-ra elérendő 
20%-os megújuló energia arány az Unió teljes végső energiafogyasztásán belül. A kitűzött 
megújuló részarány eléréséhez a biomassza alapú energiatermelés nagyban hozzájárulhat, 

                                                            
1 Somossy Éva Szabina Közgazdasági Elemző és Fenntartható Fejlődés Osztály, Magyar Energia Hivatal, Budapest 
E-mail: somossye@eh.gov.hu 
2 Tóth Tamás Közgazdasági Elemző és Fenntartható Fejlődés Osztály, Magyar Energia Hivatal, Budapest 
E-mail: totht@eh.gov.hu 
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hiszen mind villamos energia, mind hő és közlekedési célú (bio)üzemanyag előállítására 
kiválóan alkalmas. Az alternatív hajtóanyagokra vonatkozóan külön, minden tagállamra 
vonatkozó célkitűzés is bevezetésre került, hiszen 2020-ig 10%-os alternatív üzemanyag 
arány elérése a cél a teljes közlekedési célú energiafelhasználáson belül. (TÁJÉKOZTATÓ A 
MEGÚJULÓ ENERGIA ÉS KLÍMAVÁLTOZÁS CSOMAGRÓL 2008) 

 
 

2.2. Hazai célkitűzések 
 
Az Európai Unió 2009-ben kiadott új megújuló direktívája (2009/28/EK) kötelezővé tette a 

tagállamok számára ún. nemzeti cselekvési tervek kidolgozását, melyek tartalmazzák a 2020-
ra elérendő megújuló energia arányt a teljes végső energiafogyasztáshoz képest, illetve az e 
cél eléréséhez kapcsolódó ütemtervet és intézkedéseket. 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve (a továbbiakban: NCsT) 
2020-ra 14,65%-os megújuló részarányt tűzött ki a bruttó végső energiafelhasználáson belül, 
ennek részcéljaként a megújuló alapú villamos energia tervezett aránya 10,9% a bruttó végső 
villamosenergia-fogyasztásból. A szilárd biomassza alapú villamosenergia-termelés a 2010. 
évi 1870 GWh-ról 2020-ra 2688 GWh-ra nőne, arányait tekintve viszont 66%-ról 48%-ra 
csökkenne a 2020. évi teljes megújuló mixen belül (vö. 1. és 2. ábra). Az NCsT szerinti tíz 
éves időtartamot tekintve látható, hogy a szilárd biomassza alapú villamosenergia-termelés az 
évtized közepére jelentősen lecsökken (1. ábra). Ennek hátterében a régi biomassza-szén 
vegyes tüzelésű blokkok ekkorra valószínűsíthető kiesése áll, minek után új zöldmezős 
beruházások megvalósításával jelentősen megugrana a termelés.  

 

   
 

1. ábra. Szilárd biomasszából történő NCsT 
szerinti villamosenergia-termelés 2010-2020 

között, GWh 

2. ábra. NCsT szerinti megújuló villamos energia 
mix 2010-ben és 2020-ban 

 
Az NCsT jelentős hangsúlyt helyez a szilárd biomasszára3, annak energetikai hasznosítását 

egyben fontos agrár-és vidékfejlesztési eszköznek tekinti. A szilárd biomassza alapú 
villamosenergia-, illetve kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés terjedése jelentős 
munkahely-teremtési potenciállal bír, valamint hozzájárul a vidéki térségek önállóbb 
energiaellátásához, helyi tüzelőanyag-beszállítók alkalmazásával pedig a vidékfejlesztést, a 
helyi kkv-k megerősödését is elősegítheti. A helyi foglalkoztatási szinergiák kihasználása 
érdekében a dokumentum érdemesebbnek tartja – a nagy kapacitású erőművek 
hatásfokjavítása mellett – a helyi, decentralizált kis-közepes kapacitású (max. 20 MWe) 
erőművek létesítését. Ez többek között azért is előnyös, mert a nagyobb erőművek 

                                                            
3 A továbbiakban „biomassza” alatt a szilárd biomasszát értjük, és nem foglalkozunk a biogázzal, illetve a 
bioüzemanyagokkal. 
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megnövekedett biomassza igénye nagyobb távolságokról történő beszerzést is igénybe vehet, 
ami jelentősen csökkenti a biomassza környezeti előnyét a fosszilis energiahordozókhoz 
képest. Az NCsT az energetikai célú biomassza felhasználás terén elsősorban az 
energianövények, illetve a mezőgazdasági melléktermékek hasznosítását preferálja. 

A 2011 októberében az Országgyűlés által elfogadott „Nemzeti Energiastratégia 2030” 
dokumentum hasonló prioritásokat fogalmaz meg a biomasszával kapcsolatban (pl. 
munkahelyteremtés, vidékfejlesztés). A bioenergetika terén kiemelt célként kezeli a 
nagyhatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés elterjesztését, továbbá a rossz 
hatékonyságú, elavult vegyes tüzelésű blokkok fokozatos kiváltását. Az Energiastratégia 
fontos célkitűzése az ún. kétpólusú mezőgazdaság megteremtése, mely a keresleti-kínálati 
viszonyoknak megfelelően rugalmasan tud váltani az élelmiszer, illetve az energetikai célú 
biomassza termelés között. 

 
 

3. A biomassza alapú villamosenergia-termelés támogatása, a kötelező átvételi rendszer 
problémái 

 
Az alábbi 3. ábrán a kötelező átvételi rendszer (KÁT) keretében kifizetett „támogatás” (a 

„támogatott” ár és a KÁT rendelet szerinti, támogatást nem tartalmazó alapár különbsége) 
kategóriák szerinti megoszlása látható 2010-ben: 

 

 
 

3. ábra. A kifizetett KÁT „támogatás” alakulása kategóriák szerint (millió Ft;%) 
 
Látható, hogy a kapcsolt (főként fosszilis bázisú) hő- és villamosenergia-termelésre jutott a 

„támogatás” döntő hányada (66%), míg a megújuló alapú villamosenergia-termelés az összes 
„támogatási összeg” harmadát kapta. Ennek hátterében az áll, hogy az eddigi társadalmi-
szociálpolitikai megfontolások alapján a kötelező átvételi rendszeren keresztül kívánták 
támogatni a távfűtést is, így a fosszilis bázisú kapcsoltan termelő egységek is bekerültek a 
támogatásra jogosultak körébe. Ott, ahol a hőkereslet gazdaságosan volt kielégíthető, a 
támogatás jelentősen ösztönözte a földgáz alapú gázmotorok kiépülését, így a támogatási 
rendszer a nyugat-európai példákkal (pl. Dánia) ellentétben nem a megújuló bázisú távfűtés 
kiépítését segítette elő. A főként földgáz alapú kapcsoltan termelő egységek nagyarányú 
támogatása ráadásul félreértésre adhatott okot, miszerint a megújuló (beleértve a biomassza) 
alapú villamosenergia-termelés KÁT rendszeren keresztüli támogatása jelentős mértékben 
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növelné a végfogyasztói villamos energia árat (ténylegesen csupán 0,9 Ft/kWh-val növelte a 
teljes villamosenergia-fogyasztásra vetítve). 

A biomassza alapú villamosenergia-termelés 17%-os arányban részesült a teljes KÁT 
„támogatásból” 2010-ben. Megjegyzendő, hogy a fosszilis alapú kapcsolt termelők 2011. 
július 1-jével kikerültek a KÁT rendszerből, így a támogatási rendszer most már valóban a 
megújuló bázisú villamosenergia-, illetve kapcsolt hő-és villamosenergia-termelést támogatja. 

A jelenlegi KÁT rendszer problémái közé tartozik, hogy az átvételi árak nem veszik 
figyelembe a megújuló alapú technológiák eltérő költségeit, így minden arra jogosulttól 
lényegében azonos áron veszi át az átviteli rendszerirányító (MAVIR) a villamos energiát. A 
technológiai differenciálás hiánya a biomassza alapú villamosenergia-termelés esetében is 
problémát okoz, hiszen nem ösztönzi a zöldmezős, tisztán biomasszát felhasználó erőművek 
elterjedését. Jobban megérte a régi, rossz hatásfokú széntüzelésű erőműveket részben 
biomasszára (tűzifára) átállítani (ld. Vértes, Mátra, Bakonyi Erőmű, Tiszapalkonya), hiszen a 
korábban megszabott árszint mellett a vegyes tüzelés volt a legolcsóbb alternatíva (GRABNER, 
P.–TÓTH, T. 2008). 

A biomassza alapú áramtermelés égető problémája egyrészt, hogy a fent említett régi, 
vegyes tüzelésű erőművek KÁT kvótái kifutóban vannak. 2008-tól a Tiszapalkonyai Erőmű 
szünetelteti biomassza alapú termelését, valamint az ajkai Bakonyi Erőműnek 2010 végén 
lejárt a KÁT kvótája, és a többi vegyes tüzelésű erőmű is kivezetésre kerül az évtized 
közepéig. A villamosenergia-piacon bekövetkező változások érzékenyen érintették a 
biomassza tüzelésű erőműveket. Az AES Borsodi Erőmű Kft. kazincbarcikai nagyerőműve 
(88 MWe) pénzügyi nehézségek miatt ez év júliusától nem termel villamos energiát. A 2009-
ben zöldmezős beruházásként induló, 20 MWe-os Szakolyi Erőmű ellátási gondokkal küzd, és 
2011 márciusa óta nem termel. Hasonlóan parlagon hever 2010 közepe óta a szentendrei 
kiserőmű, mivel a felhasznált biomassza alapanyag árához képest alacsony a villamos energia 
piaci ára. 

Jelenleg Magyarországon csupán két, tisztán biomassza alapú villamos energiát termelő 
erőmű működik: a Pannongreen Pécsi Erőműve (49,9 MWe), valamint a Bakonyi Bioenergia 
Kft. Ajkai Hőerőműve (30 MWe). Az NCsT-ben kitűzött (szilárd) biomassza kapacitás 2020-
ra ezzel szemben 500 MWe(!), és jelenleg (a vegyes tüzelés nélkül) alig 80 MWe működő 
kapacitásnál tartunk, ami ráadásul 2020-ig várhatóan leállításra kerül (a KÁT kvóták lejárása 
miatt). Nagymértékű ösztönzésre van tehát szükség a szabályozói oldalon annak érdekében, 
hogy minél több zöldmezős biomassza projekt valósuljon meg az évtized végéig. Ennek 
érdekében valós költség alapon megújuló technológiánként szükséges differenciálni az 
átvételi árakat. 

Nemcsak a differenciálatlan átvételi árak jelentettek problémát a biomassza alapú 
villamosenergia-termelés elterjedése szempontjából, hanem azok, a környező országokhoz 
viszonyított alacsony értékei is. Míg a Közép-kelet-európai régió átlagos, biomasszára 
vonatkozó átvételi árai 120-150 EUR/MWh szinten mozognak, addig Magyarországon csak 
100 EUR/MWh átlagos átvételi ár a jellemző (SOMOSSY, É. ET AL. 2011). Ennek 
következtében a határokon egy ún. tüzelőanyag-elszívó hatás érvényesülhet a környező 
országok irányába (főként Ausztria és Szlovákia), hiszen a magyar tűzifából külföldön 
megtermelt villamos energiát magasabb áron lehet értékesíteni, így valószínűleg magasabb 
árat is kínálnak érte. Ebből az lehet a magyar szabályozás szempontjából a tanulság, hogy az 
új támogatási rendszer kialakításánál figyelembe kell venni a szomszédos országok erdészeti 
biomasszára vonatkozó átvételi árait, és ennek fényében kell kialakítani a hazai árakat is. A 
hazai erőművek ugyanis nemcsak egymással, hanem egyes faválasztékok esetén külföldi 
cégekkel (mind energetikai, mind fa-és papíripari) is versenyeznek. 
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4. Az új megújuló támogatási rendszer (METÁR) biomasszára vonatkozó tervezett 
elképzelései, nyitott kérdések 

 
A Kormány, illetve az illetékes Minisztérium szakmai szervezetei (többek között a Magyar 

Energia Hivatal) bevonásával jelenleg egy új támogatási rendszer kialakításán dolgozik, mely 
a hatályos kötelező átvételi rendszert (KÁT) váltaná fel. A megújuló és alternatív 
energiaforrásokból előállított hő- és villamos energia kötelező átvételi rendszerről (METÁR) 
szóló kormány-előterjesztés brüsszeli jóváhagyása esetén az új támogatási rendszer 2012. 
július 1-jével léphet életbe. 

Az új METÁR pozitívumai között említhető, hogy technológia és méret szerint, valós 
költség alapon differenciálja az átvételi árakat, ami biomassza esetén vegyes tüzelés helyett 
inkább a tisztán biomassza tüzelést ösztönzi. A befektetői környezet kiszámíthatóságát 
javíthatja, hogy az egyedi projektvizsgálat helyett egységes, 15 éves átvételi idő kerül 
bevezetésre. Az átvételi idő lejárta után a biomasszát hasznosító erőművek fennmaradását 
szolgálhatja az ún. barna tarifa, melyet a működési költségek fedezésére lehet kérvényezni.  

Az erőművek hatékonyságjavulását segítheti elő a biomassza tüzelésre vonatkozó hatásfok 
követelmények szigorítása, valamint bizonyos referencia hatásfok elérése vagy meghaladása 
esetén hatékonysági bónuszok nyújtása. A biomassza alapú kapcsolt hő-és villamosenergia-
termelés elterjedését kívánja elősegíteni a zöldhő bónusz bevezetése.  

Az új megújuló támogatási rendszer tervezetének azonban említhető néhány olyan 
intézkedése, melyeket a szakmai szervezetek vitatnak. Az NCsT decentralizációs 
törekvéseinek megfelelően erdei biomasszát hasznosító erőművek esetén 10 MWe 
kapacitáskorlát kerülne bevezetésre (távhő ellátás esetén 20 MWe), ami egyes szervezetek 
szerint bekorlátozza a hazai biomassza potenciál hasznosítási lehetőségeit, valamint az NCsT-
ben megfogalmazott célok teljesülését is hátráltatja. Ehelyett inkább azt javasolják, hogy 
kilométer arányos útdíjat vezessenek be a biomassza alapanyagok szállítására vonatkozóan, 
így nem érné meg nagy távolságokról szállítani a tüzelőanyagot. 

További nyitott kérdés a biomassza tüzelésre vonatkozó szigorú minőségi és területi 
fenntarthatósági korlátozás bevezetése. A szakmai szervezetek véleménye szerint a magyar 
erdőgazdálkodás jelenleg is fenntartható, nincs szükség a tűzifa használat korlátozására, ha 
ugyanis ezt tesszük, a magyar tűzifát külföldre fogják exportálni. A területi biomassza 
potenciálokhoz igazodó ún. engedély kiosztási kvóták tekintetében túlszabályozási veszélyt 
sejtenek, illetve részletszabályok ismeretének hiányában egyelőre nem tisztázott az a kérdés 
sem, hogy miként kerülnének meghatározásra a kvótaallokáció szabályai. 

A fenti kérdések tisztázása végett véleményünk szerint a szakmai szervezetekkel további 
egyeztetések folytatása szükséges. Elmondható azonban, hogy a METÁR koncepció 
alapvetően jó irányban próbálja meg kezelni a jelenlegi támogatási rendszer problémáit, és 
bevezetésével jobb feltételek teremtődnek a hazai biomassza alapú villamosenergia-termelés 
számára. 
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A megújuló alapú villamosenergia-termelés közös támogatási rendszerének 
regionális lehetőségei 

 
 

Abstract 
 
The purpose of the paper is to examine the possibilities of an EU-wide or a regional common support 
system for renewable electricity production. The EU’s new renewable directive introduces the option 
for two or more member states to harmonize or unite their renewable support systems. This paper 
reviews mainly the possibilities of harmonized feed-in tariff and green certificate systems and 
examines the rationale behind regional common support systems. In the CEE region, on-going studies 
examine the possibilities how Hungary could take advantage of such a common support system for 
renewable electricity production. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Jelen tanulmány célja, hogy megvizsgálja a megújuló alapú villamos energiára vonatkozó 

közös támogatási rendszerek (KTR) kialakításának lehetőségeit az Európai Unióban, illetve 
régiós szinten. Az Európai Unió új megújuló irányelve lehetőséget ad arra, hogy egyes 
tagállamok önkéntes alapon harmonizálják, illetve egységesítsék megújuló energiákra 
vonatkozó támogatási rendszereiket. A tanulmány alapvetően a kötelező átvételi, illetve zöld 
bizonyítvány rendszer harmonizációs lehetőségeit tekinti át, valamint megvizsgálja a 
regionális KTR elméleti alapjait és gyakorlati lehetőségeit is. A Közép-kelet-európai régió 
tekintetében jelenleg még folyik a vizsgálat arra vonatkozóan, hogy hazánk mennyiben tudná 
kihasználni a közös támogatási rendszerek nyújtotta lehetőségeket. 

 
 
2. A közös támogatási rendszer mint a rugalmassági mechanizmusok legmagasabb 

szintje 
 
Az Európai Unió új, 2009/28/EK irányelve a megújuló energiák támogatásáról kimondja, 

hogy a tagállamokat ösztönözni kell a megújuló célkitűzések teljesítése érdekében az 
együttműködés minden formájának kihasználására. Ennek érdekében az Európai Bizottság 
egy lehetséges alternatívaként ún. rugalmassági mechanizmusok bevezetését javasolja, 
melyek a Direktíva szerint az alábbi négy formát ölthetik: 

 tagállamok közötti statisztikai átruházás, 
 tagállamok közös projektjei, 
 tagállamok és harmadik országok közös projektjei, valamint, 
 közös támogatási rendszerek létrehozása. 

A rugalmassági mechanizmusok alapvető célja, hogy uniós szinten csökkenjenek a 
megújuló célkitűzések elérésének költségei. Ha tehát az egyik tagállam teljesíteni kívánja 
megújuló célját, és az számára túl költséges, egy másik tagállamban is megvalósíthassa a 
beruházást, de mégis a saját nemzeti célkitűzésébe számíthassa be a külföldön megtermelt 
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megújuló energiát. A Bizottság kezdetben a kötelező bevezetést támogatta, de a tagállamok 
nyomására a rugalmassági mechanizmusok alkalmazásának kérdése végül nemzeti hatáskörbe 
került, így bevezetésük önkéntes tagállami döntés eredménye lehet. 

A rugalmassági mechanizmusok által lehetővé tett kooperáció több szinten, illetve két vagy 
többoldalúan is megvalósulhat. Ennek megfelelően beszélhetünk államok közötti, illetve 
államok és vállalatok közötti együttműködési formákról is. 

A tagállamok közötti együttműködés legmagasabb formája, ha közös (vagy részben közös) 
támogatási rendszert vezetnek be a megújuló bázisú villamos energiára, ill. fűtésre-hűtésre 
vonatkozóan. 

A direktíva szerint tehát közös támogatási rendszert (rövidítve: KTR) minimum két uniós 
tagállam hozhat létre, ennek alapján tehát regionális támogatási rendszerek létrehozására is 
mód nyílik. A KTR-ben nem kötelező részt venni, ahhoz önkéntesen csatlakozhatnak a 
tagállamok. Az irányelv szerint KTR-nek tekinthető a támogatási rendszer egységesítése, de 
az az eset is, ha a tagállamok csak részben hangolják össze támogatási rendszereiket. 

Egy közös támogatási rendszer létrehozásakor alapvetően a legkedvezőbb feltételekkel 
rendelkező ország(ok)ban fognak kiépülni a megújuló kapacitások, ami ennek/ezeknek az 
ország(ok)nak megújuló többletet, a többinek pedig hiányt generál. A direktíva e probléma 
áthidalására lehetővé teszi, hogy a többletet előállító tagállam(ok) egy meghatározott 
megújuló energiamennyisége beszámítson a hiányban szenvedő tagállam(ok)éba. Ez két 
módon történhet meg az irányelv szerint: 

1) Statisztikai átruházás keretében, vagy 
2) Egy közös megegyezés alapján meghatározott elosztási mechanizmus segítségével: 

közös, garantált árú kötelező átvételi rendszer bevezetése esetén például a tagállamok 
létrehozhatnak egy közös alapot, melyből a megújuló termelők támogatását fizetik. A 
méltányos elosztás érdekében minden tagállam az általa elfogyasztott villamos energia, avagy 
a megújuló célkitűzés arányában járulna hozzá a közös alap terheihez. 
 
 

3. A közös támogatási rendszer lehetséges formái 
 
Az alábbiakban a két leginkább elterjedt és egymással versenyző támogatási rendszer 

KTR-változata kerül bemutatásra. 
 
 

3.1. Közös kötelező átvételi rendszer (közös FIT, prémium) 
 
Harmonizálható a garantált árú kötelező átvétel, de a prémium rendszer is, illetve a kettő 

kombinálható is egymással. A fix tarifa/prémium meghatározható uniós vagy tagállami 
szinten, illetve mindkét szinten. 

A közös kötelező átvételi rendszert érdemes úgy kialakítani, hogy minden egyes megújuló 
alapú technológia különböző támogatást kapjon, mivel a technológia-specifikus rendszer 
sokkal hatékonyabb és diverzifikáltabb megújuló portfólió kialakulásához vezet, mint az 
egységes tarifákat/prémiumokat nyújtó kötelező átvétel. (BERGMANN J. 2008). 

 
 

3.2. Közös forgalmazható zöld bizonyítvány rendszer (közös FZB) 
 
Közös zöld bizonyítvány rendszer bevezetése esetében az egész Európai Unióra nézve 

közös megújuló villamos energia kvóta teljesítését írják elő, az egyes tagországoknak tehát 
nem szükséges nemzeti szintű kvótacélokat kitűzni és elérni. Ennek következtében a 
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megújuló alapú villamosenergia-termelő kapacitások a relatíve nagy megújuló energia 
potenciállal, ill. relatíve alacsony termelési költségekkel rendelkező országokban fognak 
kiépülni. Az így keletkező többlet, ill. hiányzó megújuló bázisú villamos energia mennyiséget 
az egyes országok zöld bizonyítványok nemzetközi exportjával, ill. importjával tudják 
kiegyenlíteni. Ennek érdekében viszont szükség van közös eredetigazolási rendszer, ill. egy 
határokon átívelő zöld bizonyítvány kereskedési platform kiépítésére. (FÜRSCH ET. AL. 2010) 
Az FZB-kkel tehát határon túl is lehetne kereskedni, vagyis kialakulna egy nemzetközi zöld 
bizonyítvány piac. 

 
 

4. A közös támogatási rendszerek regionális lehetőségei 
 
Elméletben lehetőség van arra, hogy két vagy több ország regionális szinten hozzon létre 

egy közös támogatási rendszert, ún. támogatási klasztert. 
Jensen és Morthorst azt vizsgálta, hogy miként épülhet fel egy regionális támogatási 

rendszer akkor, ha közös a villamosenergia-piac is, illetve ha csak nemzeti árampiacok 
léteznek (JENSEN, S. G.–MORTHORST, P. E. 2006). 

Két elméleti országot vizsgáltak, melyeknek különbözik a villamosenergia-rendszerük, 
illetve eltérőek a feltételek a megújuló alapú technológiák számára. Az eltérő feltételekre 
azért van szükség, hogy ki lehessen használni a koordináció és harmonizáció hatékonysági 
előnyeit. A két ország a következőképpen jellemezhető: 

 A ország: Jó feltételek a megújuló alapú energiatermelés számára. Emellett azt 
feltételezzük, hogy magas a szélenergiából termelt villamos energia támogatása. A 
hagyományos fosszilis erőművek is hatékonyan termelnek, alacsonyak a termelési 
költségeik és a CO2-kibocsátásuk. 

 B ország: A megújuló alapú energiatermelés feltételei közepesek, vagyis közepes 
vagy alacsony a szélenergiából termelt villamos energia támogatása. A hagyományos 
erőművek termelése kevésbé hatékony, hiszen az erőműpark döntően elavult 
erőművekből tevődik össze, melyeknek magasak a termelési költségeik és a szén-
dioxid-kibocsátásuk. 

Az első esetben a már közös villamosenergia-piaccal rendelkező két ország nemzeti 
megújuló támogatási rendszerét egyesíti, és így létrejön egy regionális támogatási rendszer. 
Példaként említhető Svédország és Dánia, hiszen jelenleg közös a villamosenergia-piacuk, és 
a modell azt vizsgálja meg, hogy mi történne, ha egyesítenék megújuló támogatási 
rendszereiket. 

A fenti esetben mind a megújuló alapú, mind a hagyományos erőművi kapacitásokat abba 
az országba telepítik, ahol a termelés feltételei a legoptimálisabbak. A modell a két országot 
úgy kezeli, mintha egyetlen entitásról lenne szó, azzal a különbséggel, hogy a két ország 
megújuló, illetve fosszilis alapú villamos energiát exportál, illetve importál egymás között. 

Feltételezzük, hogy a közös támogatás kötelező átvételi rendszer, ahol egy közös alapból 
finanszírozzák a megújuló támogatásokat (ld. 1. ábra). 

A szerzők megvizsgálták, hogy a közös támogatási rendszer létrehozása milyen hatással 
járna az eredeti állapothoz képest (vagyis ha csak regionális villamosenergia-piac létezne). 
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1. ábra. A regionális közös átvételi rendszer sematikus ábrája, közös villamosenergia-piacot 
feltételezve (Forrás: Jensen-Morthorst 2006) 

 
A megújuló alapú villamosenergia-termelést tekintve azok a technológiák fognak kiépülni, 

melyek termelési határköltsége az adott átvételi árnál kisebb, és az ezen technológiák által 
termelt villamos energia átvétele kap elsőbbséget a villamosenergia-piacon. Mivel közös a 
tarifa, ennek megfelelő nagyságú megújuló zöldáramot fognak megtermelni az egész piacon, 
a termelés eloszlása pedig az adott országban elérhető megújuló energiaforrásoktól, valamint 
a fosszilis termelés hatékonyságától fog függeni. A megújuló alapú villamosenergia-termelés 
tehát a leginkább megújuló energiaforrásokkal (esetünkben szélenergiával) ellátott országban 
fog megvalósulni, függetlenül attól, hogy előzetesen az országok milyen eloszlásban 
állapodtak meg. Ennek alapján A országban az eredeti állapothoz képest növekedne a 
szélerőművek száma, míg B országban csökkenne. 

Mivel azt feltételeztük, hogy a megújuló alapú villamos energia átvétele prioritást élvez, 
egy közös villamosenergia-piac esetén a megújuló erőművek kiváltják a legkevésbé 
hatékonyan termelő fosszilis erőműveket a régióban, függetlenül attól, hogy azok melyik 
országban termelnek. Általánosságban tehát elmondható, hogy a megújuló létesítményeket a 
leginkább erőforrás-hatékonyabb területekre fogják telepíteni, míg a legnagyobb költséggel, 
hatékonytalanul termelő fosszilis erőművek kiszorulnak a piacról. 

A és B ország esetében a fentiek alapján az addicionális megújuló alapú villamosenergia-
termelés arányában csökkenne a hagyományos erőművi termelés, és a megújuló erőművek 
kiváltanák B ország nem hatékonyan termelő fosszilis létesítményeit. 

A fogyasztók költségei A országban lennének magasabbak, ahol több a megújuló erőmű, 
ezért ahhoz, hogy a terhek egyenlően legyenek elosztva, egy közös alapot kell létrehozni, 
amiből az összes megújuló termelő támogatását fizetik. Az egyes országok a közös alaphoz 
teljes villamosenergia-fogyasztásuk vagy megújuló céljaik arányában járulnának hozzá. Így a 
fogyasztói költségek az egyes országok teherviselése alapján fognak megoszlani. Esetünkben 
feltételezzük, hogy mindkét ország azonos mértékben járul hozzá a költségekhez, így a 
fogyasztói terhek is azonosak, illetve ugyanolyan mértékben fognak növekedni. 

A két ország közötti villamosenergia-kereskedelem A országból B országba fog irányulni, 
hiszen A ország a közös támogatási rendszer bevezetése folytán sokkal több villamos energiát 
fog előállítani. 

A második vizsgált esetben két különálló villamosenergia-piaccal rendelkező ország 
egyesíti megújuló támogatási rendszerét (ld. 2. ábra). Példának említhető Németország és 
Spanyolország, akik fenntartanák nemzeti árampiacaikat, de közös átvételi tarifát vezetnének 
be. 
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2. ábra. A regionális közös átvételi rendszer sematikus ábrája, nemzeti villamosenergia-piacokat 
feltételezve (Forrás: Jensen-Morthorst 2006) 

 
A megújuló alapú villamosenergia-termelést tekintve ugyanaz mondható el, mint a közös 

villamosenergia-piacot feltételező esetben, vagyis A országban növekszik, B országban 
csökken a megújuló alapú energiatermelés. 

Mivel a villamosenergia-piac nem egységes, a megújuló erőművek nem tudják a B 
országbeli hatékonytalan fosszilis erőműveket kiváltani, ezért lehetséges, hogy A országban 
egyes hatékonyan termelő hagyományos erőműveket is kiszorítanak a piacról, ami a nagyobb 
megújuló potenciállal rendelkező ország villamosenergia-rendszerében problémákat okozhat. 

A fogyasztói költségek megosztásához ebben az esetben is szükség van egy közös alap 
létrehozására, amihez a tagországok bizonyos kritériumok alapján járulnak hozzá. A 
fogyasztói költségek abban az országban lesznek magasabbak, ahol hatékonytalanabb a 
villamosenergia-termelés. 

A fenti elméleti példa tehát azt mutatja, hogy a közös támogatási rendszer sikerességének 
egyik alapvető feltétele a közös, integrált villamosenergia-piac megléte. 

A gyakorlatban közös támogatási rendszerek kialakítására eddig még nem volt példa az 
Európai Unióban. Norvégia és Svédország ugyan egy közös zöld bizonyítvány rendszert 
kívánt kialakítani, de a tárgyalások megakadtak, mivel a kezdeményezés előreláthatólag 
hátrányosan érintené Svédország megújuló energia piacát. A kutatások ugyanis azt mutatták, 
hogy Norvégiában a közös rendszer bevezetésével növekedne a beépített szél-és vízenergia 
kapacitás, míg Svédországban az ezen megújuló energiaforrásokból termelt villamos energia 
mennyiség csökkenne. (GREENSTREAM FINAL REPORT 2010) A norvég-svéd kezdeményezés 
kudarcának hátterében az állt, hogy hiányzott a támogatási rendszer sikerességének másik két 
kritériuma: annak ellenére, hogy a két ország nagykereskedelmi villamosenergia- és 
kiegyenlítő energia piaca egymással nagymértékben integrált, az energiapolitikai 
törekvésekben jelentős különbségek voltak tapasztalhatóak, illetve a megújuló energiamixek 
hasonlósága miatt nem volt lehetőség a kölcsönös előnyök kihasználására (vagyis az egyik 
ország járt volna jól a másik kárára). 

A kelet-közép-európai régióban (beleértve Magyarországot is) egy közös támogatási 
rendszer bevezetése előtt érdemes megvizsgálni az annak sikerességét befolyásoló tényezőket. 
Megállapítható, hogy a KTR kialakításának fizikai feltételei még nem teljesültek, hiszen a 
régiós villamosenergia-piacok még nem integráltak kellőképpen, illetve a határkeresztező 
kapacitások is szűkösek. A megújuló energiafelhasználáson belül jellemzően a biomassza 
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hasznosítás dominál (hasonló megújuló energiamix), így a norvég-svéd példa alapján 
feltehetőleg a legnagyobb potenciállal és a legalacsonyabb termelési határköltséggel bíró 
országokba települnének a megújuló kapacitások. További vizsgálat szükséges annak 
megállapítására, hogy egy KTR bevezetése a régióban Magyarország számára milyen 
előnyökkel és hátrányokkal járna, és hogy ennek alapján hazánknak érdemes volna-e részt 
vennie egy ilyen kezdeményezésben. 

A térségbeli nemzeti energiapolitikák a célokat illetően jelentős eltéréseket mutatnak, így 
nehéz volna megegyezni egy közös támogatási rendszerben (kötelező átvétel vagy zöld 
bizonyítvány), melynek bevezetését a kelet-közép-európai országok jelenleg nem is tervezik. 
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Csapi Vivien1 
 

Az energia-összetétel optimalizálás szempontjai 
 
 

Abstract 
 
Planning a generation portfolio is not like investing in financial securities, there are different parties, 
with different preferences, which vary with the number and range of uncertainty effects. The 
applications of portfolio theory to the power generation sector enable policy makers and electricity 
supply system analysts to consider the mix of power generation technologies by performing portfolio 
analysis. Approach and basic application objectives of the portfolio theory vary depending on whether 
the analysis identifying an optimal portfolio is carried out by a power producer or we are searching the 
optimal portfolio of consumers. After identifying the possible parties, we discuss the possible goals of 
this optimization, then we explain the factors affecting optimality. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A villamos energia tervezés nem más, mint egy beruházási döntési probléma, melyet a 

befektetők gyakran a portfólió-elmélet segítségével értékelnek a megfelelő kockázatkezelés, 
valamint a portfólió teljesítményének maximalizálása érdekében. A közeljövő energia 
beruházásai az elkövetkező évtizedek energia-összetételét, kumulatív kibocsátását, illetve a 
fosszilis tüzelőanyagok égetésének hatását határozzák meg. A befektetők és energia-tervezők 
számára fontos a tradicionális energia-összetétel tervezési eljárások, úgymint a 
legalacsonyabb költség, illetve az ún. teljes költség (levelised cost of electricity, LCOE) 
módszerek hátrányainak felismerése, és az általuk megfogalmazott döntési javaslat 
kiegészítése az értékelési módszerek következő generációjával, melyek már képesek a 
tényezők, az egyes portfólió elemek közötti kölcsönhatások számításba vételére. 

A Markowitz-féle (1952) (mean-variance) portfólió-elmélet hasznos lehet a tradicionális 
értékelési megközelítések kiegészítésére, és egy ország, szabályozói kör, vagy egy, a villamos 
energia értékteremtési lánc önálló entitásának informálására, a liberalizált energia piacokon 
elérhető optimális villamos energia portfólió azonosításakor. Az olvasóban ezen a ponton 
felmerülhet néhány kérdés. Mit is optimalizálunk egy energia-összetétel tervezése során? 
Erőműveket, villamos energia termelési technológiákat? Kinek a szempontjából 
optimalizálunk? A termelő, a végfogyasztó, esetleg a kormányzat szempontjából? Végül 
pedig milyen szempontból optimalizálunk, mi az optimalizálás elsődleges célja? Költséget 
szeretnék csökkenteni? Profitot kívánunk optimalizálni? A kibocsátott káros anyag szintjét 
kívánjuk minimalizálni? Esetleg a portfólió-elmélet módszertanát „csupán” mint a kockázat-
diverzifikáció eszközét használjuk? A következőkben ezekre a kérdésekre válaszolva 
kívánom ismertetni az energia-összetétel tervezés komplex környezetét, feladatát és 
potenciális kimenetét. 

 
 

2. Optimalitás 
 
Az optimalitást meghatározó tényezők vizsgálatának, a villamos energia termelési 

technológiák összetételének értékelésére alkalmas módszerek gyökerei a modern 
pénzügyelméletben, elsősorban a portfólió-elméletben keresendőek. A modern portfólió-
                                                            
1 Csapi Vivien Pécsi Tudományegyetem, Gazdálkodástudományi Intézet, Pécs E-mail: csapiv@ktk.pte.hu 
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elmélet a Nobel-díjas Harry Markowitz 50 évvel ezelőtti pionír munkásságára épül. Fontos 
jellemzője a portfólió-elméletnek, hogy nem nyújt a döntéshozó számára egy konkrétan 
definiált optimális portfóliót. Inkább azonosítja az optimális portfólióknak egy halmazát, 
melyek az ún. hatékony határfelületre esnek. Ezt követően a döntéshozón múlik egy portfólió 
kiválasztása erről a felületről, mely portfólió visszatükrözi az addicionális kockázatvállalási 
hajlandóságát az inkrementális hozam reményében. 

Mivel a több szempontú, hosszú távú portfólió-célkitűzéseket figyelmen kívül hagyó 
beruházások következményei manifesztálódtak, egy hosszú távon optimális villamos energia 
termelési portfólió birtoklásából származó előnyök egyértelműen felismerhetőek. 

A liberalizációt követően az optimalitás koncepcióját a villamos energia technológiák 
portfóliójára alkalmazva bonyolult feladattal találjuk szemben magunkat, mivel eltérőek a 
vélemények arról, hogy mit is kellene tenni, milyen mértékben ahhoz, hogy kielégítsük az 
optimalitás feltételeit. Vagyis az optimalitási szempontok immáron nem különíthetőek el 
élesen, illetve az optimalitást több tényező is befolyásolja. 

Ezek a tényezők: a megbízhatóság, a biztonság, a rugalmasság, a környezeti 
megfontolások, a társadalmi elfogadottság, és a meglévő energia-mix. A kínálatnak 
megbízhatónak kell lenni, ami annyit tesz, hogy folyamatosan képesnek kell lennie a kereslet 
kielégítésére, minimális megszakítások mellett. A kínálatnak biztonságosnak kell lenni, 
vagyis nem szabad, hogy az üzemanyag hiány által okozott szakadások veszélye fenyegesse. 
A termelési portfóliónak rugalmasnak kell lennie, vagyis képesnek kell lennie reagálni többek 
között a működés karakterisztikájának, az üzemanyag-áraknak, az üzemanyag 
elérhetőségének változására. Az éghajlatváltozás problémájának súlyosbodásával az elmúlt 
néhány évben a villamosenergia-termelés környezeti hatásainak vizsgálata növekvő hangsúlyt 
kap. Vagyis a villamos energia termelési technológiák portfóliójára vonatkozó döntés 
figyelembe kell hogy vegye, az egyedi technológiák környezeti hatásait. A biztonság egyike 
azon karakterisztikáknak, melyek iránt a nyilvánosság, a közvélemény mindig is fokozott 
érdeklődést tanúsított, illetve mely tulajdonság képes volt lakossági tiltakozások, panaszok és 
jogi lépések útján például a nukleáris termelés bővítését feltartóztatni több ipari ország 
esetében. A létező termelési összetétel figyelembe vétele mögötti logika viszonylag 
egyértelmű. Mivel minden egyes termelővállalat már kialakította termelési eszközeinek egy 
portfólióját, minden egyes jövőbeli portfólió kétség kívül szintén tartalmazni fogja ezeket az 
eszközöket. Más szóval az új kapacitás hozzáadott értéke függ a létező portfólió 
tulajdonságaitól és összetételétől (HICKEY ET. AL. 2010).  

 
 

3. A liberalizáció előtti idők 
 
A villamosenergia-összetétel tervezését vizsgálva nyilvánvalóan összetett problémával van 

dolgunk. Különösen igaz ez a liberalizált energiapiacokra, de szót kell említenünk a kiindulási 
helyzetről, vagyis a monopol körülmények között működő energiaszektor korántsem 
„egyszerű” viszonyairól. 

A liberalizációt megelőzően monopólium jellemezte a teljes villamosenergia-szektort. A 
villamosenergia-szolgáltatókat általános csatlakoztatási és ellátási kötelezettség terhelte, 
vagyis mindenkit csatlakoztatniuk kellett a villamosenergia-hálózathoz, majd ezt követően 
őket villamos energiával ellátni. Ahhoz, hogy ezt a törvény által előírt ellátási feladatot 
teljesíteni tudják a villamosenergia-szolgáltatók többek között erőművekbe voltak 
kénytelenek beruházni. A villamosenergia-szolgáltatók számára csekély volt a nyomás a 
beruházási döntéseket elsődlegesen gazdasági kritériumok alapján meghozni, mindössze 
jogszabályi előírás kötelezte őket a kielégítő, biztonságos és árhatékony/olcsó villamos 
energia szolgáltatásra. E jogszabályi előírások teljesítése érdekében erőmű-beruházások 
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valósultak meg, melyek előterében a mindenkori ellátásbiztonság biztosítása állt. Az erőmű-
beruházási döntéseket ezáltal elsősorban technikai kritériumok alapján hozták meg. A 
monopol helyzetet a stabil és költségfedező output-árak jellemzik (BECKER C. 1992). A 
tervezett erőműépítésre, a működésre és karbantartásra, valamint az erőmű leállításra 
vonatkozóan szinte minden információ elérhető, vagy legalábbis beszerezhető volt. A 
villamosenergia-kereslet könnyen előre jelezhető, hiszen az ellátási terület földrajzilag 
behatárolt, illetve a monopolhelyzetben lévő szolgáltató maga fedi le a teljes keresletet. A 
villamosenergia-értékesítés így a (nem létező) versenytársak által nem veszélyeztetett 
(GAIDOSCH L. 2009). A „vállalkozások” tehát a villamosenergia-kínálat tervezésekor jelentős 
szabadságot kapnak. Az erőmű-beruházások esetében mindez egy alacsony, illetve korlátos, 
behatárolható kockázatot jelent, hiszen a pénzáramok biztosak voltak, illetve nagyságuk előre 
jelezhető volt. Mindez az idegentőke juttatók alacsony hozamkövetelményében és a hosszú 
finanszírozási időszakokban tükröződik vissza. Az alapterhelésű területen többek között ezért 
építettek magas tőkeintenzitású és hosszú amortizációs idejű erőműveket (pl. atomerőmű). 
Összességében azt lehet mondani, hogy bár a környezeti szempontok alapvetően nem, vagy 
mindössze az utolsó időszakban merültek fel a monopol helyzetben végrehajtott 
energiatervezés során, a fentiek alapján a kockázatoknak és bizonytalanságoknak ekkor is 
számos forrása fellelhető volt, ugyanakkor az ezekből eredő költséghatásokat a termelő oldal 
korlát nélkül képes volt a végfogyasztókra hárítani (DYNER I.–LARSEN E. 2001). 

 
 

4. Liberalizációt követően 
 
A liberalizálást követően megszűntek a területi monopóliumok, és a végfogyasztók maguk 

választhatják meg energia-szolgáltatójukat. Bár a villamosenergia-termelőket (a liberalizált 
piacokon) fenyegető kockázatok jelentős része már a teljesen szabályozott, vertikálisan 
integrált iparágban is létezett, a befektetők már nem képesek ezen kockázatokból eredő 
költségek fogyasztókra, illetve adófizetőkre történő automatikus áthárítására. A létrejövő 
verseny a villamosenergia-szolgáltatóknál erős költségnyomást idézett elő, mellyel többek 
között racionalizálásra irányuló intézkedésekkel és a vállalkozások koncentrációjával vették 
fel a harcot. A legjobban a termelővállalatokat érinti a változó keretrendszer, hiszen óriási és 
általában irreverzibilis beruházásaik révén a liberalizált energiapiacok különféle kockázataival 
kénytelenek szembesülni. A villamos energia előállításába irányuló befektetés tehát egyre 
növekvő számosságú, a szektor szereplői számára fokozott terhet jelentő kockázati, és 
bizonytalansági tényező fenyegeti (WEBER C. 2008). Mindezt, valamint a monopol 
körülményekhez képest létrejövő kockázatbővülést a következő, 1. számú táblázat 
szemlélteti. 

Ezek a kockázatok eltérő módon sújtják a villamos energia előállítási technológiákat. 
Egyes kockázatok a szóban forgó technológiából, míg mások a technológiák 
kölcsönhatásából, illetve a környezetből erednek, melyben a villamosenergia-termelő vállalat 
a tevékenységét végzi. 

 
Összességében azt mondhatjuk, hogy a liberalizációt megelőzően, és a liberalizációt 

követően is ugyanazok a szereplők voltak jelen a villamosenergia-szektor táncparkettjén, 
közel ugyanazon bizonytalansági tényezők, más-más mértékben határozták meg döntéseiket; 
mindössze a bizonytalansági tényezők kezelésének módjában, illetve e menedzsment döntés 
hátterében meghúzódó mozgatórugók szempontjából tapasztalunk szignifikáns eltéréseket, 
melyek jelentősen eltérő energia-mixekhez vezettek. Mindezt az 1. számú ábra illusztrálja. 
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1. táblázat. Kockázat és bizonytalanság a villamos energia liberalizáció előtt és után (Forrás: Saját 
szerkesztés (IEA/NEA 2005; JOODE J.–BOOTS M. 2005; WIESE ET AL. 2008) alapján) 
 

Kockázati tényező Monopólium Verseny 
technológia elérhetősége, rendelkezésre állás ! ! 
technológia élettartama ! ! 
technológiai fejlődés ! ! 

Technikai/technológiai 
kockázatok 

technológia társadalmi elismertsége ! ! 
villamos energia ár Ø ! 
üzemanyagár ! ! Piaci ár kockázatok 
CO2 ár Ø ! 
kereslet Ø ! 
erőmű-kapacitás Ø ! Volumenkockázatok 
erőmű terhelés Ø ! 
jogszabályi változások ! ! 
környezeti költségek Ø/! ! 
piaci szerkezet Ø ! 

Szabályozási/politikai 
kockázat 

engedélyezési eljárások ! ! 
beruházási költségek ! ! 
változó működési költségek Ø ! Költségkockázatok 
fix működési és karbantartási költségek Ø ! 
termelésmenedzsment ! ! Szervezeti kockázatok hiba, kiesés, leállás ! ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
1. ábra. Az energia-összetétel optimalizálás dimenziói (Forrás: saját szerkesztés) 

 
Vagyis ahogyan azt az 1. ábra is szemlélteti az energia-összetétel optimalizálás kérdésében 

fogyasztói, termelői, és kormányzati, szabályalkotói oldalról érdemes vizsgálódni. A 
liberalizációt megelőzően viszonylag könnyen elhatárolhatóak voltak a különböző érdekelti 
csoportok preferenciái. A kormányzat elsősorban az ellátásbiztonságban, valamint a biztos 
kereslet minél költséghatékonyabb kielégítésében volt érdekelt, ennek megfelelően sokáig 
nem támasztott egyéb, korlátozó körülményeket a villamosenergia-termelővel szemben. A 
liberalizációt megelőzően nem sokkal előtérbe kerültek a környezeti szempontok, melyek 

 

Kormányzat, szabályozók 
(zöldek) 

 
Termelők 

 
Fogyasztók 

 

 
K  

Κ 

BIZTONSÁG

Árbizonytalanság 
Technológiai bizonytalanság 

Szabályozási (politikai) bizonyt. 

Volumen bizonytalanság 

Költség-bizonytalanság 

Kormányzat, szabályozók 
(zöldek) 

 
Termelők 

 
Fogyasztók 

 

K + 
CO2 
 

Π+ 
CO2 

CO2 

Árbizonytalanság
Technológiai bizonytalanság 

Szabályozási (politikai) bizonyt. 

Volumen bizonytalanság 

Költség-bizonytalanság 

 

+1 DIMENZIÓ: VERSENY 
Ahol K=költségszempontok (költségminimalizálás); Π=profitmaximalizálás; CO2=környezeti szempontok 
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megjelenése addicionális terheket rótt a termelőre. A villamos energia előállítja tehát a 
költségminimalizálási szempontokat szem előtt tartva, ezen ellátási kötelezettségének minél 
kisebb számú, minél hosszabb élettartamú beruházásokkal történő teljesítésére törekedett. A 
fogyasztók lényegében ebben az olvasatban nem is tekinthetőek az energia-összetételről 
hozott döntés közvetlen szereplőinek, mindössze mint árelfogadók, a termelők változó számú, 
és mértékű bizonytalansági tényezőivel szembeni „fedezeti pozíciók” vannak jelen. E döntési 
szituáció első dimenziói tehát maguk a szereplők, a második dimenziót a bizonytalansági 
tényezők jelentik, míg a végső energia-mixet meghatározó előbb ismertetett döntési 
kritériumok, döntési szempontok harmadik dimenzióként teljessé teszik a monopol 
körülmények között értelmezett energia-összetétel optimalizálási szituációt. 

Amennyiben hozzáadjuk a verseny dimenzióját ezen alapszituációhoz, azt tapasztaljuk, 
hogy bár a szereplők ugyanazok, a bizonytalansági tényezők száma megsokszorozódott, 
illetve kedvezőtlen hatásaik felnagyítódtak, valamint az energia-mixről hozott döntés 
immáron nem egy érdekelti csoportnál dől el. A villamosenergia-termelő a felek eltérő, 
keveredő, egymással mindenképpen kölcsönhatásban lévő preferenciái alapján, azokat 
figyelembe véve kénytelen meghozni beruházási döntését. 

 
 

5. Portfólió-elmélet és a villamosenergia-szektor 
 
A portfólió elmélet villamos energia beruházásokra alkalmazásának első kísérletében Bar-

LEV ÉS KATZ (1976) megalkották a fosszilis energiahordozók összetételének hatékony 
határfelületét az Egyesült Államokban és összehasonlították azt a szolgáltatók által 
ténylegesen alkalmazott energiahordozó összetétellel. Bár a szerzők arra jutottak, hogy a 
legtöbb szolgáltató elegendően diverzifikált, azt is megállapították, hogy a legtöbbjük egy 
viszonylag kockázatos portfóliót tartott fenn. Egy frissebb tanulmányban AWERBUCH és társai 
(2003) a portfólió elméletet alkalmazták az Európai Unió optimális termelési technológia 
összetételének közelítésére, melyben arra jutottak, hogy a termelési eszközök jelenlegi 
portfóliója a hatékony határfelületen belül van. Végül távolabbról közelítve a portfólió-
elmélet alkalmazhatóságát a villamosenergia-termelésre COSTELLO (2007) arra jutott, hogy a 
portfólió-elmélet alkalmazása előnyös egy villamosenergia-termelési portfólió 
összeállításakor, ugyanis az alkalmazásával olyan eszközöket kapunk eredményül, melyek 
viszonylag korrelálatlanok (és ezért diverzifikáltak). Ami közös a portfólió elmélet 
alkalmazását támogatókban, hogy bár eltérő mértékben, de hiszik, hogy a portfólió elmélet 
hozzájárulhat a villamosenergia-összetétel megbízhatóságának, rugalmasságának és 
biztonságának javulásához. 

Bár sok elemző járult hozzá munkájával a portfólió-elmélet villamosenergia-szektoron 
belüli alkalmazásához, sok kritika is volt ezen munkák között. HANSER ÉS GRAVES (2007) 
erősen kritizálta a portfólió-elméletet azzal érvelve, hogy alkalmazása azt a látszatot kelti, 
mintha a pénzügyi és a villamos energia eszközök azonosak lennének, holott a valóságban 
jelentősen különböznek. A pénzügyi eszközökkel ellentétben, melyek elsődlegesen a 
kockázatok és hozamok számba vételét követelik meg a döntéshozótól, a villamosenergia-
termelési technológiák esetében számos egyéb tényezőt szükséges figyelembe vennünk (pl.: 
működési kérdések, időtáv, visszafordíthatatlanság stb.). 

A portfólió-elmélet villamosenergia-termelésre alkalmazása ellen leghangosabban 
tiltakozó STIRLING A. (1994, 1998) szerint az elmélet alkalmazása ott, ahol merev 
bizonytalanság vagy ismerethiány (ignorance) áll fenn, alapjaiban hibás. A portfólió-
elmélethez hasonló valószínűségelméletre épülő technikák megkövetelik minden jövőbeli 
lehetőség (előre nem látott esemény) előrejelzését numerikus kifejezhetőségét teljes 
bizonyossággal. Az ismerethiány jelenléte esetén azonban lehetetlen valószínűséget rendelni 
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vagy egyáltalán azonosítani az adott kérdés lehetséges kimeneteit. Míg e valószínűségi 
technikák jól működnek a kockázatcsökkentés esetén, nem működnek jól, ha őket az 
ismerethiány és a szigorú bizonytalanság jellemzi, vagyis a villamosenergia-szektor 
beruházásaira leginkább jellemző karakterisztikák esetében. 

 
 

6. Befejezés 
 
Összegezve azok, akik támogatták a portfólió-elmélet használatát a villamosenergia-

termelés kontextusában részben azért tették azt, mert úgy érezték, hogy a portfólió-elmélet 
képes lehet a rendszer optimalitását meghatározó tényezők közül a megbízhatóság, a 
biztonság és a rugalmasság emelésére. Ez az érv nem teljesen alaptalan. A portfólió-elmélet 
képes lehet a kockázat enyhítésére, mely hozzájárul a megbízhatósághoz, és mint ilyen 
minimalizálja a szolgáltatás szakadásának valószínűségét. Továbbá a portfólió-elmélet 
alkalmazásának eredménye a villamosenergia-előállítás esetében az erősen korrelálatlan 
eszközöknek egy halmaza, mely hozzájárulhat a flexibilitáshoz, valamint a biztonsághoz. Azt 
is olvashattuk az irodalmakban, hogy a portfólió-elmélet a gyakorlatban nem alkalmazható a 
villamosenergia-termelési technológiák optimális portfóliójának meghatározása érdekében. 
Ahogyan STIRLING A. (1994, 1998) hangsúlyozta, a portfólió-elméletet csak a kockázat 
körülményei esetén alkalmazhatjuk, vagyis ha az adott valószínűségek és kimenetek ismertek. 
Amennyiben jelen van a kockázat, a portfólió-elmélet az elsődleges módszer, mivel minden 
rendelkezésre álló információt hasznosít egy optimális portfólió azonosítása érdekében. A 
villamosenergia-előállítás kontextusában azonban a beruházásokra általában jellemző az 
információhiány, az ismerethiány, mely nem csak helytelenné, de lehetetlenné is teszi a 
portfólió elmélet alkalmazását, vagyis az optimális energia-összetétel azonosítása érdekében 
további kutatásokra van szükség, melyek az optimalitást meghatározó tényezők teljes körű 
figyelembe vételét lehetővé tevő módszert azonosítják. További kutatási irány adódhat a 
portfólió-elmélet és reálopciók ötvözési lehetőségeiből. 
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Dr. Dinya László1 – Holló Ervin2 
 

Bioenergetikai Innovációs Klaszter és fenntartható kistérség 
 
 

Abstract 
 

Károly Róbert College has been focusing its Research, Development and Innovation activities on 
green economy and sustainable energy utilisation for a decade. In parallel with this the college has 
expanded its knowledge network at a remarkable pace which now mobilises more than 350 
participants. One of its important constituents is the Bioenergetic Innovation Cluster which was set up 
in 2007, while the pilot model aiming at implementing a sustainable micro region may command 
growing interest. The cluster and the pilot project are only seemingly unrelated. As a matter of fact the 
experience that has been gained during the operation of the cluster, the achieved innovative results as 
well as the tasks which have to be solved in the pilot project are closely interconnected which is what 
we would like to present briefly. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A gyöngyösi Károly Róbert Főiskola az utóbbi évtizedben K+F+I tevékenységét egyre 

inkább a zöld gazdaság és a fenntartható energiagazdálkodás kérdéseire fókuszálta. Ezzel 
párhuzamosan gyors ütemben bővítette az adott területekhez kapcsolódó tudáshálózatát, 
amely ma már több mint 350 szereplőt mobilizál. Ennek egyik fontos szereplője a 2007-ben 
létrehozott Bioenergetikai Innovációs Klaszter, a tudásszolgáltatások között pedig egyre 
nagyobb érdeklődésre tarthat számot a fenntartható kistérség megvalósítását célzó 
mintaprojekt. A klaszter és a mintaprojekt csak látszólag függetlenek egymástól, valójában a 
klaszter működése során szerzett tapasztalatok, az elért innovációs eredmények, illetve a 
mintaprojekt során megoldani kívánt feladatok szorosan épülnek egymásra, ezt kívánjuk 
bemutatni röviden a következőkben. 

 
 

2. A Bioenergetikai Innovációs Klaszter 
 
A Bioenergetikai Innovációs Klaszter tevékenységét 2007. május 14-én, gyöngyösi 

székhellyel 8 alapító – a bioenergetika területén elismert szereplőnek számító – taggal kezdte 
meg. A Klaszter célja a megújuló energia területén működő szervezetek önkéntes 
együttműködési hálózatának kialakítása, az értéklánc szereplőinek összehangolt 
tevékenységének elősegítése. A Klaszter részcéljai között szerepel a Klaszterben résztvevő 
és/vagy társult vállalkozások innovációs teljesítményének fokozása, illetve meglévő 
együttműködésük hatékonyságának növelése, segítve az új és a meglévő technológiák 
fejlesztését és továbbfejlesztését, különösen az innovatív bioenergetikai technológiák 
kialakítását, az érintett szektorban működő vállalatok összehangolt tevékenysége által. A 
klaszterrel összefüggő ügyintézést a Bioenergetikai Innovációs Klaszter menedzsment 
szervezete, a KR Spektrum Kft. (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36.) látja el. 

A Klaszter nyitott szervezet, a Klaszter működését érintő szabályzatok elfogadásával, 
valamint a klasztertagság többségi hozzájárulásával a Klaszterbe történő belépés lehetséges. A 

                                                            
1 Dr. Dinya László Károly Róbert Főiskola, Marketing és Menedzsment Tanszék, Gyöngyös E-mail: ldinya@karolyrobert.hu 
2 Holló Ervin Károly Róbert Főiskola, Vállalatgazdaságtan Tanszék, Gyöngyös E-mail: ehollo@kft.karolyrobert.hu 
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Bioenergetikai Innovációs Klaszter dinamikusan fejlődik, a Klaszter tagjainak száma 
folyamatosan gyarapszik, melyek földrajzi megoszlását az alábbi ábra szemlélteti. 

 
 

 
 

1. ábra. A klaszter tagjai 
 
A Klaszternek rendes és pártoló tagjai vannak. A Klaszternek rendes tagja lehet bármely, 

magyar vagy külföldi jogi személy, aki egyetért a Klaszter célkitűzéseivel, tevőlegesen részt 
vállal a feladatok végrehajtásában, a Klaszter alapító okiratának, illetve SZMSZ-ének 
rendelkezéseit magára nézve kötelezőnek fogadja el, és felvételét a tagok egyszerű többsége 
támogatja. 

A Klaszter kiemelt feladatai és tevékenységei: 
 Kommunikáció: 

− Közös PR és marketing tevékenység kialakítása 
− Internetes honlap létrehozása és működtetése a Klaszter tevékenységéhez 

kapcsolódó kommunikációs fejlesztése érdekében 
− a Klaszter tagok közötti információáramlást elősegítő tudásbázis kialakítása 

 Termékfejlesztés, technológia- és minőségfejlesztés: 
− tanácsadás 
− segítségnyújtás a forrásteremtésben 
− a Klaszter tagok által megalkotott jogi oltalomban részesíthető szellemi 

alkotások oltalom alá helyezésében közreműködés, tanácsadás 
− innovatív szolgáltatások nyújtása a Klaszter Tagjai számára 

 Forrásgenerálás, pályázatok, 
 Kül- és belföldi – bioenergetikai ágazatban működő – klaszterekkel való 
együttműködés kialakítása, 

 A Klaszter céljait szolgáló közös pályázatok kidolgozása, információgyűjtés és 
segítségnyújtás a Klaszter tagok részére pályázatokon való részvétel támogatása 
érdekében. 

 
 

3. A fenntartható kistérség modellje 
 
A bioenergetikai kutató-fejlesztőmunka kapcsán felmerülő rendszerbe illesztési kihívások 

megválaszolása során jutottunk el a fenntartható kistérség megvalósításának szükségességéig. 
Kidolgoztuk a fenntartható kistérség megvalósításának egy lehetséges modelljét, amelynek 
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kiindulópontja, hogy a komplex, összefüggő rendszerben megjelenő globális kihívásokra 
ugyancsak komplex módon megfogalmazott lokális válaszok szükségesek. A modell öt fő 
pillére a fenntartható helyi társadalom, a helyi gazdaság, a fenntartható infrastruktúra, a 
közszolgáltatások fenntartható rendszere és a fenntartható természeti környezet.  

Mindegyik pillérhez négy-négy részterület tartozik, amelyeken egymással összehangolt 
fejlesztési programokra van szükség egy kistérség fenntarthatóságának biztosítása érdekében. 
A megvalósítás a helyi és központi erőforrások összekapcsolt mobilizálását és hosszú távon 
megtervezett, levezényelt lépéssor végrehajtását feltételezi. A modell stratégiai alkalmazását 
célzó fókuszcsoportos tesztelés a helyi „elit” bevonásával a gyöngyösi kistérségben 
megtörtént, ennek fontosabb eredményeit, következtetéseit mutatjuk be. 

Az utóbbi időben gazdasági, társadalmi, politikai tényezők együttes hatásának nyomán 
térségenként eltérő formában ugyan, de egyre erősödnek azok a kihívások, amelyekre 
megfelelő választ még nem sikerült találnunk, és amelyek ma már például egyes 
kistérségekben kiemelt médianyilvánosságot is kaptak. Kormányzati és helyi szinten is 
keresik a megfelelő válaszokat ezekre a kihívásokra, de egyelőre úgy tűnik, hogy még az út 
elején tartunk. Korábban a Károly Róbert Főiskola koordinálásában (DINYA L. 2009) 
pályázatos projektekre alapozva létrehoztuk a Bioenergetikai Innovációs Klasztert, majd a 
Fenntartható Innovációs Központot, és e munka keretében került kidolgozásra a fenntartható 
kistérségek megvalósítását célzó modellkoncepció is (DINYA L. 2011), amelyet ugyancsak 
egyfajta lehetséges válasznak tekintünk. A számos civil szervezet (többek között: Magyar 
Leader Szövetség, Öko-Land Szövetség), önkormányzat és üzleti szereplő által létrehozott 
„Megújuló Hangya – 2010 Szövetkezet” keretében jelenleg három térségben indult el a 
modell bevezetése. 

A modell kidolgozását az a felismerés motiválta, hogy világszerte (így hazánkban is) 
folyamatban van a fenntarthatóság irányába mutató társadalmi-gazdasági paradigmaváltás, és 
ennek elébe menve javasoltuk létrehozni azt a mintául szolgáló fenntartható kistérséget, 
amelynek példája és tapasztalatai nyomán hasonló megoldások valósulhatnak meg szerte az 
országban. Ez a folyamat fontos szerepet játszhat a nagyobb régiók, illetve az ország 
fenntarthatósági paradigmaváltásában. Mindezt kiemelt nemzetstratégiai prioritásnak 
tekintjük, amelynek érvényesítéséhez elengedhetetlenek látjuk a vidékfejlesztés keretében 
megvalósítandó helyi kezdeményezések hálózatát, mert alapvetően ezen múlik a sikeres 
átállás. 

A Károly Róbert Főiskola és partneri hálózata keretében az utóbbi években Gyöngyösön 
létrehozott fenntarthatósági tudásbázis, illetve az ezt megalapozó hazai és nemzetközi 
projektek tapasztalatai egyértelműen azt támasztják alá, hogy: 

 A fenntarthatóság megvalósítására irányuló nemzeti szintű és globális („top-down”, 
azaz „felülről-lefelé” irányuló) törekvések csak akkor lehetnek eredményesek, ha minél több 
lokális („bottom-up”, alulról felfelé) kezdeményezéssel párosulnak. 

 Lokális kezdeményezés alatt értendő az áttekinthető méretű (néhány települést, 
például egy kistérséget, mikro-régiót átfogó) projekt, mert a fenntarthatósági pályára állítás 
(és a szerteágazó érdekek egyeztetése) ezt meghaladó méretben áttekinthetetlenül bonyolulttá 
és munka-idő-költségigényessé válik. 

 Fontosak a támpontul szolgáló mintaprojektek, valamint ezek helyszínének (induló 
feltételeknek) és a helyi partnereknek (közösségnek) a körültekintő megválasztása, mert a 
programozott kudarcok az egész folyamatot visszavetik, meghiúsíthatják. 

 Számolni kell azzal is, hogy a jó szándékú lokális kezdeményezések kedvezőtlen 
(nem támogató) környezetben rendkívül nehezen törhetnek át – igen nagy a kudarc-sztorik 
aránya, ezért fontos tisztázni a tágabb környezet várható változásait is, valamint ezek hatásait 
egy-egy kistérség mozgásterére. 
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 A legtöbb fenyegető kihívás növekedése exponenciálisan gyorsul – az idő múlásával 
egyre nagyobb áldozattal, egyre kisebb eséllyel akadályozhatók meg a visszafordíthatatlanná 
váló, veszélyes folyamatok. 

 A növekvő társadalmi – gazdasági és ökológiai feszültségek differenciált helyzetük 
miatt eltérő mértékben fenyegetik a különböző térségeket – különösen fenyegetett helyzetben 
vannak a már perifériára sodródott kistérségek (halmozottan hátrányos helyzetüket az extrém 
alacsony GDP/fő, magas munkanélküliség, torz demográfiai arányok, elvándorlás, természeti 
erőforrások kimerülése stb. jellemzi). 

 A kihívások nem egymástól függetlenül, hanem összefonódva, egymást erősítve, 
komplex módon jelentkeznek – kezelésük is csak komplex megoldással lehet eredményes. 
Más szóval: egyes kiemelt problémákra elszigetelten megoldásokat keresni lehet ugyan, de a 
többi kihívás megválaszolatlansága miatt az adott probléma egy idő után újratermelődik, 
illetve a megoldás nem válik önfenntartóvá, állandó pótlólagos erőforrás bevonást igényel a 
fenntartása. 

 A kistérségi válsághelyzetek számos hasonló vonás mellett egyedi sajátosságokkal is 
rendelkeznek, ezért univerzális megoldásra törekedni éppoly értelmetlen, mint egyes 
kihívásokkal szemben a többitől elszigetelten fellépni. Meg kell találni minden kistérségen 
belül az optimális megoldást, amelyeknek közös és egyedi összetevői vannak. Ez 
természetesen nem jelenti azt, hogy a modell alkalmazásának tapasztalatai, módszerbeli 
megoldásai ne lennének adaptálhatók – éppen az adaptáció a javasolt kistérségi modell fontos 
célja. 

 A közös globális és összefonódó kihívások kutatásaink alapján minden térségben 
azonosak. Fontos ezeknek a rangsora is: az energiaellátás azért kerül az első helyre, mert a 
többi ellátó rendszer (vízellátás, élelmiszertermelés és –ellátás stb.) működőképessége ezen 
múlik. Az ellátó rendszereket viszont fenntartható módon, a természeti erőforrásokkal 
(környezettel) összhangban kell üzemeltetni. A szegénység pedig azt jelenti, hogy az adott 
térség szereplői számára az energia, a víz, az élelmiszerellátás (infrastrukturális, gazdasági, 
stb. okok miatt) akadályba ütközik, továbbá nem fenntartható a környezet. A szegénység 
elleni küzdelem (programok) önmagában eredménytelen, ha a rangsorban előtte levő 
feladatokat nem oldjuk meg. Ennél fogva bár a foglalkoztatás biztosítása alapvető, a 
szegénység minimalizálása erre mégsem szűkíthető le – ha a munkahelyről származó 
jövedelem nem elegendő az alapvető szükségletek eléréséhez (vagy ésszerűtlenül használják 
fel) továbbra is megmarad az energiaszegénység, az éhezés stb. A szegénységből fakad az 
alacsony életminőség (egészségi állapot, rövidebb életkor stb.), és sajnálatos módon a 
rosszabb közbiztonság is. Amíg ezek a problémák fennállnak, nehéz megvalósítani az 
összetartó társadalmat, a megfelelő színvonalú oktatást, a demokrácia és intézményrendszere 
is működésképtelen, és a demográfiai feszültségek is megjelennek (DINYA L. 2009). Ezeknek 
a kihívásoknak mindegyikére globális, nemzeti és lokális szinten egyaránt adekvát választ kell 
adni, és a köztük levő kapcsolatrendszernek is szerepelnie kell a fenntarthatósági 
stratégiákban (minimál-program). Az egyes kistérségekben is ellátás biztonsági, illetve 
működtetési kihívásokra kell „fenntartható” jellegű válaszokat keresni, és ehhez projektek 
sokaságát kell egymással összhangban megvalósítani. A projektek konkrét tartalma, 
kapcsolódásaik és ütemezéseik viszont már az adott kistérség sajátosságaitól függenek 
(maximum program). Ilyen léptékű program megvalósítása időben és költségben nyilván 
jóval túllép a szokásos pályázati korlátokon, de a felméréshez – tervezéshez és a hosszú távú 
megvalósítás legfontosabb lépéseihez nélkülözhetetlen segítséget adhatnak a változatos 
pályázati források. 

A kistérségek fenntarthatóságának szerintünk legfontosabb összetevői a 2. ábrán láthatók. 
Összesen öt fő területről (pillérről) beszélhetünk, ezeken belül pedig négy-négy (összesen 20 
részterületről). A kiemelten jelzett részterületeken sok helyen (esetünkben a tesztelésül 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 236 

választott gyöngyösi kistérségben) már programok futnak, a többi területen pedig további 
programokat látunk szükségesnek. A részterületek némelyike túlságosan összevontnak tűnhet, 
egyik-másik pedig kevésbé jelentősnek, de mindegyik mellett alapos szakmai érvek szólnak. 

Hálózati kutatási és működtetési tapasztalataink szerint valamennyi fenntarthatósági 
területen működő hálózatoknak (a szereplők szoros és tartós együttműködéseinek) kell 
léteznie, vagy ezek hiányában ilyen hálózatokat a projekt során létre kell hozni: 

 Fenntartó közösség: a kistérség társadalmának döntő részét közös célok érdekében 
mobilizálni képes civil hálózatok alapozzák meg. EU-s statisztikai adatok mutatják ennek a 
kihívásnak a hazai mértékét – míg pl. Hollandiában a lakosság több mint 80%-a ténykedik 
aktívan valamilyen civil hálózatban, ez Magyarországon alig éri el a 10%-ot. (RAJNAI G. 
2005) Amíg egy kistérség lakosságának (gazdasági−társadalmi−politikai döntéshozóinak) 
többsége nem mobilizálható a közös társadalmi célok érdekében (nem azonosul azokkal), 
addig hogyan lehetne megteremteni az üzleti (gazdasági) érdekek összehangolását? Másrészt 
pl. a halmozottan hátrányos helyzetű réteg számára fontos ugyan a munkahelyteremtés 
(foglalkoztatás), de ezzel egyidejűleg legalább ennyire fontos a társadalmi integrációjuk (be- 
vagy visszailleszkedésük a helyi közösségbe) vagy a képzésük/továbbképzésük (munkára 
alkalmasság megteremtése). Mindez a helyi társadalmi kohézió alapfeltétele. Településenként 
újra kell teremteni a korábban már létező, de mára már széthullott, atomizálódott helyi 
közösségeket. Ezelőtt ötven évvel előfordulhatott volna faluhelyen, hogy valaki éhen hal, 
vagy megfagy a házában, mert senki sem néz rá? 

 Fenntartható gazdaság: erős helyi gazdaság nélkül nincs fenntartható kistérség. Mivel 
duális gazdaságban élünk („bolhák és elefántok világa”), a lokális gazdasági szereplők 
versenyképessége a gazdasági hálózatokon múlik (SZABÓ K. 1999), ehhez pedig a gazdasági 
érdekek integrálására, megfelelően menedzselt szerveződésekre van szükség, meg kellő 
nagyságú, mobilizálható helyi tőkére. Tőke nélkül a gazdasági versenyképesség még lokálisan 
is lehetetlen, hiszen a tőkeerős globális szereplők helyben is jelen vannak. Ugyanakkor a 
versenyképes helyi gazdaság kibontakozása nem légüres térben történne, már létező, 
ellenérdekű helyi konkurenciával is szembesül: egyrészt a mindenütt jelenlevő globális 
szereplőkkel, másrészt az ugyancsak létező „feketegazdasággal”. Ehhez érdekes (de a 
világban számos helyen és sokféle módon létező) támogató eszközt jelenthet az ún. helyi pénz 
bevezetése (BLOCK, D. 1998), amely a helyi gazdaságon belüli tranzakciók gördülékenységét 
szolgálja, miközben le is választja azokat a globális és fekete gazdasági szférától (meg 
azoknak a problémáiról, lásd: a globális pénzügyi rendszer válsága vagy az illegális fekete 
gazdaság). És a helyi gazdaság életképességéhez olyan hitelszövetkezetekre is szükség lesz, 
amely különféle szolgáltatások révén segíti a szereplők finanszírozási biztonságát. 

 Fenntartható infrastruktúra: az említett egyre erősödő és összefonódott globális 
kihívások a nemzetgazdasági és regionális szintek közvetítésével a kistérségekben is 
érvényesülnek – minél szegényebb (periférikusabb helyzetű) a kistérség, annál gyorsabban és 
drámaibb módon. Az ellátó rendszerek infrastruktúrájának (közlekedési, energetikai, víz- 
szennyvíz-, bel- és árvízvédelmi rendszer, informatikai hálózat) fejletlensége ennek a 
következményeit megsokszorozza, a jól működő infrastrukturális hálózat biztosítása a 
fenntarthatóság szempontjából elsőrendű prioritás. 

 Fenntartható intézményrendszer: a közszolgáltatások (oktatás, egészségügy, szociális 
ellátás, rendvédelem, közigazgatás) színvonala egy térségben népességmegtartó vagy -taszító 
tényező, így a fenntartható intézményhálózat szintén fontos követelménye a térség 
fenntarthatóságának. 

 Fenntartható természeti környezet: a kistérség fenntarthatóságát biztosító felsorolt 
összetevők mindegyikével szemben alapvető követelmény, hogy a természeti környezettel 
összhangban legyenek, ne tegyék tönkre az élhető (egészséges) környezetet biztosító 
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ökológiai hálózatokat. Az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások és a lakosság jól 
felfogott érdeke miatt is erre a fenntarthatóság érdekében külön programokra van szükség. 
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2. ábra. A fenntartható kistérség modelljének elemei (DINYA L. 2011) 
 
A helyi önkormányzatoknak fenntartható infrastruktúra vagy a közszolgáltató 

intézményrendszere terén különösen, de valamennyi felsorolt területen is rendkívül fontos 
feladataik vannak, mert egyfajta koordináló, közvetítő, ösztönző, érdekegyeztető, tárgyaló, 
konfliktuskezelő szerepet töltenek be a társadalom és a gazdaság, illetve a helyi és az országos 
szint között. 
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Az energiaszövetkezetek szerepe a megújuló energiaforrások közkinccsé 
tételében 

 
 

Abstract 
The role of energy cooperatives in making renewables common property 

 
The global energy system is unsustainable in its present form. Jeremy Rifkin, the American economist 
and president of the Foundation on Economic Trends argues, that "The Third Industrial Revolution” 
when the renewables are combined with ICT, creates an energy internet that can change the global 
energy system to become more sustainable and democratic. The best way out of the poverty for 
hundreds of millions of people is having reliable and affordable access to green electricity. The energy 
cooperatives have solar panels and wind turbines combined with smart grids, giving a chance for 
hundreds of families to become shareholders of a community based energy system. Energy 
cooperatives make it possible for the less well-off people to share the benefit of renewables. In 
Hungary, for most of the families it is too expensive to buy, install and operate a solar panel set. 
Energy cooperatives can reduce the cost of planning, installing and operating and can democratize the 
energy system. The obstacles facing the energy cooperatives are the lack of trust in the cooperation, 
the lack of green banks and loans, and the shortage of public financial assistance. 
 
 

A globális energiagazdaság fenntarthatatlan pályán halad. Fenntarthatatlan gazdaságilag, 
mert az energia iránti igény gyorsabban nő, mint a fosszilis energiaforrások kitermelése, az 
árnövekedést a spekuláció is hajtja előre, a növekvő energiaköltségek gátolják a gazdaság 
válság utáni talpra állását. Fenntarthatatlan környezeti szempontból, mert aligha cáfolható a 
fosszilis energiahordozók felhasználásának hozzájárulása az éghajlat megváltozásához, a 
hatalmas gazdasági károkat, emberi tragédiákat okozó szélsőséges időjárási jelenségek 
számának a növekedéséhez, nem szólva az egyéb káros környezeti hatásokról. 
Fenntarthatatlan társadalmilag, mert a földrajzilag koncentráltan található, és egyre drágábban 
kitermelhető fosszilis energiaforrásokra nem lehet alapozni a hosszabb távon is biztonságos 
energiaellátást, tekintettel a sok ország számára magas arányú import kényszerére, a hosszú 
szállítási útvonalak sebezhetőségére, figyelemmel a hálózatok elavulására, a szállítási 
vesztességekre, nem szólva az erőművek meghibásodásáról, amely Fukusima után új 
megvilágításba helyezte az energiabiztonságot. A társadalmi fenntarthatatlanság abból is ered, 
hogy a hierarchikusan szervezett energiagazdaság a centralizált energiahálózatok 
monopolizált működtetésével vajmi kevés beleszólást enged a fogyasztók számára, akik 
képtelenek eligazodni még az áram- vagy a gázszámlájukon sem, nincs valós piaci verseny a 
szolgáltatók között, egyre nő az energiaszegénységben élők száma, akik képtelenek 
megfizetni a növekvő energia árakat, ezért kizárják őket az energiaszolgáltatásból. Ma már ez 
a veszély közintézményeket, iskolákat is fenyeget, ami a társadalom súlyos működési zavarát 
jelzi. 

 
A megújuló energiaforrásokra alapozott energiagazdaság teremthet hosszabb távon 

fenntartható, biztonságos és egyben társadalmilag igazságosabb, a Föld minden lakója 
számára elérhető energiaellátást, amely decentralizált voltánál fogva jobban kontrollálható a 
fogyasztók által, azaz demokratikusabban működtethető. 

 

                                                            
1 Dr. Béres Csaba BBMS Bt., Debrecen E-mail: drberescs@gmail.com 
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Jeremy RIFKIN amerikai közgazdász, a Gazdasági Trendek Alapítvány elnöke szerint 
elkezdődött a harmadik ipari forradalom, amelynek során a világ bármely részén 
hozzáférhető, bár nem azonos mértékben hasznosítható megújuló energiaforrások élenjáró 
technológiai megoldásai párosulva az információs és kommunikációs vívmányokkal, létrejön 
egy jóval biztonságosabb, tisztább, demokratikusabban működő energia rendszer. Az 
Internethez hasonlóan működő okos hálózatok képezhetik a megújuló energiagazdaság 
energia-internetét, amely a fennálló, fosszilis energiaforrásokra épülő centralizált és 
hierarchikus rendszerrel szemben decentralizált és horizontálisan szerveződő energiatermelő 
hálózatot hoz létre, összekapcsolva az önállóan, szigetszerűen is működni képes 
energiatermelő berendezéseket, ötvözve így a biztonságot és a hatékonyságot.  

 
RIFKIN szerint a harmadik ipari forradalom öt alappilléren nyugszik: 
1) elmozdulás a megújuló energiaforrások növekvő mértékű felhasználása felé, 
2) a világ összes épületállományának átalakítása olyan módon, hogy ne csupán 

fogyasszanak, hanem termeljenek is energiát, 
3) az épületekben és az infrastruktúra egészében működtessenek hidrogén alapú és más 

technológián nyugvó energiatárolási technikákat, kiküszöbölvén az energiatermelés 
rendszertelenségéből adódó problémákat, 

4) az Internet-technológia felhasználása a megtermelt energiát megosztó, horizontális 
hálózat kialakítására, amely összekapcsolja a helyben energiát termelő, önmagukban kis 
kapacitású berendezéseket abból a célból, hogy a helyben fel nem használt energiatöbbletet a 
hálózatba táplálva megosszák azokkal, akiknek többlet energia igényük van,  

5) a jelenlegi közlekedési eszközök felváltása egy interaktív, elektromos hálózaton 
keresztül feltölthető, valamint üzemanyag-cellás járművekre, amelyek adott esetben akár az 
energiatároláshoz is hozzájárulhatnak.2 

 
RIFKIN úgy gondolja, hogy az energiarendszer ilyen módon való átalakulása egy 

demokratikusabb energiaellátást eredményez, amely továbbgyűrűző hatásánál fogva átrendezi 
a gazdaság egészét, és átalakítja a társadalmat is, mert előtérbe kerül az együttműködés, a 
laterális szerveződés, felváltva a felülről-lefelé működő hatalmi struktúrákat. Ennél is 
továbbmenve egy, a tőke egyenletesebb megoszlását magával hozó kapitalizmus-formát 
vizionál, amely áttörést hozhat a szegénység csökkentésében is. RIFKIN szerint “…az egyetlen 
és legfontosabb módja annak, hogy az emberek millióit kiemeljük a szegénységből az, hogy 
legyen egy reális és megfizethető hozzáférésük a zöld energiához.”3 

Az energiaszövetkezetek létrehozása az egyik lehetséges módja az energiagazdaság 
demokratizálásának, a lakosság szélesebb körei számára is megfizethető, tiszta energiához 
való hozzájutásnak. Az energiaszövetkezetek révén a fogyasztó a megújuló energiát előállító 
berendezések résztulajdonosává válhat, olyan megfizethető befektetés révén, amely egyébként 
nem tenné lehetővé ilyen berendezések egyéni megvásárlását, felszerelését és karbantartását. 
Az okos hálózati technika segítségével („energia-internet”) nyomon követheti a közös 
tulajdonban levő energiatermelést, a saját fogyasztását, annak egyenlegét, de részt vehet a 
közös tulajdon működtetésével kapcsolatos döntésekben is, joga van minden olyan 
információhoz való hozzájutáshoz, ami az energiaközösség működésével függ össze. Az 
                                                            
2 Jeremy Rifkin: The Third Industrial Revolution: Toward A New Economic Paradigm (EXCERPT) Excerpted 
from Jeremy Rifkin's The Third Industrial Revolution: How Lateral Power is Transforming Energy, the Economy, 
and the World, Palgrave Macmillan 2011. 
The Huffington Post 9/25/2011 
http://www.huffingtonpost.com/jeremy-rifkin/the-third-industrial-revolution-_b_964049.html 
3 Jeremy Rifkin: The 'Democratization Of Energy' Will Change Everything  
http://www.huffingtonpost.com/2011/09/26/jeremy-rifkin-democratization-of-energy-green-
technology_n_980222.html 
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energiaszövetkezetek az alacsonyabb jövedelmű lakosság számára is megteremthetik a 
megújuló energiához való hozzájutást, hozzájárulnak azok a közkincsé tételéhez. 

 
A szövetkezet – mint a közös tulajdonláson és az együttműködésen, a kölcsönös segítésen, 

szolidaritáson alapuló társadalmi szervezet – alapvetően különbözik a kollektív tőkés 
tulajdonformától, a részvénytársaságtól. Bár mindkét szerveződés a résztvevők gazdasági 
erejét, tőkéjét egyesíti, a részvénytársaság esetében a cél a profitmaximalizálás, a szövetkezet 
esetében pedig a résztvevők szükségletének jobb kielégítése, aminek csak eszköze, és nem a 
legfőbb célja a szervezet egészének profitszerzése. A szövetkezet tagjait azonos jogok illetik 
meg, a részvénytársasági tagok azonban csak részvényük nagyságának függvényében 
szólhatnak bele a döntésekbe. A szövetkezet sikeres működése nem is a tagok által összeadott 
pénztőke nagyságától függ, mint inkább a tagok együttműködéséből, a kölcsönös bizalomból 
eredő szociális tőkétől. Több mint 800 millió ember vesz részt világszerte a szövetkezeti 
mozgalomban, az ENSZ 1995-től kezdve megünnepli minden évben július első szombatján a 
szövetkezetek világnapját. 2011-ben az Ifjúság: a szövetkezeti vállalkozás jövője címmel a 
fiatalok szövetkezetekbe való bevonását vitatták meg a szövetkezetek világnapján.4 

 
Az energiaszövetkezetek kezdeti, de ma is működő formáinak létrehozását a fosszilis 

energiához való könnyebb és méltányosabb áron való hozzájutás szándéka motiválta az USA-
ban. Ezek jellegüknél fogva az energiaszektorban működő fogyasztási szövetkezetek voltak. 

Az 1930-as évek közepén az Egyesült Államok városaiban már teljesen kiépült az 
elektromos hálózat, azonban a mezőgazdasági régiókban csak a lakosság alig tíz százaléka 
élvezhette a elektromosság biztosította előnyöket, mivel a magánbefektetők által létrehozott 
hálózat csak kevés fogyasztót tudott kiszolgálni. 1936-ban a farmerek egy kis csoportja – élve 
a szövetségi kormány által biztosított lehetőségekkel – Licking és Knox megyében 
megalakított egy szövetkeztet, hogy tagjaik számára is biztosítsák az elektromos energiához 
való hozzájutást.  

1941-ben az ipari gáz beszerzésére jött létre szövetkezet az USA-ban, amely 1946-ban olaj 
forgalmazásával is kezdett foglalkozni. Az általuk kiépített csővezetéken később földgázt is 
szállítottak fogyasztóiknak. 1998-ban propán gázt forgalmazó szövetkezetet alapítottak az 
USA-ban, amely nyolc megyében 4 ezer fogyasztót szolgált ki. 

A Filadelfiában immáron három évtizede működő Energia Szövetkezet fűtőolaj, biodízel, 
elektromos áram nagy tételben való beszerzésével és a szövetkezeti tagoknak a piacinál 
kedvezőbb áron való forgalmazásával foglalkozik. Pl. a fűtőolajt a kiskereskedelmi árnál 
gallononként 0,2 dollárral olcsóbban tudják szállítani a tagok számára. A szövetkezet célja az, 
hogy tagjaik számára költségeket takarítsanak meg, oktatás és tanácsadás révén segítsék elő 
azt, hogy a tagok takarékoskodni tudjanak az energiával, támogassák a szövetkezés 
gondolatát, vegyenek részt a szövetkezeti mozgalomban.5 

 
A megújuló energiaforrások lokális és közösségi használatát illetően Európában a dániai 

szövetkezetek töltöttek be úttörő szerepet. Létrejöttük elválaszthatatlan attól a sajátos dán 
társadalmi miliőtől, amelyet az atomenergiával kapcsolatos fenntartások, környezetvédelmi 
megfontolások csakúgy formálták, mint a széles alapokkal rendelkező dán szövetkezeti 
mozgalom hagyományai. Az 1980-as években kezdődött el a szélenergia szövetkezeti 
keretekben való hasznosítása. Farmercsaládok százai adták össze a pénzt, és vásároltak 
szélturbinát, amelynek felszerelésére és működtetésére szövetkezet hoztak létre. A 

                                                            
4 http://www.copac.coop/idc/background.html 
5 Forrás: We Are the Energy Cooperative 
http://www.theenergycoop.com/mainnav/aboutus/weare.aspx 
A Filadelfiában működő Energia Szövetkezetet illetően l.; http://www.theenergy.coop/About_Us/aboutus.htm 
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szövetkezés sikerét elősegítette a dán kormány azon rendelkezése, amely lehetővé tette a 
szövetkezetek számára, hogy szélturbináikat csatlakoztathassák az országos hálózathoz, és 
visszatérítést kapjanak az előállított és a hálózatba táplált áram után. Hamarosan 200 ezer dán 
család vált szélerőmű résztulajdonossá.6 

Dániában az 1990-es évek közepéig a szélerőmű kapacitások 80 százalékát lakossági 
kezdeményezésre létesítették és szövetkezeti keretekben működtették, s csak 20 százalékát 
birtokolták nagy áramszolgáltatók. A technológia fejlődése azonban azt eredményezte, hogy 
növekedett a kínálat a szélturbinákból, az egyre nagyobb teljesítményű gépeket a nagy 
tőkeerővel rendelkező beruházók kezdték beépíteni olyan területeken, ahol egyébként nem 
laktak, de a terület kedvező adottságokkal rendelkezett a szélenergia hasznosítására. A helyi 
lakosság ezt nem mindig nézte jó szemmel. A nagyberuházók térnyerését elősegítette az, hogy 
az új, nagyobb teljesítményű szélerőművek telepítésének engedélyezését egyre inkább 
komplex területhasznosítási terv alapján lehetett elérni, az ehhez szükséges szakértelemmel a 
szövetkezetek már nem rendelkeztek. Ezért egyre inkább előtérbe került a kisebb 
teljesítményű szélkerekek egyéni birtoklása, farmokra való telepítése. 

 
Németországban is létrejöttek a megújuló energiaforrások hasznosítására vállalkozó 

szövetkezetek, amelyeknek tagjai összeadták a berendezések megvásárlásához és 
felszereléséhez szükséges tőkét. Az ilyen szövetkezetek létrejöttét elősegítette az is, hogy a 
német gazdaság Európa legfejlettebb gazdasága lévén, sok kis magánbefektető rendelkezett 
elegendő induló tőkével. A szabályozási környezet is kedvező volt az ilyen beruházások 
számára, az államilag támogatott magasabb átvételi ár, valamint az államilag garantált, 
kedvezményes kölcsönök ugyancsak jelentős ösztönzést képeztek. A megújuló 
energiaforrásokat hasznosító berendezések lakossági résztulajdonlásának sajátos formája volt 
az, amikor helyi kisbefektetők vásároltak részesedést professzionális befektető cégek által 
létrehozott energiatermelő létesítményekben. 

 
Ausztriában főleg a biomassza hasznosítására létrejött távfűtési rendszerek kialakításában 

vettek részt fölművesek szövetkezetei, erdőtulajdonosok, fűrésztelepeket működtetők, akik 
számára a mezőgazdasági és a faipari hulladékok hasznosítása alapvető szempont volt. A 
szövetkezeti tulajdonlás mellett itt is megjelentek olyan vállalkozási formák, amelyek 
professzionális befektetők által létesített berendezések hasznosítását tették lehetővé a helyi 
lakosok számára is részjegyek vásárlása révén.7 

 
Az USA-ban elsősorban a napenergia hasznosítása céljából jöttek létre az ún. „tiszta 

energia közösségek”. A tiszta energia közösségi modell Kolorádó államban született. Közepes 
méretű és teljesítményű napelem-parkokat közösen birtokolják a közösség tagjait képező 
fogyasztók. A tiszta energia közösségek valódi közös birtoklást biztosítanak, nem 
haszonbérletet. Mivel egy közösség a napelemeket egyszerre, nagyobb tételben vásárolja meg, 
jelentős árkedvezményekhez juthatnak. Az sem elhanyagolható szempont, hogy egy közösség 
számára elérhetők a legjobb minőségű berendezések is, ami egy egyéni vásárló esetében nem 
mindig lehetséges, tekintettel a korlátozott vásárlóerőre. Azáltal, hogy nem a lakóházakra 
szerelik fel a napelemeket, hanem egy szabad területen, a földre telepítik, egyszerűbbé és 
olcsóbbá válik a létesítés csakúgy, mint a karbantartás. Mivel a lakóházak egy része esetében 
a tetőzet fekvése, más épületektől és a fáktól való beárnyékolása miatt nem alkalmas 

                                                            
6 Stefan Gsanger: Community Power Empowers 
http://news.discovery.com/tech/community-wind-power-opinion.html 
7 Anna Schreuer–Daniela Weismeier-Sammer: Energy cooperatives and local ownership in the field of renewable 
energy technologies: A literature review. RiCC – research report 2010/4 
http://www.ifz.tugraz.at/eng/Projects/Energy-and-Climate/Energy-cooperatives 
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napelemek elhelyezésére, a lakóközösség által birtokolt napelem-parkok esetében ideális 
tájolást és dőlésszöget tudnak választani. Ebben a közösségi modellben részt vehetnek 
kisvállalkozások, sőt bérlők is, akinek egyébként a háztulajdonos engedélye nélkül nem 
szerelhetnének fel napelemeket és nem juthatnának olcsón megújuló energiához. Egy 
szabadalmaztatott távmérő rendszer automatikusan számolja ki a közös létesítmény által 
megtermelt, a közösség egy tagjára jutó energia mennyiséget, amelynek árát levonja a havi 
számlából, így csökkentve a fogyasztó energia költségét.8 

Kolorádóban harmadikként létrehozott, a Tiszta Energia Közösség által birtokolt, 
közösségi tulajdonú napelem-park öt acre-n (kb. 20 ezer m2) épült fel, mintegy 1 MW 
energiát szolgáltat a közösség csaknem 300 tagjának.9 Ilyen tiszta energia-közösségek nem 
csupán a napenergia hasznosítására szerveződnek, hanem a biomassza, szél- és geotermikus 
energia- berendezések közös létesítése és működtetése céljából is.  

 
A megújuló energiatermelő berendezések közösségi birtoklásának előnyei az alábbiakban 

foglalhatók össze:  
 képes legyőzni a pénzügyi és intézményi akadályokat (pl. engedélyeztetés) a közös 

birtoklás révén, 
 növelni tudja azok számát, akik be tudnak ruházni és birtokolni egy decentralizált 

megújuló energiatermelő rendszert, 
 megfizethető lehetőséget teremt a napenergia és más megújuló energiák felé való 

elmozdulásban, 
 lehetővé teszi a megújuló energia hasznosításából származó gazdasági haszon 

szélesebb körben való megosztását, 
 másolható, máshol is alkalmazható rendszert képez. 

 
A hátrányok zömmel abból adódnak az USA-ban is, hogy az érvényben levő szabályok 

elsősorban a nagyléptékű beruházásokat részesítik előnyben.10 
 
Magyarországon is az importfüggőség csökkentését, az energiaszegénység mérséklését a 

megújuló energiaforrások növekvő használata teremtheti meg. A zöld energia felhasználása 
érdemben akkor lendülhet fel, ha illeszkedik a gazdaság egyéb ágazatainak, az iparnak és a 
mezőgazdaságnak a fejlesztéséhez. A mező- és erdőgazdasági melléktermékek, a nap-, a 
geotermikus energia, a hulladékok, a szennyvizek hasznosítása hozzájárulhat a zöld gazdaság 
fejlődéséhez, munkahelyek teremtéséhez.11 A zöld energia felhasználás nagyobb hányadában 
a munkahelyteremtés a berendezések gyártása, összeszerelése, karbantartása területén 
jelentkezik.12 Ez a foglalkoztatást bővítő hatás nem oszlik el egyenletesen a települések 
között, hanem egyes településekre, főleg városokra koncentrálódik. Ezzel szemben a 
biomassza hasznosítása csak helyileg gazdaságos, így valamennyi település, köztük a kisebb 

                                                            
8 Clean Energy Collective 
http://www.cleanenergycollective.com/aboutUS.aspx 
9 Clean Energy Collective Receives Approval for Third Community Owned Solar Garden  
http://www.solardaily.com/reports/Clean_Energy_Collective_Receives_Approval_for_Third_Community_Owned
_Solar_Garden_999.html 
10 John Farrell: Community Solar Power: Obstackles and Opportunities. A publication of New Rules Project, 2010.  
http://www.newrules.org/energy/publications/community-solar-power-obstacles-and-opportunities 
11 Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve  
A 2020-ig terjedő megújuló energiahordozó felhasználás alakulásáról  Nemzetfejlesztési Minisztérium, 2011. 
www.bitesz.hu/dokumentumtar/egyeb-dokumentumok/magyarorszag-2020-ig-szolo-megujulo-energia-cselekvesz-
terve/download.html 
12 Varga Katalin–Homonnai Gábor: Munkahelyteremtés Zöld Energiával – A megújuló energiaforrások 
munkahelyteremtő hatásának nemzetközi tapasztalatai; Energia Klub, 2009. 
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falvak helyi gazdaságának fejlesztéséhez járulhat hozzá, munkahelyeket teremtve a kevésbé 
képzettek számára is.  

A megújuló energia hasznosításának azonban csak úgy van értelme, ha a lakóépületek 
energiahatékonysági mutatói javulnak. A nyílászárók jobb illesztése még elhanyagolható 
kiadás, de cseréjük, vagy a falazat utólagos hőszigetelése már komoly kiadást jelent. Ezen 
felújítások nélkül azonban a megújulókból származó gazdasági haszon jelentősen csökkenhet. 
Az ilyen jellegű beruházások megvalósítása során, valamint a megújuló energiaforrások 
hasznosításában jelentkező, ma még meglehetősen magas költségek előteremtésében sokat 
segíthet az energiaszövetkezetek létrehozása valamilyen lakóközösségi szerveződésre, pl. 
lakásszövetkezetre vagy társasházi közösségre vagy már meglévő szociális szövetkezetekre 
alapozva. Energiahatékonysági vagy zöldenergia beruházások megvalósítása a magyarországi 
szociális viszonyok között meglehetősen kilátástalan állami vagy önkormányzati források, 
támogatások nélkül. Az ilyen források megszerzéséhez viszont pályázni kell. Pályázatot írni, 
terveztetni, engedélyeztetni, kivitelezőt szerezni költséges és időrabló foglalatosság. 
Egymással összefogva, különösen, ha az valamilyen intézményes formában, pl. egy 
szövetkezet keretében történik, a megkerülhetetlen feladatok elvégzése jóval gazdaságosabb. 
30-40 lakó számára a pályázatírás, tervezés, engedélyeztetés gyakorlatilag ugyanannyi időt és 
energiát jelent, mint ha egy lakos számára kellene elvégeznie azt. A szükséges 
berendezéseket, ha nagyobb tételben vásárolják meg, nálunk is olcsóbban lehet beszerezni, 
mint ha a lakók külön-külön próbálkoznának azzal. 

 
Energiahatékonysági és megújuló energia hasznosítási lakossági fejlesztéseket eddigi 

ismereteink szerint zömmel professzionális, nagyberuházó vállalatok valósítottak meg 
hazánkban, akik egy lakóközösséggel szerződve vállalkoztak hosszabb távú zöldenergia 
szolgáltatásra. Bár ez a legkényelmesebb megoldás a fejlesztésben résztvevő lakók számára, 
nem biztos, hogy a legbiztonságosabb is, tekintettel a vállalkozások nagy fokú 
sérülékenységére a jelenlegi válságos viszonyok között. A szövetkezeti forma azért képezne 
jobb kereteket egy ilyen beruházás számára, mert a közösség által jobban átlátható és 
ellenőrizhető a beruházás gazdasági haszna és megtérülése, amibe belelátni egy külső 
vállalkozás esetében nyilvánvalóan nem lehetséges. A szövetkezeti forma jó alkalmazása 
esetén érvényesülhet a részvevők együttműködéséből származó szociális tőke, amely 
összekovácsolhatja a helyi közösséget és kristályosodási pontját képezheti a helyi 
gazdaságfejlesztési elképzeléseknek. A megújuló energiatermelő berendezések szövetkezeti 
formában történő hasznosítása akkor lehet eredményes, ha az összekapcsolódik valamilyen 
helyi fejlesztési céllal, pl. a középületek, iskolák és intézmények gázfűtésének kiváltásával, 
szociális szövetkezetek keretében végzett kertészeti tevékenység termékeinek helyi 
értékesítésével ugyanezen intézmények konyhái számára. Az energiatermelés zöldítésének 
kapcsolódnia kell a gazdaság egyéb ágazataiban megvalósuló fejlesztésekhez, törekedve az 
egymásra épülő gazdálkodási formák, klaszterek kialakítására. Amennyiben a megújuló 
energiaforrásokat a lakosság mellett a helyi mezőgazdasági termelés is hasznosítja, pl. 
állattartó telepeken, kertészetekben, és ennek termékeit zömmel helyben, vagy a nem távoli 
piacokon értékesítik, elősegítve ezzel a helyi gazdaság megerősödését, ennek jó kereteket 
biztosíthat a szövetkezet. Olyan együttműködési formákat kell kialakítani, ami lehetővé teszi, 
hogy abban részt vehessenek a zöld energia terén megfelelő beruházási tapasztalattal 
rendelkező vállalkozások, helyi vállalkozók, agrártermelők, csakúgy, mint az 
önkormányzatok, de biztosítani kell, hogy a domináns szerep a szövetkezetnek jusson és 
érvényesüljön a demokratikus kontroll. 

A szövetkezés egyike a ma még kiaknázatlan lehetőségeknek hazánkban a zöld energia 
hasznosítása terén. A szövetkezés újra felfedezését akadályozza a szövetkezet minden 
formájától való idegenkedés, a fosszilis energiahasználatnak ma még inkább kedvező 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 244 

szabályozás, egy reális lokális gazdaság- és közösségfejlesztési stratégia hiánya, az 
önkormányzatiság jövőjével kapcsolatos kérdések tisztázatlansága, a rendelkezésre álló 
támogatási keretek szűkös volta, olcsó hitelek elérhetetlensége. Érdemes-e ilyen körülmények 
között egyáltalán a szövetkezésen gondolkodni? A világ számos országában megfigyelhető 
pozitív fejlemények arra intenek bennünket, hogy igen, nem csupán érdemes, szükséges is. De 
kutatni kell a hazai adaptálás lehetőségeit. 
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A környezetkímélő mezőgazdaság szerepe a környezettudatos 
energiafogyasztásban 

 
 

Abstract 
The role of conservation agriculture in environmentally friendly energy consumption 

 
Traditional tillage is highly mechanised. Conservation tillage is understood as tillage practices 
intended to reduce soil disturbance. The paper discusses advantages of conservation agriculture in 
sustainable energy consumption. Reduced cultivation intensity lowers energy consumption and CO2 
emission and contributes to a carbon sequestration in the soil through the increase of soil organic 
matter content. Our experiments prove that production costs and yield are roughly the same on 
conservation and conventional fields so that the application of conservation agriculture should extend 
in order to provide better and environmentally friendly energy consumption. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A huszonegyedik században kevesen gondolnak arra, hogy a mezőgazdaság mint ágazat 

milyen fontos szerepet játszik a termelésben, a fogyasztásban, és milyen jelentékeny szerepe 
van a globális folyamatokban. Az energiafogyasztáshoz kapcsolódóan először is arra a 
globális jelentőségű tényre mutatunk rá, hogy a mezőgazdaság által használt területen valaha 
valamilyen természetes növényzet (többnyire erdő) volt honos, amelyet kiirtottak. A kiirtott 
növényzet már nem vesz rész a szén-dioxid raktározásában, így maga a földhasználat 
megváltoztatása is a szénháztartáshoz kapcsolódik. 

A teljesség kedvéért meg kell említenünk, hogy a mezőgazdasági terület részaránya 
Európában és Magyarországon csökken, ugyanakkor a világ egészét tekintve nő (1. táblázat). 

 
1. táblázat. Mezőgazdasági mutatók Magyarországon, Európában és a világon (Forrás: The World 
Bank 2007) 

 

Terület 
Mezőgazdasági 

terület 
(ország terület %-a) 

Gabonafélék 
vetésterülete 

(1000 ha) 

Műtrágya 
felhasználás 

(100 g/ha, 
szántóföld) 

Mezőgazdasági 
foglalkoztatottság 
(foglalkoztatottság 

%-a) 
 1992 2005 1992 2005 1992 2005 1992 2005 
Magyarország 70,7 65,4 2 803 2 940 796 993 11,3 6,0 
Európa 
(EMU*) 49,7 47,5 32 976 31 419 2 332 2 059 7,3 4,9 

Világ 37,7 38,3 704 675 677 585 925 1 020 41,8 – 
*EMU – Európai Gazdasági és Pénzügyi Unió 

 
A mezőgazdálkodás tevékenység közvetlenül kapcsolódik az energiafogyasztáshoz, amint 

azt az alábbiakban látni fogjuk. A vegetációs periódus során többször végzünk különböző 
talajművelési, növényvédelmi és egyéb műveleteket. Nem közömbös tehát, hogy ezek a 
műveletek milyen energiafogyasztással járnak. 

 

                                                            
1 Dr. Kertész Ádám MTA Földrajztudományi Kutatóintézet, Budapest, Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger; 
E-mail: kertesza@helka.iif.hu 
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2. Hagyományos és környezetkímélő mezőgazdálkodás 
 
A környezetkímélő mezőgazdaság (conservation agriculture) a mi értelmezésünk szerint 

egy olyan komplex szemléletet és megközelítést jelent, amely magában foglalja a 
környezetkímélő talajművelést (conservation tillage, l. alább) és arra törekszik, hogy 
megőrizze a biológiai sokféleséget. A környezetkímélő mezőgazdaság a talajkímélő 
földművelésen (a továbbiakban kímélő művelés) alapul. Ennek lényege, hogy a talajt csak 
minimális mértékben bolygatjuk meg, így a talajból minimális mennyiségű anyag (talaj, víz, 
tápanyag és kemikáliák) távozik, a szerves anyag a talajban marad, a növényi maradványok 
pedig a talajfelszínen. A vegyszerek használatát tekintve pedig az mondhatjuk, hogy olyan 
keveset használunk, amilyen keveset lehet és csak annyit, amennyi feltétlenül szükséges.  

A hagyományos talajművelés ezzel szemben magas fokú gépesítésen alapul. A művelés 
során a felső talajréteget kiemeljük, megfordítjuk – ekével vagy ehhez hasonló eszközzel. A 
hagyományos talajművelés jelentős talajpusztulást (SZŰCS, P. ET AL. 2006), talajszennyezést 
(CSEPINSZKY, B. ET AL. 1999) és egyéb környezeti károkat (TÓTH, A. ET AL. 2006) okoz, úgy 
mint a biológiai sokféleség csökkenését, alacsony hatásfokú energiafelhasználást és a globális 
felmelegedéshez is hozzájárul. A környezetkímélő mezőgazdaságot világszerte 45 millió 
hektáron alkalmazzák. 

A környezetkímélő mezőgazdaság elsősorban két fő módon járul hozzá a tudatos 
energiafogyasztáshoz. Egyfelől segíti a talaj szerves szén tartalmának potenciális 
növekedését, másrészt a műveléshez sokkal kevesebb géphasználat szükséges, mint a 
hagyományos művelés esetén, így a gépek üzemanyag felhasználása ténylegesen kevesebb 
kibocsátással jár. Az alábbiakban a kímélő művelés energiafogyasztásra gyakorolt hatását 
részletesebben is kifejtjük. 

 
 

3. Szén kibocsátás 
 
Az intenzív talajművelés rombolja a szerves anyagot, és ezáltal szén-dioxid emissziót 

okoz, vagyis csökkenti a talajban raktározott szén mennyiségét. A kímélő (minimális) 
művelés tehát eleve elősegíti a szervesanyag-termelést, a növényi maradványok talajfelszínen 
hagyása pedig visszaforgatja a szenet a talajba. A szerves anyag jelentős része a talajban 
marad (SZALAI, Z. ET AL. 2010). Közismert, hogy a szerves anyag a talaj szerkezetét, 
stabilitását, puffer kapacitását, vízvisszatartó képességét, biológiai aktivitását és a 
tápanyagegyensúlyt jelentős mértékben befolyásolja, mindez egyébként kihat a talajerózió 
kockázatára is. A hagyományos talajművelés mellett a talaj szervesanyag-tartalma rohamosan 
csökken. KINSELLA, J. (1995) becslése szerint a legtöbb mezőgazdasági hasznosítású talaj 
szerves anyagának 50%-át elveszti a művelés során. 

Az Egyesült Királyságban például a kímélő művelés esetén 8%–kal több szén maradt a 
talajban, mint hagyományos műveléskor. Ez 285 g/m2 szerves anyag többletet jelent 
(HOLLAND, J. M., 2004). A szén talajban maradásának ideje sem közömbös: PAUSTIAN, K. ET 
AL. (2000) mérései szerint ez az időkímélő művelés esetén a kétszeresére nő. A szerves anyag 
mélységi változása függ egyebek között a visszatérő szerves anyag mennyiségétől, a talaj 
típusától, különös tekintettel az agyag tartalomra, a művelés intenzitásától. Nyilván a legfelső 
néhány centiméterben lesz a legjelentősebb a szerves anyag felszaporodása kímélő művelés 
esetén.  

A talaj szénraktározó szerepe igen jelentős. Példaként említhetjük, hogy az Egyesült 
Királyságban a talaj szerves anyagának mint szén tározónak a részesedését az 1990-es 
kibocsátás tekintetében 6,6%-ra becsülték (SMITH, P. ET AL. 2000). Ez a tározás több 
tevékenységhez is kapcsolódik, amelyek értékét Tg/évben kifejezve a következőképpen 
becsülték: kímélő művelés 3,5, állati trágya 3,7, szennyvíz iszap 0,3, szalma beforgatás 1,9, 
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külterjesítés (extenzifikáció) 3,3, természetes fás növényzet regenerálódása 3,2 és végül 
biogazdálkodás 4,1. A kímélő művelés értéke egyrészt a fosszilis tüzelőanyagok 
kibocsátásából, másrészt a szerves anyag felhalmozódásból adódik feltételezve, hogy a 
gabonatermelő területek 80%-án kímélő művelést folytatnak (ez az érték a szántóterület 
37%-ával egyenértékű. SMITH, P. ET AL. (1998) becslése szerint a minimális művelésre való 
100%-os átállás ellensúlyozni tudná az összes mezőgazdasági eredetű fosszilis eredetű 
szénkibocsátást. 

A talajszerkezetre és a talaj vízforgalmára gyakorolt hatásán keresztül a talajművelés a 
nitrogén körforgását is befolyásolja. Közismert, hogy anaerob viszonyok között denitrifikáció, 
aerob viszonyok között pedig nitrifikáció megy végbe. A nedvességtartalom növeli a 
kibocsátást (BALL, B. C. ET. AL. 1999). No-tillage alkalmazása esetén, rövid távon nagyobb 
lehet a kibocsátás, éspedig a nagyobb aggregátumok és az alacsony gáz diffuzivitás nagyobb 
víz retencióval párosul a talajfelszínen és így több denitrifikláló van jelen (HOLLAND, J. M. 
2004). A talajszerkezet javulásával azonban csökken az anaerob viszonyok kialakulásának 
lehetősége és így a nitrogén kibocsátás is. 

 
 

4. A gépfelhasználás energia fogyasztása 
 
Amint említettük, a környezetkímélő gazdálkodás az energiafelhasználás és a mechanikai 

munka csökkentését jelenti, ezáltal is csökken az emisszió. A csökkentett géphasználat miatt a 
SO2 kibocsátás is kevesebb, így a légkör savasodása is mérséklődik. A szántás a leginkább 
energiaigényes művelet a termelési folyamatban. A géphasználat során érvényesülő direkt 
hatás mellett a mezőgazdasági gépek előállítása során is történik kibocsátás. KERN és 
JOHNSON (1993) becslése szerint évente 23,8 kg/ha szénkibocsátást lehet megtakarítani. A 
kímélő művelés nyilvánvalóan kevesebb energia felhasználással jár, hiszen a direkt vetés és a 
tárcsázás a fő műveletek, míg a hagyományos művelés során szántás, altalaj lazítás, boronálás 
történik (3. táblázat). Nem szabad ugyanakkor elfelejteni, hogy a kímélő művelésnél további 
gépi műveletek iránti igény is felmerülhet, így munkaigényesebb magágy-előkészítésre és 
gyakoribb gyomirtózásra, vegyszerezésre lehet szükség (2. táblázat). 

 
 

5. Agrokémiai input 
 
A mezőgazdaságban alkalmazott vegyszerek alapanyaga fosszilis tüzelőanyag, a 

vegyszerek előállításához is energia szükséges, szállításuk és a terepre való kiszórásuk során 
energiát használunk. Az öntözés és a mag termelése során is nagy valószínűséggel energiára 
van szükség. A minimális művelés lényegesen megváltoztatja a termelés során felmerülő 
energia igényeket a műtrágyázásra és a kártevő fertőzésre gyakorolt hatása révén, továbbá a 
talajnedvesség tartalmára is kedvező hatással van (MADARÁSZ−CSEPINSZKY 2009). A 
kemikáliákhoz kapcsolódó nettó széntermelés felülmúlhatja a gépi művelés során keletkező 
mennyiséget.  

 
 

6. A teljes szén büdzsé 
 
A talajművelésnek a szén büdzsére gyakorolt hatását a termelési folyamat egészének 

áttekintésével adhatjuk meg. Amennyiben két kímélő művelést alkalmazó művelési rendszert 
egy hagyományos művelési rendszerrel hasonlítjuk össze, úgy az előbbieknél 16%-kal, illetve 
26%-kal volt kevesebb az energia felhasználás egy hat éves rotáció alatt (2. táblázat). A Life 
project esetében azonban a terméseredmény alacsonyabb volt, és így az egy tonnára eső 
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gépfelhasználási energia magasabb volt a kímélő (integrált)művelés esetén. A 2. táblázatban 
szereplő CWS Stoughton esetében viszont az egy tonnára eső gépfelhasználási energia kisebb 
volt a kímélő (integrált) művelés esetében. WEST T. O. and MARLAND G. (2002) pedig arról 
informál, hogy az USA-ban több haszonnövényen végzett mérések alapján a hagyományos 
művelés esetén a szén flux +168 kg/ha, kímélő (no-tillage) művelés esetén pedig – 200 kg/ha 
volt. 

 
2. táblázat. Egy tonnára jutó gépi energia felhasználás konvencionális és integrált farming 
körülményei között (Forrrás: DONALDSON, G. ET AL. 1996) 

 
Hagyományos gazdálkodás Integrált gazdálkodás 

Gabona Energia 
tényező 

(kWh –1ha–1) 

Géphasználat
ból eredő átla-

gos energia 
tonnánként 

(kWht Mg–1) 

Gabona Energia 
tényező 

(kWh –1ha–1) 

Géphasználat-
ból eredő átla-

gos energia 
tonnánként 

(kWht Mg–1) 
LIFE Project      

1. Ő. búza 423 52,1 1. Őszi búza 383 55,6 
Őszi árpa  420 57,2 Őszi zab  328 53,7 
Ugaroltatás 358 – 1. Őszi búza 210 – 
2. Őszi búza 412 59,2 Ugaroltatás 383 55,6 

Őszi olajrepce 441 187,8 Őszi 
olajrepce 382 230,2 

1. Őszi búza 423 52,1 Őszi bab 384 165 
Összesen 2477  Összesen 2070  

CWS Stoughton      
1. Őszi búza 473 50,4 1. Őszi búza 286 34,8 
Őszi bab 275 76,2 Őszi bab 315 94,6 
1. Őszi búza 506 54,9 1. Őszi búza 248 33,1 
1. Füves ugar 673 22,6 1. Füves ugar 429 12,1 
2. Füves ugar 319 12,5 2. Füves ugar 297 10,7 
1. Őszi búza 410 48,2 1. Őszi búza 387 51,2 

Összesen 2656 264,8 Összesen 1962 236,5 
 
A műtrágyázás a termelési folyamat során az egyik legfontosabb energia input, amely a 

teljes energia szükséglet 50%-át is elérheti (LEAKE, A. R. 2000). A kímélő művelés ezt 
csökkentheti, mivel kevesebb a kilúgzás általi nitrát és foszfor veszteség, a növényi 
maradványok ott maradnak és beépülnek, az újra hasznosítás gyorsabb. Az egyes 
mezőgazdasági műveletek során felhasznált energia mértékét a 3. táblázat mutatja. 

 
3. táblázat. A mezőgazdasági műveletek során felhasznált energia mennyisége (Forrás: LEAKE 2000) 

 
Mezőgazdasági 

műveletek, eszközök 
Felhasznált Energia 

(kW) 
Forgató eke 175 
Altalajlazító 163 
Sorbavető gép 35 
Fogas kultivátor 21 
Cambridge henger 14 
Betakarító kombájn 125 
Forgó borona 115 
Tárcsa 42 
Direktvetőgép 40 
Bálázás 49 
Permetezés 17 
Műtrágyázás 21 
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7. Következtetések hazai kísérletek alapján 
 
A SOWAP projekt keretében (KERTÉSZ, Á. ET AL. 2008) végzett vizsgálataink során nem 

vizsgáltuk a szén büdzsé kérdését. Vizsgálatainkból az alábbiakban két ábrát mutatunk be, 
amelyek azt igazolják, hogy mind a termésmennyiség tekintetében (1. ábra), mind pedig a 
művelési költségek vonatkozásában (2. ábra) nincs említésre méltó különbség a kétféle 
művelési mód tekintetében. 
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1. ábra. Terméshozamok alakulása 2004-2010 között a Dióskáli kísérleti parcellán (t/ha) 
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2. ábra. Művelési költségek alakulása őszi búza és kukorica esetében a Dióskáli kísérleti parcellákon 
(2004-2006) 

 
Így tehát nyugodtan állíthatjuk, hogy a minimális művelés – a környezetkímélő 

mezőgazdaság – reális alternatíva a hagyományos műveléssel szemben. A környezettudatos 
energia-felhasználó tehát a környezetkímélő gazdálkodást kell, hogy alkalmazza, amennyiben 
a fenntartható fejlődés és a kibocsátás csökkentésére törekvő szén-dioxid háztartás elveit tartja 
szem előtt. 
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Faggyas Szabolcs1 
 

Megújuló energia és természetvédelem 
 
 

Abstract 
 

It can be declared that the utilisation of renewable energy sources is an inevitable issue in today’s 
world since their application is needed at an increasing rate. It is important, however, that landscape 
and nature protection aspects be considered when utilising renewable energy sources because a project 
elaborated inappropriately may bring along significant damages to nature. 
If investors and decision makers are warned about such threats beforehand than we may be able to 
gain green energy in a way natural and landscape values can still stay unharmed. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A fosszilis energiahordozók drágulása és véges készletei miatt egyre több országban 

gondolják úgy, hogy a különböző megújuló energiák hasznosítása a záloga a jövő 
energiaproblémáinak megoldására. A Fukushimában bekövetkezett atomerőmű-baleset 
megadta a végső lökést a megújuló energiák felé, aminek hatására például Németország is 
azonnal átgondolta energiapolitikáját, melynek következtében 17 atomerőműből 8-at rögtön 
be is zártak. 

A fentiek miatt kiemelten fontos a megújuló energiák általi áramtermelés, hiszen a szél, a 
nap, a földhő, a biomassza vagy a víz folyamatosan rendelkezésünkre állnak, ezért a fosszilis 
energiahordozók elfogyasztásával csak ezekre számíthatunk (és még azokra, amit a jövőben 
kifejlesztenek). 

A megújuló energiaforrások alkalmazása során kevés szó esik azok környezeti hatásairól, 
jóllehet a fosszilis energiahordozókat hasznosító erőművekhez képest lényegesen kisebb 
hatásokról kell beszélni, azonban nem mehetünk el szó nélkül elsősorban a természeti és táji 
értékeket érintő negatív hatások mellett. 

Jelen tanulmányban az egyes megújuló energiatermeléssel összefüggő negatív természeti 
hatásoknak az összegyűjtését tűztem ki célul azzal a szándékkal, hogy felhívjam ezekre a 
figyelmet és megoldási javaslatokat tegyek a káros hatások csökkentésére, megszüntetésére, 
fenntartható használatukra. 

 
 

1. Szélenergia 
 
Túlzás nélkül kijelenthetjük, hogy táj- és természetvédelmi szempontból a szélerőművek 

okozzák a legtöbb vitát a beruházók és a természetvédelmi szakemberek között. A 
szélerőművek madárvilágra gyakorolt hatásait számos kutató vizsgálta. A témát feldolgozó 
nemzetközi szakirodalom meglehetősen széles, hazánkban azonban csak a Mosoni-sík 
térségéből vannak konkrét vizsgálatok. 

A szélerőműparkok telepítésének megválasztásánál fontos szempont, hogy az a 
természetvédelmi szempontokat is figyelembe vegye. Az ország nagyjából 20 százaléka áll 
valamilyen természetvédelmi oltalom alatt (védett természeti területek, ex lege védett 
területek, Natura 2000 területek), így ezeknek a területeknek a kímélete a legfontosabb. A 
jogszabályok által védett területek rendszerét kiegészítve az egyéb természetközeli 
                                                            
1 Faggyas Szabolcs Kiskunsági Nemzeti Park Igazgatóság, Kecskemét E-mail: faggyassz@knp.hu 
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élőhelyekkel (természeti területekkel), valamint az ezeket összekötő ökológiai folyosókkal 
megkapjuk az országos ökológiai hálózatot, amely teljes terjedelmében kímélendő. 

 
 

3. Élővilágvédelmi szempontok 
 
Ha sikerül egy olyan helyszínt kiválasztani, amely semmilyen élőhelyvesztéssel nem jár, a 

helyváltoztatási képességük miatt még mindig vizsgálni szükséges az egyes állatcsoportokra 
gyakorolt hatást. A madarak, és az emlősök közül a denevérek azok az állatcsoportok, 
melyekre egy szélerőmű telepítése potenciális veszélyekkel járhat. Bár kevés információ áll 
rendelkezésünkre, tudvalévő hogy a madarak közül is a ragadozók azok, amelyek jobban 
veszélyeztetettebbek. Közvetlen mechanikai hatás során a forgó turbinák olykor egyszerűen 
leütik a madarakat vagy a denevéreket. Élővilágvédelmi szempontból ez a leggyakoribb káros 
hatása a szélerőműveknek. Közvetett pusztító hatása akkor van a szélerőműveknek, mikor a 
toronytól kiinduló vezetékek okozzák a madarak vesztét. Bár hazánkban ez kevésbé jellemző, 
hiszen a tornyok által termelt energia szállítása általában földkábelen keresztül történik 
(FAGGYAS SZ. 2011). 

A szélturbinák okozta madárpusztulással foglalkozó szakirodalmak alapvető problémája, 
hogy a vizsgálati módszerek tekintetében nincs egységes gyakorlat, a másik probléma, hogy 
minden terület különböző, és ezáltal más faunával jellemezhető. A kapott eredmények így 
nem összevethetőek, amelyet jól érzékeltet, hogy az évente egy turbinára eső madárelhullást a 
kutatók a különféle tanulmányokban 0,02 és 33 között adják meg, vagyis a különbség 1650-
szeres (MUNKÁCSY B. 2004). 

A tornyok általi madár- és denevérpusztulásokon túl jóval kevésbé ismert probléma lehet a 
tornyok madarakat eltérítő hatása, ezáltal az adott élőhelyről történő kiszorítása. Mindössze 
néhány faj esetében készültek konkrét vizsgálatok. 

A Mosonszolnok-Levéli szélerőműpark beruházói (az MME-vel kötött együttműködési 
megállapodás keretében) 2 felnőtt hím (helyben költő) kerecsensólymot (Falco cherrug) 
szereltek fel műholdas nyomkövetővel. Vizsgálták még az egyik ilyen jeladós madárnak az 
egyik fiókáját is, amely a „Kerecsensólyom védelme a Kárpát-medencében” elnevezésű 
LIFE-projekt keretében lett jelölve. Az eredmények kimutatták, hogy az öreg madarak 
bizonyos mértékű elkerülő viselkedést mutathatnak az egyes szélerőmű tornyokkal és 
valószínűleg a szélerőműparkokkal kapcsolatban is, ami viszont a fiatal madárnál nem volt 
megfigyelhető (PROMMER M.–VÁCZI M. 2009). 

A Kerecsensólyom LIFE+ program keretében új elemként szerepel 24 madár műholdas 
nyomkövetővel történő ellátása a szélerőműves projektterületeken. A madarak jelölése még a 
beruházások megkezdése előtt fog megtörténni, ezáltal még több információt gyűjthetünk a 
tornyok eltérítő hatásainak megismerésére (FIDLÓCZKY J. szóbeli közlése 2011). 
 
 

4. Tájvédelmi szempontok 
 
A szélerőművek elhelyezésének tájvédelmi kérdései talán még fontosabbak, mint az 

élővilágvédelmi szempontok. Míg egy madár a számára káros hatással bíró turbinát el tudja 
kerülni (jó esetben), addig egy tájra az ott elhelyezett szélerőmű az életciklusának végéig 
meghatározó tájképi elem, ami általában a táj természetességétől függően hátrányos az adott 
tájra (FAGGYAS SZ. 2011). 

Síkvidéki domborzati viszonyok között egy-egy szélerőmű akár 20 km-re is ellátszik, ha a 
telepítés helyszíne pedig kimagaslik környezetéből (pl. egy dombtető), akkor még távolabbi 
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tájakra is hatást gyakorol. A telepítés szempontjából ezek vizsgálata elengedhetetlen 
(FAGGYAS SZ. 2011). 

Az elmúlt évtizedekben a szélerőművek teljesítményével együtt nőtt azok magassága és a 
turbinák átmérője is. Ma már egyre inkább a 100 méteres oszlopmagasságot és a 80 méteres 
rotorátmérőt elérő, sőt azokat meghaladó szélerőműveket alkalmazzák. Egy ilyen berendezés 
teljes magassága 140-150 méter körül van, ami gyakorlatilag lehetetlenné teszi a tájba 
illesztést (FAGGYAS SZ. 2011). 

Amikor a szél egy sima domb felett halad át, az áramvonalak összenyomódnak, a 
szélsebesség növekszik. Ez teszi a dombtetőket különösen alkalmassá a szélturbinák 
telepítéséhez. Ilyenkor pedig már reménytelen vállalkozás a tájba illesztés, ezzel együtt a 
szélenergia hasznosításánál a tájkép esztétikai értékének romlását nem tudjuk elkerülni 
(KERÉNYI A. 2007). 

Egy szélerőmű, ha nem is konkrétan egy védett természeti területen, vagy közvetlen 
közelében helyezkedik el, méretei miatt több 10 kilométeres távolságból is észlelhető és ez 
már kiterjedhet egy védett terület állapotára is, hiszen a védett terület tájképi egységét, a 
„védett tájat” is megbonthatja. Ugyanakkor, ha a szélerőművet egy degradált, például ipari 
tájba illesztjük bele, akkor az esetlegesen közeli védett természeti területek tájképi egységét 
sem fogja károsan megváltoztatni, hiszen egy degradált tájban eggyel több vagy kevesebb 
műtárgy jelenléte érdemi változást nem hoz. Erre jó példa az M1-es autópálya melletti 
szélparkok, vagy a kavicsbányák mellé telepített turbinák. Természetesen a tornyoktól való 
távolság növelésével egyre nagyobb területre gyakorol hatást a szélturbina, míg az egyébként 
degradált táj lényegesen kisebb függőleges kiterjedése miatt már nem fog látszódni (FAGGYAS 
SZ. 2011). 

A dolgot leegyszerűsítve tájvédelmi szempontból az lenne az igazi megoldás, hogy olyan 
helyek kerüljenek kijelölésre szélerőmű-telepítés céljából, ahol azok a védett természeti 
területek egyik pontjáról sem láthatók szabad szemmel. Ehhez azonban szükséges lenne a 
védett természeti terület határától számított minimum 20 kilométeres védőzónára. Mivel ez 
valószínűsíthetően nem lehetséges (jogi eszközök hiányában) és nem is lehet egységesen 
meghatározni ilyen védőzónát, ezért enyhébb kritériumrendszert kell kidolgozni (FAGGYAS 
SZ. 2011). 

A szélerőmű-telepítés táj- és természetvédelmi szempontjainak figyelembevételére 
térinformatikai eszközök segítségével meghatározhatunk tabuterületeket, amelyeket kizárunk 
a telepítés lehetőségétől, illetve meghatározhatjuk azokat a területeket, amelyeket további 
vizsgálat alá lehet vonni. Ilyen vizsgálat lehet egy a domborzati viszonyokat és a 
felszínborítást is figyelembe vevő 3D-s láthatósági térkép készítése, melyet kiegészíthetünk 
egy kisebb területről készített fotómontázzsal is (FAGGYAS SZ.–FOLBERTH G. 2011; FAGGYAS 
SZ. 2011). 

 
 

5. Napenergia 
 
Az aktív napenergia-hasznosítás alapvetően kétféle lehet. A fototermikus megoldás azt 

jelenti, hogy a napenergiát folyadék vagy levegő közeget áramoltató átalakító eszköz 
(napkollektor) révén közvetlenül hővé alakítjuk. A fotovillamos megoldás során pedig 
napelem segítségével alakítjuk át a napenergiát közvetlenül villamos energiává (FARKAS I. 
2004). Jelentőségükből fakadóan jelen cikkben csak a napelemes energiahasznosítással 
kívánok foglalkozni. 

A szélerőművekhez hasonlóan a napenergia hasznosításánál (és gyakorlatilag bármely 
megújuló energiánál) itt is elsődleges szempont a napelemek elhelyezésének kérdése. Bár a 
szélerőművekhez képest a napelemparkok térbeli igénye lényegesen nagyobb (ugyanakkora 
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teljesítmény esetén), vertikális kiterjedésük miatt mégis jóval kisebb területre gyakorolnak 
hatást, ezért elhelyezésük a jogilag védett területek degradáltabb, vagy minimális 
természetességi állapotú részein (pl. egykori gazdasági területek) is elképzelhetők. A 
Kiskunságban konkrét igény jelentkezett a Pusztaszeri Tájvédelmi Körzetben, valamint 
Balástyán Natura 2000 területen történő napelempark létesítésére. A két terület csak 
természetvédelmi jogi szempontból vetett fel aggályokat, hiszen a két terület természetessége 
alapján a napelempark (megfelelő tájba illesztéssel és némi korlátozással) elvileg különösebb 
gond nélkül megvalósítható. 

A napelemek élővilágra gyakorolt hatásáról keveset tudunk. Kevés külföldi szakirodalom 
áll rendelkezésre a naperőművek madárvilágra gyakorolt hatásáról, erre vonatkozó hazai 
kutatások pedig gyakorlatilag nincsenek. 

Hazai viszonylatban jobban kutatott a poláros fényszennyezés rovarokra gyakorolt hatása. 
HORVÁTH G. és KRISKA GY. tollából számos publikáció született már a témában, melyben 
egyéb polarizációs ökológiai csapdák mellett a napelemek polarizációs hatását is vizsgálták. 

A vízi rovarok a vizes élőhelyüket a vízfelszínről tükröződő fény vízszintes polarizációja 
alapján találják meg. Közéjük sorolunk minden olyan rovart, amely egyedfejlődésének 
valamely szakaszát, például a lárvaállapotát a vízben tölti. A vízi rovarok, néhány kivételtől 
eltekintve vonzódnak a vízszintesen poláros fényhez, amit pozitív polarotaxisnak nevezünk. A 
rovarokat azonban könnyen becsaphatja és magához vonzhatja minden olyan mesterséges 
felület, amely erősen és vízszintesen poláros fényt ver vissza. Az ilyen felületek szupervíznek 
tűnnek a vizet kereső rovaroknak, ha a róluk visszavert fény polarizációfoka nagyobb, mint a 
vízről visszaverté. Az erősen és vízszintesen polarizáló száraz felületekhez vonzott vízi 
rovarok kiszáradhatnak, a rájuk rakott petéik pedig óhatatlanul elpusztulnak (HORVÁTH G.–
KRISKA GY. 2010). 

A poláros fényszennyezés egyik hatékony ellenszere az azt okozó tükröző felületek 
annyira durvává, érdessé tétele, hogy a róluk visszaverődő, s részben depolarizálódó fény 
polarizációfoka a vízirovarok polarizációs ingerküszöbe alá essen. Egy másik lehetőség a 
poláros fényszennyezés csökkentésére, hogy a fényt visszaverő felületeket minél világosabbá 
tesszük. A napelemtábláknál azonban ez nem lehetséges, mert azok azért feketék, hogy a 
lehető legtöbb fényt nyeljék el, s alakítsák át elektromos energiává. Erre a problémára jelent 
megoldást a depolarizáló rácshatás alkalmazása. Ha erősen és vízszintesen polarizáló 
mesterséges felületeket egy vékony, akár 1-2 mm-es csíkokból álló, polarizálatlan fényt 
visszaverő rácsmintával látunk el, akkor elvesztik a rovarokra kifejtett vonzásukat (HORVÁTH 
G.–KRISKA GY. 2010). 

 
 

6. Vízenergia 
 
A vízenergia-hasznosítás érdekessége, hogy több szerző szerint nem tartozik a megújuló 

energiaforrások sorába, pedig a víz energiájának klasszikus értelemben vett hasznosítása egy 
folyamatosan rendelkezésre álló és megújuló közeg (rendszerint folyóvíz) igénybevételével 
történik. 

A vízerőművek méretüktől függően azok a létesítmények, melyek a legnagyobb környezeti 
hatásokat, illetve természeti-táji hatásokat okozzák. A vízerőműveket rendszerint egy 
vízfolyás (patak, folyó) tengelyébe építik, ahol tározó létesítése céljából egy völgyzáró gáttal 
felduzzasztják a vízfolyást. Az így megnövelt vízmélységgel biztosított esést a vízmélység 
miatti lassú áramlás miatt jól lehet hasznosítani. 

Másik megoldás, mikor a természetes vízfolyás vizét az eredeti medrétől kedvezőbb 
hidraulikai és mederérdességi viszonyú oldalcsatornába vezetjük, így kisebb esésveszteség 
mellett ugyanannyi vízmennyiség folyhat le, mint az eredeti mederben. Az ennek 
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következtében kialakuló vízszintkülönbség hasznosítható energiatermelésre. A Bősi erőmű 
tározóval és üzemvízcsatornával oldja meg a Duna vízenergiájának hasznosítását (SZLIFKA F. 
2004). 

Könnyen beláthatjuk, hogy ilyen nagyságrendű beruházás hatalmas változást okoz a tájban 
és a természeti környezetben is. A korábbi élőhelyek teljesen átalakulhatnak, amely 
megváltoztathatja az erőmű hatásterületén lévő ökoszisztémát. Az erőművek gátjai a folyókon 
vándorló halak mozgását is lehetetlenné teszi, így a vízi ökológiai rendszerekben is jelentős 
károk keletkezhetnek. 

Hazánk síkvidéki víztározói ugyancsak okoztak már ökológiai problémákat, amelyek az 
eddig felsoroltaktól eltérnek. Az ötvenes években épült Tiszalöki Erőmű és a csatlakozó 
csatornák hozzájárultak a talajok elszikesedéséhez és ún. rétiesedéséhez. A Tisza-tó 
környezetében ugyancsak megemelkedett a talajvíz szintje, és helyenként itt is fellépett a 
másodlagos szikesedés. A Bősi erőmű megépítésével az Öreg-Dunában a vízszint 
drasztikusan lecsökkent, ily módon a Szigetközi Tájvédelmi Körzet vízhiányban szenved. A 
Duna menti természetközeli élővilág, az ártéri erdők a rendszeres elöntéshez, a bőséges 
vízellátáshoz alkalmazkodtak, így a tizedére csökkent vízhozam veszélyezteti létüket 
(KERÉNYI A. 2003) Szerencsére a nagymarosi vízlépcső nem valósult meg, így továbbra is 
gyönyörködhetünk a Duna-kanyar panorámájában. 

 
 

7. Geotermális energia 
 
A Kárpát-medence legmélyebb térszíneit elfoglaló Alföld geotermikus adottságai 

közismerten igen kedvezőek, amely a világátlagnál lényegesen kedvezőbb geotermikus 
gradiensnek köszönhető (TÖRÖK J. 2000). 

A termálvizek energetikai hasznosítása a célt tekintve két nagy területre terjed ki. A 
villamosenergia-termelés során a geotermális fluidum (termálvíz, gáz, illetve keverékük) hőjét 
villamos energiává alakítják át. A közvetlen hőhasznosítás során a termálvíz hője közvetlenül, 
átalakítás nélkül kerül hasznosításra (ÁRPÁSI M. 2004). 

Legjelentősebb környezeti kérdése a geotermális rendszereknek, hogy a használt (más 
néven csurgalék) hévizek elhelyezése hogyan történik. A környezethez képest magasabb 
hőmérsékletű használt víz a befogadó felszíni vizekben elősegítheti a szervesanyag 
képződését, a vízi növényzet elburjánzását, a csatornák gyorsabb feliszapolódását. A felszíni 
vízkészletnél magasabb hőmérséklet miatt a hidrobiológiai folyamatok sebessége 
megnövekszik, az eredeti biológiai egyensúly veszélyes eltolódása következhet be. A hévizek 
magas sótartalma további kedvezőtlen irányba befolyásolja a felszíni vizekben lévő élő 
szervezetek együttesét (TÖRÖK J. 2000). Az elmúlt évtizedekben többféle megoldás született a 
hatások mérséklésére (pl. a sósvizek időszakos tározása), azonban az egyetlen elfogadható 
megoldást a használt víznek a mélyebb rétegekbe történő visszasajtolása jelenti, melyre ma 
már jogszabályi kötelezettségük van a geotermális energiát hasznosítóknak. 

 
 

8. Biomassza 
 
A biomassza energetikai célú felhasználásának számos formáját ismerjük, melyek főként 

C-, H- és O-tartalmú szerves anyagok. Viszonylag kevés ásványi, és az energetikai 
hasznosítás szempontjából káros anyagot (N, S, Cl) tartalmaz, ezért nagyon alkalmas a 
fosszilis energiahordozók helyettesítésére. Különös előnye, hogy belőle oxidációval 
(hőtermelés) többlet szén-dioxid kibocsátás nélkül végezhető energiatermelés (MAROSVÖLGYI 
B. 2002.).  
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Természetvédelmi szempontból a különböző hulladékok, faaprítékok, a mezőgazdasági 
melléktermékek, az állati eredetű biomassza hasznosításának különösebb problémája nincs. A 
problémát az energianövények (legyen az fás szárú vagy lágyszárú) rohamos elterjedése 
okozza. A hagyományos szántóföldi gazdálkodás fokozatos terményváltása a hazai 
mezőgazdaság helyzetét ismerve nem meglepő, így egyre több helyen találkozhatunk 
repcetáblákkal is. 

A nagyobb gondot az jelenti, ha az energianövények termesztésének gazdasági előnyeit a 
gazdák a gyepterületek szántóföldi művelésbe vonásával, esetleg energiaerdők telepítésével 
igyekeznek kiaknázni. 

Azon túl, hogy egyes energianövények (a lágyszárúaknál pl. az energianád – Miscanthus 
sp. – a fás szárúaknál pl. a fehér akác – Robinia pseudo-acacia, a nemesnyár-klónok) 
tájidegen voltuk mellett inváziós növényként is problémát okozhatnak, sok esetben az is 
megkérdőjelezhető, hogy a növények termesztéséhez szükséges tápanyagnak az utánpótlása 
milyen módon és áron biztosítható. 

A világban elsősorban azokat a Miscanthus változatokat tartják számon veszélyes inváziós 
fajként, özöngyomként, amelyek képesek az adott termőhelyen a generatív, magról történő 
szaporodásra. Erőteljes növekedésük miatt a magról spontán terjedő növények képesek 
elnyomni a természetes vegetációalkotókat, a teljes növényközösséget képesek átalakítani, 
közel monodomináns állományokat tudnak létrehozni. Különösen üde gyepekben képesek 
agresszíven fellépni (SIPOS F. 2008). 

 
 

9. Összefoglalás 
 
Leszögezhető, hogy mai világunkban a megújuló energiák hasznosításának kérdése 

megkerülhetetlen, hiszen egyre nagyobb mértékben van szükség az alkalmazásukra. Fontos 
azonban, hogy a megújuló energiák hasznosításánál a táji és természeti szempontokat is 
figyelembe vegyük, mivel egy minden szempontból nem kellően átgondolt beruházás jelentős 
természeti károkozással is járhat. 

Ha ezekre a veszélyekre felhívjuk a beruházók és a döntéshozók figyelmét, akkor oly 
módon juthatunk zöld energiához, hogy közben a természeti és táji értékeink sem sérülnek. 
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A fás szárú energianövények termesztésének társadalmi és gazdasági 

feltételei 
 
 

Abstract 
 

Nowadays the energy resources of the Earth are extremely exhausted so we have to pay much more 
attention to renewable energies besides energy saving. Hungarian forests are not enough for itself to 
satisfy the increasing fuel demand that is why it is necessary to urge the planting of arboreal energy 
plants. However, there are a lot of economic and social difficulties that have to be revealed and 
determined before these plants could become wide-spread agricultural products. The lack of stable 
buying-up is a big problem from the viewpoint of the farmers. This problem could be solved by 
woodchips processing projects established at the region. The lack of information system of fuel 
producers and consumers will cause further problems in the future. A reconciliation co-operative 
society can solve this trouble. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A Föld energiahordozói mára kiapadó félben vannak, ezért az energiatakarékosság mellett 

egyre nagyobb figyelmet kell fordítanunk a megújuló energiákra is. Hazai viszonylatban a 
biomassza (azon belül a fa), mint alternatív energiaforrás kiemelt szerepet tölthet be, mivel 
nagy készletek (kb. 330 millió m3) állnak rendelkezésre, melyeknek csak kis részét használjuk 
fel kb. évi 7 millió m3-t (BAI A.–SÍPOS G. 2007). A ténylegesen kitermelt fa mennyisége jóval 
elmarad az erdészeti törvényben meghatározott 9 millió m3-től, mégis az illegális fakitermelés 
és a növekvő nyersanyag és energiaigény a későbbiekben veszélyeztetheti készleteinket. A 
rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények kiváló alternatívát jelenthetnek a 
hagyományos erdők fáival szemben, ugyanis jó égési és növekedési paraméterekkel 
rendelkeznek, valamint igen szélsőséges talaj adottságok mellett is képesek magas hozamot 
produkálni. Termelésük munkaerő igényes, így a magas munkanélküliséggel és elmaradott 
gazdasági mutatókkal rendelkező térségek fejlesztésének szerves komponensét alkothatják. 
Számszerűsítve 25 hektár energetikai ültetvény telepítése és fenntartása egy főállású 
munkahelyet teremt (BAI A.–GRASSELI G. 2006). 

Az energia növények alkalmazásával szemben számos gazdasági és társadalmi akadály 
létezik (mint az alacsony értékesítési ár, a kevés működő felvásárló kapacitás, a magas 
telepítési költség és a technológiára vonatkozó hiányos ismeret), melyek konkrét feltárása 
igen fontos. Jelen tanulmány azokra a kérdésre keresi a választ, hogy milyen tényezők 
gátolják a rövid vágásfordulójú energianövények elterjedését, továbbá hogyan lehetne 
szorgalmazni a tárgyalt nyersanyag előállítását egy adott térségben. 

 
 

2. Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben gazdálkodók viszonya a rövid vágásfordulójú fás 
szárú energianövényekhez 

 
A tanulmány egy 2009-ben végzett kérdőíves felmérés eredményeit közli, amelynek 

információbázisát ötven növénytermesztéssel foglalkozó gazdálkodó képezte. A vizsgálat 

                                                            
1 Tóth József Barnabás Debreceni Egyetem, Társadalomföldrajzi és Területfejlesztési Tanszék, Debrecen 
E-mail: toth.jozsef.barnabas@freemail.hu 
2 Tóth Tamás Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: tamas.toth1@gmail.com  
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ugyan nem tekinthető reprezentatívnak, mégis lényeges és fontos információkat szolgáltat az 
energianövények jövőbeli elterjedésével kapcsolatban. A vizsgálat helyszíneit, illetve a 
kitöltött kérdőívek területi megoszlását az 1. ábra szemlélteti. 

Az Ibrány-Nagyhalászi kistérségben és az azt övező négy településen az életszínvonal és 
fejlettségbeli mutatók jóval elmaradnak az országos átlagtól, (67/2007. (VI. 28.) OGY 
határozat alapján), magas a munkanélküliség és az alacsony képzettséggel rendelkezők 
aránya. Ezért szükség lenne olyan munkahely teremtő beruházásokra, amelyek a helyi 
lakosságot foglalkoztatnák, illetve helyben tartanák. 

 

 
 

1. ábra. A kitöltött kérdőívek területi megoszlása 
 
A választott települések nagy része rossz talajtani adottságokkal rendelkezik (pl. ártéri 

területek), melyek aranykorona értéke 17 alatti. Az ilyen területeken egyáltalán nem, vagy 
csak komoly ráfordítással és kockázattal lehet nyereségesen gazdálkodni. A térségben 40 000 
hektár hasonló adottságú szántóföld található, ahol a rövid vágásfordulójú fás szárú 
energianövények (szemben a hagyományos kultúrnövényekkel) hatékonyan és jövedelmezően 
termeszthetőek. 

A kitöltött kérdőívek három csoportra bonthatók, az első részben a gazdák életkora, iskolai 
végzettsége és birtokuk mérete közti összefüggés került meghatározásra. A felsőfokú iskolai 
végzettséggel rendelkező, 50 hektárnál nagyobb területen gazdálkodó termelők köre 
jelentősebb telepítési szándékkal rendelkezik, mint az alacsonyabb végzettségű 50 hektár 
alatti tulajdonosoké. Ennek ellenére ezeknek a termelőknek is nagy része hajlandó lenne fás 
szárú energianövényeket termelni, amennyiben a kezdeti költségek (kb. 500 000 Ft, ami 
200 000 Ft vissza nem térítendő támogatással mérsékelhető) nem jelentenének problémát a 
számukra.  

A kérdőív második része arra terjedt ki, hogy a megkérdezett gazdálkodók rendelkeznek-e 
rövid vágásfordulójú fás szárú energiaültetvénnyel. Amennyiben nem, akkor milyen 
ismereteik vannak az adott növényekről és esetleg terveznek-e a jövőben telepítést. A 
megkérdezettek több mint fele ismerte az említett növényeket (2. ábra), és 33%-uk a 
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támogatási rendszerrel is tisztában volt (3. ábra), de mindössze 4-en rendelkeztek energetikai 
ültetvénnyel. 

 
2%

52%

30%

16%

ismeri
nem ismeri
nem tudja
nem válaszolt

 
 

2. ábra. A rövid vágásfordulójú fás szárú energianövények ismertsége, a megkérdezett 50 gazdálkodó 
esetében (%-ban) 

 

 
 

3. ábra. Az 50 megkérdezett informáltsága a támogatási rendszerrel kapcsolatban (%-ban) 
 
A támogatási rendszer alacsony ismertségére a gyenge információáramlás szolgálhat 

magyarázatul. Ha a kérdőíves vizsgálat alá vont gazdálkodók kellően informáltak lennének, a 
vizsgált növények tulajdonságairól és azok értékesítési lehetőségeiről, akkor valószínűleg a 
támogatási forrásokról is többen érdeklődnének. Az energetikai ültetvénnyel rendelkezők 
alacsony számának magyarázata lehet a kilátástalan felvásárlás, a magas telepítési költség, 
valamint a növények (20-25 éves) élettartama, ami a bérelt földeken gazdálkodók számára 
jelent problémát. Az alacsonyabb iskolai végzettséggel rendelkező termelők esetében további 
gondot okoz a pályázati rendszer komplikáltsága is. 

Megkérdezésre került, hogy az energetikai ültetvénnyel nem rendelkezők, tervezik-e annak 
telepítést, amennyiben a termesztési feltételek javulnának (pl. előfinanszírozás, hazai 
támogatásokkal történő kiegészülés). Erre a kérdésre a gazdálkodók fele igenleges választ 
adott, 28%-a nem tudott dönteni, 22%-a pedig teljesen elzárkózott tőle. A telepítési kedvvel 
rendelkező gazdák összesen 184 ha betelepítését vállalnák (gazdánként átlagosan 6,5 ha) 
amennyiben a gazdasági és támogatási feltételek előnyükre változnának. Ez (amennyiben a 
térségben legversenyképesebb energiafűz paramétereivel számolunk) évente megközelítőleg 
2760 tonna faaprítékot jelentene, ami akár egy 2 MW-os biomassza erőmű tüzelőanyag 
ellátását is biztosíthatná. 
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Az interjú sorozatból kiderült, hogy a termelők számára melyek azok a gazdasági 
feltételek, amelyek változása esetén energetikai növényeket telepítenének (4. ábra). 
Megállapítható, hogy a biztos és stabil piac, valamint az előfinanszírozás lehetősége a két 
legfontosabb komponens melyeket a magasabb felvásárlási ár követ. 

 

 
 

4. ábra. Telepítést befolyásoló tényezők a gazdálkodók álláspontja szerint (fő) 
 
 

3. A gazdálkodók és a felvásárlók érdekviszonyai 
 
A gazdák legfontosabb telepítési szándékát növelő tényezők a stabil piac, az 

előfinanszírozás és a magas felvásárlási ár, mely igényeket újonnan létrejövő, állandó 
tüzelőanyag igényű felvásárlók képesek lennének kielégíteni, ahogyan azt az 5. ábra 
szemlélteti. Először is tartós és stabil piacot jelentenének, ahová a termelők az év bármely 
szakaszában leadhatják energiafa aprítékukat. Másodszor érdekükben állna előfinanszírozás 
biztosítása, amivel elkötelezhetnék a gazdálkodókat, hogy terméküket kizárólag az adott 
felvásárlónak szolgáltathassák. A harmadik feltétel létrejöttéhez (magasabb felvásárlási ár), 
több felhasználó létesülése szükséges, ami piaci versenyt generálhat. 

Ha az előbbi feltételek teljesülnének, és az ábrán látható kapcsolatrendszer létrejönne, 
akkor a gazdák (amennyiben lehetőségük van rá) valószínűleg a gyengébb minőségű 
birtokaikon, rövid vágásfordulójú fás szárú energianövényeket is alkalmaznának. Ehhez 
azonban szükség lenne a termelők felvilágosítására is a vizsgált növényekkel és azok 
támogatási lehetőségeivel kapcsolatban. Erre a célra gazdafórumok szervezése, a reklám 
tevékenységek folytatása privát és állami szinten, valamint a felvásárlók részéről történő 
kapcsolat felvétel a legkézenfekvőbb tájékoztatási lehetőségek.  

Az új fűtőanyag használatát a felvásárlók és a gazdálkodók kommunikációjának 
hiányossága is gátolja. Míg a felhasználók létrejöttéhez többek között konkrét szerződések és 
biztos beszállítók szükségesek, addig a termelés legfontosabb feltétele a stabil kereslet. 
Biomasszát hasznosító létesítmények többek között azért nem épülnek, mert nem látják 
biztosnak a tüzelőanyag ellátást, a gazdák pedig azért nem ruháznak be, mert nem látják 
folyamatosnak a keresletet. A problémát olyan szolgáltatással lehetne orvosolni, ami közös 
szintre hozná a különböző érdekeket, és könnyítené a két fél kommunikációját. Példa erre a 
Tisza Szövetkezet, ami a Szakolyi biomassza erőmű tüzelőanyag ellátására szerződött. A 
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szervezet alapelve, hogy a tagok felé non-profit, egyéb partnerekkel szemben pedig nyereség 
orientált. A tagok a faaprítékot kizárólag a szövetkezeten keresztül értékesíthetik és legalább 3 
évig nem léphetnek ki, viszont a szövetkezetbe való integrálódást követően minden szükséges 
segítséget (pl. szakmai tanácsadást, pályázatírást) megkapnak (www.tiszaszov.hu).  

 
A felhasználók és gazdálkodók kapcsolat rendszere 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5. ábra. A fás szárú energetikai növények elterjedésére ható tényezők és azok kapcsolatai 
 
Természetesen a gazdálkodók és a felvásárlók kapcsolatrendszerén kívül még számos 

külső (világgazdasági) és belső (hazai) tényező is hatást gyakorolhat az energianövények 
elterjedésére. Elképzelhető, hogy az ábrán (5. ábra) látható okoknál fogva decentralizált 
módon kisebb felvásárlók létesüljenek, ehhez azonban együttműködésre lesz szükség a két 
egymásra utalt fél között. 
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4. Összegzés 
 
Az importfüggőség, a fosszilis energiahordozók magas ára és a Magyarország által 

Kyotoban tett ígéret következtében a biomassza, mint alternatív energiaforrás előtérbe 
kerülése prognosztizálható hazánkban. Az ország erdőállománya a megnövekedett 
tüzelőanyag szükségletet magában nem volna képes maradéktalanul kielégíteni, így szükséges 
lenne a fás szárú energianövények telepítését szorgalmazni. Azonban a gazdálkodók számára 
akadályt jelent a stabil felvásárlás hiánya, a magas telepítési költség és az alacsony 
felvásárlási ár, amit a térségben létesülő faapríték felvásárlók képesek lennének elhárítani. 
További gondot jelenthet a jövőben a tüzelőanyag előállítók és felhasználók információs 
kapcsolat rendszerének hiányossága is. 

 
 

Irodalom 
 

BAI A.–SÍPOS G. (2007) A hagyományos erdők és az energetikai faültetvények sokrétű jelentősége. Erdészeti 
Lapok CXLII évfolyam, pp. 106-110. 

BAI A.–GRASSELI G. (2006) Fás szárú növények energetikai célú hasznosításának lehetőségei a Nyírbátori 
kistérségben. Debrecen, p. 6. 

SZAJKÓ G. (2009) Erdészeti és ültetvény eredetű fás szárú energetikai biomassza Magyarországon. Regionális 
Energiagazdasági Kutatóközpont, Budapest, p. 7. 

http://www.tiszaszov.hu/ 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 264 

Tóth Tamás1–Kapocska László2 

 
A megújuló energiaforrások ismertségének és alkalmazásának jelenlegi 

helyzete a Hernád-völgy hátrányos helyzetű településein3 
 
 

Abstract 
 

The main question of comprehensive use of renewable energy resources is the population knowledge. 
The people’s acquaintance is important since they are affected directed – as accomplisher/user, or 
indirectly – as inhabitant, in case of constructions. This knowledge-survey was accomplished at 30 
settlements of Hernád valley by questionnaires. According to the research at survey sites the 
knowledge, concerning to renewable energy resources was quite little. Such wide-range of 
acquirements can’t be supplied by conventional information sources (such as electronic media, 
newspapers). Population achievements can be gained by correct and authentic information that is the 
closest to needs.  

 
 

1. Bevezetés 
 
A megújuló energiaforrások az EU országaiban és köztük Magyarországon is napjainkban 

egyre nagyobb figyelmet kapnak az energiatermelésben. A fosszilis energiahordozók 
kimerülése, a jelenlegi energiatermelés okozta környezeti hatások és a növekvő energia 
költségek az egyes országok számára stratégiai fontosságúvá tették a megújulók minél 
szélesebb körben történő alkalmazását. Magyarországon a nemzetgazdaság ágazatain 
túlmenően az energiafelhasználás jelentős részéért felelős lakossági szektorban lehetséges és 
indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya. A fenntartható, illetve környezetkímélőbb 
energiatermelés érdekében az elmúlt években tett intézkedések a lakosság szintjén sajnos nem 
hozták a várt eredményeket. A megújulók tudatos hasznosításának viszonylag alacsony 
szintje egyrészt magyarázható a beruházáshoz/változtatáshoz elengedhetetlen tőke hiányával, 
másrészt a támogatások szűkös és vitatható elosztási rendszerével. A széleskörű elterjedést 
akadályozó további tényezők a magyar lakosságra és a gazdasági szereplőkre jellemző 
alacsony környezet- és energiatudatosság, valamint az alulinformáltság és a nem megfelelő 
minőségű és mennyiségű tájékoztatás. Az emberek kevés segítséget, információt, ösztönzést 
kapnak az energiafogyasztásuk csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások felhasználásához 
és az energiatakarékos szemlélet elsajátításához. A lakosság szemléletformálása, új fogyasztói 
szokások kialakítása jelentősen meggyorsítaná a környezet- és energiatakarékos rendszerek és 
megoldások elterjedését. Ezen folyamat első lépéseként képet kell alkotni a lakosság ilyen 
irányú, jelenlegi ismeretéről ahhoz, hogy a későbbiekben a gyakorlatban széles körben 
hasznosítható, érdemi információk a megfelelő formában és módon érjék el az embereket.  

 
 

2. A kutatási terület jellemzése, alkalmazott módszerek 
 
Az emberek megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretét számos tényező 

befolyásolja, mint például az iskolai végzettség, a kor, az információáramlás mennyisége és 
minősége, valamint az egyén szubjektivitása. A városokban kiváltképpen a fővárosban és a 
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megyeszékhelyeken jóval nagyobb és teljesebb a gazdasági potenciál (energetikai cégek, civil 
szervezetek), jobban koncentrálódik a magasabb végzettségű népesség, intenzívebb az 
információáramlás, más életvitel és életminőség jellemző, mint a vidéki kistelepülések és 
falvak esetében. Ezek a tényezők részben azt eredményezik, hogy a városlakók általában több 
érdemi információval rendelkeznek a megújulókkal kapcsolatban, mint a vidéken élők. A 
vidéki területek lakossága azonban a természeti erőforrásokhoz jobban hozzáfér és a lokális 
energiatermelés – részben köszönhetően a kisebb fogyasztói méreteknek – egyéni és 
települési szinten is könnyebben kivitelezhető.  

A fent említettek mellett lényeges szempont, hogy az ország lakosságának 35%-a, 
valamivel több, mint 3 és fél millió fő községekben él. Ezek átlagos lélekszáma 1230 fő, a 
falvak 60%-ának (1738 településnek) a lakossága nem éri el az 1000 főt, további 1134 
településé az 5000 főt (MILASKEY Z.–BEZEGH A. 2009). Az eredményes kutatás és az 
országos helyzetnek való minél jobb megfeleltetés érdekében egy hasonló települési aránnyal 
rendelkező területet választottunk a vizsgálatok helyszínéül, ami a magyarországi Hernád-
völgy Kékékedtől Zsújtáig terjedő szakasza lett (1. ábra, 1. táblázat). Az érintett 30 település 
közül tizennégy 500 fő alatti, öt 500 és 1000 fő közötti, nyolc 1001 és 2000 fő között alakul, 
míg a 2001 és 5000 fő közötti települések száma mindössze három volt. A 2008-as adatok 
alapján a vizsgált települések együttes lélekszáma 29 152 fő volt.  

 

 
 

1. ábra. A vizsgált terület települései 
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1. táblázat. A vizsgált települések névjegyzéke. 
 

1 Kéked 9 Garadna 17 Abaújkér 25 Kiskinizs 
2 Abaújvár 10 Vilmány 18 Gibárt 26 Hernádkércs 
3 Tornyosnémeti 11 Novajidrány 19 Hernádbűd 27 Nagykinizs 
4 Zsujta 12 Vizsoly 20 Hernádszentandrás 28 Halmaj 
5 Hidasnémeti 13 Méra 21 Pere 29 Szentistvánbaksa 
6 Hernádszurdok 14 Hernádcéce 22 Ináncs 30 Aszaló 
7 Gönc 15 Encs 23 Csobád  
8 Göncruszka 16 Forró 24 Felsődobsza  

 
Az érintett terület Magyarország egyik komoly gazdasági gondokkal és társadalmi 

problémákkal küzdő vidéki területe. A falvak szinte mindegyike hátrányos helyzetű település. 
A népesség elvándorlása egyaránt meghaladja a megyei és a régiós átlagot. Az elköltözések 
következtében leginkább az 500 fő alatti települések lélekszáma csökken, a helyben maradó 
idősek aránya növekszik és így a korstruktúra alapján elöregedő falvakká válnak. A 
mintaterületen élők szakképzettsége nem éri el az országos átlagot, azonban a munkanélküliek 
aránya annak háromszorosára tehető. Részben a fentiek eredményeképpen az itt élők 
átlagjövedelme kevesebb, mint kétharmada az országos értéknek. A magas munkanélküliség 
mellett problémát jelent, hogy a legnagyobb foglalkoztató minden településen – a kezelésébe 
tartozó intézmények, valamint a közmunkaprogram révén – az önkormányzat. Kedvezőtlen 
továbbá, hogy a városokat (Encset, Göncöt) és még néhány nagyobb községet (Forrót, 
Felsődobszát, Halmajt) leszámítva a nagyobb (több embert) foglalkoztató vállalkozások 
nincsenek jelen a településeken. Az önkormányzatok gazdasági működésének neuralgikus 
pontjai a rendszeres szociális támogatások biztosítása, a bérköltségek kifizetése, a kezelésük 
alá tartozó intézmények fenntartása, a rezsiköltségek kiegyenlítése, valamint a korábbi hitelek 
törlesztő részleteinek fizetése.  

A Hernád-völgyben élők megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos ismeretének felmérése 
kérdőíves attitűdvizsgálat keretében, véletlenszerű mintavétel alapján történt. Az egyes 
települések korcsoport és nem szerinti bontását figyelembe véve, a reprezentativitás 
biztosítása érdekében a lekérdezés a háztartások 10%-át érintette, ami összesen 1188 darab 
kérdőíves interjú felvételét jelentette. 

 
 

3. Eredmények, következtetések 
 
A Hernád-völgy településein élők társadalmi-gazdasági problémáinak enyhítése és 

kezelése annak összetettsége miatt lassú és nehéz folyamat. Egyrészről a jelen gazdasági 
helyzetben sem közvetlenül az állam, sem az ahhoz köthető önkormányzatok nem 
rendelkeznek olyan anyagi forrásokkal, amelyekkel hathatós segítséget nyújthatnának. 
Másrészről a Hernád-völgy nehéz helyzete nem új keletű probléma, ami azt is jelzi, hogy az 
elmúlt évtizedekben a központi irányításnak itt nem sikerült érdemi eredményeket felmutatnia 
(TÓTH T. 2011). Ebben a helyzetben, a jelen ismeretek alapján az első lépéseket maguknak a 
helyi lakosoknak kell megtenniük. 

A kérdőíves attitűdvizsgálat keretében arra is kerestük a választ, hogy a lakosság mennyi 
információval rendelkezik a megújuló energiaforrásokról. A válaszadók tényleges tudásának 
minél pontosabb feltárása érdekében a kérdés két részből állt. Egyfelől a megkérdezettek mely 
megújuló energiaforrásokról hallottak már, tehát magát a szót ismerik-e, másfelől a puszta 
fogalmon kívül rendelkeznek-e ezen túlmenően bármilyen információval. A válaszok 
hitelessége a személy önbevallásán alapult, az ismeretek konkrét ellenőrzése, felmérése nem 
történt meg, mivel az nem képezte a kutatás tárgyát. A lekérdezés során, valamint az 
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adatfeldolgozása eredményeiből kitűnt, hogy az egyes településeken a válaszadók tényleges 
ismereteit a kérdés második felére vonatkozó válaszok képezik le. 

A biomassza alapú energiahordozók megjelenése az alapanyag, a késztermék és a 
felhasználás szempontjából különböző halmazállapotú és fajtájú lehet. Éppen ezért a 
bioenergia-források közül csak a legáltalánosabbakra vonatkozó ismereteket mértük fel. A 
vizsgált településeknek csak a felén haladja meg a 40% feletti arányt azok száma, akik már 
hallottak a biomassza kazánban történő tüzeléséről (2. ábra). A 30 helyszín közül mindössze 
11-en haladja meg az ismerettel rendelkezők aránya a 20%-ot. Mind a fogalmak, mind az 
alapszintű ismeretek terén a fent elemzettől lényegesen alacsonyabb értékek adódnak az 
energiaerdő, az energiafű, a biobrikett és pellet, a biogáz, a biodízel, valamint a bioetanol 
esetében. A fenti energiahordozókról egy-két település kivételével a válaszadók kevesebb, 
mint 20%-a rendelkezett valamilyen információval. Néhány helyszín azért tűnik ki valamivel 
magasabb értékkel, mert néhány lakos vagy vállalkozó foglalkozott, vagy éppen csak 
komolyabban érdeklődött valamelyik bioenergiahordozó iránt. 

 

 
 

2. ábra. A biomassza-tüzelés ismertsége a vizsgált településeken 
 
A biomassza energetikai alkalmazását legkönnyebben és leggazdaságosabban az előállítás 

helyén, illetve ahhoz közel, tehát éppen a falvakban, a kisebb községekben lehet 
megvalósítani. A fent részletezett okok miatt kifejezetten hátrányos, hogy pont ezeken a 
területeken ilyen alacsonyak a biomassza energetikai hasznosításához köthető ismeretek.  

A geotermikus energiáról és a földhőről közel annyian hallottak, mint a biomassza 
tüzelésről, azonban az ismeretek terén a többi bioenergiaforráshoz hasonló alacsony érték 
jellemző. A csekély mértékű informáltság azért is meglepő, mert a völgy számos területén van 
alacsonyabb hőmérsékletű termálvíz, igaz annak kitermelése az encsi uszoda és a gönci strand 
kivételével jelenleg gazdaságtalan. 

Az ismertebb energiaforrások közé tartozó vízenergiáról az érintett települések 
kétharmadán élő válaszadók több mint 80%-a hallott. Az informáltság azonban csak 12 
település esetében haladta meg a 20%-os arányt, ami azért is sajnálatos, mert a Hernád-völgy 
vizsgált szakaszán két helyen – Gibárton és Felsődobszán – is működik törpe vízerőmű.  

A napenergia és a hasznosításához kapcsolódó napelem és napkollektor esetében 17 
településen 80% feletti a fogalomról hallók aránya, az ismeretekkel rendelkezők aránya a 
vízenergiához hasonló eredményeket mutat. A kutatás egyes helyszínein csak néhány lakás 
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esetében lehetett napkollektoros rendszerekkel találkozni, azonban napelemes alkalmazások 
nem működtek a térségben a vizsgálatok befejezéséig. Számos önkormányzat (Abaújkér, 
Encs, Felsődobsza, Gibárt, Gönc, Halmaj, Hernádszentandrás, Ináncs, Kéked, Méra, 
Nagykinizs, Novajidrány, Tornyosnémeti) tervezi a kezelése alá tartozó egyes épületekben a 
napkollektoros rendszerek kiépítését. Ezek jelentős része azonban (financiális okok miatt) a 
közeljövőben nem valósul meg, inkább csak hosszú távú tervek és célkitűzések formájában 
léteznek.  

A megújuló energiaforrások közül a Hernád-völgy 21 településén a legtöbben (80% felett) 
a szélenergiáról hallottak, azonban az ismeretek terén hasonlóan az előbbiekhez mindössze 12 
faluban haladja meg a 20%-os arányt (3. ábra). A fogalom ismeretének kiugróan magas 
értéke részben köszönhető a völgy sajátos szélklímájának, a „kassai” szélnek, részben a 
délebbre található már működő felsőzsolcai, és az érintett területen belül Mérán kis híján 
megvalósult szélerőműveknek. 

 

 
 

3. ábra. A szélenergia ismertsége a vizsgált településeken. 
 
A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos alacsony értékek nemcsak azért riasztóak, mert 

kevesen tudnak róla, hanem mert az önbevalláson nyugvó alapszintű – azaz bármilyen – 
információ még önmagában nem jelenti, hogy az elegendő lenne akármelyik megújuló 
energiaforrás alkalmazásának átgondolt eldöntéséhez. A pozitív változások eléréséhez 
kiemelkedően fontos a társadalmi részvétel, amely azonban sokszor az érintettek 
alulinformáltsága miatt nem valósul meg. Érdemes tudatosítani a lakosságban, hogy ha már 
kívülről lényeges segítséget nem kap, azért a saját háztartásában önmaga is minimális 
változtatásokkal megtakarításokat, és kisebb beruházásokkal rövid és középtávon újabb 
megtakarítást eredményező energetikai fejlesztéseket hajthat végre. Ehhez a lakosság részéről 
szemléletváltásra van szükség, a változtatáshoz pedig információra.  

A rendelkezésre álló információ mennyisége és minősége rendkívül fontos. A fenti 
eredményekből kitűnik, hogy az egyes települések jórészt nincsenek birtokában a megfelelő 
ismereteknek, és ily módon érdemben sokszor nem is tudhatnak a hasznosításból fakadó 
előnyökről és lehetőségekről. Azonban nemcsak a hiány lehet gátló tényező, hanem a kevés 
és olykor nem teljesen (korrekt) hiteles információ, amely az egyes kérdésekben 
félreértésekre adhat okot, és emiatt hiúsulhat meg egy fejlesztés vagy beruházás. A lakosság 
részéről eredményeket csak korrekt hiteles és teljes körű tájékoztatással lehet elérni. A 
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megfelelő információ eredményes célba juttatása sem egyszerű feladat. Az emberek egy része 
meglehetősen bizalmatlan egyrészről az idegenek felé, mivel fél a megkárosítástól és a 
„csalódástól”, másrészről valamelyest tart az új dolgoktól is. A kutatás eredményei alapján a 
jelenlegi – hiányos – ismeretek forrása leginkább a televízió (75%), az írott sajtó (33%) és az 
internet (26%). A Hernád-völgyben végzett vizsgálat rámutat a hagyományos tájékoztatási 
módok alacsony eredményességére a megújuló energiaforrások hasznosítási lehetőségei 
kapcsán. Ennek megfelelően fel kell mérni, hogy maga a lakosság kiktől igényli a 
felvilágosítást, mik legyenek az ismeretek forrásai, és azok milyen módon jussanak el 
hozzájuk. Az eredményeink alapján a válaszadók a szakemberektől (45%), valamint a 
sajtótól, elektronikus médiától (36%), a polgármesterektől (35%) és kisebb részben a 
kapcsolódó tevékenységet folytató cégektől (18%) várják az információkat. A tájékoztatás 
módjai (4. ábra) közül leginkább a szórólapok és a lakossági fórumok emelhetők ki. 

 

 
 

4. ábra. Az lakossági tájékoztatás elvárt módjai a Hernád völgyében. 
 
 

4. Összefoglalás 
 
A megújuló energiaforrások széleskörű felhasználásának lényeges kérdése a lakosság 

ismerete. Az emberek tájékozottsága azért lényeges, mert a lakosság vagy közvetlenül – mint 
megvalósító/alkalmazó – vagy a nagyobb beruházások esetében közvetve – mint helyi lakos –
érintett. Az ismeretek felmérése a Hernád-völgy 30 településén kérdőíves attitűdvizsgálat 
keretében történt. Az elvégzett kutatás alapján, a vizsgálati helyszíneken a megújuló 
energiaforrásokra vonatkozó valósnak tekinthető érdemi ismeret nagyon kevés. A 
hagyományos információforrások (elektronikus média, írott sajtó) nem szolgáltatnak teljes 
körű, az ilyen típusú igényeket kielégítő ismereteket. A lakosság részéről eredményeket csak 
korrekt, hiteles és teljes körű tájékoztatással lehet elérni, olyannal, ami az igényekhez a 
legközelebb áll.  
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A megújuló energiaforrások és épületenergetikai korszerűsítések lakossági 
ismertsége és alkalmazásuk Hajdú-Bihar megyében 

 
 

Abstract 
 

In order to become acquainted with the attitude of the Hungarian population towards the 
modernisations in building energy we carried out a household questionnaire survey in July-September 
2011 approaching 430 people on three settlements of Hajdú-Bihar county. Our aim was to map the 
perception, application and need of renewable energy sources and environmentally conscious building 
energetic solutions in the county, and to get to know which independent variables are the most likely 
to influence the knowledges and applications related to the issue. Our most illuminating findings 
included that one-tenth of the interviewees have never heard of any renewable energy sources, and that 
the institutionalised education hardly (but at least with only a low efficiency) mediates such 
information. While more than half of the interviewees are interested in the modernisations in building 
energy, three-quarters of the respondents still do not plan any of the kind due to financial 
considerations. 
 

1. Bevezetés 
 

Az európai energiapolitikának alapvető céljai a fenntartható, versenyképes és biztonságos 
energiaszolgáltatás. A fenntarthatóság kulcsa az energiagazdálkodásban a környezetet 
károsító kibocsátások csökkentése, a megújuló energiaforrások minél szélesebb körű 
felhasználása és az energiával való takarékosság, az energiahatékonyság növelése. A 
környezettudatos energiagazdálkodás talán legkézenfekvőbb módja az utóbbi. Az energia 
megtakarításának egyik legnagyobb potenciáljával rendelkező terület hazánkban a háztartások 
energiafogyasztásának csökkentése, az épületenergetikai korszerűsítések. 

Ma már egy épület időtállóságához hozzátartozik az épület szilárdságán és stabilitásán túl 
az épített és a természetes környezethez való illeszkedés és az energetikai fenntarthatóság is. 
Az Európai Unióban 2020-tól az új energiahatékonysági jogszabály értelmében az újonnan 
épülő házaknak alacsony energiafelhasználásúaknak kell lenniük, a meglévő épületeket pedig 
lehetőség szerint energetikai szempontból korszerűsíteni kell. Az új középületekre viszont 
már két évvel korábban vonatkoznának a szigorú energiahatékonysági előírások. A hazai 
energiafelhasználás nagymértékben függ a középületek és lakóépületek állapotától. Az 
épületek energiaellátása az európai energiafogyasztás 40%-át, míg a magyarországinak kb. 
40-45%-át adja. A legnagyobb költséget a fűtési energia okozza (az összes épületenergetikai 
költség mintegy 57%-át), majd ezt követi a használati meleg víz előállításának költsége 
(18%), illetve a víz és szennyvíz költsége (18%), majd viszonylag a legkisebb költségkihatású 
a világítás és villamos hajtásra felhasznált energia (11%) (FAZEKAS I, 2008).  

Annak érdekében, hogy megismerjük a lakosság épületenergetikai korszerűsítésekkel 
kapcsolatos attitűdjét 2010. júliustól – szeptemberig Hajdú-Bihar megye három településén 
430 fő megkérdezésével lakossági kérdőíves vizsgálatot folytattunk. A célunk feltérképezni a 
megújuló energiaforrások és környezettudatos épületenergetikai megoldások ismeretségét, 
alkalmazásukat, illetve az arra vonatkozó igényt a megyében, továbbá megtudni, hogy mely 
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független változók befolyásolják leginkább a témával kapcsolatos ismereteket és 
alkalmazásokat. Jelen tanulmányunk ennek a legfontosabb eredményeit tartalmazza. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 

A kérdőív összeállításánál úgy döntöttünk, hogy az épületenergetikai korszerűsítésekkel 
kapcsolatos egyéni orientációt három dimenzióban mérjük. A kérdőív blokkjai ennek 
megfelelően külön-külön, nagyjából egyenlő arányban mérik a tudati-ismereti (kognitív), az 
érzelmi (affektív) és a cselekvésben megnyilvánuló (manifeszt) dimenziókat. 

A vizsgálatba három települést vontunk be, amelyekről úgy gondoltuk, megfelelően 
reprezentálják Hajdú-Bihar megye településeit lakónépességük és funkciójuk alapján. Így 
került a mintába Debrecen, mint megyeszékhely, Berettyóújfalu, mint kisváros és egyben egy 
mezőgazdasági jellegű kistérség központja, valamint Hencida, mint hátrányos helyzetű, 
periférikus község. A Debrecenben, Berettyóújfaluban és Hencidán élő vizsgálati alapsokaság 
nagysága és ismert paraméterei (nem, életkor) alapján kvótás mintavétellel biztosítottuk a 430 
elemszámú minta reprezentativitását (1. táblázat). A felvétel során egy véletlen kiválasztási 
terv alapján a Leslie Kish-féle szisztematikus mintavételi módszert alkalmaztuk. A vizsgálat 
időben statikus, de megismételhető, így alapját képezheti egy trendvizsgálatnak, mellyel 
tanulmányozható lehet az attitűd időbeli változása. 

 
1. táblázat. A válaszadók nem, életkor és település szerinti megoszlása 
 

 Debrecen Berettyóújfalu Hencida 
Kor (év) Férfi Nő Férfi Nő Férfi Nő 
20-30 30 31 10 10 4 3 
31- 40 32 33 10 9 3 3 
41- 50 22 24 8 8 3 2 
51- 60 25 29 10 11 3 2 
60 fölött 29 45 10 14 2 5 
Összesen: 138 162 48 52 15 15 

 300db (70%) 100db (23%) 30db (7%) 
 

Debrecenben volt a legnagyobb a válaszadást megtagadók aránya, Berettyóújfaluban ez 
csekély volt, míg Hencidán kivétel nélkül minden megkérdezett válaszolt.  

A vizsgálat során több úgynevezett független (kemény) változó épületenergetikai 
orientációt befolyásoló hatását is mértük. Ezek közül nyolc volt, amely eltérő súllyal, de 
szignifikánsan befolyásolta a megújuló energiaforrásokkal és épületenergetikai 
korszerűsítésekkel kapcsolatos attitűdöt (2. táblázat).  
 

2. táblázat. A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos attitűdöt szignifikánsan befolyásoló független 
változók  
 

 Szignifikáns kapcsolat x db 
kérdéssel 

Százalékos arány 

Vagyoni helyzet 52 75 
Életkor 27 39 
Iskolai végzettség 21 30 
Gazdasági aktivitás 18 26 
Település 16 23 
Nem 13 19 
Egy háztartáson belül élők száma 7 10 
Energiaellátás költsége télen 4 6 
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Az eredményekből jól látszik, hogy az attitűdöt leginkább (a kérdések háromnegyedében) a 
vagyoni helyzet befolyásolta. Érdekes ugyanakkor, hogy az életkor a kérdéseink 39%-ánál 
mutatott határozott szignifikáns kapcsolatot, és ezzel megelőzte az iskolai végzettség 
befolyásoló szerepét. Ezek közül néhány érdekesebb összefüggést a következő fejezetben 
mutatunk be. 
 
 

3. A megújuló energiaforrások ismertsége és alkalmazása a Hajdú-Bihar megyei 
lakosság körében 

 
A megújuló erőforrások ismertségét mérő kérdések alapján kiderült, hogy a legtöbben a 

napelemről, ezt követően a napkollektorról és a szélturbináról, legkevesebben a brikettről és a 
pelletről hallottak (3. táblázat).  

 
3. táblázat. „Jelölje meg mely megújuló energiaforrásokról, eljárásokról hallott már!” 

 

Megnevezés Megoszlás (%) 

Napelem 88 
Napkollektor 70 
Szélturbina 65 

Biogáz 52 
Biodízel 52 

Hőszivattyú 43 
Bioetanol 38 

Biomassza tüzelés 36 
Napelemes cserép 33 

Brikett 30 
Pellet 18 

Egyikről sem 10 
 

A biomassza tüzelést ugyanis sokan nem gondolták környezetbarát és megújuló eljárásnak, 
illetve sok mindenkinek a fogalom értelmezése okozott gondot, ebből adódott az alacsony 
ismertség. A megújuló energiaforrások ismertsége szignifikáns kapcsolatot mutatott az iskolai 
végzettséggel. A legalább érettségivel rendelkezők hallottak legtöbben a napkollektorról, a 
hőszivattyúról és a bioetanolról. A passzív ház, a biomassza tüzelés, a biobrikett és a biopellet 
pedig a diplomások körében volt inkább ismert. Rendkívül tanulságos ugyanakkor, hogy a 
megkérdezettek tizede egyetlen megújuló energiaforrásról sem hallott. 

Az energetikai korszerűsítésekkel kapcsolatos ismeretek közvetítőjeként a televízió volt a 
legnépszerűbb, majd ezt követte az internet és az írott sajtó. Ezen a téren életkor alapján 
mutatkoztak szignifikáns különbségek, ugyanis a fiatalabb korosztályok inkább az internetről 
tájékozódnak, míg a legidősebbek a rádióból. A válaszadóknak mindössze a negyede mondta 
azt, hogy a témáról az iskolában vagy valamilyen képzés keretén belül kapott ismereteket. 
Ezek között túlsúlyban voltak a 20-30 éves korcsoportba tartozók. 

A hajlandóságra vonatkozó kérdéseink alapján a megkérdezettek több mint felét érdeklik a 
megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos beruházások, és közülük a legtöbben úgy gondolják, 
hogy már 5 éven belül ez számukra költségmegtakarítást jelentene. A legnagyobb érdeklődést 
a berettyóújfalui lakosok mutatták (4. táblázat). Ezek a beruházások leginkább a 31-40 évesek 
körében népszerűk és legkevésbé a 60 év fölöttiek esetében vállalhatók. A válaszadók közel 
háromnegyede nem tervez épületenergetikai korszerűsítést, a legtöbben azért, mert anyagi 
helyzetük nem engedi meg (5. táblázat). A legnagyobb érdeklődés Berettyóújfaluban, a 
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legkisebb pedig Debrecenben volt. Akik terveznek, azok közül a legtöbben viszont már 1-2 
éven belül. Az átlagos vagyoni helyzetben lévők a leginkább fogékonyak a beruházásra. Az 
igennel válaszolók jelentős része nem venne fel hitelt, viszont a pályázatok iránt majdnem a 
lakosság fele érdeklődik (6. táblázat).  

 
4. táblázat. Megújuló energiaforrásokat hasznosító beruházások iránti érdeklődés településekre 
lebontva 
 

 Érdekli Nem érdekli 
Debrecen 54% 46% 
Berettyóújfalu 76% 24% 
Hencida 63,3% 36,7% 

 
5. táblázat. "Tervez a közeljövőben ilyen beruházást?" 

 
igen nem 

26% tervez 74% nem tervez 

1 éven belül 27,5% Anyagi helyzete nem 
engedi meg 53,6% 

1 év múlva 17,4% Nem érdekli 27,4% 
2 év múlva 24,8% Nem térül meg 11,0% 
Nem tudja 
pontosan 25,7% Már alkalmaz 4,8% 

Amint anyagi 
helyzete 
megengedi 

1,9% Egyedül nem mer 
nekikezdeni 0,6% 

5 éven belül 2,8% Úgy gondolja idős hozzá 1,6% 

  Külföldön tartózkodik 
többet 0,3% 

  Nincs rá lehetősége 0,3% 
 Nincs rá szüksége 0,3% 

 
Figyelemre méltó, hogy a beruházással kapcsolatos hitel felvételre leginkább az 51-60 

évesek fogékonyak, mondván, hogy hamar megtérül, a legkevésbé pedig a 31-40 évesek 
mivel már így is elég hitellel rendelkeznek. A foglalkoztatottak 40%-a, a nyugdíjasok és a 
vállalkozók 15%-a, a munkanélkülieknek pedig a 14,%-a venne részt megújuló 
energiaforrásokkal kapcsolatos pályázatokon (7. táblázat). 

 
6. táblázat "Venne-e fel hitelt a beruházás miatt?" 
 

Igen 10,47% 
Nem 69,30% 

Nem tudja 20,00% 
 

7. táblázat "A beruházás megvalósításához részt venne-e olyan pályázatokon melyek a ráfordítás 
költségét csökkentenék?" 
 

Igen 44,65% 
Nem 38,60% 

Nem tudja 16,74% 
 

A lakosság tizede alkalmaz valamilyen megújuló energiaforrást a vizsgált terülten. 
Legtöbben a napenergiát hasznosítják napkollektorok segítségével használati meleg víz 
előállítására (8. táblázat). Amíg Debrecenben és Hencidán inkább a napenergia hasznosítás 
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volt jellemző, Berettyóújfaluban viszont még geotermikus és levegős hőszivattyús 
rendszerekkel is találkoztunk új építésű házaknál, melyeket azért alkalmaztak, mert olcsóbb és 
már középtávon megtérülőbb megoldásnak mutatkoztak, mint a földgázzal történő fűtés. 
Azok közül, akik még nem használnak semmilyen megújuló energiaforrást háztartásukban, de 
amint lehetőségük lenne rá alkalmaznának, a legtöbben napkollektorokkal állítanák elő a 
használati meleg víz szükségletet, áramtermelés szempontjából a szélenergiát részesítenék 
előnyben, míg a fűtést leginkább brikettel és pellettel oldanák meg. 

 
8. táblázat "Ha alkalmaz megújuló energiát, akkor mi a felhasználás célja?" 
 

Meleg víz 61% 
Áram 23% 
Fűtés 16% 

 
A válaszadók harmada végzett energetikai korszerűsítést mostanában, a legtöbben a külső 

nyílászárók energiatakarékos cseréjét és az épület szigetelését (9. táblázat).   
 

9. táblázat "Ha végzett korszerűsítést, akkor mit?" 
 

Korszerűsítés Megoszlás (%) 

A külső nyílászárók 
energiatakarékos cseréje 

21,86 

Épületszigetelés (hő, hang, 
víz) 

15,35 

Központosított fűtés 
kialakítása 

9,77 

Tető cseréje, felújítása, 
szigetelése 

6,28 

Egyéb 1,63 
 

A korszerűsítést szignifikánsan befolyásolja az épület típusa, anyaga, kora (10. táblázat).  
 
10. táblázat "Milyen típusú házban él Ön?" 

 
Típus Anyag Kor 

63,5% (273db) családi ház 54% (232db) tégla 
10,70% 
Kevesebb, mint 5 éve épült 

12,1% (52db) sor ház, új építésű 
társasház (lakás) 

8,1% (35db) szilikát 
12,79% 
5-10 éve épült 

24,4% (105db) panellakás 5,3% (23db) ytong 68,60% 
több mint 10 éve épült 

 10,5% (45db) vályogtégla 
7,91% 
nem tudja 

 1,6% (7db) könnyű szerkezetű  
 20,5% (88db) beton, vasbeton  

 
Az épületek majdnem 70%-a több mint 10 éve épült. Az épületeknek csak az 5%-a 

rendelkezett épületenergetikai tanúsítvánnyal, ezen belül is mindössze ötnek volt A vagy A+ a 
besorolása.  

A lakosságnak csak a 40%-a hallott a passzív házról, mellyel kapcsolatban a legfontosabb 
tulajdonságoknak a nagyon alacsony fűtési költséget tartják. A passzív ház ismertségét a 
településtípus és a nemi változó szignifikánsan befolyásolta. A legkisebb településen élők 
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között volt legismertebb (56,7%), míg a debreceniek körében a legkevésbé (35,3%). Amíg a 
megkérdezett férfiak fele hallott a passzív házról, addig a nők esetében ez az arány mindössze 
29% volt. 

Összességében a legtanulságosabb felismeréseink a kutatás során, hogy a megkérdezettek 
tizede egyetlen megújuló energiaforrásról sem hallott, az intézményes oktatás alig (de 
legalábbis alacsony hatékonysággal) közvetít ilyen ismereteket. A legismertebb megújuló 
energiaforrások a lakosság körében a napelem, a napkollektor és a szélturbina voltak, míg a 
biomasszát nem igazán tekintették megújulónak a megkérdezettek. Miközben a 
megkérdezettek több mint felét érdeklik az épületenergetikai korszerűsítések, a válaszadók 
háromnegyede mégsem tervez ilyet, mert anyagi helyzetük nem engedi meg. Az energetikai 
beruházások leginkább a 31-40 évesek körében lennének elképzelhetőek, ugyanakkor ők 
azok, akik leginkább tartózkodnának az ezzel kapcsolatos hitelfelvételtől. A pályázatok iránt 
majdnem a lakosság fele érdeklődik. A lakosság tizede alkalmaz épületenergetikai 
megoldásként megújuló energiaforrást. Ezek közül a leginkább elterjedt hasznosítás a 
használati meleg víz napkollektorral történő előállítása, és a legtöbben, megfelelő pályázati 
lehetőségek esetén, leginkább ugyancsak a napkollektor alkalmazását terveznék. A 
tudatosságot, a hosszú távú gondolkodást, és a szorongató szükségszerűséget egyaránt jól 
tükrözi, hogy a lakosság harmada végzett energetikai korszerűsítést mostanában, a legtöbben 
a külső nyílászárók cseréjét és a lakóépületük szigetelését. 
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Megújuló energiákra épülő térségi partnerség – a RUBIRES projekt 
tapasztalatai 

 
 

Abstract 
 
The international RUBIRES project aimed to establish a value-added partnership in order to utilize 
potential biological resources. The target area was the Eger micro region. Our experiences in this 
work-package emphasize the lack of critical mass of the majority of partners. The lack of confidence 
is another serious problem. Among our main partners were municipalities, enterprises and some of 
NGO-s as well. Public bodies, such as regional chambers played an important role as well. According 
to our results the most promising partnership is the one built upon dendromass (woodchips). 
According to our results the regional value-added can’t be only achieved by the economic growth of 
local and regional for-profit corporations but through the energy savings of local municipalities and 
residents as well. Hopefully our results can be utilized as an important tool in the development of local 
and regional value-added partnerships elsewhere in Hungary and Central Europe. 
 
 

1. Bevezetés, célkitűzés 
 

Napjainkban a megújuló energiaforrások térségi szintű alkalmazása hazánkban és az 
Európai Unióban egyaránt fontos kérdés. Hosszú ideje minden évben számtalan publikáció 
jelenik meg a jelentős hazai megújuló energiás „iskolák” és kutatóműhelyek szakembereinek 
tollából. 

A RUBIRES program viszonylag hosszú időbeli kifutásával (3 év), az elvégzendő 
munkafolyamatok összetettségével (öt munkacsomagban történő cselekvések), az 
INTERREG projektekre jellemző széleskörű (öt országra kiterjedő) és szoros nemzetközi 
együttműködéssel hazai szinten is komoly szakmai kihívásnak számít; az Eszterházy Károly 
Főiskola (EKF) életében is egy unikális jelenség széleskörű, határokon átnyúló 
partnerségével, illetve a projekt témaválasztásával. Az EKF számára a RUBIRES projekt előtt 
a megújuló energiák nem jelentettek olyan irányt, amit az intézményi profil integráns részévé 
kellene tenni. A RUBIRES projektben felhalmozott tapasztalatok és az intézmény 
vezetésének ilyetén irányú paradigmaváltása, valamint más hazai és németországi partneri 
kapcsolatok (ENERPRO Kft. és Kasseli Egyetem) kiépítése ugyanakkor azt valószínűsíti, 
hogy a közeljövőben az EKF számára fontos és stratégiai célterületté válhat az 
energiahatékonyság és a megújuló energiák szakterülete. 

Cikkünkben arra kívánunk rávilágítani, hogy a RUBIRES projekt célterületén, az Egri 
kistérségben3 a partnerség kiépítésének mely lépései történtek meg, illetve hogy erre alapozva 
a regionális hozzáadott értéklánc-menedzsment tevékenység során milyen eredmények 
születtek, és milyen következtetések vonhatók le. Ezek a konklúziók arra is szolgálhatnak, 
hogy ha valaki hasonló módon ilyen típusú értéklánc kialakításába kezd, melyek azok a 
kulcsszempontok, amelyeket figyelembe kell venni a menedzsment során, illetve melyek azok 
a buktatók és akadályok, amelyeket el lehet és el kell kerülni. 

Tekintve az írás terjedelmi korlátait, e cikkben nem kívánunk részletes elméleti vagy 
módszertani fejtegetésekbe bocsátkozni. A munka alapjául a RUBIRES projektben 
                                                            
1 Dr. Kovács Tibor Eszterházy Károly Főiskola, Turizmus Tanszék, Eger E-mail: kovacstibor@ektf.hu 
2 Dr. Patkós Csaba Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: patkoscs@ektf.hu 
3 Konkrétan az Egri kistérség Többcélú Társulása Heves megye területére eső tagtelepülései (16 db) alkották a 
RUBIRES célterületét. 
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kidolgozott szakmai anyagok, szakértői jelentések, illetve a kistérségre vonatkozó stratégiai-
tervezési dokumentumok szolgálnak, melyek készítésében esetenként a cikk szerzői is 
tevékenyen részt vettek. 

Írásunkban a partnerség építésének első szakaszában végrehajtott kérdőíves kutatás néhány 
releváns eredményét mutatjuk be, míg a későbbiekben a partneri kapcsolatok kiépítésével 
kapcsolatos tapasztalatokat írjuk le. 

 
 

2. A potenciális partnereket feltáró vizsgálatok és partnerség-építés 
 
A RUBIRES projekt munkacsomagokra osztott tevékenységei között a partnerség-építés 

szempontjából is fontos volt a térségi elvi biomassza potenciál nagyságának és összetételének 
meghatározása. Ezt az elvi potenciált ugyanakkor csak a megfelelő partnerség kiépítésével 
lehet kiaknázni, tehát meg kell teremteni a kellő konstellációt, ahol az érdekeltek felismerik az 
együttműködés szükségességét. Az „elvi” jelzőt hangsúlyozni kell, hiszen a módszertan 
egyszerű statisztikai adatfeldolgozásra épült, azaz egy-egy esztendőre jellemző 
terméseredményekből általánosít. Természetesen léteznek ennél sokkal kifinomultabb, a 
biomassza potenciál becslésére alkalmas módszerek is. Ki kell emelni a gyöngyösi Károly 
Róbert Főiskolán kidolgozott térinformatikai alapú metódust, ami a természeti adottságokból 
kiindulva bármely növénykultúrára ki tudja számítani az adott térség biomassza potenciálját. 
Természetesen a RUBIRES projektnek nem volt célja egy ilyen, innovatív, de ugyanakkor 
viszonylag drága és munkaigényes módszer alkalmazása (TOMOR T. 2006). 

A vizsgálatok szerint a kistérségben számottevő lehetőség lehet a szántóföldi 
növénytermesztés melléktermékeinek, illetve az energianövényeknek, a szőlővenyigének, a 
gyümölcsfanyesedéknek és az erdészeti tevékenységből származó dendromasszának a 
zöldenergia előállításában (GEOLIN BT. 2010). Ezek az eredmények azért voltak fontosak, 
hiszen a potenciális készletek hasznosításának irányában kellett elindítani a partneri 
kapcsolatok kiépítését. 

A RUBIRES projekt ötös számú munkacsomagjának célja a térségi adottságoknak 
megfelelő biomassza alapú energetikai partneri kapcsolatok megszervezése és így a térségi 
hozzáadott érték növelése volt. A nemzetközi partnerségben a németországi résztvevők 
rendelkeztek széleskörű tapasztalatokkal ilyen jellegű helyi-térségi önszerveződő, ugyanakkor 
gazdaságilag értéket előállítani tudó, tehát fenntartható hálózatok kialakításáról4. A német 
szakértők kidolgoztak, és angol nyelven a különböző partnerek rendelkezésére bocsátottak 
egy ún. kézikönyvet, ami arra hivatott, hogy belőle megtanulják a résztvevők az ilyen 
partnerség kiépítésének lépéseit. Ez alapján kezdtük el a vizsgálatokat és a helyi értéklánc 
kiépítését, illetve menedzsmentjét az Egri kistérségben is. 

Az ajánlások szerint a regionális értéklánc és partnerség kialakításában kulcsfontosságú 
szerepet kellett volna betöltenie egy ún. regionális koncepciónak, melyet a helyi érdekeltek 
véleménye alapján kellett volna a szakembereknek elkészíteni, illetve a beérkező 
véleményeknek és a folyamatosan változó külső valóságnak megfelelően időnként 
módosítani. Ez esetünkben egy néhány 10 oldalas, az instrukcióknak megfelelően, a megértést 
könnyítendő többféle illusztrációval ellátott dokumentum volt. Ennek elkészítettük többféle 
rövidített kivonatát a sajtó és rajta keresztül a szélesebb publikum, illetve egy külön változatot 
a helyi polgármesterek, civil szervezetek és vállalkozások számára is. 

A RUBIRES módszertan másik fontos eszköze a műhelymegbeszélések (workshop-ok) 
sorozata volt, amiből megtartottunk egy-egy szegmensre (pl. polgármesterek) vonatkozóakat, 
illetve az érdeklődők szélesebb spektrumának szánt találkozókat is szerveztünk. Ezen túl a 
                                                            
4 Nagy sikere volt Németországban az EU társfinanszírozásában lezajlott LEADER programoknak, illetve a nemzeti 
finanszírozású „Regionen Aktiv” kezdeményezésnek is (ELBE, S. 2011). 
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kulcsszereplőkkel folyatott személyes találkozók és tárgyalások is megjelentek mint a helyi 
partnerség kialakításának lehetséges metódusai. 

A hozzáadott érték partnerség szervezése Eger térségében a RUBIRES projekt első 
szakaszában megkezdődött, már jóval a hivatalos munkatervben jelzett időpont előtt. Ebben a 
fázisban interjúkat folytattunk a térségben működő és valószínűsíthetően a RUBIRES 
célterületeivel ekvivalens területeken dolgozó intézmények vezetőivel, illetve igyekeztünk 
felvenni a kapcsolatot a feltételezett többi érdekelttel is. Ennek érdekében kiterjedt kérdőíves 
felmérést készítettünk a térség mezőgazdasági vállalkozói körében (beleértve az őstermelőket 
is), ahol attitűd-vizsgálatokat folytattunk a biomassza energetikai hasznosításának kérdésében.  

A kistérség agrárstruktúrájára jellemző a regisztrált földtulajdonosok viszonylag alacsony 
aránya az összes földtulajdonoshoz képest. A megkérdezett mintában a regisztrált 
tulajdonosok közül kérdeztünk meg összesen 100 főt, ügyelve a települési szinten 
tapasztalható differenciák mintában történő követésére is. 

 

 
 

1. ábra. A regisztrált földtulajdonosok között végzett felmérés néhány adata, illetve a kistérség 
agrárstruktúrájának néhány jellemzője (Saját szerkesztés saját kutatások és az Egri Kistérség Agrár- 

és Vidékfejlesztési Stratégiai és Operatív Programja, 2004 alapján)5 
 
Látható, hogy a mintában lekérdezett földbirtokok több mint 2/3-a a 8 ha alatti kategóriába 

tartozik, így a birtokszerkezet elaprózott (1. ábra). 
Fontos kérdés volt még a tulajdonosok attitűdjének felmérése az energianövények 

termesztése vonatkozásában. Megállapítható, hogy a válaszadók 2/3-a nem kíván ilyen 
növényeket termelni, viszonylag kevesen próbálkoztak vele, és még kevesebben foglalkoznak 
most is ilyen tevékenységgel. A felmérés további kérdéseire adott válaszok azt mutatják, hogy 
még az energianövények termesztésére vállalkozni kívánók nagyobb része is csak saját 
használatra kívánná felhasználni, nem bízva a kiszámítható piaci viszonyokban. 

Megkérdeztük a melléktermékek és keletkezett szerves hulladékok hasznosításának 
mikéntjét is. (Több választ is megjelölhettek a válaszadók.) A válaszadók mintegy 1/3-a 
visszaássa a talajba, mintegy 1/4-ük kazánban tüzeli el, 23%-nál elszállítják, vagy a képződés 
helyén elégetik (24%), illetve komposztálják (19%). Akik nem gyűjtik össze a szerves 
hulladékot (20%), azok azzal magyarázzák, hogy nincs idő az összegyűjtésre, nem rentábilis, 
technológiailag nem lehet vele mit kezdeni, illetve hagyományosan nem gyűjti össze. 
                                                            
5 A térképről hiányzik Szarvaskő, aminek adatai még Eger MJV statisztikáit gyarapították ekkor, illetve Verpelét és 
Tarnaszentmária, melyek még ekkor nem tartoztak a kistérséghez. 
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Tapasztalataink tehát nem voltak pozitívak, hiszen a gazdálkodók jelentős része túl kis 
területen folytat termelést, tőkeszegény, a pályázati lehetőségeket is csak hírből ismeri, 
ráadásul nagyon sokan idős emberek, így bevonásuk egy energetikai hozzáadott érték láncba 
csak nehézkesen lenne megoldható. 

A másik célcsoport, akiknek bevonását egy lehetséges térségi bioenergetikai partnerségbe 
szükségesnek láttuk, a kistérség települési önkormányzatai voltak. Szerepük megragadható az 
adott térségben működő vállalkozások helyi gazdaságfejlesztésbe történő integrálásának 
segítésében, de az innovatív energetikai megoldások lakosságnak történő közvetítésében is. 
Az önkormányzati szféra számára – legalábbis a közelmúltig – rendelkezésre álltak olyan 
pályázati konstrukciók, amelyek segítségével vissza nem térítendő támogatásokon keresztül 
tudtak végrehajtani ilyen típusú projekteket. Az önkormányzatok vezetőit interjús vizsgálattal 
mértük fel. Az energetikai célokra fordított kiadásokat a többség túlzottnak tartja. A részletes 
válaszokból kiderült, hogy az önkormányzatok összkiadásaik 2-11%-át költötték energetikai 
költségeik fedezésére. A tendencia azt mutatja, hogy többségük az elmúlt 8 évben nemcsak 
értékében, de arányaiban is többet áldozott költségvetéséből az energiaszámlák 
kiegyenlítésére. 

Ilyen körülmények között nem véletlen, hogy valamennyi települési vezető nyitottságot 
mutatott környezetbarát, energiatakarékos és megújuló energiák hasznosítását célzó 
fejlesztések irányában. Az egyes megújuló energia hasznosítási formák ismertsége jónak 
mondható, de megállapítható, hogy főként a nap-, szél- és vízenergia, illetve a geotermikus 
energia ismertsége és elfogadottsága nagyobb. A biomassza alapú hasznosítási formák 
kevésbé ismertek, illetve elfogadottságuk is alacsonyabb. Különösen elutasító volt Egerszalók 
és Demjén vezetőinek véleménye, akik a turisztikai kereslet csökkenésétől félve nem 
támogatnának ilyen projekteket. Itt a helyi adottságok ismeretében a geotermikus energiára 
alapozott fejlesztéseket tudnak elképzelni. Ugyanakkor a megkérdezett önkormányzatok 
döntő többségénél ilyen típusú, a helyi erőforrásokra alapozott megújuló energetikai 
beruházás az elmúlt 10 évben nem valósult meg. Az elkövetkező időszakban – rövid és 
középtávon – több önkormányzat is tervezi a kezelésében lévő intézményeknél ilyen 
fejlesztések megvalósítását. Ezek közül többen is az oktatási intézményeket nevezték meg, 
mint az ilyen beruházások célterületeit. Kérdéses ugyanakkor, hogy amennyiben az oktatási 
intézmények fenntartása ismét központi állami feladattá válik, ezek a tervek mennyiben 
veszítenek relevanciájukból. 

Az ilyetén projektek megvalósulásához a megkérdezettek elengedhetetlennek tartják a 
pályázati forrásokat, illetőleg a magántőke bevonásától sem rettennek el. Emellett az 
önkormányzatok is fontos szerepet szánnak a központi kormányzatnak a megújuló energetikai 
beruházások-fejlesztések kezdeményezésében. De többségük a sikeres beruházás érdekében 
szívesen fogna össze más, környékbeli településekkel is. Az ilyen típusú fejlesztési 
elképzelések kiforratlanságát jelzi ugyanakkor az a tény, hogy egyetlen megkérdezett 
önkormányzat sem rendelkezik jelenleg megújuló energetikai stratégiával. Ennek megléte, 
tekintettel az energetikai fejlesztések kulcsfontosságára, forrásigényére és megvalósításának 
összetettségére, mindenképp indokolt lenne. Ennek kidolgozását néhány önkormányzat rövid 
távon (2-3 év) tervezi. Meg kell jegyezni azt is, hogy a megkérdezett települések döntő 
többségénél nincs olyan civil szervezet, amely bevonható lenne ilyen partneri 
kapcsolatrendszerbe. 
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2. ábra. A lehetséges partnerek a térségben a RUBIRES céljainak megvalósításáért (Saját szerkesztés 
az Eszterházy Károly Főiskola (2010) alapján) 

 
A projekt során a profitorientált szektor szereplőivel is tárgyalásokat folytattunk (a 

kamarák segítségét ki kell emelni) (a workshop-okon való gyér részvétel miatt ebben az 
esetben is a személyes találkozások voltak a leginkább gyümölcsözőek). A tapasztalatok 
szerint a leginkább hiányolt eleme a projektnek az úgymond „konkrétum” volt, nevezetesen a 
regionális koncepcióban vázoltak még mindig túl általános célok voltak a profitorientált 
szektor szereplőinek (konkrétumon leginkább valamilyen pályázatot értettek) (2. ábra). 

A mezőgazdasági termelők között végzett kutatás eredménye miatt a figyelmünk 
egyértelműen az erdők energetikai hasznosítása felé terelődött. Az Egererdő Zrt. a térség 
legnagyobb erdészeti és faipari cége, amely egyaránt foglalkozik termeléssel, feldolgozással 
és értékesítéssel. A vállalat már megállapodást kötött az EVAT Zrt.-vel, hogy Eger MJV 
Északi Lakótelepének fűtőművét a cég által előállított faaprítékkal fogják ellátni. A beruházás 
ugyan még nem valósult meg, de ebből kiindulva szerettük volna, ha kapcsolat alakul ki az 
Egererdő Zrt. és a térség többi önkormányzata között is. Ennek érdekében az egyik kistérségi 
tanácsülésen a vállalat vezérigazgatója tájékoztatást tartott a térség polgármestereinek a cég 
tevékenységéről, illetve az együttműködés lehetséges formáiról. Ígéret hangzott el, hogy az 
érdeklődő önkormányzatokhoz a vállalat szakértői díjtalanul kimennek és felmérik, milyen 
lehetőségek vannak az önkormányzati épületek fűtési rendszerének átalakítására, beleértve a 
műszaki és a financiális részleteket is. 

Ezt a szálat egészíti ki a Bástya Építész Kft.-vel kiépített kapcsolatrendszer, amely cég az 
épületek energiahatékony átalakításával foglalkozik. A vállalkozás segít az érdeklődő 
önkormányzatoknak az épületek energetikai auditját elkészíteni, ami nélkülözhetetlen az 
energetikai célú pályázatokhoz. Ezúton a RUBIRES az Egri kistérségben az eredeti célokhoz 
(biomassza energetikai felhasználása) képest megváltozott, hiszen úgy is kívántuk gyarapítani 
a térségi hozzáadott értéket, hogy kevesebb külső energiát használjunk. 

A biomasszás piacon egyre nő a műszaki-szakmai kínálat, hiszen a térség önkormányzatai 
és a lakosság is mind több ilyen ajánlatot kap különféle cégektől, beruházóktól és 
szolgáltatóktól. Ebben az erős túlkínálattal jellemezhető helyzetben az EKF sikeresen úgy 
működhet közre, hogy K+F kapacitásait ajánlja fel a partnerséghez (EKF RET), vagy ha mint 
közvetítő-menedzsment szervezet szerepel (EKF Agria-Régió Centrum). Ebben nagy 
segítségünkre volt az Egri kistérség Többcélú Társulásának munkaszervezete, akik gyakran 
biztosítottak lehetőséget számunkra a kistérségi üléseken való megjelenésre. 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

  281

3. Konklúziók 
 
Megállapíthatjuk, hogy a RUBIRES projekt az Eszterházy Károly Főiskola első lépése volt 

a megújuló energiákkal kapcsolatos kutatások és programok felé. 
Az elvégzett kutatások bebizonyították a mezőgazdaság szereplőinek sebezhetőségét és a 

biomassza piaci alapokon működő energetikai felhasználásába való bekapcsolásuk 
nehézségeit.  

A projekt tapasztalatai azt mutatják, hogy a jelenlegi magyar önkormányzati rendszer 
keretei között a települési szint rendelkezik felelősséggel és bizonyos anyagi háttérrel is az 
ilyen projektekben való részvételre. Az „energetikapolitika” azonban – jó esetben is – csak a 
települési keretekben gondolkodik. A források elszórtsága és viszonylag gyenge intenzitása 
ugyanakkor felveti a térségi együttműködés szükségességét. 

A partnerségi lánc kiépítésében arra következtethetünk, hogy a térségben reális lehetőség a 
faaprítékra alapozott értéklánc továbbfejlesztésében van. Ez csírájában ma is létezik, az 
Egererdő Zrt. ennek a legnagyobb szereplője, kulcsfigurája. Rajta kívül ugyanakkor 
bevonhatók lehetnek a kisebb erdőtulajdonosok, fafeldolgozó vállalkozások stb. Mindennek 
feltétele ugyanakkor a pontos piacfelmérés és az erre épülő térségi menedzsment tevékenység. 

A térségi hozzáadott érték növelése véleményünk szerint jelentkezik az 
energiahatékonyság javításán és az energiatakarékosságon keresztül is. 

Tapasztalataink szerint a partnerség kiépítésének „hivatalos”, ajánlott módszerek közül a 
regionális koncepció mint közösségfejlesztő és partnerség-építő eszköz nem váltotta be a 
hozzá fűzött reményeket, esetünkben sokkal inkább működtek a partnerség építésének nem 
hivatalos vagy félig-hivatalos eszközei.  

A Főiskola elkötelezett, hogy ezekre az eredményekre építve tovább haladjon a megkezdett 
úton. Ennek bizonyítéka a hazai és német befektetőkkel kötött együttműködési megállapodás, 
illetve az, hogy az intézmény képzési struktúrájában részt kapnak a megújuló energiás 
ismeretek különböző tárgyak, szakirányok, szakirányú továbbképzések tananyagain keresztül. 
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Abstract 
 
Today, in all countries of the world governments, local governments and the population have to face 
multiple crises. Global economic crisis is accompanied by energy, climate and social crises. 
Accommodating to the multiple crises is especially difficult for small settlements and their inhabitants 
in disadvantaged regions. Our research focuses on examining the possibilities of local adaption to the 
global crisis in small settlements. The aim of the research is to create a developmental model the use 
of which would make small settlements more effective n accommodating to the circumstances of the 
multiple crises.  

 
 

1. A vizsgált probléma 
 
Ma a világ valamennyi országában többszörös válsággal kell szembenézni a 

kormányzatoknak, önkormányzatoknak és a lakosságnak. A globális gazdasági válság 
energia-, klíma- és társadalmi válsággal párosul. A többszörös válsághoz való alkalmazkodás 
különösen nehéz a hátrányos helyzetű régiókban elhelyezkedő kistelepülések és az ott élő 
lakosság számára. (European Environment Agency 2010) Kutatásunk keretében, amely a 
BÜKK-MAK LEADER Közösség HVS „Helyi Energiatermelés, helyi felhasználás – 
mikrogridek” c. projektjéhez kapcsolódik, borsodi kis településeken vizsgáljuk a globális 
válsághoz való lokális alkalmazkodás lehetőségét. A kutatással az a célunk, hogy olyan 
fejlesztési modellt dolgozzunk ki, amelynek alkalmazása révén a kistelepülések képesek 
eredményesebben alkalmazkodni a többszörös válság körülményeihez. Csökkenteni kell az 
energiafüggőség és az energiaszegénység mértékét, ki kell védeni az energiaárak 
emelkedéséből eredő sokkhatásokat, amelyek egyaránt érik a települések költségvetését, 
valamint a családok kasszáját. Ezekkel együtt növelni kell a lakosság foglalkoztatottságát, 
különösen a kevésbé képzettek, hátrányos helyzetűek körében. A klímaváltozást illetően meg 
kell védeni a településeket és az ott lakókat az ár- és a belvíz-, a sárlavinák veszélyétől, az 
aszálytól és a nyári hő-terheléstől (European Commission 2010). Ezen szerteágazó problémák 
közös kezelésének a lehetőségét teremti meg a megújuló energiaforrások növekvő 
használatára épülő fenntartható energiagazdálkodás, amely egy lokális gazdaságfejlesztési 
programba ágyazva enyhítheti a munkanélküliséget, mérsékelheti a szegénységet és a 
klímaváltozással együtt járó terheket egyaránt, miközben növeli a települések 
energiafüggetlenségét és ellátás-biztonságát. Az általunk kialakítandó modell lényege a kis 
települések lokális gazdaság- és közösség-fejlesztési programjába ágyazott fenntartható 
energiagazdálkodás (SWINBURN, G.–GOGA, S.–MURPHY, F. 2006). 

A fenntartható fejlődést szolgáló stratégia a helyben található természeti, gazdasági és 
társadalmi erőforrások feltárására és a fejlődés szolgálatába állítására épül (European 
Commission 2010) Ennek legfőbb, és eddig nem kellően alkalmazott eszköze a lokális 
gazdaság- és társadalomszervezés, melynek alapját képezheti az EFT stratégia és cselekvési 
terv. 
                                                            
1 Béres Lili Miskolci Egyetem, Energia- és Minőségügyi Intézet E-mail: liliberes@gmail.com 
2 Dr. Palotás Árpád Bence Miskolci Egyetem, Tüzeléstani és Hőenergia Intézeti Tanszék, Miskolc 
E-mail: kohpalot@uni-miskolc.hu 
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A lakosság által megszerzett jövedelem minél nagyobb arányának helyben való elköltése 
biztosítja a helyi gazdasági erőforrások elszivárgásának csökkentését. Így az 
önkormányzatoknak arra kell törekedniük, hogy minél több helyi tulajdonláson alapuló ipari, 
kereskedelmi- és szolgáltató vállalkozás legyen a településen, a lakosok mindennapi 
szükségleteik kielégítésének lehetőségét helyben találják meg (MEADOWS, D.–MEADOWS, D.–
ANDERS, J.–BEHRENS, W. 1972). 

A modell kialakításában figyelembe vettük az Európai Unió és Magyarország 2020-ig 
szóló energiastratégiájának főbb célkitűzéseit, a nemzetközi és hazai tapasztalatokat. 

 
 

2. Helyzetelemzés: globális és európai tendenciák 
 
A világ számos fejlett és fejlődő országában (USA, Ausztrália, Anglia, Olaszország, 

skandináv országok, Kína, India stb.) jelentős erőfeszítések történtek a globális gazdaság 
válságából, a klímaváltozásból és a növekvő energia problémákból adódó kihívásokhoz való 
alkalmazkodás során. Egyre meghatározóbb a fenntartható fejlődés keretén belül a helyi 
közösségek fejlesztésének szerepe a globális kihívásokra adott válaszokban (Council Of 
Europe – Committee Of Ministers 2010) (Covenant Of Mayors 2010). 

Európa 2020 címmel az Európai Bizottság új gazdasági stratégiát dolgozott az 
elkövetkezendő évtizedre. A stratégia a tagállami és az európai szakpolitikák jobb 
összehangolását szorgalmazza, hogy lendületet adjon az „intelligens, fenntartható és minden 
társadalmi rétegnek előnyöket biztosító gazdasági növekedésnek”. A stratégia főbb elemei 
közül az alábbiakat emeljük ki vizsgált témánk szempontjából: az alacsony szén-dioxid-
kibocsátású ágazatok térnyerésének ösztönzése; az új termékek kifejlesztésére irányuló 
erőfeszítésekbe történő beruházás; a digitális gazdaság kiépítése; az oktatás és a képzés 
korszerűsítése. A foglalkoztatottak aránya a jelenlegi 69%-ról legalább 75%-ra növekedjen. A 
zöld növekedés előmozdítása: egy versenyképes és fenntartható gazdaság megteremtése, a 
klímaváltozás elleni küzdelem, tiszta energiák használata és az energiahatékonyság növelése. 
2020-ra az üvegházhatású gázok kibocsátását és az energiafogyasztást 20%-kal csökkenteni 
akarja az EU, energiaszükségletét pedig 20%-ban megújuló energiaforrásból kívánja fedezi 
(European Commission 2010). 

 
Magyarország helyzete 

2011. január elején nyert végleges formát Magyarország megújuló energia hasznosítási 
cselekvési terve 2010–2020. A cselekvési terv szerint 2010-től Magyarország 
energiapolitikájában új időszámítás kezdődik. A megújuló energiaforrások alkalmazása a 
magyar gazdaság egyik kitörési pontja lehet. Hazánk egyes energiaforrásokat illetően 
versenyelőnyökkel rendelkezik, kiaknázásuk az energia- és klímapolitikai célokon túlmenően 
lehetőséget teremt a gazdaság, a vidék fenntartható fejlesztésére, új munkahelyek 
létrehozására. 2010-hez képest a megújuló energiaforrások bruttó felhasználása várhatóan 
megduplázódik. A megújuló energiaforrások növekvő használata a környezetiparral együtt a 
magyar zöld gazdaság építésének szerves részét képezi. 2020-ig 70-80 ezer új munkahely 
hozható létre a megújuló energia iparágban, amely többségében a vidéki foglalkoztatás 
bővítéséhez járulhat hozzá (Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2011). 

 
 

3. Nemzetközi tapasztalatok 
 
Az energia- és klímaválsághoz való alkalmazkodás főbb módszereit illetően a következő 

nemzetközi mozgalmak tapasztalataira támaszkodtunk:  
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Polgármesterek Szövetsége (Covenant of Mayors) 
2009 elején 350 (ma már 2181) európai város részvételével létrejött szervezet célkitűzése 

között szerepel, hogy a racionális energiafogyasztást ösztönző, a CO2 kibocsátást mérséklő, a 
környezet szennyezését csökkentő helyi programokkal és intézkedésekkel támogatják az EU 
energiapolitikájának megvalósulását, ezek között azt, hogy a CO2 kibocsátást 2020-ig 20 
százalékkal mérséklik. Az EU Régiók Bizottsága a kezdeményezést támogatva olyan hálózat 
létrejöttét reméli, amelyben régiók, városok és kisebb települések együttműködnek a közös 
cél érdekében, elterjesztik a bevált megoldásokat. A Polgármesterek Szövetségébe belépő 
települési önkormányzatok vállalják, hogy egy éven belül elkészítik a fenntartható 
energiahasználatra való áttérést tartalmazó cselekvési tervüket (SEAP), amelyben részletezik 
azt, hogy miképpen kívánják elérni a CO2 kibocsátás csökkentésével kapcsolatos célokat. A 
cselekvési tervben szereplő intézkedések megvalósításában a közszférának és a 
magánszférának egyaránt részt kell vennie (Covenant of Mayors 2010). 

Energia Városok (Energy Cities) 
Az Energia Városok a helyi önkormányzatok egyik európai szövetsége. Az 1990-ben 

létrejött szervezetnek 30 országban több mint ezer település a tagja. A szövetség fő 
célkitűzései közé tartozik az önkormányzatok szerepének erősítése, szakértelmük növelése a 
fenntartható energia területén, érdekeik képviselete és az európai intézmények politikájának 
befolyásolása az energia, a környezetvédelem és a településpolitika területén, 
kezdeményezéseik előmozdítása a tapasztalatok kicserélése, a tudás átadása, valamint közös 
projektek megvalósítása révén. A szövetség célja annak elérése, hogy a városok kevesebb 
energiát fogyasszanak (Low energy cities – alacsony energiafogyasztású városok), ezáltal 
javítsák a városokban élők életminőségét a fenntartható növekedés biztosítása, a 
foglalkoztatottság, a versenyképesség, az egészség és biztonság növelése révén (Energy 
Cities). 

Az Átmenet Kezdeményezései (Transition Initiatives) 
Az Átmeneti Városok hálózata egy mozgalom megnevezése, amelynek célja az, hogy 

felkészítse a lokális közösségeket, a városokat a klímaváltozás, valamint az olajgazdaság 
tetőzésével, hanyatlásának kezdetével együtt járó kettős kihívásra. A mozgalom katalizátora 
azoknak az erőfeszítéseknek, amelyek a fosszilis energia korszakán való történelmi túljutást 
könnyítik meg az erős, egyben rugalmas, élénk városi közösségek megteremtése révén 
(BRANGWYN, B.–HOPKINS, R. 2010). 

Fenntartható Energia Közösségek (Sustainable Energy Communities) 
A Fenntartható Energia Közösségek az EU kezdeményezése olyan helyi közösségek 

létrehozására, ahol a politikusok, tervezők, projektfejlesztők, piaci szereplők és a lakosság 
aktívan együttműködik annak érdekében, hogy egy lokális közösség számára magas szintű 
intelligens energia ellátást érjenek el, előnyben részesítve a megújuló energiaforrások, 
valamint energiahatékonysági intézkedések alkalmazását. A fenntartható energiaközösségek 
koncepciója végső soron azon alapszik, hogy állampolgári joggá teszi a lakosságnak, a 
fogyasztóknak az energiával kapcsolatos kérdésekbe való beleszólást. A modell három eleme 
az energia-állampolgárság, az energiapiac és a politika formálása, e három tényező szerves 
kölcsönhatása (MUSEC Project 2009). 

Hűvös Városok (Cool Cities) 
A Hűvös Városok mozgalma 2005-ban indult az USA-ban, amikor több mint ezer település 

vezetője aláírta az USA Polgármestereinek Klímavédelmi Egyezményét és a Hűvös Megyék 
Klíma Stabilizációs Nyilatkozatát. Az országossá szélesedett mozgalomban civil aktivisták 
működnek együtt a helyi vezetőkkel olyan intézkedések megtételében, amelyek fékezik a 
globális felmelegedést. A Hűvös Városok kampány arra irányul, hogy az egyes 
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közösségekben a tiszta energia használata valósuljon meg az épületek 
energiahatékonyságának egyidejű növelésével, a tiszta energiára épülő gazdaság jöjjön létre új 
munkahelyeket létrehozva. A mozgalom együttműködve az USA Zöld Építészeti Tanácsával, 
elindította a „Zöld épületek a hűvös városoknak” programot, amely az új épületek építésénél 
csakúgy, mint a régiek felújításánál célul tűzi ki az energiahatékonyság fokozását, a 
felhasznált energia mennyiségének csökkentését (COOL Cities). 

Helyi Gazdaságfejlesztés 
A Helyi Gazdaságfejlesztés (HGf), a Világbank Városfejlesztési részlege által kidolgozott 

módszertan, egy olyan tervezési folyamat, ahol a köz-, üzleti-, és magánszektor szereplői 
együttműködnek a gazdasági növekedéshez és munkahelyteremtéshez szükséges feltételek 
megteremtésében. A cél az életminőség javítása. Minden közösség olyan helyi feltételekkel 
rendelkezik, mely segítheti vagy hátráltathatja a gazdasági fejlődést. A helyi 
gazdaságfejlesztési stratégia ezeken a helyi körülményeken alapul. Az erős helyi gazdaság 
megteremtésében a közösség tagjainak együtt kell működniük. Fel kell tárni az erősségeket, a 
gyengeségeket, a lehetőségeket és a veszélyeket, és azoknak megfelelően kell cselekedni. Ha 
ez megtörtént, a terület vonzóbbá válik a vállalkozások, dolgozók és a támogató szervezetek 
számára (SWINBURN, G.–GOGA, S.–MURPHY, F. 2006). 

Hazai példa 
Egy kiváló hazai példa a BÜKK-MAK LEADER közösség vidékfejlesztési stratégiája. Az 

„1 falu – 1 MW” program keretében a 45 települést és közel 200 ezer embert csoportosító 
közösség együtt valósítja meg a megújuló energiaforrások hasznosításán alapuló 
MIKROVIRKA rendszerű közösségi energiatermelési- és elosztási programjait. A 
MIKROVIRKA rendszer lényege egy olyan energetikai „intranet” kialakítása, amely egy 
mikrogrid segítségével hangolja össze a helyi energiatermelést és a helyi energiafelhasználást. 
A rendszer minden eleme széles közösségi összefogáson alapul, ahol nem csak az egyes 
települések társadalmi, gazdasági, szakmai csoportjai fognak össze a településen belül, hanem 
a kistelepülések szorosan együttműködnek a fenti célok elérése érdekében a meglévő komoly 
társadalmi és szakmai összefogásra alapozva (BÜKK-MAK LEADER 2008). 

 
 

4. A kutatás célja 
 
A kutatás alapvető célja a helyi közösség lehetőségeinek feltárása, a megvalósítás 

alapjainak megteremtése az EFT Stratégia és Cselekvési Terv társadalmi és szakmai 
konszenzuson alapuló kialakításával. Ezen belül fontos részcél olyan információs bázis 
kialakítása, amelynek alapján a településről átfogó képet nyerhetünk fenntarthatósági és 
energetikai szempontból. 

További részcél a tervezett közösségfejlesztési módszerek tesztelése a tudatosság és a 
motiváció formálása érdekében, hogy a közösség tagjai döntésképessé és kezdeményezőkké 
váljanak a saját és közösségük energiafelhasználása megváltoztatásában. A változást alulról 
kell elkezdeni, a helyi közösség résztvevőinek érdekei mentén. A kistelepülésen élők 
cselekvési tere a legnagyobb (családi ház, saját tulajdon, elfogadható élettér) – a 
nagyvárosban élőké a legkisebb. A kistelepüléseken a többség nem jómódú, de mindenkinek 
van önrendelkezési joga a birtoka fölött. Részcél tehát olyan metodika kialakítása, amelynek 
segítségével a kistelepülések lakói képessé válnak „energiahatékonysági”, „energetikai” 
döntésekre.  
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5. Módszerek 
 
Kézikönyv kialakítása 
A kutatás egyik alapvető célja a pontos módszertan kidolgozása, így alapvető fontosságú 

az alkalmazott módszerek kialakításáról és használatáról szóló kézikönyv kialakítása a 
programban részt vevők számára 

 
A résztvevők bevonása, koordináció 
Az EFT Stratégia és Cselekvési Terv kialakítása és végrehajtása nem lehet sikeres, 

amennyiben a folyamat nem támogató, motivált közegben zajlik. Alapvető fontosságú, hogy a 
lakosság és az érintettek széles köre még az adatfelvétel előtt megfelelő tájékoztatást kapjon 
nem csak az EFT Stratégia kialakításának folyamatáról, hanem annak szükségességéről és 
céljáról is. Az első lépés így a tájékoztatás, a szakmai és társadalmi szervezetek, a lakosság 
bevonása, a tudatosság és a motiváció növelése. Ennek az eszközeit tájékoztatók, fórumok, 
előadások képezik. Bár az EFT Stratégia alapvetően a csoportmunkán és az együttműködésen 
alapul, fontos, hogy a munka koordinációja szervezett keretek között folyjon, hogy az adatok, 
ötletek, feldolgozott anyagok a megfelelő helyekre kerüljenek. Éppen ezért szükséges egy 
olyan koordinációs csoport kialakítása, amelyben az EFT Stratégiát segítő szakemberen kívül 
részt vesz az önkormányzat képviselője és lehetőség szerint vagy a civil szervezetek vagy a 
helyi gazdaság képviselője, aki megfelelő helyismerettel rendelkezik és aktívan kész és képes 
részt venni a munkában. 

 
Adatgyűjtés és elemzés 
Az adatgyűjtés több módon is történik. Egyrészt az elérhető statisztikai adatok 

felhasználásával (KSH, önkormányzat, szakmai szervezetek adatai), másrészt a statisztikából 
nem elérhető adatok kérdőívek és interjúk segítségével kerülnek begyűjtésre. Az interjúk célja 
a helyi közösségek vélemény-formálóinak, vezetőinek, adatkezelőinek megkérdezése a 
település egészét érintő energetikai mennyiségekről, költségekről, szokásokról, 
beruházásokról, fejlesztésekről. A kérdőívek kisebb (1000 lakos alatti) települések esetén 
háztartásonként kerülnek lekérdezésre, céljuk elsősorban a háztartások energiafogyasztására, 
amennyiben van ilyen, energia termelésére, és a fenntarthatósági elemek vizsgálatára 
vonatkoznak. Nagyobb települések esetén a háztartásokat megszólító kérdőív reprezentatív 
mintán kerül lekérdezésre. Az adatgyűjtést és elemzést a koordinációs csoport végzi, de a 
munkájába, felkészítés és képzés után, bevon a helyi közösségben aktív önkénteseket, akik 
megfelelő motivációs szinttel rendelkeznek a folyamat véghezvitelével kapcsolatban. 

 
Az EFT Stratégia és Cselekvési terv kidolgozása 
Az EFT Stratégia kidolgozása a koordinációs csoport feladata a begyűjtött adatok alapján. 

A meglévő anyagok fényében, az alábbi területekre vonatkoztatva meghatároznak egy 
stratégiai irányt: mezőgazdaság, élelmiszertermelés, lakhatás, gazdaság és megélhetés, 
egészségügy, oktatás, ifjúság és közösség, turizmus, közlekedés és szállítás, hulladék és 
szennyvíz, energiaellátás. 

A stratégiát azután szakmai és társadalmi egyeztetésre bocsátják. Az így felmerülő 
véleményeket, javaslatokat a koordinációs csoport feldolgozza, meghatározza, hogy melyek 
építhetők bele a stratégiai irányba, és ezek alapján véglegesítik a stratégiát. A végleges 
stratégia kialakítása után kerül meghatározásra a területenkénti cselekvési terv határidőkhöz 
kötötten, a szükséges erőforrások meghatározásával, melyet szintén társadalmi és szakmai 
vitára bocsátanak és a vita eredményeinek beépítése után a végleges cselekvési tervet az 
önkormányzat testülete elfogadja. 
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Az EFT Stratégia és Cselekvési terv megvalósításával, társadalmi és szakmai konszenzus 
alapján, minden érdekelt fél bevonásával indulhat el a település fenntartható fejlesztése, ahol a 
lakosok éppen úgy magukénak érzik a változtatás eszközeit, mint a szakemberek és a 
település vezetői. 
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Völgyalji városaink környezeti és társadalomföldrajzi sajátosságai 
 
 

Abstract 
Environmental and social Geography Characteristics of Towns Located in Valleys 

 
There are 23 towns with population in the 100 most populated towns in Hungary. Economical-
statistical and air pollution characteristics of these towns are compared to 2 x 21 non-valley towns. 
One control-group is selected in accordance with the equal distribution of these valley-born towns, 
whereas the other 21 towns do not consider any location but they join the most populated towns which 
do not belong to the above two groups. 157 characteristics for economy and 3 air pollution 
components are analysed. In the first case group-mean rank numbers and distributions (high, medium, 
low) are only analysed. For air pollution, mean concentration and maxima are considered, both in rank 
numbers and absolute values. High proportion of significant differences (ca. 30%) are found in all 
factors of our urban life. For air pollution, the valley situation is a source of higher values, especially 
considering the peak loadings. 

 
 

1. Völgyalji városok Magyarországon 
 

Városainkat sokféleképpen csoportosíthatjuk. E lehetőségek között viszonylag ritkán 
szerepel az a megkülönböztető szempont, hogy az illető település völgyben (kisebb 
medencében) fekszik-e. Pedig hazánkban nem elhanyagolható az ilyen települések számszerű 
aránya.  

Amint az 1. ábrán látható, 23 olyan város is van Magyarországon, amelynek lakossága 
(2007-es adatok szerint) meghaladja a 10 ezer főt. Az Alföld és a Kisalföld kivételével 
mindegyik nagytájunkra esik jelentős népességű völgyalji város.  

 

 
 

1. ábra. A 10 ezer főnél népesebb völgyalji városok elhelyezkedése Magyarországon. (A későbbi 
elemzésekben Kőszeg és Bicske, azaz a két legkisebb népességű város nem szerepel.) 

 
                                                            
1 Dr. Utasi Zoltán Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: utazo74@gmail.com 
2 Dr. Mika János Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger, Országos Meteorológiai Szolgálat, Budapest 
E-mail: mikaj@ektf.hu 
3 Dr. Tóth Antal Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: tantal@ektf.hu 
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A továbbiakban Kőszeget és Bicskét elhagyva, 21 völgyalji várost fogunk szembesíteni a 
következő pontban leírt kontroll-csoportokkal annak érdekében, hogy megállapítsuk e 
városok sajátosságait a nem völgyalji helyzetű társaikhoz képest.  
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2. ábra. Az első száz város népesség szerinti megoszlása 2007-ben. A kiválasztott 21 völgyalji várost a 
fekete oszlopok jelzik. (Bicske és Kőszeg nincs a száz legnépesebb város között.) 

 
Ha ezeket a városokat elhelyezzük (2. ábra) az ország népesség szerinti listáján (a 1-2 

nagyságrenddel minden tekintetben nagyobb Budapestet elhagyva), akkor láthatjuk, hogy a 
legnépesebb városainkon belül magas a völgyalji városok aránya. Az első 5 között két 
völgyalji város található, vagyis 40%. Az első 20 között pedig nyolc, ami ugyancsak 40%. Az 
első 50 közé tizenöt völgyalji város esik, ami 30%, végül az első 100-ban arányaiban jóval 
kevesebb, 21 ilyen város található (21%). 

A 21 vizsgált városból rendre 7-7 esik Észak-Dunántúlra, Dél-Dunántúlra és Észak 
Magyarországra. (Bővebben lásd a következő fejezetben.) 

 
 

2. A kontroll-csoportok kiválasztása  
 

A völgyalji városok sajátosságainak megállapítása érdekében a 3x7 várossal azonos 
számosságú két kontroll-csoportot is összeállítottunk az ország fennmaradó (nem völgyalji) 
városaiból. Az első kontroll-csoportot úgy képeztük, hogy mindhárom térségből kerestünk az 
oda eső völgyalji városok lakosságához minél közelebb eső-, összességében a 7 város 
népességéhez is minél inkább hasonlító 7-7 várost (1. táblázat). A nagytájanként, és a három 
nagytájra is összesített adatok tanúsága szerint ez igen jól sikerült. A 7-7 darab völgyalji vs. 
kontroll város népességszáma mindhárom esetben ezer főnél kisebb mértékben tért el 
egymástól.  

A másik, „vegyes kontrollcsoport”-nak nevezett 21 várost úgy választottuk ki, hogy abban 
bene legyen minden olyan, legalább 30 ezer lakosú városunk, amelyek még nem szerepeltek 
az előző 2 x 21 város között. Az így rögzített városok egyben a 40 legnépesebb települést is 
jelenik. (A legnépesebb, egyik csoportban sem szereplő város a 41. helyezett Szentes.)  

A vegyes kontroll csoport további városait annak szem előtt tartásával válogattuk be, hogy 
e 21 város együttes népessége is minél közelebb essen az előző kettőhöz. További szempont 
volt, hogy mivel a nyugati országrész városai az előző két csoportba kétszer olyan 
mennyiségben estek, mint a kelet-magyarországiak, s emiatt a harmadik csoportban már nem 
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lehetett volna biztosítani ugyanezt az arányt, a vegyes kontrollban éppen e számosság 
megfordítására törekedtünk. Abba így 7 nyugat- és 14 kelet-magyarországi város esik. 

Így a három, egyenként 1 millió 16 ezer fős csoport lélekszámai egymástól kisebb, mint 
500 fővel térnek el. Az átlagos népesség a völgyalji városokban 48 400 fő. Ennél a kontroll 
csoportban 22 fővel, a vegyes kontrollban 17 fővel több a népesség.  
 
1. táblázat. A kiválasztott 21-21 völgyalji-, kontroll- és vegyes kontroll város a további számításokhoz. 
A kontroll városok terület és népesség szerint hasonlóak a völgyaljiakhoz. A vegyes kontrolban a még 
be nem válogatott 30 ezer főnél népesebb városok mellett 7 nyugat- és 14 kelet-magyarországi város 
szerepel, fordítottjaként a kontroll-csoportban szereplő aránynak. 

 
Észak-Dunántúl völgyalji Kontroll Észak-Dunántúl Vegyes kontroll (1-7) 

Tatabánya 70 388 Érd 63 077 Győr 128 808 
Veszprém 62 286 Sopron 57 895 Nyíregyháza 116 874 
Ajka 29 998 Pápa 32 617 Kecskemét 110 316 
Tata 24 751 Mosonmagyaróvár 31 799 Székesfehérvár 101 755 
Oroszlány 19 133 Komárom 19 563 Szolnok 75 008 
Tapolca 16 513 Sárvár 15 099 Békéscsaba 64 852 
Mór 14 466 Pomáz 16 408 Hódmezővásárhely 47 296 

Összesen 237 535 Összesen 237 276 Összesen 644909 
Dél-Dunántúl völgyalji Kontroll Dél-Dunántúl Vegyes kontroll (8-14) 

Pécs 156 664 Szeged 167 039 Dunakeszi 34 936 
Kaposvár 67 464 Dunaújváros 49 183 Gyula 32 016 
Zalaegerszeg 61 717 Szombathely 79 300   
Nagykanizsa 50 744 Szekszárd 34 004 Kiskunfélegyháza 30 730 
Komló 26 210 Baja 37 573 Szigetszentmiklós 30 646 
Dombóvár 20 186 Nagykáta 12 819 Esztergom 30 523 
Bonyhád 13 968 Százhalombatta 17 793 Orosháza 30 356 

Összesen 396 953 Összesen 397 711 Összesen 221006 
Észak-Magyarország völgyalji Kontroll Észak-Magyarország Vegyes kontroll (15-21) 
Miskolc 171 096 Debrecen 205 084 Budaörs 27 665 
Eger 56 082 Cegléd 38 315 Szentendre 24 938 
Salgótarján 38 683 Vác 33 223 Siófok 24 031 
Ózd 36 377 Gyöngyös 32 733 Vecsés 20 135 
Gödöllő 32 907 Jászberény 27 218 Mezőtúr 18 436 
Kazincbarcika 30 185 Hajdúböszörmény 31 748 Csongrád 17 906 
Balassagyarmat 16 592 Bátonyterenye 13 555 Szarvas 17 731 
Összesen 381 922 Összesen 381 876 Összesen 150842 

Mindösszesen: 1 016 410 Mindösszesen: 1 016 863 Mindösszesen: 1 016 757 
Átlagos népesség 48 400 Átlagos népesség 48 422 Átlagos népesség 48 417 

 
3. A felhasznált KSH- és levegőminőségi adatok 

 
Elemzésünkben a Központi Statisztikai Hivatal 2007. évi adatait használtuk fel (KSH, 

2008). A megyék hivatalos évkönyvei alapján sorba rendeztük a kiválasztott 3x21=63 várost a 
CD-ken szereplő szempontok, valamint az ezeket a lakosságszámmal és a városterülettel 
normáló, további 16 mutató alapján. Az így képzett mutatók közül végül azt a 157 statisztikai 
mutatót tartottuk meg, amelyek szerint az eredeti 288 várost sorba rendezve, az adott mutató 
más mutatókkal szembeni korrelációs együtthatói egyik párosításban sem érték el a 0,995-öt. 
(Ezzel a teljesen redundáns, egymással rendkívül hasonló mutatókat kívántuk kiküszöbölni.) 

Az eredményeket később az alábbi hat tartalmi csoportban fogjuk ismertetni: lakáshelyzet 
és népesség, kommunális ellátottság, munkalehetőség és szociális háló, vállalkozások és 
szolgáltatások, turizmus, bűnözés, balesetek; kulturális és oktatási ellátottság. 

Ezekre az adatokra mindenkor csak a helyezési számokat vizsgáltuk, az egyes városokra 
érvényes eredeti mennyiségeket nem. A 21-21 elemű csoportok helyezési számait két 
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szempontból elemeztük. Kiszámoltuk a helyezési számok átlagait, ami teljesen egyező 
viszonyok mellett minden csoportban 32 lenne, vagyis az 1-63 helyezési számok átlaga.  

Ugyancsak kiszámoltuk, hogy a 21-21 város helyezési számai milyen arányban esnek az 
legmagasabb, a középső és a legalacsonyabb 21-21 helyezési szám közé. Az így képzett 3 
elemű (2 szabadsági fokú) eloszlások egyezését a khi2 próbával vizsgáltuk.  

Mivel a helyezési számok átlagainak különbségére a döntési küszöböt úgy határoztuk meg, 
hogy legyen kb. annyi a szignifikáns különbségek aránya, mint amennyi a χ2-próba szerinti 
5%-os szignifikancia szint mellett adódott. Ezt a küszöböt itt a két-két gyakorisági érték 
közötti legalább 6,4-es eltérés jelentette. Ez a különbség egyben 20%-a a 32-es várható 
értéknek. 

A levegőminőség mérése 2007-ben is az OLM hálózatában történt. Az értékelést a 
manuális mérőhálózatban regisztrált három fő komponens, a nitrogén-dioxid, a kén-dioxid és 
az ülepedő por alapján végeztük. E hálózatban országosan 97 illetve 86 településen folyt 
kétnaponkénti nitrogén-dioxid és kén-dioxid mérés, illetve 120 településen volt 30 napos 
ülepedő por gyűjtés. A megfigyelések részletei GYÖRGYNÉ VÁRALJAI I. (2008a,b) munkáiban 
találhatók. 

A három levegőminőségi mutató esetében a városokat az átlagok mellett a maximális 
értékek szerint is rangsoroltuk. Az átlagok és a maximumok szerinti rangsorolást az indokolja, 
hogy e két mutató szerint rangsorolva a fenti számú várost, a közöttük korrelációk rendre a 
következők: NO2: 0,69, SO2: 0,71, ülepedő por: 0,80, vagyis nem túlzottan szorosak.  

Megjegyezzük, hogy az összes városunk 2007-es légszennyezettség és KSH adatait 
korábban más szempontból is elemeztük (MAKRA L. ET AL. 2009, ÜTŐNÉ VISI J. ET AL. 2009). 

 
 

4. Eredmények 
 

A KSH adatok elemzése nagyszámú szignifikáns különbségről tanúskodik (2. táblázat). A 
„lakáshelyzet és népesség” terén feltűnő, hogy a völgyalji városok kisebb területen fekszenek, 
kisebb a lakások mobilitása, azaz kevesebb új lakás épül, de kevés a felhagyott lakás is. A 
népesség gyorsabban fogy, főleg az elvándorlás miatt, és viszonylag magas a válások száma 
is.  

A „kommunális ellátottság” terén is inkább negatív hatása van a völgyalji fekvésnek. 
Kisebb a vezetékes gázfogyasztás és néhány vízfogyasztási mutató is. Egyedül a 
szemétszállítás teljesít jobban ezekben a városokban, mint síkvidéki társaikban. 

A „munkalehetőség és szociális háló” terén a síkvidéknél több az álláskereső, a rendszeres 
segélyt kapók száma, viszont kevesebben jutnak nappali ellátáshoz. Ehhez képest meglepő, 
hogy pozitív irányban térnek el a nyugdíjak (azoknál, akiknek van).  

A „vállalkozások és szolgáltatások” témakörben messze a legkevesebb a szignifikáns 
eltérés a völgyalji illetve a síkvidéki városok között. Egyedül a kábel-TV-k és a vezetékes 
telefonok terén van többlet a völgyalján, ami az idősebb korosztály viszonylagos jó módjára is 
utal. 

A „turizmus, bűnözés, balesetek” színes témakörében mindenütt negatív eltérést 
detektálunk a völgyalji városokban; ám ez csak egyes turisztikai mutatóknál negatívum. A 
balesetek és a sérültek szignifikánsan kisebb száma kedvező, bár szintén összefügghet az 
életkorral. 

A „kulturális és oktatási ellátottság” számai az óvodások és az iskolások száma, valamint a 
könyvtárak esetében többletet, míg a felsőoktatásban hiányt jeleznek a síkvidékhez képest.  

A fenti különbségek mögött egy három tételből álló, összefüggő társadalomföldrajzi háttér 
rajzolódik ki. Ennek első pillére a rendszerváltás előtti múlt, amelyben a völgyalji városok 
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2. táblázat. A KSH adatok elemzésének eredményei. A + előjel arra utal, hogy a 21 völgyalji város 
átlagában szignifikánsan nagyobb rangszám tartozik, mint a kontroll (k) vagy a kontroll +vegyes 
kontroll (kv) összevetésben. Az aláhúzott mezőkben a χ2 próba eredménye is pozitív.  
 

KSH mutató k kv KSH mutató k kv KSH mutató k kv 
Lakáshelyzet és népesség (22) Munkalehetőség,  szociális háló (34) Vendéglátóhely   

Terület km2  ─ Adózó, ezer lakosra   Ebből cukrászda   
Népesség   Adóalap/fő Ft   Vendéglátóhely/10000 lakos  ─ 
Lakásszám   Adó /fő Ft   Turizmus, bűnözés, balesetek (26) 
Lakásszám per km2  + Álláskereső aktív korú %a + + Kereskedelmi szállásférőhely   
Új lakás ─ ─ >180 n áll. ker/aktív %ban + + Keresk. szálláshely per 1 km2   
Új lakás 1000 régire ─ ─ >180 n áll. ker/össz. ák. % + + Kereskedelmi vendégéjszaka   
Megszűnt lakás ─ ─ Szell. fogl. állásker. %-ban   Ker. vendégéj. / 1000 fő   
Megszűnt lakás /100 régi ─ ─ Pályakezd. állásker. %-ban   Külföld. keresk. vendégéjsz.   
100 lakásban lakók   Nyilvánt. álláskeresők sz. +  Átlagos ottlét éjszaka  ─ 
Max 7 éves/összes lakás  ─ Nyugdíjellátást kap   Egy férőhelyre vendégéjszaka ─ ─ 
Lakos vált. 2001-hez ─ ─ Saját jogú nyigdíjasok   Magánszállás férőhely   
Lakos megye %-ban  + Átlagos nyugdíj + + Magán férőhely per 1 km2   
Népsűrűség fő/km2  + Szociális étkeztetést kap   Magánszállású vendégéjszaka   
Élveszületés   Soc. étkeztetés per 1000 fő ─  Mag. vendégéj. per 1000 fő ─ ─ 
Halálozás   Házi segítséget kap   Külf. magánsz. vendégéjsz.  ─ 
Belf. el- és odavárdorlás ─ ─ Idősek nappali férőhelyei   Átlagos idő éjszaka ─ ─ 
Házasság ezer lakosra ─ ─ Idősek nappali ellátottai ─  Egy szállásadóra vendégéjsz. ─ ─ 
Válás ezer lakosra  + Házi és idősek napközi ─  Szállás férőhely július 31.   
Élveszületés ezer lakosra   Házi+idős napk./1000 lak. ─  Szállás férőhely per 1 km2   
Halálozás ezer lakosra   Tart. bentlakásban gond. sz.   Vendégéjszaka   
Term. szapor. /ezer lakos   Önkorm bentlak. gond. sz.   Külföldi vendégéjszaka   
Belf. vánd. 1000 lakosra   Tart.bentlak. g. sz./1000 fő   Személygépkocsi   

Kommunális ellátottság (30) Rendsz. segélyt kapók sz. + + Személygépkocsi /1000 lakos   
Háztartás vill. energiával   Közgyógy-igazolv. száma   Sérüléses közl. baleset  ─ 
Vill. energ. / 1000 lakás   Háziorv., házi gyerekorvos   Közl. baleset szenv. szem.  ─ 
Vill. energia fogyasztás   Háziorv. - beteg találk. sz.    Bűncselekm. /százezer lakos   
Fogyasztás / háztartás ─  H. gyerekorv. - beteg t. sz.   Bűnelkövető /százezer lakos   
Vezetékes gázfogyasztók  ─ H. orv., gyerekorv. kezel.   Baleset százezer lakosra  ─ ─ 
Fűtési gázfogyasztók  ─ H. és gyerek kez. / 1000 fő + + Bales. sérült /százezer lakos ─ ─ 
Fűtési gáz per 1000 lakás ─ ─ Szoc. seg. / 1000 lakos + + Kulturális és oktatási ellátottság (27) 
Összes gáz m3   Közgyógy-igaz./1000 lakos   Száz férőhelyre bölcsődés   
Ebből háztartási  ─ Vállalkozások és szolgáltatások (20) Óvodai férőhely 
Vez. gázfogyasztás/lakás   Mezőgazd. vállalk. száma   Óvodás gyermek   
Vízvezeték km   Ipari, építőipari vállalk. sz.   Óvodai gyerekcsoport   
Vízvezeték / városméret   Szolgáltatási vállalkozás   Óvodai pedagógus   
Vízhálóz.ba kapcs. lakás   Összes vállalkozás   Óvodai csoportlétszám + + 
Vízzel ellát / 1000 lakás   Társas vállalkozás   Általános isk. osztályterem   
Közkifolyó  ─ Vállalkozás ezer lakosra   Ált. iskolai osztály   
Közkifolyó / városméret  ─ Ebből KFT   Ált. iskolai tanuló   
Vízszolgáltatás m3   Betéti társaság   Egy oszt.ba ált. isk. tan. sz.   
Lakossági vízfogyasztás   Egyéni vállalkozás   Ált. iskolai pedagógus   
Évi vízfogyasztás / lakos ─ ─ Egyéni vállalk./1000 lakos   Egy ped.-ra ált isk. tan. sz.   
Szennyvízcsatorna km   Telefonvonal   Ált. isk. nap. t./1000 lakos  + 
Szenny. csat./városméret   ISDN vonal   Középi. nap. t./1000 lakos    
Szennyv. elvezető lakás   Kábel TV-s lakás   Felsőfokú képz./ezer lakos ─  
Szennyvíz/ivóvíz km/km   Kábel TV-s lakás %-ban + + Napp. felsőfok./ezer lakos ─  
Elvez. szennyvíz /lakos ─  Telefonvonal ezer lakosra + + Könyvtári egység + + 
Szemétgyűjtésben lakás    Kiskereskedelmi üzlet   Könyvtári olvasó   
Szemétgyűjtésben üdülő   Kisker. üzlet /10000 lakos   Könyvt. olvasó /ezer lakos   
Elszáll. települési szemét   Élelmiszer üzlet és áruház   Könyvt. egység /ezer lakos + + 
Lakossági elszáll. szemét   Ruházati üzlet   Kölcsönz. egység /1 olvasó   
Lakossági szemét/lakos + + Fest., barkács építőany. ü.   Múzeumlátogató/ezer lakos   
Szemétgyűjt. lakások %   Jármű és üzemanyag telep   Mozilátogató ezer lakosra   
   Gyógyszertár      
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nagy részét a bányászathoz és a nehéziparhoz kötődő, kedvező gazdasági feltételek uralták. 
Ennek hatására a domborzat korlátozta kisebb területek és a kedvező megélhetési viszonyok 
hatására nagy népsűrűség alakult ki. Bizonyos pozitív elemek (magas nyugdíj, sok könyv és 
telefonvonal) még ma is jellemzik ezt a település-csoportot. A második tényező a klasszikus 
nehézipari termékek leértékelődése az informatikai forradalom miatt, amit a rendszerváltás új 
politikai értéktételei is erősítettek. Ennek következtében a völgyalji városokban az 
életkörülmények a síkvidéki városokénál gyorsabban romlottak és számos völgyalji város a 
hátrányos helyzetű települések illetve térségek közé került. A harmadik tényező az ezt kísérő 
demográfiai visszaesés és elvándorlás, aminek csak látszólag mond ellent a felhagyott lakások 
kisebb száma, ami mögött az itteni lakóépületek értékcsökkenése húzódik meg. A területen 
megmaradó, aktív korosztály körében sok az álláskereső, illetve a számok szerint meglevő 
infrastruktúra kihasználása is alacsonyabb a kedvezőbb helyzetben levő, síkvidéki 
településekénél. 

A három légszennyezési mutató elemzése arra utal, hogy a völgyalji városokban általában 
erősebb a légszennyezettség, különösen az éves legnagyobb értékek tekintetében. Ennek 
bemutatására azonban csak az előadásban illetve későbbi publikációkban lesz lehetőségünk. 

 
 

5. Európai kitekintés 
 

A völgyalji városok megkülönböztetett elemzése érdekes eredményekhez vezethet Európa 
szerte, hiszen úgyszólván minden országban vannak ilyen városok. Az alábbiakban 
felsorolunk néhány országot, amelyekre már számba vettük az ilyen városokat. Sok országban 
a magyarországinál sokkal több település jöhet számításba, ezért válogatási küszöbként 
európai léptékben az 50 ezres lélekszámot választottuk.  

 
3. táblázat. Néhány európai ország 50 ezer lakost meghaladó völgyalji városai 

 

Ország Db. Legnépesebb Ezer fő
Magyarország 8 Miskolc 169
Ausztria 4 Graz 259
Bulgária 6 Szofia 1 205
Csehország 6 Usti nad Labem 120
Görögország 2 Ioannina 70
Lengyelország 2 Walbrzych 120
Románia 14 Bacau 188
Svájc 8 Zürich 372
Szlovákia 4 Kosice 235
Szlovénia 3 Ljubljana 272

 
A 3. táblázatban az ilyen városok országonkénti számát és a legnépesebb városok nevét 

adtuk meg. Egy későbbi vizsgálatban tervezzük megismételni a fentebbi magyarországi 
összehasonlítást ezekre és más európai országokra. 
 
 

Irodalom 
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Őrsi Anna1 
 

Környezetérzékenység a Duna-Tisza közi Homokhátság területén a 
MEDALUS index alapján 

 
 

Abstract 
 
The consequences of global climate change are not uniform in space. This is due to the different rate 
of the changes and the variety of the environmental sensitivity. In Europe, the Mediterranean region is 
threatened by desertification, where the biggest problem is soil erosion. In Hungary, the main concern 
is the falling level of the groundwater in the Great Hungarian Plain (in the Danube–Tisza Interfluve). 
In the first part of the study the previous researches in assessing environmental sensitivity to 
desertification and aridification are presented. Environmental Sensitive Areas are defined by the 
MEDALUS index. The sensitivity values of soil, climate, vegetation and land use intensity were 
calculated. In the Danube-Tisza Interfluve the NW and the SE areas are threatened the most by 
aridification. Climate is the main responsible factor the NW and all natural conditions in the SE. 

 
 

1. Bevezetés 
 
A Föld éghajlata a kialakulása óta folyamatosan változik, azonban az ipari forradalom óta a 

változások felgyorsultak (PAJTÓKNÉ T. I. ET AL. 2008), mivel az emberi tevékenység már a 
globális klímát is befolyásolja. Az éghajlat megváltozása a természeti folyamatokra is hatással 
van. Az éghajlatváltozás eredményeként a jövőben gyakoribbá fognak válni a szélsőséges 
vízháztartási helyzetek (árvizek, belvizek, aszályok), viharok, földcsuszamlások, tűzesetek, 
erősödni fog az elsivatagosodás, valamint az élőhelyek is degradálódhatnak. A szélsőségek 
gyakoribbá válása pedig csökkenő csapadékmennyiség mellett is intenzívebb talajlepusztulást 
eredményezhet (SZALAI Z. ET AL. 2010), ennek megfékezésére a csapadékvíz minél nagyobb 
hányadát kell helyben és főleg a talajban tartani (MADARÁSZ B. ET AL. 2011). 

Az éghajlatváltozással szorosan összefügg az elsivatagosodás problémaköre. Az 
elsivatagosodást a „United Nations Intergovernmental Convention to Combat Desertification” 
(Az Egyesült Nemzetek Elsivatagosodás Leküzdésével Foglalkozó Kormányközi Bizottsága) 
definíciója szerint (UNCOD 1977) arid, szemiarid és szubhumid térségek tájdegradációs 
folyamatainak megnevezésére is használjuk beleértve a klímaváltozás mellett az emberi 
tevékenység hatásait is (ford. KERTÉSZ Á. 2008). Az elsivatagosodás az éghajlati viszonyok, a 
növényzet kiirtása és az ennek következtében fellépő talajerózió miatt alakul ki, de a többi 
természetföldrajzi tényező módosító szerepe sem elhanyagolható. A talajképző kőzet, a talaj 
fizikai és kémiai tulajdonságai, a domborzat mind befolyásolják az elsivatagosodás mértékét 
(KERTÉSZ Á. 2008).  

Hazánkban a szélsőséges csapadékok megnövekedett gyakorisága miatt fokozódó 
talajerózió mellett a Duna-Tisza közén kialakuló talajvízszint-csökkenés okozza a 
legszembetűnőbb változásokat. A terület a medence-hatás (PAJTÓKNÉ T. I. 2011.) miatt 
hazánk legszárazabb vidéke. A korábban vízzel borított területek részlegesen vagy teljesen 
kiszáradtak, ezt a növényzet, majd helyenként a talaj lassú változása követte. 

Az éghajlatváltozás okozta károk nagysága az éghajlatváltozás mértéke mellett az adott 
közeg ellenállóképességétől és alkalmazkodóképességétől is függ. A tanulmányban az 
éghajlatváltozáshoz szorosan kapcsolódó elsivatagosodás és szárazodás problémakörét és az 
ezekre való érzékenység és sérülékenység értékelésének lehetőségeit vizsgáljuk. A kutatási 
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előzmények ismertetése után bemutatjuk a mediterrán területekre kidolgozott 
környezetérzékenységi indexet a Duna-Tisza közi Homokhátság településeire. Külön-külön 
értékeljük a talaj, az éghajlat és a növényzet érzékenységét, az antropogén terhelést pedig a 
vízhasználat alapján vesszük számításba. Arra keresünk választ, hogy az index alapján a 
mintaterületen mely területek a legérzékenyebbek az éghajlatváltozás és szárazodás lehetséges 
következményeire. 

 
 

2. A környezetérzékenység értékelésének lehetőségei 
 
Európában a mediterrán területeket érinti legsúlyosabban az elsivatagosodás, a 

környezetérzékenység a régióban az elsivatagosodásra való érzékenységnek felel meg. A 
területen a legtöbb helyen rossz minőségű a talaj, amely könnyen erodálódik, élénk a 
domborzat, jelentős mértékben csökkent az erdők területe, sok helyen felhagyták a 
mezőgazdasági művelést. A térségben a felgyorsult talajerózió jelenti a legnagyobb 
problémát. A környezeti szempontból érzékeny területek lehatárolására az Európai Unióban a 
MEDALUS) projekt (Mediterranean Desertification And Land Use, EU IV., V. 
Keretprogram) keretében egységes módszertant dolgoztak ki (KERTÉSZ Á. 2008). 

Később az EU V. Keretprogram DESERTLINK projektjében (BRANDT ET AL. 2003) az 
elsivatagosodás legfontosabb indikátorainak meghatározását tűzték ki célul a Földközi-tenger 
északi partvidékén. A vizsgálat során 150 indikátort vettek számba, ezeket 16 osztályba 
sorolták, végül pedig ebből is egy környezetérzékenységi indexet (Environmental Sensitivity 
Index) számítottak ki.  

Mivel a mediterrán területeken súlyos problémákat okoz az elsivatagosodás, elterjedtek az 
ehhez kapcsolódó környezetérzékenység-vizsgálatok. Ezek a módszerek alapjául 
szolgálhatnak a hazai környezetérzékenység-vizsgálatokhoz, az éghajlatváltozás eltérő 
következményei miatt azonban a hazai viszonyok között csak módosításokkal 
alkalmazhatóak. Magyarországon a környezetérzékenység fogalma még nem terjedt el széles 
körben, viszont végeztek néhány hasonló vizsgálatot, de ezek elsősorban az eddig 
bekövetkezett változások alapján határozták meg a szárazodás veszélyét, vagy a kistájak 
klímasérülékenységét értékelték.  

A MEDALUS projekthez Magyarország is csatlakozott. Hazánkban arra kerestek választ, 
hogy a Mediterráneum közvetlen szomszédságában hogyan alakul az elsivatagosodás 
veszélye a globális klímaváltozás következtében. A szárazodásra legérzékenyebb területeket a 
talajvízszint-csökkenés várható mértéke alapján jelölték ki. A projekt keretében más 
kutatásokat is végeztek KERTÉSZ ET AL. (1999) a klímaváltozás hatásainak értékelésére. A 
Gerje-Perje vízgyűjtőn modellezték a talajvízszint jövőbeli alakulását, a Kiskunságban 
Fülöpháza környékén a talaj és a növényzet rövid távú változásának megállapítására végeztek 
monitoring vizsgálatokat, két hazai vízgyűjtőn pedig a talajerózió lehetséges alakulását 
modellezték.  

ZSÁKOVICS G. ET AL. (2009) a talajvízszint, az SPI (Standardized Precipitation Index, 
MCKEE ET AL. 1993) aszályossági index és a talajtulajdonságok alapján elemezték a Duna-
Tisza-közén a szárazodás veszélyét. KOVÁCS F. (2010) a szárazodás veszélyét a bekövetkezett 
változások alapján, az NDVI elemzésével kapott biomassza-produkció csökkenésével és a 
vizes területek több időpontban való lehatárolásával mutatta ki. VÁRALLYAY GY. és LÁNG I. 
(2009) először a talaj, majd a teljes (természeti és társadalmi) környezet klímaváltozással 
szembeni érzékenységet és sérülékenységet vizsgálták. A talajok környezeti érzékenységét az 
éghajlatváltozás talajra gyakorolt lehetséges hatásainak az elemzésével ragadták meg. Arra 
kerestek választ, hogy a különböző klímaszcenáriók (meleg-száraz, meleg-nedves, hideg-
száraz, hideg-nedves) milyen hatással vannak a talajdegradációt okozó tényezőkre és ezeken 
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keresztül a degradációs folyamatokra: A jelenségek talajtípusoktól való függésére és a térbeli 
vonatkozásaira viszont nem tértek ki. A klímasérülékenység regionális értékelésére a térségi 
kitettségen, érzékenységen és alkalmazkodóképességen alapuló CIVAS modellt (Climate 
Impact and Vulnerability Assessment Scheme, IPCC, 2007) alkalmazták. Az éghajlatváltozás 
természeti és gazdasági rendszerekre gyakorolt várható hatását a lokális klíma várható 
változásai (kitettség) és a helyi környezeti rendszerek érzékenységének értékelésével 
határozták meg. Ezt összevetve a társadalmi-gazdasági viszonyokból fakadó adaptivitással 
kapták meg a térségi komplex természeti-társadalmi-gazdasági sérülékenységet a várható 
éghajlatváltozásra nézve. Ezekben a klímasérülékenység-vizsgálatokban meghatározzák az 
érzékenységet is, viszont csak a rövidebb távon jelentkező szélsőséges időjárási és 
vízháztartási helyzetekkel számolnak, a hosszabb távú melegedéssel, szárazodással és ezek 
lehetséges természetföldrajzi következményeivel nem.  

 
 

3. A mintaterület 
 

 
 

1. ábra. A mintaterület 
 
A mintaterület a Duna-Tisza közi Homokhátság településeit foglalja magában (1. ábra). Ez 

összesen 104 települést jelent, melyet KOVÁCS A. D. (2004) határolt körül.  
A Homokhátság területe közel 10 000 km2, nem teljesen azonos a Duna-Tisza közi 

síkvidék középtájjal, bár jórészt annak a területét fedi le. A terület a Gödöllői-dombságtól a 
Bácskáig húzódik, az Alföld legnagyobb hordalékkúpsíksága. Felszínét futóhomok, lösz és 
ezek átmenetei borítják, a mélyebb fekvésű területeket lápi agyag, meszes iszap, tőzeg és réti 
mészkő tölti ki. A nagy kiterjedésű lapos, vagy enyhén hullámos területekből szigetszerűen 
emelkednek ki a nagyobb viszonylagos szintkülönbségű homokbuckás területetek, melyek 
felszínét szélbarázdák, parabolabuckák, garmadák és maradékgerincek teszik változatossá. 
(LÓKI J. 1997/b). A környezetüknél alacsonyabban fekvő, korábban vízzel borított laposok a 
vízrendezések és az utóbbi évek kevés csapadéka miatt kiszáradtak, ebben jelentős a túlzott 
mértékű talaj- és rétegvíz-kitermelés, valamint az erdősítés szerepe is (PÁLFAI I. 1994). A 
hátság a környezete fölé emelkedik, ezért felszíni vizekben rendkívül szegény, a talajvíz is 
kizárólag a csapadékból pótlódik, az időszakos vízfolyások DK-re, a Tisza felé tartanak. A 
területen magas a napsütéses órák száma, kevés a csapadék (évi 500-600 mm), alacsony a 
levegő páratartalma, gyakori a szárazság (LÓKI J. 1997/a). A száraz térszíneken a humuszos 
homok különböző változatai fordulnak elő a futóhomoktól a csernozjomokig. Ahol a talajvíz 
közel van a felszínhez, ott réti talajok, láptalajok és szikesek találhatók, dél felé erősebb a 
szikesedés (STEFANOVITS P. 1999). 
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4. Módszer 
 
Mintaterületünkön a MEDALUS projekt keretében kidolgozott módszert (KOSMAS, C. ET 

AL. 1999) alkalmaztuk a szárazodás szempontjából legérzékenyebb területek kijelölésére. Az 
eljárás során külön-külön értékeltük a talaj, az éghajlat és a növényzet érzékenységét és a 
területhasználat intenzitását. Mivel a Homokhátság területén a talajvízszint süllyedésével 
összefüggő kedvezőtlen változások okozzák a legnagyobb problémát (és nem a mediterrán 
területekre jellemző felerősödött talajerózió), az egyes paramétercsoportok értékelésekor 
eltérő tényezőket vontunk be a vizsgálatba. Az egyes paraméterek érzékenységét a 
mintaterületen előforduló szélső értékek alapján számítottuk ki, így a vizsgálat más hazai 
területre ilyen formában nem terjeszthető ki. Minden tényezőt újraosztályoztunk, aszerint, 
hogy az alapján a terület mennyire érzékeny a szárazodásra, így a tényezők 1 és 2 közé eső 
pontértékeket kaptak (minél nagyobb, annál érzékenyebb a terület). Mindegyik 
paramétercsoport értékelése után térképet készítettünk, aszerint, hogy mennyire nagy az 
elsivatagosodás kockázata. A végső értéket a paramétercsoportok index-értékeinek a 
geometriai átlaga adta. Az így kapott értékekből 4 osztályt alakítottunk ki: kritikus, érzékeny, 
potenciálisan érzékeny terület és azok a területek, amire nincs hatással az elsivatagosodás. Az 
egyes állományokat raszteres formában összesítettük, majd végül a települések közigazgatási 
területére átlagot számítottunk belőlük. Így azt az eredményt kaptuk, hogy mely települések a 
legérzékenyebbek a változásokra. 

A talaj érzékenységének értékelésekor a következő tényezőket vettük számításba: fizikai 
talajféleség, vízgazdálkodási tulajdonságok, szervesanyag-tartalom és szikesség. A 
talajtulajdonságok értékelése az AGROTOPO adatbázis (RISSAC 1991) alapján történt. Az 
éghajlati viszonyokat a csapadék és aszályossági index 30 éves átlagával jellemeztük. A 
csapadékadatokat Magyarország kistájainak kataszteréből (DÖVÉNYI Z. 2010.) írtuk ki, ez a 
1961-90 időszak csapadékátlagával számol. Az aszályosságot a Pálfai-féle aszályossági index 
ugyanezen 30 évre számított átlagával fejeztük ki. Ez egy relatív mutató, mely az aszályt egy 
hidrológiai év vonatkozásában egy számértékkel jellemzi. A számlálóban az április-augusztus 
közötti időszak középhőmérsékletének a 100-szorosa, a nevezőben az októbertől augusztusig 
terjedő időszak súlyozott csapadékátlagának összege szerepel. A módszer a hőmérséklet, 
párolgás és csapadék mellett a növények időben változó vízigényére és a talajvíz helyzetére is 
tekintettel van (PÁLFAI I. ET AL. 1999). Az index idősora 14 meteorológiai állomásra állt 
rendelkezésünkre (PÁLFAI I. ET AL. 1999), ezeket kriegeléssel interpoláltuk. A növényzet 
érzékenységét a kistérségek erdőtűz-veszélyeztetettségi besorolása (VÁTI 2005) alapján 
vettük figyelembe. Az erdők területét különösen érzékenynek tekintettük, bár arról nincs 
egyetértés a szakirodalomban, hogy az erdők mennyivel járulnak hozzá a talajvízszint 
csökkenéséhez. Az erdők területét a CORINE felszínborítási adatbázis (BÜTTNER, G. ET AL. 
2000) alapján vettük számba. A területhasználat intenzitását az egységnyi területre jutó összes 
szolgáltatott vízmennyiség szerint határoztuk meg (NÉMETH E. 2010). Az illegális 
vízkitermelést és a települések közigazgatási határain átnyúló vízfogyasztást nem tudtuk 
számításba venni. 

 
 

5. Eredmények 
 
A fizikai talajféleség a mintaterület legnagyobb részén homok, ez kisebb foltokban 

homokos vályoggal váltakozik. Vályog csak Gerje mentén, a Kiskunsági löszös háton és a 
Dunához közelebb fekvő területeken jellemző. Utóbbi területeknek a legkedvezőbbek a 
vízháztartási tulajdonságai is. A szervesanyag-tartalom a terület főként futóhomokkal borított 
nyugati felén alacsonyabb, mint a túlnyomórészt humuszos homokkal fedett keleti részen. 
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Szikes talajok főként a délkeleti részek alacsonyabban fekvő területein jellemzők. 
Összességében a talajadottságok a Gerje mentén, a Kiskunsági löszös háton és a Dunához 
közelebb fekvő területeken a legkedvezőbbek, a Pilis−Alpári-, a Kiskunsági- és a 
Dorozsma−Majsai-homokháton a legrosszabbak (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. (1) A talaj, (2) az éghajlat, (3) a növényzet és (4) az antropogén terhelés alapján számított 
érzékenység-értékek 

 
Az éghajlat alapján a terület északi része a legérzékenyebb (2. ábra), az aszályossági index 

Cegléd térségében veszi fel a legmagasabb értékeket, délnyugat felé fokozatosan csökken. A 
legtöbb csapadék is az utóbbi területre jellemző. 

A mintaterület déli részén a legnagyobb az erdőtűz veszélye, az északi és a Tisza menti 
területeken pedig a legkisebb. Az erdőterület aránya a kedvezőtlenebb talajadottságú 
területeken a legnagyobb, mivel a futóhomok megkötésére telepítettek erdőt. Ezeken a 
területeken az erdő túl sok vizet szív el a talajból így hozzájárul a talajvízszint további 
csökkenéséhez. Természetesen az erdők nem homogének, vízigényük a faj- és 
korösszetételüktől is függ, ettől azonban jelen esetben eltekintettünk. A növényzet 
szempontjából a terület délnyugati része a legérzékenyebb (2. ábra), itt a tűzveszélyesség, 
valamint az erdőterület aránya is egyaránt nagy. 

Az egységnyi területre jutó vízfelhasználás a nagyobb városok (Kecskemét, Kiskőrös), és a 
legkisebb közigazgatási területű települések (Hernád, Örkény és Ceglédbercel) területén 
kiugró és viszonylag magasabb még Kecskemét és Budapest vonzáskörzetében (a mintaterület 
északi része). A mutató területi eloszlása a nagyvárosokat leszámítva gyakorlatilag a 
talajminőségi index fordítottja: a legrosszabb talajadottságú erdősített területeken alacsonyabb 
a vízfelhasználás (azt már nem is érdemes művelni és öntözni), a jobb talajadottságú 
területeken pedig magasabb (2. ábra).  

 

 
 

3. ábra. A MEDALUS környezetérzékenységi index a mintaterületen (1) az antropogén faktor 
elhagyásával és (2) az eredeti index 
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A négy mutató geometriai átlagaként megkaptuk a környezetérzékenységi index 
települések területére vetített térképét (3. ábra). Az index szerint a mintaterület északnyugati, 
valamint a délkeleti része a legérzékenyebb a szárazodásra. Az előbbi értékek legfőképp a 
szárazabb éghajlatnak és a magas erdősültségnek, utóbbiak pedig a rossz talajadottságoknak 
és az erdőtűz-veszélyeztetettségnek tulajdoníthatók, de a területen az éghajlat is szárazabb az 
átlagnál. Az indexet kiszámítottuk csak a természeti adottságokat számba véve (3. ábra) is (a 
vízfelhasználást elhanyagolva), így is hasonló képet kaptunk, csak Kecskemét környékén lett 
kisebb az érzékenység értéke. 

Vizsgálatunkat nem tekinthetjük lezártnak, további kutatásokat végzünk az érzékenység 
még pontosabb meghatározásához és az index hazai alkalmazásához. Tervezzük, hogy egy 
ötödik paramétercsoportot is bevonunk az értékelésbe, mely a hidrológiai viszonyokat fogja 
kifejezni (talajvíz helyzete, természetes vízfelületek nagysága, csatornázottság). A 
későbbiekben szeretnénk korreláció-vizsgálatokat és főkomponens-analízist végezni annak 
megállapítására, hogy mely mutatók állnak a legszorosabb kapcsolatban az érzékenységgel, 
hogy azokat nagyobb súllyal vegyük számításba. 

 
 

6. Összegzés 
 
Az eredetileg a mediterrán területekre kidolgozott környezetérzékenységi indexet hazai 

viszonyok között alkalmaztuk. Négy paramétercsoport együttes értékelésével kaptuk meg a 
környezetérzékenység értékét. A talaj a homokos hátakon a legérzékenyebb, a Dunához közeli 
és a lösszel borított területeken kevésbé érzékeny. Az éghajlati adottságok a mintaterület 
délnyugati részén a legkedvezőbbek, a növényzet szempontjából viszont pont ez a terület a 
legérzékenyebb. Az index szerint összességében a mintaterület északnyugati, valamint a 
délkeleti része a legérzékenyebb a szárazodásra. Az előbbi területen kapott értékek legfőképp 
a szárazabb éghajlatnak és a magas erdősültségnek, az utóbb említett térségben pedig az 
összességben kedvezőtlen adottságoknak tulajdoníthatók. 
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Nevelési tapasztalatok és lehetőségek az éghajlatváltozás apropóján 

 
 

Abstract 
Experiences and Possibilities of Education in Connection with Climate Change 

 
Climate change is a challenge for education, since the pupils are interested in these questions. On the 
other hand, the enhanced interest for climate change provides good opportunity to develop various 
competences and to emphasize selected topics of school subjects, i.e. geography, in our case. The 
paper starts with the key findings of the IPCC (2007) which are the basis of our experience and our 
scope for using this phenomenon for other educational purposes. Than experiences of teaching climate 
change, gained in three schools of two locations in Hungary, are comprehended. The paper ends with a 
list of possibilities to use climate change in various topics of physical and social geography, as well, in 
developing key competences. Some references are also given for other aspects, which could not fit 
into the given extent of our paper. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A klímaváltozás a természetre és az emberre nézve egyaránt fenyegető következményekkel 
járhat. Ennek következményeihez egyrészt alkalmazkodnunk kell, másrészt mérsékelnünk, 
majd minél előbb, azaz minél alacsonyabb átlaghőmérsékleten meg kell állítanunk bolygónk 
melegedését. Mindezt egyértelműen szükségessé teszi az IPCC Negyedik Értékelő Jelentése 
(IPCC, 2007), amelynek fő megállapításai a következők:  

 Az éghajlat egy irányban változik. 
 Az emberiség ennek legalább részben az okozója. 
 Az éghajlat biztosan folytatja az eddigi melegedést. 
 Több éghajlati kockázat kisebb melegedésnél fellép, mint azt korábban számítottuk. 
 A kibocsátás mérséklése és az alkalmazkodás együtt csökkenthetik a károkat. 
 Kevés időnk maradt arra, hogy az éghajlatot legfeljebb 2 °C melegedéssel 

stabilizáljuk. 
 Már ma ismert a mérséklés és az alkalmazkodás számos technikai megoldása. 
 Az éghajlatváltozás számtalan jele az oktatás számára is kihívás. Emellett, a 

klímaváltozás iránti érdeklődés alkalmas lehet arra, hogy a diákok figyelmét ráirányítsa olyan 
kérdésekre, mint például a szén körforgalma; az elektromágneses sugárzás; az általános 
légkörzés; bizonyos időjárási szélsőségek; hazánk területének medence-jellege; a 
fotoszintézist meghatározó feltételek, a városi hősziget-hatás; illetve a döntésekben szerephez 
jutó főbb környezeti elvek. Ugyanígy, a klímaváltozás ismert fejezetei kapcsán mód nyílik a 
környezet más, független, vagy részben kapcsolódó, problémáinak (ózonlyuk, savasodás, 
városi légszennyezettség, fenntarthatóság, megújuló vs. környezetkímélő energiák stb.) 
megértetésére.  
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Sőt, magának a földrajznak az egyes fejezetei is jobban megérthetők, például az éghajlati 
viszonyok közötti különbségek jelentősége is jobban megérthető, belátható, ha azokat 
szembesítjük a klímaváltozás során megfigyelt illetve előre jelzett változásokkal. 

A jelen tanulmány első felében bemutatjuk a klímaváltozás oktatása terén két város három 
iskolájában szerzett tapasztalatainkat összegezzük, a második rész pedig három olyan 
lehetőségre utal, amikor a klímaváltozás ad lehetőséget a kulcskompetenciák fejlesztésére, a 
földrajz bizonyos fejezeteinek illusztrálására. 

Ugyanakkor a jelen tanulmány terjedelme miatt el kellett hagynunk olyan területeket, mint 
a Főiskolán oktatott klímaváltozási tárgyak (MIKA J. ET AL. 2009), a FÖLDRAJZ 
nEtSZKÖZKÉSZLET (PAJTÓKNÉ TARI I. 2008) éghajlati tartalmaira való utalást, a 
szélsőségekhez való alkalmazkodás egyes elemeinek megtanítását a fiatalokkal. Kimaradt 
ebből az összeállításból például a zonalitás és kontinentalitás (PAJTÓK-TARI I. és MIKA J. 
2011) valamint a medencehatás vizsgálata és illusztrálása (PAJTÓKNÉ TARI I. 2010) is. 

 
 

2. A klímaváltozás oktatásában felhasznált prezentáció 
 
Az Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén dolgozó éghajlati, illetve geográfus 

szakemberek és oktatók által előkészített prezentáció sorozat (Mika J. et al. 2010), négy fő 
elemből áll, amelyeket az 1. táblázat oszlopai tartalmaznak. 

 
1. táblázat. A prezentáció sorozat elemei 

 

A tudomány üzenete 
(40 kocka) 

Hatások, 
alkalmazkodás 

(26 kocka) 

A folyamat 
megfékezése (35 kocka) 

Csak kutatóknak 
(42 kocka) 

AMIT TUDUNK (12) 

- Az éghajlat mindig 
változott 
- Most gyorsabban 
változik 
- Az emberiség 
beavatkozott 

FÖLDÜNK 
SÉRÜLÉKENY 
TÉRSÉGEI (13) 

- A sarkvidéki enyhülés 
problémái 
- A tengerszint-
emelkedés vesztesei 
- Kritikus csapadék-
hozamú övezetek 

A VILÁG ÉS A 
HIVATALOK 

FELADATAI (18) 

- „Elkerülni a 
kezelhetetlent” 
- Az üvegházgáz 
kibocsátás tényezői 
- A kibocsátás-mérséklés 
eszközei 

A TUDOMÁNY 
ÜZENETE (10) 

- Honnan tudjuk, hogy 
milyen volt? 
- Mik azok a 
klímamodellek? 
- Lehet-e ebből 
jégkorszak? 

AMI „NAGYON 
VALÓSZÍNŰ” (12) 

- Eltoltuk az energia-
mérleget 
- Az éghajlati hatás 
kiszámítható 
- A változás főszereplői  

HATÁSOK, 
VÁLASZADÁS (17) 

- Fokozódnak az 
időjárási szélsőségek? 
- Mitől függ a városi 
hősziget-hatás? 

AMIT 
ELŐREJELZÜNK (12) 

- A Föld éghajlatának 
változásai 

HATÁSOK A 
KÁRPÁT-

MEDENCÉBEN (10) 

- Folyóink és tavaink 
vízjárása 
- Növénytakaró, 
agrártermelés 
- Az ember és települései 

AMIVEL MINDENKI 
HOZZÁJÁRULHAT 

(15) 

- A hazai kibocsátás 
szereplői 
- Takarékosság otthon és 
útközben 
- Megújuló („zöld-”) 
energiaforrások 

A FOLYAMAT 
MEGFÉKEZÉSE (13) 

- Mekkora az egyes 
országok felelőssége? 

 
A prezentáció bemutatására a noszvaji Figedy János Általános Iskolában és tagiskolájában 

a novaji Gárdonyi Géza Általános Iskolában került sor, illetve a győri Fundamentum Óvoda, 
Általános Iskola és Gimnáziumban. Az ismertetés a földrajz és a természetismeret tanórákon 
történt a 6., 8., 9., 10., 11., 12. osztályokban, a felméréseket leszámítva 4-5 órában. Az órákon 
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összesen 114 tanuló vett részt. Az általános iskolákban jegyzetelés, a kulcsfontosságú 
momentumok lejegyzése kötelező volt. Mivel a hagyományos órákon a tanulók hozzá vannak 
szokva a rendszeres számonkéréshez, így minden órára átismételték a korábban hallottakat – 
tartva egy esetleges felelettől – ami megkönnyítette a visszacsatolást a korábbi órák témáihoz. 

A felmérés ismertetését annak a tesztnek a bemutatásával és kétfordulós kipróbálásnak 
tapasztalataival folytatjuk, amit kifejezetten az adott diasorozatban szereplő ismeretekhez 
állítottunk össze. Ezt a részt a felmérések eredményeinek-, azaz a képzés sikerének mérésének 
a bemutatása követi. 

 
 

3. A tudásfelmérő tesztek 
 
A felméréseket „A” és „B” verzióban készítettük el. Az „A” verzió az előzetes ismereteket 

a „B” verzió a prezentációk bemutatása utáni, azok alapján megszerzett ismereteket tárta fel. 
A maximálisan megszerezhető pontszám mindkét esetben 56 pont volt. 

A foglalkozások első mozzanata az előzetes tudásfelmérő teszt volt. A feladatlap tizenegy 
feladatot tartalmazott, a maximálisan elérhető pontszám 56 pont volt. A diákok soknak 
tartották a kérdések számát és idegennek a kérdések típusát. Ebben az is közrejátszott, hogy 
nehézséget okoz egy diagram, egy ábra, egy fénykép elemzése önálló, bár könnyedén 
leolvasható gondolatok papírra vetése. 

Gondot okozott, hogy a kérdések egy része olyan kifejezéseket is tartalmazott (pl. 
„hőhullám”, „rendelkezésre álló víz”, „alultápláltság”, „antropogén” stb.), amelyeket az írás 
közben a felügyelő tanárnak (a jelen beszámoló készítőjének) meg kellett magyaráznia. 

A foglalkozások megtartása után került sor a tesztek „B” verziójának megírására. Ez a 
feladatlap is tizenegy feladatot tartalmazott, hasonlóan az előzőhöz, és a maximálisan elérhető 
pontszám ez esetben is 56 pont volt. A kérdések típusai már nem voltak annyira idegenek a 
diákok számára. Találkozhattak az „A” tesztben is szereplő feladatokkal, de többségben csak 
hasonlóság volt felfedezhető, azonosság nem. 

Az ábraelemzések már nem okoztak komoly problémákat, a diagram készítése a második 
próbálkozás esetén könnyedén ment, sőt örömet okozott. A 45 perc elégnek bizonyult a 
feladatok megoldásához, ezt a több 90%-on felüli eredmény is bizonyítja. 

A diákok élvezték a tesztet, kíváncsiak voltak arra, hogy mik a kérdések. A klímaváltozás 
volt a kulcs, ami elsősorban felkeltette az érdeklődésüket, de élvezték a szokott tanórához 
képest más foglalatosság élményét is. Egyértelműen pozitív volt tehát az előzetes 
hozzáállásuk. 

Legfőképpen azt emelhetjük ki, hogy a fiatal generáció, leginkább a nyolcadik 
korosztálynál idősebbek igénylik azokat az ismereteket, amelyek az ő jövőbeli életükkel 
kapcsolatos. Furcsállották is, hogy ezekről a dolgokról eddig a tanórákon nem hallottak. Úgy 
tűnik, hogy ezen a téren mindenképpen kulcsfontosságú a klímaváltozás megismertetése, 
hogy azután elvezessen mindez számukra a „Közös Jövőnk” megismeréséhez. 

Nagyon érdekesnek tartották a bemutatókat és az ehhez kapcsolódó tanári magyarázatokat, 
problémafelvetéseket. Arra a kérdésre, hogy mennyire volt új az elhangzott ismeret-együttes, 
minden rész után és minden osztályban azt válaszolták, hogy nagyon sok olyan dolgot 
hallottak az órákon, amiket addig még soha. Az egyik órát, az iskolában tartott nyíltnap révén 
a szülők is megtisztelték a jelenlétükkel. Érdekes a tapasztalat, hogy a Folyamat megfékezése 
témát feldolgozó órán részt vett szülők is megismerkedettek olyan ismeretekkel, amelyekkel 
még nem találkoztak. Fontosnak tartották és örültek neki, hogy gyermekeik újabb típusú órák 
keretein belül foglalkozhatnak az éghajlatváltozás témakörével. 

A hatodikos korosztály számára természetesen nagyobb nehézséget okozott a témák 
feldolgozása, megértése. Számukra a későbbiekben egy egyszerűsített diasorozatot 
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javasolnék. A megfelelő mennyiségű tudományos megközelítésen túl érdekességek, izgalmas 
témakörök megvitatása, hogy felkeltsük az érdeklődést, és ez által kialakuljon bennük az 
igény további ismeretek megszerzésére. Amit felsőbb osztályos korukban természetesen meg 
is kaphatnak. 

Többségük kevésnek találta a 4-5 órát, hogy megismerjék ezt a számukra igen izgalmas 
témakört. Volt köztük természetesen olyan is, akinek még ez is sok volt, ők azok, akiknek 
teljesen mindegy mit tanulnak, mert magával a tanulással van problémájuk. Hiányolták a 
megszokott, egyes témák közötti részösszefoglalásokat, számonkéréseket, ismétléseket. 
Gyorsnak, az ő szavukkal élve rohanósnak tartották a prezentációt. Igényelik a böngészős, 
érdekes, gondolkodtató feladatokat. Szívesen készítenének a témával kapcsolatosan 
posztereket, kiselőadásokat. Mindezen igényeknek a prezentációra szánt minimális óraszám 
miatt csak egy része volt kielégíthető. 

 
 

4. Az ismeretbővítés eredményei 
 
A pozitív előzetes érdeklődés, a tesztek és a prezentáció iránti kíváncsiság, amely mindkét 

iskolában jellemző volt, meghozta az eredményét (1. ábra). Noszvajon és Novajon a 
minimális előzetes ismeret nagyon gyenge bemeneti tesztet („A” verziót) eredményezett, amit 
viszont óriási mértékű javulás követett (63,3%). Győrben a javulás mértéke közepesnek 
mondható (23,5%), viszont itt a gyerekek az „A” verziójú tesztet sokkal eredményesebben 
oldották meg, mint a két általános iskolában (2. ábra). A gimnáziumban a prezentáció 
bemutatása sokkal kevesebb magyarázatot igényelt, az előzetes ismereteknek köszönhetően. 

 

 
 

1. ábra. Összesített százalékos eredmények a noszvaji és a novaji általános iskolában 
 
A kétféle iskolában végül is eléggé különböző eredményeket kaptunk. Az eltérések okát 

nehéz lenne egyetlen körülményben tetten érni. Szerephez juthatott benne a képzést folytató 
tanár személyisége, a számonkérés előrevetítésének módja és az is, hogy mennyire motiváltak 
a tanulók az értékelési szituációban való minél jobb megfelelésre. 
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2. ábra. Összesített százalékos eredmények a győri iskolában 
 
 

5. Földrajztanítás a klímaváltozás segítségével 
 
A 2. táblázatban bemutatjuk, hogy milyen sokrétű lehetőség van arra, hogy a 

klímaváltozás (tágabb) témaköre iránt megnyilvánuló érdeklődést kihasználjuk a geográfia 
más fejezeteinek megkedveltetésére. Az első oszlopokban rendre a bemutatandó jelenség 
szerepel, majd az azt átfogó tágabb földrajzi fejezet. Ezt követi annak jelzése, hogy 
önmagában a kérdéses jelenség miért fontos, végül pedig az, hogy miként kapcsolódik mindez 
a klímaváltozáshoz. 

 
2. táblázat. Példák a geográfia legkülönbözőbb területeiről arra, hogy miként lehet kapcsolni az adott 
témaköröket a klímaváltozás tágan értelmezett jelenségeihez. 

 

Jelenség/törvényszerűség Tágabb témakör A kiemelés fontossága Éghajlati 
kapcsolódás 

A felszín anyaga változik  Geológia Kőzetek aprózódása 

Extrém időjárási 
jelenségek, 
szélsőségek 
fokozódása 

A felszín átalakul, az átalakulás 
mértéke gyorsul  Geomorfológia 

A külső erők (víz, szél, 
hőmérséklet-változás) 
felszínformáló munkája  

Extrém időjárási 
jelenségek, 
szélsőségek 
fokozódása 

Talajerózió 
Zonális és azonális talajok 
területi átalakulása  

Talajföldrajz 

Talajpusztulás 
Áradások okozta 
talajmódosulás (öntéstalajok 
területének gyarapodása) 

Intenzív esőzések 
gyakorisága 
fokozódik 
 

Növény-övek eltolódása; 
egyedek kipusztulása, új 
egyedek megjelenése 

Biogeográfia Az élővilág megőrzése Éghajlati övek 
eltolódása 

Az ökoszisztéma egyensúlyának 
felborulása;  
A Világtenger térfogatának 
növekedése;  

Hidrogeográfia 

A Világtenger 
hőmérsékletemelkedése, 
térfogat-növekedés.  
Jégtakarók, gleccserek 
olvadása; A Világtenger 
szintjének emelkedése 

Globális 
felmelegedés 
Intenzív esőzések 
gyakorisága 
fokozódik 
 

Az atmoszféra kémiai 
összetételének megváltozása 
Az ózonréteg károsodása  
Üvegházhatás fokozódása 
Extraterresztrikus káros 
sugárzás megnövekedése a 
Földön 

Klimatológia 

A légkör CO2- és más káros 
anyag tartalmának 
növekedése; 
A troposzféra 
hőmérsékletének növekedése 
A bioszféra ill. az emberiség 
veszélyeztetettsége 

Globális 
felmelegedés 
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Népességvándorlás (Migráció) Népesség-földrajz  

A népesség átrendeződése, 
bizonyos területek 
elnéptelenedése, korábban 
lakatlan területek esetleges 
benépesülése 

Éghajlati övek 
eltolódása, elsivata-
gosodás, tengerparti 
területek víz alá 
kerülése 

Települések átalakulása Település-földrajz Települések megszűnése, 
újak létrejötte Mint fentebb 

Költségvetési tényezők 
változása  Gazdasági földrajz 

Hatások elleni védekezés és 
válaszadás költségeinek 
emelkedése   

A fentiek közül 
mindent ide lehetne 
írni 

Út- és vasúthálózat, vízi 
közlekedés útvonalainak 
módosulása 

Közlekedés-földrajz 
Tavak, folyók kiszáradása, 
újak keletkezése, 
Közutak, vasutak építése 

A fentiek közül 
mindent ide lehetne 
írni 

Táplálék és ivóvízhiány  Társadalomföldrajz 
Elszegényedés, éhezés, 
ivóvízhiány, járványok 
kialakulása 

A fentiek közül 
mindent ide lehetne 
írni 

Klimatológiai és éghajlati 
feltételek megváltozása 
Extrém időjárási jelenségek 
gyakoriságának fokozódása  
Új kártevők megjelenése  

Mezőgazdasági 
földrajz 

Új, szélsőséges időjárást tűrő 
fajok, haszonnövények 
nemesítése, 
A növény és állatfajok 
alkalmazkodása  
Védekezés szervezése 

A fentiek közül 
mindent ide lehetne 
írni 

 
6. Kulcskompetenciák és a klímaváltozás 

 
A NAT 2007 –Kerettantervek az iskolai nevelés-oktatás alapvető céljaként előírják a 

kulcskompetenciák fejlesztését. A Nemzeti Alaptantervben megjelenő kulcskompetenciák 
alapját a Recommendation, (2006) dokumentum képezi. Mind a kilenc kulcskompetenciához 
megadtunk lehetséges módokat arra, hogy a klímaváltozással kapcsolatos módokon fejlessze 
a tanár a kulcskompetenciákat. Természetesen erre a kompetenciák többségére a diasorozat 
bizonyos elemeit is fel lehet használni. Így már a második olyan nevelési alkalmazásra derült 
fény, amelynek célja nem az eredeti, azaz magának a klímaváltozásnak a megismerése, hanem 
egy vagy több más természetű nevelési cél (3. táblázat). 

 
3. táblázat. Éghajlat, klímaváltozás az egyes kulcskompetenciák segítésére 

 

Kulcskompetencia Milyen éghajlati kapcsolódással fejleszthető? 

Anyanyelvi kommunikáció Az éghajlat, a hatások és a válaszadás új szavainak, kifejezésének a 
megtanulása. 

Idegen nyelvi kommunikáció A klímaváltozásról a Világban is zajló éles viták megértése, mint 
motiváció.  

Matematikai kompetencia A klímaváltozás bonyolult számításainak és a jelenség 
fontosságának a megértése.  

Természettudományos kompetencia 
A klímaváltozás számtalan lehetőséget kínál a 
természettudományok (tehát nemcsak a földrajz, noha ezt láttuk az 
előző pontban.  

Digitális kompetencia Az Internet általános használatán, mint illusztráción túl, minden 
éghajlati modell számítás kompjuteren fut. 

Hatékony önálló tanulás Ha a klímaváltozás önálló tanulása kitűzhető célként, akkor erre a 
gazdag nyomtatott és internetes irodalom jó lehetőséget kínál.  

Szociális és állampolgári 
kompetencia 

Az időjárási katasztrófák idején tapasztalható összefogás az 
együttműködés hősies, jó példái.  

Kezdeményezőképesség és 
vállalkozói kompetencia 

A megújuló energiák használatát és az alacsony széndioxid 
felhasználását elősegítő iparágak a legjobb példák lehetnek a 
sikeres vállalkozásra. 

Esztétika-művészeti tudatosság és 
kifejezőképesség 

A természet maga kínál az esztétikai érzék fejlesztését számot 
optikai jelenségen keresztül. 
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A megújuló energiák internetes forrásainak felhasználása a 

földrajzoktatásban 
 
 

Abstract 
Application of Internet Sources on Renewable Energies in Teaching Geography 

 
Four aspects of renewable energy sources and their education are tackled. Firstly, we present the rather 
limited appearance of the renewable energies in the actual geography school-books. The Internet could 
be a primary tool to up-date these school-books. Hence a brief survey of the (mainly Hungarian) 
Internet sources follows, secondly. The first author of our study has developed an Internet-based 
toolkit, the GEOGRAPHY nEtQUIPMENT for school teachers and pupils. Possible position of 
knowledge on renewable energy sources is given in this toolkit, too. Finally, examples of using 
renewable energies and their utilisation are presented to support teaching and learning of geography, 
as well, as other natural sciences. These examples are being integrated into the LL-Hall, which is the 
generalised version of the geography tool. 
 
 

1. Bevezetés 
 

A megújuló energiaforrások terjedését leggyakrabban két tényezőre, a hagyományos 
energiaforrások kimerülésére és a klímaváltozásra szokás visszavezetni. Pedig ezen 
energiaforrások terjedését számos, a hagyományos, illetve atomenergiával kapcsolatos 
probléma indokolja. E problémáknak az erőforrások gyors kimerülése még nem, a 
klímaváltozás pedig csak az egyik oka. A teljes motiváció véleményünk szerint röviden az 
alábbiakban foglalható össze: 

1) Egyre nő a hagyományos energiaforrások kitermelésének költsége, mert egyre 
mélyebbről vagy más okból nehéz körülmények között lehet csak új lelőhelyeket feltárni.  

2) Gyakori a fizetőképesség hiánya, az eladósodás olyan országokban, amelynek pedig 
import energiára lenne szükség. 

3) Már ma is törnek ki háborúk a források érdekében, illetve előfordul piaci zsarolás is. 
Elég csak a pár éve hazánkat is érintő polémiára utalni a gázellátással kapcsolatban.  

4) A nukleáris energia a műszaki és a politikai kockázatok (pl. terror-veszély) miatt 
nem bővíthető tetszés szerinti irányban. Emellett megoldandó a nukleáris szennyezés is. 

5) A hagyományos energiaforrások sokféle anyaggal szennyezik a környezet, amelyek 
egy része minden bizonnyal elsődleges okozója a globális klímaváltozásnak. 

Tanulmányunkban a megújuló energiaforrások három aspektusát érintjük. Elsőként 
érzékeltetjük, hogy a jelenlegi általános- és középiskolai földrajz tankönyvek mennyire 
korlátozottan adják vissza a témakör jelenlegi helyzetét is. Az Internet lehetőséget adna a 
tankönyvek használat közbeni frissítésére.  

Ezt követi az internetes források rövid éttekintése. Tanulmányunk első szerzője létrehozott 
egy honlapot, ami a földrajzos tanároknak és diákoknak nyújt oktatási segédeszközöket. 

                                                            
1 Dr. Pajtókné dr. Tari Ilona Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: pajtokil@ektf.hu 
2 Kiss Barbara Figedy János Ált. Iskola, Noszvaj és Gárdonyi Géza Tagiskola, Novaj E-mail: kiba5@freemail.hu 
3 Ruszkai Csaba Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: ruszkai.csaba@ektf.hu 
4 Dr. Mika János Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: mika.jancsi@gmail.com 
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Ehhez kapcsolódva, utalunk az új információk helyére a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET 
(PAJTÓKNÉ TARI I., 2006, 2008) szerkezetében is.  

Végül példákat adunk arra, hogy a földrajzban és más természettudományokban milyen 
témakörök oktatását lehet színesíteni a megújuló energiaforrásokkal. Ezek a példák a földrajzi 
tudásbázis nyomán tudományközivé fejlesztett LL-HALL részévé tehetők. 

 
 

2. Megújuló energiaforrások a földrajz tankönyvekben 
 
A jelenlegi földrajzos tankönyvkínálat elég vigasztalan abból a szempontból, hogy 

mennyire követi azt a gyors változást, ami a világban és hazánkban a megújuló 
energiaforrások terén végbemegy. Részleteiben jószerivel csak a vízenergiára látunk 
utalásokat a könyvekben. Összesítve, a könyvek még azt az attitűdöt képviselik, hogy hazánk 
kedvezőtlen természetföldrajzi adottságainál fogva, kevésbé alkalmas a megújuló 
energiaforrások felfuttatására. Pedig a geotermikus energiakészletek terén a világ élvonalában 
vagyunk. Kedvezők a napenergia és a bioenergia lehetőségei, sőt az erőművek magasba 
emelkedése folytán, a szélenergia is érdemben hasznosítható. Az alábbiakban vázoljuk a 
tankönyvek átvizsgálása során tapasztaltakat.  

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ (Kontinensek földrajza 7. o.) A könyv több kontinensnél 
is említi a vízenergiát, mint adott helyen jól kihasználható lehetőséget.  

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ: (Európa közepén Közép-Európa és Magyarország 
földrajza 8. o.) Ugyancsak a vízenergiát említi Ausztriánál, illetve kérdőjellel 
Magyarországnál. 

NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ: Lakóhelyünk a Föld (9. évf.) Sajnos sehol sem említi. 
NEMZETI TANKÖNYVKIADÓ: Az ember és a Föld (10. évf.) „A gazdasági élet 

szerkezete és területi átalakulása” és a „Globális problémák és globális megoldási 
lehetőségek” tartalmaz információt a megújuló energiákról egy ábra, illetve egy oldalas 
anyagrész formájában.  

MOZAIK KIADÓ: (Földrajz 7. o.) Kizárólag a vízenergiát említi, Ausztrália, Amerika és 
Európa esetében. 

MOZAIK KIADÓ: (Földrajz 8. o.) A vízenergia mellett itt végre említésre kerülnek a 
„Hazánk a Kárpát-medencében” és „A magyar gazdaság” c. fejezetekben fél-, illetve negyed 
oldalon az ismert megújuló energiaforrások.  

MOZAIK KIADÓ: (Földrajz 9.) Ismét kizárólag vízenergia, két fejezetben említve. 
MOZAIK KIADÓ: (Földrajz 10.) A vízenergia megemlítései mellett „A gazdasági élet 

szerkezetének alakulása” és „A globális környezeti problémák” című fejezetekben a kisbetűs 
résznél a lassú növekedés felpanaszolása, illetve fajtánként 5-6 soros jellemzés található 
mindegyik megújuló energiaforrásról.  

MŰSZAKI KIADÓ: Földrajz I. középiskolásoknak (9. évf. számára) Két helyen említi, 
kizárólag a vízenergiára utalóan. 

MŰSZAKI KIADÓ: Földrajz II. középiskolásoknak (10. évf. számára) A könyv a 
vízenergia mellett három fejezetben is foglalkozik a megújulókkal. A „Hazánk társadalmi-
gazdasági életének jellemzői a XXI. század elején” tartalmaz 19 soros fejtegetést arról, hogy 
hazánk még nem indult el a megújulók hasznosítása terén.  

Az utóbbi megállapítás a kézirat idején még igaz lehetett. Kár, hogy ilyen rendezetlen a 
tankönyvek szövegének ütemes megújítása. 

Arra nem lehet befolyásunk, hogy milyen gyakran vizsgálják felül a tankönyveket. Viszont 
az Internet kiváló lehetőséget kínál a friss információk terjesztésére és felfedezésére a tanárok 
és a diákok által. A könyvkiadók is igazán megtehetnék, hogy internetes frissítő oldalakat 
létrehozva folyamatos korrekcióra ösztökélik a tankönyveik és segédletek szerzőit. Ha ezt 
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nem teszik meg, akkor nemcsak az elavulást kockáztatják, de azt is, hogy ezt észrevéve, a 
diákok elfordulnak a nyomtatott tankönyvektől.  

Ehhez kapcsolódva, áttekintjük az Internet megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó 
kínálatát, majd utalunk a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET internetes honlapra, amelyek 
célja a földrajztanárok rendszerezett tájékoztatása. Ezt célozza az LL-Hall is, ami ennek 
továbbfejlesztése (lásd később).  

 
 

3. Megújuló energiaforrások megjelenése az Interneten 
 
Bármely témakör internetes forrásainak felderítése heroikus vállalkozás. Hiszen akár csak 

egy, vagy két nyelvre fókuszálva is legalább sok száz a folyamatosan bővülő, egymással 
versenyző honlapok száma. Akár magyarul is találkozhatunk pár tucat ilyen forrással. Akár 
csak valamennyit átfogni, kivált ezeket értékelni, szinte reménytelen feladat. De nem is 
nagyon érdemes éppen azért, mert az igazán fontos információk a legtöbbjükön megtalálható. 

Az információkhoz való hozzáférés böngészők (Microsoft Internet Explorer és a Mozzilla 
Firefox) és keresőprogramok (Google) segítségével történik. A keresőprogramokon kívül az 
információhoz való szisztematikus hozzáférést teszik lehetővé a portálok, amelyek olyan 
weboldalak, melyeket konkrét felhasználói kör számára fejlesztettek ki. A portál egy földrajzi, 
gazdasági, társadalmi, kulturális témakör, terület híreit összefoglaló webhely.  

A nemzetközi keresés 30 A4-es oldal megtöltő, kb. 5000 címet eredményezett úgy, hogy a 
http://www.teachers.ash.org.au/jmresources/energy/renewable.html ausztrál oktatási 
portálból kiindulva végigmentünk az ott szereplő tíz címen (l. az 1. táblázatban).   

 
1. táblázat. A szövegben jelzett ausztrál oktatási portál tíz fejezete a megújuló energiákról 

 
Mi az energia? Megújuló energia Nem megújuló energia Az energia úttörői Szélenergia 
Napenergia Óceáni energia Geotermikus energia Vízenergia Biomassza 

 
A hazai forrásokra nézve gyűjtést folytathatunk a ZÖLDTECH magazin és piactér. 

Megújuló energiaforrásokról mindenkinek (http://zoldtech.hu/rovatok/megujulo) című 
honlapon, vagy a Megújuló energiaforrások 
(http://www.muszakiak.hu/tudastar/energia/megujulo-energiaforrasok) kezdő címeken. Az 
előbbi egy friss, gazdag, de előzetes ismereteket feltételező lap, míg az utóbbi egy 
rendszerező tudást nyújtó, erősen szelektáló forrás.  

E megközelítések alternatívájaként, összeválogattuk a megújuló energiaforrásokkal 
foglalkozó hazai civil szervezetek honlapjait. E lapokról kiindulva, szintén tájékozódhatunk. 

 Magyar Megújuló Energia Szövetség http://www.mmesz.hu/index_h.htm 
 Magyar Napenergia Társaság http://fft.gau.hu/mnt/ 
 Magyar Szélenergia Társaság  http://www.mszet.hu/ 
 Passzívházépítők Országos Szövetsége http://www.passzivhazepitok.hu/ 
 Magyar Passzívház Szövetség http://www.mapasz.hu/ 
 Magyar Pellet Egyesület http://www.mapellet.hu/ 
 Magyar Termálenergia Szövetség http://www.termalenergia.hu/ 
 Magyar Hőszivattyús Szövetség http://www.hoszisz.hu/ 
 Magyar Biogáz Egyesület http://www.biogas.hu/ 
 Magyar Biomassza Társaság http://www.mbmt.hu/ 
 Magyar Bioetanol Szövetség http://www.etanol.info.hu/ 

 
 
 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

  313

 
 

1. ábra. Példa az Internetes oldalak hasznosságára: A magyar Szélenergia Társaság honlapján (l. 
feljebb) naprakész információ található a szélenergia tényleges hazai hasznosításáról. 

 
Az Interneten olvasható (http://www.matud.iif.hu/) a Magyar Tudomány című folyóirat 

valamennyi írása, így a 2010-es év 8. száma is, amelynek 8 írása összesen 84 oldalon 
foglalkozik a témakörrel „Megújuló energiaforrások és környezeti hatások” címmel. A szám 
honlapja, ahonnan az írások letölthetők http://www.matarka.hu/cikk_list.php?fusz=65753. 

Magyar Tudományos Akadémia honlapja (http://mta.hu/) is hírt ad időről időre egy-egy 
kiemelkedő rendezvényről a témakörben. Innen tölthető le például a Köztestületi Stratégiai 
Kutatási Programok sorozatban „Megújuló Energiák Hasznosítása” címmel 2010-ben 
megjelent 144 oldalas kötet (http://mta.hu/data/HIREK/energia/energia.pdf).  

A Magyar Akkreditációs Bizottság honlapján (http://www.doktori.hu/) kulcsszó szerint is 
lehet keresni a meghirdetett témákat. Az összes olyan aktuális témakiírás száma, amelynek 
címében vagy rövid ismertetőjében a „megújuló energiaforrások szerepel 151, amiből 146-ot 
már választottak a hallgatók. Sajnos, a megvalósult dolgozatokat már csak tudományágak 
szerint lehet keresni, ami nehezebb. Ugyanitt a habilitációs előadások is megtalálhatók.  

 
 

4. Megújuló energiaforrások a FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET lapjain 
 
A nEtSZKÖZKÉSZLET (PAJTÓKNÉ TARI I., 2006, 2008) egy Interneten ingyenesen 

elérhető, multimédiás alkalmazás, amelynek nyitó lapja után a látogató egy virtuális 
dolgozószobába jut (2. ábra). Ennek berendezési tárgyaira (fiók, polc, falitérkép, földgömb, 
laptop, TV stb.) kattintva a felkészüléshez- és a tanórai munkához szükséges eszközökhöz 
férhet hozzá a földrajztanár (óratervezetek, tantervek, adatbázisok, elektronikus szakmai 
játékok, szakcikkek, motivációként felhasználható videoklipek, feladatlapok stb.). Ezen 
túlmenően szakmai műveltségét, tájékozottságát is bővítheti. Használata hasznos és kellemes 
időtöltés is lehet a felhasználó számára. 

A honlap elsősorban a földrajztanárok és a tanárjelöltek szakmai munkáját segíti. A 
tartalom a Nemzeti alaptanterv és a Kerettantervek rendelkezéseit veszi alapul. Tartalmaz 
minden olyan elektronikus tanítási eszközt, amire a földrajzórára való felkészülés során 
szükség lehet. A nEtSZKÖZKÉSZLET elsősorban a tanár által használt – főként szemléltető- 
és demonstrációs – eszközöket tartalmaz, de a hiperhivatkozások révén különböző 
tudásbázisokba (Sulinet Digitális Tudásbázis, illetve egyéb angol nyelvű tudásbázisok) is 
eljuthatunk, tehát lehetővé teszik az önálló tanulást és ismeretszerzést a diákok számára is.  
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2. ábra. Virtuális dolgozószoba, a honlap nyitóképe 
 

A Geográfia tudományágai eszköztár, a különböző tudományterületek tanításához-
tanulásához nyújt segítséget a teljesség igénye nélkül. A földrajz tudományágain belüli 
résztudományágak, tudományterületek is megjelennek. Ebben az eszköztárban kapott 
helyet többek között a Meteorológia, Klimatológia és a Klímaváltozás is. Ehhez 
kapcsolódva dolgoztuk ki a környezettörténet és a szőlő éghajlati feltételeinek 
bemutatását (PAJTÓKNÉ TARI I. ET AL. 2009, 2010). A Megújuló energiaforrásokat három 
helyen tervezzük megjeleníteni ebben az eszköztárban:  

(1) Az „Energiagazdaság” témakörön belül kétségkívül helye van egy „Megújuló 
energiaforrások” alpontnak. Itt érdemes elhelyezni a legfőbb technikai információkat 
a nap-, a szél-, a víz-, a geotermikus, a bio- és az óceáni energiaforrásokról. 
Természetesen itt szerepelnek a nem megújuló formák is, amelyekkel ebben a 
részben elsősorban az energiasűrűség tekintetében érdemes összehasonlításokat is 
tenni. 

(2) A megújuló és a nem megújuló energiaforrások környezeti hatásait jelenleg a 
Klimatológia fejezetben, annak is a „Hatások és válaszadás” alfejezetében tudjuk 
elhelyezni. (Megfontoljuk a környezetvédelem, mint földrajzi témakör megnyitását 
is.) A „Hatások és válaszadás” témakörben ezen belül elsősorban „A klímaváltozás 
mérséklésének feltételei és tennivalói” alfejezeten belül „Az egységnyi 
energiatermelés üvegházgáz kibocsátása” és „A kibocsátás-mérséklés nemzetközi 
egyezményei”, illetve a „Hatások és válaszadás Magyarországon” témakörben „A 
kibocsátás-mérséklés alakulása” és „A klímaváltozással kapcsolatos hazai 
jogszabályok” bekezdések alatt kaphat helyet.  

(3) Pontosan ilyen jelentős a megújuló energiaforrások elterjedése a „Terület- és 
település-fejlesztés” szempontjából. Hiszen ez az új energiaforrás-család átalakíthatja 
a települések versenyképességi térképét. A legtöbb energiaforrás ugyanis nem 
igényel központilag eldöntött óriás-beruházásokat és a legtöbb esetben az 
energiaforrás gyakorlatilag mindenütt elérhető. Ugyanígy, kedvezően elosztva 
jelentkeznek az igények is. Ezt az alfejezetet egyre inkább érdemes lesz kiemelni a 
társadalomföldrajz témaköréből és önálló fejezetté tenni.  
A fenti ismeret-bázis feltöltése mellett, lehetőség van óratervezetek feltöltésére is a 

virtuális dolgozószoba (nEtSZKÖZKÉSZLET) "fiókjába". 
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5. A FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET általánosítása, az LL-Hall 
 
A többszörös díjnyertes FÖLDRAJZ nEtSZKÖZKÉSZLET (http://netszkozkeszlet.ektf.hu) 

mintájára elkészültek el a biológia, fizika, informatika, kémia, környezettudomány, 
matematika, testnevelés tantárgyakhoz is az eredetihez teljesen hasonló szerkezetű 
elektronikus eszközkészletek. Az LL-Hall-ban (http://llhall.ektf.hu) a tanárok munkájukat 
segítő elektronikus eszközkészletekkel ismerkedhetnek meg. Az egyes szaktárgyi 
nEtSZKÖZKÉSZLET-eket ugyancsak az EKF oktatói készítették el.∗ A névben az LL az 
élethosszig tartó-, minden területre kiterjedő tanulásra (life-long & life-wide learning), mint 
korunk egyértelmű, általános követelményére utal.  

A projekt keretében elkészült elektronikus eszközkészletekben közzétett taneszközök 
rendszerezett formában állnak a tanárok és diákok rendelkezésére. Az eszközkészletek 
honlap-gyűjteményes oldalai természetesen ugyancsak folyamatos frissítést igényelnek. 
Ezeket a szakmódszertanos kollégák a hallgatók bevonásával tarthatják karban. A 
multimédiás felület lehetőséget ad a tartalmak (interaktív felületen keresztül történő) 
dinamikus bővítésére. 

 
 

6. A megújulók kapcsolódásai a természettudományos iskolai tárgyakhoz 
 
Végül jelezni szeretnénk, hogy a megújuló energiaforrások használata a földrajz mellett 

más tárgyak tananyagát is képes lehet felfrissíteni, érdekesebbé, a való élethez jobban 
kapcsolódóvá tenni. Erre mutat néhány példát a 2. táblázat. A példa-sor még hosszan 
folytatható! Ez a nagyszámú lehetőség szintén helyet kaphat a tankönyvekben, és addig is az 
LL-Hall lapjain.  

A természettudományok oktatását más környezeti problémák is motiválhatják. Példa erre a 
klímaváltozás kapcsán átgondolt lehetőségek gyűjteménye (PAJTÓK-TARI I. ET AL. 2011) 

 
2. táblázat. A megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó néhány témakör (MIKA ET AL., 2010) 

 

Biológia  termés-optimalizálás helyett zöldtömeg,  
 madárvonulások felmérése (szélenergia)  

Fizika  anyagtudomány (napcellák, szélkerekek, oszlopok, geoterm szondák 
 a tárolás megoldásának fizikája,  

Földrajz  források sűrűsége, stabilitása (nap, szél, víz, geotermia)  
 társadalmi, gazdasági feltételek, területfejlesztés 

Informatika  az információhoz jutás tanítása (versenyágazat!)  
 érzékelők, automatikus átkapcsolások (energiaformák között)  

Kémia  bioenergia kinyerés (erjedés stb.), szennyezés minimalizálás 
 eszközök korrózió-védelme,  

Matematika  gazdasági matematika, döntési mátrixok, kockázatok 
 geometria (optimális dőlésszögű napelemek) 

 
A fentiekben megpróbáltuk érzékeltetni, hogy miért fontos a megújuló energiák oktatása, 

mit tartalmaznak erről földrajzkönyvek, és az Internetről hogyan lehet ezt a kínálatot bővíteni.  
 
 
 
 

                                                            
∗ Az egyes nEtSZKÖZKÉSZLETek elkészítői: biológia – Pénzesné Kónya Erika, fizika – Vida József, informatika – 
Geda Gábor, Bíró Csaba, kémia – Murányi Zoltán, környezettudomány – Leskó Gabriella, matematika – Szilágy 
Ibolya, Makó Zita, testnevelés – Biró Melinda. 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 316 

Irodalom 
 
IPCC (2007) Climate Change 2007: The Physical Science Basis. Working Group I Contribution to the 

Intergovernmental Panel on Climate Change Fourth Assessment Report. (http//:www.ipcc.ch)  
IPCC (2011) Summary for Policymakers. In: IPCC Special Report on Renewable Energy Sources and Climate 

Change Mitigation [O. Edenhofer, and 10 co-editors], Cambridge University Press, Cambridge, 
United Kingdom and New York, NY, USA. 1544 p.  

MIKA, J.−UTO-VISI, J.−KURTI, L.−PAJTOK-TARI, I. (2010) Atmospheric Challenges in Curricula for Teachers of 
Geography In: Teacher of the 21st Century: Quality Education for Quality Teaching. May 7-8, 2010 
Riga, Latvia, pp. 163-171. 

PAJTÓKNÉ TARI I. (2006) Földrajztanítás az információs társadalomban. nEtSZKÖZKÉSZLET – a földrajztanár 
elektronikus eszközkészlete. Iskolakultúra. 4. szám. pp. 93-101. 

PAJTÓKNÉ TARI I. (2008) Digitális tudástárak földrajzi tartalmú oldalainak értékelése a földrajztanítás 
szemszögéből I. Learning Resource Exchange (LRE). Földrajzi Közlemények. 2008. 132. 1. 
pp. 63-69. 

PAJTÓKNÉ TARI I.−DÁVID Á.−MIKA J. (2009) A Földrajz nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése a Kárpát-medence 
éghajlat- és környezet-történetével. In: A Kárpát-medence környezetgazdálkodása. V. Tájföldrajzi 
Konferencia, Szerencs, 2009. április 3-4, pp. 407-417. 

PAJTÓKNÉ TARI I.−IVÁDY A.−MIKA J. (2010) A Földrajz nEtSZKÖZKÉSZLET bővítése az éghajlatváltozással, 
valamint az éghajlatváltozásnak a szőlőtermesztésre gyakorolt hatásával. In: 1. Szőlő és Klíma 
Konferencia. Kőszeg, 2009. április 25. CD-ROM, pp. 1-27.  

PAJTÓK-TARI, I.−VIDA, J. −MURÁNYI, Z. −PÉNZES-KÓNYA, E. −MIKA, J. (2011) Moments of School Subjects 
Promoted by Climate Change. ATEE 2010 Ann. Conf. Budapest, 2010.08.26-30, pp. 1-12. (in press) 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI ÉS TÁRSADALMI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

  317

Dr. Pintér Éva1–Bagó Péter2 
 

Vállalatirányítási rendszerek az otthonokban 
 
 

1. Bevezetés 
 

Az élet szervezetlennek tűnő folyamatok halmaza, amelyet a vállalatirányítási, 
„otthonirányítási” rendszerek segítségével rendszerezetté, nyomon követhetővé lehet tenni, 
ezáltal költségoptimalizálást lehet elérni. Vállalatirányítási információs rendszerek lehetővé 
teszik az üzleti folyamatok komplex kezelését, mindezen filozófiát kellene a lakásokban 
meghonosítani, amivel hatékonyabban tudnánk beosztani a rendelkezésre álló erőforrásainkat.  

 
 

2. Vállalatirányítási információs rendszer 
 
Számítógépek, telefonok, mobilinternet, légkondicionáló, okos háztartási gépek, mind-

mind egyre inkább napjaink részét képezi. A környezettudatosság egy olyan fontos szempont, 
amit a lakások esetében is figyelemmel kell kísérni. Intelligencia mindenhol ott van az 
eszközeinkben, terjedésük megállíthatatlan, manapság elég csak egy gombot megnyomni. A 
hűtő jelez, ha kifogyott a tej, a televízió felveszi az adást, a légkondicionáló be vagy kikapcsol 
az időjárás függvényében. Egy otthon is erőforrás-tervezést jelent, de mindezt a fejünkben, 
esetleg papíron végezzük el, egy kkv is meg tudja ma már engedni magának az erőforrás-
tervezést, vagyis egy integrált vállalatirányítási rendszert. Ma már a számítógépeink 
erőforrásai megengedik ezen rendszerek használatát.  

 
 

3. Folyamatok egy otthonban 
 
Bankügyeinket a weben intézzük, a szolgáltatásokat, termékeket is ott vásároljuk, elég csak 

megadni a bankkártyánk számát, valódi pénz nem is cserél gazdát, csak az információ, amiből 
termék vagy szolgáltatás lesz. Számos weboldal van, ami a döntések meghozatalában segít, 
olcsóbb, jobb, gyorsabb, mindez csak pár kattintás. Nagy bizonyossággal tudjuk milyen 
időjárás van, mennyit fogyasztanak az eszközeink, mennyibe kerül ez számunkra. A 
környezettudatosság is kezd elterjedni, de nem jut tovább a „húzzuk ki a konnektorból” vagy 
„találjunk alternatív megoldásokat” szintnél. Semmiféle központosított megoldást nem találni 
a lakásokban, holott – ismerjük az időjárást, a szokásainkat, a fogyasztásunkat – gyakorlatilag 
mindent tudunk a napi életünkről, ezeket egy modellbe foglalva rábízhatjuk egy olyan 
rendszerre, ami intelligensen menedzseli az életünket. Komplex modellben kell gondolkodni, 
ami általánosságban kezeli a folyamatokat, ugyanakkor megengedi a paraméterezhetőséget az 
igényeinknek megfelelően. Jelen életünkben számos olyan folyamatot kezelünk, amivel az 
életünket, a család, háztartás működését menedzseljük, gondoljunk csak a Google Naptárra, 
ami értesít SMS-ben, e-mailben a bejegyzésekről. Elektronikusan jelentkezhetünk az 
önkormányzati, kormányzati szolgáltatásokra, amelyekről megint csak kapunk értesítést. Az 
összes szolgáltató távszámlára ösztönöz minket, előbb-utóbb mindenki át fog majd lépni. Ha 

                                                            
1 Dr. Pintér Éva Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Vállalati Gazdaságtan és Számvitel Tanszék, Pécs 
E-mail: pintereva@ktk.pte.hu 
2 Bagó Péter Pécsi Tudományegyetem Közgazdaságtudományi Kar, Gazdasági Informatika Tanszék, Pécs 
E-mail: bago@ktk.pte.hu 
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ezeket a szolgáltatásokat egybeépítenénk, és homogén riportokat készítenénk, egy olyan 
komplex rendszert kapnánk, amely megkönnyítené az életünket.  

 
 

4. Beszerzés 
 
Ha weben vásárolunk rendszeresen, akkor ezt a számítógép is intézheti, hiszen ma már a 

legegyszerűbb licites weboldal is képes az ár, szállítási költség, feedbackek alapján 
információkat gyűjteni és azok alapján dönteni. Egy központi törzsadatbázisból választja ki a 
rendszer a szükséges és megfelelő információt, esetleg árajánlatot kér, amely megjelenik a 
mobil eszközünkön jóváhagyásra, ezzel a rendszert automatizáltuk. Ha elfogyott a tej a 
hűtőből, automatikusan rendel, ha több tej kell, akkor jelezzük a rendszer számára. Ha tudjuk, 
hogy hétvégén vendégek érkeznek, ütemezett szállítással ismételten jelezzük a feladatot. 

A számlát is elektronikusan kapjuk, mindez környezetkímélő megoldás, amit pénzügyi 
szoftverek akár elemezhetnek is, rámutatva a megtakarítások lehetőségére, a számlát az e-
bankunk kiegyenlíti automatikusan, amennyiben erre engedélyt adunk. 

De nemcsak termékekben gondolkodhatunk, szolgáltatások esetén elektronikusan 
egyeztethetjük az időpontokat, amire a rendszer figyelmeztet, nehogy elfelejtsük. Mindkét 
félnek hatékonyabb megoldással szolgál, mindenki tudja ütemezni az életét, ha pedig csúszás 
vagy egyéb probléma merül fel, újratervezheti a rendszer az optimális megoldást, értesíti a 
feleket.  

 
 

5. Karbantartási folyamatok 
 
Mobileszközeink nem csak a beszerzés esetén jeleznek, hanem a hibás működés esetén is 

tudjunk a problémáról, azonnal jelezzenek és ajánlják fel a megoldást. Részben már 
működőképes rendszereink vannak, a Windows jelenti, ha gond van, Android telefonunk is 
jelzi, ha problémát észlel, innentől egy lépés egy öndiagnosztikát végző mosógép. Ha tudjuk, 
hol van fennakadás a folyamatokban, engedélyt adhatunk a megoldás megrendelésére is, 
amihez időpontot egyeztethetünk. A szállodákban már központilag vezérelt légkondicionáló 
berendezések vannak, amiket a külső időjáráshoz igazítanak, és ha kinyitjuk az ablakot, akkor 
lekapcsol, hogy ne az utcát hűtsük.  

 
 

6. Mérési és elszámolási folyamatok 
 
Fogyasztásunkat különféle intelligens mérőkkel tudjuk nyomon követni, amilyen értékeket 

bejelentenek a szolgáltatónak, a számlát elfogadják, elküldik mobileszközünkre, 
automatikusan kiegyenlítik azok ellenértékét. Nekünk csak előre be kell állítani a limiteket, 
ill. az engedélyeket, mely számlát, milyen limittel egyenlítsen ki a rendszer. Ezekből a mérési 
adatokból átlagolhat a rendszer, értesíthet, ha az átlagtól eltérő eredményeket számláznak 
számunkra. 

 
 

7. Pénzügyi folyamatok 
 
A már említett e-bankos szolgáltatások automatikus menedzselését, azok bővülését 

várhatjuk. Számláink tételes karbantartását, értesítését, ha esetleg nincs egyenleg a számlán és 
minden olyan tranzakció, ami az otthonunkban megjelenik. Ha komplexen kezeljük a család 
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pénzügyeit, akkor a spórolás is könnyebbé válhat, ez nem azt jelenti, hogy ellenőrizzük a 
család összes tagját, egyszerűen a központi források okosabb elköltését próbáljuk 
előmozdítani. 

 
 

8. Környezettudatos folyamatok 
 
Ismerje fel a rendszer, ha elmegyünk otthonról, kapcsolja le az eszközeinket, vegye lejjebb 

a fűtést, indítsa el időben az eszközöket mielőtt hazaérünk, teremtse meg újra a feltételeket 
mire megérkezünk. Egyszóval menedzselje az otthonunkat ebből a szempontból is, léteznek 
már intelligens házak, ez ma már nem újdonság, de egy olyan rendszer, amely automatikusan 
kezeli a fenti folyamatokat, még nem létezik. 

 
 

9. Energiamenedzsment 
 
Összefoglaló néven az energiamenedzsment rendszereket, EaaS-ként (energy as a service) 

azaz szolgáltatásként tekintik a legújabb kutatások. Az adatokat részletezetten látjuk, hiszen 
ma már mindent meg tudunk mérni, így ezeket az adatokat hálózatba lehet kötni és elemezni. 
Két olyan koncepció létezik, amely az EaaS-t próbálja létrehozni. Számos globális vállalat áll 
a koncepciók mögött, például az IBM, Dell, Hewlett-Packard, Sun Microsystem, Cisco, ami 
azért fontos, mert a globális internet mögötti „backbone” rendszerek 70%-a Cisco eszköz, ezt 
látva a hardware gyártók felismerték, hogy az energiamenedzsment az egyik legfontosabb 
kérdés lesz a jövőben. Már az 1950-es években megfogalmazódott az az igény, hogy a 
rendszereket hálózatba kössék, ez volt a SCADA, azóta egyre inkább keresik az „okos 
hálózat” megvalósításának lehetőségét (ALDRICH ET AL. 2010). 

Nagykereskedelmi szinteken már megvannak a rendszerek, szolgáltatói szinten is egyre 
inkább megoldják a kérdést, de le kell menni egészen az eszközökig, mert azt meg tudják 
mondani, mennyit fogyaszt egy lakás vagy egy épület, de azon belül is intelligensen kell 
kezelni a kérdést. Érdemes megnézni a statisztikákat, számítógépek kihasználtsága 20% alatt 
van, a tárolóink kihasználtsága 40%, az adatközpontokat túlhűtik, olyan eszközöket 
használunk, amik nem igazán energiatakarékosak. Azért is fontos az épületekkel foglalkozni, 
mert a világ energiafelhasználásának a felét ők támasztják, a maradékon fele-fele arányban 
osztozik a gyártás és a közlekedés. Az emberek nem szeretik beengedni a lakásokba ezeket a 
rendszereket, nem akarják, hogy más is tudja, mi zajlik a négy fal között. Ennek ellenére már 
készek az olyan rendszerek, mint az IBM-féle Olympic Peninsula Project, ahol webes 
felületen állíthatunk be profile-okat, amely az épp aktuális szükséglet szerint irányítja 
otthonunkat, azaz megadhatjuk, hol legyen a fűtés, ill. a légkondicionálás hőmérsékletének 
határértéke (CONSIDINE ET AL. 2009) (SNOWDON J. 2009). 

 
 

10. Home Energy Management Solution 
 
Számos olyan rendszer létezik, amely komplexen megoldja egy ház 

energiamenedzsmentbeli kérdéseit. Többek között a Cisco is előállt egy ilyen megoldással, 
ahol egy intelligens eszközzel (touch pad) lehet vezérelni az otthon melegét. A rendszer 
odafigyel a vízfelhasználástól kezdve, egészen az okosmérők adatainak elemzéséig. Egy új 
fogalmat is bevezettek, ami az összes intelligens otthoni eszközt köti egy hálózatba: home 
area network (HAN) (CISCO 2010A). Ezek a rendszerek egy otthon üzemeltetése 
szempontjából megfelelőek, de nem kezelik átfogóan az egész otthon minden (üzleti) 
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folyamatát, mint például a fentiekben említett beszerzési vagy pénzügyi folyamatokat. Az 
IDC felmérése szerint a fogyasztók teljes energiafelhasználásukat 4 -15%-kal csökkentik, ha 
valós idejű visszajelzést kapnak a fogyasztásról (CISCO 2010B). Amíg a Cisco esetében a 
központi irányító egy touchpad, addig a Sharp megoldásánál a szokásos TV-n keresztül lehet 
irányítani az ökoházat, napelemekkel, LED világítással és akkumulátorokkal (EGRI I. 2011). A 
Panasonic ugyanezt tudja, intelligens rendszerekkel kezeli a világítást, de ennél tovább nem 
lépnek, csak a megszokott napelem, hőcserélők, akkumulátorok, szigetelés és 
energiatakarékos berendezések (CEATEC 2010). Gyakorlatilag mindenki előállt valamilyen 
HEMS szolgáltatással, Google PowerMeter már régóta segít az energiatakarékosságban, de 
sajnos az emberek nem igazán ismerték fel a jelentőségét, ezért a Google nyugdíjba küldi 
(GOOGLE 2011). Microsoft Hohm megoldása egyelőre csak teszt és az Egyesült Államokban 
található címeken működik (MICROSOFT 2011). A Google Powermeter bezárása és a 
Microsoft Hohm beta megoldása is azt mutatja, még az ilyen egyszerű rendszereknek sem jött 
el az ideje, nemhogy egy mikro ERP-nek.  

 
 

11. Épületek energiahatékonyságának mérése3 
 
Az energia hatékonysági döntések teljes gazdasági hatását nehéz előre jelezni, mert az 

épületek építése és működése során számtalan a bizonytalan tényező. Az épületeket is úgy 
kell kezelni, mint egyfajta tőkebefektetést, ahol a legjobb alternatíva nem egyértelműen 
azonosítható elsőre. Az alternatívák értékelése több tényező komplex egymáshoz illesztésén 
alapul, és mint más beruházások értékelésekor, a legmegfelelőbb módszer az értékelésre a 
költség-haszon elemzés (CBA, cost-benefit analysis). A költség-haszon elemzés alapvetően 
tisztázza az átváltási kapcsolatot a kezdeti beruházás és a működési költségek között. A 
hagyományos tőkeberuházásokhoz képest az energiahatékony épületek magasabb kezdeti 
beruházási költségekkel járnak, viszont alacsonyabb életciklus költségekkel.  

Az energiahatékonysági költség-haszon elemzéshez általánosan véve az alábbi adatok 
szükségesek: 

 a tulajdonosok befektetési kritériumai (elérhető pénzforrások, diszkont ráta, 
visszafizetési időtartam), 

 energia költségek és eszkalációs ráta, 
 az épület energetikai jellemzői, 
 építési, szerelési költségek, 
 karbantartási, javítási költségek, 
 tervezett csere és fenntartási költségek. 

Az alapadatok komplex értékeléséhez természetesen szükséges ismerni a finanszírozás 
költségeit, az adókulcsot és a maradványértéket. A tőkebefektetések többnyire stratégiai 
döntéseket takarnak, azaz hosszú távú hatásmechanizmusuk van. 

A költség-haszon elemzés a következő hosszú távú egyenlőségre épül: 
 

 
Teljes-körű 
Gazdasági 

Hatás 

= 

Haszon 
változás  

(fogyasztói 
többlet) 

+ 

Működési 
költségek és 

bevételek 
változása  
(termelői 
többlet és 

kormányzati 
hatások) 

+ 

Externália 
költségek 

változása (pl. 
környezeti és eü. 

hatások) 

- Beruházási 
költségek 

 
                                                            
3 Moss (2006), Takács (2009) és Turner–Doty (2007) alapján 
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A döntéshozás egyszerűnek tűnhet, tekintve az egyenletet, mégis stratégiai körültekintést 
igényel, hiszen figyelembe kell venni három fontos tényezőt: a beruházási költségek relatíve 
magasak; a beruházás megtérülési ideje hosszú, években mérhető (energetikai beruházásoknál 
átlagosan 20 év); és végül, hogy ezek a beruházások relatíve nem visszafordíthatók (azaz 
amennyiben egy technológia mellett döntünk, az meghatározza a projekt teljes lefutását). 

 
 

12. Összefoglalás 
 
A bevezetőben otthonirányítási rendszerként említett megoldás csak filozófiaként létezik, 

bizonyos részei különállóan, szigetszerűen működnek. Ha ezeket a rendszereket összekötnénk 
egymással, számos előnyt kovácsolhatnánk az együttműködésből. Voltak próbálkozások egy 
komplex megoldás létrehozására, de a világ egyelőre nem érett meg használatukra. Sajnos 
tapasztalati úton, de előbb-utóbb rákényszerülünk a használatukra, ahogyan az igazán 
versenyképes vállalatok sem tudnak meglenni vállalatirányítási rendszerek nélkül. 
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A panelprogram társadalmi és környezeti hatásai Szegeden3 
 
 

Abstract 
 

The main objective of this paper is to provide an insight about the socio-economic consequences of the 
rehabilitation of pre-fab housing estates in Hungary. The focus of the study is a large housing estate in 
Szeged constructed during the 1970s and 80s. The case study housing estate has gone through a 
renovation programme over the last five years. In order to find out the impacts of these renovations a 
household questionnaire survey was carried out in April 2011. The main results of the survey 
confirmed that the attachment of local residents to their neighbourhood was significantly strengthened 
by the intervention, and it has also generated additional indoor renovations, increasing the market 
value of the dwellings. On the other hand, since mostly the younger and better of households could 
participate in the programme the renovation has also intensified social disparities within the estate. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Az 1960-as évektől kezdődött iparosított lakás- és lakótelep-építési hullám és annak 

hatásai Magyarországot sem kerülték el. A panellakások hazai lakáspiacon betöltött súlya 
igen jelentős, a megyei jogú városokban arányuk eléri a 43%-ot (EGEDY T. 2005). Nyugat-
Európában a panellakótelepek rehabilitációja már hosszabb múltra tekint vissza, s maga a 
beavatkozás több szálon fut. Az érintett lakótelepeken gyakori a zöldterület-rehabilitáció, az 
épületek építészeti arculatának javítása, a magastető-építés, a lakótelep szolgáltató-
funkcióinak erősítése (EGEDY T. 2003), de emellett drasztikusabb megoldások is előfordultak, 
egyes városokban részben vagy teljesen elbontották a gettósodó, szociális problémagóccá vált 
telepeket (KOVÁCS Z.–DOUGLAS M. 1996). 

Az elmúlt években a panelrekonstrukciós programnak köszönhetően a hazai lakótelepek is 
nagymértékű, olykor látványos átalakuláson estek át. A panelprogram gyökerei 2001-ig 
nyúlnak vissza, ekkor indult útjára az iparosított technológiával épült lakóépületek 
energiatakarékos korszerűsítését és felújítását támogató program, közismert nevén a 
„panelprogram”, melynek keretében 2007-ig kb. 200 ezer lakás újult meg hazánkban, 
megközelítőleg 100 milliárd forintból. A beavatkozás első nagy hulláma a hazai panellakás-
állomány negyedét érintette. A program jelenleg is folyik, forrásait pedig hazánk szén-dioxid 
kvótáinak eladásából finanszírozzák. 2008 óta körülbelül újabb 100 ezer lakás újult meg 
ezekből a pénzekből. A program során így eddig országosan kb. 300 ezer lakás újult meg, 
miközben a lakótelepek általános megítélése a lakosság körében sokat javult.  

Szegeden országos viszonylatban is kiemelkedően magas a megújult lakótelepi lakások 
aránya, eddig itt történt a legtöbb felújítás. A városban a paneles technológiával épült lakások 
száma 26 00, ebből napjainkig 16 186 lakás újult meg, ami több mint 60%. A főváros 
lakótelepei, azok társadalma mára részletesen feltárt, mind geográfiai (KOVÁCS Z. 1989), 
mind szociológiai szempontból (CSIZMADY A. 2003), a vidéki városokkal, így Szegeddel 
foglalkozó munkák száma azonban meglehetősen kevés. Ez, és a szegedi panelfelújítás sikere 
                                                            
1 Dr. Kovács Zoltán Szegedi Tudományegyetem, Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged 
E-mail: zkovacs@geo.u-szeged.hu 
2 Herpai Tamás Szegedi Tudományegyetem Gazdaság- és Társadalomföldrajz Tanszék, Szeged E-mail: herpait@hotmail.com 
3 Készült a TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KONV-2010-0005 azonosító számú, „Kutatóegyetemi Kiválósági Központ 
létrehozása a Szegedi Tudományegyetemen” című projekt keretében az Európai Unió támogatásával, valamint az 
Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával. 
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szolgáltatott alapot egy olyan kutatáshoz, amely során az ott élők megkérdezésével 
gyűjtöttünk adatokat a lakótelepek helyzetére és a panelprogram társadalmi hatásaira 
vonatkozóan. 

A kutatás megkezdése előtt az alábbi hipotéziseket állítottuk a panelprogram várható 
hatásaival kapcsolatban: 

 a felújított panelépületekben élők elégedettsége lakónegyedükkel és lakásukkal 
nagyobb, mint a felújításból kimaradó házak lakói esetében, 
 a felújított épületek lakói érzékelik lakásuk értéknövekedését és javuló lakáspiaci 

pozíciójuknak megfelelően körükben nagyobb a lakásmobilitási hajlandóság, 
 a központilag szervezett és részben finanszírozott lakóépület felújításokhoz helyi, 

háztartás szintű felújítások is kapcsolódnak, az itt élők ezzel is igyekeznek lakáspiaci 
helyzetüket erősíteni, 
 bár a felújítási program „osztály semleges”, mégis a felújítás a tehetősebb rétegeknek 

kedvez. 
 
 

2. A kutatás módszere 
 
A kutatási terület lehatárolásánál figyeltünk arra, hogy a városrészben vegyesen 

forduljanak elő felújított és nem felújított panel lakóépületek. Emellett fontos volt az is, hogy 
a mintaterület legyen minél kompaktabb, könnyen bejárható, az épületek pedig műszaki 
paramétereiket tekintve (építési idő, emeletszám stb.) legyenek minél homogénebbek. 
Figyeltünk arra is a terület kiválasztásánál, hogy az épületek felújítása óta teljen el néhány év, 
s ezzel a program hosszabb távú hatásai is érezhetőek legyenek.  

Ezen szempontok alapján esett választásunk Tarján-Felsőváros városrészre Szeged északi 
részén. A felújított épületek kiválasztása lényegesen egyszerűbb volt nagy számuk miatt, a 
nem felújított épületek kis száma már korlátozóbb hatású volt. Végül sikerült kiválasztani egy 
viszonylag kompakt területen az épületeket, 3-3 tízemeletes szalagházat, 4-4 tízemeletes 
pontházat, és 6-6 ötemeletes szalagházat összesen 1090 lakással, melyből 530 felújításon már 
átesett, 560 pedig nem. 

A kérdőíves felmérésre 2011. április elején került sor. A kérdőívezésben földrajz szakos 
hallgatók vettek részt, a kérdőívezés megkezdése előtt minden lakás postaládájában 
kopogtatócédulát helyeztünk el. Két külön kérdőívtípus készült a felújított és a nem felújított 
épületekre, részben hasonló kérdésblokkokkal. A kérdőívezésbe csak azokat a lakókat vettük 
bele, akik mint tulajdonosok élnek a lakásban, így nem kerültek a mintába albérlők. 
Bekerültek viszont olyan fiatalok, akik egyetemi tanulmányaikat folytatják, szüleik révén 
jutottak lakáshoz, ahol tulajdonosként élnek.  

A kérdőíves felmérés során főleg arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakók mennyire 
elégedettek lakásukkal, lakókörnyezetükkel, mi a véleményük a panelprogramról, milyen 
belső felújításokat hajtottak végre a lakásukban, tervezik-e hogy a közeljövőben elköltöznek. 
Az is fontos szempont volt, hogy a fenti kérdésekre adott válaszok mennyiben különböznek a 
felújított és nem felújított épületek lakói között. A válaszadási arány meglepően magas volt: 
összesen 419 kérdőívet sikerült kitölteni (195 a felújított és 224 a nem felújított épületekben), 
ami összességében 39%-os válaszadási arányt jelentett. 

A felmérés során lehetőség szerint a háztartásfőket kérdeztük meg. A megkérdezett 
háztartásokban a felmérés időpontjában összesen 869 személy élt, 42%-uk férfi, 58%-uk nő. 
A nők magasabb arányának egyik oka, hogy az időskorúak (60 év felettiek) súlya viszonylag 
magas volt (30%) a mintánkban, s ebben a korcsoportban közismerten magasabb a nők 
részesedése is. A népesség társadalmi státuszának mérésére, közelítő mutatóként, az iskolai 
végzettséget vettük figyelembe. Mivel a kérdőíves felmérés a projekt keretében a város más 
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lakónegyedeire is kiterjedt, s több mint 1300 háztartás adatait tartalmazta, ezért jó 
összehasonlításul szolgált. Megállapítható, hogy a lakótelep népességének iskolázottsági 
szintje elmarad a város többi negyedétől. A 18 év fölötti népesség 22%-a rendelkezett 
diplomával, míg a nem lakótelepi városrészek átlaga 39% volt.  

 
 

3. A kutatás eredményei 
 
Elsőként arra voltunk kíváncsiak, hogy a lakók mennyire elégedettek egyrészt a lakásukkal 

(1. ábra), másrészt a lakókörnyezetükkel (2. ábra) kapcsolatban. Ennek mérésére egy 5-
fokozatú skálát alkalmaztunk. Mindkét kérdésnél hasonló tendenciát tapasztaltunk, a 
lakótelepen élők többsége bármennyire is furcsa, de alapvetően „elégedett” vagy „nagyon 
elégedett” mind a lakásával, mind lakókörnyezetével. Mindez egybecseng más szerzők 
nemzetközi eredményeivel (KÄHRIK, A.–TAMMARU, T. 2010). 
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1. ábra. A szegedi lakótelepek lakóinak elégedettsége lakásukkal 
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2. ábra. A szegedi lakótelepek lakóinak elégedettsége a lakókörnyezetükkel 
 
Markáns különbségek tapasztalhatóak ugyanakkor a felújított és nem felújított épületekben 

élők véleménye között. Amíg az „elégedett” lakók aránya mindkét csoportban megegyezik (a 
lakással és a lakókörnyezettel kapcsolatosan egyaránt), addig a „nagyon elégedett” lakók 
aránya a felújított épületekben élők körében közel kétszerese mindkét szempont (lakás és 
lakókörnyezet) esetében. 

A következő kérdéscsoporttal azt próbáltuk meg kideríteni, hogy hatással van-e a 
panelprogram az ott élők mobilitására, van-e különbség a felújított és nem felújított 
lakásokban élő háztartások között? A kérdés mögött az a feltételezés állt, hogy a felújított 
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lakások tulajdonosai, ill. egy részük, megpróbálják a felújítás során előállt értéknövekedést 
kiaknázni.  

A kapott adatok alapján nincs számottevő különbség az elköltözési szándékban. A felújított 
lakásban élők 14%-a tervezi, hogy a közeljövőben elköltözik, míg a nem felújított épületek 
lakói körében ugyanez az arány 13%. Jelentős különbségek figyelhetők meg viszont a 
tekintetben, hogy a válaszadók milyen típusú lakást választanának következő lakásukként 
(még ha maga a költözés csupán elvi lehetőség is). A felújított épületek lakóinál abszolút 
többségben van a családi ház, mint kívánatos jövőbeni ingatlanforma, illetve jelentős a 
társasházba költözni vágyók aránya is (3. ábra). A nem felújított házak lakói is családi házba 
költöznének leginkább, igaz részesedésük jóval alacsonyabb az előző csoportban 
tapasztaltakhoz képest, viszont sokkal jelentősebb azok aránya, akik panelbe, illetve 
téglablokkos házba, vagyis alacsonyabb presztízsűnek tekinthető lakástípusba költöznének. 
Számottevő különbség mindezeken túl, hogy míg a felújított házak lakóinak 10%-a egyáltalán 
nem költözne el, addig a nem felújított házakban a válaszadóknak csupán 1%-a gondolta így. 
Mindez jelzi, hogy a felújított épületek lakói jobban ragaszkodnak jelenlegi otthonukhoz. 
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3. ábra. A szegedi panelépületek lakóinak lakáspreferenciái 
 
A felmérés tehát azt mutatja, hogy a panelprogramnak egyelőre nincs jelentős hatása az ott 

élők mobilitási hajlandóságára, viszont jelentős különbségek tapasztalhatók a felújított és nem 
felújított házak lakóinak ingatlanpiaci céljaiban, elvárásaiban. Részben ehhez kapcsolódott 
következő kérdésünk, amely a válaszadótól azt tudakolta, hogy „Ajánlaná-e ezt a 
lakónegyedet egy jó barátjának?”. Ennél a kérdésnél is kitapintható volt a különbség a két 
csoport között, a nem fel újított épületekben lakók 27%-a egyáltalán nem ajánlaná saját 
lakónegyedét, míg ugyanez az arány a felújított épületek esetében jóval alacsonyabb volt 
(15%). 

Igen válasz esetén a megkérdezettek túlnyomó többsége az alábbiakkal indokolta válaszát: 
jó közlekedés, jó elérhetőség, a szolgáltatások közelsége, sok zöldfelület, csendes, nyugodt 
környék. Nem válasz esetén a rossz lakóközösséget, a rossz közbiztonságot, a hajléktalanok 
nagy számát és a piszkos, zajos utcákat emelték ki a válaszadók. Ezek esetében nem 
mutatkozott érdemi különbség a két válaszadói csoport között. 

A felmérés következő kérdésblokkjában a panelprogrammal való elégedettségre és 
hatásaira, valamint a felújításból eddig kimaradó épületek esetében arra voltunk kíváncsiak, 
hogy tervezik-e a jövőben a programban való részvételt. Úgy gondoltuk, hogy a kérdésekre 
adott válaszok alapján meghatározhatóak a panelprogram pozitív, ill. negatív hatásai, valamint 
az, hogy milyen arányban vannak azok, akik továbbra is elzárkóznak az abban való 
részvételtől.  
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A válaszokból kiderült, hogy panelprogrammal való elégedettség foka igen magas, a 
megkérdezettek 88%-a nyilatkozott pozitívan (4. ábra). A válaszadók többsége a program 
pozitív hatásai közül a jobb hőszigetelést, a kisebb zajt, a csökkenő fűtésköltséget említette. 
Kisebb részben voltak, akik a jobb eladhatóságot, az értéknövekedést, valamint a nyilvánvaló 
és mindenhol egyformán jelen lévő esztétikai szempontokat tartották fontosnak. A 
panelprogrammal kapcsolatban negatív hatást tapasztalók két csoportba oszthatók, egyrészt 
voltak, akiknek a kivitelezéssel kapcsolatban akadtak rossz tapasztalataik, másrészt a pénzek 
elszámolását, a pályázati rendszer ismertetését nem tartották korrektnek. 

A nem felújított épületek válaszadóinak közel kétharmada tervezi, hogy részt vesz majd a 
panelprogramban, tehát ezekben az épületekben vélhetően csak idő kérdése, hogy a 
felújítások megvalósuljanak (5. ábra). Ezek a lakók a várt hatások között legnagyobb 
arányban a kiadások csökkenését említették, majd sorrendben a jobb hőszigetelést, a jobb 
minőségű nyílászárókat, a kisebb zajt, az esztétikai szempontokat és a lakás értéknövekedését 
említették. A várt hatások tehát jól párhuzamba állíthatóak a felújításon már átesett 
épületekben élők tapasztalataival, még ha a sorrend nem is mindenben egyezik. 
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4. ábra. A szegedi panelprogramban részt vett 
lakók válasza az „elégedett-e a programmal?” 

kérdésre (n=195) 

5. ábra. A szegedi panelprogramban részt nem 
vett lakók válasza a „tervezik-e a 

panelprogramot?” kérdésre (n=224) 
 

A nem felújított épületben élő háztartások közül a felújítást később sem tervezők a 
legnagyobb arányban a lakóközösség ellenállása, kisebb részben pedig anyagi okok miatt 
maradnak ki a felújításokból. Ezek fényében érdemes megvizsgálni a válaszadók társadalmi 
összetételét. Ennek mérésére a háztartások jövedelmi helyzetét (6. ábra), valamint a felsőfokú 
végzettségűek arányát (7. ábra) vettük figyelembe. A minta egészére vonatkozóan az egy 
háztartásra jutó jövedelmek átlaga 143 115 Ft volt, míg a felsőfokú végzettségűek aránya a 18 
év fölöttiek körében elérte a 22%-ot. A jobb összehasonlíthatóság érdekében három csoportra 
bontottuk a mintát: a felújított sokaság változatlanul maradt, viszont a nem felújított épületek 
lakóit két csoportra osztottuk az alapján, hogy terveznek-e felújítást vagy sem.  
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6. ábra. A szegedi lakótelepek lakóinak átlagos 

jövedelme (n=294) 
7. ábra. A felsőfokú végzettséggel rendelkezők 

aránya a szegedi lakótelepeken (n=741) 
 

Az eredmények alapján megállapítható, hogy markánsan elkülönül a felújított és nem 
felújított csoport, mindkét mutató terén a felújított épületek lakói kedvezőbb értékekkel 
rendelkeznek. Megfigyelhető az is, hogy a nem felújított épületben élő, de felújítást tervező 
csoport jövedelmi és iskolázottsági mutatói csak kevéssel maradnak el a felújításon már 
átesett csoport értékei mögött. Sokkal élesebb különbség mutatható ki a jövőben felújítást 
tervező, ill. nem tervező háztartások társadalmi háttere között. Különösen a felsőfokú 
végzettséggel rendelkezők aránya különbözik jelentősen, itt közel 10%-os különbség 
tapasztalható. 

A kutatás egyik kiinduló kérdésfelvetése volt, hogy kapcsolódik-e a külső felújításokhoz 
lakásokon belüli, egyedi felújítás, a lakók megpróbálnak-e még „hozzátenni” a 
panelprogramhoz, növelni lakásuk értékét? Ehhez kapcsolódóan azt kérdeztük a lakóktól, 
hogy történt-e az elmúlt 10 évben konyha-, ill. fürdőszoba-felújítás, nyílászárócsere, 
fűtéskorszerűsítés, esetleg került-e beszerelésre légkondicionáló. A vizsgálat eredményei azt 
mutatják, hogy e tekintetben is jelentős a különbség a két csoport között, a felújított lakások 
értékei valamennyi szempont esetében magasabbak. Mindezek alapján arra lehet 
következtetni, hogy a mintaterületen van egy érezhetően alacsonyabb státuszú társadalmi 
csoport, amely tőkeszegényebb, s emiatt nem tudja finanszírozni sem a külső épületszintű, 
sem a belső lakásszintű felújításokat. 

 
 

4. Összegzés 
 
A Szeged-Tarján városrész lakói körében végzett kérdőíves felmérés megerősítette, hogy 

széleskörű társadalmi elfogadottsága mellett a panelprogram számos pozitív hatással 
rendelkezik. A felújított épületek lakói körében erősödik a lakóhelyhez való kötődés, a 
lakókörnyezettel való elégedettség foka, miközben – várakozásainkkal ellentétben – nem 
emelkedett számottevő mértékben az elköltözési hajlandóság (a lakásmobilitás). Exodusról 
tehát egyelőre nincs szó. Ugyancsak a program pozitív hatásának tarthatjuk, hogy sok lakó élt 
a lehetőséggel és a külső (látható) felújítás mellett saját lakásán is végzett kisebb-nagyobb 
(belső) felújítást, ezzel is javítva saját komfortérzetét, ill. lakása piaci helyzetét. Mindezek 
alapján megfordulni látszik az a lakáspiaci trend, ami az 1980-as évek közepétől, de 
különösen a rendszerváltozás után jellemezte a hazai nagyvárosokat, ahol a panel lakótelepek 
egyfajta zsákutcát, nem kívánatos „kényszer lakóhelyet” jelentettek, ahonnan, aki csak tehette 
menekülni igyekezett. Ugyanakkor látszanak a program árnyoldalai is. A panelprogram a 
jelentős önrész miatt elsősorban a fiatalabb, magasabban képzett, tehetősebb rétegek számára 
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kínál lehetőséget, s jelentősen erősíti a lakótelepen belüli lakáspiaci egyenlőtlenségeket. 
Ennek negatív következményei majd akkor lesznek igazán érezhetőek, ha a megújult panel 
épületek lakossága az értéknövekedést a lakáspiacon realizálja, s elköltözik. 
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A panel épületek energiahatékonysági fejlesztésének lehetőségei és országos 

léptékű potenciálja a budapesti Újhegyi-lakótelepen végzett vizsgálat 
tapasztalatainak tükrében 

 
 

Abstract 
 

One of today’s biggest challenges in connection with the topic of energy planning is to determine a 
cost-efficient and sustainable level of possible energy saving in case of the housing sector. The most 
important element of the saving is the increasing efficiency of energy consumption. However we are 
facing a complex problem when we are talking about the increase of building’s energy efficiency. As a 
matter of fact the problem is not only the question of engineering, but we must handle serious 
economic and social problems as well. Hence we put the major emphasis on these aspects of the 
problem in this study. 
 
 

1. Energiafelhasználás 
 

Ma Magyarország teljes primerenergia-felhasználásának nagyjából egyharmadáért (400 PJ, 
melyből 360 PJ-t tesz ki a hőenergia igény) lakóépületeink energiafogyasztása a felelős. Ez a 
magas részesedés indokolttá teszi, hogy átfogó vizsgálatok készüljenek az e szektorban 
megtakarítható energiafelhasználás mértékéről. 

Az Energia Klub Szakpolitikai Intézet és Módszertani Központ által kezdeményezett és 
koordinált, a Nemzeti Innovációs Hivatal által támogatott „NegaJolue 2020” kutatási projekt a 
hazai lakóépületek épületenergetikai hatékonyságának fokozásában rejlő potenciálok 
felmérésével, vizsgálatával foglalkozik. A széleskörű vizsgálatok eredményei szerint a hazai 
lakóépületek energiafogyasztása összességében legalább 40 százalékkal volna csökkenthető. 
Azonban a megtakarítási lehetőségek tekintetében az egyes épülettípusok esetében jelentős 
különbségek mutathatók ki. 

A három vizsgált épületcsoportra vetítve elmondható, hogy abszolút értékben számolva a 
családi házak esetében érhető el a legnagyobb mértékű megtakarítás, hiszen a háztartások 
mintegy 66 százaléka ezekben él. Ezen felül 20 százaléka nem panel társasházakban, a 
maradék 14 százalék pedig panel társasházakban lakik. Ha azonban az eddig mért 
energiafogyasztási adatokhoz mérten, arányaiban vizsgáljuk a megtakarítás lehetőségeit, 
kiderül, hogy amíg a családi házak esetében „mindössze” 56 százalékos megtakarítás érhető el 
(292 PJ helyett 128 PJ), addig ez a szám a panel társasházak esetében 79 százalék (24 PJ 
helyett 5 PJ)! (FÜLÖP O. 2011) 

Látható, hogy a panel épületek részesedése a teljes lakásállományból viszonylag csekély. 
Azonban véleményünk szerint kiemelkedően fontos ezen épületek állapotának, lehetőségeinek 
vizsgálata, a helyes út megtalálása. A mai napig folytatott panel felújítási gyakorlat elhibázott, 
szuboptimális eszközrendszere, támogatási keretei hosszú távon nem jelentenek megoldást az 
itt élő családok számára, mivel az itt élők alkotják az egyik társadalmi közeget, ahol a 
legégetőbb szükség van egy átfogó, minden kihívásra választ adó tervezési folyamatra, ahol 
egy jól működő, átgondolt támogatási struktúra nélkül nem valósulhatnak meg az 
energiaigények csökkentésére irányuló épületenergetikai beruházások. Az Újhegyi-
lakótelepen végzett vizsgálatok a lehetséges műszaki megoldások mellett kiemelkedően nagy 
                                                 
1 Szabó Dániel Eötvös Loránd Tudományegyetem, Regionális Tudományi Tanszék, Budapest E-mail: sza.dan88@gmail.com 
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hangsúlyt fektetett a lakók társadalmi, gazdasági helyzetének feltárására, az Európai Unió 
által megalkotott jogi szabályozók hatásaira, illetve a támogatási rendszerek vizsgálatára. 
Emellett a Magyarországon eddig véghezvitt, legnagyobb sikereket elérő panel felújítási 
mintaprojektek bemutatása, illetve az ott elért eredmények alapján végzett megtakarítási 
számítások, a helyi, megújuló energiaforrásokban rejlő potenciálok vizsgálata is fontos részét 
képezték a kutatásnak. 

 
 

2. Magyarországi mintaprojektek 
 
A 2003 januárjában kezdődő projekt keretében egy dunaújvárosi, hét emeletes házgyári 

technológiával épült panel lakóház komplex energetikai felújítására került sor.  
A kivitelezők nagyon helyesen látták, hogy egy épület energetikai felújítása esetén nem 

elegendő a technikai feltételek megteremtése a takarékossághoz, hiszen egy ház 
energiafogyasztásának alakulásában nagyon sok múlik a lakók, fogyasztók szokásain, 
magatartásán. A komplex felújítási gyakorlat, mely a technológiai vívmányok jól 
összehangolt alkalmazása és a lakók (ésszerű) igényeinek figyelembevétele jelentették a 
kulcsot a projekt sikerességéhez. Már a felújítás utáni első évben sikerült 81,3 százalékos 
csökkenést elérni az energiafogyasztásban (HERMELINK, A. 2006), mely a szakértők szerint 
tovább csökkenthető a lakók eddigi szokásainak további változtatásával.  

A SOLANOVA projekthez hasonlóan az óbudai Faluház projekt keretein belül is sor került 
egy házgyári lakóépület komplex energetikai felújítására. Ebben az esetben azonban az 
előzetes eredmények alapján nem sikerült az előzőhöz hasonló, bravúros eredményt elérni, a 
felújítások szuboptimális módon kerültek kivitelezésre. A projekt megvalósítása után az 
addigi energiafogyasztás mintegy 51 százalékára, a CO2 kibocsátás pedig az azt megelőző 38 
százalékára esett (www.faluhaz.eu). Ezek figyelemre méltó eredmények, ám a felújításokban 
rejlő potenciálok fényében mégis elhanyagolható. 

 
 

3. Megtakaríthatósági számítások 
 
A két mintaprojekt alapján végeztük el az Újhegyi-lakótelepre vonatkozó 

megtakaríthatósági számításokat, ahol nem csupán az elfogyasztott energia mennyiségét, 
hanem a megtakarítható pénzösszegeket is meghatároztuk. 

A számítások 3069 Ft/GJ hőenergia árral (ez az ár megfelel a jelenleg aktuális piaci árnak) 
és légköbméterenkénti 40,13 Ft/hónapos távhő-szolgáltatási alapdíjjal történtek. 

A két-, illetve háromszobás lakások megoszlása (az elenyésző számú négyszobás lakás 
mellett) a lakótelep házainak esetében 50-50 százalék, így a rájuk vonatkozó értékek azonos 
súllyal szerepelnek a számításokban. 

Az 1. táblázat a két magyarországi mintaprojekt esetén elért megtakarítási arányokkal 
számolva ismerteti az Újhegyi-lakótelep fogyasztási adatainak várható mérséklődését. 

Látható, hogy a fűtési célú hőenergia-fogyasztás tekintetében tetemes költségcsökkenés 
érhető el, csak az épületenergetikai hatékonyság fokozásával. A komplex felújítások esetében 
bekövetkező várható költségcsökkenés mindkét esetben jóval nagyobb mértékű, mint a 
lakótelepre eddig jellemző felújítások által eredményezett 30, maximum 40 százalékos 
költségcsökkenés. 
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1. táblázat. Az Újhegyi-lakótelep lakástípusainál várható energia- és költségmegtakarítás mértéke 
 

 
E jelentős pénzügyi megtakarítások a megújuló energiaforrások hasznosításával tovább 

csökkenthetők. A jelentős mértékben redukálódott fűtési energiaigények alternatív 
energiaforrásokkal történő kielégítése már jóval könnyebb feladatot jelent (igaz, hogy a 
használati meleg víz előállítására szolgáló hőenergia-igény nem csökken az épületenergetikai 
hatékonyság növelésével, de mivel aránya a teljes hőenergia-igényben mindössze 
15-20 százalék, ez nem jelenthet nagy problémát). 

Amíg a szabad tetőfelületre telepített napkollektor-rendszerek számításaink szerint a HMV 
igény nagyjából 50 százalékának kielégítésére elegendők, addig egy újonnan telepített 
geotermikus erőmű a további hőenergia-igény kielégítését oldhatja meg. Ebben az esetben 
további 70 százalékos költségmegtakarítással számolhatunk (UNK J. 2007). 

 
 

4. Komplexitás 
 
Az energia megtakarítást biztosító műszaki rendszerek kiépítése csak az egyik utolsó 

lépcsőfokát jelenti egy hosszú munkafolyamatnak. A pénzügyi háttér biztosítása, a lakosok 
véleményének, igényének és anyagi lehetőségeinek feltárása, a helyes fogyasztói magatartás 
terjesztése további nehéz feladatokat jelent a kivitelezők számára. Az Újhegyi-lakótelepen 
végzett kutatások eredményei bizonyítják, hogy az igény megvan az épületenergetikai 
felújításokra, azonban a szűkös pénzügyi kereket nem teszik lehetővé a munkálatok önerőből 
finanszírozott elvégzését. A központi támogatási rendszerek kidolgozása mellett 
kiemelkedően fontos, hogy a tulajdonosok számára olyan kedvező pénzügyi lehetőségek 
álljanak rendelkezésre, melyek egyértelműen ösztönző hatással vannak az energetikai célú 
felújítások elvégeztetésének ütemére.  

Vannak országok, ahol felismerve ezt a tényt már olyan politikát alkalmaznak, ahol a 
lakosság kellően motivált az épületeik energiahatékonysági felújítására. A német kormány 
különféle politikai eszközöket dolgozott ki a nemzeti CO2-kibocsátás csökkentésére. Ezen 
eszközök közé tartozik a KfW Bank (Kreditanstalt für Wiederaufbau) által kezelt program is, 
melynek célja, hogy javítsa az épületek energiahatékonyságát. Vonzó hitelkondíciókat 
kínálnak a lakosság számára, illetve a hatékonyságot jelentősen javító épületfelújításokhoz 
pénzügyi támogatást nyújtanak. Ez a program az energiaigények csökkenéséhez vezet, amely 
nyilvánvalóan előnyös a lakosság számára, hiszen nemcsak a fogyasztásuk csökken, hanem 
ezáltal az energiaszámlájuk is (KUCKSHINRICHS, W.–KRONENBERG, T.–HANSEN, P. 2010).  

Az épületállomány energiafogyasztásának hatékonyabbá tételének két módja van: a régi, 
korszerűtlen és energiazabáló épületeket vagy le kell bontani és újakkal helyettesíteni, vagy 

 

SOLANOVA 
mintáján 

Új 
energiafogyas
z-tás (fűtés) 

(GJ) 

Új havi 
átlagos 

fűtési célú 
hődíj, 

alapdíj 
nélkül (Ft) 

Megtaka-
rítás (Ft) 

FALUHÁZ 
mintáján 

Új 
energiafo-
gyasztás 

(fűtés) (GJ) 

Új havi 
átlagos 

fűtési célú 
hődíj, 

alapdíj 
nélkül (Ft) 

Megtaka-
rítás (Ft) 

Hatékonyság 
növekedés 
(%) 

81   42   

Kétszobás 0,5 1 532 6 531 1,3 4 112 3 951 
Háromszobás 0,7 2 008 8 562 1,8 5 391 5 179 
Lakótelep 
összesen 2 842,0 87 23 424 37 189 332 7 630,0 23 415 505 22 497 251 
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fel kell őket újítani. Az utóbbi megközelítés okosabbnak bizonyul, mert a már meglévő 
épületek felújítása kevesebb energiával jár, mint lebontani azokat. Az erre irányuló kutatások 
alapján megállapítható, hogy a régi épületek komplex renoválása a teljes életciklust tekintve 
mind környezeti, mind pedig gazdasági szempontból kedvezőbb hatású, mintha lebontanánk 
és újakat építenénk helyettük. A régi épület lebontásába, a keletkező hulladék kezelésébe, az 
új épületbe, a használt csúcstechnológiás rendszerekbe ölt energia és nyersanyagmennyiség 
teszi versenyképessé a felújításokat. Továbbá, a már ma is ismert felújítási módszerek 
alkalmazásával megnövelhető az épületek értéke, és nagyobb nyereséget is lehet elérni hosszú 
távon. Ráadásul a panelházak esetében szinte nem is beszélhetünk a lebontásról, itt 
mindenféleképpen a korszerűsítésben, felújításban kell gondolkodnunk. 

A német program nagy előnye, hogy nem csak az épületállomány tulajdonságainak 
javításához és az energiafogyasztás csökkentéséhez járul hozzá, hanem javítja a 
foglalkoztatást is. A német kormány újabb és újabb forrásokat különít el azzal a céllal, hogy 
fellendítse a keresletet, és ezáltal megvédje a munkahelyeket. Így a program már nem csak a 
klímapolitika része, hanem foglalkoztatottságot is generál (leginkább az építőiparban). 

A lakosság számára az épületek energiahatékonysági felújításában az egyik legvonzóbb 
eredmény a fűtési költségek várható csökkenése. Olyan lakók esetében különösen 
meghatározó tényező ez, ahol a lakás nem saját tulajdonban van, hanem csak bérlik azt, a 
magas bérleti díjak miatt pedig nagyon sokat számít a felújítással járó költségcsökkenés (ez a 
tényező a magyarországitól gyökeresen eltérő tulajdonszerkezet esetében valóban kiemelkedő 
szempontnak mondható, de hazánkban is jellemző, hogy a háztartások energiafogyasztásában 
a fűtési energiaigény kiemelkedően magas hányadot képvisel). Mivel ezek a felújítások (a 
fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a szigetelés) hosszú távú beruházások, így a teljes 
megtakarítás még nagyobbnak bizonyul majd, ha a jövőbeli fűtési költségeket is figyelembe 
vesszük. Az energiaárak ugyanis évről évre egyre nőnek, és feltételezhető, hogy a jövőben is 
ez a növekvő tendencia mutatkozik majd (KUCKSHINRICHS, W.–KRONENBERG, T.–HANSEN, P. 
2010). 

Ugyanakkor a befektetők számára nem csak a számlák és költségek csökkenéséből 
származik előny, hanem egyrészt megnő az otthonuk értéke és várható élettartama is, 
másrészt pedig szociális oldalról nézve nő a lakók komfortérzete is. Elmondható tehát, hogy a 
felújítási intézkedések – melyeknek elsődleges célja az energiafogyasztás csökkentése – 
további olyan járulékos haszonnal járnak, mint például a megnövekedő komfort- és 
kényelemérzet, vagyis a német kormány programjának nem csupán pénzben kifejezett előnyei 
vannak. Kétségtelen tehát, hogy a bemutatott német mintához hasonló támogatási rendszer 
hazánkban is többszörös megtérülést jelenthetne. A legnagyobb eredményeket ugyanis 
ösztönzéssel, motiválással lehet elérni, amihez szükség van a lakosság tájékoztatására is. 
Nagy előrelépéseket lehetne elérni már csupán azzal is, ha az emberek számára nyilvánvalóvá 
válna, hogy ha otthonuk átesik egy energiahatékonysági felújításon, akkor utána sokkal többet 
fog érni később a piacon (POPESCU, D.–BIENERT, S.–SCHÜTZENHOFER, C.–BOAZU, R. 2011). 

A megfelelő támogatási, ösztönző rendszerek, illetve a leghatékonyabb műszaki 
megoldások alkalmazása mellett harmadik pillérként megjelenik az emberi tényező is a 
növekvő energiafogyasztás elleni küzdelemben. A lakossági szektor fogyasztásának 
csökkentése komoly feladatot és kihívást jelent világszerte. Azonban a megfelelő oktatási, 
nevelési, tájékoztatási eszközök alkalmazásával az egyének és közösségek fogyasztási 
szokásai kitartó munkával alakíthatók, változtathatók. Számtalan módszert dolgoztak ki az 
évek során a leghatékonyabb megoldások keresése során. 

Az egyik lehetőség egy olyan információs rendszer kialakítása lehet, amely segítségével 
egy adott háztartás minden egyes tagja pontos képet kaphatna arról, hogy mekkora a saját, 
valós energiafogyasztása. Komoly visszatartó erő lehetne, ha például egy, a konyhába 
beépített kijelzőn főzés közben pontosan láthatnánk, hogy éppen mennyi energiát használunk 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS ÉPÍTÉSZET, ÉPÜLETENERGETIKA 

 333

fel az adott tevékenységünkhöz. Ezt látva pedig – részben saját pénztárcánkra gondolva – 
csökkenne az energiafogyasztás azáltal, hogy kikapcsolnánk azokat a készülékeket és 
eszközöket, amelyeket valójában nem is használunk és nincs szükségünk rájuk. 

Már született számos olyan tanulmány, amely a lakosok energiatakarékossági tudatosságát 
és az energiaigény csökkentésének potenciáljait vizsgálja. Az ehhez kapcsolódó elemzéseket 
egy úgynevezett online „energiafogyasztási információs rendszer” (Energy Consumption 
Information System [ECOIS]) kiépítésével végezték, melyet a vizsgálat idejére 9 házban 
telepítettek, és a mért adatokat (energiafogyasztás, külső- és belső hőmérséklet) felhasználva 
értékelték a rendszer hatékonyságát. A kapott adatokat összehasonlították a rendszer telepítése 
előtti állapotokkal, így egy átfogó képet kaphattak a hatékonyságról. A főbb megállapítások 
és eredmények a következők voltak:  

 a rendszer telepítése 9%-os energiafogyasztás-csökkenéshez vezetett, 
 a vizsgált háztartások tagjai nagy érdeklődést mutattak a rendszer iránt, és különösen 

érdekelte őket a napi terhelési görbe, ami részletes információkkal szolgált a pillanatnyi 
fogyasztásukról, 

 nőtt az energiamegtakarítási tudatosság a háztartás tagjaiban; egyre többször 
kapcsolták ki a készülékeiket a készenléti (standby) módból, és jobban odafigyeltek a 
működésükre is (azaz mérlegelték, hogy egyáltalán szükségük van-e arra, hogy az adott 
készülék bekapcsolt állapotban legyen), 

 az energiamegtakarítás nem csak azon készülékek esetében jelentkezett, amelyek a 
vizsgálat tárgyát képezték, hanem az összes többi, egyéb eszköz esetében is, amelyek nem 
voltak rákötve a vizsgálati rendszerre és azok adatai nem befolyásolták a mérést. 

Az ECOIS telepítésével a helyiségek fűtési energiafogyasztása kapcsán is nagy 
előrelépéseket lehet elérni. A háztartás tagjai a pontos fogyasztási adatokat látva a kiindulási 
adatokhoz képest szinte minden esetben csökkentették a fűtési energiafogyasztásukat. A 
rendszer telepítése után az átlagos szobahőmérséklet is majdnem minden esetben csökkent. 
Ennek oka egyrészt az, hogy a lakók megváltoztatták a fűtőtestek beállításait, másrészt 
csökkentették a fűtési időt is (UENO, T.–SANO F.–SAEKI, O.–TSUJI, K. 2005).  

A fentiek alapján úgy gondoljuk, hogy lényeges volna kialakítani hazánkban is egy olyan 
információs rendszert, melynek segítségével a háztartások pontos képet kaphatnának a saját 
fogyasztásukról. Ennek segítségével elérhető volna az energiafogyasztás csökkentése 
közvetlenül a legalsóbb szinteken. Az egyes energiahatékonyságot növelő beruházások 
elvégzése után (hőszigetelés, nyílászáró csere stb.) pedig pontosan nyomon lehetne követni a 
fogyasztás fokozatos csökkenését, és az egyre jobb eredmények még inkább ösztönözhetnék 
az energiafelhasználás redukálását. 

Érzékelhető, hogy az épületek energiahatékonyságát fokozó beavatkozások nem pusztán 
műszaki megoldások tömkelegét jelentik, hanem egy átfogó, komplex problémával állunk 
szemben. Ez a probléma abban az esetben még súlyosabb, amikor olyan társadalmi rétegek 
körében vizsgálódunk (például az Újhegyi-lakótelep esetében), akik hatványozottan vannak 
kitéve az energiaárak változásában rejlő veszélyeknek, illetve akik szűkös anyagi lehetőségeik 
miatt képtelenek saját erőből finanszírozni a szükséges átalakításokat. 

Véleményünk szerint már a kutatás bemutatott kivonatából is egyértelműen következik, 
hogy ezen komplex probléma megoldása csakis egy hasonlóan komplex eszközrendszer 
alkalmazásával orvosolható (mely nem merül ki az alkalmazott műszaki megoldások 
sokszínűségében). 
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Az épületenergetikai követelményekre és az épületek energetikai 
tanúsítására vonatkozó magyar szabályozás ökológiai nézőpontból 

 
 

Abstract 
 
This article examines – from an ecological point of view – the two main regulatory tools (energy 
requirement and energy labelling of buildings) of cutting energy consumption of household sector in 
Hungary. From this view nowadays is critical to decrease total energy consumption in absolute terms 
in order to leave in harmony with Hungary’s biocapacity. Regarding that 61% of final energy 
consumption arises from household sector, for the regulator the easiest way to motivate energy 
conservation is to focus on this sector. Unfortunately we will see that these tools in their present form 
are not eligible to answer the purpose. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Ezen írás keretében a háztartási szektor energiafelhasználásának csökkentésére irányuló 
két eszköz (az épületenergetikai követelmények és az épületek energetikai tanúsítása) 
ökológiai szempontú értékelésére vállalkozom. Ökológiai szempontból ugyanis a fenntartható 
energiajog egyik pillére, az energiafelhasználás abszolút csökkentése. Ez azt jelenti, hogy az 
ország teljes energiafelhasználását – az energiahatékonyság növeléséből adódó – esetleges 
negatív visszahatásokat elkerülve csökkenteni kell. Tekintve, hogy hazánk végső 
energiafelhasználásának 61%-a a lakossági és kommunális szektorból ered, azok az 
intézkedések ösztönözhetik legeredményesebben az energiatakarékosságot, amelyek erre az 
ágazatra irányulnak. Természetesen vannak egyéb az ágazat energiafelhasználásának 
csökkentésére ható eszközök is (pl. energiaár befolyásolása, energiatakarékosság állami 
támogatása, háztartási berendezések energiahatékonysági követelményei, energiacímkék, 
okos fogyasztásmérők stb.), de a terjedelmi korlátok miatt, ezekre itt részletesebben nem térek 
ki.  

Az alábbiakban mindenekelőtt egy vázlatos képet festek az irányadó szabályozásról. Ennek 
kapcsán elöljáróban meg kell jegyeznem, hogy az épületek energiahatékonyságára vonatkozó 
magyar követelmények lényegében az Európai Unió irányelveinek való megfelelést 
szolgálják. Bár az épületek energiateljesítményére vonatkozó európai szintű szabályozás a 
közelmúltban frissült (a 2002/91/EK irányelvet felváltotta a 2010/31/EU irányelv), a magyar 
jogalkotó még nem teljesítette implementációs kötelezettségét, ezért a hatályos szabályozás 
még a 2002/91/EK irányelv végrehajtását szolgálja. 

 
 

2. Épületenergetikai követelmények 
 
Az épületenergetikai követelmények meghatározása a közigazgatási szabályozás tipikus 

eszköze, hiszen a jogalkotó az építési engedély odaítélését ahhoz köti, hogy az épület 
megfelel a hatályos épületenergetikai követelményeknek. Ezeket az előírásokat hazánkban a 
7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 1. melléklete tartalmazza. Eszerint követelmények 
vonatkoznak az épületek határoló és nyílászáró szerkezeteinek hőátbocsátási tényezőire, a 
                                                 
1 Dr. Bányai Orsolya Debreceni Egyetem, Agrárjogi, Környezetjogi és Munkajogi Tanszék, Debrecen 
E-mail: banyai.orsolya@law.unideb.hu 
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fajlagos hőveszteség-tényezőre, valamint az épület összesített energetikai jellemzőire. Ez 
utóbbi tekintetében az elvárások az épület rendeltetésétől (lakó-, iroda, oktatási- vagy egyéb 
funkciójú épület) függően eltérőek. Ezek a szabályok biztosítják az új épületek, valamint a 
jelentősebb felújításon áteső épületek alacsony energiaigényét és ezzel a környezetre 
gyakorolt kisebb hatását. Az eszköz hatékonyságát javítja, hogy 2020-ra az új irányelv 
értelmében valamennyi új épület közel nulla energiaigényű kell, hogy legyen. A rendelet 
hatékonyságát azonban jelentősen rontja, hogy az előírásait csak új épületek esetén, valamint 
meglévő épületek jelentős felújítása esetén kell alkalmazni. Meglévő épületek esetében is 
csak akkor, ha azok hasznos alapterülete meghaladja az 1000 m2 

–t. Az új irányelv annyiban 
javít e helyzeten, hogy a jövőben már nemcsak az 1000 m2 feletti, hanem valamennyi 
meglévő épület vonatkozásában törekedni kell arra, hogy azok energiahatékonysága javuljon 
és megfeleljen az új épületekre irányadó előírásoknak. Igaz, hogy csak abban az esetben, ha 
ez műszaki, gazdasági és funkcionális szempontból megvalósítható. A “gazdasági, műszaki és 
funkcionális megvalósíthatósággal” kapcsolatos feltétel azonban egyértelműen kibúvót 
szolgáltat az épületek tulajdonosai számára. Az, hogy a meglévő épületek lényegében ki 
vannak vonva a jogszabály hatálya alól – holott köztudottan ezek alkotják egy ország 
épületállományának jelentős részét és az új épületek ehhez képest csak egy kis hányadot 
jelentenek – alapjaiban kérdőjelezi meg a szabályozás hatékonyságát. Van még egy nagyon 
fontos hátránya az ilyen szabályozási eszköznek, mégpedig, az hogy nem alkalmas sem a 
negatív visszahatások, sem a fogyasztói magatartásból adódó problémák kezelésére. Ez azt 
jelenti, hogy az épületek energiahatékonyságának javulásából származó előnyöket, 
semlegesíti az, ahogyan a lakosság az energiát használja. Ez megnyilvánulhat például abban, 
hogy előszeretettel vásároljuk a legújabb elektronikus eszközöket, vagy egyszerűen az olyan 
szokásokban, hogy az üres épületet fűtjük stb. Márpedig, ha ez az eszköz jelenlegi formájában 
nem alkalmas a háztartási ágazat energiafelhasználásának jelentősebb csökkentésére, az 
egyben el is jelentékteleníti azt az (elsősorban anyagi) áldozatot, amelyet az új épületek 
építtetői vállalnak a szigorúbb épületenergetikai követelményeknek való megfeleléssel. 
Vagyis gyakorlatilag teljesen fölöslegesen rónak többletterheket az állampolgárokra. Az ún. 
“okos szabályozási” (smart regulation) modell szerint az ilyen szabályozási kudarcokat úgy 
lehet kijavítani, ha vegyesen alkalmazzák a szabályozási eszközöket (DAWES, R. 2010). Ezzel 
azt lehet elérni, hogy az egyik eszköz hátrányait egy másikkal küszöböljük ki. Jelen esetben 
ez a másik eszköz az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása. Lássuk, hogy ez alkalmas-
e az előbb feltárt probléma kezelésére. 

 
 

3. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása 
 
Míg az épületek energetikai követelményei a fogyasztók magatartását befolyásoló 

közvetlen eszköz, addig az épületek energetikai jellemzőinek tanúsítása közvetett eszköz. A 
fogyasztók informálásával biztosítja, hogy azokat az épületeket részesítsék előnyben, amelyek 
energiafelhasználása kisebb. Az épületek energetikai jellemzőiről adott tájékoztatás ezzel arra 
ösztönzi a tulajdonosokat, hogy javítsanak az épületek energiahatékonyságán, mert ezzel azok 
többet érnek a piacon. Az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. 
(VI. 30.) Korm. rendelet 2009. január 1-jével lépett hatályba, vagyis az új épületekre ettől 
kezdve kell alkalmazni, a meglévő épületekre csak 2011. december 31. után. Ezen időpontig 
önkéntes alapon történik a tanúsításuk. A rendelet szerint az épület energetikai jellemzőit – 
amennyiben nem rendelkezik érvényes energetikai tanúsítvánnyal – minden új épület építése, 
meglévő épület (önálló rendeltetési egység, lakás) ellenérték fejében történő tulajdon-
átruházása/ bérbeadása, vagy 1000 m2-nél nagyobb hasznos alapterületű hatósági rendeltetésű, 
állami tulajdonú közhasználatú épület esetén tanúsítani kell. Vagyis az épületenergetikai 
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követelményekkel ellentétben a tanúsítvány nagy előnye, hogy jóval szélesebb körben 
alkalmazandó. Új épület építése esetén az energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről az 
építtetőnek az épület tényleges használatbavételéig kell gondoskodnia. Az energetikai 
tanúsítvány beszerzésének kötelezettségéről, az építésügyi hatóságnak az épület 
használatbavételi engedélyében kell tájékoztatnia az építtetőt. Vagyis a tanúsítvány megléte 
nem feltétele sem az építési, sem a használatbavételi engedélynek. Ellenérték fejében történő 
tulajdon-átruházás vagy bérbeadás esetén a tanúsítvány beszerzése a tulajdonos feladata, amit 
a szerződés megkötését megelőzően, de legkésőbb a szerződéskötésig a vevőnek kell átadnia, 
a bérlőnek pedig bemutatnia. Természetesen ez nem kötelező abban az esetben, ha a 
tulajdonos már rendelkezik ilyen tanúsítvánnyal. Ugyancsak mentesül a „lakcímke” 
beszerzése alól a tulajdonos a használatba vételi engedélyt (bejelentést) megelőző tulajdon-
átruházás esetén, ha ugyanabban az ingatlanban résztulajdonnal rendelkező tulajdonos szerez 
ellenérték fejében további tulajdonrészt, valamint az épület (önálló rendeltetési egység, lakás) 
egy éves vagy annál rövidebb idejű bérbeadása esetén. Az első kivétel magyarázata, hogy az 
új tulajdonos a használatbavételi engedélyezési eljárásban úgyis kap majd tájékoztatást a 
lakcímke beszerzésére vonatkozó kötelezettségről. A második kivétel abból adódik, hogy egy 
épületen belül elhelyezkedő lakások általában hasonló energetikai jellemzőkkel bírnak. A 
harmadik pedig arra vezethető vissza, hogy a rövid távú bérbeadás esetén az energetikai 
fejlesztés sem a bérlőnek, sem a tulajdonosnak nem érdeke. Ez a kivétel ugyanakkor kiskaput 
jelenthet lakások bérbeadása tekintetében. Az igazolás főszabály szerint csak az épület 
egészére, meglévő épület esetén azonban az épület önálló rendeltetésű egységére is kiállítható. 
Érthető az a rendelkezés, hogy abban az esetben, ha az épületben levő önálló rendeltetési 
egységek (lakások) fűtése, szellőzése és a használati meleg víz szolgáltatása azonos rendszerű 
vagy egy rendszert alkot, a tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani. 

A tanúsítást új épületek esetén a kivitelezési dokumentáció és az építési napló részét 
képező felelős műszaki vezetői nyilatkozat alapján végzik, míg meglévő, illetve hatósági 
épületeknél a rendelkezésre álló számlák és tervrajzok alapján kell elvégezni. E jogszabályi 
rendelkezések helyessége erősen kétséges. A számlák alapján történő tanúsítás hitelessége 
ugyanis megkérdőjelezhető, hiszen az eredményt befolyásolják a lakásban élők fogyasztási 
szokásai vagy a meteorológiai tényezők is (TÓTH, P. 2010). A rendelet ugyanakkor 
lehetőséget kínál arra, hogy a tulajdonos a számlás módszer helyett a számításos 
(szemrevételezésen alapuló) módszert válassza. A lakás tényleges energetikai állapotáról ez a 
módszer valósabb képet adhat, tehát az energiatanúsítvány valóságnak való megfelelését az 
elkészítés módszere is befolyásolni fogja a gyakorlatban. Probléma ezzel kapcsolatban, hogy 
az energetikai tanúsítványnak ugyanakkor nem kell tartalmaznia azt, hogy milyen módszer 
alapján készült, s ily módon elmossa az említett különbségeket.  

A szabályozás pozitív elemeként értékelhető, hogy egyszerűsített tanúsításra van lehetőség 
abban az esetben, ha az épületben lévő hőtermelő vagy légkondicionáló berendezésre 
felülvizsgálati igazolás készült, ugyanis a tanúsítás során ezek eredményeit tényként kell 
figyelembe venni. Az energetikai tanúsítást a települési önkormányzat, az energiaszolgáltató 
szervezet, illetve gazdálkodó szervezet, külföldi vállalkozás magyarországi fióktelepe 
folytathat, feltéve, hogy a tevékenység ellátásához a kormányrendelet 9.§ (1) bekezdésében 
előírt feltételeknek megfelelő tanúsítót foglalkoztat vagy megbíz.  

Energetikai tanúsítói tevékenységet csak az épített környezet alakításáról és védelméről 
szóló 1997. évi LXXVIII. törvényben és az egyes építésügyi szakmagyakorlási 
tevékenységekről szóló 192/2009. (IX.15.) kormányrendeletben meghatározott feltételekkel 
lehet folytatni (szakirányú végzettség, 1 év szakmai gyakorlat és jogosultsági vizsga). 
Tekintettel arra, hogy a tanúsítótól elvárt a függetlenség, tiltani kellene, hogy az, aki egy 
épület építésében, tervezőként, kivitelezőként, műszaki vezetőként vagy műszaki ellenőrként 
részt vett, ne tanúsíthassa a „saját épületét” (FRITZ, P. 2008).  Ezzel kapcsolatos 
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összeférhetetlenségi szabállyal azonban nem találkozhatunk. A szakember a tanúsítás 
elvégzéséért természetesen díjra jogosult, azonban ennek mértéke (nagyon helyesen) 
korlátozott. Ez ugyanis egy olyan érzékeny kérdés, ami az egész tanúsítási rendszer 
sikerességét befolyásolhatja. A díj összege megkezdett óránként legfeljebb 5500 Ft lehet, de a 
tanúsítás elszámolható időigénye így is legfeljebb 2 munkaóra (kivéve a hatósági épületeket). 
Kivételes esetben magasabb összegű óradíj is megállapítható, ha a tanúsítási tevékenység 
hosszabb tudományos vizsgálódást vagy a megrendelésben rögzített, speciális műszeres 
vizsgálatot igényel. A kivételes óradíj felső határa így is az alapdíj két és félszerese lehet. Az 
óradíjon felül a tanúsító költségtérítést is kérhet, amely fedezi az utazással, a szemlével, a 
fényképezéssel, felméréssel, valamint a fénymásolással járó szükséges és igazolt kiadásait. Az 
utazással eltöltött idő óradíja azonban nem haladhatja meg a tanúsítás óradíjának 50%-át. 

A tanúsítvány formai és tartalmi követelményeit a rendelet 1., 2. és 3. számú melléklete 
tartalmazza. Az épületet „A+” kategóriától „I” kategóriáig terjedő osztályokba lehet besorolni 
az energetikai jellemzői alapján. A „C” kategória az, amely éppen megfelel a jogszabályi 
követelményeknek. Ha az épület energetikai minőségi osztálya nem éri el a „C” kategóriát, 
akkor a tanúsítást megrendelő döntése szerint a tanúsítvány azonnal megvalósítható, energia-
megtakarításra irányuló üzemviteli intézkedéseket, illetve hosszabb távon megvalósítható 
energiahatékonyságot növelő, felújítási, korszerűsítési munkákhoz kapcsolódó javaslatot is 
tartalmaz. A javaslatnak az épület rendeltetését, műszaki állapotát figyelembe vevő, 
költséghatékony megoldásra kell irányulnia, és figyelemmel kell lennie a reális 
megvalósíthatóságra is. Az épületenergetikai tanúsítás nagy hátránya azonban, hogy a 
fejlesztések megvalósítására a tulajdonos már nem köteles. Vagyis úgy is dönthet, hogy a 
javaslatok ellenére, nem tesz semmit az épület energiahatékonyságának javítása érdekében.  

A tanúsítvány tíz évig érvényes, azonban ha időközben az épületre irányadó jogszabályban 
meghatározott követelményérték megváltozik, az épület energetikai minőségi osztályba 
sorolását ismételten el kell végezni. E jogszabályi rendelkezés betartatása alapvető fontosságú 
az épület-energetikai tanúsítás rendszerének működésében, hiszen a 2002/91/EK irányelv 
alapján az épületekre vonatkozó energetikai követelményeket 5 évente felül kell vizsgálni. 
Tekintettel arra, hogy erre hazánkban 2011-ben, majd 2016-ban kerül sor, és 2020-ra a 
követelmények a közel nulla energiaigényű épületekhez kell, hogy igazodjanak, az 
épületenergetikai előírások valószínűleg szigorodni is fognak a felülvizsgálatok 
eredményeképpen. Az épület- (lakás-) tulajdonosok azonban jogkövetkezmények hiányában 
valószínűleg nem fognak ilyen gyakorisággal új minősítésért folyamodni. Ez a probléma 
azonban az egész épületenergetikai tanúsítás eredményességét és hitelességét is alááshatja. 

Az energetikai tanúsítás csak úgy töltheti be a funkcióját, ha széles körben alkalmazzák. 
Tekintettel arra, hogy ez az intézmény jelenleg még nem ismert, egyfelől fontos lenne a 
népszerűsítése (pl. egy kormányzati kampány keretében), az alkalmazás ösztönzése, valamint 
a tanúsítás elmaradása esetén a megfelelő jogkövetkezmények alkalmazása. Az 
energiatanúsítványok beszerzését motiválhatja például, hogy a vállalkozások ennek költségeit 
leírhatják az adójukból, valamint az, hogy épületfelújítási pályázatok esetén a támogatás 
feltétele az energiatanúsítvány megléte. Ugyanakkor a negatív jogkövetkezmények teljesen 
hiányoznak a szabályozásból. Márpedig félő, hogy a leginkább környezettudatos 
állampolgárokat leszámítva, a lakosság többsége könnyen kivonhatja magát a lakcímkék 
beszerzésének kötelezettsége alól, annak ellenére, hogy a kormányrendelet a tanúsításra 
jogosultak viszonylag széles körének meghatározásával és az óradíjak maximálásával 
hozzájárul a tanúsítás költségeinek minimalizálásához. Ezt a problémát felismerve, a 
2010/31/EU irányelv már kifejezetten megköveteli a tagállamoktól megfelelő szankciók 
alkalmazását. Hatékony szankciók kilátásba helyezésével a szabályozás hatékonysága 
kétségtelenül javulna. A szankcióknál is egyszerűbb, bár nem minden esetben alkalmazható 
módszer, ha egyszerűen a használatbavételi engedély egyik feltételeként rögzítenék az 
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energetikai tanúsítvány meglétét. Nem hatásos ez a megoldás a felülvizsgálati kötelezettség 
betartatására.  

Összességében tehát az energiatanúsítás jelenlegi formájában nem működőképes. Javítani a 
jogkövetkezmények alkalmazásával lehetne, de még így is marad egy gond: nincs garantálva, 
hogy rossz minősítés esetén a tulajdonosok tényleg meg is valósítják a korszerűsítési 
javaslatokat. Emiatt a tanúsítás nem alkalmas az épületenergetikai követelményekkel 
kapcsolatos szabályozás hibáinak korrigálására. Vannak ugyan más eszközök is a háztartási 
ágazat energiafelhasználásának csökkentésére (pl. közszektor példamutatása, hőtermelő és 
klímaberendezések időszakos felülvizsgálata stb.), de jellegüknél fogva ezek sem tűnnek 
alkalmasnak arra, hogy a háztartási ágazat teljes energiafelhasználását stabilizálják, majd 
csökkentsék. Amennyiben ez így van, akkor következik a kérdés, hogy mit lehet tenni e 
hiányosság korrigálására. Az alábbiakban erre kísérelek meg választ adni. 

 
 

4. Javaslat a szabályozás hatékonyságának növelésére 
 
Ruth Dawes megoldásként az épületenergetikai követelmények kiterjesztését javasolja az 

épületek szélesebb körére (DAWES, R. 2010). Ezt a lehetőséget vizsgálta már többek között az 
ENSZ Környezetvédelmi Programja 2007-ben. Álláspontja szerint a követelmények 
alkalmazását lehetne az épületeladás vagy a lakcímke egy bizonyos energiahatékonysági 
szintjéhez kötni (DAWES, R. 2010). Ez ugyan jelentősen növelné az érintett épületek számát, 
de ezzel valóban hatékony lehetne a szabályozás. Az alacsony jövedelmű háztartásokat ki 
lehetne vonni a kötelezettség alól, azonban tekintettel arra, hogy általában ezeknek a 
háztartásoknak lenne a legnagyobb szüksége az energiahatékonysági fejlesztésekre, számukra 
e célból külön állami támogatást lehetne biztosítani. Ilyennel találkozhatunk például az 
Egyesült Királyságban, ahol az ún. „Warm Front Scheme” keretében nyújtanak a 
rászorulóknak energiahatékonysági támogatást (DAWES, R. 2010). 

Ilyen lépésekkel a kormányzat egyértelmű jelzéseket adna a háztartási ágazat 
energiafelhasználásának csökkentésére vonatkozóan. Mivel azonban a követelmények 
kiterjesztése sem orvosolja a fogyasztói magatartással, valamint a negatív visszahatásokkal 
kapcsolatos problémákat, további fontos eszköz az energiaár viszonylag magasan tartása, 
valamint a fogyasztók energiafelhasználási szokásainak a fejlesztése tájékoztató 
kampányokon keresztül. 

 
 

5. Összegzés 
 
A fentiek során bemutattam az épületek energetikai követelményeivel és az épületek 

energetikai tanúsítással kapcsolatos hatályos magyar szabályozást, figyelemmel a 2010/31/EU 
irányelv implementációjából adódó jogalkotási kötelezettségekre is. A szabályozást abból a 
szempontból vizsgáltam, hogy jelenlegi formájában alkalmas-e arra hogy csökkentse a 
háztartási ágazat energiafelhasználását. Ennek eredményeképpen megállapítottam, hogy a 
hatályos szabályozás egyelőre távolról sem alkalmas az ökológiai célok érvényesítésére, ezért 
javaslatokat fogalmaztam meg annak érdekében, hogy javuljon a helyzet. Ezek többsége (pl. 
szankciók alkalmazásának szükségessége a lakcímke-rendszerben) az új épületenergetikai 
irányelv implementációjával kiküszöbölhető, azonban még így is marad egy olyan probléma, 
amelyet az irányelv nemzeti jogba átültetése sem old meg. Ez azzal kapcsolatos, hogy az 
épületenergetikai követelmények csak az épületállomány töredékét érintik. Mivel az 
energetikai tanúsítás nem alkalmas-e probléma orvoslására – tekintve, hogy az energetikai 
audit eredményeképpen megfogalmazott korszerűsítési javaslatok nem kötelezik arra a 
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tulajdonost, hogy azt meg is valósítsa – szükséges a szabályozás fejlesztése. Ennek egyik 
lehetséges módjaként az épületenergetikai követelmények hatályának kiterjesztését 
javasoltam.  
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Abstract 
 
Several organizations offer certification for green buildings. But to what extent do these systems 
contribute to the energy and environmental efficiency of new buildings in Hungary? When comparing 
the LEED and BREEAM certification systems in the Hungarian building environment we can see that 
several requirements of both systems are already covered by legislation and about half of the points 
are easy to fulfil. A newly built project in Budapest can receive a LEED Gold or a BREEAM Very 
Good without applying major changes to the design and construction practices. However, when 
applying for higher certification levels the implementation of practices with a more complex approach 
are needed, with more design input and expenditure. The developers are not motivated to fulfil these 
requirements, however, if they do so their project can actually be green. 
 
 

1. Bevezetés 
 

Az emberi tevékenységek nagy része zárt térben történik. Ezek alapján nem csoda, hogy az 
épületek jelentősen hozzájárulnak a környezet erőforrásainak felemésztéséhez és a 
szennyezéséhez. A fogyasztások és kibocsátások jó része pazarlásból adódik, egy jól 
megtervezett épülettel jelentős csökkentések könyvelhetők el. 

Az épületek minőségének javításához ösztönző erő szükséges. A környezettudatos elvek 
mellett elköteleződő és jól teljesítő épületek minőségének igazolására egy áttekinthető, 
elismert értékelési módszer szükséges. 

A fenti gondolatmenetre alapozva hirdetik magukat az egyre inkább teret nyerő 
környezettudatos épületminősítő rendszerek. A hazai ingatlanfejlesztők a szokványos 
építőipari minőséghez képest egy hozzáadott értéket látnak a minősítések megszerzésében és 
ezzel a hozzáadott értékkel az építőipari válságból való kilábalást remélik.  

A következő cikkben azt vizsgáljuk, hogy a minősítő rendszerek valójában milyen szintű 
környezettudatos minőséget képviselnek, és egy új építésű magyarországi irodaépület esetén 
milyen eredmények érhetők el. 

 
 

2. Hazánkban elérhető környezettudatos minősítő rendszerek 
 
A hazai piacon két minősítő rendszer szerint kerültek már épületek minősítésre: az 

amerikai LEED rendszer és a brit BREEAM rendszer. 
A két rendszer alapfilozófiája, követelményrendszerének témakörei hasonlóak: tervezzünk, 

építsünk és üzemeltessünk minél környezettudatosabb módon, törekedjünk az 
energiafogyasztás minimalizálására, használjunk környezetbarát anyagokat, és teremtsünk egy 
egészséges épített környezetet. A minősítések különböző kritériumrendszerek alapján, 
jellemzően pontrendszer segítségével értékelik a minősítendő épület teljesítményét, és az elért 
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pontszám alapján különböző szintű oklevelekkel ismerik el, értékelik azokat.3 A minősítés 
eléréséhez kötelező és választható pontok teljesítése szükséges. A kötelező pontok 
megszerzése LEED esetén minden projektre érvényes, BREEAM esetén azokban a minősítési 
szinthez kötődnek. A továbbiakban a LEED 2009 New Construction és a BREEAM 
International Commercial – Office 2009 rendszereket vizsgáljuk. 

 
 

3. Adottságként teljesülő követelmények 
 
A követelményrendszerek tartalmaznak olyan elemeket, amelyek a hazai jogszabályi 

környezethez vagy az általános építési gyakorlathoz képest nem jelentenek többletet. 
A minősítést megpályázó, fő közlekedési útvonalak mentén, sűrű városi szövetben 

elhelyezkedő épületek a fenntartható telekválasztásért járó pontok mind a LEED, mind a 
BREEAM esetében többségében minden akadály nélkül teljesül. 

A LEED által kötelezően előírt CFC-mentes hűtőközegek alkalmazása hazánkban a 
Környezetvédelmi Minisztérium 22/1993. (VII. 20.) KTM-rendeletének és annak 
módosításainak betartásával teljesül. 

A BREEAM fénycsövek nagyfrekvenciájú elektronikus előtéteinek alkalmazására 
vonatkozó előírása – amely az egyetlen kredit, amely már Pass szinttől kötelező – általánosan 
elterjedt követelményt tartalmaz. 

A BREEAM minősítés esetén alkalmazható harmonizált európai szabványok további 
könnyebbséget jelentenek európai minősítés esetén, például a külső és belső megvilágításra 
vonatkozó MSZ EN 12464 szabványsorozat alkalmazásával. 

 
 

4. Adottságként nem teljesülő követelmények 
 
A hazai építőipari gyakorlathoz képest mindenképpen előremutató követelményeket 

tartalmaznak a minősítő rendszerek: 
Az energiahatékonysággal kapcsolatos követelmények támogatják a hazai gyakorlathoz 

képesti jobb épületek elérését. A BREEAM előírásai szerinti hűtőközegek alkalmazása nem 
bevett gyakorlat, és a követelmény jóval szigorúbb a LEED előírásainál is. A belső téri 
komfort témakörében a BREEAM előírásai a legionella kialakulásának megelőzésére a 
tervezői gyakorlat számára újdonságokat tartalmaz. A belső hőkomfort szimulációval történő 
modellezése és a komfort szempontok figyelembe vétele az épület telepítésénél szintén 
különlegesnek számít. Az anyaghasználatra vonatkozó előírások teljesítésére a mind a hazai 
gyártóknak, mind az építészeknek fel kell még készülniük. 

A környezettudatos minősítések követelményeinek teljesítése az egyes műszaki 
megoldások biztosításán túl a komplex környezettudatos szemléletmód elsajátításának 
lehetőségét is magában hordozza. Elsősorban a BREEAM minősítés irányoz elő olyan 
lépéseket, amelyek azt segítik elő, hogy az adott fázisban az épület vagy helyszín számára 
legmegfelelőbb megoldások kerüljenek kiírásra. A követelményrendszer az előkészítő, 
koncepciótervi fázisban több pontban megkívánja vizsgálatok, megvalósíthatósági 
tanulmányok elkészítését.  

A bontás előtti állapot felmérése elősegíti a meglévő értékek megtartását, mely egyrészt a 
terület ökológiai értékeit és potenciálját vizsgálja, másrészt a meglévő épületszerkezetek 
megtartását vagy környezet barát módon való elbontását támogatja. 
                                                 
3 LEED rendszer minősítési szintjei: Certified (40-50), Silver(50-60), Gold(60-80), Platina (80-110); BREEAM 
rendszer minősítési szintjei: Pass,(30%≤) Good(45%≤),(Very Good,(55%≤) Excellent (70%≤), 
Outstanding(85%≤) 
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A megújuló energia és a fenntartható közlekedési módok lehetőségeinek vizsgálata és 
értékelése elengedhetetlen ahhoz, hogy a megfelelő rendszerek kerüljenek specifikálásra.  

Az életciklusra vetített költségelemzés alapján történő szerkezet, gépészeti rendszer, 
homlokzat vagy szakipari megoldások választása olyan szemléletmódot követel meg, amely a 
hazai piacon még nem áll rendelkezésre. 

A BREEAM lépéseket tesz annak kiszűrésére, hogy az értelmetlen megoldások helyett a 
valódi haszonnal járó megoldások kerüljenek specifikálásra. Az egyes pontok értékelésénél az 
épület vagy telek adottságait figyelembe veszik, például hegyvidéki terület esetén egy 
síkvidéki területhez képest csökkentett mennyiségű kerékpáros infrastruktúra is 
elismertethető. A LEED rendszer esetén ez a komplex szemléletmód egyelőre korlátozottan 
jelentkezik. 

A BREEAM rendszer bizonyos kérdéseket előremutatóbban kezel, mint a LEED. Ilyen 
példa az alternatív üzemanyagú töltőállomás kérdése. A LEED a tervezők döntésére bízva 
minden alternatív üzemanyag töltését elfogadja, a BREEAM ezzel szemben csak az olyan 
elektromos töltőállomásokat, amelyek megújuló forrásból állítják elő a villamos energiát. 

 
 
5. Az épület működése során felhasznált erőforrásokra vonatkozó követelmények 

összehasonlítása 
 
Energetikai minőség 
Mindkét rendszer kiemelten kezeli az energiafelhasználással, energetikai minőséggel 

kapcsolatos kérdéskört. Az elérhető összpontszám 27-35%-a kapcsolódik valamilyen módon 
az energiához: ezek a követelmények előírásokat tartalmaznak a tervezett gépészeti, 
elektromos rendszerek kialakításával, kivitelezésével kapcsolatban; vizsgálják az épület 
várható, számított energiafogyasztását, és az annak következtében történő károsanyag-
kibocsátást. 

A BREEAM rendszerben az összpontszám 12,4%-a közvetlenül a számított 
energiafogyasztáshoz kapcsolódik. Az alacsonyabb minősítési szinteken nincs kötelezően 
előírt energiahatékonyság, azonban az Excellent fokozat eléréséhez 15%-kal kevesebbet kell 
fogyasztania az épületnek az adott ország energetikai szabályozását kielégítő épülethez 
képest. Hazánkban tehát a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet előírásaihoz kell viszonyítani. A 
176/2008. (VI. 30.) Korm. Rendelet szerinti Energiatanúsítvány elkészítése esetén “B”, azaz 
Követelménynél jobb” minősítéssel már teljesíthető a minimum követelmény. A teljes 
pontszám megszerzéséhez a szabványban előírt értékhez képest 100%-os javulást kell elérni. 

A LEED rendszerben az összpontszám 19%-a kapcsolódik közvetlenül az 
energiafogyasztáshoz. A számítási módszer az ASHRAE 90.1-2007 szerinti dinamikus 
energiamodellezés, melyben a tervezett épület geometriájára épülő referenciaépület és 
javasolt épület energiafogyasztása közötti különbség kerül kiszámításra. Az energiafogyasztás 
alapesethez képesti csökkentése bármely minősítési szint megszerzése esetén kötelező 
követelmény. A minimumkövetelmény teljesítésére 10%-os javulást kell elérni. A kapcsolódó 
opcionális kreditnek 19 pontját már 48%-os hatékonyságnövelés esetén el lehet érni. A 
vonatkozó számítási módszer jelentős eltéréseket tartalmaz a hazai energetikai tanúsítványhoz 
képest, így a pontszám megfeleltetése nem történhet meg. Tapasztalatink szerint egy „A” 
kategóriájú energetikai tanúsítvánnyal rendelkező épület a kapcsolódó pontszám mintegy 
40-80%-át meg tudja szerezni. 

A két rendszer összehasonlításakor látható, hogy a BREEAM a LEED-hez képest 
egyszerűbb, szokványosabb számítási módszert alkalmaz, azonban a pontszám odaítélése 
jóval szigorúbb elvek szerint történik. A LEED rendszerben a maximális pontszámot (19%) 
megszerző épület a BREEAM rendszerben várhatóan csak közepesen teljesít, ami 
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összpontszámba legfeljebb 6-7% körüli számít bele. Látható tehát, hogy egy olyan épület, 
amely az energiahatékonyságra nagy hangsúlyt fektet a LEED rendszerben jobb eredményt 
érhet el. 

Az 31/2010/EU Direktíva értelmében, Európában 2012-ben szigorításra kerül az épületek 
energiahatékonysága és 2020-ig fokozatosan lecsökken „közel nulla” értékre. Az 
energiafogyasztás pontos határértéke ma még nem ismert. A szigorodó energetikai 
szabályozás betartásával változni fog a minősítő rendszerek követelményeinek teljesítéséhez 
szükséges plusz ráfordítás is. A minősítések követelményeinek jövőbeli teljesíthetőségének 
megítéléséhez azonban figyelembe kell vennünk azt, hogy a követelmények két-három évente 
felülvizsgálatra kerülnek, és az építőipar aktuális színvonalának megfelelően szigorításra 
kerülnek. A két vizsgált minősítő rendszer mindegyike 2009-ben került bevezetésre, így 
várhatóan a követelményrendszerük a 2012-es év során szigorításra kerül. Az EU direktíva 
szigorodását várhatóan a BREEAM rendszer le fogja követni, így a megszerezhető 
pontszámok abszolút értéke várhatóan nem változik. Az USA-ban jelenleg nincs az 
európaihoz hasonló szigorúságú intézkedés tervezve. Bár az ASHRAE 90.1-2010-es 
szabványa 30%-os szigorítást irányzott elő a 2004-es kiadáshoz képest, a maximális elérhető 
pontszámhoz tartozó energiafogyasztás egyelőre meg sem közelíti a BREEAM rendszer 
nullenergiás kialakítást. 

A két minősítő rendszer energiafogyasztásra vonatkozó követelményének egységesítésére 
egyezetések indultak meg, azonban ezek nélkül a jogszabályok változásával a két minősítés 
energetikai minősége közötti különbség a jövőben tovább bővülhet. 

Az energiahatékonyságon túl olyan szempontok is szerepet kapnak a minősítés 
értékelésében, amelyek a gépészeti, elektromos rendszerek megfelelő működését, hatékony 
üzemeltetését segítik elő. Mindkét rendszer tartalmaz követelményeket a főbb 
energiafogyasztási módok területenkénti egyedi mérésére, szakaszolására. A minősítő 
rendszerek ezen követelményeinek többsége jól illeszthető a hazai tervezési gyakorlathoz. 

A hazai gyakorlathoz képest előremutató viszont az energetikai rendszerek tervezésének 
minőségi felügyeletéhez, kivitelezésének műszaki ellenőrzéséhez kapcsolódó 
követelményrendszer. Az angolszász commissioning fogalma nem elterjedt hazánkban, 
azonban a LEED rendszer minden projekt számára kötelezően, a BREEAM rendszer pedig az 
Excellent szinttől felfelé kötelezően előírja a feladat elvégzését. A minősítés megszerzéséhez 
egy olyan szakértő részvétele kötelező (Commissioning Agent), aki az épület programtervétől 
kezdve az átadásig nyomon követi a gépészeti és elektromos rendszerek tervezését, 
tendereztetését, kivitelezését és beüzemelését. A szakértő felelőssége, hogy a rendszerek 
specifikálása, beépítése és beüzemelése a tulajdonos igényeit kielégítse. A gépészeti és 
elektromos rendszerek ilyen módon való felülvizsgálata elősegíti, hogy a rendszerek az 
aktuális igényeknek megfelelően kerüljenek megtervezésre, ezáltal a túlméretezések vagy 
alulméretezések kiküszöbölhetők lehetnek. A megfelelő beüzemelés elősegítheti az optimális 
működést, ezáltal csökken a hibás beüzemelésből adódó többletfogyasztás.  

 
Vízfelhasználás 
A vízfelhasználás csökkentése a minősítő rendszerekben 6-10%-os súllyal szerepel. A 

minősítések az ivóvíz-felhasználás csökkentését irányozzák elő egyrészt víztakarékos 
szerelvények, szaniterek beépítésével, másrészt esővízgyűjtés és szürkevíz újrafelhasználás 
révén.  

A LEED-ben kötelezően megkövetelt ivóvízcsökkentés az Amerikában a UPC, és IPC, 
2006 szabványok által előírt víztakarékos szerelvények, szaniterek beépítését veszi 
alapesetnek, amelyekhez képest kötelezően min. 20%-os javulás elérését kell felmutatni. A 
szerelvények vízfogyasztási értékei tarthatók, egy kivétellel. Az alapeseti számításban a 
közösen használt vizesblokkok csaptelepein 4,1 bar nyomáson 1.9 l/perc átfolyás engedhető 
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meg. Az Európában használatos EN 246 szabvány legszigorúbb, Z kategóriájába tartozó 
szerelvény esetén ugyanezen a nyomáson 9 l/perces átfolyás engedhető meg. A nagy 
különbség kompenzálása a többi szerelvény, szaniter víztakarékosságával vagy 
esővízgyűjtéssel történhet. 

 
 

6. Az elért eredmények nyomon követése 
 
A tervezési folyamatban specifikált megoldások a hazai építőipari gyakorlatban gyakran 

nem egyeznek meg a kivitelezés során elkészült megoldásokkal. A BREEAM 2009-es 
változatában ennek megfelelően már beépítésre került egy olyan visszacsatolási kötelezettség, 
amely a megépült szerkezetek terveknek megfelelő kialakításának leellenőrzését kívánja meg. 
A környezetbarát módon való épületkialakítás azonban akkor sem garantál környezetbarát 
üzemeltetést, és a tervezési fázisban előrevetített energiafogyasztási értékek betartását, ha a 
kialakítás a tervezettnek megfelelő módon készült el. A biztosított környezetbarát 
infrastruktúra elengedhetetlen feltétele a környezetbarát üzemeltetésnek, azonban nem 
elégséges feltétele annak. A megfelelő üzemeltetéshez a gépészeti és elektromos rendszerek 
commissioning-je az átadás utáni időszakban jelentősen hozzájárul.  

A környezettudatos minősítések azonban egyelőre nem követelik meg általános érvényűen 
az energetikai rendszerek fogyasztási adatainak nyomon követését, kiértékelését és 
korlátozását. Ez alól kivételt képez a BREEAM Outstanding minősítés, amely az üzemeltetés 
során 3 éven keresztül megköveteli a BREEAM in Use minősítés megszerzését. Meg kell 
azonban jegyezni, hogy az Outstanding minősítési szint eléréséhez olyan magas a mérce, 
hogy nem várható ennek a minősítési szintnek az általános elterjedése.  

 
Amíg a minősítő rendszerekben nincs megfelelő visszacsatolás az épület tényleges 

működtetésére, nem garantálható azok hosszú távú minősége.  
 
 

7. Minősítésből adódó hozzáadott érték 
 
A hazai tapasztalatok azt mutatják, hogy egy, a kor mai színvonalán épülő budapesti 

irodaépület, amely a kivitelezés előrehaladott fázisában van, áttervezések nélkül egy 
alapszintű minősítést utólagosan is meg tud szerezni (BREEAM Pass, LEED Certified). 
Átadás utáni minősítés esetén a magasabb szint eléréséhez átépítés lehet szükséges. Erre példa 
a budapesti Infopark E épülete, amely az átadás után egy évvel korlátozott áttervezéssel 
LEED Silver minősítést szerzett.  

Amennyiben a projekt tervezése alatt már integrálásra kerülnek a minősítő rendszer 
követelményei, egy közepes minősítés is megszerezhető, míg a projekt elején bekapcsolódó 
minősítő részvételével és a szempontok tervezés során való elsajátításával egy jó minősítés 
(BREEAM Very Good, LEED Gold) is megszerezhető bármelyik minősítő rendszerben 
jelentősebb módosítás vagy beruházási költség nélkül (BARTA, ET AL. 2011). 

A LEED esetén mindegyik fokozatnál, a megpályázott elkönyvelhető egy plusz tervezési 
költség, amely a Commissioning Agent és az energetikai modellezés költségeit fedezi. 

A komplex szemléletmódú, átgondolt tervezést igénylő pontok megszerzése BREEAM 
esetén az Excellent minősítési szinthez elengedhetetlen. A hazai tapasztalat azonban azt 
mutatja, hogy bár a beruházók igényt mutatnak a jó minőségű, környezettudatos irodaépületek 
tervezésre, az átgondolt tervezéshez szükséges lépések megtételére, vizsgálatok elkészítésére 
nincs megfelelő motiváció. 
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A követelmények részletes áttekintése alapján kijelenthetjük, hogy a BREEAM a hazai 
körülményekhez jobban alkalmazkodó, mégis szigorúbb követelményrendszernek számít. A 
magasabb minősítési szinthez megkövetelt komplexebb szemléletű pontok teljesítésével a 
BREEAM pontok betartásával az általános gyakorlathoz, és egy LEED épülethez képest is 
egy környezettudatosabb épület hozható létre.  

 
 

8. Összegzés 
 
A környezettudatos épületminősítések megszerzése jó motivációt jelenthet az 

ingatlanfejlesztőknek az ingatlanjaik energiatakarékosabb, környezettudatosabb kialakítására. 
Egy magas minősítési szint megszerzése a BREEAM minősítés esetén megköveteli a 
fejlesztőtől és a tervezőktől, hogy a kialakítás során a hazai gyakorlaton túlmenően, 
átgondoltan kezelje a környezettudatosságot, és döntéseit megfelelő elővizsgálatokra alapozva 
hozza meg. 

A két minősítő rendszer összehasonlításakor megállapíthatjuk, hogy egészét tekintve a 
BREEAM rendszer követelményrendszere némiképp komplexebb és szigorúbb, azonban a 
LEED rendszer egyik erőssége a szigorúbb commissioning megkövetelése. A BREEAM 
hazai alkalmazását segíti az európai szabványokhoz igazodó követelményrendszer. 

A hazai tapasztalat egyelőre azonban azt mutatja, hogy a még korlátozott hazai piacon az 
alacsonyabb minősítési szintek megszerzése is előnyt jelenthet a vetélytársakkal szemben, így 
a magasabb minősítési szintek megszerzése még nem érdeke a fejlesztőnek. Ennek 
megfelelően a nagyobb beruházási és áttervezési költségek nélküli megoldásokat részesítik 
előnyben, melyek nem jelentenek előrelépést a környezettudatosság terén. 

A minősítések iránti érdeklődés növekedésével várhatóan egyre több olyan épület lesz, 
amelyik a magasabb minősítési szintet pályázza meg, ami mindenképpen a 
környezettudatosság elterjedésének irányába mutat. 
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A Pannonhalmi Főapátság energia ellátásának korszerűsítése biomassza 

fűtőmű létesítésével 
 
 

Abstract 
 
In the past decades in the European Union the application of the renewable resources shows a 
continuously growing tendency, and this process is similar in Hungary. Nowadays not just the 
industrial consumers, but the population and the institution consumers are also researching the benefits 
of these resources. 
In the case of the Pannonhalmi Archabbot, the main aim was to replace the natural gas based heating 
and warm water production by something cheaper, safer, more energy efficient and environmentally 
friendly resource. In this purpose the Archabbot decided to install a new biomass heating plant, which 
supplanted most of the natural gas based heating and this investment made it energy independent. 
 

Globális felmelegedés, klímaváltozás, biodiverzitás vesztés, ivóvíz- élelem- és 
energiaválság. Néhány, napjaink legtöbbet hangoztatott és legégetőbb nehézségei közül, 
melyeket az elmúlt évtizedekben már több kiváltó ok is előre vetített. Egy ilyen ok a sok 
közül a robbanásszerű fosszilis erőforrás felhasználás, azok elégetéséből következően pedig a 
növekvő károsanyag-kibocsájtás (CO2, SO2, NOX, CH4, FCKW, HFCKW, SF6). 

Az elmúlt évtizedekben mindezen problémák egyre globálisabbá váltak, melyek 
következtében az energetika terén a hagyományos erőforrások alkalmazásáról egyre inkább 
áthelyeződött a hangsúly az alternatív, megújuló erőforrások felhasználására. Erre hívta fel a 
figyelmet a 2011-ben elfogadott hazai Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv és a 
Nemzeti Energiastratégia is, amely dokumentumok a fenntartható fejlődés eszmerendszere 
jegyében, az energiatakarékosság, valamint a hazai ellátásbiztonság érdekében az új 
zöldmezős energetikai beruházások esetében a lokális alapanyag felhasználást és a 
decentralizált energiatermelést szorgalmazzák. 

A stratégia dokumentumok külön kiemelték azt is, hogy az Európai Parlament és a Tanács 
2009/28/EK irányelvéhez illeszkedően4 hazánkban a jövőben a megújuló erőforrást 
hasznosító, hűtési és/vagy fűtési célú beruházások fokozott támogatásban fognak részesülni. 
A megújuló erőforrás alapú fűtés azért is kerület kihangsúlyozásra, hiszen ezen terület az, 
amely a legnagyobb fejlesztési potenciállal rendelkezik. 

Természetesen a megújuló alapú decentralizált energiatermelés gondolata hazánkban már 
korábban is megjelent, melyre példaként említhető több, az elmúlt évtizedben létesített 
biomassza alapú távfűtőmű beüzemelése is. Itt említhető példaként a 2005 őszén elindított 
pornóapáti biomassza falufűtőmű, amely habár úttörőnek tekinthető ezen a területen, azonban 
a kapcsolódó projektek – a település teljes lakóépület állományának csatlakoztatása és a 
szükséges energiahatékonyságot növelő beruházások – összehangolásának hiányosságából 
adódóan kevés sikert könyvelhetett el. 

Többek közt ezen hibákból okulva vágott neki 2007-ben a Pannonhalmi Főapátság az 
energiaellátásának korszerűsítésének, ahol egy biomassza fűtőmű létesítésével az eljövendő 

                                                 
1 Dr. Tóth Péter Széchenyi István Egyetem, Környezetmérnöki Tanszék, Győr E-mail: tothp@sze.hu 
2 Milasin Árpád Magyar Energia Hivatal, Energiainformációs és Informatikai Osztály, Budapest E-mail: milasina@eh.gov.hu 
3 Tóth Tamás Széchenyi István Egyetem, Regionális- és Gazdaságtudományi Doktori Iskola, Győr 
E-mail: tamas.toth79@gmail.com 
4 mely szerint Magyarország 2020-ra a teljes primer energiafelhasználásának legalább 14,65%-át köteles megújuló 
erőforrásból biztosítani. 
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generációk érdekeit szem előtt tartva, és a természeti erőforrások ökológiai szempontból 
felelős felhasználása mellett próbált tanúbizonyságot tenni. 

A Főapátság hőellátását korábban három földgázüzemű, meleg vizes Viessmann kazán, 
valamint a mosodáét pedig egy 200 kW teljesítményű gyorsgőzfejlesztő látta el (1. táblázat). 
A három fűtőkazán és a gyorsgőzfejlesztő működéséhez szükséges, a középnyomású 
közműhálózatról érkező földgáz felhasználásával a kazánok időjárásfüggően előszabályozott 
meleg vizet termeltek két fűtési kör, illetve a használati melegvíz-tárolók részére. 

 
1. táblázat. A Pannonhalmi Főapátság hőellátó berendezései 2006-ban (Forrás: Pannonhalmi 
Főapátság új energiastratégiája, 2007. február 28.) 

 
 Típus Teljesítmény (kW) 
Fűtőkazán I. TN 037 370 
Fűtőkazán II. KN 062 625-720 
Fűtőkazán III. KN 122 1220-1400 
Gyorsgőzfejlesztő FKL 300 200 

 
Ezen fűtési körök összesen 31 létesítményt – például a főmonostort, a gimnáziumot és 

diákotthont, szociális otthont, konyhát, turistafogadót – láttak el meleg vízzel és hőenergiával, 
melyhez 2006-ban összességében 454 411 m3 földgázt használtak fel (2. táblázat). 

A roppant mértékű földgázfelhasználás, a növekvő fűtési költségek és az energiaellátás 
biztonsága miatt a Pannonhalmi Főapátság több előzetes egyeztető tárgyalást követően az 
épületkomplexum energiaellátásának vizsgálatára, valamint a megújuló energiaforrások 
hasznosításának koncepcióterv szintű vizsgálatára 2007 januárjában a KondiCAD 
Mérnökiroda Kft.-t bízta meg. A megbízást követően a vállalkozásnak a Főapátsághoz 
kapcsolódó épületekre vonatkozóan az alábbi feladatokat kellett elvégeznie: 

 Hő- és használati meleg víz igények felmérése, 
 beépített villamosenergia-teljesítmény és felhasználás felmérése, 
 a hő- és villamosenergia-igényeket kategorizálása: 

− évszak 
− munkanapok és munkaszüneti napok 
− csúcsidő és mélyvölgy időszak szerint, 

 a megújuló erőforrások előtérbe helyezésével a legoptimálisabb decentralizált 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés lehetőségének meghatározása, 
 a fűtésvezérlés és az épületfelügyeleti rendszerek továbbfejlesztésének vizsgálata, 
 valamint a HMV termelés és tárolás energiahatékonyabb lehetőségeinek elemzése. 

Ezen túlmenően a mérnökirodának meg kellett vizsgálnia egy, a megújuló energiák 
bázisára alapozott komplex energiaellátó rendszer (KER) alkalmazásának lehetőségét is. 
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2. táblázat. A Pannonhalmi Főapátság földgázfelhasználása és költségei havi bontásban 2006-ban (Forrás: Pannonhalmi Főapátság új energiastratégiája 
2007. február 28.) 
 

Hó Konyha
(m3) 

Mosoda 
(m3) 

Kert 
(m3) 

Arborétum
(m3) 

Turista-
fogadó 

Kazán
(m3) 

Összesen
(m3) 

Alapdíj 
(Ft) 

Telj. díj 
(Ft) 

Össz. díj
(Ft) 

ÁFA 
(Ft) 

Bruttó díj
(Ft) 

Egységár
(Ft/m3) 

Egységár 
(Ft/kWh) 

I. 600 127 3 443 0 1 480 80 125 85 775 409 417 5 037 741 5 447 158 817 074 6 264 232 73,03 7,65 

II. 556 115 3 576 0 1 177 69 003 74 427 479 117 4 510 495 4 989 612 748 442 5 738 054 77,10 8,07 

III. 539 102 2 670 173 944 67 618 72 046 479 117 4 366 466 4 845 583 726 837 5 572 420 77,35 8,10 

IV. 601 120 101 10 350 31 311 32 493 479 117 1 968 561 2 447 678 367 152 2 814 830 86,63 9,07 

V. 500 120 0 0 0 13 668 14 288 479 117 867 356 1 346 473 201 971 1 548 444 108,37 11,34 

VI. 550 130 0 0 0 12 981 13 661 479 117 828 986 1 308 103 196 215 1 504 318 110,12 11,53 

VII. 250 110 1 300 0 0 9 050 10 710 479 117 652 218 1 131 335 169 700 1 301 035 121,48 12,72 

VIII. 278 119 219 0 0 10 114 10 730 481 667 744 936 1 226 603 183 990 1 410 593 131,46 13,76 

XI. 420 120 0 0 0 11 842 12 382 481 667 857 546 1 339 213 267 843 1 607 056 129,79 13,59 

X. 600 50 0 0 280 18 713 19 643 481 667 1 361 339 1 843 006 368 601 2 211 607 112,59 11,79 

XI. 620 207 0 0 671 47 329 48 827 481 667 3 384 770 3 866 437 773 287 4 639 724 95,02 9,95 

XII. 520 94 1 122 0 1 067 56 626 59 429 481 667 4 119 795 4 601 462 920 292 5 521 754 92,91 9,73 

Össz.: 6 034 1 414 12 431 183 5 969 428 380 454 411 5 692 454 28 700 209 34 392 663 5 741 405 40 134 068 88,32 9,25 
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A Pannonhalmi Főapátság energiaellátásának a megújuló erőforrásokra való helyezésével 
kapcsolatban a napenergia, a biomassza, a biogáz, a szélenergia, a hőszivattyús energiaellátás, 
a nyers növényi olaj és biodízel, valamint az ipari-, szürke- és termálvíz felhasználásának 
lehetősége került elemzésre. A vizsgálat több azonnal megvalósítható javaslatot tartalmazott, 
továbbá rövid, közép- és hosszú távú projekcióval is szolgált. Ezen megállapítások közt 
szerepelt többek közt a fűtési rendszer üzemeltetésének racionalizálása, a földgáz 
tüzelőanyagú blokkfűtő erőműves hő- és villamosenergia-termelés beruházása, középtávon 
egy biomassza fűtőmű létesítése és hosszú távon a biogáz és a szélenergia hasznosítása is. 

A tanulmány összegzéseként külön kiemelésre került az, mely szerint a megújuló erőforrás 
– azon belül is elsősorban a biomassza, biogáz és a növényi olaj üzemanyag – alapú 
decentralizált energiaellátó berendezések alkalmazásával történő hőenergia előállítás a 
hagyományos energiaellátással szemben jelentős környezetvédelmi és hosszú távon költség 
oldali haszonnal párosulhat. 

A tanulmány javaslataiból kiindulva a Pannonhalmi Főapátság az erdei és részben 
mezőgazdasági melléktermékek képezte biomassza hasznosítására alapozva a hőellátás – a 
fűtés és használati melegvíz-előállítás – primer fosszilis energiahordozó igényének jelentős 
csökkentése érdekében pályázatot nyújtott be a Környezet és Energia Operatív Programhoz. 
Ezen pályázat 2008 IV. negyedévében pozitív elbírálást kapott, melynek köszönhetően a 
Főapátság számára lehetőség nyílt új biomassza alapú kazánkapacitás installálására. A 
beruházás kivitelezésére 2009 II. és 2009 IV. negyedéve között került sor, amelynek 
következtében 1070 kW földgázüzemű kapacitás került részleges kiváltásra, s ennek hatására 
a hőtermelés közel 80%-a helyeződött át megújuló energiaforrásra (3. táblázat). Mindez a 
Főapátság számára nemcsak a környezettudatosabb energiafelhasználást, hanem a 
költséghatékonyabb hőenergia-előállítást is lehetővé tette, hiszen míg a földgáz fajlagos 
költsége meghaladja a 3 660 Ft/GJ-t, addig a biomassza esetében ez az értéke a korábban 
alkalmazott erőforrás alig 1/3-a, azaz 1 120 Ft/GJ. 

 
3. táblázat. A biomassza fűtőmű főbb műszaki paraméterei (Forrás: Pannonhalmi Főapátság új 
energiastratégiája 2007. február 28.) 

 
Névleges hőteljesítmény 700 kW 
Primer/szekunder hőfoklépcső 90/70 – 85/65 °C 
Éves teljes terhelésű üzemidő 4 000 h 
Készletezett faapríték 19 nap/100% terhelés 
Tüzelőanyag fűtőértéke 10,5 GJ/t 
Biomassza fűtőmű méretei 40x12,5x6x55 m 
Éves megtermelt hőenergia 10 080 GJ/év 
Éves elfogyasztott faapríték 1 130 t/év 
Faapríték beszerzési ára 10 000 Ft/t 
Megtermelt hőenergia egységára 1 120,5 Ft/Gj 
Éves tüzelőanyag költség 11 294 000 Ft/év 

 
A beruházás költségvonzatát tekintve a projekt bekerülési értéke meghaladta a 366 millió 

forintot, melynek 50%-a a Környezet és Energia Operatív Programból került finanszírozásra. 
Ezen összeg megtérülési ideje hozzávetőlegesen 10 év, amely egyrészt a korábban említett 
költséghatékonyabb tüzelőanyag felhasználásból, másrészt a már most is jól megfigyelhető 
földgázfelhasználás csökkenéséből adódik (4. táblázat). 
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4. táblázat. A Pannonhalmi Főapátság tüzelőanyag felhasználása 2008 és 2011 között (Forrás: 
Pannonhalmi Főapátság 2011. 09. 29.) 

 

mért 
gázfelhasz

nálás 

bevitt össz. 
tüzelőhő  

bevitt össz. 
tüzelőhő  

Eá.vill.ener Eá.vill.ener

MJ m3 MJ MJ Kg kWh MJ m3 MJ MJ Kg kWh MJ m3
Július 346 763 10 169 340 318 0 0 340 318 9980 219 706 0 0 13 666 219 706 6443
Augusztus 356 106 10 443 248 009 0 0 248 009 7273 198 292 0 0 9 059 198 292 5815
Szeptember 601 013 17 625 289 611 0 0 289 611 8493 402 789 0 0 15 914 402 789 11812
Október 762 374 22 357 1 146 578 0 0 1 146 578 33624 1 407 073 545 400 60 600 10 261 861 673 25269
November 1 494 978 43 841 1 832 497 1 224 630 123 700 607 867 17 826 1 465 524 1 159 920 128 880 305 604 8 962
December 1 936 505 56 789 1 432 313 892 238 90 125 540 076 15 838 2 591 412 1 755 860 195 096 8 082 835 552 24 503
Január 2 528 890 74 161 1 871 926 1 525 095 154 050 346 831 10 171 2 571 622 1 818 523 202 058 753 099 22 085
Február 2 189 288 64 202 2 654 456 2 297 463 232 067 356 993 10 469 2 333 188 1 593 695 177 077 739 493 21 686
Március 1 943 393 56 991 1 593 528 1 536 411 155 193 57 118 1 675 2 055 460 1 718 176 208 264 337 283 9 891
Április 572 062 16 776 1 152 351 980 249 99 015 172 103 5 047 0 0 0 0
Május 438 321 12 854 346 149 0 0 680 346 149 10 151 0 0 0 0
Június 384 273 11 269 235 324 0 0 6108 235 324 6901 0 0 0 0
sum 13 553 966 397 477 13 143 062 8 456 085 854 150 6 788 4 686 977 137448 13 245 066 8 591 575 971 975 56 982 4 653 491 136466

2008/2009 fűtésszezon 2009/2010 fűtésszezon 2010/2011 fűtésszezon

bevitt 
tüzelőhő 

gáz

felhasznált faapríték, szükséges földgáz felhasznált faapríték, szükséges földgáz 

faapiték gáz faapiték

 
 

 
 

1. ábra. A Pannonhalmi Főapátság biomassza fűtőműve (Forrás: Pannonhalmi Főapátság 2010) 
 

A biomassza alapú fűtőmű (1. ábra) beépítésén túl a Főapátság esetében – a korábban 
említett negatív példákra alapozva – komoly hangsúly helyeződött az egyéb kiegészítő és 
kapcsolódó beruházásokra is. Így nemcsak a fűtés és a HMV szolgáltatás korszerűsítésére, 
hanem az épületszigetelés felújítására, sőt a villamos energia ellátás biztonságának növelése 
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és a környezet megóvása érdekében két, egyenként 26 és 29 kWp teljesítményű fotovillamos 
napenergia hasznosító berendezés installálása is megvalósult. 

Természetesen – csak úgy, mint a fűtőmű esetében – ezen beruházásoknál is a 
környezetvédelem mellett fontos szempont volt az épített környezet iránti felelősségvállalás 
és a kulturális örökségünk fenntartható megőrzése is. Nem elhanyagolható szempont, hogy 
ezen projektek kapcsán figyelembe kellett venni a Főapátság „Világörökségi” státuszát, 
kiemelt turisztikai pozícióját és a megvalósuló komplex rendszernek az ide látogató 
nagyközönség számára történő bemutatási lehetőségét is. 

Mindez arra enged következtetni, hogy a Pannonhalmi Főapátságban megvalósult 
fejlesztések egy tudatos energiagazdálkodási terv mentén történtek, ahol meghatározó tényező 
volt az, hogy a hazai gyakorlat negatív tapasztalataiból kiindulva a beruházásokat lépésről 
lépésre hajtották végre. Nem szabad figyelmen kívül hagyni azt sem, hogy a fűtőmű 
sikerességét nem befolyásolta az elaprózott „tulajdonosi kör” sem, mint ahogy az a pornóapáti 
falufűtőmű esetében történt. 

Ezek alapján kijelenthető, hogy a vizsgált projekt talán az első igazi olyan pozitív minta 
lehet a hazai aktorok számára, amelyre – az NCST és a Nemzeti Energiastratégia tükrében – a 
jövőben bátran építkezni lehet. 
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A dunaújvárosi főiskola megújuló energiaforrás beruházásának elemzése 

 
 

Abstract 
 
One of the most serious problems today is to ensure enough energy for the continuous development of 
the industrial society. The simplest solution is the application of renewable energies. At two newly 
constructed building of the College of Dunaújváros the heating and the cooling of the buildings is 
solved so that heat content of the soil and air is utilized using heat pumps. To supply electric energy 
for them photovoltaic cells are used with 20 kW peak power. The results are analyzed.  
 
 

1. Bevezetés 
 

Napjaink egyik legnagyobb problémája a társadalom növekvő energiaigényének 
kielégítése úgy, hogy az energiabiztonság lehetőleg javuljon és a környezet terhelése ne 
nőjön, vagy inkább csökkenjen. Ennek az összetett követelményrendszernek a legkönnyebben 
a megújuló energiaforrások rendszerbe állításával lehet megfelelni, amelynek külön előnye, 
hogy kis léptékben is alkalmas az energiaigények csillapítására, akár egy családi házas 
léptékben is. A módszer elterjedésének hátránya, hogy a nagyközönség és még a tágabb 
értelemben vett szakmai közösség is idegenkedik ettől a technikától, mivel viszonylag kevés a 
rendelkezésre álló szakmai információ, annak ellenére, hogy a hétköznapi hírcsatornákon 
minden nap lehet róla hallani. 

A Dunaújvárosi Főiskola ezt a tényt ismerte fel, és úgy döntött, hogy az új, TIOP forrásból 
finanszírozott beruházását, amely két régi épület felújítását is tartalmazza, megújuló 
energiaforrások alkalmazásával kívánja fűteni és hűteni. A beruházást olyan módon terveztük 
megvalósítani, hogy az elkészült rendszert az oktatásban is be lehessen mutatni, lehetőség 
szerint minden oktatási szinten, ezért minden lényeges paramétert mérünk, web-es felületen 
kijelzünk, és monitorozunk.  

Mivel a teljes fűtési-hűtési rendszerbe beavatkozni oktatási, hallgatói gyakorlati feladati 
célból nem szerencsés, ezért a hallgatóság számára kisméretű, helyi egységeket állítottunk be, 
amelyek közel tetszés szerint módosíthatók. 

 
 

2. A rendszer felépítése 
2.1. A P épület energetikai rendszere 

 
Az egyik, P jelű épület hűtési-fűtési energia forrása 24 db 150 m mély talajszonda (kút), 

amelyek monitorozására egy 25. darab 150 m-es is készült, amelyben az első 20 méteren 
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méterenként, utána 10 méterenként hőmérsékletmérő érzékelők kerültek elhelyezésre. Ez a 
kút a szondamező közepén helyezkedik el. A szondamezőtől 1, 3 és 5 méterre 20 m mélységű 
mérőkút méterenkénti hőmérsékletméréssel, és 20 m-re, azaz „semleges helyen” egy újabb 
150 m mély mérőkút helyezkedik el, azért, hogy a nyári és téli használatkor a talaj egyes 
rétegeinek hőmérséklet változását érzékelni tudjuk. 

A talajszondákban fagyálló folyadék kering és nyáron egy hőcserélőn keresztül veszi fel a 
hőt, a fűtési időszakban pedig hőszivattyúnak adja le a szükséges hőmennyiséget. 

A hűtés közvetlen külső energiaszükséglete két keringtető szivattyú energia felvétele, ami 
az összesen 800 W teljesítményből származik. 

Az épület minden helyiségében padlófűtés van, ami a hűtési időszakban néhány °C (max. 
6) erejéig hűtésre is alkalmas. Minden helyiségben 1 vagy 2 fan-coil készülék van a 
mennyezet alá, a központi folyosó falára felszerelve. Ezek mind a hűtésben, mind a fűtésben 
részt vesznek. 

Az épületen végigvonuló központi folyosón egy központi légkezelő viseli a fan-coilok 
terheit mind fűtésnél, mind hűtésnél. 

Egy helyiségben oktatási célból falfűtés-hűtés, valamint mennyezethűtés is van. 
Az épület falainak mintegy 60 százaléka színezett üvegből készül, amelyek elé az 1. ábrán 

bemutatott árnyékoló zsalu rendszer csukódik le kívülről automatikusan, vagy igény szerint 
kézzel vezérelve. Belül árnyékoló függöny végzi ugyanezt a feladatot, hasonlóan vezérelve. 

 

 
 

1. ábra. A P épület árnyékoló zsaluzata és a szélerőmű 
 

A hőszivattyúk, keringtető szivattyúk villamosenergia-ellátásának biztosítására egy 21 kW 
csúcsteljesítményű BP Solar gyártmányú napelem rendszer került az épület tetejére (2. ábra), 
amely két 10 kW-os SMA inverter segítségével rácsatlakozik a főiskola villamos hálózatára, 
és a fűtési időszakban egyértelműen csökkenti az áramszolgáltatónak fizetendő 
villamosenergia-költséget. A fűtési időszakban időjárástól függően csökkenti a hőszivattyúk 
üzemeltetésével járó energiaköltségeket. Ilyen módon a hazai villamosenergia-hálózatot 
használjuk energia tárolóként. Terveink szerint a napelemek éves villamosenergia-termelése 
közel fedezi a hőszivattyús fűtéshez és a passzív hűtéshez szükséges villamosenergia-igényt. 

Oktatási célból, és a használati meleg víz (HMV) előállítására négy különböző 
napkollektor (1 db drain-back rendszerű, 1db vákuum csöves, 1 db síkkollektoros és 1db 
vákuumos síkkollektoros) került az épület tetejére felszerelésre. 
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A termelt energia és az időjárási viszonyok összehasonlítására egy meteorológiai állomás 
került felszerelésre az épült tejére, amely tartalmaz egy levegő hőmérsékletmérőt, egy direkt 
sugárzás, egy szórt sugárzás mérőt, egy szélsebesség és szélirány mérőt. 

A megújuló energiaforrások közül számottevő szerepet játszik a szél energiája, ezért egy 
1 kW teljesítményű szélerőművet is felszereltünk oktatási célokra az 1. ábrán látható helyre. 

Monitorozási, oktatási célból mérjük a releváns paramétereket minden fent említett eszköz 
esetében. Ezeket egy WEB oldalon összesítjük, és tároljuk a megfelelő szerver több TBájtos 
memóriájában napi, heti, éves stb. statisztikák kialakítása érdekében. Így termodinamikai 
számítások, COP meghatározás stb. visszamenőleg is elvégezhető. 

Az oktatás érdekében célszerű a napelemek vizsgálatát is lehetővé tenni a hallgatóság 
számára, azonban az energiatermelő egységekkel való mérés, és különösen a beavatkozás 
veszélyes lehet mind a hallgatóság, mind az eszközök számára, ezért elkészült egy mobil 
egység, amelyben 1db monokristályos, 1 db polikristályos és 1 db amorf, külön-külön 
mintegy 50 W csúcsteljesítményű napelem vizsgálható igény és szükség szerint. Ezen 
napelemek mindegyike rendelkezik akkumulátorral és a hozzá való töltővel, valamint 
inverterrel, amellyel 230 V feszültségű, 50 Hz frekvenciájú villamos áram állítható elő. Ezzel 
nemcsak a napelemek, hanem az energiatárolók alkalmazása és a hálózati váltakozó áram 
előállításának a technikája is vizsgálható.  
 

 
 

2. ábra. A P épület tetejére felszerelt napelem rendszer 
 

2.2. A GL épület energetikai rendszere 
 
A másik, GL jelű, épület hűtését 6 db párhuzamosan kapcsolt levegő-víz hőszivattyú látja 

el. A HMV előállítására egy 400 m2 területre, 2 m mélyre elhelyezett talajkollektor és a rá 
kapcsolt 14 kW teljesítményű hőszivattyú került beépítésre. A fűtést főleg a levegő-víz, 
részben pedig a talajkollektorokra kötött hőszivattyú rendszer végzi el. Mindegyik 
helyiségben padlófűtés, és korlátozott, legfeljebb 6 °C hőmérséklet különbségig behatárolt, 
mértékben padlóhűtés működik, és minden helyiségben 2-3 db, a padlóra helyezett fan-coil 
segíti a fűtést-hűtést. Mindegyik helyiséget friss levegővel egy központi légkezelő látja el, 
amelyben egy 10 kW teljesítményű kalorifer is beszerelésre került, arra az esetre, ha a 
hőszivattyúk teljesítménye nem lenne elég.  

Ebben az épületben is mérjük a releváns paramétereket web-es megjelenítéssel. 
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2.3. Különálló hőszivattyúk oktatási célra 
 
A hallgatói energetikai mérések során szükség van a hőszivattyúk működési 

paramétereinek megváltoztatására is. Ez azonban nem engedhető meg egy működő fűtési 
rendszer esetében, ezért beszereztünk kisebb teljesítményű hőszivattyúkat is, amelyek 
működési paraméterei viszonylag szabadon változtathatók Van egy a napjainkban 
fokozatosan előtérbe kerülő közeggel, szén-dioxiddal működő berendezésünk is. 

 
 

2.4. A tüzeléstechnikai laboratórium 
 
A megújuló energiák esetében nagy jelentőségű a biomassza elégetése. Bizonyos növényi 

anyagok esetében azonban nagymennyiségű por, kén-dioxid, klór, esetleg dioxin keletkezik, 
amelyek leválasztása, lebontása fontos feladat, és az elmúlt időben hazánkban nem kapott 
kellő figyelmet. A szerzők eddigi munkássága során kiterjedt vizsgálatokat folytattak nitrogén 
és kén-oxidok villamos kisülésekkel való leválasztása érdekében, és így lehetővé vált egy 
olyan laboratórium kialakítása a GL épületben, amelyben egy kazánban megmérhetjük 
különféle energianövények elégetésre váró anyagok fűtőértékét és por, valamint gáz 
emisszióját, valamint egy impulzusüzemre is alkalmas villamos porleválasztó segítségével az 
emisszió elhárításának módját és az ahhoz szükséges eszközparkot, amelyet igény szerint meg 
is tervezünk. 
 
 

3. Eredmények 
 
A P épület hűtési rendszere 36 °C külső hőmérséklet és leeresztett zsalurendszer esetében 

minden helyiségben 27 °C-nál alacsonyabb hőmérséklet alakult ki, úgy hogy a talajszondák 
által elvitt hőteljesítmény 40 kW volt, a keringtető szivattyúké 0,8 kW, és az összes ventilátor 
nem használt el 8 kW-nál többet. 

Napelemek naponta termelt teljesítménye a 3. ábrán látható a július 14. és október 21. 
közötti intervallumban.  
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3. ábra. A napelemek napi energia termelése a július 14. és október 21. közötti idő intervallumban 
 

Az ábrából (3. ábra) jól látszik, hogy még nyáron is könnyen előfordul olyan nap, amikor a 
napi energiatermelés még a 20 kWh-t sem éri el. A fenti időintervallumban összesen termelt 
villamos energia 8708,27 kWh (ami 40 Ft/kWh-val számolva mintegy 350 ezer Ft 
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megtakarítást jelent), és az ezzel a fosszilis tüzelőanyagok égetéséhez képeset nem kibocsátott 
szén-dioxid mennyisége 6095,79 kg 

A napelemek napi energia termelése három, gyakorlatilag felhőmentes napon a 4. ábrán 
látható. Az utolsó két ábráról is látható, hogy az elméleti teljesítményt a napelemek nem 
hozták egyetlen alkalommal sem, ugyanezt mutatja a napi maximumok ábrája is. 
 

 
 

4. ábra. A napelemek napi energiatermelése három, gyakorlatilag felhőmentes nyári napon 
 

A beeső napsugárzást mérő műszerek adatait összevetve a napi villamosenergia-
termeléssel, sem a napi termelt energiamennyiség – napi átlagos beeső sugárzás, sem a napi 
maximum – beeső maximum értékek nem esnek egybe.  
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5. ábra. A napelemek napi csúcsteljesítményének aránya a maximális beeső sugárzáshoz a beeső 
sugárzási energia sűrűség függvényében  

 
Ennél mélyebb összefüggést kerestünk, és az találtuk, hogy a napelemek 

csúcsteljesítményének aránya a napi maximális beeső sugárzáshoz (a direkt és a szórt 
sugárzás összegéhez), ami a napelem hatásfokára jellemző, a napi beeső maximális 
sugárzástól az 5. ábrán látható módon függ. Az ábra egyrészt azt sugallja, hogy a 
sugárzásmérő elhelyezése talán nem a legszerencsésebb, másrészt az ábra felső részén levő 
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pontok nagyjából lineáris csökkenése rámutat arra, hogy az erősebb besugárzás idején mért 
magasabb napelem hőmérséklet csökkenti a hatásfokot. Érdemes lesz ezeket az adatokat, és 
ezt a grafikont napos, hűvös őszi napokra is elkészíteni.  
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6. ábra. A napi energiatermelés és a napi átlagos sugárzási energiasűrűség arányának függése a napi 

átlagos beeső sugárzási energiasűrűségtől 
 

A napi energiatermelés és a napi átlagos sugárzási energiasűrűség arányának függése a 
napi átlagos beeső sugárzási energiasűrűségtől a 6. ábrán látható. Az itt nem részletezendő 
elméleti megfontolások szerint ennek egy állandó értéknek kellene lennie ideális esetben, ami 
csak kevéssé teljesül. Az előző ábrához hasonlóan ez arra mutat rá, hogy a sugárzásmérők 
elhelyezése nem ideális, valamint a hőmérséklet hatását is figyelembe kell venni. 

A GL épület hűtése 36 °C külső hőmérséklet esetében azt eredményezte, hogy az egyes 
helyiségekben legfeljebb 23 °C volt mérhető, azonban ezek a termek akkor még üresen álltak. 

A tüzeléstechnikai kutatásokat elkezdtük, az eredményekről egy másik cikkben számolunk 
be. 

A fűtési eredményekről az idény kezdete után tudunk eredményeket begyűjteni, az előzetes 
eredmények optimizmusra adnak okot. 

 
 

4. Összefoglalás 
 

Megújuló energiaforrásra alapozott hűtés, fűtés rendszert állítottunk össze, s a kezdeti 
tapasztalatok alapján elmondhatjuk, hogy a hűtési rendszer elérte a célját, jelentősen 
csökkentette az üzemeltetési költségeket, s a beépített napelem rendszer hozzájárult a szén-
dioxid kibocsátás, és a főiskola energiaszámlájának csökkentéséhez. 
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Kiss Ida1−Dr. Reith András2 
 

Környezettudatos, alacsony energiafelhasználású városfejlesztések 
nemzetközi trendjei 

 
 

Abstract 
 
We are living in a constantly urbanizing world. As the cities grow, their demand for energy is 
growing. In Western Europe more than 80% of the people live in cities. At the same time cities are 
responsible for 80% of all the carbon-dioxide emissions. Sustainable urban development is the way 
leading to decrease the energy-demand of the cities. Buildings, industry and transport are the biggest 
consumers of energy. More effective way of production of energy with a higher share of renewable 
resources in the process and the mitigation of energy-demand on the consumer-side are both 
imperative actions. The operation of the city should be handled as a system in which each component 
is related to the other and acts in the most effective way. 
 
 

1. Urbanizációs trendek 
 

A városok mai társadalmunk, civilizációnk bölcsői. Az ipari, technológiai és kulturális 
fejlődés a városok nélkül elképzelhetetlen. A városok az emberek közötti interakciók terei, 
melyek az emberiség és a városok folyamatos fejlődését biztosítják. Ma a Föld népességének 
fele már városokban él, és évente átlagosan 1,85%-kal növekszik a városi népesség aránya 1. 
ábra)(https://www.cia.gov/library/publications/the-world-
factbook/fields/2212.html?countryName=World&countryCode=xx&regionCode=oc&#xx) 

 
A legfejlettebb gazdasággal rendelkező országokban 80% feletti a városi lakosság aránya 

és globálisan a városok felelősek a kibocsátott szén-dioxid 80%-áért. (BUTERA, F. 2011) A 
városokba költözők számos, korábban nem tapasztalt nehézséggel találják szemben magukat. 
Ezekben a komplex struktúrákban nehéz tájékozódni és komoly problémát jelent a bűnözés, a 
zaj és levegőszennyezés, könnyebben terjednek a fertőző betegségek stb. Mégis a városok a 
dinamizmus, a kreativitás és a produktivitás helyszínei is. Az előnyök pedig nyilvánvalóan 
túlnyomó többségben vannak, hisz ha nem így lenne, a városok már rég eltűntek volna a Föld 
színéről (DE CHANT, T.). 
 

                                                 
1 Kiss Ida Mérték Építészeti Stúdió, Budapest E-mail: k.kiss.ida@gmail.com 
2 Dr. Reith András Mérték Építészeti Stúdió, Budapest E-mail: reith.andras@mertek.hu 
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1. ábra. Az urbanizálódó világ 
 
 

2. A fenntartható városfejlesztés ismérvei 
 

A városok hatékonyan használják mind a fizikailag rendelkezésre álló teret, mind az 
energiát. A munkahelyek és lakóhelyek, valamint a különböző vállalkozások, szolgáltatások 
közel vannak egymáshoz, így rövidebb idő alatt elérhetőek egymás számára és hatékonyabban 
használják a kiépített infrastruktúrát is. 

Egy város működése és fejlődése akkor a legfenntarthatóbb, ha a fejlesztések a környezeti 
terhelés figyelembe vételével történnek, így a város gazdasági potenciáljának fejlődése mellett 
a lakó/munkakörnyezet minősége is javítható, ha (SUSTAINABLE CITIES) 

 minél nagyobb az egy lakosra jutó zöldfelület, és az minél rövidebb úton elérhető,  
 a tömegközlekedés könnyen elérhető mindenki számára, és hatékonyan szolgálja ki a 

lakosságot, gyalogos- és kerékpárosbarát úthálózattal rendelkezik, környezetbarát 
üzemű gépjárművek közlekednek útjain 
 hatékonyan gazdálkodik a rendelkezésre álló energiával, melynek minél nagyobb 

hányada megújuló energiaforrásokból vagy saját működési folyamatainak 
melléktermékeiből származik, így a károsanyag-kibocsátás is minimalizálható, 
 minél kevesebb hulladékot termel, a keletkező hulladék lehető legnagyobb hányadát 

újrahasznosítja, komposztálja, illetve felhasználja az energiatermelésben, 
 az ivóvizet gazdaságosan használja és a keletkező szennyvizet kezeli, illetve 

hasznosítja az energiatermelésben. 
 
 

3. Városok energiafelhasználása 
 

Épületeink építése és működése kapcsán keletkezik a világszerte kibocsátott szén-dioxid 
33%-a, és az elfogyasztott energia 30-40%-a is az épületek létrehozására, üzemeltetésére 
fordul. A fejlett iparral rendelkező országok városaiban ez az arány még inkább eltolódik, az 
épületek fogyasztják az energia 50-70%-át, mely a villamosenergia-ellátásra, fűtésre és 
hűtésre fordítódik. Az épületek mellett a közlekedés az összes rendelkezésre álló energia kb. 
30%-át igényli egy közepes európai város esetében, az ipar pedig mindössze 15%-át (BUTERA, 
F. 2011). 
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2. ábra. 0,5-2 millió lakosú városok energiaigénye (GJ/fő/év) 
 
 

4. Városok energiafogyasztását befolyásoló tényezők 
 

A városklímát alakító tényezők a városok energiamérlegét is jelentősen befolyásolják. Az 
antropogén hőtermelés, az épületek és a burkolatok anyaga által elnyelt és kisugárzott energia, 
a burkolt és zöld felületek arányának együttes hatásaként alakul ki a városi hősziget. A 
hősziget hatása miatt olykor jelentős eltérés is mutatkozhat a vidéki környezet és a városi 
beépített környezet hőmérséklete között, mely befolyásolja az épületek fűtési és hűtési 
energiaigényét is, és figyelembe lehet venni az épületek energiamérlegében a tervezés során 

(ZÖLD, A.–EGERESI, M. 2011). 
A városi épületek fajlagos hővesztesége kisebb, mint a vidéki, jellemzően szabadon álló 

beépítési módú területeké, mert a tömbös, sűrűbb, magasabb beépítésnek köszönhetően javul 
a kifűtendő térfogat és lehűlő felületek aránya.  

A meglévő épületállomány energiafogyasztásának csökkentését részben energiahatékony 
épületfelújítással érhetjük el (PATRICE F. 2007). Az épületfelújítás lehetőségének 
mérlegelésénél figyelembe kell venni az épület esetleges védettségét, az építés idejét, az 
alkalmazott építőanyagokat. Különböző mértékű megtakarítást lehet elérni pl. egy paneles 
építésű vagy egy századfordulós, belvárosi társasház esetében. Előbbi esetében a külső 
hőszigetelés az energiahatékonyság mellett az épület esztétikáját is javítja, utóbbinál egy 
esetleges külső hőszigetelés az építészeti örökség értékének rovására menne, bár a nyílászárók 
vagy akár csak az üvegezés cseréjével, a tetőterek beépítésével, hőszigetelésével is jelentős 
mennyiségű energiát meg lehet takarítani (NOVIKOVA, A.−ÜRGE-VORSATZ D.). 

 
 

5. Rendelkezésre álló megújuló energiaforrások 
 

Egy sűrű beépítettségű városrészben a napenergia hasznosítására napkollektorok, 
fotovoltaikus elemek telepítésére rendelkezésre álló felületek mérete korlátozott. A 
kedvezőbb felület/térfogat arány mellett az egységnyi lakó- vagy irodatérre jutó tetőfelület 
mérete kisebb, mint a szabadon álló, alacsonyabb beépítési módú vidéki területeknél, emellett 
a sűrű beépítettség miatt az épületek egymást árnyékoló hatása is zavaró tényezőként 
jelentkezik (GÁL, T.−UNGER, J. 2011). 

Az ún. városi szél (http://www.islandnet.com/~see/weather/elements/citywind.htm) 
jelenségének köszönhetően a városok néha még szelesebbek is, mint tágabb környezetük, így 
a szélenergia hasznosítására még a belvárosokban is lehetőség nyílik tetőn vagy homlokzaton 
telepített mini-szélturbinákkal, bár ezek egyelőre nem nagyon elterjedt, drága technológiák. 
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(http://www.urbanwind.net/wineur.html). Egy város mellett telepített szélerőmű-parkkal 
nagyobb energiamennyiség is megtermelhető. 

A víz energiájának hasznosítása kézenfekvő azoknak a városoknak az esetében melyek 
valamilyen folyó vagy tenger mellett fekszenek. A folyókból olcsó technológiával kinyerhető 
elektromos áram, a tengerpartokon szintén elektromos energia előállítására árapály-erőművek 
telepíthetők (pl. Norvégia). A tavak, tengerek, folyók vizének hőjét pedig az épületek 
fűtésében, hűtésében lehet hasznosítani. 

Különféle biomasszákból és hulladékból pedig szintén számos módon nyílik lehetőség 
energiát kinyerni. A szennyvíz és szemét maguk a városok által termelt megújuló 
energiaforrásoknak is tekinthetők és jó alapanyagul tudnak szolgálni az energiaellátáshoz. 1 
tonna szemét elégetéséből 3000 kWh energia állítható elő.  
 
 

6. Mai trendek a városok energiagazdálkodásában 
 

A városaink energiaellátását biztosító erőművek hatékonyságának növelésével, 
kogenerációs (elektromos és hőenergiát együttesen termelő), vagy még inkább trigenerációs 
(elektromos, hő és hűtési energiát termelő) erőművek kialakításával jelentős energia 
takarítható meg (PETERS, C.−SERRANO, C.−ANDREU, Á. 2011). 

Korszerű távfűtő és távhűtő rendszerekkel az energiafelhasználás mellett a lokális 
légszennyezés jelentős része is csökkenthető, illetve a megújuló energiaforrások is 
bekapcsolhatók a városi épületek fűtésébe, hűtésébe. Alacsony hőmérsékletű rendszerek 
esetében pedig kisebb bevitt energiára van szükség (WILTSHIRE, R. 2011). 

Környezetbarát módon üzemelő hulladékégetők építésével a hulladéklerakás által okozott 
környezeti terhelés csökkenthető. Koppenhágában a szemétégetők építésével a város 
építészeti arculatát is formálják (3. ábra), ahogyan a ’90-es évek elején újjáépített bécsi, 
Spittelau hulladékégető is meghatározó a városkép szempontjából (4. ábra). Stockholmban a 
Hammarbyverket erőműben hasznosították, Európában elsőként a kezeletlen szennyvíz hőjét 
a távfűtésben. 
 

  
 
 3. ábra. Amargerforbraending, Koppenhága 4. ábra. Spittelau, Bécs 
 

A közlekedés energiaigénye akár jelentősen is csökkenthető, ha a város a gyalogos, illetve 
kerékpáros közlekedést támogatja. A tömegközlekedés esetében a biodízellel, biogázzal 
üzemelő, illetve hibrid és elektromos járművekkel segíthető elő megtakarítás, egyben a 
levegőminőség is jelentősen javítható. A magánautók száma az ún. car-pool 
(http://en.wikipedia.org/wiki/Carpool) rendszerekkel, közösségi autóhasználattal 
csökkenthető. 
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Ha város működéséhez szükséges folyamatokat, a város metabolizmusaként értelmezzük, 
akkor a bevitt információ, anyag és energia akkor kerül a legjobban hasznosításra, ha hulladék 
(energia vagy szemét) tulajdonképp nem keletkezik, nem marad hasznosítatlanul, a várost 
csak a működés eredményeképp létrejövő termékek, információk hagyják el (ZÖLD, A.–
EGERESI, M. 2011). 

 
 

5. ábra.  Lineáris/ciklikus városi metabolizmus 
 

A várost, mint rendszert kell kezeljük tehát ahhoz, hogy az energiaigénye jelentősen 
csökkenthető legyen (5. ábra). Példaértékű városfejlesztési gyakorlatra sok Budapesthez 
hasonló méretű európai városban találhatunk példát, bár ezek kétségtelenül gazdagabb 
városok, de a brazíliai Curitiba példáján az is bizonyítást nyerhet, hogy az energiahatékony, 
fenntartható városfejlesztés kevés pénzből is megvalósítható (ld.: 6. és 7. ábra). 
 

  
 

6. ábra. városok GDP-je (EUR/fő/év) 
7. ábra. tömegközlekedési hálózat és 

kerékpárutak hossza (km/km2), referenciavonal: 
Budapest 

 
A kulcs a fejlesztési stratégiák és politikai döntéshozatal mellett a lakosság kezében is ott 

van. Mindehhez a megfelelő kommunikációs stratégia is elengedhetetlen, az energiatudatos 
gondolkodásra nevelést már az óvodásokkal, iskolásokkal el lehet kezdeni. A lakossági 
energiamegtakarítás ösztönzésének hatékonyságára jó példa San Francisco, ahol 2001 és 2010 
között 29 MW  
(http://www.siemens.com/entry/cc/features/greencityindex_international/all/en/pdf/san_franci
sco.pdf) energiamegtakarítás keletkezett kizárólag a lakossági fogyasztóknak köszönhetően, 
energiatakarékosabb háztartási berendezések és a tudatosabb fogyasztói szokásoknak 
köszönhetően. 
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Épületenergetika madártávlatból: hőfényképezés repülőgépes 

távérzékeléssel 
 
 

Abstract 
 
In the frame of the EnergyCity project (Central Europe programme) an extensive set of digital data in 
seven cities in Central Europe (Budapest, Prague, Munich, Bologna, Treviso, Ludwigsburg and 
Velenje) is being collected via aerial and ground surveys. Thermal images of selected urban areas in 
project cities will be collected using thermal cameras mounted on an aircraft. An urban diagnostics 
GIS (Geographical Information System) tool is being developed that enables swift data collection and 
analysis, is capable of mapping energy-related building properties and decreasing settlement-level 
CO2-emissions. A series of pilot actions in the seven cities will deliver pilot training for carbon 
mapping, implement awareness raising campaigns and fuel poverty reduction plans. A series of 
recommendations targeting all levels of governance and a policy guidance document. 
 
 

1. Az EnergyCity Projekt 
 

Az EnergyCity egy EU-finanszírozású projekt, melynek célja a Közép-európai városok 
CO2-kibocsátásának és energiafogyasztásának csökkentése. Napjainkban a városokban 
találjuk a meglévő épületek 80 százalékát, és ezek az épületek az összes szén-dioxid 
kibocsátás 75 százalékáért tehetők felelőssé. A városok kézenfekvő területet kínálnak emiatt 
az energiahatékonyság javítására tett erőfeszítések összpontosítására, és ezen keresztül 
jelentős előrelépések érhetőek el az éghajlatváltozás elleni küzdelemben is. Az EnergyCity 
projekt kiterjedt méretű digitális adatbázist gyűjt Közép-Európa hét városában légi és földi 
felmérések segítségével (a hét város Budapest, Prága, München, Bologna, Treviso, 
Ludwigsburg és Velenje). Először egy hőkamerákkal felszerelt repülőgép gyűjt termikus 
képeket az előre kijelölt városi területek fölött átrepülve. 

Ezután egy város-diagnosztikai eszköz (GIS, Földrajzi Információs Rendszer) kerül 
kidolgozásra, amely lehetővé teszi a gyors adatgyűjtést és adatelemzést, és képes 
feltérképezni az adott terület épületenergetikai tulajdonságait és a település-szintű CO2-
kibocsátás megtakarítási potenciált. Ez egy interaktív, Google Maps-hez hasonló felület 
kialakításán keresztül történik az adatok egyszerű összefoglalása, elemzése és bemutatása 
céljából. 
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1. ábra. A Paper Seneca II. repülőgép 2. ábra. Termovíziós légifelvétel (Bologna) 
 

A hét partnervárosban felvezető tevékenységekként CO2-térkép alkalmazási tréningeket és 
figyelemfelkeltő kampányokat tartunk, illetve üzemanyag-szegénység csökkentési 
javaslatokat is kidolgozunk. Végül számos ajánlás kerül kidolgozásra valamennyi 
kormányzati szint számára, és egy döntéselőkészítő, iránymutatásokat tartalmazó 
dokumentum is készül az uniós és a nemzeti intézmények részére a projekt utolsó 
szakaszában. 
 
 

2. Adatgyűjtés 
 
A trieszti székhelyű Nemzeti Oceanográfiai és Alkalmazott Geofizika Intézet (OGS) végzi 

a hőkamerás felvételek elkészítését a partnervárosok kijelölt területeiről. A képek készítése 
2011 februárjában kezdődött, első körben négy kijelölt városban (Velenje, Treviso, Bologna, 
Ludwigsburg). A használt NEC TS9260 hőkamera spektrális tartománya 8-13 mM és a 
felbontása 640x380 pixel. A kamera egy Piper Seneca II típusú repülőgépre lett felszerelve, a 
repülés magassága 850 méter volt minden városban, a sebesség 110 csomó. 

Bár az infravörös sugárzás az emberi szem számára láthatatlan, egy IR kamera képes azt 
átalakítani egy vizuális képpé, így láthatóvá téve egy objektum hőleadását. Az IR kamera 
érzékenysége az elektromágneses spektrum körülbelül 0,9-14 µm közti tartományára terjed ki.  

IR sugárzást minden objektum kibocsát nulla fok feletti hőmérsékleten, és a sugárzás 
mennyisége arányosan növekszik a hőmérséklettel.  

A termográfia egy olyan típusú képalkotás, mely során egy IR kamera megjeleníti egy 
tárgy vagy terület hőmérsékleti értékeit, ezért a termográfia lehetővé teszi az objektumok 
hőmérsékletének mérését. 
 
 

3. Épületek adatai és épület-tipológia 
 
A rendelkezésre álló adatok a városi épületállományról gyakran korlátozottak, sőt akár 

teljes mértékben hiányozhatnak is az adott országtól és a várostól függően, pedig a megfelelő 
stratégiaalkotáshoz egy bizonyos szintű információ alapvető fontosságú. Az adatgyűjtés az 
épületek energetikai jellemzőiről városi szinten néha reménytelennek tűnik, vagy nagyon 
drága. Az EnergyCity koncepciójával azonban az épület jellemzőinek egy részéről 
információkat lehet gyűjteni nagyon gyors és hatékony módon. 

Ugyanakkor természetesen a szkennelt felület az egész épületnek csak egy töredéke (a 
tető), de ezt egyben egy fontos minőségi mutatónak is lehet tekinteni. Ezzel kapcsolatban egy 
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kutatás is folyik, hogy kiderüljön az összefüggés a tető minősége és az egész épület 
energiahatékonysága között. A létrehozandó döntéstámogató rendszer megbízhatóságának 
növelése érdekében további alapvető építési adatok gyűjtésére van szükség a vizsgált 
területeken. Az adatok alapján egy épület-tipológia kerül kidolgozásra, ami integrálva lesz a 
szoftverbe. 
 
 

4. Web-alapú döntéstámogató rendszer 
 
A rendszer ötvözi a térképezési funkciót az energiahatékonyság mérésével egy web-alapú 

térbeli döntéstámogató rendszer (SDSS) formájában. Felvázolja és számszerűsíti az 
energiafelhasználást és a CO2-kibocsátást a projekt városaiban. A rendszer egy térképezési 
eszközt használ a hőveszteség és a kiindulási CO2-kibocsátás megjelenítésére a partner 
városokban, illetve a projekt során készült egyéb térképeket is integrálja.  

A döntéshozók a projekt városaiban használhatják az SDSS-t a kibocsátás csökkentésére 
szolgáló stratégiáik elkészítéséhez és arra, hogy tájékozódjanak és ellenőrizni tudják 
alternatívák szempontjából a leginkább költség-hatékony korszerűsítési megoldásokat. Az így 
nyert alapvető adatok jelentik az EnergyCity által bevezetett új módszertani megközelítés 
végtermékét, ami nagy léptékű hőtérképezési felmérésen és az SDSS-n keresztüli 
energiahatékonysági integráción alapul. 
 

 
 

3. ábra. Pillanatfelvétel az SDSS alkalmazásból 
 

5. Információ- és tudásbázis, adatkatalógus és szószedet 
 
Már rendelkezésre áll angol nyelven három web-alapú modul, melyeket azért dolgoztuk ki, 

hogy rendszerezzük a háttér-információkat a projekthez. 
Az információ- és tudásbázis áttekintést ad a korábbi munkákról és a rendelkezésre álló 

ismeretekről, adatokat nyújt korábbi együttműködési projektekről és más 
kezdeményezésekről a városi energiagazdálkodással és a CO2-kibocsátás méréssel, illetve 
termikus térképezéssel és multi- és hiper-spektrális adatokkal történő tetőtípus-
kategorizálással kapcsolatban. Ez a bázis képzi azt az alaptudást, amelyből kiépülhetnek új 
módszerek a városi CO2-kibocsátási és termikus térképezés, illetve az energiahatékonyság 
javításának céljára. 
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Az adatkatalógus összegyűjti a meglévő technikai információkat a távérzékelés, 
adatgyűjtés és feldolgozás, illetve a városi energia modellek területéről. 

A szószedet egy támogató modul az energiahatékonyság és teljesítmény kapcsán a 
partnerországokban használt terminológia és közös meghatározások pontosítására. Ezek a 
modulok már elérhetőek az EnergyCity honlapján (www.energycity2013.eu). 
 
 

6. Összefoglalás 
 
Az EnergyCity projekt keretében egy olyan épületdiagnosztikai rendszer kerül 

kidolgozásra, melynek segítségével rövid idő alatt lehet városszintű épületenergetikai 
felméréseket végezni, illetve a fűtéshez kapcsolódó CO2 emissziót meghatározni. A web-
alapú, interaktív GIS rendszer várhatóan 2012 nyarától fog futni a hét partnerváros teszt 
területén. A projekt jelenleg félidőnél tart, befejezése 2013. februárban várható. A projekt 
koordinálását a BME Környezetgazdaságtan Tanszék végzi. 
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László Elemér1–Csáki Imre2 
 

A felszín- és léghőmérséklet alakulása a debreceni Árpád-téren 
 
 

Abstract 
 
Besides the survey of urban heat island aspects the main object of the town-climatological researches 
is to examine the formative aspects of the urban heat island effects. Thus our primary aim was to 
measure the temperature of the surplus heat formative surface which was developed in the town. 
Through its results we examined its connection with the urban heat island. We found strong 
connection between the surface temperature and the air temperature. It affects the variance of the 
temperature surplus in the town. The temperature emitters of Árpád-tér area mainly cause the pollution 
in temperature. 

 
 

1. Bevezetés 
 

Napjainkban az éghajlatkutatás legfontosabb területe az emberi tevékenység természetre 
gyakorolt hatásának a vizsgálata. Ez – a mikroklímák vizsgálatától a globális éghajlati 
modellekig – sokféle térskálán történhet. E térskálák közül kiemelt jelentőségűek a városok, 
hiszen itt az emberi tevékenység hatása koncentráltan érvényesül: nagymértékben 
megváltozik a felszín arculata, módosul a légkör összetétele, aminek következtében az 
éghajlat is változik (BARTHOLY J. 2010). 

A hősziget intenzitása a különböző időjárási helyzetekben, illetve a különböző 
napszakokban nem egyforma. Legerősebb kifejlődése anticiklonális (derült, csapadéktól 
mentes, szélcsendes) időjárási helyzetben, naplemente után kb. 3-5 órával tapasztalható. A 
jelenség alapvetően befolyásolja (nyáron negatívan, télen pozitívan) a városban lakó emberek 
komfortérzetét, módosítja a városi növényzet összetételét és fenológiai fáziseltolódást okoz, 
ezért vizsgálata fontos adatokkal szolgál a várostervezés számára (KUTTLER, 1998). 

A műhold felvételek felbontásának növekedésével, javulásával lehetővé vált a városi 
hősziget szerkezetének részletesebb feltárása. Emellett sok kutató vizsgálja azt, hogy a 
beépített környezet hogyan hat a város energiaháztartására. Ehhez különböző modelleket 
fejlesztenek ki, melyek segítségével le tudják írni a város hőmérsékleti, áramlási és sugárzási 
viszonyait. Más kutatások célja a városi humánkomfort feltételek javítása, valamint a 
várostervezés szolgálata. 

Lehetséges a hőmérséklet mérése távérzékelési eszközök segítségével is a felszín 
hőmérsékleti sugárzása alapján. A mérés során a sugárzásmérő berendezések következő 
infravörös hullámhossz tartományban mért értékeket használják fel: 3660-3840 nm, 3929-
3989 nm, 4020-4080 nm, 8400-8700 nm, 10.780-11.280 nm, 11.770-12.270 nm, 13.185-
13.485 nm (DEZSŐ ZS. ET AL., 2005). 

A műholdról történő hőmérséklet mérés alkalmazásával nagyobb kiterjedésű terület 
hőmérsékleti szerkezete vizsgálható, kis időbeli különbséggel. Mivel a műholdas mérések 
során a vízszintes felszínek hőmérsékletét mérjük, a felszíni mérések során viszont a talaj 
közeli levegő hőmérsékletét, így e két különböző elven működő mérési módszer eredményei 
nem azonosak, térbeli és időbeli eltérések is lehetségesek közöttük. A két mérési módszer 
által reprezentált térség is különbözik, a léghőmérsékleti mérések általában a mérőpontot és 
annak közvetlen környezetét jellemzik, míg a műholdas felszínhőmérsékleti adatok nagyobb 
                                                 
1 László Elemér Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: laszloelemer@gmail.com 
2 Csáki Imre Debreceni Egyetem, Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék, Debrecen E-mail: imrecsaki@eng.unideb.hu 
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területre (jellemzően 1 km2-es tartományra) vonatkoznak (BARTHOLY J. 2011). Az említett 
módszer nem megfelelő terek, utcarészek mikro klimatikus viszonyainak a megvizsgálására, 
mivel az adott térskálán a legkisebb egység. Ezért a vizsgálatok folyamán, igyekeztünk egy 
lokális térségről gyűjteni egy időben felszínhőmérsékleti, illetve léghőmérsékleti adatokat, 
amely megfelelő módszer a vizsgálathoz. 

 
 

2. Anyag és módszer 
 

A vizsgált terület 
A mintaterület kiválasztásánál elsődleges szempont az volt, hogy különböző funkcionális 

morfológiai típusú városrészeket érintsen, illetve eltérő felszínborítású (aszfalt, beton, 
talajfelszín, fák, bokrok) területek legyenek azok. Nem elhanyagolható szempont volt a 
megközelíthetősége a vizsgált területnek, hogy a nap folyamán minél több adatot tudjunk 
begyűjteni. 

 

 
 

1. ábra. Árpád-tér, mint vizsgált terület 
 

A meteorológiai paraméterek meghatározása 
A léghőmérsékleti, ill. a légnedvességi adatok gyűjtését DeltaOhm multifunkcionális 

adatgyűjtővel végeztük. Az adatgyűjtőt és szenzorokat expedíciós mérésekre fejlesztették ki. 
A mérések folyamán a meteorológiai szabványnak megfelelően 2 m magasságban helyeztük 
el a szenzorokat, ahol az adatgyűjtő rögzítette a mért adatokat. Ezen kívül a hősziget 
kiszámításához felhasználtuk a debreceni repülésmeteorológiai állomás adatait, amely 
referenciaként szolgált a városi hőtöbblet kiszámításakor. 

 
A felszínhőmérséklet meghatározása 
Az infravörös sugárzáson alapuló hőmérsékletmérés, a termográfia azt a fizikai jelenséget 

használja fel, hogy az abszolút nulla K hőmérséklet (-273,15 °C) felett a testek 
elektromágneses hullámokat bocsátanak ki, így például rádióhullámokat, fényt, illetve hőt 
adnak le. Az infravörös sugárzás az elektromágneses spektrumban a 760 nm és az 1 µm 
közötti hullámhossztartományban helyezkedik el, ami hatással van a léghőmérséklet 
varianciájára is. A hősugárzás segítségével nyert képet analizálva állapítjuk meg az épületek 
szigetelésének hatékonyságát,és mérni tudjuk a hőveszteség mértékét. 

A vizsgálat célja, hogy az Árpád-téren elhelyezkedő különböző felszíneknek 
meghatározzunk a felszínhőmérsékletét, illetve összevessük a léghőmérséklettel, valamint 
fontosnak tartjuk az esetleges hő veszteség meghatározását. 
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A felszínhőmérséklet meghatározását a különböző formájú és anyagú felszíneken a Testo 
881 ergonomikus pisztoly 320 x 240 pixeles felbontású hőkamerával végeztük el. 

A testo 881 kiváló, <50 mK-es termikus érzékenységgel biztosítja a kitűnő képminőséget. 
Ezáltal a legkisebb hőmérséklet különbségek is mérhetők, és kristálytiszta, éles képet ad. A 
nagy látószögű – és a teleobjektív lehetővé teszik a különböző nagyságú és különböző 
távolságban lévő mérendő felületek mérését (www.testo.hu). 

 
A kiértékelés módja 
A hőképek elemzését az Irsoft programban végeztük el, amelyet később statisztikailag is 

kiértékeltünk (2. ábra). 
 

 
 

2. ábra. A hőkamerás felvétel (a), illetve a képből készített hőmérsékleti keresztmetszet 
 
 

3. Eredmények 
 

A művi környezet hatása 
A sugárzások mikroklíma alakító hatása nagymértékben függ a környezeti felszínek 

sugárzási és hőtani sajátosságaitól, amelynek felszínhőmérsékletük alakulásában is 
megnyilvánulnak. A jó hővezető képességű anyagok felmelegedése csekélyebb, a maximum 
beállása időben késik, a nap második felében lehűlésük vontatottabb (beton, kő, aszfalt). A 
rossz hővezető képességű anyagok – pl. a száraz homok – felszínének hőmérséklete 
érzékenyen követi a napsugárzás napi változásait, sőt felhő vagy tereptárgy árnyékába kerülve 
hirtelen eséssel közelíti a levegő hőmérsékletét. 

 
2011. március 17-ei mérés eredményei 
A léghőmérséklet ingása a mérés folyamán 4,7-11 °C között mozgott a városban, míg a 

külterületen 0-8 °C között váltakozott. A maximális hősziget-intenzitása az Árpád-téren 
3 °C-nak adódott, és a nap folyamán a hőtöbblet ingása nem volt nagy. 

A légnedvesség 88-76% között változott a városban, míg a külterületen 78-95% között 
mozgott. A legnagyobb eltérés a két különböző felszíntípus között 14 órakor volt, több mint 
tizennégy százalékot tett ki. 
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3. ábra. A léghőmérséklet időbeli alakulása a városban és a vidéken 
 
A felszínhőmérséklet ingása, különböző felszínanyagú és felszíngeometriájú felületeknél 

másként alakult. A tömbház estében 10-órától 15-óráig viszonylag egyenletes hőmérséklettel 
rendelkezik, naplemente után két órával a felszínhőmérséklet negatív értékeket vesz fel (4. 
ábra).  

 

 
 

4. ábra. A felszínhőmérséklet és a léghőmérséklet alakulása 
 

A felszínhőmérséklet alakulása az aszfalt esetében változatos, hiszen nagy a hőmérséklet 
ingása, ami 10 °C-ot tesz ki. A párologtató felszín esetében ellenben, az ingás amplitúdója 
kisebb. Tehát, a felszínhőmérsékletek összességben viszonylag hasonlóképpen melegednek 
fel és hűlnek ki a vizsgált periódusban. A léghőmérséklet változása jól követi a 
felszínhőmérséklet alakulását, azonban az értékei magasabb, mint azokéi. Ez valószínűleg 
annak tudható be, hogy a levegő turbulens hőcsere következtében a város melegebb részeiről 
is érkezhet magasabb hőmérsékletű levegő, illetve a város felületén vannak olyan „szigetek”, 
ahonnan pontszerűen érkezik a hőmérséklet többlet. 

 
2011. március 22-ei mérés eredményei. 
A léghőmérséklet ingása az aktuális adatgyűjtéskor 12,2-18,8 °C között változott a 

városban, míg a külterületen 5-12 °C között mozgott. A maximális hősziget-intenzitása az 
Árpád-téren 7,8 °C volt, az intenzitás változása 2,8 és 7,8 °C értékek között mozgott. 
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A légnedvesség 24,5-50,2% között változott a városban, míg a külterületen 42-81% között 
alakult. Az urbánus és rurális felszínek között a legnagyobb eltérés a páratartalomban 22 
órakor volt, ami több mint 31%-ot tett ki. 

A felszínhőmérséklet változása a különböző felszíneknél természetesen eltér egymástól, 
azonban összevontuk azokat, hiszen összeségében hatnak a városi léghőmérséklet 
alakulásásra. Azért, hogy összefüggés vizsgálatot végezzünk el a léghőmérséklet és a 
felszínhőmérséklet között (5.ábra). 

 

 
 

5. ábra. A felszínhőmérséklet és a léghőmérséklet alakulása 
 

A felszín hőmérséklet és átlag léghőmérséklet között jelzésértékű összefüggést találtunk, 
95% szignifikancia szinten. A korrelációs együttható értéke 0,65, illetve regressziós 
együttható értéke 0,42-nak adódott, ami azt jelenti, hogy valószínűleg 42%-ban befolyásolja a 
felszínnek hőmérséklete a levegőhőmérséklet alakulását. 

 
2011. június 2-i mérés eredményei 
A léghőmérséklet ingása a vizsgálat folyamán 25,1-37,5 °C között mozgott a városban, 

míg a külterületen 19-29 °C között váltakozott. A maximális hősziget-intenzitása az Árpád-
téren 9,5 °C-nak adódott, és a nap folyamán a hőtöbblet ingása 2,4-9,5 °C között alakult (6. 
ábra). 

A légnedvesség 18,3-54,6% között változott a városban, míg a külterületen 30-72% között 
mozgott. A legnagyobb eltérés a két különböző felszíntípus között 12 órakor volt, több mint 
22%-ot tett ki. 
 

 
 

6. ábra. A léghőmérséklet alakulása a városban és a vidéken 
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A felszínhőmérséklet és a léghőmérséklet között sztochasztikus függvénykapcsolatot 
találtunk a korrelációs vizsgálat során (1. táblázat). 
 
1. táblázat. A felszínhőmérséklet és léghőmérséklet (°C) közötti összefüggések. Jelölések: R-
korrelációs együttható, R2-determinációs együttható. 
 

Árpád-
tér/időpont Tömbház Aszfalt Párologtató 

felszín Épületsor 
Összevont 

felszín-
hőmérsékletek 

Léghőmérséklet 

10:00 32,7 36,7 27,7 27,3 31,1 29,4 
12:00 33,3 41,6 30,1 30,2 33,8 37,5 
14:00 26,3 39,8 29,4 32 31,8 31,1 
16:00 24,6 39,8 30,4 39,5 33,5 33,4 
18:00 24,4 36,6 39,7 40,5 35,3 30,5 
20:00 21,2 30,2 23,5 26,6 25,3 25,4 
22:00 19,7 23,2 18,7 21,2 20,7 22,12 

R 0,736873 0,940998 0,639213 0,607661 0,871893  
R2 0,542982 0,885476 0,408593 0,369252 0,760197  

 
Eltérések figyelhetők meg a különböző felszínek és a léghőmérséklet közötti kapcsolat 

korrelációs együtthatóiban, ami azt jelenti, hogy különböző arányban határozzák meg a 
léghőmérséklet alakulását. A legszorosabb összefüggés az aszfalt hőmérséklete és a 
léghőmérsékletek között adódott. Így az aszfalt felszínhőmérséklete 88%-ban determinálja a 
léghőmérséklet alakulását. A leggyengébb összefüggés a két paraméter közözött (épületsor 
esetében) adódott, ez azt valószínűsíti, hogy az aszfalt felszínhőmérséklete 36%-ban alakítja 
hőmérséklet varianciáját. Az összevont felszínparaméterek és a léghőmérséklet közötti 
kapcsolat is szorosnak bizonyult, így ez a paraméter 76%-ban határozza a hőmérséklet 
varianciáját. 

 
 

4. Következtetések 
 

1) A felszín hőmérsékletének alakulása meghatározza a helyi klímát, amelyet a 
hőkamera által készített felvételek adatai bizonyítanak. 

2) A különböző felszínek hőmérséklete alapvetően befolyásolja a léghőmérséklet 
varianciáját. 

3) További adatgyűjtések szükségesek messzemenő következtetések levonásához. 
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Berbekár Éva1−Dr. Lajos Tamás2 
 

Egyedülálló épület hősziget keltette áramlásban 
 
 

Abstract 
 

Circulation caused by an Urban Heat Island (UHI) has a different velocity profile and thermal 
stratification than a regular atmospheric flow. Results of a CFD simulation of an experimental facility 
capable of modeling an UHI are presented in this paper. The objective is to examine the flow field 
around a single building under the dome of an UHI. 

 
 

Összefoglaló 
 
Egy hősziget modellezésére alkalmas kísérleti berendezés tervezését segítő CFD 

szimuláció eredményét mutatjuk be a cikkben. A mérőberendezés alkalmas a hősziget keltette 
áramlásban elhelyezett épület körüli áramkép vizsgálatára. A mérőberendezéssel a termális 
szélre jellemző sebességprofilt hozunk létre. A modellezés során kapott eredmények alapján 
megfigyelhető, hogy hősziget esetén az épület körüli áramlás eltér attól az áramképtől, mint 
amit hősziget nélküli esetben tapasztalunk. 

 
 

1. Bevezetés 
 
Azt a jelenséget, hogy a levegő hőmérséklete a városközpont irányában nő, (városi) 

hőszigetnek nevezzük. A hőszigetet intenzitásával jellemezhetjük, amelyet a belvárosi és a 
külvárosi hőmérséklet különbségeként definiálunk. 

A hősziget okai az antropogén hőforrások (épületek által kibocsátott hő, közlekedés stb.), a 
nappal felmelegedő burkolatok (éjjeli) hőkibocsátása, az épületek áramlást fékező hatása, az 
esővíz elvezetéséből adódóan a párolgás hiánya és egyéb városi hőforrások. 

A hősziget negatív hatásai mellett pozitív hatásai is ismertek. Hátránya, hogy a meleg nyári 
napok még melegebbek lesznek, és ez a meleg éjszaka sem enyhül. A hősziget intenzitása 
változó, és általában éjjel, szélcsendes, felhőtlen időben a legjelentősebb. A nagy hőmérséklet 
következtében egyre nehezebb elviselni a belvárosi létet, és egyre nagyobb a klimatizálásra 
felhasznált energia. Ez egy öngerjesztő folyamat, hiszen a megnövekedett hőleadás 
következtében megnő a hősziget intenzitása. Szintén negatívum, hogy az enyhe téli idő 
következtében a kórokozók könnyebben telelnek át. Előnyként említhetjük, hogy télen a 
fűtésre használt energia csökken. További előnye a hőszigetnek, hogy úgynevezett városi 
(termális) szelet generál, amely a város átszellőzését elősegíti. 

 
 

2. Épület körüli áramlás 
 
Egy épület jelentősen befolyásolja a helyi áramlási viszonyokat az épület környezetében. 

Ez az áramlás rendkívül összetett (BLOCKEN, B. 2004). Az áramlás irányából nézve az épület 
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előtt és körül örvény alakul ki a járókelők szintjén, az épület fölött és mögött pedig egy 
leválási buborék jön létre. Magas épületek esetén pedig az épület (megfúvással szembeni) 
homlokfalán leáramlás figyelhető meg az áramlással szemben.  

A leválási buborékot a határréteg leválása okozza. A leválási buborékot nyíróréteg 
határolja, és benne kicsik az áramlási sebességek és nagy a turbulenciafok. Egy épület körüli 
áramlás jelentősen befolyásolja a szennyezőanyag-transzportot az épület környezetében 
(HEIST, D. K. ET AL. 2004). A leválási buborék a szennyezőanyagot a magasba szállítja, így 
tisztítva a járókelők szintjét az épület mögött. Az épület előtti leáramlás pedig tiszta levegőt 
juttat a talaj közelébe. Ugyanakkor az épületek nagyobb léptékben nézve ellenállást képeznek 
az áramlás szempontjából, így csökkentik a város szellőzését. Ezért fontos az épület körüli 
áramlás tanulmányozása mind az épület környezetében, mind városi léptékben. 

 
 

3. A hősziget kutatása 
 
A hősziget létezéséről már majdnem kétszáz éve tudunk. Howard brit vegyész, aki több 

fontos meteorológiai megfigyelést is publikált, írta le elsőként a londoni belváros és a 
külváros között mérhető hőmérsékletkülönbséget 1818-ban (HORWARD, L. 1818). Azóta a 
városi hősziget lett az egyik legfőbb területe a városklíma-kutatásnak. 

Amikor a hősziget fogalmat halljuk, illetve a hősziget hatásairól beszélünk, sokszor úgy 
tekintünk rá, mint a távoli nagyvárosok (pl. New York, London, Peking) problémájára, és 
gyakran elfelejtjük, hogy itthon is megfigyelhető, mérhető ez a jelenség. Hazánkban Szegeden 
és Debrecenben, Unger János és Szegedi Sándor (UNGER, J. ET AL. 2010), Budapesten pedig 
Pongrácz Rita (PONGRÁCZ, R. ET AL. 2009) kutatócsoportjai végeztek méréseket különböző 
módszerekkel a hősziget intenzitásának meghatározása érdekében. Ezekből a tanulmányokból 
kiderül, hogy a magyar városokban is mérhető a hősziget hatása. 

A hősziget energiamérlegét Oke írta fel először (OKE, T. R. 1982). Az energiamérlegben 
figyelembe vett tényezők függnek a helytől és az időtől is, ezért városonként eltérnek, illetve 
egy városon belül is változóak lehetnek. Ez azt jelenti, hogy a hősziget intenzitása is változik 
a helytől és az időtől függően. A városi energiamérlegről és ennek hatásairól, illetve a 
hőszigetre vonatkozó további általános megállapításokról többek közt Arnfield áttekintésében 
olvashatunk (ARNFIELD, 2003). 

 
 

4. Hősziget tanulmányozására alkalmazott eljárások 
 
A hősziget jellemzőinek megismerésére alapvetően háromféle eljárás létezik. Az egyik 

módja a számítógépes modellezés, a másik a kísérleti vizsgálat, a harmadik pedig a helyszíni 
mérés. Ezek közül a leggyorsabb és legolcsóbb megoldás a számítógépes modellezés (pl. 
Tokió belső területének hőtérképe (KINOUCHI, T. ET AL. 2001)), és ebből nyerhetjük a legtöbb 
információt. A modellünket validálnunk kell ahhoz, hogy meggyőződjünk arról, hogy valóban 
jól leírja a vizsgált jelenséget. Ehhez össze kell hasonlítanunk az eredményeket helyszíni vagy 
kismintán végzett mérésekkel. 

A hősziget vizsgálati eszközeit más szempontok alapján is csoportosíthatjuk. 
Megkülönböztethetünk mikroskálájú (egy városrész, épületcsoport vizsgálata), mezoskálájú 
(város vagy még nagyobb léptékű) és többskálájú (mikroskálájú modell beágyazása egy 
mezoskálájú modellbe) megközelítéseket. 
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5. A hősziget kísérleti modellezése 
 
Ahhoz, hogy egy kismintán végzett áramlástani mérésből következtetni tudjunk a 

valóságban létrejövő áramlásra, a két áramlásnak hasonlónak kell lennie. Ennek két feltétele, 
hogy az áramlást leíró dimenziótlan egyenletek azonosak legyenek, és hogy (léptékhelyesen) 
azonosak legyenek a kezdeti- és peremfeltételek (LAJOS, T. 2008).  

Cermak tanulmányából kiderül (CERMAK, J. E. 1996), hogy a tömeg-, az impulzus- és az 
energiamegmaradás egyenletéből következően a hősziget modellezésekor milyen hasonlósági 
számok teljesülését kell ellenőrizni. Különböző közelítésekkel élve (tökéletes gáz, Bousinessq 
közelítés, Coriolis erő elhanyagolása) bizonyos hasonlósági számok egyenlőségi kritériumát 
elhanyagolhatjuk anélkül, hogy ez a mérésünk megbízhatóságát jelentősen befolyásolná. 

A kezdeti- és peremfeltételek hasonlóságához biztosítani kell a geometriai hasonlóságot, 
illetve a hozzááramlás hasonlóságát. 

A hősziget kismintán történő vizsgálatára többféle lehetőség van. Szabadtéri modellt 
építettek fel például Kanda (KANDA, M. ET AL. 2005) és Flor (FLOR, F. ET AL. 2004) 
kutatócsoportjai, és ezen végezték a méréseiket. Így a napsugárzás hatását is figyelembe 
tudták venni, amit laboratóriumban csak nehézségek árán lehet modellezni. Határréteg-
szélcsatornában (Boundary Layer Wind Tunnel, BLWT) modellezhető az atmoszférikus 
határréteg. Fűtő és hűtő berendezések megfelelő elhelyezésével előállítható a hőszigetre 
jellemző hőmérsékleti rétegződés. Tokióban építettek például egy hőmérsékleti rétegződés 
modellezésére létrehozott szélcsatornát (YOSHIE, R. ET AL. 2011). Egy másik laboratóriumi 
eljárás hősziget modellezésére, amikor egy víztartályban egy hőforrást helyeznek el. Ezáltal a 
hősziget makroszkopikus tulajdonságait tudják vizsgálni. Ilyen vizsgálatot végzett Lu 
kutatócsoportja (LU, J. ET AL. 1997a), illetve ehhez hasonlót Cenedese és Monti, akik a 
hősziget és a tengeri szél kölcsönhatását vizsgálták (CENEDESE, A. ET AL. 2003). 

 
 

6. A tervezett kísérleti modell 
 
Az általunk tervezett kísérleti modellben az áramlást csak a hőmérsékletkülönbség 

generálja, így a termális szél modellezésére nyújt lehetőséget. A berendezés (1. ábra a) egy 
doboz, amelynek egyetlen felülete van, amelyik nyitott a környezet felé. Itt szabadon 
áramolhat be és ki a levegő. A doboz egyik végében egy hőforrást, középen pedig egy 
épületmodellt helyeztünk el. A berendezés hossza 4,5 m, szélessége 1,2 m, magassága a be- 
és kilépési oldalon 1,2 m, a fűtött oldalon pedig 0,8 m. Az épületmodell magassága 0,15 m, 
áramlásra merőleges hossza 0,4 m, az áramlással párhuzamos oldalának szélessége pedig 
0,2 m. 

A mérőberendezést a megépítés előtt numerikus áramlástani (Computational Fluid 
Dynamics, CFD) modellezéssel vizsgáltuk meg, hogy valóban megfelel-e arra a célra, hogy a 
hőszigethez hasonló körülményeket hozzunk benne létre. A hősziget modellezésére széles 
körben alkalmazott módszer a CFD (MIRZAEI, P. A. ET AL. 2010). A CFD előnye a többi, 
hősziget modellezésére alkalmazott módszerrel szemben, hogy egyszerre (összekapcsolva) 
oldja meg a leíró differenciálegyenleteket. Hátránya azonban, hogy az összetett városi 
geometriának és a nagy változékonyságú áramlási térnek a megfelelő felbontása jelentős 
számításigényű feladat. A modellezéshez ANSYS 13.0 CFD szoftvert használtuk. Időfüggő 
számítást végeztünk, amely iterációval közelítette a Reynolds-átlagolt Navier-Stokes egyenlet 
három komponensegyenletét és az energiaegyenletet. A turbulenciát a k-ε modellel 
közelítettük. Az időlépést 0,014 s-ra választottuk annak érdekében, hogy a Courant-szám 1 
alatt legyen, amit a tranziens folyamatok modellezésénél célszerű betartani a megfelelő 
konvergencia érdekében. 
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1. ábra. Modellezett mérési elrendezések 

 
A mérési berendezés (1. ábra a) kilépő oldalát lekerekítettük, illetve egy terelőelemet 

helyeztünk el a kilépésnél, ami az áramlás irányát befolyásolja. A modellezés során 
megállapítottuk, hogy ez az elrendezés azért előnyös, mert így a meleg levegő távozik a 
dobozból, nincs visszaáramlás vagy periodikus ingadozás. A lekerekítés és a terelőelem 
kitereli a meleg levegőt a dobozból, így a doboz alsó részére környezeti hőmérsékletű levegő 
áramlik.  

 
 

7. Eredmények 
 
A modellezés eredményeként megkaptuk a kialakuló hőmérséklet- és sebességeloszlást, 

melyeket dimenziótlanítva ábrázoltunk (2. ábra a és b). A dimenziótlanítást a sebességek 
esetén az épület magasságában, az épület előtti zavartalan áramlásra jellemző sebesség 
értékével (0,37 m/s) végeztük. A hőmérsékletet a kezdeti (környezeti) hőmérséklettel (300 K) 
dimenziótlanítottuk. A hőmérséklet-eloszlásból (2. ábra a) látható, hogy a terelőelem és a 
lekerekítés valóban megakadályozza, hogy a meleg levegő visszaáramoljon, és így környezeti 
levegő áramlik be a doboz alsó részébe. Továbbá megállapítható, hogy a kísérleti modellben 
kialakuló hőmérséklet-eloszlás jellegre hasonló ahhoz, ami a város felett kialakuló hőszigetet 
jellemzi. 

 

  
 a  b 
 

2. ábra. Dimenziótlanított hőmérséklet- (a) és sebességeloszlás (b) 
 

     
a b c 

 
3. ábra. Dimenziótlan sebességprofil fűtött (a) és fűtés nélküli (c) esetben, illetve idealizált hősziget 

során létrejövő sebességprofil (b) (LU, ET AL. 1997b) 
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Fontos jellemzője az áramlásnak az a sebességprofil, ami az épület előtt, a zavartalan 
áramlásra jellemző. A sebességprofilt dimenziótlanítva ábrázoltuk a (dimenziótlan) magasság 
függvényében (3. ábra a). A hosszléptéket az épület magasságával dimenziótlanítottuk. Az 
így kapott sebességprofil alakját célszerű összehasonlítani az idealizált hősziget során 
létrejövő sebességprofil jellegével (3. ábra b). Azt vehetjük észre, hogy a kapott belépő 
sebességprofil hasonló a hősziget keltette termális szél esetén kapott sebességprofilhoz. 

A hősziget modellezése során kapott eredményeket összehasonlíthatjuk azzal az esettel, 
amikor a levegő nyomáskülönbség hatására áramlik át a doboz teljes keresztmetszetén, fűtés 
pedig nincsen (1. ábra b). Ez az eset azt modellezi, amikor nem alakul ki hősziget egy város 
felett. 

A dimenziótlanítás a fűtött esetre alkalmazott módszerrel történt, azaz a sebességeket az 
épület magasságában, az épület előtti zavartalan áramlásra jellemző sebesség értékével, a 
magasságot pedig az épület magasságával dimenziótlanítottuk. A dimenziótlanításhoz 
felhasznált sebesség 0,47 m/s volt. Érdemes összehasonlítani a fűtött (4. ábra a) és a fűtés 
nélküli (4. ábra b) esetben a sebességvektorokat az épület körül. Látható, hogy az épület 
körüli áramlási tér egészen eltérő a két esetben, tehát az épület körüli áramlás megváltozik, ha 
hősziget alakul ki a város felett. Amikor a hőszigetet modellezzük (4. ábra a), az épület 
mögötti leválási buborék mérete kisebb. A sebességprofilok közti különbséget a 3. ábrán (a 
és c) figyelhetjük meg. Azt vehetjük észre, hogy a sebességprofilok nem különböznek olyan 
mértékben, ami indokolná ezt az eltérést az épület körüli áramlások között. Ezért 
valószínűsíthető, hogy a hőmérséklet-rétegződés okozza ezt az áramképbeli különbséget. 
Ennek a jelenségnek a pontosabb vizsgálatát teszi lehetővé a mérési berendezés. 

 

  
 a b 

 
4. ábra. Sebességvektorok az épület körül fűtött (a) és fűtés nélküli (b) esetben 

 
 

8. Konklúzió, kitekintés 
 
A modellezés alapján megállapítható, hogy a tervezett berendezés alkalmas a hősziget 

keltette áramlás modellezésére. Továbbá az már ebből a mérés előkészítésére végzett 
vizsgálatból is kitűnik, hogy hősziget esetén az eltérő sebesség- és hőmérséklet-eloszlás 
következtében az épület körüli áramlás alapvetően más, mint amikor nem alakul ki a hősziget 
jelenség. Ennek fontos gyakorlati következményei lehetnek, hiszen az épületek mögött 
létrejövő leválási buborék fontos szerepet játszik a szennyezőanyagok terjedésében. 

Terveink között szerepel további elrendezések vizsgálata (különböző belépő-
keresztmetszet, különböző terelőelem-fajták). Érdemes megvizsgálni, hogy különböző 
hőkibocsátású hőforrás milyen sebességű áramlást generál. 

Az így kapott eredmények alapján készített értékelés során optimálisnak ítélt berendezést 
megépítjük, hogy méréssel is vizsgálhassuk azt, hogy hősziget keltette áramlás esetén az 
épületek körüli áramlás jellege hogyan változik meg. 
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Szalmaházak energiahatékonysági elemzése 

 
 

Abstract 
 
Not long ago in Hungary red mud disaster destroyed a lot of houses. Some houses have been rebuilt by 
donations. One of them was designed to be really environmentally friendly, insulated with natural 
straw bales. Is this construction energy efficient as well? At our University the Department of Ecology 
and Environmental Engineering have made a cooperation to investigate the straw insulated structures 
if they work properly. The insulating property, energy transfers and the durability of the structures are 
tested at the same time. It was designed to place seven high-precision sensors into each measuring 
points into the structures. The high number of sensors are controlled by microcontrollers and the data 
transfer is made online. The real-world measurements of environmentally friendly constructions can 
help the future be modernized and sustainable. 
 
 

1. Szalmaházak története 
 

Az első szalmaházakat Nebraskában a 19. század vége felé, a bálázó gépek feltalálása 
idején építették. A homokos dombokkal jellemezhető tájban nem találtak építésre alkalmas 
anyagot. Fát csak a folyók partjain élők alkalmazhattak. Sok helyen gyeptéglák segítségével 
építettek kunyhókat, de bizonyos területeken ebből sem lehetett megfelelő minőségűt fellelni, 
így adódott a telepeseknek az ötlet, hogy a szalmabálákat, mint téglákat egymásra építve 
készítsenek házat (1.a,b. ábra). Először csak ideiglenes jelleggel építették, de idővel rájöttek, 
hogy ha bevakolják, akkor nagyon is komfortos és tartós házakat kapnak. Az első ilyen házak 
már több mint 100 éve épültek, és közülük sok még ma is épségben áll és lakják (LACINSKI 
P.−BERGERON M, 2000). 
 

  
 

1.a. ábra. Teherhordó típusú szalmaház építés közben  
1.b. ábra. Szalmabála falazattal épült templom az USA-ban (1927) 
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Idővel, a „korszerű” építőanyagok megjelenésével és a mobilizáció fejlődésével, ezek a 
házak feledésbe merültek, ám később, az 1970-es évek energiaválsága idején újra felfedezték 
őket. Azóta a világ számos országában készültek és készülnek ilyen házak. Napjaink 
gazdasági és környezeti válsága idején egyre többen ismerik fel a környezet– és 
energiatudatos házak létjogosultságát, így a szalmaházak is nagy jövő elé nézhetnek. 

 
 

2. Szalmaházak Európában 
 
Az EU számos országában (Anglia, Franciaország, Németország, Dánia, Spanyolország, 

Ausztria…) készültek már szalmaházak különböző építési technológiákkal. A legtöbb esetben 
hagyományos, kézi kivitelezésű házak épültek, de több példa található előre gyártott panelek 
alkalmazására is. A különböző építési módok függvényében változik az így létrehozott házak 
„beépített energia” igénye, ami a kivitelezéshez felhasznált építőanyagok alapanyagainak 
kibányászásához, előállításához és helyszínre szállításához szükséges. Mindegyik építési 
módra igaz, hogy nagyságrendekkel kevesebb energiát igényel, mint a konvencionális (tégla, 
beton) házak létrehozása. Egy épület teljes életciklusa alatt felhasznált energia és 
nyersanyagok mérlegébe beletartozik az épület rendeltetésszerű üzemeltetése során elhasznált 
javak mennyisége is. Ezek részben a lakók szokásaitól is függenek, de legnagyobb mértékben 
az épület tulajdonságai határozzák meg. Az épületek energiafelhasználásának legnagyobb 
hányadát a fűtési (MEDGYASSZAY P, OSZTROLUCZKY M, 1999) és (bizonyos helyeken) a 
hűtési energia teszi ki, így ezek minimalizálása a legfontosabb egy környezet– és 
energiatudatos épület kapcsán. A manapság egyre divatosabb passzívházak messzemenőkig 
teljesítik az energiatudatosság követelményét. Viszont nem szabad megfeledkezni arról, hogy 
az energiatudatos ház nem feltétlenül környezettudatos is, ugyanis az utóbbi esetében nem 
elég, ha az üzemeltetés során kevés energiát használ fel, hanem lehetőleg az építése során is 
minél kisebb mértékben terhelheti a környezetét (MEDGYASSZAY P, 2007). Jól szemlélteti a 
különbséget egy osztrák tanulmány (2.a-d. ábra), amely többek között egy „hagyományos” 
(beton+polisztirol felhasználásával készülő) és egy szalmabála–vályog kombinációjú 
passzívház ökológiai lábnyomát veti össze. A vizsgálat tanulsága szerint a „hagyományos” 
passzívház több mint ötször annyira terheli a környezetét, mint a szalmabálás megoldás 
(REINBERG G.−MEINGAST R, 2007). 

Ennek okát jobban megérthetjük, ha szemügyre vesszük a 2.b. ábrát, amely a különböző 
építőanyagok beépített energiaigényét fejezi ki CO2 egyenértékben. Megfigyelhető, hogy a 
manapság előszeretettel használt mesterséges építőanyagokkal (fémek, műanyagok, 
szilikátok) szemben a természetes, növényi eredetű anyagok használata esetén nemhogy 
CO2-ot juttatunk a légkörbe, hanem éppen ellenkezőleg, a növény által megkötött CO2–ot a 
levegőből és – az épület élettartamának idejére – a körforgásból kivonva, negatív előjelű 
értékeket is kaphatunk (WIHAN J, 2007). Ennek is köszönhető tehát, hogy a szalmaházak 
igazán környezetkímélő alternatívát nyújtanak, míg a passzívházaknak csupán az 
üzemeltetése tekinthető energiatudatosnak. Egy teljesen közönséges épület esetében pedig, 
melynek üzemeltetése is rendkívül gazdaságtalan, a környezetterhelés még a passzívházakhoz 
képest is sokkal nagyobb. A magyarországi épületállomány műszaki állapotát figyelembe 
véve megállapíthatjuk, hogy nálunk még lesújtóbb a helyzet. 
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2.a. és c. ábra. Tattendorfi (Ausztria) passzív szalmaház külső és belső képe 
2.b. ábra. Építőanyagok beépített energiája CO2 egyenértékben 

2.d. ábra. Tattendorfi (Ausztria) passzív szalmaház építése előregyártott panelekből 
 

3. Magyarországi helyzet bemutatása 
 
Ugyan hazánkban is egyre többet hallani a passzívházakról és megújuló energiákról, de 

nagy áttörés még nem történt e téren. Az igazán környezettudatos (és gyakran olcsóbb) 
természetes megoldások itthoni elterjedését pedig a jogi környezet is hátráltatja. 

 

  
 

3.a. ábra. Vakolt szalmabála fal tűztesztje az ÉMI Szentendrei Laboratóriumában (2008) 
3.b. ábra. A tűzmentett oldal felületi hőmérsékletnövekedésének alakulása a tűzteszt során 

2.a. 2.b. 

2.c. 2.d. 

3.a. 
3.b. 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIAFELHASZNÁLÁS 
TELEPÜLÉSTERVEZÉS ÉS ÉPÍTÉSZET, ÉPÜLETENERGETIKA 

 

 384 

A jogi akadályok leküzdése érdekében az utóbbi időben számos kezdeményezés történt 
szakmai és civil oldalról is. A Magyar Építész Kamarán belül egy szakmai bizottság is 
működik a korábban említett jogi visszásságokból eredő problémák leküzdéséért (ERTSEY A. 
2009). Műemlékvédelemmel foglalkozók számára is nap, mint nap okoz problémát a 
jogszabály, így ők is küzdenek ellene. A szalmaházak hazai népszerűsítését célul kitűző 
Energia és Környezet Alapítvány pályázati forrásból egy tűztesztet is megfinanszírozott, 
amely eredményei tanúsítják, hogy szalmából készíthetőek megfelelően tűzálló falak. (ÉMI 
2008) A tűzteszthez épített demó fal (3.a,b. ábra) készítésében és a tűzteszten magán is jelen 
voltam, így tanúja lehettem, hogy a vizsgálati szabályoknak megfelelően közel 1000 °C-os 
hőmérsékletig hevített próbafal tűzmentett oldalán csupán 7 °C-os átlagos hőmérséklet 
emelkedés volt megfigyelhető. Ez jóval alul marad a megengedett 140 °C-os értékhez képest, 
továbbá a vizsgálat közben természetesen a próbafal megőrizte a teherbíró képességét, és sem 
lángáttörés nem történt, sem gyúlékony gázok nem jutottak át a falon (TAKÁCS L. 2008).  

 
 

4. Szalmabálával szigetelt autonóm ház 
 
Devecserben a cikk írása idején épül pont egy szalmabála ház egy a vörösiszap katasztrófa 

során tavaly elpusztított épület helyett. Ez a kísérleti épület egy igazán fenntartható autonóm 
ház lesz, amely megújuló energiával lesz üzemeltetve és a lehető legtöbb természetes anyag 
felhasználásával készül. A ház fa tartószerkezete beton alapokról indul. Az épület több 
érdekes szerkezetet is tartalmaz majd, amelyek különösen érdemessé teszik 
vizsgálatok/monitorozás céljára. Az épület belső terében, és magukban az 
épületszerkezetekben megfigyelhető páravándorlás mérésre kerül majd. Szintén érdekes lesz 
megfigyelni a hőtranszport folyamatokat is, továbbá az épület gépészeti berendezései által 
termelt és fogyasztott energia viszonyát. Az előzetes számítások alapján a ház alacsony 
energiaigényű épület lesz, amely első sorban a kiváló hőszigetelő képességű szalmabáláknak 
köszönhető, melyeket nem csak a falban, hanem a padlószerkezetben és a födémben is 
megtalálhatunk. Fontos, hogy az épület részletei úgy legyenek kidolgozva, hogy a szerkezetek 
a különböző nedvességformáktól megfelelő mértékben megóvásra kerüljenek. Ennek 
ellenőrzésére is szolgál majd az épületben alkalmazott monitorozó rendszer, amely rengeteg 
információt szolgáltat majd az épületben zajló folyamatokról. 

 
 

5. Hőmérséklet és páratartalom mérés a falban 
 
A szalmabála épületek falának objektív vizsgálatát a legmodernebb szenzorok (SHT75) és 

mikrokontrollerek (BS2SX) felhasználásával végezzük. 
A fal közvetlen felületén és különböző mélységekben 7 szenzort helyezünk el. A 

szenzorok által küldött adatok hitelesen mutatják a hőmérsékleti és páratartalom viszonyok 
eloszlását. A felületeken lévő szenzorok a belső és a külső tér levegőjét érzékelik, amely 
közvetlenül érintkezik a fallal. Itt a fal módosító hatásait tudjuk vizsgálni. A következő 
szenzorpár a vakolat alatt helyezkedik el. Ez a vakolat hőmérsékleti és páratartalom áteresztő 
képességéről ad információt. Ezután a fal szélén és középen elhelyezkedő szenzorok vannak. 
A három szenzor a falban kiépülő gradiensről ad információt, amely a külső és a belső tér 
között kialakul. 

Integrált szenzorokat alkalmazunk, amely a hőmérsékletet és a páratartalmat is egy időben 
és egy helyen detektálja. Az integrált mérés azért is szerencsés, mert a szenzornak így 
lehetősége van a páratartalom kalibrálására a hőmérséklet függvényében. Ezért nem csak az 
abszolút, hanem a relatív páratartalomról is információt kapunk. Az integrált szenzor előnye, 
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hogy rendelkezik belső kalibrációval, referenciafeszültséggel az analóg/digitál átalakításhoz 
és adat transzfer protokollal. Így a hibalehetőségek számát is nagymértékben lecsökkenti. A 
kiolvasott hőmérséklet és páratartalom értékeket kalibrálja, digitalizálja majd I2C adatátviteli 
protokollon keresztül elküldi a mikrokontroller felé. (4. ábra) Ennek az adattovábbítási 
módnak az előnye, hogy a tápellátáson (amely párhuzamosan beköthető a szenzorokba) csak 
egy Rx és egy Tx vezetéket igényel. Így a mérési pontonként 7 szenzornak csak 14 
adatvezetéket kell kiépíteni. 

 
 

4. ábra. A szenzor és a mikrokontroller kapcsolata 
 

A vezetékek számának redukálása nem csak a munka megkönnyítését célozza. A 
vezetékek fém szálai ugyanis jó hővezető képességgel rendelkeznek, valamint felületük 
mentén a nedvesség is másképpen diffundál, mint az intakt szalma testben. Ezáltal hő és 
nedvesség hidakat hoz létre a falban. Így maga szenzor befolyásolhatja a falban kialakuló 
természetes mikroklímát. 

 
 

5. ábra. A monitorozó rendszer és a szenzorok elhelyezkedése 
 
Ezt a hatást kiküszöbölni csak vezeték nélküli adatátvitellel lehetne, de akkor a tápellátás 

problémája merülne fel. A falat pedig a mérések miatt nem bonthatjuk újra meg, az ott élő 
család életét etikátlan ilyen okból zavarni. A hatást azonban minimálisra lehet csökkenteni 
azzal, hogy a vezetékeket nem vezetjük ki a fal síkjára merőlegesen, (5.a,b. ábra) hanem egy 
hosszabb szakaszon először a fallal párhuzamosan vezetjük. A falban ugyanis merőlegesen 
alakulnak ki a gradiensek a külső és belső tér között, de viszonylag állandóak a fallal 
párhuzamos rétegekben.  

A beépítésre került szenzorok igen nagy érzékenységűek és megbízhatóak.(6. ábra) A 
páratartalom mérése 0,03% pontosságú. A hőmérséklet felbontása 0,01 °C. 
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6. ábra. A relatív páratartalom, a hőmérséklet és a harmatpont mérési pontossága  

 
Még egy probléma felmerül a falon belüli mérés során. Ha a szenzort egyenesen a falba 

helyezzük el, akkor a szalmaszálak közvetlenül hozzáérnek a mérő felülethez. Ez fals 
eredményt adhat. Ugyanis a szalmaszál hő és nedvesség vezető képességgel rendelkezik és 
nagyobb a sűrűsége is, mint a közöttük lévő légzárványoknak. Ezért a szenzorokat egy 
mesterségesen kialakított légzárványba helyezzük el (7. ábra). Ennek a legnagyobb felülete 
szellőzik, csak a mechanikai stabilitás, a szenzor védelme érdekében zárt a palástja. A nagy 
légáteresztő felület következtében a szenzor körül ugyan az a mikroklíma alakul ki, mint a 
szalmaszálak által közrezárt térben. Így ez a probléma jó hatásfokkal kiküszöbölhető. 

 

 
 

7. ábra. A közvetlen kontaktus elkerülése érdekében a szenzort védő házba helyezzük 
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Deutsch Nikolett1–Csapi Vivien2 
 

Épületek energiahatékonysági fejlesztésének gazdaságossági aspektusai 
 
 

Az épületek energia menedzsmentjének célja az energiahasználat abszolút értékben történő 
csökkentése, az energiaköltségek kontroll alatt tartása, valamint a természeti erőforrások 
védelme és a környezetszennyezés mértékének csökkentése. Az energia-megtakarítási 
intézkedések nemcsak azonnali hasznokat hoznak az épületek tulajdonosai, üzemeltető 
számára, hanem az épületek energiahasználatának kedvező menedzselése hosszú távú 
közösségi előnyökkel is járhat. Az energiamenedzsment tevékenységeknek gazdasági, 
környezetvédelmi és társadalmi haszna is van, amennyiben ugyanis az energiahasználattal 
kapcsolatos kérdések valamennyi, az épület kialakításával és üzemeltetésével, felújításával 
kapcsolatos tevékenység során mérlegelésre kerülnek, az energiával kapcsolatos költségek, 
hatások jelentős mértékben csökkenthetők. Az energiamenedzsment folyamata felöleli a 
program kialakításáért és megvalósításáért felelős személyek, csoportok kinevezését; a 
stratégiával, jellemzőkkel összhangban álló energiapolitika kialakítását; a jelenlegi 
energiahasználat felmérését; az audit lefolytatását és az energiamegtakarítási lehetőségek 
felülvizsgálatát, az energiaprojektek megvalósítását, valamint az elért eredmények 
monitoringját, a folyamatos fejlődés légkörének biztosítását. Az épületek energetikai 
auditálása során feltárt problémák általában alacsony, vagy zéró-költségű operatív, illetve 
nagyobb beruházásokat igénylő, stratégiai fejlesztési projektek révén is felszámolhatók. Ezek 
közül azokat az opciókat kell elsődleges vizsgálat alá vonni, melyek révén a legnagyobb 
megtakarítás érhető el. Az értékelési folyamat lépéseit az 1. táblázat tartalmazza.  
 
1. táblázat. Teljes költség-haszon elemzés folyamata 

 
Projekt alternatívák azonosítása 
Célok és alcélok definiálása 
Referencia eset (általában status quo) és projekt alternatívák azonosítása 
Alternatívák leírása (műszaki jellemzők, sajátosságok, elhelyezkedési sajátosságok) 
Alternatívák összemérését segítő módszertan kiválasztása (teljes költség- hozam, költség és hozam-növekmény) 
Érintettek meghatározása 
Érintett csoportok meghatározása (felhasználók, cégek, állam, környezet) 
Érintett csoportra gyakorolt potenciális hatások feltárása 
Hatások katalogizálása és indikátorok meghatározása 
Fizikai hatások és indikátorok listázása (gazdasági, egészségi, környezeti hatások)  
Hozamok (hozam, árbevétel, elkerült költség, megtakarítás, maradványérték) és kiadások (beruházási költségek, 
fix költségek, változó költségek) megkülönböztetése, azonosítása 
Hatások teljes életciklus alatti számbavétele: projekt élettartamának, éves hatások mértékének megadása 
Hatások pénzben történő kifejezése: valamennyi hatás pénzben történő kifejezése, reál- és nominál-értékek 
megadása, korrekciós tételek számbavétele (pl. externáliák, pénzügyi korrekciók) 
Hozamok és költségek diszkontálása: Hozamok és költségek diszkontálása, reál diszkontráta alkalmazása 
Alternatívák gazdasági értékelés: Értékelési módszertan (NPV, BCR, BMR, stb.) kiválasztása, alkalmazása 
önálló projektekre, teljes fejlesztésre 
Érzékenységvizsgálat készítése Kritikus változók azonosítása, érzékenységvizsgálat, szcenárió-analízis 
Javaslattétel: Eredmények összesítése, és a javaslatok megfogalmazása 

                                                 
1 Deutsch Nikolett Pécsi Tudományegyetem, Stratégiai Tanulmányok Tanszék, Pécs E-mail: deutschn@ktk.pte.hu 
2 Csapi Vivien Pécsi Tudományegyetem, Vállalati Gazdaságtan és Számvitel Tanszék E-mail: csapiv@ktk.pte.hu 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS ÉS -FELHASZNÁLÁS 
 

 

 388 

Dr. Karácsonyi Zoltán1–Buday Tamás2–Ibrányi András3–Karácsonyi Judit4–
Szabó Tünde5–Szabó Valéria6–Vámosi Gábor7 

 
Geotermikus hőszivattyúk alkalmazásának jó gyakorlata és adaptálása 

Európa egyes régióiban 
 
 

A legújabb technológiai folyamatok, a költségek folyamatos változása, az olaj- és 
gázellátás nehézségei, a szennyezés minimalizálása érdekében a fosszilis energiahordozók 
használatának csökkentését célzó elvárások, illetve energiafüggőségünk mértéke miatt a 
geotermális energia, különösen a zárt rendszerű, hőszivattyús rendszereket hasznosító, 
alacsony entalpiájú energiatermelés igen vonzó és elérhető lehetőséget jelent. A technológiai 
előnyök jelentős mértékben megnövelték a geotermális energia felhasználási területét és 
mértékét, teret nyújtva ezzel mind a háztartások, mind az ipar területén a széleskörű 
alkalmazásnak. 

 
Az INTERREG IVC Program keretében, 9 EU tagország 11 régiója (a magyarországi 

Észak-Alföld és Közép-Magyarország, az olaszországi Emilia-Romagna, a görögországi 
Attiki, a bulgáriai Yugozapaden, a nagy-britanniai Berkshire, Buckinghamshire and 
Oxfordshire, a svédországi Västsverige és Stockholm, az észtországi Eesti, a belgiumi 
Provincie Antwerpen, illetve a szlovén Osrednjeslovenska) 12 partnerintézményének 
együttműködésében megvalósuló projekt legjelentősebb célja az EU "20-20-20", illetve a 
Kyoto és Koppenhága nevével fémjelzett nemzetközi éghajlati célkitűzések eléréséhez történő 
hozzájárulás, az alacsony entalpiájú energiaellátás terén született jó gyakorlatok megosztása. 

Az együttműködés során bemutatásra kerülnek a partner régiókban működő zárt rendszerű 
hőszivattyús rendszerek, majd a minden partner intézménynél létrejövő helyi szakértői team – 
energetikai menedzserek, technikus szakemberek, Irányító Hatóság képviselői, egyéb 
érintettek – segíti a partnerek munkáját. SWOT analízis készül a régióban működő zárt 
rendszerű hőszivattyús rendszerek alkalmazásáról, adaptálásáról. Ezt követően minden 
partner akciótervet készít. Az elkészülő akciótervek hatékonyabbá tétele érdekében tematikus 
szakértői ülések kerülnek megrendezésre (Fejlesztési Laborok/D-Lab). Az egyes régiókat 
érintő technikai útmutatók, potenciális regionális szabályozási és pénzügyi elképzelések 
továbbításra kerülnek az EU Strukturális Alapok ’mainstreaming’ programjaiért felelős 
Irányító Hatóság/Közreműködő Szervezet felé. 

 
Ezen akciótervek figyelembevételével az Irányító Hatóságok kialakíthatják szakpolitikai 

elképzeléseiket és felhívásokat dolgozhatnak ki támogatások elnyerésére. A helyi hatóságok 
és a közszféra-magánszféra érintettjei közti tárgyalásokat is segíthetik a zárt rendszerű 
hőszivattyús rendszerek elterjesztése érdekében. 
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Az EU politikai keretprogramja jelenleg egyértelműen támogatja a megújuló 
energiaforrások használatát, azonban a megújuló alapú elektromos energia területén a 
megújuló alapú fűtésre és hűtésre (főleg a geotermális energia vonatkozásában) nincs külön 
EU szabályozás. Ez a hiányosság veszélyezteti a megújuló energia területét érintő 
célkitűzések elérését. A GEO.POWER partnerek a helyi akciótervek kidolgozása, az 
ismeretek összegyűjtése, és azok későbbi, regionális fejlesztésben történő hasznosítása által 
elősegíthetik egy, a megújuló energiával történő fűtést és hűtést szabályozó EU Direktíva 
beépítését az európai törvényhozásba. 
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Dr. Karácsonyi Zoltán1–Karácsonyi Judit2–Szabó Tünde3 
 

Régiós fejlesztési programok klímaszempontú minősítése az Észak-alföldi 
Régióban 

 
 

A Régiók a Fenntartható Változásért (Regions for Sustainable Change – RSC) 8 EU 
tagország 12 partnerintézményének együttműködésében megvalósuló projekt, melynek 
alapvető célkitűzése az európai régiók gazdaságának elmozdítása a minimális üvegházgáz-
kibocsátás, az alacsony széntartalmú gazdaság elérésének irányába.  

A projekt keretében a Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai 
Központja megvizsgálta az Észak-alföldi Régiót érintő jelenlegi régiós és ágazati 
fejlesztéseket. E célból az Új Széchenyi Terv 2011-2013-as releváns akciótervei kerültek 
áttekintésre: az akciótervek egyes prioritásai alatt szereplő több mint 50 támogatási 
konstrukció került értékelésre, felhasználva az RSC projektben a partnerek által kidolgozott 
Regionális Klímavédelmi Index 7 fő elemét: 

1) Üvegházgáz-kibocsátás (egy főre eső ÜHG kibocsátás; ÜHG intenzitás) 
2) Energiafelhasználás (egy főre eső végső energiafelhasználás, energiaintenzitás) 
3) Megújuló energia aránya (az energiatermelési kapacitásban és 

energiafelhasználásban) 
4) Politikai keretek (klímaváltozással kapcsolatos politikai és tervezési folyamatok 

mértéke) 
5) Intézményi kapacitás (regionális intézmények kapacitása és hatékonysága) 
6) Társadalompolitikai szempontok (lakosság és kulcsszereplők tudatossága, 

felkészültsége) 
7) Pénzügyi eszközök (klímaváltozással kapcsolatos intézkedések finanszírozása). 

Az egyes támogatási konstrukciók értékelése az azokban szereplő támogatható 
tevékenységek (összességében több mint 200) részletes megvitatásával történt, a munkában 
mind a régiós, mind a szakmai oldal képviselői részt vettek. A támogatási konstrukciók 
értékelését egy, a Debreceni Egyetem Környezetgazdálkodási és Környezetpolitikai 
Központja által kidolgozott mátrix segítette (Támogatási konstrukciók, Regionális 
Klímavédelmi Index). Az értékelés alapja egy ötfokozatú skála volt, melyben a +2 a jelentős 
pozitív, míg a -2 a jelentős negatív hatásokat jelezte. Az egyes támogatási konstrukcióknak a 
klímaváltozásra gyakorolt várható kedvező vagy kedvezőtlen hatásainak ismeretében 
javaslatok kerültek megfogalmazásra a következő tervezési időszak (2014-2020) 
előkészítésének segítésére. 

Az értékelés során nyilvánvalóvá vált, hogy a legkedvezőtlenebb hatások a 
közlekedésfejlesztési beavatkozások kapcsán várhatóak (az ország és a régióközpontok 
nemzetközi közúti elérhetőségének javítása, térségi elérhetőség fejlesztése), míg a 
klímaváltozás vonatkozásában legkedvezőbb hatások az energiahatékonysággal, megújuló 
energiával kapcsolatos fejlesztésektől (pl. megújuló energiafelhasználás növelése) várhatóak.  

Az elvégzett értékelések alapján megállapítható, hogy az érintett 2011-13-as akciótervek 
tartalmában, fejlesztéseiben, azok fő irányvonalában az energetikai fejlesztések kivételével a 
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klímaváltozás még nem jelenik meg. Az ágazati fejlesztések a klímaváltozási szempontok 
minimális figyelembevételével történnek. 

Általános konklúzió, hogy a következő programozási periódus fejlesztéseinek tervezése 
során figyelmet kell szentelni a klímaváltozással kapcsolatos adaptáció és mitigáció 
kérdéskörének, nem csupán az energetikai fejlesztésekben, de az ágazati fejlesztésekben is 
erőteljesen meg kell jelennie. Emellett kiemelten fontos egy átlátható és következetes 
regionális keretrendszer kialakítása. Ennek mentén biztosítható a régiót érintő ágazati és 
regionális fejlesztések klímabarát kialakítása. Így válik lehetővé, hogy a régió elmozduljon az 
alacsony szénkibocsátású gazdaság felé. 
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Holló Ervin1–Dr. Dinya László2–Dupcsák Zsolt3 
 

A Bioenergetikai Innovációs Klaszter szerepvállalása 
 
 

A Bioenergetikai Innovációs Klaszter tevékenységét 2007. május 14-én, gyöngyösi 
székhellyel 8 alapító – a bioenergetika területén elismert szereplőnek számító – taggal kezdte. 

A Klaszter célja a megújuló energia területén működő szervezetek önkéntes 
együttműködési hálózatának kialakítása, az értéklánc szereplőinek összehangolt 
tevékenységének elősegítése. A Klaszter feladatai között szerepel a Klaszterben résztvevő 
és/vagy társult vállalkozások innovációs teljesítményének fokozása, illetve meglévő 
együttműködésük hatékonyságának növelése, segítve az új és a meglévő technológiák 
fejlesztését és továbbfejlesztését, különösen az innovatív bioenergetikai technológiák 
kialakítását, az érintett szektorban működő vállalatok összehangolt tevékenysége által. A 
klaszterrel összefüggő ügyintézést a Bioenergetikai Innovációs Klaszter menedzsment 
szervezete, a KR Spektrum Kft. (3200 Gyöngyös, Mátrai út 36. www.bikc.hu) látja el. A 
dinamikusan fejlődő szervezet tagjainak száma folyamatosan bővül. Jelenleg a klasztertagok 
száma 51. 
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A klaszter regionális, illetve több szakterületen országos szintű szaktanácsadási, kutatási, 
képzési és továbbképzési, rendezvényszervezési, információs és tájékoztatási szolgáltatásokat 
nyújt. A hazai és nemzetközi kapcsolatrendszerével, kutatási, beruházási projektjeivel, azok 
stratégiai javaslatokat célzó kiértékeléseivel a tudásalapú ágazat kiépülését, fejlődését hivatott 
támogatni. A projektgeneráló, innovációs tevékenysége eredményeként számos kutatás-
fejlesztési projekt – félüzemi biomassza fűtőmű, bioreaktor, biodízel referenciarendszer, 
szerves anyag technológiai és receptúra laboratórium, termőhelyi térkörzetekre adaptált 
informatikai kommunikációs rendszer – valósult meg. A klaszter innovációs tevékenységét 
jelentős mértékben elősegítette az ÉMOP-2008-1.2.1 „Regionális jelentőségű klaszterek 
közös beruházásainak támogatása, szolgáltatásainak kialakítása és fejlesztése” konstrukció 
keretében elnyert pályázati projekt is, melynek eredményeként a logisztikai adatbázis feltárása 
mellett fás szárú aprítékot előállító eszközök beszerzésére is sor került. 

A klaszter újonnan elnyert pályázata: Új Széchenyi Terv ÉMOP-1.2.1; „Biomassza 
potenciál felmérésére alkalmas távérzékelési rendszer kiépítése”c. projekt. 

A projekt keretében a klasztertagok által alkotott konzorcium a biomassza kvantitatív 
felmérési szolgáltatási rendszer kialakításhoz szükséges eszközrendszer beszerzését tervezi. A 
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szolgáltatás kiemelt jelentősége, hogy nemcsak a régióban, hanem országos, sőt, európai 
szinten is egyedülálló módon és technológiával valósítja meg a biomassza hozambecslést.  

A Klaszternél folyamatban van az „Akkreditált Innovációs Klaszter” cím elnyerésére kiírt 
pályázat benyújtása is.  
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