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Dr. Mika János
1
 

 

A klímaváltozás és az energetika kölcsönhatásai az IPCC 5. jelentése 

(2013-2014) alapján 

 
 

Abstract 

 
Interactions of climate change and the energy sector in the IPCC Reports (2013-2014). According 

to the IPCC AR5, heat content of the Earth climate system has been increasing since the beginning of 

our Millennium. Greenhouse gas concentrations are higher than ever. But, temperature is stagnating 

since ca. 2002 near the surface, in the lower troposphere and stratosphere and in the upper ocean. 

This is not emphasised by the Report Volumes. Impacts of climate change and adaptation options are 

tackled facing long-term monotonous warming. Mitigation needs are also listed with no respect to the 

paused warming. But it is correct, since heat capacity of the oceans is not endless, and mankind needs 

at least several decades to perform effective mitigation. These aspects are briefly described with 

special emphasis on the energy sources and demands. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az Éghajlatváltozási Kormányközi Testület három vonatkozásban összegezte mindazt, 

amit a legutóbbi jelentés (2007) óta a tudományos közlemények alapján megtudtunk. Még 

2013. szeptember 27-én jelent meg a Tudományos alapok. 2014. március 31-én látott 

napvilágot a Hatások, alkalmazkodás, sérülékenység, végül április 13-án a Kibocsátás 

mérséklése c. kötet. A három jelentés együttesen több mint 6 és félezer oldal, sőt ha a 

Döntéshozói Összefoglalókat, a Technikai Összefoglalókat és más mellékleteket is hozzá 

vesszük, akkor ez bő 7 ezer oldal. 

 

A mostani, 1990 óta sorrendben 5. átfogó Jelentés kötet a tudományos közlemények bő öt 

évig tartó összesítése nyomán bemutatja, hogy a természet és a gazdaság különféle jelenségeit 

hogyan érinti már most az éghajlatváltozás, miként tudunk ezeken a többnyire kedvezőtlen 

hatásokon enyhíteni tervszerű alkalmazkodással. A jelentés-folyam második része rámutat, 

hogy ez utóbbi lehetőségek ma még ritkán érvényesülnek az egyes országok és régiók 

fejlesztési elképzeléseiben, pedig a Jelentés konkrét példái szerint ezzel el tudnánk kerülni a 

káros hatások számottevő hányadát, egyszersmind fokozni lehetne a térségenként és 

szektoronként előforduló előnyös hatásokat is. 

 

De ne szaladjunk ennyire előre, először nézzük meg, hogy mit mutat a tudomány magának 

az éghajlatnak az alakulásáról, folytatódott-e az éghajlat energiamérlegének eltolódása, 

követte-e ezt a hőmérséklet szokásos emelkedő tendenciája, továbbá azt, hogy milyen 

előrejelzések készültek rövidebb és hosszabb távokra. Írásunkban e legbővebb fejezetet már 

valóban a változáshoz történő alkalmazkodás, illetve a kibocsátás-mérséklés fogja követni. 
 

 

                                                 
1
 Dr. Mika János Eszterházy Károly Főiskola, Földrajz Tanszék, Eger E-mail: mikaj@ektf.hu 



 
KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 

 

 

7 

 

2. A klímaváltozás tudományos kérdései (IPCC WGI, 2013 alapján) 

 

2.1. Az energia melléktermékei és az eddigi klímaváltozás 

 

Amint ezt az 1. ábrán bemutatjuk, az üvegházhatású gázok légköri koncentrációja a 21. 

század elején is folytatta az emelkedést. Egyedül a metán (CH4) stagnált néhány évig, ám 

2007-től újra tovább emelkedett. A megtorpanásnak a technológia átalakulása lehetett a fő 

oka. A növekedés folytatódásának pedig az, hogy a melegedés az északi magas szélességeken 

elérte a permafroszt kevésbé stabil, olvadásra hajlamos területeit. Itt a zárványok megszűnése 

nyomán a felszínre tört az évmilliók óta bezárt metán-hidrát, ami a légkörben metánná alakult. 

 

 
 

1. ábra. A három legfőbb üvegházgáz koncentrációi a régmúlt évszázadok rekonstrukciói és az utóbbi 

néhány évtized közvetlen mérési alapján (IPCC WGI, 2013: Fig. 6.11) 

 

 

2.2. Szünetelő melegedés 

 

A két méterrel a talaj szintje felett megfigyelt globális átlaghőmérséklet világszerte 

legalább tíz éve nem emelkedik! Hiányzik a korábbi egyértelmű trend az óceánfelszín 

hőmérsékletéből, a légkör további rétegeiből (2. ábra), sőt az atmoszféra nedvesség-

készletéből is. Mindezt az Éghajlatváltozási Kormányközi testület, a 2007-ben Béke Nobel 

Díjat kapott IPCC tavaly szeptemberi Jelentésének (IPCC WGI 2013) ábráiból lehet kiolvasni. 

Maga a Jelentés azonban a melegedés szünetelésére csak úgy, mint a nagyobb tendenciákat 

átmenetileg elfedő, de azok érvényét nem befolyásoló epizódra utal, miközben 1998-tól 

kezdődően említi a stagnálást. Ezt az évet az évszázad El-Nino jelensége kiemelte a 

környezetéből, míg előtte és utána a folytatódó melegedésbe akkor még jól illeszkedő földi 

középhőmérséklet volt jellemző. A Jelentés fő érve a megtorpanás figyelmen kívül 

hagyhatósága mellett éppen az, hogy ha 1998 helyett más évtől kezdődően keressük a 

melegedés trendjét, akkor azt meg is fogjuk találni. Csakhogy, 2002 óta végképp stagnál a 

hőmérséklet, amin a közben ismertté vált 2013-as év sem változtatott. 
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2. ábra. A globális átlaghőmérséklet (oC) alakulása különböző adatforrások alapján a felszín 

közelében (balra fenn), az óceán felszínén (balra lenn), valamint az alsó sztratoszférában (jobbra 

fenn) és az alsó sztratoszférában (jobbra lenn) 1961-1990 évek átlagaihoz képest. (IPCC WGI 

2013: Fig. SPM.1, Fig. 2.16, illetve Fig. 2.24) 

 

Mielőtt rátérnénk az okok ismertetésére, mintegy azt előre vetítendő, vessünk egy 

pillantást a 3. ábrára. Ezen legfelül a globális átlaghőmérséklet, külön az óceánok, illetve a 

kontinensek fölötti léghőmérséklet, valamint az egyes szárazföldi területek fölötti hőmérséklet 

alakulása látható folytonos, de erősen ingadozó vonalakkal. Az ezeket körülvevő sávok a 

CMIP5 modellezési projekt során különböző modellekkel futtatott szimulációk (valójában 

hátrajelzések, hiszen az időszak vége felé kerültek megvalósításra). A magasabb futású sáv az 

összes antropogén hatás figyelembe vételével készült, míg az alsóbb futásúakból az emberi 

hatások hiányoznak. 

Megfigyelhető, hogy a 21. század első évtizedében globális átlagban megmutatkozó 

0,2 
o
C-os hiány az óceánok fölött (Global ocean) még markánsabb, viszont hiányzik a 

kontinensek fölötti (Global Land) görbéből. A további ablakokban két déli félgömbi 

kontinens fölött van jelentős elmaradás (South America és Australasia). 

 

A melegedés megtorpanását minden bizonnyal a déli félteke óceánjainak váratlanul 

felerősödött hőelnyelő képessége (4. ábra bal oldala) okozza: Eközben az északi félgömb 

kontinensei fölött még mindig emelkedik a hőmérséklet, s egyértelműen visszahúzódik a 

szárazföldi hó- és a tengeri jégtakaró. Ezzel egy időben az Antarktisz körül a tengeri jég 

kiterjedése fokozódik, amire szintén a felszínről mélybe lopott hő lehet a magyarázat. Bár a 

mélyebb vízrétegek megfigyelt melegedése évtizedenként csak pár század Celsius fok, ám az 

átlag négy kilométer mély óceán hőkapacitása elképzelhetetlen nagyságrendű. Emiatt, a felső 

rétegek és a légkör hőmérsékletének stagnálása ellenére, a teljes éghajlati rendszer hőtartalma 

egyértelműen növekszik (4. ábra jobb oldala). 
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3. ábra. A léghőmérséklet (oC) alakulása különböző térségi átlagokban a megfigyelések (HadCRUT4) 

és a CMIP5 modellező project szimulációi alapján (5-95% sávok). A hőmérsékleti eltérések 

mindenütt az 1880-1919 évek átlagához viszonyítottak, kivéve az Antarktiszt, ahol ez a referencia 

az 1950-2010 évek átlaga (IPCC WGI 2013: Fig. 10.7) 

 

  
 

4. ábra. Az óceán mélyebb rétegeinek melegedése (oC/10 év) 1992 és 2005 között, földi átlagban és a 

szub-antarktikus fronttól délre (balra fenn). Ugyanezt a változást (oC/10 év) az óceánok területi 

bontásában a 4000 méternél mélyebb szinteken láthatjuk (balra lenn) (IPCC WGI 2013: Fig. 3.3). 

Az ábra jobb oldalán az éghajlati rendszer hőtartalma látható ZJ (1ZJ=102J) egységben. Az 

óceánok melegedése uralja a változást és a 90%-os bizonytalansági sávot is (IPCC WGI 2013: Box 

3.1, Fig. 1) 
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2.3. Az előrejelzések és realitásuk 

 

Az éghajlati modellek nem tudják szimulálni a tapasztalt stagnálást, számításaik szerint 

0,2 
o
C melegedésnek kellett volna bekövetkeznie az utóbbi évtizedben. Amíg erre az 

előrejelzésre is használt modellek nem lesznek alkalmasak, addig azt sem leszünk képesek 

előrejelezni, hogy mikortól folyatódik a felmelegedés és az ugyanolyan ütemű lesz-e, mint 

korábban. Viszont, ha meglelik a mélyóceáni folyamatok kulcsát, az egyben segíthet 

megérteni azt is, hogy miért gyarapszik a tengeri jégtakaró az Antarktisz körül. 

Addig azonban, a tudományos tisztázni valókon túl, a klímaváltozáshoz való 

alkalmazkodás is problematikus, hiszen ezek igényesebb feladatai (pl. fajtanemesítés, 

vízépítési feladatok stb.) is tíz-húsz év alatt megvalósíthatók. Márpedig, az ilyen rövid távra 

szóló prognózisok láthatóan nem váltak be az első évtizedben (5. ábra). Ha azonnal véget 

érne a stagnálás, és a korábbi melegedési ütem folytatódna, akkor is a 2016-2035 időszakra 

készült IPCC prognózisok sávjának legalsó értékei valósulnának meg. 

 

 
 

5. ábra. Modellezett rövid távú prognózisok a Föld átlaghőmérsékletére nézve (vékony vonal-felhő), 

benne a valóságban megfigyelt vastag vonallal jelzett értékkel. A függőleges tengelyen a 

viszonyítási alap az 1986-2005 évek átlaga. A változás az időszak kezdetén még kevéssé függ a 

feltételezett forgatókönyvektől. Az első évtizedben hiányzó melegedés akkor is az előrejelzett sáv 

alján tarja a valóságos hőmérsékletet, ha a melegedés már jövőre folytatódik (IPCC WGI 2013: 

Fig. TS.14) 

 

Megjegyezzük továbbá, hogy a korábbi IPCC jelentésekkel szemben, ahol mindig 

valamilyen gazdasági, népességi stb. előfeltevésekből kiindulva, ún. lehetséges jövő típusú 

forgatókönyveket fogalmaztak meg, most más a megközelítés elvi alapja. 

Alighanem feladták a szakemberek annak lehetőségét, hogy sok évtizedre előre 

meghatározzák ezeket a körülményeket. Ehelyett önkényes, ún. „reprezentatív” éghajlati 

szcenáriók kerültek rögzítésre, amelyekben rendre 8,5, 6, 4,5, ill. 2,6 Wm
-2 

a teljes sugárzási 

mérleg eltolódása a természetes állapothoz képest. Az eddigi érték 1750-hez képest 2,3 Wm
-2

 

Ezek a forgatókönyvek inkább arra jók, hogy megmutassák a kibocsátás-mérséklés 

elhagyásának, vagy erősebb-gyengébb megvalósításának hatására fellépő különbségeket. 

 

 

3. A melegedés hatása az energiaigényekre és készletekre (IPCC WGII, 2014 alapján) 

 

Amint ezt a Jelentés II. kötetének 10. fejezete összesíti, az energiaigények szempontjából a 

változás kétarcú: Egyértelműen csökken a fűtési hőigény, de nő a hűtéssel kapcsolatos 

energiaigény. Mivel térségenként ennek éves egyenlege is eltérő, s az energiatermelés egyéb 

körülményei miatt a költségek és a nehézségek nem egyszerűen átlagolhatók egy adott 

térségben, maga a jelentés nem is közöl részletes számításokat. 
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Az biztos, hogy mindkét energiafajtát ugyanaz a két tényező, a hőmérséklet és a 

légnedvesség alakulása határozza meg, de szerepe van a közvetlen sugárzási hő-bevételt 

befolyásoló felhőzetnek, sőt a szélsebességnek is. További sajátosság, hogy a fűtési nyereség 

a melegedés erőteljesebb foka után egyre csökken, míg a hűtési igény a melegedés előre 

haladtával inkább fokozódik. Tehát, minél nagyobb melegedést kell elviselnünk, annál inkább 

a hűtési energiatöbblet dominálja ezt a kérdést. 

Ha a kétféle igényt a fogyasztók, illetve az energiaszolgáltatók szemszögéből is 

megnézzük, akkor azt látjuk, hogy a fenti, fogyasztó-központú értékelés pontosan fordított az 

energia-szolgáltatók (energia-eladók) szempontjából. Számukra a fűtési energia csökkenése 

veszteség, a hűtési igény erősödése pedig nyereség. (Megjegyezzük még, hogy a Jelentés 

rendre összesíti azon nem éghajlati körülményeket, amelyek az adott kérdést befolyásolják.) 

Mielőtt rátérünk a kibocsátás-mérséklésre, jelezzük, hogy van egy érdekes ábra még ebben 

a kötetben, ami egy nagyon fontos közös aspektusát vázolja a két társadalmi cselekvésnek, az 

alkalmazkodásnak és a mérséklésnek (1. táblázat). Az ábra jobb felső sarkában két win-win 

stratégiára látunk példát, amelyek mindkét szempontból előnyösek. 

 
1. táblázat. Példák nyer-nyer, duplán rossz, illetve kevert eredményű megoldásokra az 

alkalmazkodás, illetve kibocsátás-mérséklés terén (IPCC WGII 2014: Fig. 2-4 nyomán) 
  

 Kibocsátás-mérséklés 

Hátrányos Előnyös 

Alkalmazkodás 
 

Előnyös 

↑ 
Hátrányos 

Adaptív, de többlet kibocsátás 

Légkondicionálás 

Kiterjedt öntözési rendszerek 

Fenntartható win-win 

Vízigény menedzsment 

Épületek hőgazdálkodása 

Nem fenntartható 

Tengerpartok városi beépítése 

Folyamatos erdőirtás 

Új sérülékenységek 

Monokultúrás bioenergia növények 

Kiterjedt vízenergia építmények 

 

 

4. Energiatermelés és kibocsátás-mérséklés (IPCC WGIII, 2014 alapján) 

 

A rejtélyes, stagnáló évtized okán felmerül a kérdés, hogy nem kell-e felülvizsgálnia a 

tudománynak azt az alaptételt is, hogy a korábbi melegedést nagyrészt az emberi tevékenység 

okozta. Erre azonban – sajnos – nincs okunk, mert a teljes éghajlati rendszer hőtartalma a 

mérések tanúsága szerint változatlan ütemben, folyamatosan növekszik, még ha a növekmény 

95%-a az óceánokban jelentkezik is. A teljes éghajlati rendszer, mint hő-tartály melegedése 

sajnos folytatódik. A másik kérdés, hogy elhúzódhat-e a stagnálás olyan sokáig, hogy ez tegye 

értelmetlenné a kibocsátások korlátozását, az éghajlatvédelmet? Nos, e kérdésre is 

egyértelműen negatív a válasz, nemcsak általános környezetvédelmi, elővigyázatossági 

megfontolásból. Az óceán felső 200 méterében fennálló, függőleges hőmérsékletkülönbség 

ugyancsak megfigyelt, enyhe csökkenése (6. ábra) ugyanis arra utal, hogy a felszínről immár 

kevesebb hő távozik a mélybe, mint az évtized kezdetén. 

Mindazonáltal, a melegedés szünetelése az IPCC negyedszázados fennállásnak 

legsúlyosabb kihívása, amit a hivatalos nyilatkozatok sem kezelnek kellő komolysággal. 
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6. ábra. Az óceán felszínén és a 200 méteres mélységben mért hőmérséklet különbségének globális 

átlaga. (Sötétebb vonal az évenkénti értékek, kicsit világosabb az öt éves átlagok. (IPCC WGI 

2013: Fig. 3.1) 

 

 

5. Epilógus 

 

Nemcsak az IPCC szervezi a munkát a környezet és az éghajlat terén. Az utolsó kötettel 

szinte egy időben „Energiafaló Bolygónk” címmel (Our High Energy Planet) látott napvilágot 

tizenhárom ismert amerikai kutató 28 oldalas programtervezete arról, hogy miképp lehet 

legyőzni az energia-szegénységet, és megakadályozni a klímaváltozás fokozódását. Hiszen, 

ma több mint egy milliárd ember nem jut elektromos áramhoz, hárommilliárd ember ma is 

nyílt tűzön főz, mégpedig fával, állati csontokkal, szénnel és faszénnel tüzelve. A kulcs 

szerintük (is) az olyan innovatív rendszerek kifejlesztése, amelyekből olcsó, tiszta és 

megbízható energia nyerhető (http://thebreakthrough.org/index.php/programs/energy-and-

climate/our-high-energy-planet). 
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Dr. Göőz Lajos
1
 

 

A fosszilis energiahordozók készleteinek robbanásszerű növekedése és 

hatása a megújuló energia szektorra 
 

 

1. Bevezetés 

 

A szénhidrogén ipar mindig nagy gondot fordított az olaj és a földgáz készletek és a 

tartalékok felmérésére, a geofizikai kutatásra. A végső következtetés majdnem mindig az volt, 

hogy a fosszilis energiahordozó-készletek (benne elsősorban az olaj, a gáz és a szén is) rövid 

időtartamra elegendőek. A Föld országai fogyasztásának növekedése nincs arányban a feltárt 

készletekkel, valamint a kitermelés folyamataival. 

A gazdasági hasznosítás szempontjából jelentős telepek főleg a földtörténeti 

harmadidőszakban keletkeztek. A készletekre vonatkozó becslések nagyon eltérőek, az olaj 

készleteket 300 milliárd tonnára becsülik, a világtermelés hozzávetőleg 3 milliárd t/év. A 

feltárható tartalék mennyiségének becslése az elmúlt 30 év során változatlan maradt 

(NYERGES D. 2003). 

Ezek az aggodalmak a Föld szénhidrogén készleteinek kimerülése miatt különösen az 

1970-es években nyertek kifejezést; a MIT-n (Massachusetts Institute of Technology) készült 

előrejelzés (limit to grows) azt jósolta, hogy az ezredfordulóra teljesen elfogy a kőolaj és a 

földgáz. Ez azért adott aggodalomra okot, mivel egyelőre a Földön nincsen olyan 

helyettesítője a kőolajnak és a kőolajszármazékoknak, amely tökéletesen tudná pótolni ezeket 

a kifogyó készleteket. 

Azonban, 2000-2006 körül a kumulatív feltárt mennyiség (az International Energy Agency 

adatbázisa nyomán) nagymértékben emelkedett. A legfrissebb kutatások szerint a 

hagyományos földgázkészletet közel 700 ezermilliárd m
3
 és az úgynevezett nem 

konvencionális földgázkészlet 922 ezermilliárd m
3
-es készletét mutatták ki. Ugyanakkor 

óriási területek – tulajdonképpen nincsenek is felkutatva pl. Dél-Amerikában, az Arktiszon, 

Oroszországban – hatalmas készletek termelhetők ki. Ez is meghaladja a 700 ezermilliárd 

m
3
˗t. 

Ez a radikális készletnövekedés az olajiparban nem vezethető vissza kizárólag az EOR 

módszerekhez, Enhanced Oil Recovery (REMÉNYI K. 2013), vízelárasztásos vagy kémiai 

szerek alkalmazásával elért hozamnövekedéshez. 1973-2000 között a konvencionális 

olajtartalékok becsült készlete változott az újrabecslést követően 3,7 Gt/év olajegyenértékétől 

5Gt/évre. (A tengeri mélymedencékből kitermelhető sajátos metán és a jég-víz keverékét 

jelentő metán-hidrát készletekkel nem számolunk, technológiailag kitermelésre még 

alkalmatlanok.) Pl. a konvencionális és a nem konvencionális gázkészletek több száz évre 

elegendőek a fogyasztás növekedését is figyelembe véve. Oroszországban van a világ 

gáztartalékának 34%-a (REMÉNYI K. 2013). 

Az 1. táblázat összefoglalja a Föld fosszilis energiahordozóit, a tartalékokat és az igazolt 

készleteket is, még 1912-es felmérések és adatok alapján. 

A nem hagyományos földgázkészletek ebben a táblázatban nem szerepelnek. Itt gondolunk 

a mostanában a sok környezetvédelmi vita középpontjába került palagázra, a rétegrepesztéssel 

kitermelhető gázkészletekre. 

 

                                                 
1
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1. táblázat. A Föld fosszilis energiahordozói. A hagyományos fosszilis energiahordozók igazolt 

tartalékai és készletei (2012-ben), és a készletek aránya az éves kitermeléshez R/P. 
 

 
Földünk hagyományos fosszilis energiahordozóinak igazolt tartalékai és becsült készletei 

(2012-ben) valamint a készletek aránya az éves kitermeléshez. R/P 

 
Szén 

(milliárd tonna) 

Földgáz 

(milliárd m
3
) 

Kőolaj 

(milliárd hordó) 

  Tartalék Készlet Tartalék Készlet Tartalék Készlet 

  1 004 21 208 232 000 790 000 1 694 5 871 

R/P 132 év 2780 év 71 év 241 év 55 év 189 év 
 

*Megjegyzés: A földgáz esetében, ha a nem konvencionális földtani készletekkel, szerkezetekkel is számolunk (pl. 

palagáz stb.) akkor az R/P értéke kb. 400 év (forrás: WEO 2012.) 

 

Rétegrepesztéshez szükséges fluidum (9o%-a víz, plusz különböző vegyszer, síkosító 

anyag és homok), az USA-ban sóspácnak vagy slickwaternak nevezik. A becslések szerint az 

egész világon eddig feltárt ilyen jellegű, úgynevezett nem konvencionális készletek a Föld 

jelenlegi fogyasztását és az évi növekményt is figyelembe véve még akár 500 évre is 

elegendőek. Megbízható tanulmányok szerint (IGU 2003, VNII Gas 2007, USGB 2008, BGR 

2009) a teljes palagáz forrás 456 Tm
3
, összevetve a konvencionális 187 Tm

3 
készlettel. 

 

 
 

1. ábra. A világ földgázigénye, ennek változásai a különböző forgatókönyvek alapján (Forrás: WEO 

2012.) 

A legalsó görbe a környezetvédelmi, ami 4 000 billió (bcm)= milliárd m3-t prognosztizál. 

 

A fosszilis készletek vizsgálatánál nem említettük az Északi-sarkvidéki úgynevezett 

Arktisz területeit, ahol a szakemberek véleménye szerint az olvadó jégtakaró alatt a világ 

ötödik legnagyobb olaj- és gázlelőhelye rejlik. A sarkvidéki területekre vonatkozóan az 

úgynevezett Arktisz Észak-sarkvidéki Tanács (ami tulajdonképpen egy klubot jelent), 17 éve 

nem nagyon avatkozott ennek a területnek a felelősséggel intézendő feladatok 

megvalósításába. 2013 januárjában ugyan felállítottak egy állandó titkárságot Tromsø-ben 

(Norvégiában), hogy diplomáciai, kereskedelmi és tudományos téren a gyorsan olvadó 

jégtakaró alatt elhelyezkedő óriási olaj- és gázlelőhellyel kapcsolatos feladatokat koordinálja. 

Már a 2008-as amerikai geológiai kutatások (United States Geological Survey) 

meghatározták, hogy a világ feltáratlan földgázkészletének 30%-a, míg a kőolajnak a 13%-a 

rejlik az arktikus területeken. A gond az, hogy a Nemzetközi Tengerjogi Egyezmény alapján 

minden partvidéki ország jogot formálhat a partjaiktól 200 tengeri mérföldig bezárólag a 

tengeri területre. Ott halászhat, de ugyanakkor kitermelheti a fosszilis energiahordozókat is. 
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Ez abból a szempontból is érdekes, hogy az 50-60 évvel ezelőtt elkészült készletbecslések 

még annak idején Nagy-Britannia vagy Norvégia esetében nem tisztázták ezek bányászatának 

nemzetközi jogi jellegét. 

A Greenpeace pl. egyáltalán nem bízik a vállalatokban, sőt a kormányokban sem, és az 

Antarktiszhoz hasonlóan az Arktiszra vonatkozóan is védett területté való nyilvánítást kívánja 

megteremteni (http://savetheartic.org/hu). 

Európában az úgynevezett nem konvencionális gázkészletek (más néven palagáz-

készletek) kitermelése egyelőre nem jelentős mértékű. Bár hatalmas gázkészletekkel, ilyen 

nem konvencionális készletekkel rendelkezik Ukrajna, 5 500 milliárd m
3
-re becsülik, 

Lengyelország közel 2 000 milliárd m
3
-rel, Románia 180 milliárd m

3
-rel, Bulgária (becslések 

szerint) 300 milliárd m
3
-rel, míg Magyarország 250 milliárd m

3
-rel. De még Litvánia is 

jelentős, 480 milliárd m
3
-rel, Horvátországra vonatkozó készletbecslések kb. 30 milliárd 

m
3
˗nél álltak meg (US ENERGY INFORMATION ADMINISTRATION, EIA, 2013). 

A Szerbiával határos területünkön (tehát itt a Makói-árok termelésére vonatkozóan) az 

1 000 milliárd m
3
-es nem konvencionális földgáz kitermelése lehetséges. Magyarországon 

jelenleg a földgáztermelés 3 milliárd m
3
 körül van, az évi gázfogyasztásunk 10 milliárd m

3
 

(az évi gázfogyasztás az elmúlt években a magas árak miatt közel 3 milliárd m
3
-rel csökkent). 

Az európai területen a nem konvencionális gázkitermelés nagymértékben eltér az 

Amerikában alkalmazott technológiától. Ott rendkívül közel a felszínhez, nem nagy 

mélységből nagy hozamú kutakkal dolgozva azt érték el, hogy bizonyos amerikai területeken 

az elmúlt 5 év alatt a földgáz ára 85%-kal csökkent. Ez az ága a gáziparnak közel 2 millió új 

munkahelyet is létrehozott, és egyedül 2012-ben már 62 milliárd dollárt, profitot termelt, 

aminek jelentős része az államnak jutott az adóbevételek révén 

(http://www.energyformshale.org/). 

Az európai országokban a nem konvencionális földgáz-kitermelés, a rétegrepesztéses 

technológia az egyes államok részéről, így hazánkban sem kap támogatást, és ennek 

eredményeképpen ez a technológia (pl. a Makói-árokban közel 5 000 méterről történő 

kitermelés) olyan költségekkel is jár, amely jelenleg a gázárak, a gazdasági helyzet és a világ 

más területein lévő olcsóbb gáz beszerzési lehetőség révén nem teszi gazdaságossá jelenleg 

még a kitermelést (egy-egy fúrás pl. a Makói-árokban 18 millió dollár körüli költséggel 

mélyíthető le). 

 

Összefoglalva tehát, ez a jelenség – amit a fentiekben vázoltunk – megosztja a 

közvéleményt, és úgy is mondják, hogy áldás is, de ugyanakkor átok is. Sok látszatmegoldást 

is von maga után (különösen környezetvédelmi szempontból). Ennek következtében az USA-

ban szerzett tapasztalatok nagyon sok kérdést vetnek fel e kitermelési technológiával 

kapcsolatosan. 

Meg kell említenünk a cseppfolyósított földgáz, az LNÉ (Liquefied Natural Gas) szerepét 

és jelentőségét. (-161 °C-on egy 1 m
3
-es tartályban 600 m

3
 normálállapotú gázt tudok tárolni). 

Amennyiben ilyen kútoszlop a benzinkutaknál rendelkezésre áll, a földgáz könnyen 
hasznosítható (és már pl. Nagy-Britanniában gyakorlatban is alkalmazott) jó megoldás, a 

kamionok és egyéb nagyfogyasztású járművek üzemanyag ellátására, akik több ezer km-t 

tudnak megtenni egy tankolással. 

Mindezek ellenére meg kell állapítanunk az egész iparággal kapcsolatosan, hogy a 

gazdasági, környezeti problémák miatt még átmeneti megoldásnak sem alkalmas ez az út a 

fenntartható energiarendszer megteremtése felé. Az új forrásokból származó energiatermelés 

a világpolitikai erőviszonyokat is jelentősen átrendezte és átrendezi. Ez hatással lehet a Közel-

keleti államok, sőt – valamilyen formában – még Oroszország gazdasági és politikai 

viszonyaira is. Az sem kizárt azonban, hogy ezeknek a forrásoknak egy része jóval 
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gyorsabban fog hozamcsökkenést átélni. (The WEO Special Report: Redrawing the Energy-

Climate Map, 2013.) 

A fosszilis energiahordozók robbanásszerű készletnövekedése tehát sok negatív vonást is 

hordoz, és egyre távolabb visz bennünket, az egész Föld fenntartható energiarendszerének 

eléréséhez. Ezek negatív trendek, amit mérsékelni kellene az egész világon. Tudniillik a világ 

olaj-, gáz- és szénfogyasztása 2,5 havonta nő annyival, mint Magyarország teljes 

energiafelhasználása (VARRÓ L. 2014). 

Mivel jár ez? Ez a szén-dioxid molekulák számának 1 millió levegő molekulában értve, 

átlépte a 400 ppm (Parts Per Million) határértéket 2,5 havonta nő annyival, mint 

Magyarország teljes energiafelhasználása (2050-re eléri a 600 ppm-et). Gyakorlatban ez azt 

jelenti, hogy a szén-dioxid koncentrációhoz a bolygó 42 millió évvel ezelőtti állapotba lép be. 

Ez azt jelenti, hogy ekkor, 42 millió évvel ezelőtt a sarki jég elolvadása miatt az összes mai 

tengerparti város helyén víz volt. Tehát ezt a növekedést valamilyen formában csökkentenünk 

kell (VARRÓ, 2014). 

A klímastabilizáció érdekében a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA-Párizs) 2013 nyarán 

azonosított négy olyan lehetséges lépést, amely a ma általánosan alkalmazott technológiákkal 

is fékezni tudná a nem kívánt tendenciákat 2020 végéig. 

1) Nagy szerepet játszik az energiahatékonyság javítása. Az ipari energiafogyasztás 1/3-át 

a villanymotorok képviselik, ha modernebb típusokat alkalmaznának Kínában, 

Indiában, az USA-ban és Európában, a becslések szerint évente annyi energiát lehetne 

megtakarítani, ami a magyar fogyasztás több mint harmincszorosa. Tehát 2020-ig 

jelentősen csökkenne az erőművi kibocsátás, ami nagyjából 1,5 milliárd tonna CO2 

kibocsátást jelent. A lakosság vonatkozásában ez a fűtési fogyasztás csökkenése, 

épületállomány átépítése terén lenne jelentős. 

2) Ma a világ villamosenergia-termelésének csaknem a fele régi, öreg, elavult 

erőművekből származik (sajnos nálunk is), és ilyen típusú erőműveket még ma is 

építenek a feltörekvő országokban. Ezeket szubkritikus erőműveknek hívjuk. Tehát az 

éghajlat-stabilizáció érdekében minden kormánynak gondoskodni kellene arról, hogy az 

újonnan épült kapacitások a legmodernebb technológiát képviseljék. Ezt nagymértékben 

hátráltatja az energiaárak lenyomása állami lépésekkel. Ez furcsa megfogalmazás most, 

mikor az egész ország rezsicsökkentésről beszél. Indokolt volt a rezsicsökkentés, mivel 

európai viszonylatban (ha csak az Európai Közösség államait vesszük) Dániában 

fizetnek a legtöbbet az energiáért, de ott a leggondosabb és a legtakarékosabb 

energetikai megoldásokat alkalmazzák. Azokban az államokban, ahol nagyon olcsó az 

energia, ott a legnagyobb a pocséklás is (ezt még ismerjük a régi szocialista 

rendszerből). Később viszont a lakosság jövedelméhez viszonyítva minden háztartásban 

rendkívül magas lett az energiaköltség. Ezt próbálja jelenleg a kormány egyensúlyba 

hozni a családok bevétele, illetve kiadásainak az összhangjában. Viszont, ha irreálisan 

nyomott energiaárakkal dolgozunk, ez feltétlenül pazarláshoz vezet. Az 

alulfinanszírozás viszont a szolgáltató cégeknél akadályozza az új, modern 
létesítmények beruházásait. 

3) A Föld érdekeit tekintve, a klímastabilizáció érdekében meg kell vizsgálni, hogy pl. 

Szaúd-Arábiában, Iránban, Venezuelában, Indiában a fogyasztók energiaköltsége jóval 

kevesebb, mint amennyibe ez az energiatermelés valójában kerül. Tehát ezt a 

fenntartható energiarendszer érdekében át kell gondolni. 

4) A klímastabilizáció érdekében, amennyiben a földgáz-felhasználás ilyen mértékben 

növekszik, akkor azt is figyelembe kell venni, hogy a földgáz rendkívül magas metán 

tartalmú, ami jóval veszélyesebb. Sok államban ezt a CH iparban elégetik a levegőben 
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azért, mert nincs olyan infrastruktúra, ami el tudná ezt a kitermelt gázt (ami sok esetben 

kísérő gáz) juttatni a fogyasztóhoz. Főleg Nigériában, Irakban, sőt Oroszországban is. 

 

Összegezve az eddig elmondottakat, megállapíthatjuk, hogy a Föld konvencionális 

szénhidrogén-készletei gyorsabb ütemben nőnek, mint a felhasználás. Ebben a helyzetben 

milyen szerepet játszik a megújuló energiatermelés? 

Érdekes helyzet alakult ki Németországban, ahol az elmúlt években megépítették 

Oroszországból az Északi-tenger alatt átvezetve, fél tucat EU tagállamot elkerülve a közvetlen 

gázvezetéket. A gázvezeték a kapacitása 55 milliárd m
3
/év. Így Németország energetikai 

függősége még jelentősebben növekedett. 

Az elmúlt évek furcsa fejleményei közé tartozik az is, hogy miután Németország leállította 

az atomerőművek egy részét, ennek következtében egy ideig importra szorult a francia 

atomipar által szállított villamos energiából. Tehát Franciaországból pótolták az így kiesett 

villamos energiát, de ugyanakkor a német kormányzat – Európa vezető ipari országa – annak 

ellenére, hogy így hátat fordít a nukleáris technológiának, egy óriási támogatott iparággal, 

pontosabban a napenergiával termelt áram felhasználásával az élre került. 

Egy érdekes aspektusa van ennek a fejlesztésnek: a német háztartási áram-ár, a villamos 

energia ára az egész Európai Unión belül az egyik legmagasabb. Mindazok ellenére, hogy az 

európai recesszió miatt relatíve olcsóbbá váltak a hagyományos energiahordozók. 

A német lakosság, a fogyasztók ugyan elégedetlenkednek, de a megújuló energia kötelező 

átvételi rendszerének növekvő támogatás-igényével az állam ezt igyekszik kiváltani, illetve az 

árnövekedést ellensúlyozza. 2013 év végén megjelentek olyan cikkek Németországban a 

folyóiratokban, hogy luxus áramtermelés folyik az országban, és igen magasak a fogyasztói 

árak, pl. a Der Spiegel szerint 2013-ban a német fogyasztók nagyságrendileg 20 milliárd 

euróval támogatták a megújuló energiatermelést. 

Németországban közel 1,5 millió napelem van működésben, és 8,5 millió ember él olyan 

épületekben, amelyben napenergiával termelnek áramot, vagy azzal fűtenek. Ez azt 

eredményezte, hogy 2012-ben megváltozott a helyzet. Miután 9 régebbi atomerőművet 

leállított Németország, kénytelen volt importálni elsősorban Franciaországból. Olyan áramot 

importált, ami atomerőművekből származik. Közismert, hogy Franciaország, ahol 58 

atomerőmű van, a villamos áram termelésének 78%-át atomerőművek fedezik. 

Viszont 2012-re a megújuló energiák területén, tehát elsősorban a foto villamos panelek 

terén bekövetkező állami támogatással megvalósult óriási termelőkapacitás 2012-re azt 

eredményezte, hogy a megújuló energiatermelés meghaladta a német atomipar teljesítményét. 

2012-ben már villamos energiát exportált, Európa többi államába 23 terawattórát. Tehát 

Franciaország után Európa legnagyobb áramexportőre lett. Annak ellenére, hogy alig egy év 

alatt 4 paksi atomerőműnek megfelelő mértékben csökkentette a nukleáris kapacitását. 

A németországi helyzet teljesen átalakította az európai árampiacot. A legnagyobb gond 

még változatlanul az, hogy nem tudják megoldani a tárolást, és a belső átviteli hálózat 

gyenge. Pl. az Északi-tengerre telepített szélgenerátorokat még a mai napig sem kötötték be az 
országos hálózatba, mert ezt a termelt áramot nem tudják beintegrálni. A hálózatok 

rendszerirányítói vannak tehát a legnagyobb gondban, mert a hálózati áteresztő kapacitások 

ezt az óriási, ingadozó, egyelőre nem tolerálható termelési arányokat nem tudják követni. Az 

Európai Bizottság elemzése alapján 2013 májusában megállapította, hogy kb. 200 milliárd 

eurónyi új beruházásra volna szükség, hogy az energetikai infrastruktúrát korszerűsítsék.  

Jól jellemzi ezt a hektikus 400%-os napi változást az alábbi diagram. 
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2. A nap- és szélenergia 2 napon belüli villamos energia teljesítményének változása Németországban 

(Szerkesztette G. L.) 

 

A többi alkalmazott megújuló energia szektor (főleg a biomassza, valamint a geotermia) 

nincs kitéve ennek a fluktuáló energiatermelés, kapacitás-változásnak. 

Végső soron csak az az út járható, amit az EU célkitűzésként elfogadott, hogy 2020-ra 

20%-al kell csökkenteni a CO2 kibocsátást, az energiatermelés 20%-a megújuló 

energiaforrásokból származzon, és az energiahatékonyságot 20%-al kell növelni. 
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Az energetikai faültetvények elterjedési potenciálja Magyarországon 
 

 

Abstract 

 
Hungary, in spite of its huge renewable energy potential, only uses a small segment of it. It is 

highly true for the energy plantations, which total area is only a few thousand hectares. If we take 

consideration that in Hungary the rate of the arable land is two times more than the EU average, 

however, in spite of the intensive crop farming, the yield are lower. Therefore, it is an expedient action 

to turn the low quality arable land to energy plantation. Due to the different potentials in the 

literature, it is hard to measure the reasonable size of the potential areas. Therefore the aim of this 

article is to define the arable land which is most suitable for turning to energy plantation, and 

calculate its energy potential. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Magyarország az Európai Unió tagállamai közül a megújuló energiaforrások 

felhasználásban jóval az átlag alatti mutatókkal bír, annak ellenére, hogy már számos 

tanulmány kimutatta, hogy megújuló energia potenciálunknak csak a töredékét hasznosítjuk 

(MUNKÁCSY B. 2011). Ez hatványozottan igaz az energetikai faültetvényekre, amelyek 

jelenlegi kiterjedése összesen néhány ezer hektár. Azonban, ha figyelembe vesszük, hogy 

Magyarországon a mezőgazdasági művelés alatt álló területek aránya kétszerese az EU 

átlagnak, ugyanakkor az intenzív termelés ellenére a hozamok elmaradnak a nyugati átlagtól, 

akkor reális célkitűzésnek tekinthetjük a kevésbé jó adottságú szántóterületeken az energetikai 

faültetvényekre való művelési ág váltást. 

Az elterjedési lehetőségükre és az energiapotenciáljukra vonatkozó becslések a 

szakirodalomban rendkívüli szélsőségeket mutatnak. Jelen cikk célkitűzése saját módszertan 

alapján meghatározni azon szántóföldi területeket, ahol optimális lenne az energetikai 

faültetvények termesztése. E mellett további célom volt, meghatározni a termeszthető 

energiaültetvények kapcsolt villamos és hőenergia potenciálját egy olyan energiarendszerben, 

ahol azok felhasználása a kistérségi központokban valósul meg. 

 

 

2. Fás szárú energiaültetvények elterjedési potenciálja Magyarországon a szakirodalom 

alapján 

 

A fás szárú energetikai ültetvények két típusát – a sarjaztatásos, illetve hengeres – 

különbözteti meg a 71/2007. (IV. 14.) Korm. rendelet, azonban Magyarországon előbbi 
tekinthető életképesnek, mivel a 33/2007. (IV. 26.) és a 72/2007. (VII. 27.) FVM rendelet 

szerint csak a sarjaztatásos ültetvény telepítése részesíthető kiegészítő támogatásban. 

Telepíthető fafajok a 45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet alapján kizárólag nyár, fűz vagy akác 

lehet. Ma a megvalósított ültetvények nagysága még mindössze 2 340 hektár, amelynek 

71%˗át nyár, 12%-át akác, 17%-át pedig fűz alapfajból származó fajta foglalja el. Ennek oka 
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GOCKLER L. (2010) szerint az, hogy az energiaültetvények hazai termelése még ma is inkább 

kísérleti stádiumban van. 

 

Az energetikai faültetvények potenciális magyarországi kiterjedésére vonatkozóan számos 

vizsgálat készült az utóbbi években mind nemzetközi, mind hazai kutatócsoportok által: 

 Az Európai Környezetvédelmi Ügynökség két tanulmányt is közzé adott, ahol az 

energianövények lehetséges területi kiterjedését vizsgálják Európában. A 2006-os 

tanulmány szerint Magyarországon 2020-ra 512, 2030-ra pedig 547 ezer hektár terület 

áll rendelkezésre, ahol az energianövényeket környezetvédelmileg fenntartható módon 

lehet termeszteni (EEA, 2006). A 2007-es tanulmány ezzel szemben 2020-ra 231,2, 

2030-ra 296 ezer hektárral számol (EEA, 2007). 

 Az FVM Agrár-környezetgazdálkodási EU-harmonizációs Munkabizottsága 

kezdeményezésére 1997-ben kidolgozásra került egy agáralkalmasságot és 

környezetérzékenységet integráló földminősítési rendszer, amely a Nemzeti Agár-

környezetvédelmi program kutatási alapját adta. Az eredmények alapján 

Magyarországon 1,5 millió hektár olyan intenzíven művelt szántóföldi terület van, 

amelyen nem érvényesül az értékfenntartó gazdálkodás elve. Ezeket fegyelembe véve a 

1,5 millió hektárból 6-700 ezer hektáron erdősítést, 3-400 ezer hektáron gyepesítést, 

500 ezer hektáron pedig külterjes szántóföldi művelést lenne célszerű végezni (ÁNGYÁN 

J. 1999). Habár a program nem tér ki konkrétan az energiaültetvények témakörére, 

azonban a fás szárú energiaültetvények a művelési ág váltásának ajánlása alapján az 500 

ezer hektár nagyságú extenzív szántóföldi termőhelyen létesülhetnek meg. 

 HAJDÚ J. (2006) szerint az energetikai faültetvények potenciálja 1,8 – 2,5 millió tonna 

faanyag egy évben, ami alacsonyabb terméshozammal (15 t/ha) számolva 120-160 ezer 

hektár területet jelent. 

 SOMOGYI Z. (2003) szerint 30 éven belül 773 ezer hektár mezőgazdasági területen válik 

a termelés gazdaságtalanná, ezeken a területeken várhatóan erdősítés lesz, de 

megoszlanak a vélemények, hogy mekkora területen érdemes hagyományos erdőt, és 

mekkorán energiaültetvényt telepíteni. Az energiaültetvények maximális értéket 560-

630 ezer hektárban határozza meg MAROSVÖLGYI B. – HALUPA L. (1996) alapján. 

 KOHLHEB N. és társai (2009) az energiatermelésre rendelkezésre álló területeket a 

következőképpen állapították meg: kidolgoztak egy ökotípusos zónarendszert, 

amelyeket összevetettek a jelenleg rendelkezésre álló szántóterület nagyságával. A 

felhasználható területet a népesség élelmiszer-, valamint az állatállomány 

takarmányigényének figyelembe vételével határozták meg. Így a zónarendszer szerint a 

3 millió hektár szántóterületből 2,2 millió hektár, 1,45 millió hektár gyepterületből 

1 256 ezer hektár. 

 

 

3. Potenciálvizsgálat 

 

Amint láthatjuk az energianövények elterjedési potenciáljára való becslések nagy szórást 

mutatnak, a néhány ezer hektártól a több millió hektárig. E mellett megállapítható, hogy a fent 

bemutatott potenciálvizsgálatok a potenciális területnagyságot a felszabadítható területek 

nagyságával teszik egyenlővé. Véleményem szerint azonban az energianövények termőhelyi 

igényeinek figyelembevétele ugyanolyan fontos, hiszen azok a nem megfelelő talajon csak 

alig, vagy egyáltalán nem teremnek meg. Így szükségesnek láttam egy saját vizsgálati 

módszertan elvégzését. Kutatásomat térinformatikai szoftverrel végeztem, melynek alapjait a 

következő területi adatbázisok jelentették: 
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 A már említett FVM Agrár-környezetgazdálkodási EU-harmonizációs Munkabizottsága 

által kidolgozott integrált földminősítési zónarendszer. Adatforrása 30 területi adatbázis, 

amely a talajparamétereken kívül domborzati, klíma, élővilág és vízvédelmi 

paramétereket is tartalmaz. A 16 mezőgazdasági és 14 környezetérzékenységi 

értékszámot a szerint súlyozták, hogy milyen szerepet játszik a mezőgazdasági 

termékenység, illetve a környezeti érzékenység kialakításában. Így egy 0-198 közötti 

értéket állapítottak meg az ország minden egyes hektárjára, ahol a 100 alatti értékek a  

terület környezetérzékenységi meghatározottságára, a 100 felettiek pedig az agár 

meghatározottságra utalnak (KUPI K. 2002). 

 MTA digitális Agrotopográfiai térképes adatbázis (AGROTOPO). A termőhelyi 

talajadottságokat meghatározó főbb talajtani paramétereket tartalmazó 1:100 000 

méretarányú, országos adatbázis. 

 Corine Land Cover 2006 felszínborítási adatbázis, amely 44 területborítási kategóriát 

tartalmaz. 

 

A területi adatbázisok adatai alapján a vizsgálatot ArcGIS 10 szoftverrel végeztem a 

következő lépésekben: 

 Elsőként a CLC 2006 adatbázis, illetve az Integrált földminősítési zónarendszer térkép 

állománya alapján lehatároltam azon szántóterületeket, amelyeket a zónarendszer kettős 

meghatározottságú területként definiált. Ezek a 100 és 125 agrár-környezeti 

értékszámmal rendelkező területek. (A 100 alatti értékű terülteket a védelmi zónába, 

míg a 125 feletti értékszámú területeket az agrárzónába sorolták be) (ÁNGYÁN J. ET AL. 

1999). 

 Második lépésben az AGROTOPO adatbázis 5 talajparaméterének – vízgazdálkodás, 

fizikai talajféleség, kémhatás, genetikai talajtípus, termőréteg vastagság – kategóriáit 

összepárosítottam a három fafaj talajigényeivel, majd ezek alapján lehatároltam azon 

területeket, amelyek ideálisak a három fafaj valamelyikének. 

 Végül az első két lépésben lehatárolt területek közös metszetét határoztam meg. 

Az eredményül kapott terület nagysága 960 209 hektár. Ez a kapott eredmény azonban nem 

jelenti azt, hogy ezen terület minden egyes hektárján ugyanolyan feltételekkel lehessen 

energetikai ültetvényt termeszteni. Ugyanis az agrár-környezeti értékszám csökkenésével 

csökken az agráralkalmasság, és növekszik a természeti érzékenység, és fordítva. Az 1. 

táblázat ennek megfelelően az agrár-környezeti értékszám fokozatos növelésével mutatja be a 

potenciális területek nagyságát: 

 
2. táblázat. Az energiaültetvények termesztésére alkalmas, az agrár-környezeti értékszám 

csökkenésével kumulált területnagyságok (Forrás: saját szerkesztés.) 
 

Agrár-környezeti 

értékszám 

Terület (ha) 

Akác Nyár Fűz Összesen 

120 <= AKÉ < 125 53 621 176 268 24 921 254 810 

115 <= AKÉ < 125 116 482 318 017 57 206 491 705 

110 <= AKÉ < 125 193 874 414 780 78 680 687 334 

105 <= AKÉ < 125 262 874 503 355 94 186 860 418 

100 <= AKÉ < 125 304 154 550 144 106 786 961 084 

 

A legalkalmasabb kategóriába így 255 ezer hektár tartozik. Ezen területek, amelyet az 1. 

ábra mutat be, az optimális az energiaültetvények telepítésére, illetve ezen területnagyság 

lehet az, amely a szakirodalmi potenciálokkal összevetve középtávon megvalósulhat. 
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1. ábra. Az energetikai faültetvények létrehozására ideális szántóterületek. (Forrás: saját szerkesztés)  

 

 

4. A potenciális fás szárú energiaültetvények energetikai potenciálja 

 

Mivel a kijelölt területeken létrehozandó ültetvények elsődleges rendeltetése az energetikai 

felhasználás, fontos kérdésként merül fel annak energetikai potenciálja. A számítási 

módszertan kialakításának elsődleges prioritása a legnagyobb fokú energiahatékonyság 

elérése volt. Ennek megfelelően azt feltételeztem, hogy az energiaültetvények kapcsoltan hő- 

és villamos energiát termelő kiserőművekben hasznosulnak, kistérségi szinten, annak is a 

központjában, mivel átlagosan ott jelentkezik egy kistérségben a legnagyobb hőigény. 

Számításaimat a következő lépésekben végeztem el: 

 A pénzügyi fedezeti távolságon kívül eső területek kizárása a vizsgálatból 

Elsőként azon területeket zártam ki a vizsgálatból, amelyek kívül esnek a még gazdaságos 

szállítási távolságból. Ez akác esetén 16,7 + 16,7 km, nyár esetében pedig 26,3 + 26,3 km 

DOBOS A. és társai (2006) vizsgálatai szerint. A fűzre vonatkozóan nem készült ilyen 

vizsgálat, azonban ha figyelembe vesszük, hogy a szállítási távolságot legnagyobb mértékben 

a terméshozam befolyásolja, akkor elmondható, hogy annak fedezeti távolsága megegyezik a 

nyáréval. Ezen távolságoknak megfelelően korrigált légvonalbeli távolsággal pufferzónákat 

alakítottam ki az egyes kistérségi központok körül, így meghatározhattam azon területeket, 

amelyek egyik kistérségi székhelye esetében sincsenek a fedezeti távolságon belül. Ennek 

megfelelően 18 ezer hektár került ki a vizsgálat területből. 

 Az egyes kistérségi központokhoz tartozó rendelkezésre álló energia mennyiség 

meghatározása 

Következő lépésként a potenciális területet Thiessen-polygonok felhasználásával úgy 

osztottam fel, hogy minden egyes pont a hozzá legközelebb eső kistérségi központhoz 

kerüljön. Ezt a lépést külön végeztem el mindhárom fajra talajérték-számok szerint külön. Így 

végül megkaptam, hogy az egyes kistérségi központokhoz milyen fajú, és milyen talajérték-

számú területek tartoznak. Ezek alapján BARKÓCZY ZS. – IVELICS R.(2008) hozambecslései 

alapján meg tudtam határozni a várható hozamokat az egyes területeken a talajérték-szám 
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függvényében. A hozamok alapján az energiatartalmat CSIPKÉS M. (2011) adatai alapján 

számoltam ki, amely szerint 15%-os nedvességtartalom mellett a fűz és az akác 

energiatartalma 14,8 MJ/kg, nyár esetében 15,1 MJ/kg. 

 A lehetséges biomassza erőművek teljesítményének meghatározása az egyes 

kistérségi központok esetén 

Az egyes kistérségi központokhoz tartozó energiamennyiségek alapján meghatároztam, 

hogy mekkora teljesítményű erőmű hozható létre, illetve az mennyi hő-, illetve villamos 

energiát tudna termelni. Számításaim során az Organic Rankine Cycle típusú erőművet vettem 

alapul, amely a rendelkezésre álló energiamennyiség 27%-ból villamos energiát, 57%-ból 

pedig hőenergiát állít elő. 8 000 óra évi üzemelési idővel végeztem számításomat. Az 

előállított hőből ténylegesen hasznosuló hő arányát 59,7%-nak vettem NÉMETH K. (2011) 

alapján. 

Ezen kívül azon települések esetében, ahol az előállított hő meghaladja a januári hőigényt, 

ott megvizsgáltam, hogy mekkora az az ültetvény-nagyság, ami már nem szükséges a 

település energiaellátásához, és az ültetvény beletartozik-e más, szomszédos kistérségi 

székhely még gazdaságos szállítási távolságot kijelölő területébe. További korrekcióként azon 

településeknél, ahol a teljesítmény nagyobb, mint 20 MW, szintén megvizsgáltam, hogy van-e 

olyan, a településhez rendelt ültetvények közül, amelyik beleesik más, szomszédos település 

még gazdasági szállítási zónájába, és így az ültetvények elvonásával teljesítménye 20 MW-ra 

csökkenhet. 

 

Végeredményképpen, az összes hasznosítható energia 63 PJ. Az előállított összes villamos 

energia 4 767 GWh, amely az országos fogyasztás ~ 10%-a. Az előállított összes hő 36 PJ, 

amiből 21 PJ hasznosítható. A 175 kistérségi központból 108 esetében legalább 1 MW nettó 

teljesítményű erőművet el tudna látni az adott ültetvény. 43 település esetében legalább 5 

MW, 15 település esetében pedig legalább 10 MW nettó teljesítményű erőmű biztosítható. 

 

 

5. Összegzés 

 

A fosszilis energiahordozókra épülő energiarendszer azok fokozatos kimerülése, illetve a 

globális környezeti problémák miatt változtatásra kényszerül. Erre kitűnő lehetőség a 

megújuló energiaforrások hasznosítása. Magyarországon ugyanakkor a szántóföldi területek 

jelentős részénél azok rossz minősége miatt szükség van a művelési ág váltásra. Így 

kézenfekvő lenne a fás szárú energiaültetvények telepítése hazánkban. A növénytakaró 

változással ráadásul kedvezőbb irányba fordulna az érintett területek talajainak szén- és 

nitrogéntartalma, mikroorganizmusai, illetve flórája és faunája is gazdagabb lenne. 

Kutatásomban kimutattam, hogy a jelenleg használt 4,3 millió hektár szántóföldből 255 

ezer hektáron középtávon, további 237 hektáron pedig hosszú távon optimális lehetőség lenne 

a fás szárú energiaültetvény telepítése. A legnagyobb tőszámmal telepíthető faj a nyár, 
amelyet az akác, majd a fűz követ. 

A középtávon megvalósítható 255 ezer hektár energetikai ültetvény egy olyan 

decentralizált energiarendszerben, ahol az energiatermelés a kistérségi központokban 

kapcsoltan valósul meg, 63 PJ energiamennyiséget tudna biztosítani évente. Ebből a kistérségi 

erőművek 4 767 GWh villamos energiát, és 36 PJ hőenergiát tudnának előállítani. A 175 

kistérségi központból 108 esetben legalább 1 MW, 43 település esetében legalább 5 MW, és 

15 település esetében legalább 10 MW nettó teljesítményű erőművi kapacitás lenne 

biztosítható. Fontos megemlíteni, hogy a felhasznált területi adatbázisok kis felbontása miatt 
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jelentős lehet a hibaszázalék egy adott területre vonatkozólag, azonban országos szinten ez 

elenyészőnek mondható. 

A vizsgálatom alátámasztja azt a tényt, hogy Magyarországon a természeti feltételek 

adottak, hogy a mai energiarendszert egy decentralizált, megújuló energiaforrásokon alapuló 

energiarendszer váltsa fel el (MUNKÁCSY B. – SÁFIÁN F. 2011). Ehhez viszont szükségszerű 

döntéshozóink támogatása is. 
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Energianövények termesztésének lehetőségei az egri modellrégióban 
 

 

Abstract 

 
Possibilities of energy crop cultivation in the region of Eger, North Hungary is studied in this 

paper. Dominant economic sectors of the area are winegrowing and tourism, so that their interests 

must be taken into consideration by all means. Possible target areas for energy crop plantations were 

selected using GIS methods. Unsuitable land use types and nature conservation sites were excluded 

first. Remaining, mainly arable and degraded pasture areas were classified by soil quality. Less 

valuable plots not suitable for food production were selected as theoretically feasible areas for 

biomass crop plantations. Energy plant species were selected for the given area and recommendations 

for the selection of proper cropping systems taking ecological aspects in account were framed. This 

research was funded by the TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV program of the National Development 

Agency. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A megújuló energiaforrások használatának, arányuk növelésének kérdése évtizedek óta a 

nemzetközi döntéshozók, környezet- és természetvédők egyik központi vitatémájaként 

szerepel. Különösen igaz ez a biomassza energianyerés céljára történő felhasználásának 

rendkívül összetett, és közvetlenül is sokakat, sokféle okból érintő kérdésére. A különböző 

érdekeltség vagy akár csak elfogultság által vezérelt csoportok egymásnak ellentmondó 

adatokat közölnek a témával kapcsolatban, nehéz tehát kiigazodni, ha megfelelő, valóban 

fenntartható megoldásokra törekedve próbálunk valós helyzetben konkrét területen 

javaslatokat tenni. 

Jelen tanulmányban erre teszünk kísérletet egy TÁMOP által támogatott projekt keretében, 

melynek során egy Eger központú modellrégióban megújuló energiaforrások használatának 

lehetőségeit kutatjuk. 

 

 

2. Mintaterület 

 

A 730 km
2
 nagyságú mintaterület (1. ábra) az Agria Innorégió 23 települését foglalja 

magában Eger központtal. 

Elsőként a kistérség területhasznált-megoszlását tekintettük át, fölmérve a terület 

adottságait, ökopotenciálját és az ezekből következő lehetőségeket. 

A területhasználati módok megoszlását tekintve ki kell emelni a szőlőterületek valamint az 

erdők nagy arányát: Szőlő a teljes terület 12%-át, erdő a terület csaknem felét borítja. 
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1. ábra. A mintaterület fekvése és domborzata 

 

E két felszínborítási forma a terület gazdasági élete szempontjából is meghatározó, hiszen 

mindkettő jelentős idegenforgalmi vonzerőt, ezáltal a terület talán legfontosabb természeti 

erőforrásait testesítik meg. A szőlőtermesztésre alapozó híres borászat, valamint a 

természetközeli, természetvédelmi oltalom alatt is álló (a terület 58%-a), elsősorban erdős 

területek nagy aránya vonzza a látogatókat a környékre. 

A megújuló energiaforrások használatának igénye összhangban van az említett erőforrások 

megóvására, esetleges fejlesztésére való törekvéssel. Elengedhetetlen azonban a kérdés 

alapos, rendszerszemléletű vizsgálata, a használható energiaforrások körének, módjának, 

mértékének ily módon történő meghatározása. 

A fenntarthatóságra való törekvés szellemében kell tehát minden lehetőséget, azok 

valamennyi hatását, teljes ökológiai lábnyomát figyelembe véve vizsgálni. 

 

 

3. Módszer 

 

Javasolható terület 

A biomassza-termesztés céljára alkalmas területek feltárására térinformatikai módszereket 

alkalmaztunk. 

A klímát a kis területen belül homogénnek tekintettük, az éghajlati adatokat a lehetséges 

energianövény-fajták kiválasztásánál értékeltük. A domborzatot és a víz-viszonyokat is csak a 

szántóföldi növénytermesztésre való alkalmasság értékelésekor vettük számításba. 

Első lépésként a CORINE (2006) felszínborítási adatbázist (BÜTTNER, G. ET AL. 2002) 

értékeltük. A lehetséges termesztési területek közül először kizártuk a települések (és egyéb 

antropogén felszínek), szőlők, gyümölcsösök, természetes és természetközeli élőhelyek: 

erdők, természetes gyepek, természet közeli rétek; állóvizek területét, valamint a komplex 

művelési területeket (ez utóbbiakat javarészt szőlők, kertek és kisméretű földek teszik ki). Így 

az energianövények termeszthetősége szempontjából további vizsgálatának a következő 

felszínborítású területeket vetettük alá: szántók, intenzív legelők, degradált gyepek és 

mezőgazdasági területek, jelentős természetes növényzettel (CORINE 211, 231 és 243-as 

kategória). 

A felszínborítás vizsgálata alapján a mintaterület 32%-án jöhet szóba energianövények 

termesztésének további vizsgálata. Ezek főként a terület déli, sík részén találhatóak, de a 

völgytalpakon északabbra nyúlnak (2. ábra). 

 



 
KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 

BIOMASSZA ÉS FÖLDHŐ 

 

27 

 

 
 

2. ábra. Energianövények termesztése szempontjából kizárt és tovább vizsgálandó területek 

 

Következő lépésben a Nemzeti Ökológiai Hálózatba eső területeket vontuk ki a 

vizsgálatból. Azért erre a védettségi kategóriára esett a választásunk, mert ez gyakorlatilag 

magában foglalja a régió valamennyi természetvédelmi oltalom alatt álló területét. A 

magterületek és ökológiai folyosók mellett a pufferzónában sem javasoljuk az 

energianövények termesztését, ugyanis a kijelölésük célja az előbbi két kategóriába eső 

területek védelme olyan sávval, ahol a természetközeli élőhelyek aránya lehetőség szerint 

magas. 

A mintaterület 58%-a tartozik a Nemzeti Ökológiai Hálózatba (8% magterület, 32% 

ökológiai folyosó és 18% pufferzóna) (3. ábra). 

 

 
 

3. ábra. A Nemzeti Ökológiai Hálózat a mintaterületen 

 

Az ez okból nem javasolható területek estében, nem meglepő módon, nagy az átfedés a 

korábban már kizárt felszínborítási formákkal. A két kategória (felszínborítás és védelem alatt 
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álló területek) összesítésével megkaptuk, hogy a mintaterület 21%-án jöhet szóba az 

energianövények termesztése. 

A legjobb minőségű termőföldeken sem javasolható az energiaültetvények telepítése, 

hiszen ezeket a szántóterületeket az élelmiszertermelés számára szükséges fenntartani. A talaj 

szántóföldi növénytermesztésre való alkalmasságát ÁNGYÁN J. (2003) munkája alapján 

értékeltük. Kilenc tényező: lejtés, talajérték-szám, aranykorona-érték, talajtípus, fizikai 

talajféleség, vízgazdálkodás, kémhatás-mészállapot, szervesanyag-tartalom, talajvastagság 

számításba vételével talaj-alkalmassági indexet számítottunk. 

A talajminőség tekintetében az országos elméleti maximum 54-es érték, de a vizsgált 

terület legjobb talaja is csak 39 pontot ér el. Több lehetőséget is vizsgáltunk, hogy milyen 

minőségű talajokon javasoljuk az energianövények termesztését. Végül a mintaterületre 

vonatkozóan a talajminőség mediánjánál (27-és 28-es talajminőségi érték között) állapítottunk 

meg az ajánlás határát (4. ábra). 

A talajminőséget összevetve a korábban már kizárt területekkel megkaptuk, hogy a 

mintaterületnek mindössze 4%-án van szükség további vizsgálatra, ezek főleg Verpelét 

Egerbakta, Sirok és Feldebrő területén találhatók (5. ábra). 

 

 
 

4. ábra. Az Ángyán-féle talaj-alkalmassági index értéke a mintaterületen 

 

Felmerülhet a kérdés, hogy a tájképvédelem szempontját figyelembe kell-e venni 

energiaültetvények telepítésének tervezésekor. A törvényi szabályozás nem tiltja az országos 

tájképvédelmi övezetekben ilyen ültetvények létrehozását, jogi akadályba tehát nem 

ütközünk. Mivel azonban az energiaültetvények, jellegükből adódóan (magasra növő, zárt 

állományt alkotó növények) markáns, tájképet meghatározó és gyakran tájidegen látványt 

nyújtanak, ezért fontosnak tartottuk ezen szempont figyelembevételét is. 

A tájképvédelmi területek kizárásával azt az eredményt kaptuk, hogy a mintaterület 

(Szomolya külterületén egy kis foltot leszámítva) nem alkalmas energianövények 

termesztésére (5. ábra). 

Véleményünk szerint konkrét döntéshozatal előtt az adott terület (mezőgazdasági tábla) 

helyszíni vizsgálata, szemrevételezése során, a tervezendő növénykultúra tulajdonságainak  

ismeretében kell eldönteni, hogy adott esetben szükséges-e érvényesíteni a tájképvédelem 

szempontjait is.  
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5. ábra. Az energianövények termesztésére javasolható területek (1.) és ennek leszűkítése a 

tájképvédelmi övezetekkel (2.) 

 

Javasolható fajok 

Az ismertetett módszerrel megkaptuk tehát azon területfoltokat, melyek esetlegesen 

alkalmasak lehetnek energetikai célú biomassza-termelés céljára. 

Ezek után a területen esetlegesen termeszthető növények körét kellett meghatározni, mely 

az alábbiakban leírt módon zajlott. 

Projektünk a fenntartható fejlődés jegyében vizsgálja a kistérség lehetőségeit. Az 

energianövények termesztésének, telepítésének lehetőségeit is természetesen ebben a 

szellemben vizsgáltuk. A hazánkban energetikai céllal termesztett vagy ilyen céllal kísérlet 

alatt álló növényeknek tehát nemcsak gazdasági szempontból való alkalmasságát, hanem 

ökológiai, illetve etikai téren való elfogadhatóságukat is figyelembe vettük. 

A fenti szempontok miatt kizártuk: 

 az invazív fajokat, 

 a jó minőségű termőterületek energiaültetvények telepítésére való javaslatát, 

 a génmódosítással létrehozott fajtákat – (Magyarországon jelenleg nem is 

engedélyezett), 

 az élelmiszerként, takarmányként hasznosítható termények kimondottan 

energianyerésre történő termesztését nem javasoljuk, a túltermelésként jelentkező 

mennyiség felhasználását tartjuk csak elfogadhatónak. 

Vizsgálatunk eredményeképpen megkaptuk azokat a fajokat, melyeket megfelelőnek 

találtunk arra, hogy a mintaterületre vonatkozó részletes alkalmasság-vizsgálatnak vessük alá 

őket. 

Az általunk tanulmányozott növények listáját és az egyes fajok elvetésének okát terjedelmi 

okokból nem közöljük, eredményeinket röviden összefoglaljuk. 

 

Fás szárú energianövények 

A vonatkozó rendelet (45/2007. (VI. 11.) FVM rendelet) szerint a fás szárú energetikai 

ültetvényekben engedélyezhető alapfajok közül a sarjaztatásos technológiára engedélyezhető 

hét alapfaj egyikét sem javasoljuk. A nemes nyarak és a fehér akác a biodiverzitás védelme 
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szempontjából nem elfogadható, a nyár- és fűzfajok pedig termőhely-igényük miatt sem 

alkalmasak a vizsgált területen való telepítésre. 

Az újratelepítéses technológiával termeszthető fajok közül a mézgás éger, a magas kőris, a 

magyar kőris és a korai juhar, mint honos fajok közül a termőhelyi viszonyok miatt a magas 

kőris és a korai juhar telepítésének lehetősége további vizsgálatokat igényelve megfontolható. 

 

Lágyszárú energianövények 

Az évelő, lágy szárú energiaültetvények telepítéséhez nyújtandó támogatások részletes 

feltételeit a földművelésügyi és vidékfejlesztési miniszter 71/2007.(VII.27.) FVM rendelete 

tartalmazza. 

A rendelet az energiafüvet (Agropyron és Elytrigia nemzetség, kivéve a védett, őshonos 

típus és Elytrigia repens), a kínai nád, elefántfű, japán díszfű, valamint energianád neveken is 

említett Miscantus nemzetséget, és az amerikai bársonymályvát (Sida Hermaphrodita L. 

Rusby) jelöli meg támogatandónak. A legkisebb támogatható tábla nagysága 1 hektár. 

A támogatandó fajok egyikét sem találtuk alkalmasnak, részben a területétől eltérő 

termőhely-igény (energianád), részben agresszív, invazív jelleg miatt (energiafű), részben 

magyarországi tapasztalat híján (bársonymályva). 

Tizenhárom, támogatásra nem jogosult faj alkalmasságát is vizsgáltuk hasonló szempontok 

alapján. Eredményképpen meggondolásra érdemesnek találtuk a következő fajok 

telepítésének lehetőségét: szudánifű, csicsóka, cukorcirok. (A csicsóka gumója ugyan ehető, 

nálunk azonban nincs akkora jelentősége az élelmezésben, hogy energetikai célú termesztése 

konfliktust okozna a két ágazat között. Ugyanez érvényes a cukorcirok cukornyerés, illetve 

takarmánycélú felhasználására is.) (TAMÁS J. – BLASKÓ L. 2008). 

 

Termesztéstechnológiai javaslatok 

A javasolható, elfogadható termesztéstechnológiát tekintve kiemelt figyelmet kell fordítani 

az alábbiakra: 

 a környező természetes, természetközeli élőhelyeket ne veszélyeztesse (vegetatív úton 

terjedő növények esetében rendszeres körbeszántás), 

 invazív, magról agresszíven terjedő tájidegen fajok kizárása, 

 a terület biodiverzitásának növelése érdekében nagyméretű táblák, monokultúrák 

kerülése, 

 környezeti terhelés csökkentésére való törekvés a technológia kialakításánál, 

 a terület adottságainak megfelelő növény és technológia kiválasztása, 

 extenzív termelés lehetőségeinek mérlegelése (általában jobb az energiamérlege, még ha 

intenzív termelés esetében nagyobb is az energiakihozatal) (GYULAI I. 2010). 

 

 

4. Összegzés 

 
A végső, konkrét területekre, mezőgazdasági táblákra vonatkozó döntéseket természetesen 

nem lehet pusztán térinformatikai módszerekkel meghozni. Így a jelen tanulmányban 

bemutatott, kiválasztott területek csak alapját képezhetik a többrétű helyszíni felmérést, 

érintettekkel történő egyeztetést is igénylő végső javaslattételnek. 

A biomasszából származó energianyerés lehetőségeinek feltérképezésekor a területen 

jelentős arányban jelenlévő erdőterületek tartamos gazdálkodásából származó, ilyen célra 

esetlegesen felhasználható tűzifa mennyiségével is számolni lehet. A szőlőterületekről és 

gyümölcsösökből származó, szintén komolyabb mennyiségben keletkező venyige és nyesedék 
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elégetését azonban nem javasoljuk, ezek szecskázás utáni talajtakarásra, talajerő-

visszapótlásra való használata volna inkább ajánlatos (ZANATHY G. 2010). 

Szintén alapvető része a tervezési folyamatnak az alkalmasnak ítélt területek kiválasztott 

fajokkal, optimális technológiával történő telepítésének gazdaságossági vizsgálata, valamint 

teljes életciklust figyelembe vevő energiamérleg készítése, ez alapján a fenntarthatóság 

kérdésének tisztázása. Ennek során kell megállapítani, érdemes-e a várható termésre 

feldolgozó üzemet, erőművet telepíteni, illetve van-e megfelelő közelségben alkalmas üzem, 

melybe a megtermelendő biomasszát elszállítani érdemes. 
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Tájdegradáció és megújuló energiatermelés 
 

 

Abstract 

 
The share of renewable energies will be increasing in the future because of many reasons and this 

increase is also supported by the EU. The negative environmental aspects, with special emphasis on 

landscape degradation are either not mentioned, or overestimated. The present paper tries to give a 

realistic overview on the negative effects of renewable energy production. The effects on landscape 

degradation are analysed for each renewable energy resource. The main conclusion is that growing 

renewable energy production is inevitable but the negative effects should be dealt with according to 

the principles of sustainability.  

 

 

1. Bevezetés 

 

A megújuló energia szerepének növelése napjaink egyik legfontosabb feladata, hiszen a 

hagyományos energiaforrások belátható időn belül kimerülnek, a növekvő lélekszámú 

emberiség energiaigényét pedig ki kell elégíteni. Az 1. ábra a világ energiafogyasztásának 

energiahordozók szerint való alakulását, valamint a megújuló energiák részarányának 

növekedését mutatja be 1965 és 2015 között. A legszembetűnőbb a kőolaj részarányának 

rohamos csökkenése és a megújulók arányának jelentős növekedése. Az ábrákkal arra 

kívánjuk a figyelmet felhívni, hogy a megújuló energiaforrások kiaknázása megkerülhetetlen, 

tehát az alábbiakban bemutatandó negatív, tájdegradációs jelenségekről nem azért beszélünk, 

hogy a megújuló energiákról lemondjunk, hanem azért, hogy a degradációs jelenségeket 

minimalizáljuk. A geográfia feladata, hogy ebben a vonatkozásban is a területi különbségekre 

mutasson rá, vagyis jelölje ki azokat a területeket, ahol nem javasolható valamely megújuló 

energiaforrás „telepítése”, határolja körül azon térségeket is, ahol a megújulók valamely 

fajtája telepíthető, termelhető, és jelöljön ki olyan térségeket is, ahol bizonyos feltételek 

mellett lehet a megújulókkal foglalkozni. 

 

A népszerűsítő és a szakirodalom, illetve a média is sok szempontból, sokféle értékítélettel 

beszél a megújuló energiák és a táj, illetve a környezet kapcsolatáról. 

A pozitív hatások tekintetében viszonylag egységes az álláspont: a fosszilis 

tüzelőanyagokkal szemben a megújulók, megfelelő használat esetén tisztának minősülnek, a 

globális klímaváltozás szempontjából kedvezőbbek. A „Stratégia a magyarországi megújuló 

energiaforrások felhasználásának növelésére 2008-2020” c. dokumentum szerint „Megújuló 

energiaforrások alatt azokat az energiaforrásokat értjük, amelyek hasznosítása közben a forrás 

nem csökken, hanem azonos ütemben újratermelődik vagy megújul. A megújuló 
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energiaforrások közé tartozik napenergia, a szélenergia, a geotermikus energia, a vízenergia 

és a biomassza.” 

 

 
 

1. ábra. Az energiafogyasztás energiahordozónkénti megoszlásának alakulása 1965-2035 között. 

(Forrás: BP Energy Outlook 2035, 2014) 

 

Az Európai Unió erősen szorgalmazza a megújuló energiaforrások részarányának 

növelését, és erre vonatkozóan határozatok is születnek folyamatosan. Az Európai Bizottság 

2007. évi energiapolitikai elképzeléseiben szereplő „Megújuló energia útiterv” (A Bizottság 

közleménye, 2007. január 10.) alapján az Európa Tanács még abban az évben célkitűzésként 

fogalmazta meg, hogy a megújuló energiaforrások részarányára az EU energiafogyasztásában 

2020-ig 20%-ra emelkedjen. A közlekedési benzin- és dízelolaj-felhasználás 

energiatartalomra vetített minimális bioüzemanyag hányadát pedig 2020-ig 10%-ban 

rögzítette. Ezek olyan magas értékek, amelyek elérése esetén a tájdegradációs problémák igen 

jelentősek lehetnek. Jó hír, hogy időközben a bioüzemanyagra vonatkozó kötelezettséget a 

Bizottság csökkentette. A 2012. október 17-i ülésén a Bizottság azt indítványozta, hogy a 

bioüzemanyag termelésére elveendő, más földhasználatú területek nagyságát korlátozzák és 

ezáltal a korábbi 10%-os megújuló energiarészesedést (Renewable Energy Directive) 5%-ra 

szállította le. Az látjuk tehát, hogy a világméretű – és egyben európai relevanciájú – vita a 

döntéshozókat is elgondolkoztatta. Az Európai Unió tehát – helyesen – nem csak az 

üvegházhatású gázok csökkentésének érdekében cselekedett a megújuló energiák növekvő 

részarányának szabályozásával, hanem a biológiai sokféleség érdekében is fellépett. 

Az alábbiakban a megújuló energiákkal kapcsolatos tájdegradációs veszélyekre 

fókuszálunk – annak elismerése mellett, hogy a megújulók rendkívül fontosak, szerepük és 

fontosságuk egyre nő. 

 

 

2. A megújuló energiák és a biodiverzitás 

 

Bármely megújuló energia előállításáról elmondhatjuk, hogy mindegyik beleszól a táj 

életébe, azt átalakítja, módosítja és ez a hatás általában nem kedvező. 

Az esztétikai képhez hasonlót mondhatunk a biológiai sokféleség vonatkozásában is. 

Felvetődik tehát a kérdés: feláldozzuk-e az élővilág egy részét a megújulók termelése miatt? 

Létezik „wildlife friendly renewable energy” termelés, amely a globális klímaváltozás 

hatásának mérséklése mellett még az élőhelyeket és a biológiai sokféleséget is megőrzi? 
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Közismert, hogy a szélerőművek és a „napenergia-farmok” veszélyeztetik az élővilágot. Ezen 

berendezések mérete és működése mind közvetlenül (a berendezésekkel való ütközések által), 

mind pedig közvetve (szenzitív tájak feldarabolódása és bizonyos élőhelyek elvesztése révén) 

fejt ki negatív hatást. 

Szükségesnek tartjuk még megemlíteni valamennyi energiahordozóval kapcsolatos tervek 

esetében az életciklus-elemzések készítésének szükségességét, melynek során a közvetett 

hatások, az ezekből származó környezetterhelések feltárhatók és a teljes folyamat valós 

energiamérlege származtatható, hiszen csak ily módon állapítható meg, érdemes-e, szabad-e 

az adott beruházás megvalósításába belefogni. 

 

 Napenergia 
A Nap által másodpercenként kibocsátott 3.8×10

23
 kW energiából a Földre hozzávetőleg 

1.8×10
14

 kW érkezik. A napenergia-farmok köztudottan tiszta körülmények között, 

fenntartható módon működnek, mérgező, szennyező anyagok kibocsátása és a globális 

felmelegedéshez való hozzájárulás nélkül. Negatív hatásuk a földhasználat megváltozásában 

(például mezőgazdasági területek megszűnésében), élőhelyek elvesztésében, a víz 

felhasználásában (főként hűtő víz), a napelemek gyártásához felhasznált, veszélyesnek 

minősülő anyagok alkalmazásában nyilvánul meg. Energiafarmokon 1 megawattóra (MWh) = 

3,6 gigajoule (GJ) előállításához nedves recirkuláló hűtőrendszer esetén esetében kb. 25 

hektoliter víz szükséges. Száraz hűtéssel ez az érték90 %-kal csökkenthető – igaz, ez esetben 

a hatékonyság nagyon lecsökken és a költségek is magasabbak. A vízfelhasználáshoz és a víz 

rendelkezésre állásához kapcsolódó kérdés ismét természetföldrajzi jellegű, nevezetesen a 

nagy mennyiségű napenergia kinyerésére alkalmas területek gyakran a Föld száraz, félig 

száraz régiói. Evidens, hogy energiafarmok létesítésére, amennyiben lehetséges, kevésbé 

értékes területeket célszerű felhasználni – amennyiben ott kedvezőek a feltételek az energia 

kinyerésére. 

A környezeti hatás mértékét a berendezés mérete, az elfoglalt terület is meghatározza. Az 1 

MW előállításhoz szükséges területigény 1,5-4 hektártól (fotovoltaikus berendezésnél) 

egészen 6 hektárig terjedhet (napenergia-farmok esetében). Valamennyi természetföldrajzi 

tényező – így például a domborzat is – befolyásolja a negatív hatás mértékét. 

A veszélyes anyagok között, amelyeket a berendezések gyártási folyamata során 

használnak, elsősorban a félvezetők felszínének tisztítására használt kemikáliákat (sósav, 

kénsav, aceton stb.), valamint a fotovoltaikus cellák gyártásához felhasznált anyagokat 

említhetjük, melyek részletezésétől eltekintünk, mivel nem vezetnek közvetlenül 

tájdegradációhoz. 

(A fenti adatokat a http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-

energy/environmental-impacts-solar-power.html#solar_emissions web oldalról vettük át.) 

 

 Vízenergia 

A negatív hatások között ismét első helyen szerepel a táj képének átalakulása, egyrészt a 
hatalmas méretű létesítmény tájképet átalakító – nem nagyon esztétikus – hatása által, 

másrészt a vonatkozó vízfolyás megváltoztatása által. Maga a felduzzasztott vízfelület esetleg 

még enyhíthet is ezen a hatáson. Megváltozik a földhasználat, s a közelben lévő lakóhelyek, 

települések élete is átalakul. 

A legfontosabb azonban ismét csak az élőhelyekre, az ökoszisztémákra gyakorolt hatás, 

különös tekintettel a vizek élővilágára. A magyarországi síkvidéki víztározók már okoztak 

ökológiai gondokat (FAGGYAS SZ. 2011, illetve KERÉNYI A. 2003). Itt elsősorban a talajok 

kedvezőtlen átalakulására, illetve e folyamatoknak a táj egészét érintő degradáló hatására 

gondolunk. Erre sok hazai példát lehet említeni. A Tiszalöki erőmű és a hozzá csatlakozó 
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csatornák a talajok fejlődését a szikesedés, alkalmasint csak a rétiesedés felé irányították. A 

Tisza-tó környezetében hasonló folyamatok mentek végbe. A bősi erőmű által okozott 

vízszintsüllyedés az Öreg-Duna medrében és környezetében a bő vízhez, a többszöri 

elöntéshez szokott élővilágot katasztrofális mértékben veszélyezteti – amint erről számos 

tudományos vizsgálat is tudósít. A tájkutató geográfus szempontjából ismét a táj egészének 

degradációjára szeretnék rámutatni, mivel a vízhiány vagy az elszikesedés, a természetes 

növénytakaró megváltozása megint csak a táj működését alakítja át. 

 

 Biomassza 

Bár megújuló, de kimeríthető energiaforrásként a biomassza energetikai célú 

felhasználásának esetében különösen fontos a konkurens, szintén a biomassza-termelésre 

alapuló ágazatokkal (élelmiszer- és takarmánytermelés) való összehangolt, előrelátó tervezés. 

Szintén itt merül föl a természetes élőhelyek, ezzel összefüggésben a biológiai sokféleség 

megóvásának létfontosságú kérdése. Ezek a problémák az energetikai ültevények nagy 

területigénye, termőföld-igénye miatt igen jelentősek. GYULAI I. (2007) szerint „energetikai 

célú faültetvényeket az ország majdnem felén kellene ültetni ahhoz, hogy kielégíthessük a 

jelenlegi energia igényeket”. Agresszíven terjeszkedő, invazív fajok, valamint génmódosított 

növények termesztése szintén aggályos a környező területek szennyezésének veszélye miatt. 

Az adott területen, adott helyzetben az optimális, ökológiai viszonyoknak megfelelő 

termesztéstechnológia megválasztása is nélkülözhetetlen, mellyel az esetleges káros hatások 

elkerülhetők vagy jelentősen csökkenthetők. 

 

 Geotermikus energia 

Magyarország – közismerten – geotermikus nagyhatalom. A hévizek sokrétű hasznosítási 

lehetősége közül most az energiatermelésre szorítkozunk. Ennek negatív hatása elsősorban az 

élővizekbe még melegen, a szóban forgó élővíz hőmérsékleténél mindenképpen magasabb 

hőmérsékleten beengedett víz által okozott, közismert hatásokban nyilvánul meg (magasabb 

hőmérsékleten felgyorsulnak a biológiai folyamatok, dúsabb lesz a növényzet, megnő a 

szervesanyag-tartalom stb.). A másik káros következmény a hévizek kémiai összetételéből 

adódhat – itt elsősorban a sótartalomról van szó. A magas sótartalmú vizek negatív hatását 

korábban a sós víz tárolásával, ma pedig már visszasajtolással oldják meg (FAGGYAS SZ. 

2011). Talán azt mondhatjuk, hogy a geotermikus energia hasznosításához kötődik a 

legkevesebb negatív hatás. 

 

 Szélenergia 

A szélerőművek élővilágra gyakorolt hatása közvetetten és közvetve is megnyilvánul. A 

közvetett hatás az ütközés miatt elhullott állatokat jelenti, a táj szempontjából azonban 

fontosabbak a közvetett hatások, az élőhely-változások, -szétszakítások, -elhagyások. A 

közvetlen hatások minimalizálhatók, ha a szélerőmű megfelelő helyen van. SOVACOOL B. K. 

(2009) szerint egyéb antropogén hatásokhoz képest elhanyagolható a szélerőművek 
madárelhullásra való hatása. SAIDUR, R. ET AL. (2011) részletesen elemzik és adatokkal 

támasztják alá a szélerőművek közvetlen hatásait. Most csak azokat említjük, amelyek a táj 

szempontjából relevánsak. 

A zajszennyezés nem csupán az élővilágot zavarja, hanem sok szempontból magát a tájat 

is. A táj értéke csökken, és ez az ingatlanárakban is kifejeződhet. A motorzajnál károsabb és 

messzebbre terjedő a lapátok mozgásából eredő, illetve ezeknek az atmoszferikus 

légmozgásokkal, turbulenciával való kölcsönhatásaként előálló aerodinamikai zaj. (CSŐSZI M. 

ET AL. 2005) 
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A látvány-hatás szempontjából fontos tényezők a következők: nagyság, szín és kontraszt, 

lakott területektől való távolság, a változó árnyék. Mindennél fontosabb azonban a táj 

egészének átalakulása, ezért a tervezés során elengedhetetlen a valamennyi tényezőt 

figyelembe vevő, rendszerszemléletű vizsgálat. 

 

 

3. Esettanulmány – szélerőművek telepítésére alkalmas területek egy mintaterület 

példáján 

 

A fentiek alátámasztására egy példát, egy esettanulmányt mutatunk be. A 2. ábra azt 

mutatja, hogy az Egri Modellrégióban a törvényi előírások hol teszik lehetővé a szélerőművek 

telepítését. A törvényi előírások az éghajlati és a gazdasági alkalmasságra nem vonatkoznak, 

tehát a gazdaságosság vizsgálata, valamint annak elemzése, hogy a szélerő és -gyakoriság 

alapján javasolható-e szélerőmű telepítése, a következő, elvégzendő feladat. 

 

 
 

2. ábra. Szélerőművek telepítésére engedélyezhető területek Eger térségében 

 

A térkép úgy készült, hogy MUNKÁCSY B. (2008) munkája alapján kijelöltük azokat a 

területeket, ahová nem telepíthető szélerőmű (közút, vasút, távvezeték, lakott terület, erdő, 

vízfelület, tájképvédelmi terület, védett természeti területek) és köréjük a törvényi 

előírásoknak megfelelő méretű pufferzónákat szerkesztettünk. A kapott eredmények azt 

mutatják, hogy a szélerőművek telepítésének éghajlati és gazdaságossági feltételeit a régió 

területének csak 4,5%-án érdemes elkezdeni vizsgálni. Ez az érték várakozásainknak 

megfelelően elmarad az országos átlagtól, mivel a régió természeti és táji értékekben 

rendkívül gazdag terület, ahol az idegenforgalom meghatározó szerepet játszik. 

 

 

4. Összegzés 

 

A témában rendkívül szélsőséges, egymásnak gyakran ellentmondó vélemények, adatok 

látnak napvilágot. Az egyik szélsőséget a megújulók szerepének túlhangsúlyozása, a világ 

energiaproblémájának egyedüli üdvözítő megoldásaként való deklarálása jelenti, ahol a 

megújuló energiaforrások kiaknázásának káros természeti-környezeti következményei fel sem 

merülnek. A másik szélsőség csak a negatív hatásokra koncentrál, és csak a 

környezetszennyezést, tájrombolást hangsúlyozza. 
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Úgy gondoljuk, hogy a megújuló energiaforrások mind nagyobb arányú igénybevétele (az 

összes energiafogyasztás csökkentésére való törekvés mellett) nyilvánvalóan szükséges, 

elengedhetetlen azonban, hogy a döntéshozás, a tervezés a várható degradációs hatások 

figyelembevételével, a fenntarthatóság szellemében történjék. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A kutatás az OTKA 108755 „Magyarország kistájainak elemzése a tájdegradációra való 

érzékenység szempontjából” és a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 számú „A 

megújuló természeti erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az 

éghajlatváltozás tükrében, egy energetikailag FENNTARTHATÓ MODELLRÉGIÓ 

kialakítása céljából magyar-német közreműködéssel” című pályázat keretében az Európai 

Unió támogatásával valósult meg. 

 

 

Irodalom 
 

ABBASI, S. A. – ABBASI, N. (2000) The likely adverse environmental impacts of renewable energy sources. 

Applied Energy 65/1-4. pp. 121-144. 

CSŐSZI M. – DUHAY G. – FISKUS O. (2005) Szélenergia és természetvédelem. Környezetvédelmi és Vízügyi 

Minisztérium, Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 29 p. 

FAGGYAS Sz. (2011) Megújuló energia és természetvédelem. In: Szabó V. – Fazekas I. (szerk.) Környezettudatos 

energiatermelés és –felhasználás, II. Környezet és Energia Konferencia, Debrecen 2011. november 

25-26., MTA DAB Megújuló Energetikai Munkabizottsága, Debrecen, pp. 251-157. 

GYULAI I. (2007) A biomassza dilemma. web: http://www.mtvsz.hu/dynamic/biomassza-dilemma2.pdf 

KERÉNYI A. (2003) Európa természet- és környezetvédelme. Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest 543 p. 

MUNKÁCSY B. – KOVÁCS G. – TÓTH J. (2008) Szélenergia-potenciál és területi tervezés Magyarországon. In: 

Orosz Z. – Fazekas I. (szerk.) Települési Környezet Konferencia Előadásai, Kossuth Egyetemi 

Kiadó, Debrecen, pp. 254-259. 

SAIDUR, R. – RAHIM, N. A. – ISLAM, M. R. – SOLANGI, K. H. (2011) Environmental impact of wind energy. 

Renewable and Sustainable Energy Reviews 15/5 pp. 2423–2430. 

SOVACOOL, B. K. (2009) Contextualizing avian mortality: a preliminary appraisal of bird and bat fatalities from 

wind, fossil-fuel and nuclear electricity. Energy Policy 37. pp. 2241-2248. 

http://europa.eu/legislation_summaries/energy/renewable_energy/l27065_hu.htm (Megújuló energia útiterv) 

http://www.bp.com/content/dam/bp/pdf/statistical-eview/BP_World_Energy_Outlook_booklet_2013.pdf (BP 

Energy Outlook 2030) 

http://www.terport.hu/teruletfejlesztes/orszagos-szint/fejlesztesi-dokumentumok/strategia-a-magyarorszagi-

megujulo-energia (Stratégia a magyarországi megújuló energiaforrások felhasználásának növelésére 

2008-2020) 

http://www.ucsusa.org/clean_energy/our-energy-choices/renewable-energy/environmental-impacts-solar-

power.html#solar_emissions (Environmental Impacts of Solar Power) 

 



 
KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 

BIOMASSZA ÉS FÖLDHŐ 

 

38 

 

Sebestyén Tibor Tihamér
1
 – Dr. Bartók Blanka

2 
 

Biomassza-alapú vidékfejlesztés Kovászna megyében (Románia) 
 

 

Abstract 
 

The study contains the quantification of biomass potential on the lowermost level of administrative 

units (level NUTs 5) in the case of Covasna County. The calculations are based on data sets coming 

from the national statistical office and from the agricultural, animal health, forestry, waste 

management and wastewater treatment institutes; measuring the amount of the biomass and its 

potential for energy utilization. The study does not include the protected areas of the region. It 

presents the results using Geographic Information System (ArcGIS), and evaluates the biomass 

potential using an integrated methodology. In the same time best practices are also presented for 

examples an already implemented investment and a model-like plant. The outcome of the research can 

be considered as the starting point of utilization strategy development regarding biomass in Covasna 

County and also for applications in other part of the Carpathian Basin. 

 

 

1. Bevezetés 

Kovászna megye a Keleti-Kárpátok déli részén, a Kárpátkanyar belső ívében helyezkedik 

el, hegyek koszorújával védett szinte minden oldalról, kivételt képezve a délnyugat irányban, 

a Barcaság felé nyitott oldala. A megye keleten Bákó (Bacău), Vráncsa (Vrancea), Buzó 

(Buzău) megyékkel, délen és nyugaton Brassó (Brașov) megyével, északon pedig Hargita 

(Harhita) megyével határos. A megye 3705 km
2
 összterületével az ország harmadik legkisebb 

megyéje, lakosság számot tekintve pedig az utolsó előtti helyen áll. A megyét 44%-ban erdők 

borítják, legalacsonyabb tengerszint feletti magassága 468 m, ez az ágostonfalvi Olt híd 

melletti erózióbázis. Legmagasabb pontja az 1777 méteres Lakóca csúcs, ami a megye keleti 

határán, a Háromszéki-havasokban található. A megye éghajlata sajátosan hegyközi 

medencére jellemző, évi átlaghőmérséklet 7,1-7,6 °C között alakul, a Háromszéki-

medencében 500 mm, míg a hegylábakon 800 mm-t elérő csapadék jellemző évente. A 

talajtípusok a domborzati lépcsőkkel változik, a tölgy, bükk és tűlevelűek talaját az agyagos, 

luvikus talajtípusok alkotják. A hegyközi medencéket egy méter mélységet elérő kambikus 

csernozjom fedi, a legtermékenyebb földeket biztosítva az ott élőknek (MIHAI, E. – PANATIE, 

L. 1987). 

Jelenleg a megye 5 városból, 40 községből és 128 településből áll. Sepsiszentgyörgy a 

megyeközpont (59 ezer lakossal) a legnagyobb város, Kézdivásárhely (18 és fél ezer lakossal) 

szintén megyei jogú város, majd Kovászna következik, ezután az erdővidéki Barót, és 

Bodzaforduló zárja a városok sorát. A jelenlegi közigazgatási egységek mai állapota 2005-ben 

véglegesedett, az ezredforduló táján több új község alakult meg a régebbi, nagyobb 

községekből kiválva. 
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2. Adatok, módszerek 

 

A vizsgálat Kovászna megye biomassza-energetikai potenciálbecslését foglalja össze. 

Lépésről lépésre veszi azokat a mezőgazdasági, erdészeti, település-közfenntartási 

szempontból fontos anyagokat, amelyek, mint folyamatosan képződő anyagok, megújulóknak 

számítanak. A megye területén lévő legkisebb közigazgatási egységek biomassza-potenciál 

felmérését vettük célba. A biomassza potenciál számítás lépései a védett területek kiszűrése, a 

lakosság élelmiszerellátáshoz és gabonaigényéhez szükséges szántóterületek felbecsülése, 

továbbá az ezen felül „fennmaradó” területek nagyságának meghatározása. A községekhez 

tartozó gyümölcsösök, erdők nagyságának ismeretében kiszámolható az erdőgazdálkodási 

hulladék mennyisége, valamint ennek energiahozama. Az állatállomány biogáz-potenciál 

számítása azoknak a településeknek az esetében történt, ahol biogáz-üzem telepítésére 

alkalmas adottságok találhatók. Hasonlóan az előbbiekhez, a gabonaszalma és gyepterületek 

hozamaira is végeztünk energiahozam-becslést figyelembe véve az állattenyésztés igényeit. A 

települések „szeméttermeléséből” és a szennyvíziszap képződéséből származó 

energiahozamra is vizsgálatokat végzünk. Több esetben láthatunk a térségben az adottságokra 

épülő üzemtervet, vagy már működő jó példát. Végezetül a vizsgálat egy integrált 

potenciálösszegzést tartalmaz. A kutatást egy rövid javaslattétel zárja. A végső eredményeket 

az ArcGIS 10.1 térinformatikai program segítségével térképeken ábrázoltuk. Ezen túlmenően 

elkészült Kovászna megye felszínborítási térképe, valamint a megye területén valamilyen 

természeti védettséget élvező területek térképe is. 

 

 

3. Kovászna megye biomassza potenciál számszerűsítése 

 

3.1. Fölművelés során keletkező biomassza tartalékok 

 

A vizsgálatokat a román Országos Statisztikai Intézet (Institutul Național de Statistică, 

továbbiakban INS) és a Kovászna megyei Mezőgazdasági Szaktanácsadó Ügynökség adataira 

alapoztunk. A 2013-as adatok alapján az összes mezőgazdasági területek nagysága 

186 067 ha, ennek 44%-a szántóterület, a többi gyepes terület (legelő és kaszáló). A megye 

szántóterületeiből (84 853 ha) a lakosság ellátásához csupán 61,15%-ra van szükség. Az 

eredményt az általunk készített vizsgálat hozta, miszerint az adott helyi lakosság éves 

élelmiszerigényét összevetettük a helyben található szántóterületek nagyságával, amin 

előállítható az igényelt élelmiszer. A vizsgálat eredményei azt mutatják, hogy azokban a 

községekben, ahol nagy szántóterületek vannak, főképp a Háromszéki-medencében, a 

lakosság ellátására a területek egynegyedére van szükség. Ellenkező oldalon a hegyvidéki 

települések állnak, mint Kommandó, Szitabodza, Zágonbárkány, Bodzaforduló, ahol nincs 

elegendő szántóföld. Természetesen a városok is hasonlók ehhez, például Sepsiszentgyörgy 

lakosságának ellátására hatszor nagyobb területre lenne szükség, mint amivel rendelkezik. 
Ezekben az esetekben nem ajánlja a vizsgálat eredménye az energetikai célú 

növénytermesztést. Az élelmiszerszükséglet területre szóló átszámolása azért érdemel 

részletes vizsgálatot, mivel csak ennek biztosítása után gondolkodhatunk energetikai célú 

növénytermesztésben. 

A gabonatermelés mellékterméke a szalma, az állattenyésztés számára szükséges 

mennyiség felhasználása után is sok esetben hasztalanul a földeken marad, egyes esetekben 

ott elégetik. Az árpa, a búza, a kukorica, a rozs, a tritikálé és a zab hozamadatai alapján 

számoltunk minden területi egységre energiahozamot. Összegezve a gabonaszalma hozamait 

elmondható, hogy a Háromszéki-medencében lévő községek, mint Ilyefalva, Maksa, Kökös, 
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Szentkatolna, Szentlélek, Barátos és Csernáton községben termelődik a legtöbb 

felhasználható szalma. 

A megyében a következő potenciális energiaforrás, amit vizsgáltunk a gyepterületek. 

Gyepterületekről származó takarmány az állatállomány ellátásán túl évente több mint 1 PJ 

energiát jelent. Gyepterületek hozamai jóval nagyobb energiát képviselnek, mint a szalma. 

Mivel a nagykiterjedésű kaszálók, legelők a dombos, hegyes Erdővidéken és a Háromszéki-

havasok lábánál lévő településeken találhatók, a hozamok csökkenő sorrendben a következők 

szerint alakulnak: Nagybacon, Bardóc, Kézdiszentkereszt, Zágon, Zabola, Torja, 

Bodzaforduló stb. Szükséges megemlíteni, hogy a gyepterületek hozamai a vizsgált 45 

közigazgatási egységből csak 31 esetben volt szükséges, ugyanis 14 esetben az állattenyésztés 

feléli a begyűjthető takarmány mennyiséget. 

A megyében továbbá több mint 2 800 hektár olyan magas talajvízzel rendelkező terület 

van, ami nem biztosít elfogadható környezetet a klasszikus kultúrnövények számára. Ezekre a 

területekre a megye Green Energy biomassza klaszter szakemberei az energiafűz telepítését 

ajánlják. Jelenleg Kovászna megyében több mint 100 hektáron van energiafűz ültetvény.  

Továbbá a községekben 919 hektár leromlott állapotú, megművelésre már nem alkalmas 

földterület van, amire egy 1999-es törvény
3
 kimondta, hogy erdősítéssel, beültetéssel kell 

rehabilitálni, bár ez idáig nem történt tényleges előrelépés. A felsorolt területekre egy 

átlaghozamos energiapotenciált végeztünk. 

 

 

3.2. Erdők és gyümölcsösök energetikai szempontú vizsgálata 

 

Kovászna megyének 44%-a erdővel borított, Barátos, Kökös, Szentkatolna és 

Kézdivásárhely kivételével mindegyik közigazgatási egységhez tartozik erdő. Ebből 

háromezer hektáron természetvédelmi területek találhatók, ezek a számításokba nem kerültek 

bele. Megvizsgáltuk a fakitermelési adatokat 2000 és 2012 közötti időszakra, mely alapján 

minden közigazgatási egység erdős területére potenciális fakitermelést állapítottunk meg, ami 

a fenntartható erdőgazdálkodási normáknak eleget tesz. A kitermelés és a fűrésztelepi 

feldolgozás révén a feldolgozott famennyiség mintegy 20%-a úgynevezett vágástéri apadék. 

Ezt a mennyiséget meghatározott energiahozam jellemzi (fafajta függvényében), amit 

figyelembe véve a legnagyobb energiapotenciállal bíró községek Zágon, Kovászna (város), 

Nagybacon, Torja, Szitabodza és Gelence. 

Kovászna megyében a ’90-es években még 1500 ha gyümölcsöst tartottak nyilván, ez 

2013-ra 750 ha-ra csökkent. Az éves nyesedék hektáronként 4-5 tonnára tehető. Legnagyobb 

adottságokkal ebben a tekintetben Gelence, Bodok, Gidófalva és Barót rendelkezik. 

A cukorrépa termelésnek nagy hagyománya van a megyében, az utolsó tíz évben átlagosan 

2900 hektáron termeltek cukorrépát. A cukorgyártás után visszamaradó massza biogáz-

előállítási eljárással energiaforrásként tekinthető, legnagyobb mennyiségben erre Csernáton, 

Kézdivásárhely, Nagyborosnyó, Torja, Kézdiszentlélek, Maksa és a Sepsiszentgyörgyhöz 
tartozó Szépmező ad lehetőséget. 

A földművelésből és az erdőgazdálkodásból származó biomassza falu fűtőművekbe direkt 

égetéssel hasznosítható. Jó példa erre a már 2007-től működő bodzafordulói hőközpont, 

amelynek fő energiaforrása a fafeldolgozás melléktermékei, pontosabb adatokat az 1. 

táblázatban követhetünk végig. 
 

                                                 
3
 107/ 1999. június 16-ai törvény, ami a leromlott területek erdősítéssel való javítását célzó intézkedéseket 

tartalmazza 
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1. táblázat. Bodzafordulói biomassza központ 
 

Teljesítmény 7.5 MW 

Felhasznált alapanyag (fahulladék, fakéreg, apríték) 120.000 t/év 

A fűtő-erőmű által termelt energiát felhasználók száma 3000 fő + 1 ipari park 

Beruházási költség 2.7 M. € 

Kiváltott energiahordozó Földgáz 

Forrás: www.culturienergetice.ro 
 

 

3.3. Az állattenyésztés biogáz hozamai 
 

Az állatállomány nagyságát és számbeli változásait 2006 és 2014 között vizsgáltuk 

településszinten a megye Állategészségügyi és Élelmiszerbiztonsági Igazgatóság adatbázisa 

alapján. A szarvasmarha, a ló és a sertésállomány trendszerűen csökken az ezredfordulótól. A 

juh és kecskeállomány viszont közel megduplázódott. A vizsgálatban azokat a farmokat 

vettük figyelembe, amelyek sertés, szárnyas vagy szarvasmarhatartásban meghaladják az 50 

számosállat nagyságot. Ezen a küszöbértéken felül ugyanis a hígtrágya termelése már 

jövedelmezővé teszi a biogáz-üzem működését (HOLGER, F. 1993). A vizsgálat 

eredményeként 47 ilyen esetünk van, összesen 27 településen. 
 

3.3.1. Modell telephely biogáz-üzem létesítésére 
 

Biogáz-üzem tervezéskor a legfontosabb szempont, hogy az alapanyag 70-80%-a helyben 

rendelkezésre álljon, mivel ha helyben képződik, akkor kizárjuk a szállítási költségeket. 

Ugyanakkor ajánlott, hogy a telep a lakott területtől legalább 1000 méterre épüljön, ahol 

középfeszültségű elektromos hálózat található a generált villamosenergia-hálózatra 

csatlakozása érdekében. Szintén kedvező adottság, ha a közeli szennyvíztelep 

rácsatlakoztatására van lehetőség, így már egy felsőbb célt, a környezetvédelmi célokat is 

teljesíthetjük. Erre egy példaterület Lemhény: a község szélén 1998-1999 óta vágóhíd 

működik, ezt 2007-ben EU szabványoknak megfelelően modernizálták. Ugyanakkor a 

községben 80 hektáron mezőgazdasági tevékenység zajlik, ami 160 szarvasmarha eltartását 

biztosítja. A családi vállalkozás több mint 200 munkahelyet tart fenn, jelenleg pedig egy 2000 

sertést befogadó hizlalda van tervben, ami további 25-30 munkahelyet jelent. Ez a befektetés 

kedvező infrastruktúrát biztosít egy biogáz-üzem részére. A biogáz-üzem az egész telep hő-és 

villamosenergia-ellátását tudná biztosítani (2. táblázat). Gondoljunk csak a vágóhíd óriási 

mennyiségű meleg víz és nagy elektromos energia igényére. Az itt röviden felvázolt modell 

kitűnően bemutatja a helyi erőforrásokra alapozott térségfejlesztés lehetőségét. 
 

2. táblázat. A modellszerű biogáz-előállítás és felhasználás gazdasági jellemzői (Forrás: (BAI A. 

2007) nyomán, saját számítások) 
 

A termelt biogáz összes mennyisége 1 116 900 Nm
3
 

hőenergia-egyenértéke 23 454 900 MJ 

villamosenergia-egyenértéke 6 520 462 kWh 

A hasznosítható energia hőegyenértéke 19 936 300 MJ 

Villamosenergia-előállításra fordítódó energia 7 740 190 MJ 

A másodlagosan hasznosítható hőenergia volumene 12 196 840 MJ 

Ebből: - a reaktor önfenntartó hőigényét biztosítja 7 037 200 MJ 

- vágóhíd és más épületek fűtésére, használati melegvíz-előállításra fordítható 5 159 640 MJ 

Hasznosítható villamos energia 2 152 040 kWh 

Ebből: - telepi felhasználás 1 095 000 kWh 

- országos hálózatba táplált: 528 520 1 057 040 kWh 
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3.4. Szennyvíziszap és hulladékégetés alapú energiaforrások 

 

A megye 5 városán kívül összesen 14 községben van jelenleg kiépítve, vagy kiépítés alatt 

kanalizálás és szennyvíztisztító rendszer. Ezeken az állomásokon a helyi, gyakorlati 

tapasztalatra alapozva ugyancsak energiahozam becslést végeztünk. 

Számítások szerint az éves átlagos hulladéktermelés a megyében 162,2 kg személyenként, 

viszont ha a jövőbe tekintünk, bizonyos, hogy abszolút mennyiségében a keletkező hulladék 

növekedni fog községeinkben. A hulladék szelektív gyűjtése 1-2%-ról csak nehezen mozdul 

el, miközben ez az EU-ban közel 40%-ra tehető. Helyileg a lakosság 65%-a kapcsolódik be a 

szemétgyűjtési programokba. A helyi szemétkezelés abban áll, hogy összegyűjtik és 

szemétlerakó helyekre szállítják. Ha ez a mennyiség helyi falu-fűtőművekben kerülne 

elégetésre, ez az elszállítási költségek megtakarítását és helyi szintű energiatermelést 

jelentene. Legnagyobb energia potenciállal a városok rendelkeznek, majd a nagyközségek. 
 

 

3.5. Integrált biomassza-potenciál értékelés 
 

A fenti számítások eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy Kovászna megye teljes 

területének biomassza-potenciálja eléri a 8-8,3 PJ/év energia mennyiséget. A számítások 

figyelembe vették az összes olyan lehetséges forrást, amely szóba jöhet a biomassza-potenciál 

esetében (1. ábra). 

 
 

A figyelembe vett anyagokat, mint a gabonaszalma, a településen összegyűlő szemét, a 

gyümölcsösök nyesedéke vagy a gyepterületek másodlagos terméseit direkt égetéses 

technológiával falu fűtőművekben lehet felhasználni. Gyakori példa erre a fenntarthatóan 

üzemeltetett falu-fűtőművek, amelyek a települések közintézményeit, oktatási intézményeit, 

művelődési házakat vagy más épületeket látnának el hőenergiával. A másik jelentős 

energiaforrás az állattartással járó hígtrágya biogáz-termelés lehetősége, ugyanezzel a 

technológiával lehet az ipari növények hátramaradó anyagát vagy a szennyvíziszap 

erjesztéséből származó biogázt is felhasználni. A biogáz-üzemekben kombinált hő- és 

villamosenergia-termelésére van lehetőség. 

A 2. ábra Kovászna megye közigazgatási egységeinek biomassza tartalékait szemlélteti. 

Legnagyobb potenciállal rendelkezők: Barót, Nagybacon, Zágon, Sepsiszentgyörgy és 

Bardóc, itt ugyanis nagykiterjedésű erdők, gyepterületek találhatóak. Kivételt képez 

Sepsiszentgyörgy, amely a magas biomassza tartalékát a városban termelődő 

szemétmennyiség adja. A fenti esetekben kétszer magasabb a biomassza tartalék a megyei 

átlaghoz viszonyítva. Az egy főre eső biomassza alacsony a városokban, megyei szinten a 

legkisebb Sepsiszentgyörgyön, legnagyobb Maksán, ahol mindössze 1206 lakos él. A 

számítások alapján főként az erdővidéki községekben magas az egy főre eső biomassza 

tartalék, elsősorban az erdőknek köszönhetően. A középmezőnyben vegyesen fordulnak elő a 

földművelés-állattenyésztés hozamai és az erdős területek biomassza tartalékai (3. ábra). 

1,220

0,282

2,678

0,060
0,499 0,352

1,038

3,193

1,728

Gabonaszalma Cukorrépa Erdőgazdálkodás Gyümölcsös Szemétégetés Szennyvíz iszap Gyepterületek Energiafűz Állatállomány

1. ábra. Biomassza potenciál Kovászna megyében(PJ/év)
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4. Következtetések, javaslatok 

 

Kovászna megye esetében a már meglévő tevékenységek melléktermékeinek ésszerű 

felhasználása jelentős biomassza potenciált jelent. Mielőtt energetikai növénytermesztésbe 

kezdünk, érdemes felmérni a melléktermékekben, hulladékokban rejlő potenciálokat, és csak 

ezen felül tervezni direkt célú energianövény létrehozását. 

Biomasszára alapozott erőműtervezéskor az önkormányzatok, sok esetben a község saját 

adottságait kihasználva megoldhatják a saját településük fűtőművének az ellátását. Községi 

fűtőerőművek alapanyagául szolgálhat a községi hulladék, amely mint folyamatosan képződő 

anyag, megújulónak tekinthető. Egy következő lehetőség, hogy egy 5-10 hektáros energiafűz 

telepítésből egy községen belül kivitelezhető a fűtés az önkormányzat intézményei számára.   

A biomassza erőműveknél az alapanyag-beszállítási távolságok meghatározása fontos, túl 

nagy távolságok esetén előfordul, hogy a szállításra több energiát használnak fel, mint 

amennyit az egész rendszer megtermel, nem beszélve környezetterhelésükről. A 

decentralizáltság minden területen érezteti előnyösebb hatását, eltekintve a kezdeti magas 

beruházási költségektől, nincs más ellenérv erre vonatkozóan. Ugyanakkor vegyük 

figyelembe, hogy melyik alapanyagot, milyen technológiával lehet a leghatékonyabban 

hasznosítani. 
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2. ábra. Integrált biomassza-potenciál 

eredmények Kovászna megyében 

 

3. ábra. Egy főre eső biomassza energiahozam 

Kovászna megye közigazgatási egységeiben 
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Levegő-víz hőszivattyú energetikai vizsgálata és modellezése 
 

 

Abstract 

 
Application of heat pump systems for heating and cooling in residential and communal buildings 

has a continuous growth because of increase of energy prices and intention for use of renewable 

energy sources. However in a large system where in some cases there are more than one possibilities 

to meet the energy demand, it is hard to find or design a nearly optimal control for the HVAC system. 

For this problem numerical modeling and simulation can provide a solution. As a first step of a PhD 

research on the climate control system of buildings using heat pumps for heating and cooling we set 

up a model experiment with an air-water heat pump where we cooled and heated some water and 

during this process we measured many parameters. This allows us to set up an identified model of the 

heat pump that can be applied also in a more complex system model to understand and optimize 

energy control systems. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az energiaárak növekedése és a megújuló energiaforrások nagyobb mértékű használatának 

ösztönzése miatt egyre terjed a hőszivattyús rendszerek alkalmazása a fűtési és hűtési 

rendszerekben mind ipari (pl. élelmiszeripari) mind lakossági, mind közösségi létesítmények 

esetén (GÉCZI G. ET AL. 2013). Ezek működése még gazdaságosabbá tehető különböző 

kiegészítő energiaforrások, például napelemes és napkollektoros rendszerek alkalmazásával 

(TÓTH L. ET AL. 2011). Ugyanakkor egy nagy, akár többféle, részben megújuló energiaforrást 

felhasználó klímarendszer irányításának optimálása komoly nehézségeket okozhat. Ebben 

nyújthat segítséget az irányítástechnika eszközrendszerének, a modellezésnek és 

szimulációnak az alkalmazása. Egy, a hőszivattyús rendszert is használó épületek 

klímarendszerének vizsgálatát és optimálását célzó PhD kutatás első lépéseként a 

hőszivattyúk modellezése céljából a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán egy kísérleti 

mérőrendszert hoztunk létre, amelyben számos energetikai paraméter vizsgálata mellett adott 

térfogatú vizet tudtunk felmelegíteni, majd lehűteni egy levegő-víz rendszerű hőszivattyú 

segítségével. A rendszerben az energetikai jellemzők vizsgálata lehetőséget biztosított a 

hőszivattyú identifikált numerikus modelljének megalkotására. Ennek segítségével lehetővé 

válik a modell vizsgálata és beépítése egy nagyobb rendszerbe, amely segítséget nyújthat a 

klímarendszerek irányításának kutatásában. 

A klímarendszer kimenetének, a kívánt klímajellemzők elérése céljából történő irányítására 

megfelelő módszerek ismertek, mint a például az alapjel beállítása szempontjából a 

programvezérelt, illetve az időjárásfüggő arányos szabályozások. Azonban a bemenet 

szempontjából, ha több lehetőség is adódik az energiaigény kielégítésére, azok felhasználási 

részarányának optimális beállítása már komoly irányítástechnikai feladat (HÁMORI S. 2008). 

A feladat megoldása azonban újabb lehetőségeket is hordoz magában, különböző 

célfüggvények, mint a CO2 kibocsátás vagy a költség minimalizálása szempontjából is 
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megkereshetőek az optimális üzemeltetési paraméterek. Az irányítás tervezése során az első 

lépés azonban a rendszer működésének, dinamikai tulajdonságainak megismerése egy 

irányítástechnikai modell segítségével (CARMAN, S. ET. AL. 2010; CHO, H. ET. AL 2010). 

 

 

2. Anyag és módszer 

 

A modellezést egy, a fenti okok miatt gyakran alkalmazott hőszivattyús rendszerrel 

kezdtük. Egy kísérleti mérési összeállítást alakítottunk ki, mely segítségével meghatározott 

körülmények között tudtuk vizsgálni az alkalmazott Microwell HP 700 típusú levegő-víz 

hőszivattyú energetikai jellemzőit. A mérési összeállítás a hőszivattyún kívül állt egy 

szivattyúból, amely állandó, kb. 16 m
3/h víz térfogatáramot biztosított. Ez egy 1m

3
 térfogatú 

tartályból szívta és oda is nyomta vissza a vizet, melyet a hőszivattyú fűtési és hűtési 

üzemmódja között váltogatva melegítettünk majd hűtöttünk le két állandó hőmérséklet között, 

miközben mértük az energetikai jellemzők és a modellezéshez szükséges paraméterek értékét. 

K-típusú (NiCr-Ni) hőelemekkel mértük a környezeti, a hőszivattyúba bemenő, az onnan 

kimenő, és a tartályban lévő víz hőmérsékletét. A hőszivattyú villamosenergia-fogyasztásának 

mérése Actaris SL7000 típusú többfunkciós villamos energetikai mérőrendszerrel történt. Az 

általunk használt fogyasztásmérőről csak fényimpulzusok érzékelésével lehetett az 

elfogyasztott energiával arányos jelet a felhasznált mérésadatgyűjtő rendszerbe vezetni. Ez 

10 000 impulzus/kWh felbontással jelezte ki a mért mennyiséget. A fényimpulzusok 

érzékeléséhez és szabványos TTL jelszintű digitális villamos jellé alakításához egyedi 

fejlesztésű, fototranzisztor alapú áramkört fejlesztettünk és építettünk a mérőműszerre. Ezen 

kívül külön mérésre került a feszültség és az áramerősség értéke annak érdekében, hogy az 

ezekből számítható látszólagos és a fogyasztásmérővel mért hasznos teljesítmény 

összevetéséből a hőszivattyú villamos teljesítménytényezője is meghatározhatóvá váljon. A 

hidraulikus körbe beépítésre került még egy Arad WST típusú átfolyásmérő. Ebbe gyárilag 

beépítésre került egy Reed-relés kontaktus, amely megfelelően bekötve 10 literes átfolyt 

mennyiségenként képes egy impulzus kiadására. Mivel a térfogatáram értéke állandó volt a 

mérések során, ezt nem mértük folyamatosan, de az érték ellenőrzésére egy, a 

mérésadatgyűjtőtől független, kijelző egységgel ellátott mikrovezérlős rendszert 

fejlesztettünk, melyen a térfogatáram aktuális értéke leolvasható volt. A hőmérsékleti adatok 

és a villamosenergia-fogyasztás mérése egy PC-hez csatlakoztatott Almemo 2590-9 típusú 

adatgyűjtővel, 20 s-os mintavételi gyakorisággal történt. Az 1. ábra a kísérleti mérési 

összeállítás vázlatát mutatja be a mért mennyiségek megjelölésével. 

A legtöbb hőszivattyú hűtési és fűtési üzemben egyaránt alkalmazható. A kísérletek során 

a hőszivattyú segítségével a tartályba töltött 1 m
3
 vizet kb. 10 °C-ról 50 °C-ra melegítettük, 

majd a hőmérséklet állandósulása után visszahűtöttük az eredeti alsó hőmérsékleti szintre. A 

méréseket különböző környezeti hőmérsékletek mellett 2013 márciusától júniusáig végeztük, 

több mint 40 fűtési-hűtési periódus során gyűjtve ez idő alatt az adatokat. 

A levegő-víz rendszerű hőszivattyúk, amilyen az általunk vizsgált is volt, a környezeti 

levegőből nyerik a hőenergiát, amivel az akár magasabb hőmérsékletű vizet képesek fűteni, 

vagy fordított üzemben hűteni. A hőszivattyúban elhelyezett ventillátor levegőt fúj keresztül 

egy elpárologtatónak nevezett hőcserélőn, ahol az alacsony nyomású munkaközeg elpárolog, 

ezáltal hőt von el a levegőből. Ezt követően a gázt egy kompresszor összesűríti – ennek 

működtetéséhez szükséges a berendezés villamosenergia-fogyasztásának nagy része. A 

megnövelt nyomású gáz ez után a kondenzátor hőcserélőbe jut, ahol folyadékká alakul, és 

hőjét a hőszivattyú szekunder közegének (jelen esetben a víznek) adja le. Majd egy 

nyomáscsökkentő expanziós szelepen keresztül áramolva a körfolyamat elölről kezdődik. 



 
KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 

BIOMASSZA ÉS FÖLDHŐ 

 

46 

 

 
 

1. ábra. A kísérleti mérési összeállítás vázlata 

 

Az egyik leglényegesebb paraméter a hőszivattyúk üzeme szempontjából a 

teljesítménytényező (COP) érték, ami a leadott hőáram (Q'ki) és a felvett villamos teljesítmény 

(Pe) hányadosát mutatja meg: 

  COP=Q'ki/Pe      (1) 

A berendezés teljesítménytényezője akkor érné el az elméleti maximális értéket, ha abban 

az ideális Carnot-körfolyamat valósulna meg. Ebben az esetben a COP értéke csak a 

kondenzátor (TC) és az elpárologtató (TE) hőmérsékletétől függ: (FORSÉN M. 2005) 

COPC=TC/(TC-TE)     (2) 

A hőszivattyú hatásfoka (Carnot-hatásfok) azt mutatja meg, hogy a valós berendezés 

teljesítménytényezője mennyire közelíti meg ezt az elméleti maximum értéket: 

ηC=COP/COPC     (3) 

Az ηC tényező levegő-víz hőszivattyúk esetében általában 0,45 és 0,65közötti értéket vesz 

fel (KOMLÓS F. ET AL. 2007). 

A hőszivattyúk modellezését kétféle módszerrel tehetjük meg. Az összetettebb modell 

külön-külön modellezi a négy építőelemet a megfelelő termodinamikai összefüggések 

felírásával. Ez által tetszőleges helyen meghatározhatóak a hőmérsékleti viszonyok és 

energiaáramok, de a modell paramétereinek meghatározása összetett feladat. (BADIALI, S. –

COLOMBO, S. 2010) Az egyszerűbb modell, melynek identifikációja is egyszerűbb, és az 

irányítástechnikai szempontú vizsgálatokhoz elegendő információt ad, csak a berendezésbe 

bemenő és onnan kimenő energiáramokat veszi figyelembe. A 2. ábra a levegő-víz 

hőszivattyú egyszerűsített modelljének blokkdiagramját mutatja, ahol T l az elpárologtatóba 

be-és kimenő levegő hőmérsékletére utal, Tv a kondenzátorba be-és kimenő víz hőmérséklete, 

m'l és m'v az átáramló levegő és víz térfogatáramai, cl és cv a levegő és a víz fajhője, Q'be és 

Q'ki a be-és kimenő hőáramok, míg Pe a villamos teljesítményfelvétel. 
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2. ábra. A hőszivattyú egyszerűsített modellje 

 

Az (1) egyenletből a kimenő hőáram: 

Q'ki=COP∙Pe      (4) 

Ennek alapján a bemenő hőáram: 

Q'be=Q'ki-Pe = (COP-1)∙Pe     (5) 

A levegő kimenő hőmérséklete: 

T'l ki=[m'l∙cl∙(Tl be – Tl ki)-Q'be]/Cl    (6) 

Ahol: Cl a hőszivattyú elpárologtatójában lévő levegő hőkapacitása: Cl = cl∙ml 

 

A víz kimenő hőmérséklete: 

T'v ki=[m'v∙cv∙(Tv be – Tv ki)+Qki]/Cv    (7) 

Ahol: Cv a hőszivattyú kondenzátorában lévő víz hőkapacitása: Cv = cv∙mv (SCHIJNDEL, A. 

W. M. – DE WIT, M. H. 2003) 

 

 

3. Eredmények és következtetések 

 

A mérések elvégzése után a modell paramétereinek identifikációjához és a validáláshoz 

elkészítettük a matematikai modell blokkorientált megoldását Matlab/Simulink programban. 

A 3. ábra a differenciálegyenlet-rendszer blokkorientált megoldását mutatja. 

A paraméter identifikáció elvégzéséhez a mérési adatok feldolgozására volt szükség, 

melynek során az adatgyűjtő rendszer által elmentett szövegfájlból kiválogattuk a hasznos 

mérési adatokat és kiszámítottuk a szükséges mennyiségeket (villamos teljesítmény, COP 

stb.). A feldolgozáshoz szintén a Matlab programot alkalmaztuk. 

 

A rendszer fizikai paraméterei közül egyedül a hőkapacitások értékei nem voltak ismertek, 

mert a tömegáramok a közegek sűrűségéből, és a mért víz térfogatáramból, valamint a 

ventillátor szállításából számíthatóak. Mivel sajnos a kimenő levegő hőmérsékletének 

megfelelő mérését nem sikerült megoldanunk, a paraméter identifikáció csak a 

kondenzátorban található víz hőkapacitásának meghatározására terjedt ki. Ennek értéke: 

Cc=137744.8 J/K, amiből cv=4181.3 J/kgK fajhővel számolva a víz tömege: 

mv=
Cv

cv
=

137744.8

4183.3
=32.9 kg     (8) 

Az identifikációt követően a modell validálása történt meg egy teljes hűtési ciklus 

adatainak felhasználásával, melynek során 14 °C-ról 46 °C-ig fűtöttük a vizet 14,5 m
3
/h víz 
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térfogatáram és 2520 m
3
/h levegő térfogatáram mellett. A validálás eredményét szemlélteti a 

4. ábra. 

 

 
 

3. ábra. A hőszivattyú matematikai modelljének blokkorientált megoldása 

 

 
 

4. ábra. A hőszivattyú modell validálási eredménye egy fűtési ciklusra 
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4. Összefoglalás 

 

A PhD kutatás első lépéseként megvalósítottunk egy hőszivattyús kísérleti mérési 

összeállítást, melyben a különböző kisebb teljesítményű hőszivattyúk energetikai vizsgálatára 

is lehetőség nyílik. Ezen kívül igazoltuk, hogy a hőszivattyúknak a bemutatott eljárás szerinti 

modellezése alkalmazható levegő-víz hőszivattyúkra is, valamint megállapítottuk, hogy 

milyen paraméterek vizsgálatára van szükség a modellek identifikációjához. 
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Kisebb a környezetterhelés levegő-víz hőszivattyúk alkalmazásával, hal- és 

úszómedencék temperálása esetén 
 

 

Abstract 

 
At Hungarian climatic conditions swimming pool technology and fish farming is searching for 

energy sparing solutions for pool heating and tempering. In case of swimming pool technology the 

usage is more convenient with application of heating system. This way the risk is decreasing at fish 

farming, and the breeding possibility is increasing as well at water tempering. Thermal water can be a 

good solution in both cases, but its utilization has territorial obstacles. Sun collector utilization is not 

a safe solution taking the Hungarian meteorological conditions. Natural gas and electricity is 

available everywhere in the country, but its usage has economic aspects. The air to water heat pumps 

require more place on the market. The growth of heat pump applications is happening because we 

recognized that it is partly renewable energy source and using the environmental load is smaller. 

 

 

Absztrakt 

 

Magyarországi éghajlati viszonyok mellett az uszodatechnika és a haltenyésztés is keresi 

az energiatakarékos megoldásokat a medencéi vizének felfűtésére, majd hőntartására. A 

medencék temperálása esetén az uszodatechnikai alkalmazás során megnövekszik a 

kihasználhatóság, a komfortérzet, a haltenyésztésben pedig csökken a kockázat, javul a 

tenyésztési lehetőség. Mindkét területen előnyös megoldást kínálhat a termálvíz alkalmazása, 

de az is nyilvánvaló, hogy felhasználhatósága területi korlátokba ütközik. A napkollektorok 

rendszerbe illesztése Magyarországon a meteorológiai viszonyokat figyelembe véve, önállóan 

nem jelent kielégítő és biztonságos megoldást. A földgáz és az elektromos áram az egész 

ország területén elérhető, használatuk viszont mindig gazdaságossági kérdéseket vet fel. A 

levegő-víz hőszivattyúk egyre nagyobb területet követelnek a piacon, terjedésük annak 

köszönhető, hogy felismertük: részben ez is megújuló energiaforrás és használatukkal a 

környezetterhelés is kisebb. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Gödöllőn, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán mind az oktatásban, mind a 

gyakorlatban megtalálható a megújuló energiaforrások alkalmazása. 2005-ben a kollégium 

tetején valósult meg egy 150 m
2
 felületű napelemekre épülő 9,6 kW teljesítményű 

fotovillamos erőmű, 2012-ben pedig hőszivattyúkra alapozott fűtési rendszerrel adták át a 

multifunkcionális oktatási bemutató és kutatási Tudástranszfer Központ épületét (GERGELY ET 

AL. 2013; SERES ET AL. 2009). Az elmúlt évek kutatásai közép-Európa területén is azt 

bizonyítják, hogy az egyedi fűtési rendszerekben alkalmazható megújuló energiaforrások 

közül még a szolár rendszerek a legnépszerűbbek (OSTROWSKA ET AL. 2013; RÓZYCKA, E. 

                                                 
1
 Dr. Géczi Gábor Szent István Egyetem, Környezetipari Rendszerek Intézet, Környezettechnika Tanszék, Gödöllő 
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2009; ZELENA, A. 2013). A szolár rendszerek mellett teret hódít a geotermikus energia 

felhasználása épületek fűtésére, hálózati melegvíz-előállításra (HEPBASLI, A. – KALINCI,Y. 

2009; MILENIC, D. ET AL. 2010; NAÁR, A. T. ET AL. 2013; RÓZYCKA, E. 2009; RYBACH, L. – 

SANNER, B 2000), és kutatások folynak a hulladékok akár vegyes tüzelésű kazánokban történő 

hőhasznosítására is (CHINESE, D. ET AL. 2005; PIECUCH, T. ET AL. 2009; TILLMAN, D. 1991). 

Ugyanakkor meg kell említeni azokat az eredményeket is, amelyek nem zárják ki az 

elektromos áram hatékony felhasználását (DUDKIEWICZ, E. ET AL. 2013; SZKAROWSKI, A. – 

KOLIENKO, A. 2013). Gyakorlatilag a hőszivattyúk is ebbe a csoportba sorolhatók. A 

hőszivattyú tulajdonképpen egy hűtőgép, hiszen a környezetünkből hőt vonunk el, de a 

lényeg, hogy ezt a hőt hasznosítjuk. Az alkalmazások során egy alacsonyabb hőmérsékletű 

helyről (talaj, víz, levegő) történik a hőelvonás és a hőt egy már magasabb hőmérsékletű 

helyre szállítjuk, ami csak energia befektetés segítségével lehetséges (DEXHEIMER, R. D. 

1985; RANDY, F. P. ET AL. 2011; REAY, D. A. – MACMICHAEL, D. B. A. 2008; SANNER, B. ET 

AL. 2003). 

Levegő-víz hőszivattyú esetén az elnevezésből egyértelműen kiderül, hogy használatuk 

során a környezeti levegőből elvont hő hasznosul (az elpárologtató a környezeti levegőt hűti). 

A „hűtős” szakzsargonnal szólva a kondenzátor oldalon érvényesül a hőhasznosulás, amely a 

víz hőmérsékletének emelésére fordítódik (DEXHEIMER, R. D. 1985; LUND, J. W. 1988; REAY, 

D. A. AND MACMICHAEL, D. B. A. 2008).A hőszivattyúk hatékonysága, jósága kifejezhető a 

teljesítmény tényezővel, közismertebb nevén a COP-pal (Coefficient of Performance), amely 

az elért hőteljesítmény, hQ [W] és a befektetett elektromos teljesítmény Pw, [W] hányadosa. 

 
w

h

P

Q
COP


  (1) 

De azt a bizonyos COP értéket meghatározza az elpárologtató és a kondenzátor 

hőmérséklete, ami esetünkben a környezeti levegővel és a medencevíz hőmérsékletével 

azonosítható. A víz hőmérsékletének figyelembe vételével a fajhő cp, [J·kg
-1

·K
-1

] és a sűrűség 

ρ, [kg·m
-3

] értékek táblázatokból kiolvashatók, a térfogatáram V , [m
3
·h

-1
] és a 

hőmérsékletkülönbség bekiszivattyúhő TTΔT . , [°C] mérhetők, ezek alapján a pillanatnyi 

hőteljesítmény számítható: 

  bekiph TTVcQ     (2) 

Az 1. táblázatban egy Microwell HP700 típusú levegő-víz hőszivattyú pillanatnyi COP 

értékeit mutatjuk meg a környezeti levegő és a víz hőmérsékletének a függvényében. Az 

eredmények azt a jól ismert tényt igazolják, hogy a környezeti levegő hőmérséklete 

csökkenése és/vagy a medencevíz hőmérsékletének növekedése alacsonyabb COP értéket 

eredményez. Ugyanakkor az is kiderül a táblázatból, hogy a 20-25 °C vízhőmérsékletet, 

alacsonyabb levegőhőmérséklet esetén – a tavaszi és őszi időszakban – is el lehet érni 

hatékonyan a levegő-víz hőszivattyú alkalmazásával. 

 
1. táblázat. Microwell HP700 típusú hőszivattyú pillanatnyi COP értéke a környezeti levegő és a 

vízhőmérséklet függvényében (Forrás: Microwell Magyarország Kft.) 
 

COP 
Tlevegő[°C] 

15 20 24 

Tvíz[°C] 

15 5.34 5.81 6.29 

20 5.12 5.50 5.73 

25 4.83 5.21 5.55 
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A Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karán a megújuló energiák felhasználását célzó 

kutatások kiegészültek a levegő-víz hőszivattyú vizsgálatával. Létrehoztunk egy kísérleti 

mérőkört, amely lehetővé tette az energetikai vizsgálatokat, majd méréseket végeztünk 

különböző időjárási körülmények között, valós feladatot szimbolizálva egy 10 m
3
-es medence 

vizének temperálása és egy 45 m
3
-es úszómedence felmelegítése során. A kutatásainkkal 

szeretnénk bizonyítani, hogy a levegő-víz hőszivattyú alkalmazása kedvező 

energiafelhasználású, ebből adódóan gazdaságos és környezettudatos megoldást kínál. 

 

 

2. Anyag és módszer 

 

A levegő-víz hőszivattyú hatékonyságát vizsgáltuk Budapesten egy 8,0 x 4,0 x 1,40 m 

méretű, feszített víztükrű magán medence vizének a felmelegítésénél, 2013 májusában a 

szezon kezdetén, néhány nappal a medence feltöltését követően. A felmelegítést egy HP700 

típusú (Microwell, Šaľa, Szlovákia) levegő-víz hőszivattyúval végeztük, amely a szűrő-

forgató rendszer csőhálózatába került kiépítésre elkerülő ágon. 

 
 

1. ábra. Úszómedence technológia folyamatábra (Forrás: Kerex Óbuda Kft.) 

 

A medence szűrő-forgató rendszerének technológiáját az 1. ábra mutatja. Piros ponttal 

jelöltük a technológiai folyamatábrán a kísérlet során mért paramétereket. A vizsgálatok során 

K típusú NiCr-Ni hőelem segítségével mértük a hőszivattyúba belépő és kilépő víz 

hőmérsékletét Tbe és Tki[°C], valamint a medencevíz Tvíz [°C] hőmérsékletét. A környezeti 

levegő hőmérsékletét Tlevegő[°C] és páratartalmát φ [%] FHA646-E1C (Ahlborn, Holzkirchen, 

Németország) típusú kombinált érzékelővel állapítottuk meg. 

A víz térfogatáramát az elkerülő ág nyitásával V 6 m
3
·h

-1 
térfogatáramra állítottuk be és 

állandó értéken tartottunk. A mechanikus térfogatáram mérő beépítésére nem volt 

lehetőségünk, a térfogatáramot köbözéssel határoztuk meg és üzemelés során állandónak 

feltételeztük. Actaris SL7000 (Ganz Mérőgyár Kft., Gödöllő, Magyarország) 

teljesítménymérő segítségével mértük az elektromos teljesítményt Pw, [W]. A felsorolt 

paraméterek mérését és tárolását ALMEMO 2590-9 mérő és adatgyűjtő rendszerrel (Ahlborn, 

Holzkirchen, Németország) valósítottuk meg. 

 

A Szent István Egyetem, Gödöllő, Halgazdálkodási Tanszékén 2013 szeptemberében és 

októberében a hőszivattyús kísérleteket halmedencékre, illetve kisebb halastavakra 

terjesztettük ki (2. ábra). A vizsgálatok során 10 000 liter vizet melegítettünk fel a már 
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bemutatott HP700 (Microwell, Šaľa, Szlovákia) típusú hőszivattyúval a kívánt 20°C-os 

hőmérsékletre és több héten keresztül ezen a hőmérsékleten tartottuk. A vizsgálatok során 

alkalmaztuk az előző fejezetben bemutatott ALMEMO 2590-9 mérő és adatgyűjtő rendszert 

(Ahlborn, Holzkirchen, Németország) és a hozzá kapcsolható érzékelőket. Ebben az esetben 

is folyamatosan mértük a medencében lévő víz Tvíz [°C] és a környezeti levegő hőmérsékletét 

Tlevegő[°C]. Ezen kívül a hőszivattyú hatékonyságának megállapításához mértük a 

hőszivattyúba belépő és kilépő víz hőmérsékletét Tbe és Tki[°C], a víz térfogatáramát. Ez 

utóbbit ARAD Woltman Silver Turbó (WST modell, Arad Hungária, Miskolc, Magyarország) 

mechanikus áramlásmérővel határoztuk meg, a visszatérő ág csapjának zárásával V 65 

l/min mennyiségre állítottuk be, állandó értéken tartottuk. Meghatároztuk az elektromos 

teljesítmény felvételt Pw, [W], és az áramfelvételből következtettünk a hőszivattyú 

üzemidejére.  

 
 

2. ábra. Egyszerűsített cirkulációs rendszer hőszivattyúval a halastó temperálására 

 

 

3. Eredmények és következtetések 

 

Az úszómedence vizének felmelegítése során mért paramétereket és a számított értékeket a 

3. ábrán mutatjuk be. A mérés első napján (2013. május 10.) a hőszivattyú reggel 8:00-tól 

20:00-ig üzemelt és a 12 óra alatt a ~46 m
3
 víztömeg hőmérsékletét 18,4 °C-ról 22,2 °C-ra 

emelte fel. A második napon már elértük a 23,6 °C-os vízhőmérsékletet, a harmadik napon 

pedig a kedvezőtlenné vált időjárási körülmények ellenére is a medence víz hőmérséklete 

meghaladta a 25 °C-ot. A méréseket esőzés nem zavarta meg az átlagos relatív páratartalom 

50,52% volt. 

A pillanatnyi COP értékeket az 1. és 2. egyenlet segítségével határoztuk meg. A mért 

vízhőmérséklet (Tvíz=18,5-23,6 °C) függvényében a fajhőt (cp=4,181-4,184 kJ), a sűrűséget 

pedig (ρ = 997,4-998,5 kg·m
-3

) értékkel vettük figyelembe. Pw=1,41±0,03 kW villamos 

teljesítmény felvétel mellett a pillanatnyi COP érték 3,54 és 5,56 között adódott, a környezeti 

paraméterektől függően, alakulása a 3. ábrán nyomon követhető. 
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3. ábra. Üzemi paraméterek úszómedence felfűtése során az idő függvényében 

 

A halastavak temperálásához a hőszivattyút is tartalmazó egyszerűsített cirkulációs 

rendszert 2013 szeptemberében helyeztük üzembe. Az októberi szélsőséges időjárás segített 

abban, hogy különböző külső körülmények mellett kapjunk információkat. A 4. ábra 

diagramja az október 9-13. közötti állapotot szemlélteti. A jelzett időszak első napján az 

éjszakai hőmérséklet 10 °C alatt volt, a nappali hőmérséklet elérte a 15 °C-ot. A második nap 

egy esős időszakra példa, majd ezt követően erős felmelegedés következett be és a maximális 

levegőhőmérséklet meghaladta a 20 °C-ot. A hőszivattyú működését a 6. ábrán az 

áramfelvétel mutatja. A keringtető szivattyú folyamatosan működött, ami 1,6 A áramfelvételt 

jelent. A keringtető szivattyú mellett a hőszivattyú működését a diagramban 5,8-7,3 A 

áramfelvétel jellemzi. Az így kialakult „fűrész” diagram látványosan mutatja, hogy a 

hőszivattyú működésére hányszor és milyen hosszan volt szükség a vizsgált 4 nap során. 

 

A bemutatott 4 napra vonatkoztatva megállapítható, hogy a temperált medence vizének a 

hőmérsékletét 20,0±0,3 °C átlag hőmérsékleten tudtuk tartani 14,3 °C környezeti hőmérséklet 

mellett. (Összehasonlításképpen a referencia medence hőmérséklete a vizsgált időszakban 

9,5-14,9 °C között alakult.) A hőszivattyú 23-szor kapcsolt be 0,5-3,5 órás tartamra, összesen 

36 órát üzemelt. 1,38 kW átlagos teljesítmény felvétel mellett ez 49,68 kWh 

energiafogyasztást jelent. A teljes őszi időszakot figyelembe véve COP=3,62 értéknél 

alacsonyabb hatékonyság nem adódott. További szélsőségeket megemlítve szeptember 24-én 

napközben a hőszivattyúra egyáltalán nem volt szükség, ezzel ellentétben október 3-án éjjel-

nappal üzemelt. 
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4. ábra. A medencék és a levegő hőmérsékletének és az áramfelvétel alakulása. 

 

 

4. Összefoglalás 

 

Az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthetjük, hogy a levegő-víz hőszivattyúk 

alkalmazására ideális lehetőség – akár a haltenyésztési rendszerekben, akár az 

uszodatechnikában található – medencék vízének temperálására, hőntartására. A tavaszi és 

őszi időszakban a levegő hőmérséklete (elpárologtató hőmérséklete) már/még megfelelő (T ≈ 

12-20 °C) és a medencevíz hőmérséklet (a kondenzátor hőmérséklete) ideális (T ≈ 20˗24 °C), 

egy hőszivattyús alkalmazásra. Nyilvánvaló, hogy a medencék fűtése, temperálása többlet 

költséget jelent akár a tenyésztési technológiában, akár a komfortérzet növelésében. 

Ugyanakkor a nagyobb halszaporulat, a biztonság megtérülhet. A jelenlegi árak mellett 

Magyarországon a levegő-víz hőszivattyú alkalmazása ~30%-os költségmegtakarítást jelent a 

gázüzemű kazánokkal szemben, ha temperálás mellett dönt a tenyésztő. Meg kell említenünk, 

hogy a hőntartás ezzel a módszerrel közel 45%-os CO2-kibocsátás csökkenést eredményezhet 

a fosszilis energiahordozók alkalmazásával szemben. Elektromos fűtőbetétek alkalmazása 

rendkívül gazdaságtalan, és értelemszerűen magas CO2-kibocsátással jellemezhetők. Az 

elmondottakat láthatjuk az 5. ábra diagramján, amely a korábban bemutatott 4 napos 

temperálás alapján jeleníti meg a fajlagos kibocsátást. (Számított kibocsátás 0,56 kg 

CO2/kWh villamos energia és 1,96 kg CO2/m
3
földgáz értékekkel. A földgáz fűtőteljesítménye 

9,44 kWh/m
3
). 

 

 
 

5. ábra. A temperálás fajlagos CO2-kibocsátása 2013. októberi mérések alapján. (*számított értékek) 
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A talajhőt primeroldali forrásként használó hőszivattyús rendszerek 

környezeti hatásainak csökkentési lehetőségei 
 

 

Abstract 

 
Using of ground coupled heat pump systems is beneficial due to their low operation costs and low 

environmental impacts. However, a poorly planned system may cause overcooling around the 

underground heat exchangers or overproduction of the aquifer therefore the benefits may be 

eliminated. Environmental impacts of existing systems would be decreased by the appropriate 

operation, heat storage during summer, as well as using bivalent systems with biogas or solid biomass 

burning. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az energiafelhasználás növekedéséből következő problémákra adható megoldások közül 

az energiaigény csökkentésén túl a legfontosabb a termelés hatékonyságának növelése, és a 

megújulók nagyobb arányú felhasználása. Ezek mellett igényként jelentkezik az 

energiaátalakítás decentralizálása, a hálózatoktól történő részleges függetlenedés, mely 

gazdaságilag és üzembiztonság szempontjából is kedvező lehet. Nem tekinthetünk el azonban 

attól, hogy a nem megfelelő kiépítés és üzemeltetés esetén a megújulók használatának 

jelentős környezeti hatásai lehetnek. 

 

Kutatásunkhoz a geotermikus energiahasznosítás legdinamikusabban növekvő ágát, a 

talajhőt primeroldali forrásként használó hőszivattyús rendszereket választva bemutatjuk az 

üzemelés közben fellépő környezeti hatásokat, a hatások csökkentéséhez szükséges 

technológiai és tervezési-üzemeltetési szempontokat, valamint a biomassza-geotermikus 

energia közös hasznosításának egyes elvi és gyakorlati kérdéseit. 
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2. A hőszivattyús rendszerek általános jellemzése 

 

2.1. Hőszivattyúk típusai és általános működésük 

 

A hőszivattyús rendszerek segítségével a környezeti energia az alacsonyabb hőmérsékletű 

helyről a magasabb hőmérsékletű felhasználási helyre jut, amihez energia-befektetés 

szükséges (OCHSNER, K. 2008; KOMLÓS F. ET AL. 2008). A hőszivattyúk legjelentősebb 

csoportját a kompresszoros hőszivattyúk alkotják. 

A kompresszoros hőszivattyúkban a környezeti hő elpárologtatja a munkaközeget, melyet 

külső energia befektetésével a kompresszor összenyom, így hőmérséklete a szekunder oldali 

hőmérsékletnél nagyobb lesz. A munkaközeg ezután hőcserélőn keresztül leadja a szekunder 

oldali körnek az energiát és egy expanziós szelepen át tér vissza a kis nyomású, kis 

hőmérsékletű oldalra, ahol a környezeti hőt felvéve záródik a körfolyamat. A külső 

energiaigényt általában elektromos árammal fedezik. Műszakilag az is megoldható, hogy a 

kompresszió energiája gázmotorból vagy más belső égésű motorból származzon. 

Léteznek más elven működő (pl. szorpciós, Vuilleumier) hőszivattyúk, melyekben a 

szükséges energia nagy vagy teljes részét gázégők biztosítják. E típusok kísérleti fázisban 

vannak, vagy jelenleg nem érhetők el tetszőleges teljesítménytartományban, ugyanakkor piaci 

megjelenésük után komoly vetélytársai lesznek a kompresszoros hőszivattyúknak. 

A hőszivattyúk esetében a működés hatékonyságát fűtési üzemmódban COP (coefficient of 

performance) és SPF (seasonal performance factor) értékkel szokták kifejezni. A COP érték 

az üzemi körülmények között mért hőleadás és a külső energiaforrásból származó energia 

hányadosa, míg az SPF érték ugyanezen paraméterek aránya hosszabb (pl. éves) üzemidő 

alatt. Ugyanolyan hőigény esetén egy kisebb SPF értékű rendszer nagyobb külső energiát 

igényel, így működtetése költségesebb, mint egy nagyobb SPF értékű rendszeré. 

 

 

2.2. Hőszivattyús rendszerek típusai 

 

A hőszivattyús rendszereket több szempont szerint csoportosíthatjuk. Ezek közül 

kiemelkedik a környezeti hő forrása, valamint a működési módok szerinti osztályozás. A 

környezeti hő forrása lehet a levegő, a felszíni víz, a felszín alatti víz, valamint a teljes felszín 

alatti közeg (OCHSNER, K. 2007). Az első két esetben a viszonylag nagy mennyiségű 

primeroldali fluidum hőenergiája hőáramlással jut el a hőszivattyú primeroldali 

hőcserélőjéhez, majd ugyanebbe a végtelen nagynak tekinthető térrészbe kerül vissza a lehűlt 

anyag. Ez érdemben nem csökkenti a primeroldal hőmérsékletét, így összességében bármilyen 

fluidumáramnál a hőteljesítmény egyenesen arányos a fluidumárammal és a felvett külső 

energiával. A primeroldal hőmérséklete ugyanakkor az időjárási viszonyoknak megfelelően 

gyorsan változhat, és a hőmérsékletcsökkenéssel kisebb SPF értéket okozhat. 

Felszín alatti vizet használó hőszivattyús rendszerek esetén az állandó hőmérsékletűnek 
tekinthető víz kútból vagy kútcsoportból származik, a felhasznált vizet egy vagy több 

visszasajtoló kúttal juttatják vissza a vízadó rétegbe. Megfelelő méretezés esetén a 

visszasajtolt hidegebb víz hűtő hatása a kitermelés helyén nem jelentős. Problémát jelenthet 

az előző rendszerekkel szemben, hogy a kitermelhető víz mennyisége limitált, valamint a 

nyeletés során is előfordulhatnak problémák, így területi elterjedésük korlátozott. 

A felszín alatti térrészből zárt rendszer segítségével is fel lehet hozni az energiát. Ilyen 

esetekben egy csőrendszerben keringő folyadék veszi fel a környezeti hőt. Ez a cső 

környezetének jelentős hűlésével járhat, ami rontja a rendszer SPF értékét. Kialakítása alapján 
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lehet az akár 100 m mélységig lenyúló vertikális hőszonda, vagy a 2–3 m-es mélységben 

telepített horizontális hőkollektor. 

A környezeti hatások megítélése szempontjából lényeges, hogy a rendszer hőigényeit csak 

a hőszivattyú, vagy más energiaátalakító egység is segíti. A monovalens rendszerekben a 

hőszivattyú az egyetlen eszköz (1. ábra), a méretezését az év leghidegebb napja és az épület 

energetikai paraméterei határozzák meg. Ebben az esetben az év nagy részében a hőszivattyú 

által szolgáltatott teljesítmény jelentősen kisebb, mint a névleges teljesítmény. Ha nem csak a 

hőszivattyús rendszer az egyedüli fűtőegység, akkor bivalens rendszerekről beszélünk. A 

bivalens rendszerek lehetnek monoenergetikusak, melyekben a két fűtés energiaforrása 

azonos (vagy áram vagy gáz), vagy használhatnak különböző energiahordozókat (pl. 

elektromos hőszivattyú gázbojlerrel). A rendszerek az úgynevezett bivalens pont alatt 

működhetnek egyszerre (párhuzamos működés) vagy olyan módon is, hogy a bivalens pont 

felett csak az egyik, alatta csak a másik gépészeti egység szolgáltatja a hőt (alternatív 

működés). 

 

 
 

1. ábra. Hőszivattyúk működési elvének egyszerűsített sémái (KOMLÓS F. ET AL. 2008 alapján) 

 

 

3. A talajhőt hasznosító rendszerek legfontosabb környezeti hatásai üzemszerű 

használat esetén 

 

3.1. Felszín alatti hatások 

 

A talajvizes rendszerek üzemeltetése során a kitermelés hatására a talajvízszint tartósan 

megváltozhat. A legtöbb rendszer városias környezetben települ és az üzemeltetés ideje a téli 

időszakra esik, így az élővilágra és üledékszerkezetre gyakorolt hatása nem jelentősebb, mint 

a természetes talajvízszint-ingadozásnak. A visszasajtolás esetén azonban problémát jelenthet, 

ha a visszasajtolás üteméhez szükséges vízoszlop-magasság nagyobb, mint a talajvíz 

mélysége, ebben az esetben ugyanis nem juttatható vissza gravitációs úton a fluidum a 

rétegbe. Hosszú távú üzemelés és nagy kútsűrűség mellett tartósan változhat a talajvízszint 

nívója, ami a kitermelő kutak környezetében felszínsüllyedéshez, a visszasajtoló kutak 

körzetében az épületek vizesedéshez vezethet. 

Zárt rendszerek esetén a legnagyobb problémát az jelenti, ha a nem megfelelő méretezés 

miatt a rendszer túlzottan lehűl. Ezekben az esetekben a szonda környezetében a talajfagy 

mélysége mélyebbre húzódik, a csövek külső felületére a pára vagy talajvíz ráfagyhat, ezzel 
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csökkentve a hőátadó-képességet. A primeroldali hőcserélőbe érkező csökkenő hőmérsékletű 

hőhordozó folyadék miatt csökken a rendszer gazdaságossága is. 

A másik fontos kérdés a hőszivattyús rendszerek üzemeltetésével kapcsolatban, hogy a 

kivett hő milyen ütemben tud utánpótlódni. Ez a folyamat lehet természetes, mint a 

horizontális hővezetés vagy a Nap hőutánpótló hatása, illetőleg mesterséges, mint a nyári 

hűtés során az épületből elvezetett hő felszín alá juttatása. Ez utóbbi kulcsszereplő lehet a 

hőtartalom visszaállításában (BUDAY T. – TÖRÖK I. 2011), de a fűtési és hűtési igény 

különbözősége klíma és épületfüggő (2. ábra), így legfeljebb a tervezési fázisban lehet 

jelentősen változtatni rajta. 

 

 

3.2. A hőszivattyú működésének környezeti hatásai 

 

A hőszivattyú működése közben felhasznált energia a mai gyakorlatnak megfelelően 

elektromos áram. Ennek oka a rendelkezésre álló technológiákon túl, hogy a gázhálózattól 

egy átlagos háztartás könnyebben függetlenedik, mint az áramhálózattól. A hőszivattyú 

üzemelésének környezeti hatásai így az áramtermelés környezeti hatásaira vezethetők vissza: 

az energiaszerkezet kérdéskörére, az erőművek koncentrált szennyezőanyag-kibocsájtására, az 

áramtermelés viszonylag kis hatásfokára és a szállítás közbeni veszteségre. Ezeken a 

fogyasztó meglévő hőszivattyú esetén nem tud változtatni, de ha a hőszivattyú SPF értékét az 

üzemeltetés során a nominális COP érték közelében tudja tartani, akkor az 

áramfelhasználását, és így a környezeti hatásokat minimalizálhatja. 

Azokban a hőszivattyús rendszerekben, ahol a külső energiaforrás gázmotor vagy valamely 

megújuló energia, a környezeti hatások az energiaátalakulás hatásfoka miatt jelentősen 

kisebbek, vagy gyakorlatilag megszűnnek. 

 

 
 

2. ábra. A 10 W/m teljesítményű 150 napnyi hőkivétel és a visszatáplálás során kialakuló hőmérséklet 

a hőcserélőtől való távolság függvényében különböző hosszúságú nyári hőbetáplálások esetén 

(λ=1.8 W/m, α=10-6 m2/s) 
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4. A környezeti hatások csökkentésének lehetőségei a hőszivattyúban és a primeroldali 

rendszerben 

 

4.1. A hőmérsékleti sokk csökkentése 

 

A hőmérsékleti hatás csökkentésének egyik célja, hogy a primer oldal hőmérséklete ne 

csökkenjen 0 °C alá, elkerülendő a csövek felszíni jegesedése, vagy a hőhordozó folyadék 

elfagyása. Ennek egyik módja, ha a kivett hőteljesítményt csökkentjük, vagy a hőkivételt 

szakaszossá tesszük (3. ábra). Ezek eltérő módon, de csökkentik a hőmérséklet esés értékét 

(BUDAY, T. – TÖRÖK, I. 2012). A kettő közötti választást a hőszivattyú műszaki paraméterei, 

valamint az aktuális hőigény határozza meg. 

Hőszondamező telepítése esetén – miután a belső szondák hőutánpótlódása korlátozott – a 

szondákat a lehető legtávolabb (>7 m) kell egymástól telepíteni. Amennyiben a rendszer 

számos szondából áll, érdemes lehet akár szondánként szabályozni a cirkulációt, így a 

szondamező belső részeinek túlhasználatát el lehet kerülni. A nyári hőbetáplálás segítségével 

fel lehet emelni a hőmérsékletet a kezdeti hőmérséklet felé (2. ábra), így a fűtési ciklusban 

ugyanolyan mértékű hűlés során a véghőmérséklet magasabb. 

 

 
 

3. ábra. Eltérő maximális teljesítményű, azonos napi átlagos teljesítményű hőkivétel hatása a 

hőcserélő környezetének hőmérsékletére (λ=1.8 W/m, α=10-6 m2/s) 

 

Abban az esetben, ha már a tervezési fázisban figyelembe vesszük a fagyás elkerülésének 

igényét, akkor a hőhordozó közeg is lehet desztillált víz vagy nem túl nagy oldott anyag 

tartalmú sósvíz, melynek a környezeti hatása havária esetén sem jelentős. 

 

 

4.2. A hőszivattyú energiaforrásának megválasztása 

 

Energetikai és környezeti hatás szempontjából a legkedvezőtlenebbnek az árammal 

működő hőszivattyús rendszereket tekinthetjük (KOMLÓS F. ET AL. 2008). Ekkor a hazai 

viszonyok között kb. 35%-os hatásfokkal működő hőerőművek és a 10%-os veszteségű 
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hálózat miatt a hőszivattyúba táplált egységnyi áram kb. 3,18 egységnyi primerenergiából 

keletkezik. Egy 4-es COP-jű rendszerben a primerenergiára számolt hatásfok így 1,28. Az 

áram helyett gázt vagy biomasszát használva – figyelembe véve, hogy a hulladékhő jelentős 

részét a szekunder kör fűtésére fel lehet használni (4. ábra) – jelentősen kevesebb káros anyag 

kerül a levegőbe, és a primerenergiára számolt hatásfok 1,9. 

 

 
 

4. ábra. Gázmotorral működő kompresszoros hőszivattyús rendszer energiaviszonyai (COP=4) 

(KOMLÓS F. ET AL. 2008 alapján, módosítva) 

 

Abban az esetben, ha a primerenergia biomassza, akkor a CO2 kibocsájtás úgy tekinthető, 

mint a növények növekedése során a levegőből megkötött CO2 visszakerülése a levegőbe, így 

használatuk környezeti szempontból előnyös. Ezeknél a rendszereknél a legnagyobb technikai 

kihívás az energiahordozó adagolása a motor égésterébe. A primerenergia felhasználást 

azáltal is lehet csökkenteni, hogy bivalens rendszereket használunk. Ebben az esetben is a gáz 

vagy szilárd halmazállapotú biomassza a környezeti szempontból legkedvezőbb választás. 

A szilárd biomassza tüzelést sok esetben szegényebb családok választják, illetőleg azok, 

akik kellő mennyiségű saját tüzelőanyaggal, például erdőkkel rendelkeznek. Utóbbiak 

esetében az fák növekedése a tüzelésből származó CO2-kibocsájtás akár 80%-át megköti 

(PALÁDI, M. ET AL. 2014). Jelenleg e háztartásokban a hőszivattyús rendszerek kiépítésének 

nagy bekerülési költségei miatt nem realizálódhatnak a bivalens rendszerek környezeti-

gazdasági előnyei, de a növekvő hűtési igények idővel utat nyitnak majd a hőszivattyús-

biomassza rendszereknek. 

A biogáz (biometán) és földgáz gázmotorban történő felhasználásával a környezeti hatások 

jelentősen mérsékelhetők, mivel a felszín alól származó energiahányad környezeti hatása 

minimális. Mivel a biogáz-termelés koncentrált, agrogén területekhez, települési 

hulladékrakókhoz és szennyvíztisztítókhoz köthető (FAZEKAS, I. ET AL. 2013), így hosszabb 

távon az egyre nagyobb számú biogázüzem környezetében kialakított biogázhálózatra kötött 

hőszivattyúkkal is jelentősen lehet majd csökkenteni a fűtés CO2-kibocsájtását. 

 

 

5. Összegzés 

 

A geotermikus energia hőszivattyús kinyerése jelentős környezeti hatásokkal járhat. Ezek 

mérséklésének egyik módja, hogy a hőelvonást csökkentjük elfogadható mértékre, melyet a 

rendszerek előrelátó tervezésével és üzemeltetésével oldhatunk meg. A másik lehetőség, hogy 

a hőszivattyú külső energiaforrását választjuk meg olyan módon, hogy minimalizáljuk a 
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környezeti hatásokat. Ez utóbbi esetben lehetőség van biomasszával való együttes 

energiaátalakításra, így a hatások csökkenthetők. 

Jelentős változás várható a szorbciós és egyéb, hőenergiát hasznosító munkakörű 

hőszivattyús rendszerek lakosság számára elérhető modelljeinek piacra kerülésével, mert 

azokban a külső energiát hőként is bevihetjük, így könnyebben lesz összekapcsolható a 

rendszer más hőtermelő megújuló rendszerekkel. 
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Geotermikus hőhasznosítási módszerek telepítési és működtetési 

feltételeinek összehasonlítása alacsony hőmérsékletű hőhasznosítás esetén 
 

 

Abstract 

 
The aim of this paper is to present and to compare the terms of developing and operating different 

geothermal utilization methods to satisfy heat demand with low temperature. Numerous possibilities 

exist in order to achieve this. Low-enthalpy systems appear to be widely available, moreover, the 

Great Hungarian Plain is advantageous in the aspect of extraction from thermal water reservoirs. The 

authors are willing to highlight the different requirements of the different geothermal utilization 

approaches such as heat demand, regarding legal regulations, incurring costs, sustainability, and 

intellectual capital requirements etc. Finally, a case study of a green house planning is presented with 

calculations. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A köztudatban a geotermikus energiát gyakran több száz °C-os víz/gőz felhasználásával 

kapcsolják össze, holott ilyen értékekhez képest „csekélyebb” entalpiával bíró közegekből is 

kinyerhető energia, amely akár fűtési célokra is felhasználható. Sokak szerint a geotermikus 

energia használatának nagy hátránya, hogy a források kis kiterjedésűek. Ez a magas 

hőmérsékletű rezervoárok nem egyenletes földrajzi eloszlása tekintetében igaz, ami az 

áramtermelési célokat valóban korlátozza. A kéreg sekélyebb részeinek hőtartalma 

ugyanakkor mindenhol elérhető az ember környezetében. Emellett a napsugárzásból származó 

energia egy része is elnyelődik és raktározódik a kéreg felső részén, a földrajzi szélességtől, 

növényborítottságtól, tájhasználattól, földtani adottságoktól stb. függően eltérő mélységekig. 

A magyarországinál rosszabb geotermikus adottságokkal bíró, de gazdaságilag fejlettebb 

észak- és nyugat-európai országok (pl. Svédország, Norvégia, Hollandia) több százezer 

háztartásában ennek a hőnek a hasznosítása földhőszivattyús (GSHP, Ground Source Heat 

Pump) rendszerek segítségével történik, de középületek és ipari egységek fűtése és hűtése, 

szellőztetése, valamint a használati melegvíz-előállítása céljából is használható (LUND, J. W. 

et al. 2010). 

Ma Magyarországon – egyes számítások alapján – a fenntartható és reális kapacitás 

sekélygeotermikus rendszerre vetítve 23 PJ/év, mélygeotermikus rendszer esetében pedig 30 

PJ/év (TÓTH GY. – MERÉNYI L. 2013), összegük közel azonos a paksi atomerőmű évi 

termelésével (MVM 2009). Ebből a potenciálból jelenleg kb. 0,52 PJ/év hőszivattyús 

hasznosítás és 9,3 PJ/év termálvíz-hasznosítás valósul meg (TÓTH, A. 2010). 

Jelen munka célja az elmélet és a gyakorlat egymáshoz való közelebb hozása a 

geotermikus energiahasznosítással kapcsolatban, elősegítve ezzel a vállalkozói kedvet a 

környezettudatos energiatermelők és -felhasználók körében, elsősorban az alacsony 

hőmérsékletű hőhasznosítás terén. 
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2. Geotermikus hőkinyerési módszerek 

 

Geotermikus forrásból kis hőmérsékletű (itt max. 50 °C-os) fűtést alapvetően három 

módszerrel lehet biztosítani: 

a) kis mélységből hőszivattyú segítségével, 

b) azonos hőmérsékletű termálvíz közvetlenül a hőleadóba történő bevezetésével, 

c) nagyobb hőmérsékletű termálvíz hőtartalmának hőcserélőn történő átadásával. 

Mindhárom esetben kiépülhet a rendszer önállóan, vagy kaszkád rendszer részeként. Ennek 

lényege, hogy a különböző hőmérsékletigényű rendszerek a hőmérsékletigényük szerint 

csökkenő sorrendben kerülnek telepítésre, azaz a magas hőmérsékletű víz először nagy 

hőmérsékletigényű egységben, míg a fennmaradó ún. hulladékhő egy következő, már kisebb 

hőmérsékletigényű egységben kerül hasznosításra. Mindez több lépcsőben folytatódik 

mindaddig, amíg a hulladékhő az utolsó egység hőigényét is képes fedezni, és megtörténik az 

esetleges visszasajtolás. Értelemszerűen már meglévő rendszer esetében – ha a hulladékhő 

még (jogilag és technológiailag) hasznosítható – bővíthető az egységek láncolata. Ilyen 

előnyös esetben a befektetés költségei jelentősen kisebbek, hiszen a már meglévő termelési 

egységet nem kell kiépíteni. 

 

a) GSHP rendszerek fűtési üzemmódú működése során a földtani környezet (primer oldal) 

hőjét a hőszivattyú felveszi, hőmérsékletét megemeli, majd a hőhasznosító (szekunder) 

oldalon leadja, ezzel növelve annak hőmérsékletét (KOMLÓS F. 2009). Nyári időszakban, 

amikor felmerül a helyiségek hűtésének igénye, a két oldal megcserélődik: a hőt a hőszivattyú 

a helyiségből veszi el, és a földfelszín alá juttatja. A hűtés lehet passzív, amikor csak a 

kiépített csőrendszert használjuk, és a primer és a szekunder oldal egy hőcserélőn keresztül 

van kapcsolatban, vagy aktív, amikor a kapcsolatot a hőszivattyú jelenti. A passzív hűtésben 

csak a keringető szivattyúk igényelnek energia-befektetést, míg aktív rendszerben a 

hőszivattyú is, de ez utóbbi nagyobb hatékonysággal hűt. A legtöbb forgalomban levő 

hőszivattyú árammal működik, de a környezeti hőfelvételt figyelembe véve megújuló 

energiahasznosításról beszélhetünk. Ennek aránya akár 100% is lehet, ha az áramtermelő pl. 

napenergiát, szélenergiát vagy egyéb megújuló eredetű energiát alakít át. 

A zárt GSHP felszín alá telepített csőrendszere vagy vertikálisan, vagy horizontálisan 

kerülhet kialakításra, nyílt rendszerek esetén pedig kis mélységű kutakat hoznak létre a 

talajvíz kitermelésére és visszasajtolására. A primeroldali rendszer megválasztása és 

megtervezése energetikai, jogi, anyagi és földtani szempontoktól függ, mélységük a legtöbb 

esetben pár tíz, de max. 150 m-es, így az érintett térrész hőmérséklete nem éri el a 20 °C-ot, a 

kitermelt fluidum hőmérséklete 15 °C alatti. 

A 1993. évi XLVIII. törvény a bányászatról (továbbiakban bányatörvény) Bt. 22/B.§ (8) 

bekezdése kimondja, hogy „A természetes felszíntől mért 20 méteres mélységet el nem érő 

földkéreg részből történő geotermikus energia kinyerés és hasznosítás nem engedélyköteles. E 

rendelkezés nem mentesíti a tevékenységet végzőt a más jogszabályban előírt engedély 
megszerzése alól”. Tehát a 20 méteres mélységig kiépített zárt geotermikus rendszerek 

létesítéséhez bányakapitánysági engedélyek nem, de egyéb (építésügyi, létesítési) engedélyek 

szükségesek. Nyílt rendszerek esetén vízjogi engedélyek is, míg 20 m-t meghaladó mélységbe 

lenyúló zárt rendszerek esetén a bányakapitánysági engedély is szükséges. 

 

b) A felszín alatti víz fűtési célú közvetlen felhasználásához viszonylag speciális földtani 

tulajdonságok szükségesek: a megkívánt hőmérsékletű víznek nagy mennyiségben kell 

könnyen kitermelhető, kezelhető és visszasajtolható módon rendelkezésre állnia. Ennek a 
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magas geotermikus gradiens érték, jó vízadó rezervoár és a megfelelő vízminőség kedvez. A 

technológia hátránya, hogy a termálvíz hűlése során ásványkiválások indulnak meg a 

rendszeren belül, amely idővel vízkő lerakódáshoz vezethet, és az agresszív víz korrodálja a 

fűtési rendszert (csövek, radiátorok). Amennyiben a rendszer visszasajtoló kutat is tartalmaz, 

ezek a kiválások a pórustérben elakadhatnak, csökkentve ezzel a pórustér permeabilitását, 

amely a rezervoár nyelőképességének romlását okozza. 

A 40–50 °C hőmérsékletű rezervoárok mélysége a geotermikus gradienstől függően 500–

1000 m, a kutatási és bányászati tevékenység engedélyeztetése során a bányatörvényben és a 

1995. évi LVII. a vízgazdálkodásról szóló törvényben (továbbiakban vízgazdálkodási 

törvény) megfogalmazottak szerint kell eljárni. Továbbá követni kell a 18/1996. (VI. 13.) 

KHVM rendelet a vízjogi engedélyezési eljáráshoz szükséges kérelemről és mellékleteiről 

szóló szövegét, és figyelembe kell venni a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet a vízgazdálkodási 

hatósági jogkör gyakorlásáról szóló jogszabályt. 

 

c) Amennyiben a kitermelhető termálvíz hőmérséklete jelentősen nagyobb, mint a 

szükséges hőmérséklet, vagy a termálvíz összetételénél fogva nem alkalmas közvetlenül a 

fűtési rendszerbe történő bevezetése, a hőmennyiséget a fűtési rendszer körének hőcserélő 

segítségével adják át. A kútfej hőmérsékletnek nagyobbnak kell lennie, mint a hőleadó felület 

hőmérséklet-igényének. Ez a technológia is zárt rendszerű, a kiemelt víz nem érintkezik olyan 

anyaggal, ami változtatna az összetételén, a visszasajtolás itt is javasolt a rendszer 

fenntarthatósága céljából. Engedélyeztetés: a b) pont engedélyeztetési eljárásai ez esetben is 

érvényesek (bányatörvény, vízgazdálkodási törvény, ill. építésügyi és létesítési engedélyek). 

Tovább árnyalja a hasznosítást, ha a kitermelés a természetes felszíntől mért 2500 m-nél 

mélyebbi térrészt érint. Mivel a bányatörvény 2010. év eleji módosítása miatt ezen 

kéregrészek automatikusan zárt területnek minősülnek, kutatási engedélyt is csak országos 

koncessziós pályázatot benyújtott és nyert fél végezhet. Külön jogszabályi előírás alapján 

((103/2011. (VI. 29.) Korm. rendelet az ásványi nyersanyag és a geotermikus energia 

természetes előfordulási területének komplex érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálatáról) 

koncessziós pályázatot olyan területről írnak ki, amelyről már készült ilyen komplex 

érzékenységi és terhelhetőségi vizsgálat. Napjainkig 4 nyugat-dunántúli, 2 közép-

magyarországi és 2 dél-alföldi területről készült el ilyen jelentés, melyek közül koncessziós 

pályázati eljárásban 3 került meghirdetésre. Ezek közül csupán a jászberényi terület jogát 

nyerték el, ennek következtében 2010. óta ez az első hely, ahol el lehet kezdeni a 2500 m-nél 

mélyebb zónák geotermikai kutatását (www.mbfh.hu). 

 

 

3. A geotermikus rendszerek megvalósításának általános elvei 

 

A tervezés során fel kell mérni a fűtési és hűtési igényeket, azaz hogy milyen célra akarunk 

hőt kitermelni, és hogy milyen időszakokban kívánjuk azt használni. Számba kell venni az 
elérhető műszaki-technológiai módszereket, és a gazdasági lehetőségeket, a hozzáadott 

szellemi munka igényt, a telepíthetőséget, és a fenntarthatóságot is figyelembe véve kell 

kiválasztani a legmegfelelőbb alternatívát (1. ábra). Forráshiányos beruházók esetében az 

aktuálisan kiírt pályázatok (és feltételrendszerük) elég jelentősen módosíthatják az eredeti 

elképzelést. Ezekben az esetekben számolni kell a támogatás megítélésének és tényleges 

időbeli ütemezésének gyakran elhúzódó folyamatával is. 

A működő rendszer ellenőrzéséhez és szabályozásához szükség lehet monitoring-rendszer 

kiépítésére és üzemeltetésére. A hálózatban gazdasági megfontolásból elsősorban a 

gépházban és az épületben helyeznek el hőmérőket, hőárammérőket, a hőforrás 
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hőmérsékletének mérése általában elmarad, legfeljebb modellezéssel határozzák meg. A 

folyamatos monitoring a rendszer fenntarthatóságának egyik kulcsa lehet, mivel a működés 

tényleges hatásairól kapunk adatokat, ill. magyarázatot az esetleges anomáliákra. A 

monitoring-rendszer kiépítését több pályázati felhívás is előírja, esetenként a monitoring 

adatok alapján döntik el, hogy a projekt mennyire volt sikeres. 

Az engedélyek beszerzése szintén idő- és pénzigényes. A jogszabályi környezet viszonylag 

sűrűn változik (főleg a visszasajtolás kérdéskörét tekintve), a kívánt termelési módszertől 

függően más-más törvényi előírásokat kell követni, melyeknek mind az anyagi, mind az 

időbeli vonzata különböző. Sok esetben ezek visszahatnak a fűtő-hűtő rendszer kiválasztására 

és a hőigényre is (csökkenő hőigény kielégítésére elég lehet egy gyorsabban 

engedélyeztethető és olcsóbban kivitelezhető rendszer). 

A kivitelezés szakképzett munkaerőt igényel, ill. nem kaszkád rendszerre való csatlakozás 

esetén jelentős földmunkával járhat, számolni kell tehát az élő munkaerőn kívül gépek 

bérlésével is, a felvonulási terület biztosításával is. 

 

 
 

1. ábra. Geotermikus hőhasznosító rendszer tervezésének lépései – elvi vázlat 

 

 

4. Az alacsony hőmérsékletigényű rendszerek hőellátásának méretezési kérdései 

fóliasátor/üvegház példáján 

 

Magyarországon a geotermikus energia üvegházakban történő felhasználásának több 

évtizedes hagyománya van, jellemzően a dél-alföldi termálkutakhoz kapcsolódóan. Sok 

esetben a szénhidrogén-kutatások melléktermékeként, a meddő fúrásokból létesítettek 

termálkutakat, így a mezőgazdasági termelő egységeknek csupán a földfelszíni infrastruktúra 

kialakítását és üzemeltetését kellett felvállalni. A tulajdonviszonyok átalakulása és a termelés 

racionalizálása miatt a rendszerek egy része mára megszűnt, de a befektetői akaratnak és a 

pályázati lehetőségeknek köszönhetően újra nő az alkalmazások száma (KULCSÁR B. 2014). 

Jelenleg az egyik legnagyobb kérdés, hogy a visszasajtolást érintő jogszabályok milyen 

módon fognak változni az elkövetkező időkben. 

Elméleti számításainkhoz vegyük egy üvegház működtetéséhez szükséges 250 W/m
2
-es 

tervezési fajlagos hőigényt (3 W/(m
2
K)-es hőátbocsájtási tényező, 35 °C-os maximális 

hőmérsékletkülönbség és 2,4 m
2
/m

2
-es fajlagos hőleadó felület). Vizsgáljuk meg, hogy a 

bemutatott módszerek hogyan tudják ezt a hőigényt kiszolgálni különböző nagyságú – 

100 m
2
, 1 000 m

2
, 10 000 m

2 
– alapterületek esetén, melyekben a becsült maximális hőigény 

25 kW, 250 kW, 2,5 MW. 

A hőszivattyús rendszerek esetén vizsgáljuk meg külön-külön az egyes primeroldali 

kialakítások lehetséges méreteit a rendszerekre vonatkozó ökölszabályok (OCHSNER, K. 2007) 

alkalmazásával. Hőszondás rendszereknél a száraz üledékekre jellemző fajlagos hőfelvevő 

képesség 30 W/m, 4-es COP-jű hőszivattyú esetén a külső energiát is beleszámítva 25 m/kW 
csőhosszúság szükséges. Az általunk felvázolt rendszereknél ez rendre 625 m, 6 250 m, 
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62 500 m vertikális hőcserélőfelületet jelent a felszín alatt. Szondarendszerek fenntartható 

üzemelése esetén elvárható, hogy a szondák távolsága legalább 5 méter legyen, így a 

kiválasztott területnagyságokra 4, 40, illetve 400 szonda telepíthető. Ha a szondák hatása 

túlnyúlhat az üvegházak területén, akkor ez a szám növelhető. Például egy 20 m * 5 m-es 

üvegház sarkaira és a köztes területekre 5 m-es szondatávolsággal 10 szonda telepíthető, azaz 

az eredeti érték 2,5-szerese, de ez a hatás az üvegház növekvő méretével fajlagosan csökken. 

Összességében azt lehet mondani, hogy a legkisebb méretű üvegház esetén a hőigényt 4 db 

160 m-es, vagy akár 10 db 65 m-es szonda is ki tudja elégíteni. Amennyiben a talaj hőleadó 

képessége jelentősen jobb (például talajvízszint alatti nedves homok esetén akár 60 W/m
2
), 

akkor a számított szondahosszak feleződhetnek. 

Talajkollektoros rendszereknél gyakran előfordul, hogy a hőcserélő felület a talajvíz szintje 

felett, száraz üledékben található. Ekkor a mértékadó fajlagos kapacitás 10 W/m
2
, ami 4-es 

COP-jű hőszivattyú külső energiáját is figyelembe véve 12.5 W/m
2
 fajlagos potenciált jelent. 

Ez azt jelenti, hogy egy ilyen rendszernél az üvegház alapterületénél hússzor nagyobb 

kollektorfelületre lenne szükség. Jobb adottságok között a fajlagos értékek kissé nőnek, de az 

igény és a lehetőségek közötti nagyságrendi különbség problémája nem oldódik meg. A 

kollektorok telepítési mélysége 1–3 m, működés közben biztosítani kell, hogy felszíni hatások 

ne okozzanak a rendszerben tönkremenetelt. Ez mezőgazdasági, kertségi területen a fás szárú 

növények gyökérzetének növekedése, a gépi munkák végzése miatt hosszú távon nem 

biztosítható. Az érintett felület csökkenthető spirális kollektor kiképzéssel, ekkor egymástól 

távolabb levő árkokban hurkosan rakják le a csöveket, az árkok közötti terület szabadon 

hasznosítható. 

Talajvizes primeroldalú rendszereknél a hőszivattyú a kitermelt víz hőmérsékletét 

csökkenti le, használatához elegendő mennyiségű kis oldottanyag-tartalmú, 8–12 °C-os 

talajvíz szükséges. Feltételezve 2 °C-nyi hőmérsékletcsökkenést, a 25 kW hőigény 

kielégítéséhez egy 5-ös COP-jű hőszivattyú esetén 2,4 kg/s tömegáramú vizet szükséges a 

felszín alól kitermelni és oda visszajuttatni. Ehhez kis mélységben megfelelő vízvezető-

képességű üledéknek vagy hasadékos kőzetnek kell lennie. Az előbbiek elterjedtsége 

korlátozott, elsősorban a nagy folyók allúviumát kitöltő kavicsos-durvahomokos összletekhez 

köthető, az utóbbiak pedig sérülékeny vízbázisként nem használhatók nyílt rendszerekben. 

Termálvizes rendszerek hasznosítása esetén – akár közvetlen bevezetésről, akár hőcserélős 

hasznosításról van szó – a hőlépcső az alkalmazott eljárásoktól függően (konvekciós fűtés, 

vegetációs fűtés, talajfűtés) az előzőnél nagyobb, akár 20 °C is lehet, így a szükséges hőigényt 

a kisméretű üvegház esetén már 18 l/perc, a közepesnél 180 l/perc, a nagyméretűnél 1800 

l/perc hozam elégítheti ki. Hazai viszonyok között a 40–50 °C-os hőmérsékletű rezervoárok 

alluviális környezetben lerakódott üledékekben találhatók, melyek vízadóképessége közepes, 

így elsősorban a nagyobb mélységű pannóniai homokos üledékek nagyobb hőmérsékletű 

termálvizének kitermelése gyakori. A több pannóniai rétegből történő termelés esetén 

általában egy kút el tud látni egy nagyméretű üvegházat is. 

 
 

5. A kivitelezés és üzemelés költségei 

 

A hőkitermelő létesítmények megtervezésének, engedélyezésének, kivitelezésének és 

üzemeltetésének jelentősen eltérő költségei vannak. Mint korábban jeleztük a 20 m mélységet 

nem meghaladó zárt rendszerek esetén nincs bányakapitánysági vagy felügyelőségi 

engedélyezés, valamint nem kell bányajáradékot sem fizetni. 20 méternél mélyebb zárt 

rendszerek esetén bányakapitánysági engedély szükséges, az összköltség a vizsgált (25 kW-

os) rendszer esetén közel 3,5 millió Ft. Ilyen rendszereknél a hőszivattyú és a csövek 
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bekerülési költségét megközelítheti, nagy rendszereknél jelentősen meghaladhatja a szondák 

fúrásának és kialakításának költsége. Egy hideg vizes kútpár esetén a költség akár az 1 millió 

Ft-ot is elérheti. A termálkutak létesítése jelentős befektetéssel jár, egy 1000 méteres kút 

tervezése, engedélyeztetése, kivitelezése meghaladja az 50 millió Ft-ot, és a hőigénytől és a 

rétegtulajdonságoktól függően több termelőkút és visszasajtoló kutak fúrására is szükség 

lehet. 

A sekély rendszerek esetében a bányajáradékot és a vízkészlet járulékot nem kell 

megfizetni, de a termálvíz kitermelése után vízkészlet járulékot, a felhasznált 

energiamennyiség alapján bányajáradékot, a felszínen elhelyezett lehűlő termálvíz esetén 

szennyvízbírságot és esetenként vízkormányzási díjat kell fizetni. Mindegyik üzemben 

nyomásfokozó, keringető szivattyúkat kell használni, melyek elektromos árammal működnek, 

illetőleg a hőszivattyús rendszerekben a gép külső energiája is üzemelési költségként jelenik 

meg az amortizáción felül. A beruházások megtérülése a kiváltott primerenergia (elsősorban 

földgáz) árának alakulásától függ, így meghatározása nehézkes. Kis rendszereknél ez az idő 

nehezebben prognosztizálható és általában 10 évnél hosszabb, drága fúrási költségek esetén 

támogatás nélkül gazdaságilag nem versenyképes (CHIASSON, A. 2005). A nagyméretű 

üvegházak és termálvíztermelő rendszerek esetében a teljes beruházásra vonatkozó 

megtérülés 5–6 éven belül is lehetséges (KULCSÁR B. 2014). 

 

 

6. Következtetések 

 

Nagyméretű üvegházak esetén a termálvíz fűtési célú használata gazdaságos és környezeti 

szempontból előnyös. A rendszerek elterjedésének jelenlegi gátjai a jogszabályi környezet 

változásának kiszámíthatatlansága, valamint a túltermelés negatív gazdasági hatásai. A 

talajkollektoros rendszerek hasznosíthatósága a helyigénye, a talajvizes rendszerek 

hasznosíthatósága az alkalmas vízadók kismértékű elterjedése miatt alacsony az 

üvegházfűtésben. 

Kis hőigényű, kis alapterületű üvegházak fűtése esetén a hőszondás hőszivattyús 

rendszerek kialakítása versenyképes és technológiailag is kivitelezhető. Amennyiben a 

maximális fűtési igény csökkenthető – például télen többszörös szigetelés, vagy a leghidegebb 

időszakok során az üvegház belső hőmérsékletének csökkentése – és a telekméret nem gátolja 

azt, hogy nagyobb számú szondát alakítsanak ki, akkor a csökkent érékű hőigényt akár 

20 m˗nél sekélyebb hőszondák is szolgáltathatják. Ez jelentősen könnyíti mind az 

engedélyeztetést, mind a kialakítást. A mezőben található hőszondák távolságának 

csökkentése kellően monitorozott, és egyenként kizárható hőszondákkal rendelkező 

szondamező esetén működőképes lehet, ebben az esetben a fűtési idő nagy részében csak az 

egymástól távolabbi szondákat használják, így a belső szondák környezete nem hűl túl. A 

hőszivattyús rendszerek nagy előnye, hogy a nyári hűtésbe a hőszivattyús rendszer be tud 

segíteni. 
A fenti eredmények alapján a debreceni Megújuló Energia Park (4031 Debrecen, 

Kishegyesi út 187.) célul tűzte ki egy mintaprojekt lebonyolítását, melyben sekély hőszondás 

primeroldal látja el egy kisméretű fóliasátor hőellátását és hűtését. A monitorozott primer és 

szekunderoldal adatai alapján célunk a rendszer működőképességének és az optimális 

hőfelvétel/hőleadás éves lefutásának vizsgálata. 
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A szélpotenciált befolyásoló tényezők vizsgálata alacsony beépítésű városi 

környezetben 
 

 

Abstract 

 
This study is concerned with the examination of roughness factor affecting wind potential in low 

built-up urban areas (e.g. subdivision, light industrial area). The test interval is the transition between 

summer and winter, as a secondary wind maximum period. The ten-minute data-pairs empirical 

distribution was approached by several theoretical distributions where a fitting test research was also 

performed. Extrapolation to higher levels is possible by defining the Hellmann exponent. The wind 

speed in respective height and the specific wind power are derived from it. Knowing the daily progress 

of the Hellmann exponent value, more accurate estimation can be given of the wind potential 

calculated to different heights according to the measuring point. The results were compared to the 

surface cover of the surrounding area, as well as to the literary alpha values. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Napjaink társadalmának egyik legfontosabb kérdése, hogy milyen energiahordozókkal 

helyettesítjük/pótoljuk a fosszilis tartalékok csökkenése okozta hiányt, valamint miként lehet 

mérsékelni az általuk okozott környezetszennyezést. A XX. század utolsó éveiben, mikor a 

megújuló energiaforrások kutatása meredeken növekvő pályát írt le, voltak olyan becslések, 

miszerint a fosszilis tartalékok kimerülése után nagyrészt pótolhatjuk megújulókkal. A 2010-

es évek első felében olyan prognózisok látnak napvilágot, amiben a "zöld" energiát már csak 

kiegészítő jelleggel említik (LÁZÁR I. 2011). A fajlagos energiaigény növekedésével egyre 

inkább problémát okoz a lakosság szükségletének kielégítése. A szolgáltatás 

folytonosságának mulasztása a fogyasztók elégedetlenségéhez vezet. A növekvő energiaárak 

is egyre inkább erősítik azt a folyamatot, ami az utóbbi években figyelhető meg. A háztartási 

méretű megújuló energiaforrásokat hasznosító berendezések alkalmazása egyre 

perspektivikusabb. Az ilyen rendszerekben tárolt energia (kondenzátor, akkumulátor) nem 

csak mérsékli az adott háztartás rezsiköltségét, hanem részben függetleníti magát a 

szolgáltatótól. A tetőszintben elhelyezett szélgenerátorok rentábilis voltának feltétele a lehető 

legtöbb üzemóra elérése. A városi teret eltérő beépítettségű részek alkotják, melyeknek külön-

külön is eltérőek az egyes meteorológiai elemekre kifejtett közvetlen és közvetett hatásuk 

(STEWART, I – OKE, T. 2010). A Magyarországra vonatkozó szélklimatológiai vizsgálatok 

széles spektrumot lefednek, ugyanis a komplex statisztikai elemzéstől (TAR K. 1983; WÁGNER 

M. – PAPP É. 1984; TAR K. 1991; TAR K. 1999; MAKRA ET AL. 2000a) a modellezésen át 

(RADICS K. 2003; RADICS K. – BARTHOLY J. 2005) a távérzékeléses technikákkal bezárólag 
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(VARGA B. – NÉMETH P. 2005; VARGA B. – NÉMETH P. – DOBI I. 2006) részletesen leírják a 

kérdéskört. 

Jelen írásunkban a városi környezet szélrendszerre gyakorolt hatását vizsgáljuk. 

 

 

2. Anyag és módszer 

 

Adataink egy általunk mérőoszlopra felszerelt szélsebesség és szélirány szenzor 

méréseiből származnak. Jelen tanulmányban 2013. október 2. és 2014. január 10. közötti 

időszakot vizsgáljuk. Döntésünket az indokolja, hogy az említett időszakra tehető a 

másodlagos szélmaximum (elsődleges szélmaximum – március; másodlagos szélmaximum – 

november; harmadlagos szélmaximum – július) (TAR K. ET AL. 2005). 

Mérőoszlopunk Debrecen nyugati részén található (1. ábra), melynek földrajzi koordinátái 

47,530 É és 21,577 K. Az oszlop magassága 20 méter, 10 és 20 méteren kanalas anemométer, 

20 méteren szélirányjelző szenzort helyeztünk el, amely egy a Campbell Scientific Ltd. által 

gyártott CR1000 adatgyűjtőhöz csatlakozik. A szélsebesség mérés 1 másodperces 

mintavételezéssel és 10 perces átlagolással; a szélirány rögzítése 10 percenkénti mérés és 

rögzítéssel történt. A szenzorok paraméterei az 1. táblázatban láthatók. 

 
1. táblázat. A szenzorok paraméterei 

 

Szenzor/ 

Adatgyűjtő 

Működési 

hőmérsékleti 

tartomány 

Mérési pontosság Mérési tartomány 

A100R -30 °C +50 °C 1% ± 0,1 ms
-1

 >70 ms
-1

 

W200P -50 °C +70 °C ± 0,2° 0-360° 

 

 
 

1. ábra. A mérőpont helyzete (MEP – Megújuló EnergiaPark) 

 

A szélenergetikai becsléseknél a leggyakrabban alkalmazott módszer a Hellmann-féle 

hatványkitevős módszer: 
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ahol, v1 a z1 magasságban mért sebesség,v2 z2 magasságban mért sebesség, α - az érdességi 

tényező. Az alacsony vegetációjú felszín felett a logaritmikus közelítésből származtatott α 

értéke 0,14. Ez az átlagosan elfogadott alapbecslés. A nappali konvektív felszín közeli 

rétegben 0,07-0,1 értékkel számolhatunk, míg az extrém stabilis rétegződés esetén 0,25-0,35 

értékeket javasolnak (WEINDINGER T. ET AL. 2011; UCAR, A. – BALO, F. 2010; GÖKÇEK, M. ET 

AL. 2007). A városkörnyéki területeken – a nagy érdességű felszínek felett – az átlagos 

hatványkitevő 0,2 körüli (0,14-0,26) (EMEIS, S. 2005). 

A szélsebesség egy tetszőleges z magasságban logaritmikus profillal is leírható, az 

érdességi magasság (z0) és a kiszorítási rétegvastagság (d) segítségével: 

 

 
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: 

 
ahol u* a súrlódási sebesség, κ a Kármán állandó, aminek az értéke 0,4 (MILLWARD-HOPKINS, 

J. 2013; ZAKI, S. A. ET AL. 2011; TSE, K. ET AL. 2013; DREW, D. R. ET AL. 2013). 

 

 

3. Eredmények 

 

Mérőpontunk adatai feldolgozása után a következő eredményeket kaptuk. 

A 2. táblázatban összefoglalva láthatjuk az alapstatisztikák értékei. A minimum nem 

szerepel a táblázatban ugyanis mindkét esetben az értéke 0 ms
-1

 (szélcsend). 

 
2. táblázat. Alapstatisztikák 

 

 Maximum Átlag Szórás Variancia Módusz 

10 m 9,1 1,9 1,4 2,0 0,9 

20 m 11,2 2,6 1,6 2,7 0,9 

 

A vizsgált időszakban a leggyakoribb szélirányok a SE és S közötti, valamint az N 

irányszektorba esnek (10-12%) (2. ábra). Ugyanakkor a különböző irányok legnagyobb 20 

méteren mért átlagsebességei meghaladják 3,5 m/s sebességet (3. ábra). 

 
 

2. ábra. Szélirányok relatív gyakorisága 3. ábra. Szélirányok átlag sebességei 
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A Hellmann-féle hatványfüggvény segítségével származtatott érdességi érték a mért 

időszakban 0,27. Az 4. ábrán az eltérő irányok átlag α értékei láthatók, amiről leolvasható, 

hogy ezen érték a délies és keleties irányokban a legnagyobb, ami a környező tereptárgyak 

(épületek és növényzet) hatásának tulajdonítható (4. ábra). 

   
 

4. ábra. Szélirányok α értékei 5. ábra. Vertikális szélprofil 

 

Az α érték ismeretében magasabb tartományok szélsebességét tudjuk származtatni. Az 5. 

ábrán a szélsebesség magassággal való változása figyelhető meg. 

 

 
 

6. ábra. A szélsebesség és az α napi menete (az idő UTC-ben értendő) 

 

A szélsebesség napi és az α érték napi menete 6 és 15 UTC között fordított kapcsolatot 

mutat, amit a légkör alsó rétegének instabilitása okoz. A szélsebesség növekedésével az α 

értéke csökken. A vizsgált időszak órás α átlagainak szélső értékei 5 UTC-kor 0,36, míg 9 

UTC-kor a legalacsonyabb 0,17. 

A szélsebesség napi menetében három időszakot különíthetünk el: 15 UTC-től 6 UTC-ig 

terjedő időintervallum, amikor az átlagos sebesség 2,5 ms
-1

 körül mozog (± 0,2 ms
-1

); 6 UTC-

től 11:30 UTC-ig terjedő időintervallum, mikor a szélsebesség növekszik (≥2,5 és ≤ 3 ms
-1

); 

11:30 UTC-től 15 UTC-ig terjedő időintervallum, mikor a szélsebesség csökken (≤ 3 és ≥2,5 

ms
-1

). 
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7. ábra. A szélsebesség (ms-1) relatív gyakorisága 

 

A háztartási méretű szélgenerátorok rotorjai a mért magasságban (10 és 20 m), vagy ezek 

között helyezkednek, ugyanis ilyen magas építményekhez nem szükséges szakhatósági 

engedély (aminek megszerzése egyes esetekben szinte lehetetlen – pl. repülőtér 

szomszédságában). Az ilyen típusú szélgenerátorok indító sebessége 2 és 3 ms
-1

 közé esik, 

míg a névleges teljesítményt 8 és 10 ms
-1

 között adják le mérettől és rotor-átmérőtől függően. 

A szélsebesség értékek eloszlása azt mutatja, hogy a leggyakoribb szélsebesség értékek 1 és 2 

ms
-1

 közé esnek, az ennél kisebb és nagyon értékek mindkét magasságban kevesebb számban 

vannak. A 3 ms
-1

-nél nagyobb szélsebesség értékek 10 méteres magasságban 17%, míg 20 

méteren 31%. 

 

 

4. Következtetések 

 

Dolgozatunkban a következő konklúziókat vonhatjuk le: 

 Leggyakoribb szélirányok: DDK, D, DK, ÉÉK. 

 Az α legnagyobb értékei az DDK és KDK irányszektorok közé esik, ami igazolja a 

beépítettség által okozott érdességi értéknövekedést. 

 Az átlag α átlag értéke (0,27) megegyezik a szakirodalomban megállapított értékkel. 

 Az α órás átlagai alapján 5 UTC-kor 0,36 maximuma, valamint 9 UTC-kor 0,17 

minimuma van. 

 A szélsebesség eloszlások alapján mindkét mért magasságban (10 és 20 m) 

leggyakoribb szélsebességek értékek 1 és 2 ms
-1

 közé esnek, ami az esetek 38 és 31%-át 

jelentik. 

 

 

5. További célkitűzések 

 

A fenti eredmények alapján a következő célkitűzést fogalmaztuk meg: 

Figyelembe véve az érdességi és szélsebességek időbeni, horizontális és vertikális 

eloszlását, indokolt a különböző magasságú és teljesítményű szélgenerátor összehasonlítása, 

összhangban az eltérő energiaigényű háztartásokkal. 
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A szélenergia hasznosításának gyakorlati alkalmazhatósága alacsony 

beépítésű városi környezetben 
 

 

Abstract 

 
This study is concerned with the examination of wind energy potential in low built-up urban areas 

(e.g. subdivision, light industrial area). The usability of the wind energy depends on significantly the 

type of the wind generator, the different surface cover and the local wind energy potential. Our 

examination period was between 1st of October 2013 and 25th of March 2014. The results are based on 

a 20 meter high tower settled in the Renewable Energy Park in Debrecen. We used wind speed and 

wind direction measuring instruments at 10 and 20 meter height, and fixed the data every 10 minutes 

and compared them with the capacity curve of six different type of household-size wind generators. In 

our research the size of the grid connected wind generator systems are between 0,3 and 6 kW. As a 

result of our study the wind generators have real possibility in low built-up urban areas to use in 

households and smaller industrial areas. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az utóbbi évtizedekben Magyarországon jelentős kapacitásnövekedést figyelhettünk meg 

az egyre nagyobb teljesítményű szélturbináknak köszönhetően (SZALAI S. ET AL. 2010). 

A szélenergia kutatásaink egyik fő célja annak megállapítása, hogy a szélenergia-

hasznosítás háztartási méretű elterjedésének van-e reális alapja Magyarországon. A 

vizsgálataink egyaránt kiterjednek az energetikai szélmérésre, a támogatási rendszerekre és a 

beruházói hajlandóság vizsgálatára. 

A kutatások helyszíne a Debrecenben működő Megújuló Energiapark, ahol egyszerre 

nyílik mód elméleti és gyakorlati vizsgálatokra. A Park a megújuló energiaforrások működés 

közbeni bemutatását célozza meg, így lehetőség nyílik többek között a szélenergetikai 

vizsgálatok elvégzésére is. A kutatóközpont földrajzi helyzetének köszönhetően reális 

lehetőség nyílik az alacsony városi környezetben a háztartási méretű szélgenerátorok 

telepíthetőségének vizsgálatára. 

A háztartási méretű generátorok telepítési magassága 10 és 20 méter között van, ezért a 

vizsgálataink is ezen a magasságokon történnek. 

 

 

2. Anyag és módszer 

 

Adataink forrása egy 20 méter magas oszlopra szerelt szélsebesség és szélirány szenzorok 
méréseiből származnak. Jelen tanulmányban 2013. október 3. és 2014. március 25. közötti 

időszakot vizsgáltuk. Döntésünket az indokolta, hogy az említett időszakra tehető részben, 

illetve egészben az elsődleges és másodlagos szélmaximum (az elsődleges szélmaximum – 

március; míg a másodlagos maximum – november) (TAR K. ET AL. 2005). 

                                                 
1
Csákberényi-Nagy Gergely Alter Energia Kft., Debrecen E-mail: info@alter-energia.hu 

2
 Lázár István Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: lazar.istvan@science.unideb.hu 

3
 Dr. Szegedi Sándor Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: szegedi.sándor@science.unideb.hu 

4
 Dr. Tóth Tamás Debreceni Egyetem, Meteorológiai Tanszék, Debrecen E-mail: toth.tamas@science.unideb.hu 
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Mérőoszlopunk Debrecen nyugati részén található (1. ábra), melynek földrajzi koordinátái 

47,530 É és 21,577 K. Az oszlop teljes magassága 20 méter. A szélirányjelző szenzort 20 

méteren, a kanalas anemométert 10 és 20 méteres magasságban helyeztük el, amely egy 

Campbell Scientific Ltd. által gyártott CR1000 adatgyűjtőhöz csatlakozik.  

 

 
 

1. ábra. A mérőpont helyzete (MEP – Megújuló Energia Park) 

 

A szélsebesség mérés 1 másodperces mintavételezéssel és 10 perces átlagolással; a 

szélirány rögzítése 10 percenkénti méréssel és rögzítéssel történt. A szenzorok legfontosabb 

paraméterei az 1. táblázatban szerepelnek. 

 
1. táblázat. A szélirány és szélsebesség szenzorok legfontosabb ismérvei (Forrás: 

www.campbellsci.com). 
 

Szenzor 

Működési 

hőmérsékleti 

tartomány 

Mérési pontosság 
Mérési 

tartomány 

A100R -30 °C +50 °C 1% ± 0,1 m/s >70 m/s 

W200P -50 °C +70 °C ± 0,2° 0-360° 

 

Az érdességre és a szélirány eloszlásokra vonatkozó vizsgálatokra jelen tanulmányban nem 

térünk ki. Ezen mérőpont az említett vizsgálatokra vonatkozó elemzéseit egy korábbi 

munkánkban részletesen taglaljuk (LÁZÁR I. ET AL. 2014). 

A vizsgált időszakra vonatkozó termelési értékeket az alábbi képlet segítségével számoltuk 

ki. Számításunk alapja, hogy feltételezzük, hogy a másodperces mintavételezésből származó 

10 perces átlag reprezentálja az átlagolt időszakot. 1 m/s-os intervallumokat hoztunk létre 

melyeknek kiszámoltuk az abszolút gyakoriságát. Ezeket az értékeket beszoroztuk a termelési 

görbe által leírt értékkel. Ezeket a szorzatokat osztani kell 6-tal, ugyanis a termelési érték Wh, 

ebben az esetben viszont 10 perc. Ezen értékek összegzésével az vizsgált időszak 

energiatermelését lehet kiszámítani egy adott turbinatípusra. 
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ahol x a szélsebesség intervallumokhoz tartozó abszolút gyakoriság, y az x intervallum 

névleges teljesítménye. 

A háztartási méretű szélgenerátorok által termelhető energia mennyiségének és 

gazdaságosságának meghatározásához az EU-ban leginkább elterjedt típusokat választottuk 

ki. Megvizsgáltuk az Antek GMbH (http://antek-greenenergy.com) szélgenerátor gyártó 1-6 

kW-os szélgenerátorait, valamint a Leading Edge Turbines Ltd. (www.leturbines.com) 0,3-2 

kW-os szélgenerátorai és az Xzeres Wind Europe Ltd. (www.energymatters.com.au) 2,4 kW-

os szélgenerátorát (2. táblázat). 

A szélsebesség-eloszlásokat vizsgálva (2. ábra) megállapítható, hogy a vizsgált időszakban 

jelentős különbség mutatkozik a 10 és 20 méteres telepítési magasság között. Mivel a 

szélgenerátorok indítási szélsebessége 3 m/s, ezért az az alatti szélsebességek gyakoriságának 

vizsgálata nem releváns. A 3 m/s-nál nagyobb szélsebesség értékek relatív gyakorisága 10 

méteren 19,62%, míg 20 méteren 35,47%, így mindenképpen ez a telepítési magasság 

javasolt. 

 
2. táblázat. A vizsgált szélgenerátor típusok különböző sebességeken termelt energiamennyiségei 

(Wh) 
 

m/s 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Vertex Magna 1 kW 0 0 0 200 400 600 700 850 970 1030 1100 1180 1200 1210 1200 1190 

Vertex Magna 2 kW 0 0 0 50 350 500 700 1000 1100 1400 1600 2000 2300 2300 2300 2300 

Vertex Magna 3 kW 0 0 0 50 400 650 1000 1250 1600 2000 2400 2600 3000 3100 3200 3200 

Vertex Magna 6 kW 0 0 0 100 1000 1500 2000 2500 3000 4000 4600 5500 5800 6000 6000 6000 

Sky-Stream 0 0 0 50 100 230 480 800 1190 1680 2100 2310 2400 2400 2400 2400 

LE-300 0 0 0 6 13 25 40 62 90 118 147 177 200 225 247 265 

LE-600 0 0 0 6 25 73 100 166 220 300 400 509 600 660 700 725 

LE-2000 0 0 0 45 130 260 400 640 940 1310 1610 1860 2000 2150 2280 2330 

 

 

3. Eredmények 

 

A szélenergia hasznosítás Magyarországon jelenleg leginkább a nagy teljesítményű 

szélerőművekre korlátozódik. A háztartási méretű szélgenerátorokkal kapcsolatos kutatások 

érdemben járulnak hozzá az ilyen eszközök terjedését befolyásoló okok feltárásához. 

 
 

2. ábra. A szélsebesség relatív gyakorisága 10, illetve 20 méteres magasságban 
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A generátorok indítási szélsebessége 3 m/s, de a névleges teljesítményt csak 8-10 m/s-on 

érik el. Ez azt jelenti, hogy Debrecenben várhatóan az idő 99%-ában csak a leadható 

maximális teljesítmény egy részével lehet számolni. 

A vizsgált időszakban (2013. október 3. és 2014. március 25. között) összesen 173 nap 

alatt 10 méteres magasságban az 1 kW-os Vertex generátor 635,9 kWh energiát termelt, míg 

ugyanezen időszakban az 6 kW-os szélgenerátor 1378,7 kWh-t (3. táblázat). Ha ezeket az 

értékeket kivetítjük egy éves termelésre, és feltételezzük, hogy a generátorok a vizsgált 

időszakon kívül is ugyanezeket az értékeket adják le, akkor az 1 kW-os Vertex turbina 

1341,67 kWh termelést hozna, míg a 6 kW-os Vertex turbina esetében ez 2908,89 kWh jelent. 

A vizsgált időszak tartalmazza az elsődleges és másodlagos maximumot, így várhatóan 

hasonló tendenciát feltételezve az éves termelés a vizsgált időszakinál nagyobb lesz. 

Ugyanakkor meg kell jegyezni azt is, hogy a vizsgált időszak nem tart. 

 
3. táblázat. A különböző szélgenerátorok össztermelése a vizsgált időszakban és egy évre 

vonatkoztatva 
 

 

Vertex 

Magna 1 

kW 

Vertex 

Magna 2 

kW 

Vertex 

Magna 3 

kW 

Vertex 

Magna 6 

kW 

Sky-Stream LE-300 LE-600 LE-2000 

10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 10 m 20 m 

A vizsgált 

időszak 

termelése 

635 1086 499 918 636 1173 1378 2533 291 575 29 55 67 130 291 551 

Éves 

termelés 
1341 2292 1054 1937 1342 2476 2908 5345 615 1214 62 116 142 274 615 1164 

 

Megvizsgáltuk, hogy ugyanezen időszak alatt 20 méteres magasságban az 1 kW-os Vertex 

generátor 1086,6 kWh energiát termelt, míg ugyanezen időszakban az 6 kW-os szélgenerátor 

2533,8 kWh-t. Ha ezeket az értékeket kivetítjük egy éves termelésre, és feltételezzük azt, 

hogy a generátorok a továbbiakban is ugyanezeket az értékeket adják le, akkor az 1 kW-os 

Vertex turbina 2292,4 kWh termelést hozna, míg a 6 kW-os Vertex turbina 5345,9 kWh 

termelést. 

A 10 és 20 méteres magasság között lényeges eltérés mutatkozik, ezért megvizsgáltuk, 

hogy a termelékenységben mennyi javulás érhető el a magasság növelésével (4. táblázat). 

 
4. táblázat. A szélgenerátor típusok termelt energiakülönbségei 

 

Teljesítmény 

% 

Vertex 

Magna 1 kW 

Vertex 

Magna 2 kW 

Vertex 

Magna 3 kW 

Vertex 

Magna 6 kW 
Sky-Stream LE-300 LE-600 LE-2000 

20 m-10 m 170,9 183,7 184,5 183,8 197,3 186,2 192,3 189,0 

 

Az eredmények egyöntetűek, azaz a 20 méteres magasságban a 10 méteres magassághoz 

viszonyítva 170,9% és 197,3% közötti értékkel növekszik, azaz közel duplájára nő a leadott 

teljesítmény. 

Megvizsgáltuk a vizsgált szélgenerátor típusok árait, amely során megállapítható, hogy a 

kW-onkénti egységár átlagosan 870 973 Ft (5. táblázat). 

 
5. táblázat. A szélgenerátor típusok árai 

 

 
Vertex 

Magna 1 kW 
Vertex 

Magna 2 kW 
Vertex 

Magna 3 kW 
Vertex 

Magna 6 kW 
SkyStream LE-300 LE-600 LE-2000 

Árak 729 564 Ft 1 230 907 Ft 2 869 937 Ft 6 115 563 Ft 1 343 234 Ft 490 366 Ft 533 966 Ft 1 125 373 Ft 

Egységár 

kW 
729 564 Ft 615 454 Ft 956 646 Ft 1 019 261 Ft 559 681 Ft 1 634 553 Ft 889 943 Ft 562 687 Ft 
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Összevetve a kapott eredmények a napelemes rendszerek kW-onkénti egységáraival, akkor 

megállapítható, hogy a szélgenerátorok egységára nagyságrendileg 300 000 Ft/kW-tal 

drágább, mint a napelemes rendszerek egységárai. Saját számításaink alapján a napelemes 

rendszerek 2008 óta drasztikusan csökkentek, mintegy 80%-kal. Ezzel szemben a 

szélgenerátoros rendszereknél ilyen mérvű csökkenés nem következett be. A napelemek és 

szélgenerátorok együttes alkalmazásával az úgynevezett hibrid rendszerekkel – köszönhetően 

a szolár résznek – a fajlagos költségek mérsékelhetőek. További előnye az ilyen 

beruházásoknak, hogy a két időjárásfüggő megújuló energiaforrás időben egészen jól 

kiegészíti egymást. A szélenergia inkább az átmeneti (tavasz, ősz) és a téli időszakokban, míg 

a napenergia a késő tavaszi és a nyári hónapokban aknázható ki leginkább (TÓTH T. 2004; 

BARTHA S. 2009). 

Megvizsgáltuk, hogy az egyes szélgenerátor típusok évente mennyi megtakarítást 

generálhatnak 50 Ft/kWh egységáron számítva.  

 
6. táblázat. A megtermelt elektromos energia feltételezett bevétele 

 

  

Vertex 

Magna 1 kW 

Vertex 

Magna 2 kW 

Vertex 

Magna 3 kW 

Vertex 

Magna 6 kW 
Sky-Stream LE-300 LE-600 LE-2000 

Éves 

termelés 10 

méter 

67 083 Ft 52 724 Ft 67 107 Ft 145 444 Ft 30 788 Ft 3 134 Ft 7 148 Ft 30 791 Ft 

Éves 

termelés 20 

méter 

114 622 Ft 96 862 Ft 123 813 Ft 267 294 Ft 60 746 Ft 5 837 Ft 13 747 Ft 58 203 Ft 

 

Azt feltételeztük, hogy a szélgenerátorok nem termelnek vissza a hálózatra, kizárólag a 

háztartások saját fogyasztását csökkentik. 

A szélgenerátorok bekerülési költségéből és termelési adataiból (7. táblázat) látható, hogy 

várhatóan hány év lesz a megtérülési idő, nem számolva karbantartási költségekkel. Ezekből 

az adatokból következik, hogy a megtérülési idő sokkal kedvezőbb 20 méteres magasságban, 

mint 10 méteres magasságban, így egyértelmű, hogy a generátorok célszerű telepítési 

magassága 20 méter. 

 
7. táblázat. A szélgenerátorok megtérülési ideje 

 

Megtérülési idő (év) 

Vertex 

Magna 1 

kW 

Vertex 

Magna 2 

kW 

Vertex 

Magna 3 

kW 

Vertex 

Magna 6 

kW 

Sky-Stream LE-300 LE-600 LE-2000 

Megtérülés 10 méter 10,9 23,3 42,8 42,0 43,6 156,5 74,7 36,5 

Megtérülés 20 méter 6,4 12,7 23,2 22,9 22,1 84,0 38,8 19,3 

 

A 20 méteres magasságot vizsgálva az is egyértelmű, hogy a szélgenerátorok megtérülési 

ideje általánosságban 10 és 25 év között van. A vásárlói preferenciákat vizsgálva egy korábbi 

tanulmányban megállapítottuk, hogy a beruházók beruházási hajlandósága 4-5 év, vagy az 

alatti megtérülés esetén van meg. A jelenlegi magyarországi körülmények között ezekből 

következően egyéb tényezőknek is szerepet kell játszania ahhoz, hogy egy szélgenerátoros 

beruházás létrejöjjön. Ilyen tényező lehet például az elektromos hálózat kiépítésének hiánya. 

 

 

4. Következtetések 

 

Vizsgálataink alapján Magyarországon a jelenlegi körülmények között nem várható a 

háztartási méretű szélgenerátorok jelentős mérvű elterjedése, melynek az okai a következők: 
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 A háztartási méretű szélgenerátorok esetében a 20 méter vagy a fölötti telepítési 

magasságot javasoljuk, ugyanis így radikálisan csökkenthető a megtérülési idő. 

 Amennyiben a szélgenerátorok esetében is bekövetkezik egy radikális méretű elterjedés, 

a napelemes rendszerekhez hasonlóan és ezáltal a bekerülési költség legalább 50%-kal 

csökken, ez esetben is várható Magyarországon is, a nagyobb méretű térnyerése 

ezeknek a rendszereknek. 

 Amennyiben a megújuló energiaforrásokból származó elektromos áram átvételi árat 

jelentősen, 70-90 Ft/kWh közé, vagy e fölé emeli a kormányzat a megtérülési idő így is 

radikálisan csökken 4-8 év közé, amely révén szintén várható a szélgenerátoros 

rendszerek radikálisabb elterjedése. 

 Amennyiben az Európai Uniós, vagy hazai támogatási rendszer lehetővé teszi 

szélgenerátoros rendszerek telepítését, és minimum 50%-os vissza nem térítendő 

támogatási arányt lehet elérni a beruházóknak, a beruházási kedv ezen a területen 

szintén drasztikusan emelkedne. 
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A nap- és a szélenergia tendenciái Eger térségében az 1976-2005 közötti, 

monoton emelkedő félgömbi hőmérséklet tükrében 
 

 

Abstract 
 

Solar and wind energy tendencies in the mirror of the hemispherical mean temperature in 

monotonically warming 1976-2005 period. Global radiation measured at horizontal surfaces and 

near-surface wind-speed cube measured at 10 m height elaborated by the Hungarian Meteorological 

Service as digital maps with 0.1 x 0.1 deg resolution are analysed. Both data sets were homogenised 

by the MASH method. Interpolation was performed by the MISH theory and software. The study 

tackles solar and wind energy over the ca. 50 x 50 km2 (6 x 8 grid-points) region, in the 1976-2005 

period. These 30 years exhibited warming over the Northern Hemisphere, though the observed 

regression does not necessarily represent causal relationship with the global tendencies. The 

computed 2-3% increase of solar radiation for 0.5 K global warming reminds the GCM-simulated 

changes. On the other hand, the estimated -25% decrease of wind cube is unrealistic and likely 

affected by observation errors. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Egy térség társadalmi és gazdasági fejlődését többek között olyan természetföldrajzi 

tényezők is meghatározzák, mint az éghajlat, a domborzat és a víz rendelkezésre állása. E 

kapcsolatok állnak a középpontjában azoknak a kutatásoknak, amiket az Egri Energia Régió 

23 településére és ezek környezetére nézve 2012-ben megkezdtünk a TÁMOP-4.2.2.A-

11/1/KONV-2012-0016. projekt keretében. Az OMSZ-szal és az MTA CSFK 

Földrajztudományi Kutatóintézetével közösen kutatott terület nagysága 718 km
2
, népessége 

2009-ben 92 483 fő volt. 

A térség nap- és szélenergia készletét ezen kötet másik tanulmánya (RÁZSI A. ET AL. 2014) 

mutatja be a közelmúlt éghajlati feltételei között. A jelen közlemény ennek kiegészítése 

egyetlen vonatkozás, a megfigyelt adatokban tapasztalt tendenciák és a félgömbi hőmérséklet 

közötti statisztikai kapcsolatok tekintetében. Ehhez az 1976-2005 közötti, az északi féltekén 

monoton növekedő tendenciát mutató átlaghőmérséklet és a helyi globálsugárzás (vízszintes 

felületre eső napenergia), illetve a szélsebesség köbe (10 m magasságban mért szélenergiával 

arányos mennyiség) közötti regressziós kapcsolatokat állapítjuk meg. 

Tanulmányunkban elsőként bemutatjuk a sugárzási- és széladatokat (2. fejezet), majd a 

regresszió-számítás instrumentális változók felhasználását igénylő módszerét, ahol kitérünk a 

félgömbi átlaghőmérsékletre (3. fejezet). A globálsugárzásra és a szélsebességre kapott 

eredményeket a 4. és 5. fejezetben ismertetjük. Írásunkat a 6. Megvitatás című fejezet zárja. 
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2. Adatok 

 

Az alábbiakban az Egri Energia Régiót (1. ábra) tartalmazó, kb. 50 x 50 km
2 

területű 

négyzetre vonatkozó számításokat fogunk bemutatni. A vizsgált területet a 47,6 and 48,1 fok 

északi szélességgel és a 20,0 és 20,7 fok keleti hosszúsággal jellemezhető sarokpontok 

határolják. A terület mérete 6 x 8 rácspont. Az adatokat (www.carpatclim-eu.org) 

adatbázisból töltöttük le. 

Az interpolációt a teljes ország, sőt néhány határon túli, hosszú idősorú állomásai alapján 

végezték az OMSz kutatói. A rácsponti adatok1961 és 2010 között készültek el, de a vizsgálat 

céljára az 1976-2005 közötti, monoton globális melegedést mutató időszakot használtuk fel, 

amely az IPCC (2013) Jelentés szerint is emelkedő tendenciát mutat (2. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Az Egri Energia Régió elhelyezkedése a 0.1 x 0.1 fokos földrajzi hálózatban. A fekete pont 

Eger középpontja, míg a vonalak a 23 település igazgatási határait jelölik. 

 

A számításokat változatos domborzatú területre végeztük el. A terület átlagos tengerszint 

feletti magassága 205 m, de a 48 rácspont magasságának szórása 150 m. A legmagasabban 

fekvő rácspont 866 méterrel emelkedik a tengerszint fölé, míg a legalacsonyabb rácspont 

csupán 86 méterrel. A 100 méternél is mélyebben fekvő rácspontok száma 12 (25%), míg 

ugyanennyi rácspont 300 méternél is magasabban van. Ezeket a sajátosságokat az 

interpolációs eljárás figyelembe veszi. 

Az állomási adatokat még az interpoláció előtt homogenizálásnak vetették alá (MASH, 

SZENTIMREY T. 1999). Az alkalmazott interpoláció (MISH, SZENTIMREY T. – BIHARI 2006) 

sajátossága, hogy a térbeli korrelációk mellett figyelembe veszi az időbeli kapcsolatokat is. 

Mindkét eljárás megismerhető a http://www.carpatclim-eu.org/docs/mashmish/mashmish.pdf. 

Az adatbázisban a globálsugárzást a hosszú sorú állomások kis száma miatt mindenütt az 

ANGSTRÖM (1924) formulával számolták, amit PRESCOTT (1940) módosított: 

aCC R
N

n
R 








 50,025,0  ,       (1) 

ahol: RCC globálsugárzás [MJ m
-2

 d
-1

], 

n/N relatív napfénytartam [-], 

n aktuális napfénytartam [óra], 

N maximálisan lehetséges napfénytartam (nappal hossza) [óra], 

Ra légkör külső határára érkező sugárzás [MJ m
-2

 d
-1

]. 
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Megjegyezzük, hogy MIKA J. ET AL. (2014) elvégezte az így kapott globálsugárzás adatok 

verifikációját Eger állomás adataival a hozzá legközelebb, 1 km-nél kisebb távolságra eső 

rácspontra vonatkozóan 2001 és 2010 között. Az eredmény mind az átlagok, mind más 

magasabb statisztikai momentumok esetében – erre az egyetlen pontra – kiváló eredményt 

adott úgy, hogy a rácsponti adatok előállításakor Eger adatait nem vették figyelembe sem a 

napfénytartam, sem a globálsugárzás vonatkozásában. 

A szélsebesség adatokat ugyancsak országos és határon túli adatokból állították elő az 

OMSz szakértői. A fentihez hasonló verifikáció MIKA J. ET AL. (2014) azonban azt mutatta ki, 

hogy a szomszédos rácspont széladatai jelentősen fölé becslik a tényleges szélsebességet. A 

különbség oka az lehet, hogy a rácsponti adatok – a terület egységes volta érdekében – csak a 

nappali órák három mérését tudták felhasználni. A szélcsendes éjszaka kihagyása a szélköbök 

napi átlagai tekintetében már bő 25%-kal túlbecslik a ténylegesen megfigyelt értékeket. 

 

 

3. Az instrumentális változók módszere 

 

A módszer segítségével egy viszonylag rövid, globálisan melegedő időszakban 

számszerűsítjük a félgömbi átlaghőmérsékleti sorok és valamely helyi adatsor közötti lineáris 

regressziós kapcsolatot. A vizsgált időszak az 1976 és 2005 közötti 30 év, amikor a félgömbi 

hőmérséklet erősen melegedő (+0,36 K/évtized) trendet mutatott. Az alábbi módszer a 

szeletelés módszerének (MIKA J. 1988) egyszerűsített változata, amely ugyan nem igényel 

százéves hosszúságú idősorokat, de nincs mód az egyszerű szignifikancia vizsgálatra. 

Egyik lehetséges módja annak, hogy megbecsüljük egy lineáris sztochasztikus kapcso-

latnak (Y=Y0+bx) a b regressziós együtthatóját, az instrumentális változók módszere, melyet 

GROISMAN és kollégái (VINNIKOV, K. YA. 1986) alkalmaztak először a klimatológiában. Ez az 

eljárás (KÖRÖSI ET AL. 1990) abban az esetben ajánlott, amikor korrelációt feltételezünk a 

független változó megfigyelt értékei és a függő változó reziduális értékei között. Egy 

instrumentális változó kritériumai a következők:  

 nem-zéró korreláció a független változó megfigyelt értékeivel 

 a korreláció hiánya a független változó hibáival 

 a korreláció hiánya a regresszió maradékaival (hibáival) a független változóban 

Egy Z instrumentális változó esetében a lineáris regressziós együtthatót az alábbi 

kovarianciák hányadosaként számítjuk ki:  

),(

),(

ZXCov

ZYCov
b         (2) 

A mi megközelítésünkben az X független változó a félgömbi átlaghőmérsékletek sorozata 

(JONES, P. D. ET AL. 2012, http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/), Y a helyi éghajlati 

elem (esetünkben pl. a globálsugárzás), a Z instrumentális változó pedig egy 30 elemű vektor, 

amelynek komponensei 1976, 1977, …, 2005. Az alkalmazott módszer lehetővé teszi a 

regressziós együttható torzítatlan, pontszerű becslését. Ugyanakkor nehéz szignifikancia 

kritériumot megadni ezekhez a pontszerű becslésekhez (VINNIKOV, K. YA.  1986), ami 

kétségkívül hátrányt jelent a hagyományos regressziós közelítésekkel szemben, melyek 

hosszabb idősorokat követelnek. 
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2. ábra. Az északi félgömb átlaghőmérséklete a Kelet-Angliai Egyetem számításai szerint 

(http://www.cru.uea.ac.uk/cru/data/temperature/#sciref). (A közölt számítások ezeket az adatokat 

1976 és 2005 között használták fel.) 

 

 

4. Változások a globálsugárzásban 

 

Mint ez a 3. ábrán látható, a globálsugárzás az év folyamán túlnyomó többségben pozitív 

előjelű kapcsolatot mutatott a félgömbi átlaghőmérséklettel. Csak az őszi évszakban csökkenti 

a felhőzet tapasztalt növekedése ezeket az értékeket. A téli, tavaszi, nyári, illetve őszi értékeke 

rendre +3,3; +3,9; +2,3, illetve -0,5%-os változást jelent. Az évi összes változás +2,4%. 

Számottevő az ingás a területen belül, nemcsak az abszolút, de relatív arányok terén is. 

Ugyancsak a fenti évszakok, illetve évi összegek terén a legnagyobb és legkisebb változások 

rendre a következők: télen +1,6 – 3,7%; tavasszal +3,3 – 4,8%; nyáron 1,6 – 3,9, illetve ősszel 

-1,2 – +0,3; évi összegként +1,9 és 3,4% között. 

A különbségeknek határozott területi rendje van, amint ezt a 4. ábra bal oldalán be is 

mutatjuk. Ezen a százalékos változásokat kiátlagoltuk a 8-8 rácspontra és így hat-hat övezetes 

átlagot kaptunk. Három évszakban a változás relatív értéke növekszik (pozitív irányba 

tolódik) a földrajzi szélességgel, míg télen csökken. 

 
Tél 

 

 
Tavasz 
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3. ábra. A globálsugárzás megváltozása 

(MJ/m2) a vizsgált térségben, 0,5 oC-os 

félgömbi melegedés esetén az 1976-2005 

közötti empirikus regressziós kapcsolat 

alapján. Évszakos és éves összegek. 

 

 

5. Változások a szélsebesség köbében 
 

A szélsebesség napi értékeit harmadik hatványra emelve, majd ezeket a napi értékeket 

összegezve egy szélenergia szerű mennyiséget állítottunk elő. Itt elsősorban a relatív változás 

az érdekes, azaz a teljes 30 év (1976-2005) átlagához viszonyított eltérés. Valójában a 

szélenergia arányos a levegő sűrűségével is, de az ideális gáz állapotegyenletéből (p/ρ = RT) 

kiindulva, 1 K hőmérsékletváltozás is csak 0,3%-os változást okoz, állandó nyomás mellett. 

Folytatva a globálsugárzás ismertetését, először e megváltozások övezeten belüli értékeit 

elemezzük. A 4. ábra jobb oldalán nagyon erős változást és annak is valószínűtlenül meredek 

övezeten belüli csökkenését látjuk a földrajzi szélesség mentén mindössze 0,5 fokkal 

északabbra húzódva. E változás nagysága, még inkább annak erős zonalitása gyanút keltő 

jelenség, ami nem erősíti a rácsponti széladatok megbízhatóságába vetett hitünket. 

Végül, az 5. ábrán bemutatjuk a félévi változások relatív értékeit. A terület átlagában a téli 

félévben a -22,6%-os, míg a nyári félévben -33,6%-os csökkenés adódik a regressziós 

eljárásból 0,5 
o
C félgömbi melegedésre átszámítva. Ekkora változások aligha hihetőek, bár 

közvetlenül nem vezethetők le abból a tényből (MIKA J. ET AL. 2014), hogy a napi 

szélsebességet az éjszakai órák kihagyása túlbecsüli. Az évi összes energia relatív 

megváltozása -27,8%. 

A szélsebesség köbének erős változásai összhangban vannak a havi átlag szélre elvégzett 

ugyanilyen vizsgálatokkal. A szélsebesség csökkenései a téli és a nyári félévben valamint évi 

összegben rendre -5,1%, -9,4%, ill. -7,3%. Ha e számokat megszorozzuk 3-mal, (vö. 

hatványfüggvény deriválása) akkor hozzávetőleg megkapjuk a szélköbök megváltozásait. 
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4. ábra. A relatív változások övezetes rendje 0,5 K félgömbi melegedésre átszámítva a négy évszakban 

a térség kb. 50 x 50 km-es területén. Balra a globálsugárzás, jobbra a napi szélsebesség köbének 

relatív változásai láthatók. 

 

 
Télifélév 

 

 
Nyárifélév 

 

5. ábra. A szélsebesség köbének relatív változásai (%) a vizsgált térségben, 0,5 °C-os félgömbi 

melegedésre átszámítva az 1976-2005 közötti kapcsolat alapján. Féléves változások. 

 

 

6. Megvitatás 

 

Egy korábbi tanulmányunkban (MIKA J. ET AL. 2006) az időnek instrumentális változóként 

szerepeltetéséhez szükséges, monoton globális melegedésnek szintén megfelelő 1973-1996 

időszakban megvizsgáltuk a felhőzet alakulásának kapcsolatát a félgömbi átlaghőmérséklettel. 

Ehhez felhasználtuk a felszínről történt vizuális felhő-fedettségi idősorok adatsorait (HAHN, 

C. J. – WARREN, S. G. 1999). Az állomási adatokat először 2,5 x 2,5 fokos gömbi négyzetekbe 

rendeztük, amelyekbe mindig jutott 4−23 darab állomás. A mi térségünket tartalmazó 

nagyobb terület átlagában a téli félévben -4%-os, míg a nyári félévben -5%-os 

felhőzetcsökkenés tartozott. Figyelembe véve az Angström formula együtthatóit, ez 

egybecseng a fentebb kapott, 2-3%-os globálsugárzás növekedéssel. 

Természetesen a kapott regressziós együtthatók szigorúan csak a vizsgált 30 évre érvényesek. 

Extrapolációjuk a jövőre nézve egyáltalán nem biztos, illetve független fizikai igazolást kíván, 

hiszen a fenti egyezés is csak kb. ennek az időszaknak az érvényességét erősíti, kiterjeszthetőségét 

nem. Erre az IPCC (2013) Jelentés 12.17 ábrája utal, ahol a legenyhébb kibocsátás-növekedés 

szerint is pár százalékos felhőzetcsökkenés várható 2081-2100-ra az 1986-2005 évekhez képest. 

Előjelét és nagyságrendjét tekintve tehát helytálló, független becslést kaptunk a globálsugárzás 

változására, ami nagy valószínűséggel nem csak a vizsgált 30 év véletlen velejárója. Ugyanakkor, 

a szélenergiát közelítő eljárás nehezen hihető mértékben erős csökkenést adott, ami a 
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megfigyelési adatokkal kapcsolatos gyanakvásra ad okot, akkor is, ha az éjszakai szélcsendesebb 

órák kihagyásából a változás irreálisan gyors felerősödése még nem következik. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 
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A nap és a szélenergia együttes eloszlása Eger térségében 
 

 

Abstract 

 
Apropos of the renewable energy resources, including solar- and wind energy, we can read some 

recommendations ensuring the most effective and the steadiest energy-supply, it is worth settling so 

called hybrid systems. This also means, that it is worth installing wind turbines and sun-collectors 

together, because if the weather is sunny – then the sun collectors can produce energy in the most 

effective way – it often goes with calm, however, if the weather is cloudy, but windy, in that case wind 

turbines can provide us with the necessary amount of energy. In our project we tried out how this 

recommendation (which is often referred to as a fact) suits to the area of the „Kísérleti Régió” in Eger 

and what the correlation is between the two parameters, whether it is worth combining the two energy 

producer tools for the sake of steady energy supply. 

 

 

1. Bevezetés, a kutatás háttere 

 

Ha a megújuló energiaforrások, köztük a nap-, és a szélenergia, hasznosításáról olvasunk 

ajánlásokat a megújuló energiatermelő eszközök forgalmazói részéről, gyakran lehet arról 

olvasni, hallani, hogy a leghatékonyabb, legegyenletesebb energiaellátás biztosítása 

érdekében érdemes úgynevezett hibrid rendszereket telepíteni. Ez pontosabban fogalmazva 

azt jelenti, hogy szélturbinát és a napelemeket együtt érdemes üzembe helyezni, mert ha 

napos idő van, azaz a napelemek a lehető leghatékonyabban tudnak energiát termelni, akkor 

az gyakran szélcsenddel jár együtt, viszont ha borult, de szeles időjárás jellemző, akkor a 

szélturbinák biztosítják számunkra a szükséges energia mennyiséget. Kutatásunkban, a 

TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016. projekt keretében, azt vizsgáltuk meg, hogy ez a 

gyakran tényszerűen közölt ajánlás mennyire felel meg az Egri Energia Régió 23 településére 

és ezek környezetére nézve, azaz valóban érdemes-e kombinálni ezt a két energiatermelő 

eszközt. 

Hogy meggyőződjünk az ajánlás megalapozottságáról a Carpatclim adatbázisban számított 

napi átlagos széladatokat hasonlítottuk össze a napi globális sugárzás összegével. 

 

 

2. A Carpatclim adatbázis 

 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat (OMSZ) 8 további ország közreműködésével hozta 

létre a Carpatclim adatbázist, ami egyedülálló sűrűséggel reprezentálja a Kárpát-medence 

klimatológiai adottságait 1961-2010 között. Az adatok előállítása az OMSZ Éghajlati 

Osztályán kifejlesztett adathomogenizálási: MASH (Multiple Analysis of Series for 

Homogenization) és interpolációs: MISH (Meteorological Interpolation based on Surface 

Homogenized Data Basis) eljárásokon alapul. 
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Az adatok időbeli felbontása a legtöbb paraméterre napi sűrűségű. A térbeli felbontás 

0,1°x 0,1, ami az Egri járás földrajzi szélességén körülbelül 7 km x 11 km-nek felel meg 

(http://www.met.hu). 

 

 

3. A globális sugárzás és a napi szélátlag adatok összehasonlítása 

 

A vizsgálathoz a Carpatclim adatbázis 1961. január 01-jétől kezdődő, és 2010. december 

31-ig tartó ötven éves napi adatsorát használtuk. Először az adatokat hónap, nap szerint 

rendeztük, és dekádokra bontottuk, így harminchat dekád, és egy pentád, dekádonként ötszáz 

(az utolsó időintervallumban kettőszázötven) adat állt rendelkezésre a további 

összehasonlításokhoz. Az így előállt adatokkal dekádonként korrelációszámítást végeztünk, 

amelynek a régión belül található rácspontjaira vonatkozó végeredményét az 1. ábra mutatja 

meg. 

 

 
 

1. ábra. A dekádokra vonatkoztatott korrelációszámítások éves menete az Egri Kísérleti Régióra 

vonatkoztatva rácspontonként 

 

Ha igaz lenne az állítás, hogy a hibrid rendszerek egyenletesebb ellátást tudnak biztosítani, 

akkor a dekádonként számított korrelációk jelentős részének negatív szignifikáns eltérést 

kellene biztosítania, de ahogy az 1. ábrán is látható, és az 1. táblázatban is látszik, erős 

negatív összefüggés sehol sincs, és gyenge negatív összefüggés is csak az esetek alig több 

mint 10%-ban található. Általánosságban az általunk vizsgált adatokból az látszik, hogy nincs 

következetes összefüggés az adatok között, viszont az évnek téli időszakaiban pont a pozitív 

összefüggés dominál. 

 
1. táblázat. Szignifikáns eltérések száma az összes rácspontra vonatkoztatva 

 

Gyenge pozitív összefüggés 63 

Gyenge negatív összefüggés 38 

Nincs szignifikáns összefüggés 195 

-0,22

-0,12

-0,02

0,08

0,18

1 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 25 27 29 31 33 35 37

lambda: 20,4
fi: 48,0

lambda: 20,5
fi: 48,0

lambda: 20,2
fi: 47,9

lambda: 20,3
fi: 47,9

lambda: 20,4
fi: 47,9

lambda: 20,5
fi: 47,9

lambda: 20,3
fi: 47,8

lambda: 20,4
fi: 47.8

szignifikancia szint
(pozitív korreláció)



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
SZÉL- ÉS NAPENERGIA 

 

92 

 

Ez a végeredmény egy gyakorló szinoptikus meteorológus számára nem okoz túl nagy 

meglepetést. A következő fejezetben megvizsgáljuk az egyes időszakokra általában milyen 

időjárás jellemző, és az milyen összefüggést generálhat a két időjárási paraméter között. 

 

 

4. Szinoptikus magyarázatok 

 

4.1. Általános megfontolások 

 

Magyarország szélviszonyainak kialakulásában két fő tényező eléggé bonyolult 

kölcsönhatása állapítható meg. Az egyik döntő tényező az általános légcirkuláció által 

meghatározott alapáramlás, a másik pedig a helyi domborzati viszonyokból eredő módosító 

hatás. (PÉCZELY, Gy. 1979.) Ehhez járulnak hozzá a helyi szelek, melyek a földfelszín 

anyagában, vízszintes és függőleges tagoltságában, a besugárzásra való kitettségében rejlő 

különbségek okozta eltérő nappali felmelegedés és éjszakai lehűlés miatt elinduló 

sűrűségkiegyenlítődés révén alakulnak ki. 

Az Egri Energia Régió domborzati viszonyai igen változatosak, a szél iránya és sebessége 

is erősen változik egyrészt a tengerszint feletti magassággal, másrészt pedig a lejtők, völgyek 

égtáj szerinti irányultságával. A terület kívül esik az országra jellemző két fő szélcsatornán: az 

északnyugati, valamint az északkeleti szélcsatorna általi képzeletbeli „V” alak középén, 

kevésbé szeles területen fekszik. Előbbi szélcsatorna az Atlanti-óceán és a Földközi-tenger 

felől érkező ciklonok jellegzetes hatását mutatja, míg utóbbi a Kelet-európai síkság felett 

kialakuló anticiklonokkal magyarázható (MERSICH, I. 2001.). 

A szélsebesség változásának jellegzetes napi menete is van. A napi minimális 

szélsebességek általában éjjel fordulnak elő, amikor a besugárzás megszűnésével a 

légmozgások mérséklődnek. Míg a nap legszelesebb időszaka a déli, kora délutáni órákra 

tehető, amikor a legerősebb a besugárzás. 

A borultság területi és éves eloszlása kevésbé mutat változatos képet. A legtöbb napsütést a 

magas hegyeink és a délkeleti országrész kapja. A legtöbb felhő a téli hónapokban (okairól 

később lesz szó), a legkevesebb pedig a nyár második felében fordul elő. 

 

 

4.2. A gyenge téli pozitív korreláció magyarázata 

 

Ahhoz, hogy megértsük a téli hónapokban a szél és a napsugárzás kapcsolatát, az inverzió 

témakörét kell először körüljárnunk. Az inverzió fordított hőmérsékleti rétegződést jelent a 

légkörben, és ilyenkor a magassággal nem csökken, hanem nő a hőmérséklet. 

Jelentősége abban áll, hogy egy ilyen hőmérsékleti rétegződés ebben a rétegben a 

függőleges irányú légmozgásokat kizárja. A sűrű, nehéz hideg levegő a légoszlop alján megül, 

így a magasban állandóan mozgásban lévő levegőből származó örvények, melyek szelet 

keltenének a felszínen is, nem tudnak ebbe a rétegbe lehatolni. Ilyen időjárási helyzetekben 

alig van légmozgás. Ez a téli hónapokban jellegzetesen az anticiklonális szinoptikus mező 

következménye. 

Inverzió ezen kívül melegadvekció esetén is gyakran előfordul a Kárpát-medencében. A 

magasban érkező egyre enyhébb levegő nem tudja kiszorítani a felszín közelében télen 

legtöbbször meglévő hideg légréteget, hanem fölé csúszik, stabilizálja az inverziót, mintegy 

termikus falat képezve a légáramlás megindulása előtt. Különösen az Északi-középhegység 

területére jellemző, hogy a magasban, akár már a Kékes-tetőn is viharos szél fúj, a hegyek 

lábainál ezzel szemben meg se rezdül a levegő. 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
SZÉL- ÉS NAPENERGIA 

 

93 

 

A téli félév gyakori jelensége, az inverzió gyakori látványos megjelenése a köd. 

Legtöbbször az éjszakai kisugárzás hatására alakul ki. Ekkor ugyanis a felszín közvetlen 

közelében erősen lehűlő levegőben apró, lebegő vízcseppek alakjában kicsapódik a levegőben 

meglévő nedvesség. Az éjszaka képződő köd az őszi, téli időszakban szél hiányában sokszor 

nagyon nehezen, vagy egyáltalán nem oszlik föl napközben sem, akár napokig is képes 

megmaradni. Ekkor az egymást követő éjszakákon a ködréteg annyira megvastagodhat, hogy 

az a felszínről kiinduló sugárzást nem engedi a világűr felé eltávozni, hanem foglyul ejti , és 

részben visszasugározza a felszín felé. Ezáltal a felszín további lehűlése megszűnik, sőt a talaj 

mélyebb rétegeiből lassan fölfelé érkező hő hatására kissé melegszik is. A kisugárzás döntő 

része eközben áthelyeződik a ködréteg tetejére, a további lehűlés ott folytatódik. A ködréteg 

legalsó rétegének csekély melegedése, ill. tetejének hűlése pedig azt eredményezi, hogy a 

ködréteg és ezzel együtt az inverziós réteg megemelkedik pár száz méteres magasságba. A 

hőmérsékleti rétegződést ekkor úgy képzelhetjük el, hogy a magassággal fölfelé haladva pár 

száz méterig csökken a hőmérséklet. A ködréteg fölött kb. 50 m-rel van a leghidegebb rész. E 

fölött pedig egy hirtelen hőmérsékleti ugrás következik be, néhány 10 m-en belül akár 5-10 

Celsius fokot is emelkedhet a hőmérséklet. Ez már az a magasság, ahol a felszíni hatások nem 

érvényesülnek, a levegő állapotát pedig a nagyskálájú időjárási folyamatok alakítják. 

Hazánkban többnyire 600-1100 m körül alakul ez a szint. A Kárpát-medence sajátossága, 

hogy a hegyektől körülvett és így a széltől leárnyékolt medence alján könnyen fölhalmozódik 

ez a hideg, ködös, párás levegő. Az ilyen helyzeteket nevezzük hidegpárnának (KOVÁCS A. 

2011.). 

Anticiklonális időjárási helyzetben a téli félévben néhány nap alatt kialakul a hidegpárna a 

térségben. Ilyen időjárási helyzetben gyenge szelek, és borús, ködös idő a jellemző. 

Vizsgálatunkban ez pozitív összefüggést mutat a szél és a napsütés között, hiszen legtöbbször 

egyik elem sincs. A hidegpárnát csak erős hidegfront tudja fölszakítani. Elvonulása után, amíg 

a hideg légtömeg nyugalomba jut, napos, szeles időjárás a jellemző, szintén pozitív 

kapcsolatot mutatva a két elem között (2. ábra). 

Napos és szélcsendes időjárás 1-2 napig szokott előfordulni egy-egy hidegfront átvonulását 

követően. A légtömeg nyugalomba kerülése után 1-2 nap alatt kialakul a ködös hidegpárna. 

Vastagabb hóréteggel borított felszín fölött tartósabban is kialakulhat napos, szélcsendes 

időjárás, de ez a szituáció meglehetősen ritka a vizsgált térségben. 

 

 
 

2. ábra. Korrelációszámítások eredményei az Egri Energia Régió területén december 12 – december 

26 

 

Borús és szeles időjárás frontos helyzetben alakulhat ki. Leginkább mediterrán ciklon 

átvonulásakor. Ez a szinoptikus helyzet rendkívül változatos gyakorisággal fordul elő: akár 
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hónapokig is elkerülhetnek bennünket, de egyes időszakokban akár 2-3 naponta válthatják 

egymást térségünkben a mediterrán ciklonok, de ez utóbbi lényegesebben ritkábban fordul 

elő, hosszú távú egyenletes energiatermelést erre nem lehet alapozni. 

 

 

4.3. A nyári negatív és szignifikáns eltérést nem mutató korrelációk lehetséges okai 

 

A nyár a nagytérségű cirkuláció gyengülésének és a kisebb méretű, rövid ideig jelentős 

szelet okozó légköri folyamatoknak, a konvektív képződményeknek az időszaka. Bár frontok 

és ciklonok ebben az időszakban is elérhetik a Kárpát-medencét, jóval ritkábban, mint télen és 

tavasszal. 

Nyáron az erős besugárzás hatására a felszínről származó nedvesség nem tud olyan módon 

fölhalmozódni a legalsó légrétegben, mint a téli időszakban, hiszen a fölszálló légáramlások 

nyomán az elkeveredik a magasabb rétegekben. E miatt nyáron jóval kisebb az átlagos 

felhőborítottság. 

Borult időszakokban általában front, ill. ciklon található a térségben, melyhez többnyire 

jelentős szél is párosul, ami negatív korrelációt eredményez a két paraméter között. 

Prefrontális és posztfrontális időjárási helyzetben is jellemzően napos az időjárás, viszont 

erős (40-60 km/h), akár viharos (60 km/h fölött) is lehet a szél, ami pozitív korrelációt 

eredményez a két paraméter között. 

Ezt a helyzetet tovább bonyolítja a konvekcióhoz kapcsolódó légmozgás. Ezek a napnak 

viszonylag rövid időszakában okoznak jelentős szelet (pl. egy zivatar kifutószele). 

Frontmentes (napos) időben legfeljebb csak élénk (30-40 km/h) a légmozgás – ez a 

legjellemzőbb nyári időjárási szituáció. Többnyire csak a domborzati viszonyok miatti eltérő 

felmelegedés okozta kiegyenlítődő légmozgások a jellemzőek, ami szintén negatív korrelációt 

eredményez a két paraméter között. Mindent egybevéve a nyári időszakra általában ez a 

jellemző, hogy nincs következetes összefüggés a két paraméter között (3. ábra). 

 
 

3. ábra. Korrelációszámítások eredményei az Egri Energia Régió területén, szeptember 12. – 

szeptember 26. között 

 

Az őszi időszakra jellemző leginkább a szeles, borongós időjárás, ami együtt jár az 

országra jellemző második legcsapadékosabb időszakkal. Nem véletlen, hogy ebben az 

időszakban fordul elő a legnagyobb negatív korreláció a napsütés és a szélsebesség között (4. 

ábra). 
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4. ábra. Korrelációszámítások eredményei az Egri Energia Régió területén, október 08. –október 17. 

között 

 

 

5. Következtetések, további teendők 

 

Megvizsgáltuk, hogy az Egri Energia Régió területén a globális sugárzás és a szélsebesség 

egymáshoz képest hogyan alakul, és megállapítottuk, hogy kevés kivételes időszaktól 

eltekintve nincs következetes összefüggés a két paraméter között. Mindez igazolására ötven 

év adatsorát használtuk fel. A térségben ezért a hibrid (nap - szél) energiatermelő eszközök 

telepítése esetén nem várható egyenletesebb energiaellátás. Mivel a számításokhoz napi 

átlagos széladatokat használtunk, érdemes lenne további kutatásokat lefolytatni napi több 

széladat felhasználásával annak érdekében, hogy az éjszakai légmozgások milyen mennyiségű 

energiamegtermelésére alkalmasak. A térképeken az is látszik, hogy a térséget körülvevő 

hegyekben gyakrabban fordul elő a várt negatív összefüggés, ezért érdemes lenne azt is 

megvizsgálni, hogy a két paraméter mutat-e következetes összefüggést a magasság 

függvényében. 
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A napi átlagos szélsebességek egymásra következésének statisztikai 

elemzése az Alföldön 
 

 

Abstract 

 
Statistical investigation of consecutive alternation of the daily mean wind speed on the Great 

Hungarian Plane. In the following the change of daily average wind speeds is investigated day by day 

during the period of 2000-2009 at six meteorological stations on the Great Hungarian Plane. Our 

results are useful for the simple forecasting of the increasing or decreasing volume of daily mean wind 

speed or energy of the next day. Namely we describe the daily change of the daily average wind speed 

with a relative quantity. This quantity is approximately independent from the height of the 

anemometer. Knowing its basic statistical characteristics and distribution makes it possible to esteem 

the change of the average wind speed on the next day compared to the current day with great 

likelihood (its decrease or increase). We can conclude from it the change of the quantity of wind 

energy, which presents a basis for the operators of wind power stations to create the compulsory 

“schedule”. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Magyarországon jelenleg 329,325 MW a telepített szélerőmű kapacitás, 39 helyszínen 

összesen 172 szélerőmű működik (WWW.MSZET.HU). A szélerőműveket működtetők egyik 

nehezen megoldható problémája az ún. „menetrend” elkészítése, ami a következő napon 

megtermelt áram rövid időszakokra eső mennyiségének becslését jelenti. Ez egy igen komoly 

feladat a szélsebesség pl. óránkénti előrejelzésének nagy bizonytalansága miatt. 

A menetrend elkészítéséhez kívánunk segítséget adni az általunk kidolgozott, most 

bemutatandó statisztikai módszerrel. Ennek alapjait előző munkáinkban raktuk le (pl. TAR K. 

– PUSKÁS J. 2010ab; TAR K. ET AL. 2011a; TAR K. 2011; TAR K. 2014). Modellünk alkalmas 

arra, hogy bizonyos időszakokban (pl. évszak, év) és a különböző időjárási helyzetek (makro-

szinoptikus helyzetek vagy fronttípusok) átmenetei esetében megmondjuk a napi átlagos 

szélsebesség és vele együtt az átlagos szélenergia következő napra történő csökkenésének 

vagy növekedésének valószínűségét. Ennek alapján pedig a „mai nap” átlagos 

szélsebességéből megbecsülhető a „következő nap” átlagos szélsebessége, ami támpontot 

adhat a szélerőművek üzemeltetőinek a kötelező menetrend elkészítéséhez. 

A 172 szélerőmű közel 90%-a az ország ÉNy-i területén működik. Az Alföldön, és ennek 

északi peremén mindössze 5 darab található 5 helyszínen (Mezőtúr, Törökszentmiklós, Erk, 

Bükkaranyos, Felsőzsolca), ezek teljesítménye az összes teljesítménynek 2%-a. A mostani 

elemzésünk célja az is, hogy hozzájáruljunk az Alföld szélklímájának minél pontosabb 

feltárásához, elsősorban az itteni szélenergia további kihasználásnak ösztönzése céljából. 

 

 

2. Adatbázis, adatelőkészítés 

 

Vizsgálatunk adatbázisát hat alföldi meteorológiai állomás 2000-2009 időszakra vonatkozó 

napi átlagos szélsebességei képezik, növekvő földrajzi hosszúság szerint rendezve: 
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Kecskemét, Szeged, Szolnok, Békéscsaba, Debrecen és Nyíregyháza-Napkor. Az adatokat 

egy szabadon hozzáférhető honlapról (www.ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html) töltöttük le. Egy 

más jellegű vizsgálat kapcsán összevetettük az előző 10 év (1990-2000) OMSZ-tól megkapott 

és a fenti honlapról letöltött napi átlagos szélsebességeket (VARGA-HASZONITS Z. 2014). A 

vizsgálat azt mutatta, hogy ugyanazokról az adatokról van szó. 

A kiválasztott meteorológiai állomásokon az anemométerek nem egyforma magasságban 

működnek, sőt Szegeden, Békéscsabán és Nyíregyházán a vizsgált időszakban 

műszeráthelyezés történt, ennek során megváltozott a szélmérés magassága is. Ezért az 

idősorok homogenizálása és eredmények összehasonlíthatósága miatt a napi átlagos 

szélsebességeket minden 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. 

Módszerünk legfontosabb eleme az egymás után következő napok átlagos 

szélsebességének összehasonlítása. Az idősorok azonban mind a hat állomáson hiányosak. A 

vizsgált 2000-2009-es időszak pontosan 3653 napból áll, amiből Szolnok állomáson hiányzik 

a legkevesebb (4 nap), a legtöbb pedig Nyíregyházán (105 nap). Ez módszerünk 

alkalmazhatósága szempontjából azt jelenti, hogy a hiányzó nap előtti és utáni nap átlagos 

szélsebességét sem tudjuk felhasználni, így az idősorok tovább rövidülnek. Elemzéseinkhez 

ezeket az adatsorokat használjuk.  

 

 

 

3. Az egymás után következő napok átlagos szélsebességeinek kapcsolata 

 

Ennek a kapcsolatnak a feltárásához a hiányzó adatok miatt nem használhatjuk az 

autókorrelációs-autóregressziós elemzést. Ehelyett a lineáris korrelációt és regressziót 

alkalmazzuk a napi átlagos szélsebességek adatsorainak szomszédos elemeire. 

Előbb azonban lássuk az előbbiekben leírtak szerint megrövidített adatsorok 

alapstatisztikáit. Az 1. táblázat szerint a vizsgált 10 év átlagos szélsebessége 10 m 

magasságban Kecskeméten és Szolnokon a legnagyobb, 3,3 m/s, a legkisebb pedig 

Békéscsabán, 2,3 m/s. A változékonyságot jelző variációs együttható négy állomáson 

(Kecskemét, Szeged, Békéscsaba, Debrecen) egyformának vehető, a másik két állomáson 

ezeknél kisebb. A napi átlagos szélsebesség a táblázat szerint Nyíregyházán a legkevésbé 

változékony. Az átlag, a medián és a módusz „ránézésre” sem tekinthetők egyenlőnek egyik 

állomáson sem, így a napi átlagos szélsebességek eloszlása majdnem biztosan nem normális 

eloszlású. Erre a ferdeségi és csúcsossági együtthatók értékei is utalnak. A módusz értékét 

kétféleképpen határoztuk meg: a nagy elemszám miatt megbízhatónak vehető az Excel által 

adott eredmény (módusz1), ami most elég jól egyezik az eloszlások alapján becsült értékkel 

(módusz2). 

 
1. táblázat. A 10 m-re transzformált napi átlagos szélsebességek alapstatisztikái 

 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

Átlag 3,3 3,1 3,3 2,3 2,9 3,0 

Szórás 1,57 1,50 1,45 1,11 1,39 1,20 

Var. együttható 0,48 0,48 0,44 0,48 0,47 0,40 

Minimum 0,1 0,1 0,2 0,1 0,2 0,08 

Maximum 12,5 10,7 10,6 10,1 9,6 9,33 

Alsó kvartilis 2,2 2,0 2,2 1,5 1,9 2,11 

Medián 3,0 2,8 3,1 2,1 2,7 2,8 
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Felső kvartilis 4,1 4,0 4,1 2,9 3,7 3,63 

Ferdeségi eh.  1,08 1,02 0,87 1,14 0,95 0,96 

Csúcsossági eh. 2,04 1,36 1,18 2,45 1,12 1,60 

Módusz1 2,7 2,6 2,7 1,7 2,0 2,5 

Módusz2 2,5 2,5 2,5 1,5 2,5 2,5 

 

A napi átlagos szélsebességek eloszlása a 1a. ábrán látható. A módusz helyét tekintve 

Békéscsaba esetében találunk egy intervallumnyi eltérést, a móduszt tartalmazó intervallumba 

eső mintaelemek gyakoriságában pedig Békéscsabán és Nyíregyházán. Utóbbi állomásokon a 

mintaelemek majd 40%-a, míg a többi négy állomáson kb. 30%-a található ebben az 

intervallumban. 

A 2a. ábrán a mai nap (vp) és a következő nap (vn) átlagos szélsebessége közötti lineáris 

regressziót ábrázoltuk Békéscsabán. A 2. táblázat szerint ugyanis itt a legszorosabb közöttük 

a lineáris összefüggés. A minták nagy elemszáma miatt az ide vonatkozó próbák elvégzése 

nélkül is feltételezhetjük, hogy a táblázatbeli lineáris korrelációs együtthatók szignifikánsan 

különböznek nullától. A táblázóból az is látható, hogy az r(vp,vn) lineáris korrelációs és a 

b(vp,vn) regressziós együttható mindenhol pozitív, ami azt is jelenti, hogy ha a mai nap átlagos 

szélsebessége nagy, akkor általában a következő napi is nagy lesz. 

 
2. táblázat. A mai nap (vp) és a következő nap (vn) átlagos szélsebessége közötti lineáris korreláció 

és regresszió paraméterei. 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

r(vp,vn)  0,508 0,468 0,485 0,546 0,449 0,473 
b(vp,vn)  0,508 0,468 0,485 0,546 0,449 0,472 

a(vp,vn)  1,619 1,648 1,682 1,055 1,616 1,567 

 

 

4. A napi átlagos szélsebesség naponkénti megváltozásának statisztikája 

 

Az átlagos szélsebesség napról napra történő megváltozását a következő nap és a mai nap 

átlagos szélsebességének különbségével jellemezzük, azaz 

 pn vvv 
 

(2) 

Ezt a továbbiakban abszolút változásnak (m/s-ban) nevezzük, mert nem viszonyítjuk 

semmihez.  

A v alapstatisztikáit a 3. táblázat mutatja. Mivel az átlag tulajdonképpen az idősor első és 
utolsó eleme különbségének és az elemszámnak a hányadosa lesz, így 0-nak tekinthető. Nem 

számolható ki tehát a variációs együttható. A v változékonyságára így a szórásból 

következtetünk, ami Békéscsabán a legkisebb, a további sorrend pedig Nyíregyháza, 

Debrecen, Szolnok, Szeged, Kecskemét (azaz a földrajzi hosszúsággal csökken, kivéve persze 

Békéscsabát). A módusz (amelynek értékét most is kétféleképpen határoztuk meg), a medián 

és az átlag egyenlőnek is tekinthető, emellett a ferdeségi együttható is kicsi, azaz a v 
eloszlása akár normál eloszlású is lehetne. De valószínűleg nem az, mivel a csúcsossági 

együttható értéke jóval meghaladja a nullát mindenhol. 

 

3. táblázat. A napi átlagos szélsebesség napról napra történő abszolút változásának (v) 

alapstatisztikái 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

Átlag 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Szórás 1,56 1,54 1,47 1,06 1,46 1,23 
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Minimum -6,94 -5,90 -6,68 -4,43 -5,65 -5,58 

Maximum 7,40 6,97 6,43 6,07 6,17 5,15 

Alsó kvartilis -0,87 -0,92 -0,82 -0,56 -0,82 -0,75 

Medián 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felső kvartilis 0,87 0,92 0,82 0,58 0,87 0,70 

Ferdeségi eh,  0,02 -0,02 -0,01 0,02 0,09 0,07 

Csúcsossági eh, 1,74 0,96 1,25 1,62 0,96 1,23 

Módusz1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Módusz2 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 -0,50 

 

A v eloszlását az 1b. ábra mutatja. A módusz helyét tekintve – a 3. táblázatnak 
megfelelően – most nincs különbség az állomások között. A móduszt tartalmazó 

intervallumba eső mintaelemek gyakorisága szerint most is Békéscsaba és Nyíregyháza 

különbözik a többi állomástól. Feltételezhetjük tehát most is, hogy ezen a négy állomáson a 

napi átlagos szélsebesség napról napra történő megváltozásának eloszlása valamilyen 

szignifikancia szinten homogénnek vehető. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ábra. A 10 m-re transzformált napi átlagos szélsebességek (a., vp), a napi átlagos szélsebesség 

napról napra történő abszolút változásának (b., v) és a napi átlagos szélsebesség napról napra 

történő relatív változásának (c., vr) gyakorisági eloszlása. 

 

Megvizsgáltuk a v előjel szerinti megoszlását is. A %-ban megadott pozitív (v0) és 

negatív (v0) változásokat, valamint a kettő különbségét a 4. táblázat mutatja. Látható, hogy 
a pozitív változások gyakorisága – amikor tehát a következő nap átlagos szélsebessége 

nagyobb lesz, mint a mai – 3,0-5,2%-kal meghaladja a negatív változásokét. A pozitív 

a.   A napi átlagos szélsebesség (vp) eloszlása (2000-2009)
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b.   Az abszolút változás (v) eloszlása (2000-2009)
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c.   A relatív változás (vr) eloszlása (2000-2009)
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változások nagyobb esélye, azaz a nagyobb különbségek most is Békéscsaba (5,0%) és 

Nyíregyháza (5,2%) esetében figyelhetők meg. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. ábra. A mai nap (vp) és a következő nap (vn) átlagos szélsebessége közötti lineáris regresszió 

Békéscsabán (a.), a mai nap átlagos szélsebessége (vp) és a következő napra történő abszolút 

változás (v) közötti lineáris regresz-szió Debrecenben (b.), és a mai nap átlagos szélsebessége 

(vp) és a követ-kező napra történő relatív változás (vr) közötti logaritmikus regresszió Szolnokon 

(c.). 

 

Megvizsgáltuk az abszolút változásnak a mai nap átlagos szélsebességével való kapcsolatát 

is. A legszorosabb összefüggésnek most is a lineáris kapcsolat bizonyult. Az 5. táblázat 

szerint a lineáris korrelációs és regressziós együttható értéke mindenhol negatív, azaz 

nagyobb mai napi átlagos szélsebességhez kisebb következő napi változás tartozik. A táblázat 

szerint a legszorosabb összefüggés Debrecenben figyelhető meg, amit a 2b. ábrán láthatunk. 

Az r(vpv), azaz a lineáris kapcsolat szorosságának sorrendje a következő: Debrecen, 

Szeged, Nyíregyháza, Szolnok, Kecskemét és Békéscsaba. Ez a b(vp,v) regressziós 

együttható esetében is igaz. Utóbbi, mint érzékenységi mutató szerint, ha két egymás utáni 

nap átlagos szélsebessége 1 m/s-mal növekszik/csökken, akkor az őket követő napok átlagos 

szélsebessége kerekítve 0,45 és 0,55 m/s közötti értékkel csökken/növekszik. 

Mivel az y=a+bx regressziós egyenes meredeksége negatív, így metszi a vízszintes, azaz a 

vp tengelyt. Legyen ez a zérus-hely v0. Előtte tehát y>0, utána pedig y<0. Emiatt 

feltételezhetjük, hogy a közelített értékek előjele is kapcsolatba hozható a v0-lal. Az 5. 

táblázatban megadjuk a v0 értékeit is, amelyek mindenhol az időszak átlagos 

szélsebességeivel egyenlők (ld. 1. táblázat). Ennek okát még elméletileg nem sikerült feltárni. 

 

a.   Békéscsaba (2000-2009)
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A részletes eredményeket a 6. táblázatban közöljük. Nézzük először a pozitív változásokat 

(v>0), vegyük ezek számát 100%-nak. Azt látjuk a táblázatban, hogy ezek 71,7-76,3%-a 

akkor következik be, ha a mai nap átlagos szélsebessége kisebb, mint az előbb definiált 

zérus˗hely. A zérus-helynél nagyobb napi átlagos szélsebességek esetében pozitív változások 

gyakorisága ennek kb. 0,3-0,4 részét képezik. A negatív változások (v<0) esetében nincs 
ilyen nagy különbség a két eset között. Ezek többsége, kb. 57-60%-a a vp>v0 feltétel 

teljesülésekor következik be, ami 1,3-1,5-szerese a másik feltétel esetében bekövetkezettek 

számának. 

 

4. táblázat. A napi átlagos szélsebesség napról napra történő abszolút változásának (v) előjel 

szerinti megoszlása. 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

poz.% 51,7 51,6 51,8 52,5 51,5 52,6 

neg.% 48,3 48,4 48,2 47,5 48,5 47,4 

poz.%-neg.% 3,4 3,2 3,6 5,0 3,0 5,2 

 
5. táblázat. A mai nap átlagos szélsebessége (vp) és a következő napra történő abszolút változás 

(v) közötti lineáris korreláció és regresszió paraméterei és a regressziós egyenes zérus-helyei 

(v0). 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

r(vpv) -0,496 -0,516 -0,508 -0,477 -0,525 -0,514 

b(vp,v) -0,492 -0,532 -0,515 -0,454 -0,551 -0,528 

a(vp,v) 1,619 1,648 1,682 1,055 1,616 1,567 

v0 (m/s) 3,3 3,1 3,3 2,3 2,9 3,0 

 

 

5. A napi átlagos szélsebesség naponkénti relatív megváltozása 

 

A következőkben napi átlagos szélsebesség napról napra történő változását a  

 p

pn
r

v

vv
v




 

(3) 

relatív mennyiséggel jellemezzük. Ez a mennyiség megközelítőleg független a szélmérés, az 

anemométer magasságától, meghatározásánál csak a mérési magasság megváltozásának 

napján ejtünk hibát. 

 

6. táblázat. A napi átlagos szélsebesség napról napra történő abszolút változásának (v) előjel 

szerinti megoszlása a regressziós egyenes zérus-helye (v0) előtt és után 
 

 

v0 (100%) v<0 (100%) 

vpv0 vp>v0 vpv0 vp>v0 

Kecskemét 72,5 27,5 42,1 57,9 

Szeged 74,7 25,3 39,4 60,6 

Szolnok 73,6 26,4 41,7 58,3 

Békéscsaba 71,7 28,3 42,6 57,4 

Debrecen 73,8 26,2 39,6 60,4 

Nyíregyháza 76,3 23,7 41,4 58,6 

 

A vr alapstatisztikáit a 7. táblázat mutatja. A relatív változások átlaga Nyíregyháza 

kivételével 0,1-nél (10%-nál) mindenhol nagyobb, maximumát Szegeden veszi fel (0,15). A 

változékonyságát mutató variációs együttható több mint 10-szerese a napi átlagos 
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szélsebesség ugyanezen paraméterének, azaz igen instabil karakterisztikáról van szó, 

különösen Kecskeméten és Szegeden. Erre utal a maximális és minimális értékeiből 

meghatározható ingása is.  

A vr „területi átlaga” 0,12, ami kisebb, mint 11 észak-nyugat dunántúli állomáson 

ugyanerre az időszakra eső átlagos értéke (TAR K. ET AL. 2011a). 

 

7. táblázat. A napi átlagos szélsebesség napról napra történő relatív változásának (vr) 

alapstatisztikái. 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

Átlag 0,14 0,15 0,11 0,11 0,13 0,08 

Szórás 0,91 0,86 0,58 0,55 0,61 0,47 

Var. együttható 6,54 5,83 5,11 5,11 4,69 5,60 

Minimum -0,95 -0,95 -0,93 -0,85 -0,83 -1,00 

Maximum 28,00 30,00 8,75 5,83 5,00 5,00 

Alsó kvartilis -0,27 -0,29 -0,25 -0,25 -0,28 -0,24 

Medián 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Felső kvartilis 0,36 0,39 0,33 0,33 0,39 0,29 

Ferdeségi eh. 16,85 14,95 3,12 2,25 2,09 2,03 

Csúcsossági eh. 461,88 452,67 25,14 10,68 8,11 10,45 

Módusz1 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Módusz2 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 -0,10 

 

Az átlag, a medián és a módusz, valamint a ferdeségi és csúcsossági együttható értékei 

most is kizárják a vr gyakorisági eloszlásainak – amelyeket a 1c. ábrán mutatunk be – 

normalitását. Az 1c. ábrán azonban az eloszlások lényegesen nagyobb hasonlóságot 

mutatnak, mint a napi átlagos szélsebességek és az abszolút változások eloszlásai. Ezt 

elsősorban a módusz értékében és az ezt tartalmazó intervallumba eső mintaelemek 

gyakoriságában véljük felfedezni. Célszerű tehát elvégezni homogenitás vizsgálatot, azaz 

eldönteni, hogy a vr eloszlásai ugyanazzal az elméleti eloszlással írhatók-e le mind a hat 

állomáson. A 
2
 próbával (DÉVÉNYI D. – GULYÁS O. 1988) állomáspáronként elvégzett 

vizsgálat eredménye a 8. táblázatban látható. Eszerint a területi homogenitás nem teljesül, 

Nyíregyházán a vr eloszlása szignifikánsan különbözik az összes többi állomásétól. 
Kecskemét és a többi négy állomás eloszlása viszont tekinthető azonosnak. Emellett 

Békéscsaba és Szolnok, valamint Debrecen és Szeged eloszlásai között sincs szignifikáns 

különbség. 

 

8. táblázat. A napi átlagos szélsebesség napról napra történő relatív változásának (vr) 

gyakorisági eloszlására vonatkozó homogenitás vizsgálat eredménye (*: a vr eloszlás 0,05 

szignifikancia szinten azonosnak tekinthető) 
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Kecskemét -- * * * *  

Szeged  --   *  

Szolnok   -- *   

Békéscsaba    --   

Debrecen     --  

Nyíregyháza      -- 
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A vr előjelére vonatkozó eredmények nyílván ugyanazok, mint amiket a v abszolút 

változások esetében megállapítottunk. A relatív változásnak a mai nap átlagos 

szélsebességével való kapcsolatát vizsgálva azonban legszorosabb összefüggésnek a 

logaritmikus regresszió bizonyult. A korrelációs index és az y=bln(x)+a regressziós egyenlet 

paramétereit 9. táblázat tartalmazza. Az összefüggés Szolnokon a legszorosabb, ezt az esetet 

ábrázoltuk a 2c. ábrán. Ennek a regressziós görbének is meghatároztuk a zérus-helyét (vr0), 

amelynek a változás előjelét tekintve ugyanaz a szerepe, mint a v0-nak, de a vr0 értékei 

nagyobbak. 

 

 

6. A következő nap átlagos szélsebességének becslése 

 

A rv átlagos értékei ([ rv ]) és móduszai ( rv ) alapján becsléseket végeztünk a 

következő nap átlagos szélsebességére, vagyis „visszaállítottuk” az eredeti adatsorokat a 

 

 
 )v1(vv rp1B 

 
(4) 

és a  

 
)v1(vv rp2B 
 

(5) 

 

összefüggésekkel, ahol tehát 1Bv és 2Bv a következő napi becsült átlagos szélsebesség (TAR K. 

– PUSKÁS J.  2010a; TAR K. 2014). Meghatároztuk a becsült adatsorok átlagát és szórását és az 

eredeti idősorokkal való összehasonlítással becslések hibáit is,  Az „előjeles hibát” a  

 
a

nB
e

v

vv
h


  (6) 

az abszolút hibát pedig a  

 
a

nB
a

v

|vv|
h


  (7) 

összefüggéssel határoztuk meg naponta, ahol vB vagy a (4) vagy az (5) összefüggéssel becsült 

érték. A 10. táblázatban az eredeti és a becsült adatsorok, valamint he és ha hibák átlagát és 

szórását közöljük. 

Az átlagos értékekből látható, hogy a relatív változás átlagos értékeiből történő B1 becslés 

fölül, a móduszból történő B2 becslés pedig alul becsül. A becsült napi átlagos szélsebességek 

szórása a B2 esetében az eredeti adatsorok szórásánál is kisebb mind a hat állomáson. 

 
9. táblázat. A mai nap átlagos szélsebessége (vp) és a következő napra történő relatív változás 

(vr) közötti logaritmikus korreláció és regresszió paraméterei és a regressziós görbe zérus-

helyei (vr0) 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

i(vp, vr) 0,466 0,476 0,502 0,469 0,491 0,463 

b(vp, vr) -0,818 -0,806 -0,605 -0,520 -0,607 -0,514 

a(vpvr) 1,015 0,964 0,767 0,487 0,714 0,667 

vr0 (m/s) 3,5 3,3 3,5 2,6 3,2 3,7 
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10. táblázat. A következő napi átlagos szélsebesség eredeti és becsült adatsorainak, valamint a 

becslések hibáinak átlaga és szórása 
 

 Kecskemét Szeged Szolnok Békéscsaba Debrecen Nyíregyháza 

 átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás átlag szórás 

Eredeti adatsor, 

m/s 
3,3 1,57 3,1 1,49 3,3 1,45 2,6 1,27 2,9 1,39 3,0 1,19 

B1 becslés, m/s 3,7 1,79 3,6 1,71 3,6 1,61 2,9 1,41 3,3 1,57 3,2 1,30 

B2 becslés, m/s 3,0 1,41 2,8 1,34 2,9 1,31 2,3 1,14 2,6 1,25 2,7 1,08 

he hiba/B1 0,288 0,829 0,308 0,845 0,234 0,646 0,228 0,588 0,274 0,667 0,175 0,487 

ha hiba/B1 0,487 0,730 0,517 0,736 0,438 0,529 0,427 0,464 0,489 0,530 0,368 0,364 

he hiba/B2 
0,017 0,655 0,026 0,663 0,001 0,523 

-

0,005 0,477 0,015 0,531 

-

0,025 0,404 

ha hiba/B2 0,382 0,532 0,402 0,528 0,357 0,383 0,346 0,328 0,388 0,363 0,311 0,259 

 

A napi átlagos szélsebességek becsléseinek he és ha hibái átlagosan Szegeden a 

legnagyobbak és Nyíregyházán a legkisebbek. A B2 becslés előjeles és abszolút hibái 

mindenhol kisebbek, a he becslés esetében legalább egy nagyságrenddel. A becslések szórása 

Szegeden és Kecskeméten veszi fel a maximumát, a minimumát pedig szintén Nyíregyházán.  

A táblázat alapján azt mondhatjuk tehát, hogy a relatív változások (vr) móduszaiból 
történő becslés lényegesen jobb eredményt ad, mint az átlagokból történő. A B2 becsléssel 

ugyanis következő nap átlagos sebességét -0,025 és 0,026 (-2,5 és 2,6%) közé eső átlagos 

hibával tudjuk megbecsülni. 

 

 

7. Következtetések 

 

A napi átlagos szélsebesség napról napra történő változására és ennek becslésére 

vonatkozó legfontosabb megállapításaink a következők: 

A mai nap és a következő nap átlagos szélsebessége közötti lineáris regresszió szerint, ha e 

két egymás utáni nap átlagos szélsebessége 1 m/s-mal változik, akkor az őket követő napok 

átlagos szélsebessége kerekítve 0,45 és 0,55 m/s közötti értékkel változik. Ugyanezt az 

eredményt kaptuk a naponkénti abszolút változások elemzésekor is. 

A pozitív (abszolút vagy relatív) változások gyakorisága 3,0-5,2%-kal meghaladja a 

negatív változásokét. Annak valószínűsége, hogy a napi átlagos szélsebesség növekedjen a 

következő napon lényegesen nagyobb abban az esetben, ha a mai nap átlagos szélsebessége 

kisebb, mint az időszak átlaga. A következő napi csökkenés valószínűsége között viszont 

mindössze 16-25% a különbség az átlagos érték két oldalán az ennél nagyobb mai napi 

átlagos szélsebességek javára. 

A következő nap átlagos szélsebességének a relatív változások móduszaiból történő 

becslés lényegesen jobb eredményt ad, mint az átlagokból történő. A móduszaiból történő 

becslés átlagos hibája ugyanis -2,5 és 2,6% közé esik. 
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Globális sugárzás és napfénytartam mérési eredmények 

korreláció-analízise 
 

 

Abstract 

 
In this paper a method is introduced in order to determine and evaluate a correlation between the 

measured duration of sunshine and the measured incoming solar radiation on a south-facing surface 

with a tilt angle of 45°. In the paper it was proven that there is a closely linear correlation between the 

measured values. However this result cannot be directly used in practice because the solar radiation 

on a tilted and oriented surface is rarely available. Usually the solar radiation on a horizontal plane 

is measured, thus the relationship between the horizontal and the tilted and oriented plane is required 

to be examined. Further examination should be carried out in order to determine the ratio of the 

global radiation components (direct, diffuse and reflected) for any tilt angle and orientation, because 

these components are important operating parameters for solar collectors, photovoltaic cells and 

moveable shadings. 

 

 

1. A napsugárzásból származó energiahozam jelentősége az épületgépészetben 

 

„Új épületek esetén szükséges a szoláris energiaáram becslése, azonban ennek 

meghatározására jelenleg csak közelítő számítások állnak rendelkezésre. Hazánkban a 

beérkező szoláris energia mennyiségének meghatározása az MSZ 04-140-es szabványcsalád 

alapján történik. Sajnálatos módon ezek a szabványok már közel 35 évesek, és a számítás 

során több, ma már nem feltétlenül megengedhető elnagyolást tesznek. A szabványok egyik 

legnagyobb hibája, hogy a szoláris energiahozamot csak statikus módon lehet meghatározni. 

Mindössze 8 féle tájolásra és 2 féle dőlés-szögre lehet méretezési adatokat találni bennük, így 

nem felelnek meg a mai kor követelményeinek, ugyanis ez a statikus tervezési módszer nem 

elégséges a kis energiafelhasználású, akár közel nulla energiaigényű épületek tervezésénél. 

Ezekben ugyanis megnő a nyereségáramok jelentősége a hőburok hőellenállásának 

növekedésével. Mindenképpen dinamikus, részletesebb számítási módszerre van szükség.” 

(HORVÁTH M. 2014). 

Épületgépészeti szempontból fontos tehát a Napból származó energia minél pontosabb 

meghatározása és előrejelzése. Épületek esetében lehet beszélni passzív és aktív napenergia 

hasznosításról. A passzív napenergia-hasznosítással az épületek fűtési energiaigényét lehet 

csökkenteni, illetve előrelátó tervezés esetén a nyári sugárzási nyereség minimalizálására is 

lehetőség van. Mindkét esetben fontos a megfelelő pontosságú, előretekintő tervezés, amely 

megfelelő méretezési értékek nélkül lehetetlen, tehát szükséges a jelenlegi méretezési eljárás 

módosítása, pontosítása. Aktív napenergia hasznosításról beszélhetünk napelemek és 

napkollektorok esetén. Ezen berendezések tervezésénél alapvető szerepet kap a várható 

termelt hő- és villamos energia becslése, amelyhez elengedhetetlen a várhatóan beérkező 

napenergia meghatározása. Az aktív napenergia-hasznosító berendezéseknél nem csak a 

tervezésnél, hanem üzem közben is fontos az aktuálisan beérkező energia mennyiségének 

meghatározása. 
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Mind a passzív és az aktív napenergia-hasznosítás esetén látható, hogy a napenergia 

meghatározása mind az épület, vagy berendezés tervezésénél, mind pedig üzemelésénél 

fontos. Általánosan elmondható azonban, hogy a tervezéshez nem állnak rendelkezésre 

megfelelő adatok, így nincsen általánosan elfogadott méretezési eljárás sem. A cikkben ezért 

a napenergia mennyiségének becslésére egy olyan módszer kerül bemutatásra és elemzésre, 

amely két általánosan mért mennyiségen alapul. Alapvetően a két szükséges mért érték a 

vízszintes felületre érkező globális sugárzás intenzitása és a napi napfénytartam. Ezen két 

mennyiség ismeretében már becsülhető a vízszintes felületre érkező sugárzás várható értéke. 

A módszer alkalmazásához a mért mennyiségeken kívül azonban szükséges még az 

atmoszféra határára, vízszintes felületre érkező sugárzás meghatározása is, ez azonban tisztán 

a Nappálya geometriájából és a Nap sugárzási karakterisztikájából elméleti úton 

meghatározható. A cikkben a módszer bemutatásra kerül, illetve ugyanezen módszer 45°-os 

dőlésszögű, déli tájolású felületre kerül alkalmazásra némi módosítással. 

 

 

2. Vízszintes felületre érkező sugárzás és napfénytartam korrelációja – irodalmi 

áttekintés 

 

Vízszintes felületre érkező sugárzás meghatározásával kapcsolatosan számos publikáció 

született napjainkig. Az egyik legelterjedtebb módszer az úgynevezett KT módszer, melyben 

az atmoszféra csökkentő hatásának figyelembevételére, az úgynevezett égbolt tisztasági 

tényező szolgál. Ezen faktor értelmezését az 1. egyenlet írja le (LIU, B. Y. H. – JORDAN, R. C. 

1960): 

 𝐾𝑇 =
𝐻 

𝐻 0
 (1) 

ahol 𝐾𝑇  a globális sugárzásra vonatkozó égbolt tisztasági tényező [kWh/kWh] 

𝐻  a vízszintes felületre beérkező globális sugárzás havi átlaga egy napra vonatkoztatva 

[kWh/(m
2
nap)] 

H 0 az atmoszféra határára, vízszintes felületre beérkező globális sugárzás havi átlaga  

egy napra vonatkoztatva [kWh/(m
2
nap)] 

A globális sugárzásra vonatkozó égbolt tisztasági tényező meghatározható a mért napos 

órák száma alapján az úgynevezett Angström konstansok segítségével. Ennek a módszernek a 

lényege, hogy egy adott területen mérik a vízszintes felületre érkező globális sugárzás értékét 

és a napos órákat, majd a mért adatok alapján a 2. egyenletből az Angström konstansok értéke 

meghatározható (SALIMAL, G. – CHAVULA, G. M. S. 2012). 

 
𝐻 

𝐻 0
= 𝑎 + 𝑏 ∙

𝜎

𝑁
 (2) 

ahol 𝐻  a vízszintes felületre beérkező globális sugárzás havi átlaga egy napra vonatkoztatva 
[kWh/(m

2
nap)] 

H 0 az atmoszféra határára, vízszintes felületre beérkező globális sugárzás havi átlaga 

egy napra vonatkoztatva [kWh/(m
2
nap)] 

 𝜎 a napos órák [óra/nap] 

 𝑁 a napkeltétől napnyugtáig tartó időtartam hossza [óra/nap] 

 𝑎, 𝑏 az Angström konstansok. 
Az egyenlet alkalmazásához azonban szükséges az atmoszféra határára beérkező globális 

sugárzás intenzitásának a meghatározása, illetve a napok hosszának a számítása is. A globális 

sugárzás a cikk készítése során az alábbi lépések szerint került meghatározásra: 

Első lépésként a Nap pályáját szükséges leírni, melyet a deklinációval, a napmagassággal 

és az azimut értékkel lehet jellemezni, ezen értékeket a 3 – 5. egyenletek írják le. A nappal 

hossza a 6. egyenlet alapján számítható (COOPER, P. I. 1969; DUFFIE, J. A. – BECKMAN, W. A. 
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2013). A napmagasság és azimut értelmezését az 1. ábra szemlélteti. A napmagasság tehát a 

horizont síkja és a Nap égbolton elfoglalt helye közötti szögkülönbség, az azimut pedig a déli 

irány és a Nap helyzete közötti szögkülönbség. 

 

 
 

1. ábra. A napmagasság és az azimut értelmezése (WIKIPÉDIA, 2014) 

 

A napmagasság és az azimut értékek számításához szükséges a deklináció meghatározása. 

A deklináció éves periódussal ismétlődik, a Föld Nap körüli pályája és az egyenlítő által 

meghatározott síkok eltéréséből adódik, a 3. egyenlet (COOPER, P. I. 1969) alapján számítható:  

 δ = 23,45 ∙ sin  
284+n

360
∙ 2π  (3) 

ahol δ a nap deklinációja [°] 

 𝑛 a vizsgált nap sorszáma, január 1. = 1 [1] 
A napmagasság értéke a 4. egyenletből (DUFFIE, J. A. – BECKMAN, W. A. 2013) 

határozható meg: 

 sin 𝛼𝑆 = sin 𝛿 ∙ sin 𝜙 + cos 𝛿 ∙ cos 𝜔 ∙ cos 𝜙 (4) 

ahol 𝛼𝑆 a napmagasság [°]  

 𝛿 a nap deklinációja [°] 

 𝜙 a földrajzi hely szélességi foka [°] 

 𝜔 a nap óraszöge, 1 óra = 15° [°] 

Az azimut értéke az 5. egyenletből számítható, az 5.a – 5.e egyenletek segítségével 

(DUFFIE, J. A. – BECKMAN, W. A. 2013). 

 

 sin γ𝑆 = 𝐶1 ∙ 𝐶2 ∙ 𝛾𝑆
, + 𝐶3 ∙  

1−𝐶1 ∙𝐶2

2
 ∙ 180 (5) 

 𝑠𝑖𝑛 𝛾𝑆
, =

𝑠𝑖𝑛 𝜔∙𝑐𝑜𝑠 𝛿

𝑐𝑜𝑠 𝛼𝑆
 (5.a) 

 𝐶1 =  
1, ℎ𝑎  𝜔 < 𝜔𝑒𝑤

−1, ℎ𝑎  𝜔 > 𝜔𝑒𝑤
  (5.b) 

 𝑐𝑜𝑠 𝜔𝑒𝑤 =
𝑡𝑎𝑛 𝛿

𝑡𝑎𝑛 𝜙
 (5.c) 

 𝐶2 =  
1, ℎ𝑎 𝜙 ∙  𝜙 − 𝛿 ≥ 0

−1, ℎ𝑎 𝜙 ∙  𝜙 − 𝛿 < 0
  (5.d) 
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 𝐶3 =  
1, ℎ𝑎 𝜔 ≥ 0

−1, ℎ𝑎 𝜔 < 0
  (5.e) 

ahol 𝛾𝑆 az azimut [°] 

 𝛿 a nap deklinációja [°] 

 𝛼𝑆 a napmagasság [°] 

 𝜔 a nap óraszöge, 1 óra = 15° [°] 

 𝜙 a földrajzi hely szélességi foka [°] 
A nappal hossza a 6. egyenlet alapján számítható (DUFFIE, J. A. – BECKMAN, W. A. 2013): 

 N =
2

15
∙ cos−1 − tan 𝜙 ∙ tan 𝛿  (6) 

ahol N a nappal hossza [óra/nap] 

 𝜙 a földrajzi hely szélességi foka [°] 

 𝛿 a nap deklinációja [°] 

Az atmoszféra határára helyezett vízszintes felületre érkező globális sugárzás a 7. egyenlet 

alapján számítható (DUFFIE, J. A. – BECKMAN, W. A. 2013): 

 G0 = G𝑠𝑐 ∙  1 + 0,033 ∙ cos  
𝑛

365
∙ 360  ∙ cos 𝜃𝑧  (7) 

ahol G0 az atmoszféra határára, vízszintes felületre beérkező globális sugárzás intenzitása 

[kW/m
2
] 

 G𝑠𝑐  a szoláris konstans, értéke 1,367 [kW/m
2
] 

 𝑛 a vizsgált nap sorszáma, január 1. = 1 [1] 

 𝜃𝑧  a zenitszög, értéke: 90° − α𝑆  [°] 

 

 

3. Déli tájolású, 45°-os dőlésszögű felületre érkező sugárzás és napfénytartam adatok 

vizsgálata 

 

A vizsgálatok elvégzése során az OMSZ által regisztrált napfénytartam adatok kerültek 

felhasználásra. A 45°-os dőlésszögű, déli tájolású felületre érkező globális sugárzás mérési 

adatait a Naplopó Kft. biztosította (NAPLOPÓ, 2013). 

Az elvégzett elemzés során nem vízszintes felület sugárzás adatai lettek feldolgozva, így a 

7. egyenlet módosítására volt szükség. Az egyenletben a zenitszög helyett a sík normálvektora 

és a Napba mutató vektor közötti szögeltérésre van szükség. Ez a szög a 8. egyenlet alapján 

számítható (DUFFIE, J. A. – BECKMAN, W. A. 2013), az egyes szögek megértését a 2. ábra 

segíti. A számított szög figyelembevételével az atmoszféra határára érkező sugárzás a 

9. egyenlet alapján számítható. Az egyes sugárzási értékek 15 perces bontásban lettek 

meghatározva. 

 θ = cos−1  
sin 𝛿 ∙ sin𝜙 ∙ cos αM − sin 𝛿 ∙ cos 𝜙 ∙ sin αM ∙ cos γM

+ cos 𝛿 ∙ cos 𝜙 ∙ cos αM ∙ cos 𝜔 + cos 𝛿 ∙ sin 𝜙 ∙ sin αM ∙ cos γM ∙ cos 𝜔
+ cos 𝛿 ∙ sin αM ∙ sin γM ∙ sin 𝜔

  (8) 

ahol θ a vizsgált sík normálvektora és a Nap irányába mutató vektor közötti szögkülönbség 

[°] 

𝛿 a nap deklinációja [°] 

𝜙 a földrajzi hely hosszúsági foka [°] 

𝜔 a nap óraszöge, 1 óra = 15° [°] 

αM  a felület dőlésszöge [°] 

γM  a felület tájolása (a modellben a déli tájoláshoz van viszonyítva) [°]. 
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2. ábra. Tetszőleges tájolású és dőlésszögű felület szögeinek értelmezése (QUASCHING, V. – HANITSCH, 

R. 1995) 

 

 𝐺0
′ = G𝑠𝑐 ∙  1 + 0,033 ∙ cos  

𝑛

365
∙ 360  ∙ cos 𝜃 (9) 

ahol 𝐺0
′  az atmoszféra határára, dőlésszöggel és tájolással rendelkező felületre beérkező 

globális sugárzás intenzitása [kW/m
2
] 

G𝑠𝑐  a szoláris konstans, értéke 1,367 [kW/m
2
] 

𝑛 a vizsgált nap sorszáma, január 1. = 1 [1] 

θ a vizsgált sík normálvektora és a Nap irányába mutató vektor közötti 
szögkülönbség [°] 

A mért és számított sugárzásintenzitás értékeket az egyes napokra összegezve 

megkaphatók a napi sugárzási energiahozamok, az összegzés a 10. egyenlet alapján történt. A 

napi átlagértékek alapján számítható az egyes hónapokra vonatkozó átlagos napi 

energiahozam értéke, ennek meghatározását a 11. egyenlet írja le. Az adatok elemzése a 2. 

egyenlet alapján, az alábbiakban számított értékekkel lett elvégezve. 

 𝐻0𝑖
′ =

15

60
∙  𝐺0𝑗

′
𝑗  (10) 

ahol 𝐻0
′  az atmoszféra határára, dőlésszöggel és tájolással rendelkező felületre beérkező 

globális sugárzási energia napi mennyisége a vizsgált „i”-ik napon [kWh/(m
2
nap)] 

𝐺0𝑖
′  az atmoszféra határára, dőlésszöggel és tájolással rendelkező felületre beérkező 

globális sugárzás intenzitása az adott nap „j”-ik időpontjában [kW/m
2
] 

 𝐻 0ℎ
′ =

 𝐻0𝑖
′

𝑖

𝐷
 (11) 

ahol 𝐻 0ℎ
′  az atmoszféra határára, dőlésszöggel és tájolással rendelkező felületre beérkező 

globális sugárzási energia „h” hónapra vonatkoztatott átlagos napi mennyisége 

[kWh/(m
2
nap)] 

𝐻0
′  az atmoszféra határára, dőlésszöggel és tájolással rendelkező felületre beérkező 

globális sugárzási energia napi mennyisége [kWh/(m
2
nap)] 

𝐷 a hónapban lévő napok száma [1]. 

Az adatszolgáltatás keretében kapott napfénytartam adatokat az OMSZ a mérések 1912-es 

megkezdése óta ugyanazzal a technikával regisztrálja: 

„A megfigyelő hálózatában már a kezdetektől a Campbell–Stokes rendszerű napfénytartam 

mérő használatos, mely a napsugárzás hőhatását használja ki. A műszer lényegében egy 

fémállványra szerelt, 96 mm átmérőjű üveggömb, amely a napsugarakat gyűjtőlencseként egy 

ún. napszalagra irányítja. Az óraskálával rendelkező napszalagot az üveggömb 
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gyújtótávolságában elhelyezkedő gömbhéj alakú mélyedésben kell elhelyezni. Ahová az 

összegyűjtött napsugarak esnek, a papír megpörkölődik vagy kiég. A Nap, amint az égbolton 

látszólagos mozgása közben tovább halad, pályájának ívét, a sugárzás erőssége szerint 

erősebben vagy gyengébben a szalagra égeti. 

A nappálya évszakonként változó magasságú ívének megfelelően 3 féle napszalag 

használatos: nyári, téli és tavaszi-őszi. A szalagot minden este cserélni kell. 

A napi napfénytartamot a napszalagokon lévő égetési nyomok összegzése útján nyerjük 

tized óra pontossággal.” (OMSZ, 2014). 

A 3. ábra egy, a napfénytartam mérésére alkalmazott Campbell–Stokes rendszerű 

napfénytartam mérőt ábrázol. 

 

 
 

3. ábra. Campbell–Stokes rendszerű napfénytartam mérő (OMSZ, 2014) 

 

Fontos megjegyezni azonban, hogy a Campbell–Stokes napfénytartam mérőnek négy fő 

hibája van, amelyek növelik az ezzel az eszközzel mért és rögzített adatok hibáját: 

 A regisztráló papír túlégetése: erősen változékony idő esetén a gyors változásokat nem 

képes lekövetni, így felülbecsli a valódi napfénytartamot ebben az időszakban. 

 A mérőműszer mérési határa 120 W/m
2
 sugárzásintenzitás, amely eredményeképpen 

bizonyos esetekben alulbecsli a napos órák számát. 

 Az adatok rögzítése manuálisan történik, mely magában hordozza a hibás rögzítés 

lehetőségét. 
 Az üveggömb teljesítménye az időjárás sajátosságainak függvényében romolhat (pl. 

pára, dér), amely megfelelő felügyelet nélkül a napos órák számának alulméréséhez 

vezet. 

A globális sugárzást a Naplopó Kft.-nél egy déli tájolású 45°-ban döntött felületen mérik 

egy Kipp & Zonen gyártmányú, CM-5 típusú szellőztetett piranométerrel, amely 2%-os 

pontossággal méri a beérkező globális sugárzást. A mérőállomás földrajzi pozíciója: 

É: 47,55727°, K: 19,05033°, H: 12 m. A mérési adatok 2004. január 10-e és 2012. április 5-e 

között álltak rendelkezésre. 

A 9 – 10. egyenletek alapján számított, és a Naplopó Kft. által mért sugárzási értékeket a 

2. egyenlet szerinti fajlagosítással a 4. ábra mutatja be. Az ábrán két különböző értelmezés 

szerint van ábrázolva az egyes hónapokra vonatkozó fajlagos energiahozam napi értéke a 

fajlagos naphosszhoz viszonyítva. Az „Évenkénti” adatsor esetén a mérési időtartamban az 

egyes hónapokra külön-külön meghatározásra kerültek az értékek, míg a „Havi átlagok” 
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esetében minden hónapra vonatkozó érték az összes év adott hónapjára vonatkozó értékek 

átlagolásával került meghatározásra. 

 

 
 

4. ábra. Fajlagos havi energiahozam a fajlagos naphossz függvényében, napi értékekben 

 

A fenti ábrán mutatott adatsoroknál megfigyelhető, hogy a hosszabb időtartamra történő 
átlagolás esetén a pontok közelebb kerültek egymáshoz. Az Évenkénti adatsor esetén az 

adatsor korrelációja 89,8%-ra adódott, míg a több adatra történő átlagolás esetén a korreláció 

értéke már 94,3%. A kapott eredményekből látható tehát, hogy a napos órák száma és a mért 

sugárzás között közel lineáris kapcsolat van, így ez a módszer alkalmazható lenne különböző 

helyszíneken mért sugárzásértékek és napfénytartamok alapján a napelemek és 

napkollektorok várható energiahozamának becslésére. 

 

 

4. Összefoglalás 

 

A cikkben bemutatásra került egy módszer, melyben a mért napfénytartam ismeretében 

becsülhető az energiahozam egy déli tájolású, 45°-os dőlésszögű felületen. Igazolást nyert, 

hogy a napos órák száma és a várható energiahozam között közel lineáris kapcsolat van. Ez az 

eredmény önmagában azonban még nem használható teljes mértékben, ugyanis a globális 

sugárzás értékét jellemzően csak vízszintes felületen mérik. Szükséges lenne egy olyan 

vizsgálat elvégzése is, amelynek célja, hogy vízszintes felületen mért sugárzás és a 

napfénytartam adatok ismeretében a 45°-os dőlésszögű, déli tájolású felületre érkező sugárzás 

becsülhető legyen. 

További, épületgépészeti és építészeti szempontból is fontos kutatási terület a tetszőleges 

tájolású és dőlésszögű felületre érkező sugárzás meghatározása a vízszintes felületen mért 

sugárzás és napfénytartam adatok alapján. Az előzőleg felvetett összefüggés keresése mellett 

szükséges továbbá egy tetszőleges felületre érkező sugárzás meghatározására alkalmas 

algoritmus kidolgozása is, amely képes az egyes sugárzási komponensek (direkt, diffúz és 

visszavert sugárzás) meghatározására, becslésére is. A sugárzási komponensek ismerete 

fontos bemenő paraméter napelemek és napkollektorok, illetve mozgatható árnyékolók 

működése során. 
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Napelemek és napkollektorok energiahozam szempontú összehasonlító 

elemzése 
 

 

Abstract 

 
One of the major challenges faced by European countries today is the reduction of CO2 emissions 

that contribute to climate change, and one of the key areas where improvements could be made easily 

and at low cost is the energy efficiency of buildings. There is an urgent need nowadays to reduce 

current levels of GHGs emissions. On the other hand the EU countries largely dependent on energy 

imports are vulnerable to disruption in energy supply which may in turn threaten functioning of their 

current economic structure. The EU imported 54% of its energy sources in 2006 and was projected to 

increase even further by 2030. Reducing its import dependency EU is one of the main goals of the 20-

20 by 2020 target – this legislative package is believed to reduce the expected imports of energy by 

26% compared to the development before the 20-20 initiative. One of the most important 

environmental problems is the energy consumption of the buildings. The current paper shows that 

buildings can deliver large energy and CO2 emission reductions at low costs. The directives and the 

methods of the energy certification of the buildings spread across Europe. Only 1-2% part of the 

building stock is exchanged every year, so it is very important to increase the energy efficiency of the 

existing buildings, too. 

As an outlook this present paper can be defined as an ex-ante document in the DENZERO Project. 

For the follow-up research activity the question has been posed: How can the renewable solar energy 

trends and the building sector rising energy demand meet in urban environment? Thos paper can be 

defined as a comparative assessment report: Photovoltaic Cells vs. Solar Collectors – Primary Energy 

Generation Based Assessment Report. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Napjaink modern épületenergetikai rendszereinek alapvető feladatai az épület hő- és 

villamos energia ellátásának biztosítása. Ennek az igénynek a teljesítése műszakilag 

számtalan módon oldható meg. Ugyanazon eredmény elérhető különböző berendezésekkel is. 

A növekvő energiaárak azonban a felhasználót, tulajdonost is arra kényszerítik, hogy 

mérlegeljen: működő vagy optimálisan működő rendszert szeretne az ingatlanjába beépíteni. 

Az energiahatékonyság terjedésével, ezzel együtt egyre nagyobb szerephez jutnak a megújuló 

technológiák, és azon belül is a kis méretben is kiválóan alkalmazható szolár technológiák. A 

napenergia vagy szolár energia egyaránt alkalmas hő- és villamosenergia-igény kielégítésére 

is. Előbbit főként sík- és vákuumcsöves napkollektorokkal, utóbbit elsősorban napelemekkel 

oldhatjuk meg. 

Örök kérdés tudományos, műszaki és gazdasági körökben a gazdaságosság és az 

energiatermelés viszonya. Mennyibe kerül? Mikor térül meg? Mennyi energiát fogok 

megtakarítani? Melyik termel több energiát? Melyikkel lesz jobb energetikai besorolású az 

épület? Ezen kérdések egyszerű megválaszolását hivatott segíteni a kidolgozott „Szolár 

energiahozam döntéstámogató eszköz” – DST Decision Support Tool. A metodológia 

kidolgozása során alapvető cél volt definiálva, egyszerűen alkalmazható eszköz létrehozása, 

mely minden típusú, funkciójú és méretű épület esetében releváns eredményt ad. 
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2. Komparatív metodológia 

 

A lehetséges maximális szoláris primer energiaáramok kérdéskörének vizsgálatánál a 

használati meleg víz (HMV) és a villamosenergia-igény megújuló energiaforrásokkal 

leginkább lefedhető hányadát vizsgálom éves (azon belül pedig havi) bontásban. Tehát a fő 

dilemma, hogy adott esetben mit érdemes telepíteni: napelemeket vagy napkollektorokat? 

 

 

3. Energiaigény 

 

A meleg víz előállításához szükséges energiamennyiség meghatározásánál a jelenleg 

érvényben lévő rendeletet alkalmaztuk (a Belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete 

az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet 

módosításáról). Szoláris túltermelés esetén veszteségként kezelendő. A villamos energia 

esetében az igény oldalt „elméletileg végtelennek” tekintem, hiszen jogilag, műszakilag és 

gazdaságilag is annak tekinthető. A szoláris túltermelés sem veszteségként jelentkezik. 

 

 

4. Használati meleg víz primer energiaigényének meghatározása 

 

A melegvíz-ellátás primer energiaigényét a következő összefüggéssel kell számítani: 

vKCHMVkk

tHMVvHMV

HMVHMV eEEeC
qq

qE )()()
100100

1(
,,

    

ahol,  

EHMV  HMV primer energiaigénye    [kWh/m
2
év] 

qHMV  HMV nettó energiaigénye    [kWh/m
2
év] 

qHMV, v  HMV elosztás vesztesége    [-] 

qHMV, t  tárolás fajlagos vesztesége    [-] 

Ck  HMV hőtermelő teljesítménytényezője  [-] 

αk  Rendszer részarány    [-] 

eHMV  Primer energia átalakítási tényező  [-] 

EC [-]  Cirkuláció segédenergia igénye   [kWh/m
2
év] 

EK -[-]  HMV segédenergia igénye   [kWh/m
2
év] 

ev -   Primer energia átalakítási tényező (áram)  [-] 

Ezt két tagra bontjuk, hiszen a rendszer részben a már megismert kazán, részben a 

kollektor lesz: 

 földgáz,HMVkazán,kkazán,kkazán,t,HMVkazán,v,HMVHMVHMV eC)qqq(E  

vKCmegújuló,HMVkollektor,kkollektor,kkollektor,t,HMVkollektor,v,HMVHMV e)EE(eC)qqq(   

A nettó HMV igény mindkét tag esetén 30 kWh/m
2
év, a tárolási veszteségek azonosak, 

hiszen a tároló közös (a kazán csúcs hőtermelőként működik), a szállítási veszteségek 

várhatóan kissé eltérnek, de mivel az emegújuló = 0, lényegében mindegy, hogy mennyi a 

kollektorhoz köthető szállítási veszteség és a teljesítmény tényező, ezért ezekkel nem kell 

foglalkozni (a rendelet sem teszi). Így a képlet a következőképpen egyszerűsödik: 

 

vKCföldgáz,HMVkazán,kkazán,kkazán,t,HMVkazán,v,HMVHMVHMV e)EE(0eC)qqq(E   
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1. táblázat. HMV készítés teljesítménytényezője, CK és fajlagos segédenergia igénye, EK 
 

Alap-

terület 

ig. AN  

[m
2
] 

Teljesítménytényező Segédenergia 

Állandó 

hőm. kazán 

(olaj és 

gáz) 

Alacsony 

hőm. kazán 

Kondenzác

iós kazán 

Kombi 

kazán 

ÁF/KT* 

Kondenzác

iós Kombi 

kazán 

ÁF/KT* 

Kombi 

kazán 

Más 

kazános 

CK [-] EK [kWh/m
2
/a] 

100 1,82 1,21 1,17 1,27/1,41 1,23/1,36 0,20 0,30 

150 1,71 1,19 1,15 1,22/1,32 1,19/1,28 0,19 0,24 

200 1,64 1,18 1,14 1,20/1,27 1,16/1,24 0,18 0,21 

300 1,56 1,17 1,13 1,17/1,22 1,14/1,19 0,17 0,17 

500 1,46 1,15 1,12 1,15/1,18 1,11/1,15 0,17 0,13 

750 1,40 1,14 1,11 

 

0,11 

1 000 1,36 1,14 1,10 0,10 

1 500 1,31 1,13 1,10 0,084 

2 500 1,26 1,12 1,09 0,069 

5 000 1,21 1,11 1,08 0,054 

10 000 1,17 1,10 1,08 0,044 

 
2. táblázat. A meleg víz tárolás fajlagos vesztesége, qHMV,t (a tároló a fűtött légtéren belül) 

 

Alap-

terület ig. 

AN  [m
2
] 

A tárolás hővesztesége a nettó melegvíz-készítési hőigény százalékában 

A tároló a fűtött légtéren belül 

Indirekt fűtésű 

tároló 

Csúcson kívüli 

árammal működő 

elektromos bojler 

Nappali árammal 

működő elektromos 

bojler 

Gázüzemű bojler 

% % % % 

100 24 20 13 78 

150 17 16 10 66 

200 14 14 8 58 

300 10 12 7 51 

500 7 8 6 43 

> 500 5 6 5 35 

 

Mint az alábbi ábrákon jól látható (1., 2., 3. és 4. táblázat) a használati meleg víz primer 

energiaigényének meghatározásánál döntő szerepet játszik az AN [m
2
] alapterület. A 40/2012. 

(VIII. 13.) BM rendelet (és korábbi elődje a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet) számítási 

metodológiája szerint minél nagyobb AN [m
2
] értéke, annál kisebb fajlagosan EHMV 

[kWh/m
2
év] értéke. 

 
3. táblázat. A meleg víz elosztó és cirkulációs vezeték fajlagos energiaigénye, qHMV,V 

 

Alap-

terület ig. 

AN  [m
2
] 

Az elosztás hővesztesége a nettó melegvíz-készítési hőigény százalékában 

Cirkulációval Cirkuláció nélkül 

Elosztás a fűtött 

téren kívül 

Elosztás a fűtött 

téren belül 

Elosztás a fűtött 

téren kívül 

Elosztás a fűtött 

téren belül 

% % % % 

100 28 24 

13 10 

150 22 19 

200 19 17 

300 17 15 

500 14 13 

750 13 12 

> 750 13 12 
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4. táblázat. A cirkulációs vezeték fajlagos segédenergia igénye, Ec 
 

Alapterület 

ig. AN  [m
2
] 

Fajlagos segédenergia 

igény (kWh/m
2
/a) 

100 1,14 

150 0,82 

200 0,66 

300 0,49 

500 0,34 

750 0,27 

1 000 0,22 

1 500 0,18 

2 500 0,14 

5 000 0,11 

> 5 000 0,10 

 

 

5. Energiahozam számítás napkollektor esetén 

 

A számításokat a kereskedelmi forgalomban kapható jó minőségű szelektív síkkollektorok 

(Bosch FKT-1S) és vákuumcsöves kollektorok (Bosch VK180) feltételezésével végeztük. 

A napkollektorok elrendezési vázlatát a különböző épülettípusokra a függelék tartalmazza. 

Az elrendezés során a maximális helykihasználásra törekedtünk a felépítmények szerelési 

távolságait és a vetett árnyékokat, illetve a kollektorok önárnyékát figyelembe véve. Az 

elrendezési tervek egyben meghatározzák a kollektor darabszámot, illetve bruttó kollektor 

felületet is. Az energiahozam számításakor ennek a kollektor-számnak az energiahozamával 

számoltunk. A számításkor jól megtervezett és kivitelezett rendszert feltételeztünk a 

rendszerhatásfok maximalizálása érdekében. Az alábbiakban egy panelépület példáján 

keresztül bemutatjuk a napkollektor energiahozamának számítási módját, valamint a szoláris 

részarány meghatározását. 

 

Az épület adattáblája:  

Tájolás:      É-D 

Hasznos tetőfelület [m2]    165,8  

Napi HMV energiaigény [kWh/nap]  209 

Éves HMV energiaigény [kWh/év]   76 285 

A telepítendő kollektor adatai (forrás: Bosch gyártmánykatalógus): 

Kollektor tájolása:     Dél 

Kollektor dőlésszöge:    40° 

Korrekciós tényező:    0,98 

Kollektor típusa:   síkkollektor 

Abszorber felület [m
2
]    2,23 

Elhelyezhető kollektor-szám [db]   16 

Meghatároztuk napi lebontásban a kollektor által hasznosítható napenergiát, majd ebből 

képeztük a havi energiamennyiséget négyzetméterre vonatkoztatva. Ebből a következő képlet 

segítségével kiszámoltuk a kollektor-mező éves hőtermelését kWh-ban. 

 

Az egész éves szoláris hőtermelés meghatározása: 

Qkollektor egész éves = k x Nkoll x Aabsz  x ΣQ kollektor havi 

 

ahol, 

Qkollektor egész éves kollektor-mező által előállítható energia éves szinten [kWh/év] 
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k   korrekciós tényező, mely az ideális déli tájolású 

45°-os dőlésszög esettől való eltérést mutatja 

Nkoll   elhelyezhető kollektorok száma [db] 

Aabsz:    Kollektor abszorber lemezének felülete [m
2
] 

ΣQ kollektor havi egy kollektor által termelhető energia mennyiség havonta 

[kWh/(m
2
hó)] 

A hasznosítható sugárzásra megállapított értékeket még módosítani kell a kollektorok 

elhelyezésétől függően. Magyarországon egész éves használat esetén, az optimális kollektor 

helyzet 40-43°-os dőlésszögű és déli tájolású. Az optimális elhelyezéstől való eltérés miatti 

teljesítménycsökkenést jellemző "k" korrekciós értéket az 1. ábra tartalmazza. 

 

 
 

1. ábra. Napkollektorok teljesítménycsökkenése (k) a dőlés, és tájolás függvényében (Naplopó Kft. 

adatsoraira építve) 

 
5. táblázat. Napkollektor energiatermelése havi bontásban (Naplopó Kft. adatsoraira építve) 

 

Hónap 
Síkkollektorok által hasznosítható 

napenergia 
Abszorber 

Kollektorok 

száma 
Hőtermelés 

 kWh/(m
2
nap) nap/hónap kWh/(m

2
hó) m

2
/kollektor db kWh 

Január 0,35 31 10,85 2,23 16 379,4 

Február 0,75 28 21,00 2,23 16 734,3 

Március 1,35 31 41,85 2,23 16 1 463,3 

Április 2,05 30 61,50 2,23 16 2 150,4 

Május 2,35 31 72,85 2,23 16 2 547,3 

Június 2,65 30 79,50 2,23 16 2 779,8 

Július 2,85 31 88,35 2,23 16 3 089,3 

Augusztus 2,85 31 88,35 2,23 16 3 089,3 

Szeptember 2,55 30 76,50 2,23 16 2 674,9 

Október 1,65 31 51,15 2,23 16 1 788,5 

November 0,65 30 19,50 2,23 16 681,8 

December 0,25 31 7,75 2,23 16 271,0 
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6. táblázat. Szoláris részarány éves definiálása a havi részadatok összegzésével 
 

Hónap 
Hőtermelés HMV-igény havi Lefedett energia Havi fedezett 

kWh kWh kWh % 

Január 379,4 6 479,0 379,4 5,86 

Február 734,3 5 852,0 734,3 12,55 

Március 1 463,3 6 479,0 1 463,3 22,59 

Április 2 150,4 6 270,0 2 150,4 34,30 

Május 2 547,3 6 479,0 2 547,3 39,32 

Június 2 779,8 6 270,0 2 779,8 44,34 

Július 3 089,3 6 479,0 3 089,3 47,68 

Augusztus 3 089,3 6 479,0 3 089,3 47,68 

Szeptember 2 674,9 6 270,0 2 674,9 42,66 

Október 1 788,5 6 479,0 1 788,5 27,61 

November 681,8 6 270,0 681,8 10,87 

December 271,0 6 479,0 271,0 4,18 

 21 649,4 76 285,0 21 649,4 28,38 

 

Miután ismertük a HMV hőigényt, illetve a kollektor-mező által biztosított 

energiamennyiséget, hányadosukat képeztük. Így megkaptuk a rendszer szoláris részarányát. 

Az előzőek alapján a szoláris részarány a tájolás és ezen típusú kollektor esetében 28,38%. 

A 2. ábra szemlélteti a magyar tervezési gyakorlatot szoláris hőenergia termelés 

tekintetében. A hazai irányelvek 70% szoláris részarányt irányoznak elő, mellyel a nyári 

hónapokban teljesen, a téliekben részben tudja ellátni a napkollektoros rendszer a használati 

meleg víz energiaigényét. A gyakorlatnak megfelelően, a számítások során azt is figyelembe 

vettük, hogy a rendszerben nincs szezonális tároló, vagyis, hogy ha nyári hónapokban a 

kollektorok többet termeltek a HMV igénynél, akkor az adott hónapban csak a használati 

meleg víz igénynek megfelelő értékeket vettük figyelembe, tehát az azon felülit nem. Az 

ábrán piros vonal feletti rész ebben az esetben nem hasznosul, ezért nem szabad figyelembe 

venni. 

 

 
 

2. ábra. Példa – Napkollektorral termelt hőmennyiség (α=0,7) havi bontásban [kWh/m2nap] (a piros 

vonal feletti integrált terület, igényen felüli energiaveszteség) 

 

 

6. Energiahozam számítás napelem esetében 

 

A PV-panelek, napelem modulok elhelyezésekor ugyanazokat az elrendezéseket követtük, 
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mint kollektorok esetén. Vizsgálatainkhoz Aleo-Bosch S18 (240W) polikristályos napelemet 

választottunk. Megjegyzendő, hogy a napelemek területén még jelentős hatásfok javulás 

várható, akár rövid távon is. Ezen innovációs fejlődés számszerűsítésére nem térek ki. 

A konzekvenciákat a jelenlegi technológián mutatom be. Ezzel együtt természetesen a 

kidolgozott metodológia alkalmas más technológiák összehasonlítására is, néhány bemenő 

paraméter változtatásával. 

A napelemek energiahozamának számításánál PVGIS applikációt használtam, melynek 

működése hasonló Google Maps keretrendszerbe integrálva történik, a helyszín megadásával, 

a beépített napelem-mező kapacitásának és tájolási paramétereinek definiálásával. 

 

 
 

3. ábra. Napelemek energiahozam számítása PVGIS applikáció segítségével 

(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php?lang=en&map=europe#) 

 

A számítások eredménye a napelemes rendszer által termelt éves energiamennyiség, 

melyet teljes mértékben hasznosíthatónak tekintünk, mert azt feltételezzük, hogy hálózatra 

kapcsolt rendszerről (HKME) van szó. Az éves energiamennyiségből 2,5-tel (7. táblázat) 

megszorozva megkapjuk a napelemes-rendszer által kiváltott primer energiát és ezt vesszük 

figyelembe a további kiértékelésnél. 

 
7. táblázat. Primer energia átalakítási tényezők a 40/2012 BM rendelet szerint 

 

Energia e 

Elektromos áram 2,50 

Csúcson kívüli elektromos áram 1,80 

Földgáz 1,00 

Tüzelőolaj 1,00 

Szén 1,00 

Tűzifa, biomassza, pellet 0,60 

Megújuló energia (pl. napenergia) 0,00 

 

 

7. Eredmények – Összefoglalás 

 

Az első részben ismertetett metodológia a kulcs a második részben feltett kérdésekre. 

Melyik szolár energiahasznosítási módszer termel több energiát éves szinten? 
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A Belügyminiszter 40/2012. (VIII. 13.) BM rendelete alapján definiálható a használati 

meleg víz primer energia igény. Ez az érték jellemzően a szintterülettől, AN-től [m
2
] függ 

legjellemzőbben. A szoláris primer energiahozamoknál a domináns paraméter maga a 

felhasználható tetőfelület [m
2
], azaz a szoláris tetőfelület. Amennyiben egy adott rendszert, 

alkalmazási környezetet vizsgálunk tehát, a legfontosabb két paraméter a fenti kettő. 

Ezen két paraméter ismeretében döntést hozhatunk melyik rendszer vált ki nekünk több 

primer energiát, a napkollektor vagy a napelem. Tehát ezzel a két bemenő adattal, 

meghatározható, hogy melyik alkalmazásával lesz kedvezőbb épületenergetikai besorolású az 

épületünk. 

Ezen két paramétert nagyszámú épületegyüttesen vizsgálva létrehoztam egy döntés 

előkészítési módszertant épületek szolár-potenciál alapú értékelésére. A módszer műszakilag 

elérhető legnagyobb primerenergia hozam alapú döntési rendszerként funkcionál. 

 

 
 

4. ábra. Döntéstámogató modell szoláris primer energiahozamok elemzésére (Talamon Attila, 2012) 

 

A 4. ábra alapján meghatározható a fenti két egyszerű paraméterből, hogy az adott 

épületben melyik megújuló szolár technológiával tudunk több primer energiát kiváltani. A 

piros vonal nem egyenes. Tekintve, hogy az épület alapterületétől függően változik a 

használati meleg víz fajlagos vesztesége. Tehát bizonyos tartományokban egyenesre bontható 

40/2012. (VIII. 13.) BM rendelet irányadó AN-tartományai alapján. Ezzel együtt viszont 

kijelenthető, hogy bár nem egyenes, de lineáris regressziós trendvonallal jól közelíthető. 

A trendvonal egyenlete ebben az esetben:  

AN = 13,555 Aszolár - 37,032 

Ahol  

AN  Szintterület    [m
2
] 

 Aszolár  Szolár felület   [m
2
] 

 

AN - Aszolár „kapcsolaterősség” 

Lineáris regressziót feltételezve, tehát ha a változók között lineáris függvénykapcsolatot 

feltételezünk, a determinációs együttható megegyezik a Pearson-féle korrelációs együttható 

négyzetével. A determinációs együttható értéke akkor maximális, ha minden kapott 

függvényérték a regressziós egyenesen van. Ez az illeszkedés nagyon ritka, általában mindig 

vannak kilógó értékek. A regressziós egyenes illesztése ezért mindig úgy történik, hogy az 

egyenes mindkét oldalán nagyjából azonos számban legyenek kilógó értékek. Tehát 40/2012. 

(VIII. 13.) BM rendelet irányadó AN-tartományai alapján kilógó határértékekre (best fit 

regression line) legjobban illeszkedő egyenes módszerét alkalmaztam. Ebben az esetben R
2
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értéke, mint a lineáris regresszió matematikai minőségbiztosítása, nagyon kedvező, 0,999-es 

érték. Tehát a lineáris közelítés alátámasztott és alkalmazható a piros határgörbe leírására. 

Az 5. ábra alapján érdemes megemlíteni, hogy „kisépületeknél”, alacsony szintszámok esetén 

a napelemek válthatnak ki több primer energiát, magasabb szintszámok, „nagyépületek” 

esetén pedig a napkollektorok. Ennek oka, hogy alacsony szintszámnál relatíve nagy az 

energiagyűjtő felület és sokszor fordul elő kollektoroknál, hogy túltermelnek, ami a 

gyakorlatban stagnálást, hasznosíthatatlan energiát jelent. Napelemek esetén mindig teljes a 

kihasználtság, hiszen a termelt energiát hálózatba tápláljuk (Ad-vesz mérőórákkal, HKME). 

Magasabb szintszám esetén nincs már túltermelés miatti veszteség (pl. panelépületek), ezért 

megfordul a helyzet. (Ne feledjük el azt sem, hogy napelemeknél a termelt energia 2,5-szerese 

a kiváltott primer energia). 

 

 
 

5. ábra. Szoláris primer energiahozamok az épület nagyságától függően (∑A/V) (Talamon Attila, 

2012) 
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Új irányok a napenergia villamos hasznosításában 
 

 

Abstract 
 

Solar energy has the potential to provide a local source of renewable energy for all needs of a 

community. The utilization of this potential requires continuing effort to resolve the scientific and 

engineering problems of integrating intermittent sources to the existing power grid. 

The paper identifies some of the main issues and presents a progress report on the scientific and 

technological advancements. One critical area is the development of cheaper and reliable 

photovoltaic conversion methods, which can be easily integrated into the existing infrastructures. The 

other main issue is the increasing importance of the storage and the stabilization of the electric grid.  
 

 

1. Bevezetés 

 

Az energiatermelés hagyományos centralizált megközelítésének dominanciája mellett 

terjedőben van egy másik modell, amely a lokális termelésre és hasznosításra alapoz. Az 

elektromos energia iránti igény az elektronikai és számítógép vezérelt rendszerek terjedésével 

egyre növekszik. A mobilitás iránti igény nagy piacot teremtett a villamos energia tárolására, 

ami hozzájárult az akkumulátor technológia fejlődéséhez. A hibrid és az elektromos autók 

terjedése és napelemeken alapuló villamosenergia-termelés látványos megjelenése a 

háztetőkön megmutatta, hogy lehet alternatívája a jelenlegi elsősorban a fosszilis 

energiaforrásokon alapuló energetikának. 

A villamos hálózat lehetővé teszi az energia nagy távolságokra való szállítását, azaz a 

fogyasztás és a termelés helyének szétválasztását. A hálózat ugyanakkor megköveteli, hogy az 

erőművek által betáplált energiát minden pillanatban hasznosítsák a fogyasztók. A hálózat 

stabilitását mind a hirtelen megjelenő fogyasztások, mind a termelésben megjelenő hirtelen 

mennyiségi változások veszélyeztetik. A szél és napenergia rendelkezésre állását az időjárás 

szeszélye teszi kiszámíthatatlanná. Hasonlóan nagy lokális terhelésingadozásra vezethet egy 

gyors töltésre az elektromos hálózathoz csatlakozó autó teljesítményigénye. A felvázolt 

problémák kezelésére a hálózat intelligenssé tétele, a Smart Grid elterjedése és a lokális 

energiatárolási kapacitások szolgálhatnak. 

Megállapítható, hogy napjainkra kialakult a teljes innovációs lánc amely a tudományos 

felfedezésektől a találmányokon és a termékfejlesztésen át a piacra kerülésig és a gazdasági 

profit elérésig  terjed. Mivel egy új innováció megjelenése a tapasztalatok szerint akár 15-20 

évig is eltarthat, érdemes áttekinteni milyen új tendenciák figyelhetők meg a napenergia 

hasznosítás területén, és hogy tudunk mi bekapcsolódni ezekbe a fejlesztésekbe. A 

témaválasztás során a kisközösségi felhasználói piacra koncentráltunk. 
 

 

2. A napenergia átalakítása villamos energiává
 

 

A kisközösségi felhasználás szempontjából piacvezető napelemtáblák alapanyaga 

elsősorban szilícium (PARIDA, B. 2011). A három elterjedt típus az ár és hatásfok szerint 
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csökkenő sorrendben az egykristályos szilícium, a polikristályos szilícium és az amorf 

szilícium vékonyréteg napelemek. A félvezető cellákból soros és párhuzamos kapcsolással 

alakítják ki a táblákat, amelyeket tipikusan ütésálló üveg és alumínium keret segítségével 

szerelnek. A táblák által generált néhány száz voltos feszültségű egyenáramú hálózatot az 

inverter segítségével csatolhatjuk a váltóáramú hálózathoz. A fogyasztás mérésére speciális 

kétirányú óra szükséges és egyedi szerződés a szolgáltatóval. A szigetes üzem esetén további 

költséget jelent a speciális akkumulátoros tárolás. 

A hagyományos kialakítású napelemes rendszerek esetén a cellák táblákba csomagolása és 

a szerelési költségek egy olyan állandó árkomponenst jelentenek, ami kiteszi a költségek 

legalább felét. Ez azt eredményezi, hogy bármilyen új technológia akkor lesz versenyképes, 

ha a hatásfoka eléri a 10%-ot. A napelemes erőművek nagy előnye, hogy statikus telepítés 

esetén minimális a karbantartási igénye és hosszú a várható élettartama. Elfogadott 

követelmény a húsz éves élettartam tíz százaléknál nem nagyobb teljesítménycsökkenés 

mellett. A telepítési költségek szempontjából előnyt jelenthet, ha a napelemes rendszer az 

épületbe integrálható. 

A szilícium alapú napelemek ára jelentősen csökkent a napelem-minőségű szilícium nagy 

tömegű piacra kerülésével. Ez a napelemtáblákat kommersz termékké tette, és így, sok a 

magas hozzáadott értéken alapuló termékeket gyártó cég tönkremeneteléhez vezetett mind 

Európában mind Amerikában. Fontos megemlíteni, hogy a szerelési költségek nem 

elhanyagolható volta miatt a napelemek helyi munkalehetőséget is teremtenek a közepes 

technikai fejlettségű iparágakban. 

 

 

3. Fejlesztések a napelem technológiában 

 

A szilícium alapú napelemek fejlesztése napjainkban is zajlik (BOSETTI, V. 2012). A cél az 

alkalmazott lapkák vastagságának és az elektromos veszteségek csökkentése, és az optikai 

hatásfok növelése. Várható az amorf és polikristályos komponenseket is tartalmazó tandem 

rendszerek megjelenése is, mivel az amorf szilícium rendkívül kedvező fényelnyelő 

tulajdonságokkal rendelkezik. Európában jelenleg nincs nagy gyártó jelen a piacon, de 

intenzív, az ipari gyártásba közvetlenül átvihető technológiai fejlesztés zajlik az IMEC-ben. 

Ebbe a munkába tanulmányi ösztöndíjjal már több debreceni hallgató is bekapcsolódott. 

Az egyik ígéretes iránynak a vékonyréteg napelem technológia tűnt, ahol elsősorban a 

CIGS-nek nevezett vegyület-félvezetők kereskedelmi bevezetésére történtek kísérletek 

Magyarországon is. A szilícium alapú napelemek árának drasztikus csökkenése a legtöbb 

vékonyfilmes napelem gyártót csődbe vitte. A technológiához ugyan nagyon kis 

anyagmennyiségekre van szükség, de néhány ritka és költséges elemet is igényel. 

A fejlesztés fázisában két ígéretes technológia van, amelyek nem a félvezető-ipari 

gyártástechnológián alapulnak: a festék-érzékenyített napelemek és a polimer alapú 

napelemek (GRAETZEL, M. 2012). Mindkét esetben sikerült a 10% feletti hatásfok küszöböt 

elérni. 

A festékérzékenyített napelemek gyártástechnológiája olyan egyszerű, hogy házilag is 

előállítható ilyen cella. A festék érzékenyített napelemek esetén hátrány lehet az elektrolit 

használata, ami miatt egy nem tisztán szilárdtest alapú eszközről van szó. A technológiát 

jelenleg a legnagyobb költséget, és egyben a legjobb hatásfokot produkáló festékmolekulák 

ára és az elérhető élettartam korlátozza. Ilyen napelem-cellák előállításával mi is 

kísérletezünk. Az MFA-ban pedig egy kutatócsoport foglalkozik a nanostrukturált 

elektrongyűjtő elektródák fejlesztésével. 

A polimer alapú napelemek esetén a műanyagiparban használatos technológiákkal 

flexibilis napelem-cellák is előállíthatók (DEIBEL, C. 2010). Ez egy magas hozzáadott értéket 
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igénylő terület, amelynek fejlesztésében az EU élen jár. Itt az elsődleges problémát a cellák 

öregedése jelenti. Az élettartam kiterjesztésére irányuló kutatásokat összefogó COST MP1307 

akció résztvevők vagyunk a Kémiai Intézettel közösen. 

Az új típusú technológiák esetén lehetőség van transzparens és flexibilis napelemek 

létrehozására is, ami az épületbe integrálás új lehetőségeit kínálja az ablakfelületek vagy az 

íves homlokzati elemek beborításával. Az épületbe integrált napelemek esetén az esztétikai 

igények is fontos szerepet játszanak. 

 

 

4. Megújuló energiák a villamos energia hálózatban 
 

A megújuló energiák alkalmazása terén napjainkban nem az a legfőbb kérdés, hogy lehet-e 

elég energiát termelni megújuló forrásokból. Egyes élen járó országok, mint például 

Németország példája jól mutatja, hogy egy-egy adott pillanatban a megújulók aránya a teljes 

villamosenergia-termelésben meghaladhatja a 40%-ot is (HINRICHS-RAHLWES, R. 2013). A fő 

kérdés sokkal inkább – az ilyen forrásokból megtermelt energia ára mellett – az, hogy a 

villamos energia hálózat hogyan viszonyul az ilyen forrásokhoz. 

A két legszélesebb körben alkalmazott megújuló forrás – a napenergia és a szélenergia – 

természetükből adódóan meglehetősen változékonyak. Ha egy napelemes erőművet tekintünk, 

annak a kimenő teljesítménye minden másodpercben változik. Ehhez elegendő egy szinte 

szabad szemmel nem is látható felhő mozgása, és a naperőmű kimenő teljesítménye több 

10%-ot is ingadozhat. Ez egy háztartási méretű erőműnél még nem számottevő (a hálózat 

szemszögéből), de komoly naperőművek esetében már kihívást jelent a hálózat egésze 

szempontjából. A rövid távú gyors változások mellett a másik komoly kihívás, hogy hosszabb 

távra (órák, napok) a pontos előrejelzés szinte lehetetlen. Ezek után nem csoda, a hálózatok 

üzemeltetői egyre nagyobb aggodalommal figyelik ezen források terjedését. 

Milyen lehetőség van arra, hogy ezeket a forrásokat továbbra is használni tudjuk? 

Rövidtávon a megoldás a jobban szabályozható erőművek előtérbe helyezése. Ilyen erőművek 

a vízerőművek és a gázturbinás erőművek. A vízerőművek terjedésének alapvetően földrajzi, 

környezetvédelemi és tájvédelmi akadályai vannak. Így a rövid távon a gázturbinás erőművek 

jelenthetnek megoldást. A probléma, hogy ezen erőművek fajlagos költsége magasabb, mint a 

többi fosszilis energiahordozón alapulóé, illetve, hogy Európa a szükséges földgázból nem 

önellátó. Ha figyelembe vesszük az éppen zajló orosz-ukrán konfliktust, akkor még inkább 

kérdéses, hogy ez az út célravezető-e. 

Egy megoldás lehet erre a kérdésre, ha sikerül megoldani a villamos energia tárolását nagy 

léptékben és költséghatékonyan. A jelenlegi lehetőségek egyike sem nyújt olyan megoldást, 

ami alkalmas lenne hálózati léptékben villamosenergia-tárolásra. Másik megoldás lehet a 

lokális tárolás előtérbe kerülése. Ezáltal nemcsak a termelés, de a tárolás is lokálian megoldott 

lehet. A hálózat ezen kis egységek közötti energiacserét valósítja meg. A következőkben 

áttekintjük, hogy melyek a jelenlegi megoldások és milyen további fejlődés várható az adott 

tárolási megoldás tekintetében. 

 

 

5. A villamos energia tárolása 

 

A villamos energia tárolás legfontosabb módjait az 1. táblázatban foglaljuk össze. 

 

Ahogy a táblázatból is látszik és gyakorlati alkalmazások is mutatják, a villamos energia 

tárolásának módja egyáltalán nem megoldott kérdés (KONDOH, J. 2000; IBRAHIMA, H. 2008). 

A kis méretű elektronikai eszközöknél a meglévő akkumulátor-technológia kielégítő, de a 
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villamosenergia-rendszer szempontjából még ilyen megoldás nem született. 

 
1. táblázat. A villamos energia tárolási módjai 

 

Megnevezés Tárolási elv Leírás Előnyök Hátrányok 

Szuperkapa-

citás 

Elektromos 

tér 

Korszerű anyagok és 

gyártástechnológia 

segítségével létrehozott 

igen nagy kapacitású 

kondenzátor. 

Nagyon rövid feltöltési 

és kisütési idő, hosszú 

élettartam. 

Alacsony feszültség, 

kicsi energiasűrűség. 

Szupravezetős 

mágneses 

energiatároló 

(SMES) 

Mágneses tér 

Szupravezető tekercsben 

folyó áram segítségével 

mágneses térben tárolja 

az energiát. 

Nagyon rövid feltöltési 

és kisütési idő, hosszú 

élettartam. 

Drága, hűtést igényel, a 

nem-szupravezető 

részeken veszteség lép 

fel, kicsi energiasűrűség. 

Lendkerék 

(FES) 
Mechanikai 

Nagy tehetetlenségi 

együtthatójú test és 

villamos 

motor/generátor 

együttese. 

Nagy kivehető 

teljesítmény, hosszú 

élettartam, idővel nem 

csökken a kapacitása. 

Hagyományos 

csapággyal nagy 

készenléti veszteség, 

kicsi fajlagos energia-

sűrűség. 

Szivattyús 

tározós 

vízerőmű 

Mechanikai 

Két komoly 

szintkülönbséggel 

rendelkező víztároló. 

Tároláshoz a felsőbe 

szivattyúzzák a vizet, 

„kisütéskor” 

hagyományos vízerőmű. 

Nagy tároló kapacitás, 

hosszú élettartam, idővel 

nem csökken a 

kapacitása. 

Komoly környezeti 

hatás, tájkép 

megváltozás, megfelelő 

adottságú helyszín kell. 

Sűrített 

levegős tároló 

(CAES) 

Mechanikai 

Jellemzően föld alatti 

üregekben nagy 

nyomású levegő 

segítségével tárolják az 

energiát. A „kisütéshez” 

földgázra is szükség 

van. 

Nagy energia-sűrűség és 

kivehető teljesítmény, 

idővel nem csökken a 

kapacitása. 

Speciális geológiai 

adottságok kellenek, 

földgáz kell az energia 

kivételhez. 

Hidrogén + 

üzemanyag-

cella/turbina 

Kémiai 

Elektromos energiából 

hidrogént állítanak elő, 

leggyakrabban 

vízbontással. 

Visszaalakításhoz 

gázturbina vagy 

üzemanyagcella is szóba 

jöhet. 

Tiszta, nem tartalmaz 

veszélyes anyagot, jól 

skálázható, a hidrogén 

többféle módon 

felhasználható. 

A hidrogén előállítása és 

tárolása nehéz, drága 

anyagok a kellenek a 

vízbontáshoz és az 

üzemanyag-cellához. 

Akkumulátor Kémiai 

A betáplált energia 

kémiai formában, 

jellemzően kémiai 

kötések formájában 

tárolódik. 

Nagy energia-sűrűség, 

számos kiforrott 

megoldás. 

Öregedés/csökkenő 

kapacitás, egyes típusok 

mérgező anyagokat 

tartalmaznak. 

 

 

6. Fejlesztések a villamos energia tárolásában 

 

Hasonlítsuk össze a különböző energia tárolási formák fajlagos kapacitását és teljesítmény 

leadási képességét! A kémiai energiahordozókkal szemben (Hidrogén 40 kWh/kg, üzemanyag 

12 kWh/kg) egy lítium akkumulátor fajlagos kapacitása napjainkban alig 0,15 kWh/kg. 

Amikor egy autót megtankolunk, a 10 kWh/l energiasűrűségű üzemanyag 50 l/perc 

sebességgel áramlik, ami 30 MW teljesítményt jelent. Ezt a teljesítményt a 230 V-os hálózat 

130 kA áramerősség mellett produkálná. Az elektromos autók gyors töltése így hatalmas 

kihívás lenne a jelenlegi villamos hálózat számára. Ugyanakkor a megújuló energiák széles 
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körű elterjedését és lokális tárolását is segítheti az elektromos autók piacának bővülése. A 

tárolási technológiák közül az akkumulátoros és a szuperkapacitáson alapuló technikák, a 

tüzelőanyag cellák és az elektro-foto katalitikus rendszerek területén is intenzív fejlesztés 

indult el (VAN NOORDEN, R. 2014; PASTA, M. 2014). 

A lítium akkumulátorokban az anód vagy a katód elektródák tárolják a Li atomokat a töltés 

és kisütés során. Az anyagok megválasztása mellett a nanostrukturált szerkezet kialakítása 

döntően befolyásolja a kapacitást, a villamos teljesítményt és az élettartamot (GORIPARTI, S. 

2014). A piacképes új energiatároló elemek fejlesztése az anyagtudomány és a 

nanotechnológia teljes eszköztárát bevetve zajlik a világon mindenhol. Az Európai Unió a 

Horizont 2020-as program keretében kiírt egyik felhívása (NMP-13) a helyileg előállított 

energiák helyi tárolására irányul, amelyre egy nemzetközi konzorcium partnereként nyújtunk 

be pályázatot. 

 

 

7. Összefoglalás
 

 

A lokális energiatermelési és tárolási módszerek jelentős előtérbe kerülése egy 

paradigmaváltást eredményezhet a villamos hálózatok működésében. Az innovációs 

folyamatok motorja az anyagtudományi és nanotechnológiai kutatás [YANG, P. 2012], 

amelybe nemzetközi együttműködésen keresztül tudtunk bekapcsolódni. 
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Városi tetőfelületeken hasznosítható szoláris potenciál 
 

 

Abstract 

 
Present paper aims at the assessment of solar potential of roofs in urban environment. The 

analyzed city is Debrecen because it is the second largest city in Hungary and has a typical building 

stock. 

The main pillars of the assessment are the covered areas by buildings, a roof typology and 

reducing factors like the shading elements and assembly distances. 

The result of the case study is surprising because only5% of the built areas would be sufficient to 

cover the domestic hot water demand by solar collectors for the entire population of Debrecen even 

for the winter period when the solar radiation is the lowest. 

 

 

1. Bevezető 

EU-s háttér, közel nulla, helyben termelt megújulók 

 

Az Épületek energiahatékonyságáról szóló uniós irányelv (EPBD Recast) 2019-től új 

építésű középületekre, 2021-től új építésű lakóépületekre közel nulla energiafelhasználást tesz 

kötelezővé. 

A Recast azt is előírja, hogy az energiaigényt nagyon jelentős mértékben megújuló 

energiaforrásokból kell fedezni, mégpedig helyben vagy közelben kinyert energiából 

(CSOKNYAI T. – KALMÁR F. – SZALAY ZS. – TALAMON A. – ZÖLD A. 2012). 

A meglévő épületek számos kötöttséget jelentenek, nem lehet a különböző megújuló 

energiás rendszereket válogatás nélkül bármely épületben alkalmazni. 

A napenergia az épületállomány lényegesen nagyobb részében hasznosítható helyben vagy 

közelben, mint a többi megújuló energiaforrás és ez különösen igaz városi beépítés esetén 

(CSOKNYAI T. 2012). 

Magyar városok tekintetében, a tetőfelületeken hasznosítható napenergia mennyiségére jól 

közelítő becslés ez idáig nem áll rendelkezésre. 

Jelen tanulmány célja, nagyságrendileg rámutatni a napenergiában rejlő lehetőségekre 

városi beépítés esetén, és így számszerűen felhívni a figyelmet a szoláris potenciál 

kihasználásában rejlő lehetőségekre az energiafogyasztás csökkentése érdekében, továbbá egy 

olyan módszertan megalkotása, mely más városok esetében is alkalmazható. 

 

 

2. Módszertan 

Top-down leírás, magastető esetének részletezésével 

 

A tetőpotenciál becslésének módszertani lényege két alapvető gondolatmenetet követ. 

Tetőtipológia alkalmazása és felületek meghatározása megfelelő sorrendben a benapozást 

befolyásoló tényezők figyelembevételével (1. ábra). 
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1. ábra. Módszertan piramis 

 

1) Elsőként a beépített és a beépítetlen területeket (szántó, mező) választottuk szét, majd 

pedig számszerűsítettük. 

2) A következő lépésben a beépített területeken az épületek által fedett földterületeket 

határoztuk meg (Aft). 

3) A fedett földterületeken szétválasztottuk és megmértük a magas tetős (Afmt) és a lapos 

tetős (Aflt) épületek által fedett területeket, százalékos arányban. 

4) Lapos tetők esetében egy korábbi tanulmány (CSOKNYAI T. 2012) tipológiáját vettük 

figyelembe, mely déli tájolású, 40
o
 dőlésszögű napenergia-gyűjtő felületekre koncentrál, 

míg magas tetők esetében a magas tetők számtalan variációja és tájolása miatt 

tetőtipológiát és szolár potenciál szorzó tényezőt (kp) dolgoztunk ki: 

a) A tetőtipológia számba veszi mindazon jellegzetes tetőidom formákat melyek 

jellemzően előfordulhatnak városokban és vizsgálatok alapján, utcatájolások 

segítségével megbecsüli az adott településen azok százalékos előfordulását. 

b) A szolár potenciál tényező (kp) két fontos hatás becslését tartalmazza: 

˗ a tetőfelületek tájolásból adódó, D-i és D-től 90
o
-ban K-i és Ny-i irányba tájolt 

napenergia-gyűjtésre alkalmas felületek százalékos mértékét, mely utcatájolás 

szerinti összesített magas tető potenciál tényező (kut) megnevezést kapta, 

˗ a szomszédos épületek egymásra gyakorolt és egyéb a településre jellemző, 

például magas utcai fasorok árnyékoló hatásait, mely az árnyékhatás szerinti 

magas tető potenciál tényező (ká) megnevezést kapta. 

 

A kp szolár potenciál tényező a fenti két tényezőt annak mértékében összesíti, amilyen 

mértékben az befolyásolja a tetőfelületek kihasználhatóságát (2. ábra). 

 

 
 

2. ábra. kp tényezőt befolyásoló árnyékhatások 

 

1) A fedett földterületeken meghatároztuk azt a potenciális tetőfelületet, amelyen 

elhelyezhetőek a szolár energiagyűjtő szerkezetek. Lapos tetők esetében egy korábbi 
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tanulmány eredményeit (CSOKNYAI T. 2012) vettük alapul. Magas tetők esetében: 

Apfmt = Afmt * kp 

Az így kapott eredmény a vízszintes síkban értendő felület, ezért a potenciális magas 

tető felület (Apmt) átlagosan 40
o
-os tetőhajlásszöget feltételezve: 

Apmt = Apfmt / cos 40
o 

2) A potenciális tetőfelület (Apmt) azonban még nagyobb, mint maga az energiagyűjtő 

felület (Aemt), így annak meghatározása volt a következő lépés. 

Lapos tetők esetében egy korábbi tanulmány (CSOKNYAI T. 2012) számszerű adatainak 

arányait vettük figyelembe. 

Magas tetők esetében pedig szintén egy csökkentő szorzó tényezőt, az ún. 

beépíthetőségi tényezőt (kb) határoztuk meg egy korábbi tanulmány vizsgálataira 

alapozva (CSOKNYAI T. 2012): 

Aemt = Apmt * kb 

A kb beépíthetőségi tényező tartalmazza mindazon elemeket, amelyek csökkentik a 

tetőkön elhelyezhető abszorberek felületét, számát, mint például tetőfelépítmények 

(kémények, szellőzők), tetőelemek (tetőszélek)(3. ábra). 

 

 
 

3. ábra. Variációk tetőfelületen napenergia-gyűjtő elemek elhelyezésére 

 

1) Végül az energiagyűjtő felületek számszerű birtokában kiszámítható a rajta keresztül 

hasznosítható napenergia mennyisége akár napelemmel, akár napkollektorral. 

Lapos tetők esetén, mint már említettük csak D-i tájolású energiagyűjtőket vettünk 

figyelembe, hiszen a tájolás és a dőlés szabadon választható. 

Magas tetők esetében a pontosabb becslés érdekében külön meghatározhatóak a K-i és 

Ny-i, a D-i, valamint a DK-i és DNy-i tájolású abszorberfelületek a tájolást kifejező 

tényezők (kK,Ny, kD, kDNy,Dk) segítségével: 

Aemt K,Ny = Aemt * kK,Ny 

Aemt D= Aemt * kD 

Aemt DNy,Dk= Aemt * kDNy,Dk 

A kK,Ny, kD, kDNy,Dk tényezők a településen előforduló K-i és Ny-i, a D-i valamint a 

DK˗i és DNy-i tájolású tetőfelületek százalékos előfordulását tartalmazza. 

 

 

3. Esettanulmány Debrecenre 

 

Debrecen Magyarország ÉK-i részén helyezkedik el és Magyarország második legnagyobb 

városa. Az esettanulmány kizárólag Debrecen városi szövetével foglalkozik, és a szoláris 

tetőpotenciálra vonatkozó becslést is erre adja (4. ábra). 
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4. ábra. Debrecen teljes közigazgatási területe és a vizsgált városi szövet 

 

Debrecen városi szövete Magyarországi viszonylatban mindenképen tipikusnak mondható, 

városi szövetére jellemző, hogy a belső városmagot, méretéhez képest nagy kiterjedésű 

kertvárosias-falusias beépítés veszi körül, több emeletes lakótelep, nagy intézményi és ipari 

területek beékelődésével. 
 

 

3.1. Típusterületek 

 

Az esettanulmányban Debrecen városi szövetén belül összesen mintegy 630 épületet 

vizsgáltunk meg, és mintavételezési helyenként rögzítettük a tetőtípusokat, az épületek által 

fedett összterületet, mintavételezési hely területét, a mintavételezési szigeten jellemző 

utcatájolásokat, benapozást gátló tényezőket. 

Elöljáróban szükséges elmondani, hogy határozottan elkülönülnek a magas tetős és a lapos 

tetős épülettömbökre végzett vizsgálatok. A magas tetős beépítések esetén részletes tetőidom 

vizsgálatok, míg lapos tetős beépítés esetén elsősorban korábbi tetőpotenciállal foglalkozó 

tanulmányok eredményeit vettük figyelembe. 

A vizsgálatokhoz két különböző struktúrájú mintaterületet választottunk ki, és további 31 

mintavételezési szigetet. 
 

 

3.2. Mintaterületek 

 

A mintaterületek kiválasztásánál elsődleges szempont volt, hogy olyan területek kerüljenek 

lehatárolásra, amelyek egy nagyváros több, jellegzetes beépítését tartalmazzák. 

A mintaterületek célja a város jellemző beépítésének megismerése volt, helyszíni bejárást 

szolgálták. A tetőtipológia kidolgozása is a mintaterületen gyűjtött adatok alapján történt. 
 

 

3.3. Mintavételezési szigetek 

 

A mintavételezési szigetek szolgáltatták a számszerű adatokat a becsléshez. A lehető 

legpontosabb becslés érdekében, a városban további 31 mintavételezési szigetet választottunk 

ki. 

A mintavételezési szigetek kiválasztásának feltételei: 

 egységesen 250 m-es sugarú körön belül elhelyezkedő terület (az ezen belül található 

épületek összességére történtek az összegző számítások), 

 a mintavételezés helyszínének kiválasztásánál elsődleges szempont volt a korábban 

alaposan szemrevételezett mintaterületeken tapasztalt beépítési struktúrák kiválasztása. 

 

Józsa község------ 
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3.4. Tetőtípusok 

 

Magas tetők 

A vizsgálatok alapján, egyértelműen az alábbi magas tető típusok vannak jelen Debrecen 

városi szövetében, melyek a becslés alapját szolgálják tetőtipológiaként (5. ábra). 

 

 
 

5. ábra. Tetőtipológia és az egyes típusok előfordulása Debrecenben 

 

Lapos tetők 

A becslés alapjául egy korábbi tanulmányban szereplő lapos tető típusokat vettünk 

figyelembe (CSOKNYAI T. 2012). 
 

 

3.5. Adatgyűjtési folyamat 

 

A vizsgálatokhoz az alábbi adatok beszerzésére volt szükség: 

 Debrecen városának digitális alaptérképének segítségével földterületek és fedett 

földterületek alapterülete a kiválasztott mintaterületekről és mintavételezési helyekről. 

 Helyszíni bejáráskor készített fotódokumentáció két kiválasztott, vegyes beépítésű 

mintaterületről a helyi adottságok megismerése érdekében. 

 Statisztikai adat a város területéről, közigazgatási határáról. 
 

 

3.6. Felületek meghatározása (alkalmazott szoftverek) 

 

A vizsgálatok az alábbi informatikai-térinformatikai programokkal készültek: 

 ArchiCad: földterületek és fedett földterületek mérése, majd listázása, egyéb rajzok 

szerkesztése, 

 Excel: a vizsgált adatok adatbázisának létrehozása, 

 Google Earth: tetőtípusok azonosítása, 

 norc.hu: mintavételezett területek beépítésének térbeli érzékelése. 

A felsorolt szoftverek segítségével és a módszertanban leírt metodika alapján becsült, 

Debrecen tetőfelületein elhelyezhető abszorber, s mivel az esettanulmány kollektorral számol, 

így kollektor felület: 

Aemt = 2 271 054 m
2
, 

mely összkollektorfelület nyári idényben többszöröse a szükségesnek, téli idényben pedig 

biztonsággal elégséges a 207 594 fő lakosú Debrecen városának. 
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3.7. Termelt energia meghatározása 

 

Az esettanulmányban kollektorok által hasznosítható hőt számítottuk, melynek alapja a 

tájolásokra bontott energiagyűjtő felületek mértéke. 

A számítások a kereskedelmi forgalomban kapható jó minőségű szelektív síkkollektorok és 

vákuumcsöves kollektorok feltételezésével készítettük el. 

Meghatároztuk a rendszerhatásfokokat, a kollektorok dőlésszögét, a városra érkező évi 

sugárzást, teljesítmény csökkentő tényezőket. 

 

Kollektorok által hasznosítható hő:  

QA  = Ae * Go * k * SE, 

ahol: 

QA : tetőfelületen hasznosítható hő, tájolás szerint(KWh/év) 

Ae : energiagyűjtő felület, tájolás és kollektor típus szerint (m
2
) 

GoD : érkező évi sugárzás (KWh/m
2
év) 

k: teljesítménycsökkentő kollektor dőlésszög és tájolás függvényében 

SE: rendszer hatásfok. 
 

Debrecen városára számítva: 

Síkkollektorral:  QA =  941.390.448 KWh/év 

Vákuum kollektorral: QA = 1.316.727.148 KWh/év 
 

 

4. Összegzés 

 

A dolgozatban elkészített becslés is jól mutatja a napenergiában rejlő potenciált, hiszen 

nagyságrendileg Magyarország második legnagyobb városa csak a tetőfelületein keresztül ~1 

TWh/év hőenergiát tud előállítani, napenergia hasznosítással, amely tetőfelület a város 

beépített területének csupán 5%-a (6. ábra). 

 

 
 

6. ábra. Területek és hasznosítható energia 
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1
 

 

Gépjárművekből és elektronikai hulladékok shredderezéses feldolgozásából 

származó szerves őrlési maradékok energetikai hasznosítási lehetőségei 
 

 

Abstract 

 
Recycling of End-of-Life-Vehicles (ELV’s) is very important not only because of avoiding the 

environmental pollution possible caused by them, but also to save the Earth’s decreasing raw material 

and mineral sources. As the personal cars have on average 75 weight% metal-content, it is quite easy 

to understand, that the 95% recycling-ratio (85% material- and 10% energy use of them) obligation 

get into force with the 1st of January 2015, needs a very complex development work by the wreck 

dismantling- and waste recycler companies. In the followings it will be shown which developments 

have been realised in the last years in Hungary on the field of processing of ELV’s, promoting their 

material- and energy recycling possibilities. 

 

 

1. Olajválság vs. könnyűépítés 

 

Az 1973-as olajválsággal kezdődően az autóipar új kihívásokkal szembesült a járművek 

hajtásrendszereit tekintve. A jelentősen megdrágult – és néha akár hiánycikké is váló – benzin 

és gázolaj fontossá tette a járműgyártók és használók számára is az egyre inkább tüzelőanyag-

takarékos járművek létrehozását, működtetését. A járművek tüzelőanyag-fogyasztás 

csökkentésének hagyományosan két jól bevált útja van, az egyik a járműtömeg csökkentése a 

könnyűépítés elveit követve, a másik a belsőégésű motorok és a hagyományos hajtáslánc 

hatásfokának javítása. A járműgyártók mindkét témakörben komoly eredményeket értek el az 

elmúlt 40 évben. A belsőégésű motorok és a hagyományos hajtáslánc elemeinek változása 

túlzottan nem érintette az elhasználódott járművek elemeinek újrahasznosítását, annál inkább 

a könnyűépítésre való átállás. 

 

 
 

1. ábra. Járműszerkezeti anyagok jövőbeli felhasználási trendje 

 

Az elmúlt időszakban általánosan elmondható trend a járműiparban, hogy a fémanyagok 

aránya csökkent a járművek összes tömegén belül, miközben a műanyag és elasztomer 

alkatrészek aránya folyamatos növekedést mutat. Egyes szakértők véleménye alapján 2025-re 
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a műanyagok teljes járműtömegre vonatkoztatott részaránya elérheti, illetve meghaladhatja a 

20% mértéket! Eközben a fémanyagokon belül a hagyományos vas- és acélanyagok aránya 

csökkent a könnyűfémekkel (alumínium, magnézium) szemben. 

Miközben a személygépkocsik önhordó vázszerkezetének tömege folyamatosan csökken, a 

piacra kerülő teljes járművek tömege viszont növekszik, éppen a komfort, a közlekedés-

biztonság és a környezetvédelem érdekében az autókba beépítésre kerülő elektromos, 

elektronikus, mechanikus és mechatronikus komponensek tömegnövelő hatása 

eredményeként. 

A jogalkotói célkitűzések mindenesetre ambiciózusak, 2020-ra az átlagos járműflotta 

emisszióját 95 g/km CO2-kibocsátásra szükséges mérsékelni, kérdés mindez hogyan oldható 

meg az újrahasznosítási elvárások teljesíthetőségét is figyelembe véve. 

 

 

2. Új elvárások a gépjárművek újrahasznosításában 

 

Az Európai Unió az 1990-es évek elején monitorozta az ipari tevékenység hatására 

keletkező különböző környezetkárosító hatásokat, sor került az életciklusuk végére jutó 

összetett műszaki termékek, így a roncsautók hatásaira is. A Bizottság számba vette az 

autóroncsok feldolgozási gyakorlatát, amely során megállapította, hogy az üzemanyagaitól és 

veszélyes komponenseitől megszabadított (azaz „szárazra fektetett”) és még eredeti 

funkciójában továbbalkalmazható alkatrészeitől megfosztott autóroncsokat túlnyomó 

többségben forgókalapácsos aprítóművekben, ún. shredder berendezésekben dolgozzák fel. 

 

 
 

2. ábra. Az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói shredder-berendezése 

 

A berendezés alapkoncepcióját a 20. század ötvenes éveiben dolgozták ki, elsődlegesen a 

roncsautók fémanyagainak újrahasznosításra történő visszanyerésének érdekében. Talán nem 

véletlenül hívják ma ezeket a berendezéseket „Automobile Shredder”-nek, azaz gépjármű 

shreddernek. A gépsor alapkoncepciója meglehetősen egyszerű, elvét tekintve semmit sem 

változott az elmúlt 60 évben. A veszélyes összetevőitől megszabadított termékeket (azaz a 

tűz- és robbanásveszélyes, valamint környezetszennyező komponenseitől elválasztott 

berendezéseket, amely gépjárművek esetén az üzemanyagok, az akkumulátor, a 

klímaberendezések elemei és a légzsákok, övfeszítők pirotechnikai működtető elemeinek 

eltávolítását jelentik) egy zárt térben forgó rotorra csuklósan ágyazva elhelyezett 

verőkalapácsok, a fellépő hatalmas nyíróerők hatására, nagyjából felnőtt ember-ökölnyi 

méretűre aprítják fel, majd szeparációs technológiák segítségével az így keletkező vegyes 

anyagfrakciókat az egyes iparágak számára újrahasznosítható, homogenizált anyagáramokra 

választják szét. 
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A folyamatot végig – mind a verőtérből, mind a további manipulációs terekből történő – 

porelszívás kíséri, amely a por-, fólia- és szivacsfrakciókat választja le száraz ciklontechnika 

útján. Ezek a frakciók – az ún. „shredder-fluff”, azaz shredder könnyűtermék –, ma szinte 

kizárólagosan lerakásra kerül az ezt a célt szolgáló monodepóniákban, azaz specializált 

(kommunális hulladékoktól elkülönítetten működő) lerakóhelyeken. 

A legfinomabb porfrakciókat Venturi-mosó segítségével választják le, amelyet 

kaparóláncos kihordó mechanizmus konténerekbe ürít, ez a frakció veszélyes hulladékként 

kerül a továbbiakban kezelésre. Az alapgép ezt követően nagyteljesítményű mágnes-dobban 

folytatódik, amely a beadagolt alapanyag összetételének függvényében (ez roncsautók 

esetében általában 70-75 tömeg% mértéket jelent) leválasztja a mágnesezhető vas- és 

acélterméket. 

 

 
 

3. ábra. Roncsautó adagolása shredderre 

 

Ez a shredderek fő kimenő terméke, amelyet a még benne levő réz- és textil szennyezők 

mechanikus eltávolítása után irányvonatokba rakodva acélkohókba juttatnak el. 

 

 
 

4. ábra. Shredder-fluff – őrlési porfrakció 

 

A nem mágnesezhető anyagokat tartalmazó ágban általában méret szerinti osztályozást 

követően egy a fémek és nem fémes anyagok különválasztására szolgáló örvényáramú 

szeparátor különíti el a színes- és nemesfémeket a vegyes műanyag-, gumi-, üveg-, textil-, kő- 

és faanyagokat tartalmazó ún. „shredderezési könnyűfrakcióktól” (shredding light fraction). 

Ez a könnyűfrakció a por és fólia típusú (shredder-fluff) hulladékkal együtt átlagosan 25 

tömeg% mértéket képvisel a feldolgozás során és egészen az elmúlt 5 évet bezárólag 

lerakókban került deponálásra. 

Alapul véve egy elterjedt 1 400 LE teljesítményű, Zerdirator típusú automotive shreddert, 

az egy műszakban évi 100 000 tonna anyag feldolgozására képes gép (műszakonként 3-500 

tonna, óránként bemenő anyag függvényében 35-70 t/h átbocsátással) évente 75 000 tonna 
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kohókba kerülő vas, acél, színes- és nemesfém leválasztása valósul meg, viszont a lerakók 

telítettségét 25 000 tonna kis fajtasűrűségű, igen nagy térfogatot megtestesítő hulladék növeli 

meg. 

 
 

5. ábra. Shredder-könnyűfrakció, vegyes műanyag-, gumi-, textil- és üvegfrakció 

 

Magyarországon 3 ilyen kapacitású shredder működik (2 Budapesten, 1 Fehérvárcsurgón), 

amelyek teljes kapacitás-kihasználtság esetén évi 75 000 tonna ilyen hulladékot termelnek. Az 

Európai Unióban közel 300, világszerte mintegy 500 ilyen gépsor működik, amelyek az 

1 000-11 000 LE teljesítmény-kategóriákban helyezkednek el. Összehasonlításképpen a 

11 000 LE-s shredder egy műszakos teljesítménye akár a 700 000 tonna feldolgozott 

anyagmennyiséget is elérheti, az általa lerakóra termelt feldolgozási maradék is ehhez 

aránylik, az akár a 175 000 tonnányi mennyiséget is elérheti! Így az Európai Unió 300 

shreddere hozzávetőlegesen évi 9 millió tonna lerakókat terhelő őrlési maradékot produkál 

egy évben. Nem csoda, ha az EU döntéshozói látva a trendeket a shredderbe kerülő összetett 

műszaki termékek növekvő hasznosítási arányát, valamint a lerakókba kerülő szerves eredetű 

maradékanyagok tiltását előirányzó Direktívákat (Irányelveket) fogadott el a kétezres évek 

fordulóján. Így jöttek létre a roncsautó vonatkozó 2000/53/EK ELV- (End of Life Vehicle – 

Roncsautó-) Direktíva, a 2002/96/EK WEEE- (Waste Electrical and Electronic Equipment – 

Elektromos és Elektronikai Berendezések Hulladékai) Direktíva, valamint az 1999/31/EK 

Landfill- (Landfill – Lerakási) Direktíva. 

Ezek a szabályozások megteremtették a gyártói termékfelelősség érvényesítésének 

lehetőségét, meghatározták az egyes hulladékká váló anyagáramok fő hasznosítási 

eljárásmenetét, valamint konkrét időpontokhoz kötve előírták az egyes anyagáramok 

hasznosítási mértékének növelését. 

Ennek értelmében 2006. január 1-jétől kezdve a roncsautók tömegének 85%-át kell 

újrahasznosítani, ebből 80% anyagában, 10% energetikai úton értendő. Ezek a kötelezettségek 

2015. január 1-jéig 95%-ra növekednek, amelyből 85% anyagában, 10% energetikai módon 

hajtandóak végre. 

Jól látható, hogy egy 75%-nyi fémtartalmú (tehát az anyagában hasznosítás során bevételt 

termelő résszel bíró) autó hasznosítási arányainak 95%-ra növelése igen komoly fejlesztéseket 

és ráfordításokat igénylő feladat. 

 

 

3. Az elmúlt évek fejlesztései a roncsautók újrahasznosításának előmozdítására 

 

A shredderezési könnyűfrakció magyarországi hasznosításának előmozdítására az 

ALCUFER Kft. magyarországi egyetemi partnerekkel, kutatóhelyekkel és magyar kkv-k 

bevonásával hajtott végre több sikeres projektet. 
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A „Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves anyagainak hasznosítására szolgáló 

technológiák fejlesztése a jövőbeli deponálás elkerülésére” című, a Nemzeti Kutatási és 

Technológiai Hivatal (NKTH, ma NIH - Nemzeti Innovációs Hivatal, Nemzeti Technológia 

Program keretében 2009. január 1. és 2011. december 31. között, hattagú konzorcium által, az 

ALCUFER Kft. projekt- és konzorciumvezetése mellett lefolytatásra került, RECYTECH  

akronímmel ellátott projektje két technológiai prototípus tervét dolgozta ki főképpen 

alapkutatási, illetve részben alkalmazott kutatási tevékenység keretében. 

A szeparációs technológiai prototípus képes arra, hogy a vegyes, korábban lerakóba jutó 

frakciókat úgy osztályozza, hogy egy a későbbi energetikai hasznosítás céljára alkalmas, nagy 

tisztaságú, vegyes műanyag- és gumifrakció jöjjön létre. A másik prototípus pedig ezt a 

vegyes szerves anyagfrakciót termokatalitikus hőbontási technológián (pirolízisen) keresztül 

képes gáz, olaj, koksz frakciókká feldolgozni/visszaalakítani. A program célkitűzéseiről, 

eredményeiről a www.recytech.hu oldalon található részletes leírás. 

 

 
 

6. ábra. Shredder-könnyűfrakció mintavételezése 

 

A RECYTECH projekt prototípus terveit az Alcufer Kft. a Gazdaságfejlesztési Operatív 

Program „Roncsautók és elektronikai hulladékok szerves feldolgozási maradékainak 

anyagában és energetikai úton történő hasznosítási vizsgálatait lehetővé tevő komplex 

hulladékkezelési rendszer kialakítása”, GOP-1.1.1-08/1-2008-0061 számú projektjében, 2011. 

augusztus 1. és 2012. június 30-a között építette meg. A projekt keretében a Miskolci 

Egyetem Nyersanyagelőkészítési és Környezeti Eljárástechnikai Intézete az általa kifejlesztett 

rendszerterv alapján legyártotta és az ALCUFER Kft. fehérvárcsurgói shredderüzemében 

felállította a szeparációs technológia prototípust egy erre a célra felépített 1 000 nm-es ipari 

csarnokban. 

 

 
 

7. ábra. A fehérvárcsurgói szeparációs prototípus és az általa leválasztott anyagfrakciók 
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A másik 1 000 nm-es csarnokban a POWER-ENERGY Kft. által irányított fejlesztő csapat 

építette meg a termokatalitikus hőbontó berendezés large-scale prototípusát. 

Jelenleg ezeknek a prototípusoknak az ipari méretű termelésre alkalmassá tétele zajlik 

Fehérvárcsurgón, amely eredményeként 2014. év közepére az üzem már képes lesz a vegyes 

szerves anyagfrakciókat (műanyag és gumi hulladékokat) olajjá visszaalakítani, és ezáltal 

annak további energetikai hasznosítását ilyen módon előkészíteni. 

 

 
 

8. ábra. Termokatalitikus hőbontó prototípus Fehérvárcsurgón 

 

 

4. Összefoglalás 

 

A gépjárművek újrahasznosítása a Föld nyersanyag- és ásványi kincs készleteinek védelme 

érdekében elsődleges fontosságú feladat. Az Európai Unió és Magyarország jogalkotói 

felismerve az itteni fenntarthatósági, környezetvédelmi problémákat az összetett műszaki 

termékek újrahasznosítását szabályozó anyagárami és lerakási jogszabályokkal próbálja meg a 

roncsautókat, elektromos és elektronikus termékeket, gumiabroncsokat, akkumulátorokat a 

legális bontó/hulladékkezelő ipar felé terelni. Az egyes anyagáramokra vonatkozó növekvő 

hasznosítási elvárások bevezetése a közel 100%-os hasznosítási arány felé tereli ezeknek az 

elhasználódott, összetett műszaki termékeknek az újbóli feldolgozását. 

A gazdaságossági kérdések mellett természetesen a fenntarthatósági, teljes életciklusra 

kivetített racionalitási (LCA-) és környezetvédelmi aspektusok is felmerülnek, amelyek 

együttesen befolyásolják a további jogszabályi és fejlesztési környezet alakulását. 

Magyarország ezekben a folyamatokban az Európai Unió élen járó országai közé tartozik a 

témakörre vonatkozó fejlesztési lépések megtételében, új projektek indításában. 

Mindez garantálhatja a 2015. január 1-jére életbe lépő, a roncsautók tömegarányos 95%-os 

hasznosítási elvárásának teljesülését. 
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Az elosztott villamosenergia-termelési egységek, mint rendszerinnovációs 

lehetőségek 
 

 

Abstract 
 

Distributed energy generation technologies seem to be the most important solution in the battle 

against sustainability problems associated with centralized electricity systems. In spite of the intensive 

research efforts regarding distributed and decentralized generation, there is a lack of comprehensive 

empirical and theoretical analysis verifying these expectations. This paper attempts to define and 

examine the system innovation potential of distributed generation technologies. 
 

 

1. Bevezetés 
 

A villamosenergia-rendszer fenntarthatóvá tételének kérdésével foglalkozó szakirodalmi 

források (ld. UNRUH, G. C. 2002; KEMP, R. 2008) a centralizált villamosenergia-rendszer egyik 

lehetséges alternatívájaként tartják számon az elosztott termelési egységekre épülő 

decentralizált villamosenergia-rendszert. Annak igazolására azonban, hogy az elosztott 

villamosenergia-termelési egységeknek betudható változások túlmutatnak-e a csővégi és 

megtartó innovációknak tekinthető újításokén, szükségszerű megvizsgálni, hogy 

rendelkeznek-e ezen technológiai megoldások az uralkodó rendszer alapjait megváltoztató 

rendszer innovációs potenciállal. Jelen cikk célja a technológiai rendszerek változását segítő 

innovációk definiálása és az elosztott egységek rendszerváltoztatási képességének vizsgálata. 
 

 

2. Fenntartható rendszerinnovációk szerepe és értelmezése 
 

A fenntartható fejlődés céljainak elérése tekintetében a különböző szakirodalmi források 

eltérő utak szerepét hangoztatják. Míg a legfőbb irányzatoknak a technológia a vállalatok, a 

társadalom, illetve az állam szerepét előtérbe állító kutatási irányvonalak tekinthetők, az 

elmúlt évtizedben egyre erőteljesebbé vált az innováció és az eltérő innovációs típusok 

szerepének vizsgálata. A fenntartható fejlődés és az innováció kapcsolatrendszerével, az 

innováció fenntarthatóságban betöltött szerepével foglalkozó kutatások általában eltérnek a 

tekintetben, hogy vizsgálatuk középpontjában a környezeti vagy a fenntartható innovációk 

állnak-e, illetve, hogy milyen mértékű változást eredményező, milyen szinten jelentkező 

újításokkal foglalkoznak. Ennek alapján a környezeti innovációk általában két módon 

definiálhatók, az innovátor szándékának alapul vétele szerint a környezeti innovációk 

kizárólag azokat az innovációkat foglalják magukban, melyeket környezetvédelmi céllal 

hívnak életre (MARKUSSON, N. – OLOFSDOTTER, A. 2001), míg a teljesítmény alapú 

megközelítés szerint a környezeti innovációk fogalma alatt mindazon új, vagy módosított 

folyamatokat, technikákat, gyakorlatokat, rendszereket, termékeket és szolgáltatásokat értjük, 

melyek révén elkerülhető, vagy csökkenthető a természeti környezet károsítása (CLAYTON, A. 

ET AL. 1999). Ezzel szemben, a fenntartható innovációk magukban foglalják azokat az új vagy 

módosított folyamatokat, technikákat, gyakorlatokat, rendszereket, termékeket és 

szolgáltatásokat, melyek tényleges pozitív hatással vannak a környezetre, gazdaságra és a 

társadalomra egyaránt (KEMP, R. – ARUNDEL, A. 1998). Míg ezen innovációs kategóriákat 
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általában a technológiai innovációkra értelmezik, a technológiák cseréje szükséges, de nem 

elégséges feltétele a fenntartható fejlődés céljainak érvényesítéséhez. A fenntartható fejlődés 

koncepciója ugyanis a gazdasági, társadalmi és környezeti fejlődést kapcsolja össze, így ezek 

együttes érvényesítésének lehetősége nemcsak a rendelkezésre álló technológiáktól és azok 

jellemzőitől, hanem az innovációs stratégiáktól, szervezeti, intézményi és társadalmi 

változásoktól is függ (JANSEN, L. 2003). Ennek oka, hogy a gazdasági, társadalmi és 

környezeti fenntarthatóság gyakorlatba ültetésének útjában olyan komplex, rosszul strukturált 

és permanens akadályok állnak, melyek radikális változásokat, változtatásokat igényelnek 

valamennyi szint és szereplő részéről. Olyan intézményi, társadalmi, technológiai és 

szervezeti innovációk sokaságára van tehát szükség, melyek nem csak a jelenlegi struktúra és 

kapcsolatrendszer együttes gazdasági, társadalmi és környezeti hatékonyságának fokozását, 

hanem azok új alapokra való helyezését teszik lehetővé. Mindezt felismerve, a tisztább 

technológiával, az egyedi technológiák zöldítésének lehetőségeivel, kihívásaival, illetve a 

termékek szolgáltatásokkal való helyettesítésének lehetőségeivel foglalkozó irányzatok 

mellett egyre nagyobb figyelem helyeződik a rendszerinnovációk szerepének vizsgálatára. 

TUKKER, A. – TISCHNER, U. (2006) rendszerszemléletű megközelítést alkalmazva az innovációk 

alábbi három szintjét különböztetik meg egymástól: 

 A rendszeroptimalizálás szintjén a meglévő termelési és fogyasztási rendszerek struktúrája 

változatlan marad, annak fokozatos fejlesztése valósul meg. Ebbe a kategóriába sorolható a 

különböző termékek és szolgáltatások, termelési és fogyasztási rendszerek 

ökohatékonyságának javítását célzó innovációk, csővégi megoldások alkalmazása. 

 A rendszer újratervezésének szintjén az ellátás és fogyasztás rendszerének újratervezése, az 

egyes alrendszerek és interakcióinak módosítása történik általában megtartó innovációk 

segítségével, a meglévő kontextus keretein belül maradva. 

 A rendszerinnováció az a szint, ahol nemcsak a termékek és/vagy szolgáltatások, 

folyamatok optimalizálása történik meg a meglévő infrastrukturális és intézményi 

keretrendszer feltételeit betartva, hanem a teljes rendszer, – azaz a rendszerelemek, azok 

kapcsolatainak és interakciónak, megváltoztatására is sor kerül. 

A fenntartható rendszerinnovációk ennek alapján úgy definiálhatók, mint olyan, különböző 

rendszerdimenziókban megjelenő innovációk összességei, melyek úgy teszik lehetővé az új 

termékek, vagy szolgáltatások biztosítását, hogy új logikát, gyakorlatokat, alapelveket hívnak 

életre, mellyel gazdasági, környezeti és társadalmi hasznokat is biztosítanak. Fontos kérdés 

azonban, hogy hogyan azonosítható az egyes innovációk rendszerváltoztatási képessége. 

A technológiai rendszerek változásával kapcsolatosan az eltérő innovációs elméletek 

egyetértenek abban, hogy technológiai rendszerek egymással kapcsolatban álló heterogén 

elemekből épülnek fel, mely elemek közötti koherencia a rendszer fejlődése során alakul ki. 

Közös vonás továbbá a technológiai rendszerek fokozatos innovációk mentén fejlődő, 

dinamikusan stabil konfigurációkként történő kezelése. Bár a fokozatos innovációk révén 

történő megújulás vonatkozásában az egyes irányzatok más-más elemek (pl. materiális 

elemek, hálózatok, formális és informális intézmények) jelentőségét hangsúlyozzák, 

valamennyi irányzatnál felfedezhető az az elgondolás, miszerint a megtartó újítások előnyben 

részesítése révén és tekintetében a rendszer homogén egységgé alakul. Ahhoz tehát, hogy egy, 

a rendszerváltozást előidéző szakító innováció teret nyerhessen, a technológiai rendszerek 

fejlődése során megjelenő és megerősödő, az egyes szereplők magatartását és választását is 

irányító konfigurációval kell, hogy versenybe szálljon. A technológiai innovációk 

rendszerinnovációs potenciálja attól függ, hogy képesek-e az uralkodó technológiai 

rendszerek köré fokozatosan kifejlődő komplexum, azaz technológiai rezsim felszámolására. 

A technológiai rezsimek kialakulásának technológiai, társadalmi, intézményi, és pénzügyi 

forrásai vannak, így a technológiai rendszerek változását eredményező szakító innovációk 

rendszerinnovációs potenciáljának vizsgálatához az alábbi területek elemzésére van szükség: 
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 Technológiai változás: Az uralkodó és a megjelenő technológia közötti kapcsolatok 

feltárása segítheti a rendszerváltozás fázisának, a szűk keresztmetszeteknek és 

lehetőségeknek, a megjelenő technológiák diffúzióját befolyásoló tényezők azonosítását. 

 Iparági változás: Az iparági struktúra, valamint a technológia-fejlesztő, előállító és 

alkalmazó szereplők, beruházók hálózatainak, követett stratégiáinak, rutinjaiknak és 

képességeiknek azonosítása és elemzése. 

 Politikai változás: A formális, jogi intézmények a változások hajtóerői, gátjai is 

lehetnek. A formális intézményi változások esetében is beszélhetünk ún. 

pályafüggőségről, abban az értelemben, hogy kialakításuk célja, hogy adott területen 

korrigálják a társadalom, gazdaság tevékenységét, teljesítményét. 

 Társadalmi változás: A rendszerinnovációk sikerességét meghatározzák a társadalmi 

szereplők tapasztalatai, értékei, attitűdjei és reakciói, melyek ösztönözhetik és 

akadályozhatják is az új, ígéretes technológiák megjelenését és diffúzióját. A vevői 

preferenciákat és várakozásokat érintő akkulturáció és szocializáció folyamatait is 

felöleli (KÖNNÖLA, T. 2007). 

Az elosztott termelési egységek rendszerinnovációs potenciáljának vizsgálata így az elosztott 

egységek és az uralkodó központosított villamosenergia-rezsim kapcsolatrendszerének 

rezsimdimenziók mentén történő elemzése támogathatja. 
 

 

3. Az elosztott villamosenergia-termelési technológiák és rendszerinnovációs 

potenciáljuk 
 

Az Európai Bizottság meghatározását alapul véve az elosztott termelési egységek azokat a 

100 MW-nál kisebb teljesítményű, moduláris, a fogyasztási csomópontokhoz közel 

elhelyezett villamosenergia-termelési egységeket foglalja magában, melyek a 

villamosenergia-hálózatra csatlakoztatva, önellátó rendszerben vagy szigetelven is 

működtethetők, a hálózati fogyasztók, a szolgáltatók, magánszemélyek által. Az elosztott 

termelési technológiák közé a kisteljesítményű, megújuló energiahordozókat (napenergia, 

szélenergia, geotermikus energia, vízenergia, biomassza) hasznosító villamosenergia-

termelési technológiákat, valamint a fosszilis vagy megújuló energiahordozókra épülő 

kisteljesítményű kapcsolt termelési egységeket (mikroturbinás, tüzelőanyag-cellás, külső-

belső égésű motorokra, illetve kondenzátor és ellennyomásos turbinákra épülő kogenerációs 

erőművek) sorolhatjuk. Az elosztott villamosenergia-termelési egységek rendszerinnovációs 

képességének vizsgálata szempontjából említést kell tenni a központosított villamosenergia-

rendszer termelési technológiákhoz kötött korábbi fejlődési pályáiról. Az első nagyobb 

innovációs változást a földgáz-alapú termelési egységek megjelenéséhez köthető. Ugyanakkor 

fontos megjegyeznünk, hogy ezek a nagyteljesítményű földgázégetéses villamosenergia-

termelési technológiák megjelenése és terjedése az új energiahordozó kitermelése és szállítása 

terén jelentett radikális újítást a villamosenergia-ellátási lánc vonatkozásában, miközben 

érintetlenül hagyta a szén hasznosításával kapcsolatosan kialakult hálózati és értékesítési 

tevékenységeket. Radikálisabb változások köthetők az atomenergia hasznosításához, hiszen 

az új technológiának, energiahordozónak köszönhető speciális előírások, eljárások 
kidolgozása és elsajátítása a termelési gyakorlat radikális változtatását, új képességek és 

kompetenciák, új szállítási és hulladékkezelési gyakorlatok kifejlesztését igényelte, nem is 

beszélve a magas tőkeigényről. Az állami támogatások elérhetősége, a villamosenergia-ellátás 

további szintjeihez való illeszkedése, a szolgáltatói ellenállás többé-kevésbé lassú 

feloldásához vezetett, bár a társadalmi ellenállás, a különböző nukleáris balesetek, az 

atomenergia szerepének (némi) visszaesését eredményezték (MARKARD, J. – TRUFFER, B. 

2006). Ezen technológiai újítások fontos jellemzője, hogy az uralkodó villamosenergia-
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rendszer ellátási láncán belül csak az energiahordozók kitermelési és szállítási, valamint a 

villamosenergia-termelésifázisaiban hoztak újításokat. 
 

1. táblázat. A különböző villamosenergia-termelési technológiák bevezetésének és terjedésének 

(várható) hatásai a villamosenergia-rendszer ellátási láncára (Forrás: DEUTSCH N. 2011) 
 

Dimenzió Központosított rezsim jellemzői Elosztott által előidézett változás, igény 

Fizikai 

dimenzió 

Termelési alrendszer 

Nagyteljesítményű fosszilis és 

nukleáris erőművek dominanciája 

Nagyteljesítményű vízerőművek 

Kisteljesítményű erőművek 

Különböző energiaforrások, helyi erőforrások 

Alacsonyabb fajlagos környezetterhelés 

Szállítási és elosztási alrendszer: magas erőforrás- és tőkeigény 

Hagyományos szállító és elosztó 

hálózat 

Magas veszteségek, sérülékenység 

Passzív elosztó hálózat 

Hálózatra kötve, szigetelven, önellátó működés 

Létező infrastruktúra használatának lehetősége (magas 

költségek, aktív menedzsment megjelenése) 

Új hálózati modellek megjelenése, igénye, azok 

fejlesztésének támogatása, Nettó mérés, IKT igény, 

fejlesztés támogatása, Hálózati zavarok elkerülésének 

lehetősége 

Tárolási technológiák: magas költségek, technológiánként változó alapanyagigény, sok veszélyes 

anyag, környezetterhelés függ az energiahordozótól, a termelés és tárolás hatékonyságától 

Számos feladat támogatása, 

fejlesztési igény 

Számos feladat támogatása, szerep felértékelődése 

(különösen szigetelvű működés miatt)→tárolási 

technológiák fejlesztése, költségcsökkentés igénye 

Jogi 

dimenzió 

Monopol piac→ 

Piacliberalizáció (monopol vs. 

szabad), Megújuló és CHP 

ösztönzése, ETS rendszer 

Új szabályozások, szemléletváltás: 

Hálózati szereplők tevékenysége, díjazása, K+F tevékenysége 

terén, DG nagykereskedelmi és kiskereskedelmi piaci 

jelenléte, kiegészítő szolgáltatások lehetősége 

Piaci 

dimenzió 

Monopol piac, magas koncentráció→ 

Új piaci szereplők megjelenése, 

koncentráció mértéke továbbra is 

magas, Belső-külső szereplők 

Új belépők számára új üzleti modell megjelenése 

Minihálózati modell esetén helyi piacok megjelenése 

Korábbi külsősnek tekintett szereplők internalizálása 

Koncentráció hígítása 

Szervezeti 

dimenzió 

Nagyvállalati dominancia 

változatlansága, Vállalati stratégia 

szerepének felértékelődése, árverseny 

megjelenése, Kockázatkezelés, 

tervezés, marketing szerepének 

felértékelődése, Tulajdonviszonyok 

változása, kereszttulajdonlás, 

Szervezeti méret, formák változása 

Diverzitás támogatása (szereplők, tulajdonviszony, méret 

tekintetében), 

Új belépők, piacon lévők számára új üzleti modell lehetősége, 

Megkülönböztető stratégia lehetősége, K+F szerepe, 

marketing jelentősége 

Új tervezési, kockázatkezelési módok, eszközök, DSI 

felértékelődése,  

Szervezeti felépítés módosítása 

Politikai 

dimenzió 

Közszolgáltatás közösségi érdek, 

nemzeti orientáció, politikai 

beavatkozás, kontroll, foglyul ejtett 

vevők ↓ 

Önmagukra hagyott szereplők, 

nemzetközi orientáció, döntéshozatal: 

állam és vállalatok, gazdasági profit –

vezérelt, Szabad szolgáltató-váltás, 

önrendelkezés 

Vevők termelői tevékenységet láthatnak el, önellátás, 

energiahatékonyság, profitszerzés lehetősége 

Szereplők együttműködésének lehetősége 

 

Egyedi igények és lehetőségek figyelembe vétele, 

demokratizálódás, függetlenség és önellátás/önirányítás 

lehetősége 

 

A kisteljesítményű, elosztott hálózatra csatlakozó kogenerációs és megújuló 

villamosenergia-termelési egységek az iparági vertikum valamennyi fázisában változásokat 

generálhatnak (1. táblázat). Az elosztott egységek jelentős változásokat idéznek elő a 

központosított villamosenergia-rendszer materiális alapjaiban, hiszen lehetőséget biztosítanak 

a megújuló, helyben rendelkezésre álló energiahordozók használatára, új, a fenntartható 
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fejlődés szempontjából kedvezőbb választásnak tekinthető villamosenergia-termelési 

technológiákat képviselnek (DEUTSCH, N. 2011a). Fő erősségüknek az alacsonyabb 

környezetterhelés, a pozitív társadalmi hatások, rugalmasságuk, moduláris szerkezetük, 

energiahordozók árától való alacsonyabb függőségük, míg legnagyobb gyengeségüknek a 

magas beruházási költség, a támogatásoktól való függőség, az alacsony termelési hatékonyság, 

a rendelkezésre állás és ütemezhetőség problematikája, valamint a magas tartaléktartási és 

kiszabályozási igény tekinthető (DEUTSCH, N. 2011b). Hálózati csatlakozásuk tekintetében 

támogatják az alternatív hálózati modellek (aktív hálózat, virtuális hálózat, minihálózat), 

modern infokommunikációs technológiák megjelenését, ösztönzi a velük kapcsolatos 

kutatásokat is (KKVM, 2007), miközben felértékelik a tárolási technológiák szerepét 

(HARTIKAINEN, T. ET AL. 2007), sőt a tüzelőanyag-cellákhoz köthető hidrogén ágazat 

fejlődését ösztönözik. A jogi dimenzió vonatkozásában mindenképpen kiemelendő, hogy az 

elosztott termelési egységek az EU energiapolitikai célkitűzéseinek, formális intézményeinek 

újragondolását, valamint az új hálózati, fejlesztési és támogatási szabályok, normák, 

standardok megjelenését ösztönzik, igénylik (RAGWITZ, M. ET AL. 2007; ELEP 2005; 

NIEUWENHOUT, F. ET AL. 2010). A szerkezeti dimenziót tekintve megállapítható, hogy az 

elosztott termelési egységek alkalmazása révén a korábban külsős szereplők korábban 

ismeretlen tevékenységek, termelés és értékesítés folytatására is vállalkozhatnak, miközben a 

minienergetikai hálózatok (DEUTSCH, N. 2006; SCHWAEGERL, C. ET AL. 2009) kialakulása a 

helyi, közösségi szintű energiapiacok megjelenését is előidézheti. A termelési tevékenység 

révén lehetővé váló önellátás, illetve az áram továbbértékesítési lehetősége az 

energiahasználati szokások változását is előidézheti. Lehetőséget biztosítanak az újonnan 

megjelenő vállalatok számára a piaci belépési korlátot képviselő uralkodó üzleti modell 

kiváltására is (DEUTSCH, N. 2011c). Az elosztott egységek az uralkodó rezsim szervezeti 

dimenzióját sem hagyják érintetlenül. Egyrészt lehetővé teszik mind a már piacon lévő, mind 

az újonnan belépő vállalatok számára a megkülönböztető üzleti stratégia alkalmazását is, 

mégpedig egy olyan termék/szolgáltatás esetében, melyet homogenitásáról ismerünk. 

Amennyiben a domináns piaci részesedéssel bíró szolgáltatókat vesszük górcső alá 

kijelenthető, hogy az elosztott termelési egységek új módszerek és eszközök alkalmazását 

igénylik (DEUTSCH, N. 2011c), sőt maguk is eszközként szolgálhatnak a kockázatkezelés, a 

zöld marketing, a tervezés területén, ráadásul, az uralkodó vállalatok K+F együttműködését, 

szervezeti felépítésének módosulását is életre hívják. Másrészt, a szervezeti méret és a 

tulajdonviszonyok tekintetében az elosztott egységek támogatják a piac diverzitását, az új 

tulajdonviszonyok megjelenését (OECD-IEA 2009). Az uralkodó rezsim politikai 

dimenziójára gyakorolt hatásokat tekintve az elosztott egységek mögöttes ideológiai és 

döntéshozatali alapját az egyéni és közösségi igények figyelembevételének, valamint az 

önellátás és önirányítás funkciójának biztosítása adja (TONN, B. E. 2000; KISS, T. 2010). 

 
4. Összegzés 

 

A fenti eredmények azt sugallják, hogy az elosztott villamosenergia-termelési egységek a 

korábbi termelési technológiákhoz kapcsolódó innovációkkal szemben a központosított 

villamosenergia-termelés és fogyasztás rendszerének valamennyi dimenziójában képesek 

változásokat előidézni, illetve az ott megjelenő változásokkal összekapcsolódni, így 

támogatva a decentralizált, helyi villamosenergia-rendszerek megjelenését. 

 
Köszönetnyilvánítás 
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és működtetése országos program című kiemelt projekt keretében zajlott. A projekt az 

Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg. 
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Energy Harvesting jelentősége és lehetőségei 
 

 

Abstract 

 
Nowadays, gigantic amount of energy is used to perform daily duties by the consumer societies. In 

the research methods of the Energy Harvesting are examined which may greatly contribute to the 

reduction of energy losses. Main focus of the thesis project is the research and development of energy 

recovery systems in electric cars. This article summarizes different energy harvesting methods and 

systems contributing to the reliable and efficient design of electrical transport with high efficiency. 

 

 

1. Összefoglaló 

 

Napjainkban a fogyasztói társadalom gigantikus mennyiségű energiát fogyaszt el a 

mindennapi teendői elvégzéséhez. A kutatásban az Energy Harvesting ("energia szüret") 

technológiáit vizsgáljuk, amely nagymértékben hozzájárul az energiafelhasználás 

veszteségeinek csökkentéséhez. A kutatómunka irányvonala az elektromos autókba szerelhető 

energia visszanyerő rendszerek vizsgálata és fejlesztése. Ez a cikk azokról a Harvesting 

rendszerekről ad összefoglalást, amelyek kellő hatásfokkal járulhatnak hozzá az elektromos 

közlekedés takarékos és megbízható kialakításához. 

 

 

2. Bevezetés 

 

Az Energy Harvesting egy olyan folyamat, amely külső energiaforrások veszteségi 

energiáit képes befogni egy eszközzel, ezt tárolni és felhasználni bizonyos későbbi feladatok 

ellátására, kis fogyasztású rendszerek működtetésére. Az elektronikai eszközök 

miniatürizálása együtt jár az energiaszintek csökkenésével. A kezdetben bevezetett stand-by, 

azaz alvó üzemmódot követte a második fokozat, a mélyalvó üzemmód, a μA-eket felváltotta 

a nA, a μW-okat a nW. Az energiaszintek csökkentéséhez és a villamos energiával való 

takarékossághoz nagymértékben hozzájárult a telepes üzemmód, aminek energiáját az 

élettartam érdekében óvni kell [2]. 

Mi szolgálhat az energia-átvitel közegéül? Minden olyan energiahordozó, amelynek 

érzékelésére aktív szenzor létezik, azaz olyan érzékelő, amely az energiát tápforrás nélkül 

hasznosítja, villamos energiává alakítja azt, azaz „szüreteli”, összegyűjti. Az így összegyűjtött 

„szüretelt” energia természetesen nem erőátviteli nagyságrendű (LAMBERT M. 2010). 

A mechanikai energia talán a legkézenfekvőbb, hiszen a mágneses indukciós elven 

működő rezgőmozgás, forgómozgás, áramlás-, nyomásváltozás stb. energiaátalakítók már 

használatosak. Talán legelterjedtebb a sugárzó energia szüretelése. Fénysugár (infravörös, 

ultraibolya, látható), rádióhullám sőt, a termikus sugárzás mind alkalmasak a célra, a fény-

elemek, antennák, termoelemek, bolométerek és pirodetektorok az energiaszüretelés alapvető 
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eszközei. 
 

 

2.1. Lehetséges energiaforrások 

 

 Gépek, eszközök 

˗ Motorok, kompresszorok rezgése, mozgása 

˗ Hidak, épületek mozgása, lengése 

˗ Gépek által termelt hő 

˗ Szellőző berendezések levegő áramlása 

˗ Szerkezeti elemek ütközése, súrlódása, elmozdulása 

 Természeti 

˗ Napsugárzás 

˗ Levegőáramlás 

˗ Vízmozgás, vízszintváltozás 

˗ Magas hőmérsékletű pontok 

˗ Elektromágneses sugárzás 

 Emberi forrás (biomechanikai) 

˗ Mozgás 

˗ Testhőmérséklet 

 

 
 

1. ábra. Az egyes technikákkal kinyerhető energia [1] 

 

Az 1. ábra illusztrálja az egyes technológiákon alapuló kinyerhető energiákat 

erőforrásonként csoportosítva, az [1] számú irodalom alapján. 

Az 1. táblázat tartalmazza a Harvesting módszerekkel kinyerhető jellemző 

teljesítményeket és az ezekhez szükséges eszközöket előállító vállalatokat. A jellemző 

teljesítményt tekintve egy másik fajta megközelítést ad az 1. táblázat, amely BORGESON, J. 

(2011) cikke alapján készült. 
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1. táblázat. A különböző harvesting módszerekkel kinyerhető teljesítmények 
 

Harvesting 

módszer 

Jellemző 

energiasűrűség 
Vállalatok 

Napelemes 
belül: 10 μW/cm

2 

kívül: 100 mW/cm
2
 

Cymbet, EnOcean, Infinite Power Solutions, MicroStrain, 

Linear Technology, Texas Instruments 

Piezoelektromos 330 μW/m
3
 

Cymbet, MicroStrain, Linear Technology, INNOVATECH, 

Channel Technologies Group, Steminc 

Rezgési 100 μW/cm
2
 

Arveni, Cymbet, EnOcean, Infinite Power Solutions, 

Perpetuum 

Termikus 1-10 mW/cm
2
 

Cymbet, EnOcean, Infinite Power Solutions, Micropelt, 

MicroStrain, Nextreme 

Elektromágneses 
GSM 0.1 μW/cm

2 

WiFi 0.001 μW/cm
2
 

Cymbet, Infinite Power Solution 

 

 

3. Mechanikai energia hasznosítása 

 

A mechanikai energia szinte mindenhol jelen van akár erő formájában, rezgésben vagy 

mozgásban. Az energiatermelésnek az egyik legkritikusabb kérdése, hogy az adott 

mérőrendszer közvetlen közelében milyen energiasűrűség található, és a forráshoz hogyan 

tudjuk csatlakoztatni az energiagyűjtő egységet. A mechanikai energiát minden esetben 

villamos energiává kell átalakítani. Az elterjedt mechanikai energia átalakítók alapelvei: 

1) Piezoelektromos hatás 

2) Mozgási indukció. 

 

 

3.1. Piezoelektromos hatás 

 

A piezoelektromosság olyan elektromos jelenség, melynek során, bizonyos anyagokon 

(kristály, kerámia) összenyomás hatására elektromos feszültség keletkezik, illetve elektromos 

feszültség hatására alakváltozás jön létre. Ezek lehetnek kristályok (pl. PZT Lead Zirconate 

Titanate vagy kvarc), illetve polimerek (pl. PVDF Polyvinylidene fluoride). Egy 

piezoelektromos kristály sajátrezgését nagyon pontosan tartja, ez adja a kvarcórák időalapját. 

Egyes kristályokban a különböző előjelű töltéscentrumok mechanikai deformáció hatására 

szétválnak, ezáltal a kristály szélei között elektromos feszültség alakul ki. Piezoelektromosak 

azok az anyagok, amelyekből megfelelően kivágott vagy kialakított lemezek nem csak 

kondenzátorként, hanem mechanikai elektromos átalakítóként is használhatóak. A keletkezett 

elektromos töltés és az alkalmazott húzó, ill. nyomó erő között lineáris összefüggés figyelhető 

meg. Amikor Pierre és Jacques Curie a piezoelektromos hatást a turmalin után kvarckristályon 

is észlelték, sikerült a jelenség fordítottját is kimutatniuk, azaz ha az ilyen, ún. 

piezoelektromos anyagokra elektromos feszültséget kapcsolunk, akkor hosszúságuk 

megváltozik. Ezzel a módszerrel a távolság finoman, akár atomi méretekben is szabályozható. 

 

 

3.2. Direkt és reciprok piezoelektromos hatás 

 

A piezoelektromos dielektrikumok elektromos feszültség hatására mechanikai deformációt 

szenvednek. A mechanikai deformáció hatására keletkezett elektromos feszültség okát 

közvetlen (egyenes, direkt) piezoelektromos hatásnak nevezik. Az elektromos feszültség 
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hatására keletkezett mechanikai deformáció oka a fordított (reciprok) piezoelektromos hatás 

(RIDDEN, P. 2012). 

Általában mW nagyságrendű kimenő teljesítményt lehet velük elérni. Egy piezoelektromos 

eszközre adott egységnyi nyomás hatására nagyságrendileg 100-1000 [pC/N] töltésmennyiség 

jelenik meg egységnyi felületen. Nagyságrendileg 0,01-0,1 Vm/N erőtér keletkezik, melyből 

számítható a generált feszültség (OROSZ GY. 2011). 

 

 

3.3. Piezoelektromos hatást alkalmazó Energy Harvesting eszköz 

 

Amerikában a vonatok esetében is alkalmazzák az „Energy Harvesting” által nyújtott 

lehetőségeket. Van egy készülék, amely képes energiát „gyűjteni” a vágányokon elhaladó 

vonatok rezgéséből, hogy árammal lássa el a jelzőfényeket és egyéb pálya-menti eszközöket. 

Ezzel megközelítőleg 10 millió dollár spórolható meg csak a New York-i állomáson és a 

szén-dioxid kibocsátás is csökkenthető kb. 3 000 tonnával. Az eszköz átalakítja az egyenetlen 

függőleges rezgést a generátor egyirányú forgásává. Az eszköz koncepciója hasonló más 

„Energy-Harvesting” eszközök kialakításához, mint például a fekvőrendőr. A 2. ábra mutatja 

a Stony Brook Egyetemen a Lei Zuo által vezetett kutatói csoport kifejlesztett eszközét 

(RIDDEN, P. 2012; DR. LEI, Z. 2012). 

 

 
 

2. ábra. A Stony Brook Egyetem kutatói által kifejlesztett eszköz 

 

 

4. Hőenergiát hasznosítók 

 

4.1. Seebeck-effektus 

 

Ha vezetőkből zárt hurkot készítünk, akkor az így kialakult áramkörben az érintkezési 

feszültségek összege nulla, ha a kontaktusok mind azonos hőmérsékleten vannak. 

Amennyiben valamelyik kontaktus eltérő hőmérsékletű, akkor megváltozik az érintkezési 

feszültség, mivel hőmérsékletfüggő. Ezt a jelenséget nevezzük Seebeck-effektusnak (MOLKI, 

A. 2010). 

 

 

4.2. Peltier-effektus 

 

A Peltier-effektus tulajdonképpen a Seebeck-effektus ellentéte, elektromos áram hatására a 

hőelem hűlni kezd. Egy p-típusú és egy n-típusú félvezetőt összekötünk, az átfolyó 

elektromos áram hatására az átmenetnél energiahiány keletkezik, ha az elektronáram egy 
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alacsonyabb potenciálú félvezető-oszlopból egy nagyobb potenciálúba lép át. Az így létrejövő 

energiahiány pedig hőfelvételhez vezet, azaz hűtőhatást eredményez. 

 

 

4.3. Peltier-elem 

 

A Peltier-elemek speciális félvezető anyagból készülnek, leggyakrabban bizmut-tellridből 

(Bi2Te3). Ezt gyakran ötvözik még szelénnel és antimonnal. A peltier-elem a kutatási témában 

leginkább inverz működésben használható, a Seebeck-effektus elvén működve. A 

hőmérsékletkülönbség hatására a csatlakozási pontoknál feszültség keletkezik. 

A termoelektromos generátorok alkalmazására már számos ipari példa említhető. A 

hőenergia hasznosító rendszert leggyakrabban ipari számítógépekben használják, a 

processzorok hőtermelését alakítják villamos energiává. 

 

    
 

3. ábra. Termo elektromos generátor 4. ábra. Peltier-elem 

 

 

5. Megújuló energiát hasznosítók 

 

A megújuló energiák hasznosítása történhet nap-, víz- és szélenergiából. Mindhárom 

leggyakoribb energiaforrásból képesek vagyunk energiát termelni. Az energiatermelés 

mértéke leginkább a helyszín adottságaitól függ. 

A napenergiából napelem segítségével lehet villamos energiát termelni. A napelem 

hatásfoka nagymértékben függ a földrajzi helytől, a napsugarak beesési szögétől, az energia 

sűrűségtől és természetesen a napelem méretétől, illetve karakterisztikájától. 

A vízenergia termelés koncentráltan helyhez kötött, hiszen folyó vagy állóvíz mentén 

helyezkednek el. Mobil elektronikai eszközök helyi megtáplálására szinte alkalmatlan, ezért a 

továbbiakban nem részletezem. 

A szélenergia felfogása sokkal praktikusabb megoldásnak tűnik az előző két lehetőségnél. 

Gondoljunk csak bele, ahol mozgás van, ott légellenállás is van. Ahol légellenállás van, ott 

különböző mini turbinákkal energia termelhető, viszont ennek az energiatermelésnek a 

hatékonysága és a hasznosíthatósága egy pl. gépjármű esetén nem egyértelmű, bizonyosan 

különböző szakterületek multidiszciplináris kutatásait igényli. 

Dél-Koreában a metrók menetszelét hasznosítják, tiszta zöld energiát előállítva. A metrók 

falának belső oldalára turbinák és generátorok vannak felszerelve, amelyek a menetszelet 

felfogva energiát állítanak elő. Az 5. ábra szemlélteti a dél-koreai tervezők (Hong Sun Hye, 

Ryu Chan Hyeon és Sinhyung Cho) által a földalatti pályákon kialakított „Energy Harvesting” 

rendszert, amelyet ők „Wind Tunnel”-nek hívnak. 
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5. ábra. A Dél-Koreában kialakított „Szélcsatorna” [3] 

 

 

6. Összegzés 

 

Az autóiparban alkalmazott energia visszanyerő rendszerek még csak a fékezési energiára 

terjednek ki. Az autóban a gázpedál elengedésével egy időben a kerekek egy generátorral 

kerülnek tengelykapcsolatba, amely elektromos energiát termel. A termelt energiát 

akkumulátorokban vagy speciális kondenzátorokban tárolják és használják fel üzemanyag 

takarékossági szempontok alapján. A publikációban felsorol Harvesting rendszerek egyidejű 

alkalmazásából egy komplex energia visszanyerő rendszer kidolgozása és optimalizálása a 

távlati tervem. A különféle Harvesting rendszerek önmagukban csekély mértékben járulnak 

hozzá az energiafogyasztás csökkenéséhez, de integrálva egy optimalizált energia visszanyerő 

rendszerként már elengedhetetlen kelléke lehet a tudatos energiafogyasztásnak. 
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Az elektromos mobilitás fejlődésének lehetőségei 
 

 

Abstract 

 
The aim of this study was to examine the necessary tasks about increasing the market penetration 

of the electric vehicles. For this purpose it was essential to concretise the actual problems of the 

market and to introduce the available technologies (vehicles, batteries, filling stations). Because of 

the future expectations of the European Union the examination of the possible future technologies and 

the guidelines of researching had to be identified. The study (as other researches did also) clearly 

declared the fact that in a long term the market based, sustainable, alternative (not fossil fuel based) 

mobilization can only be realized with the participation of the state. In social level this investment 

shows a return because of the decreasing dependence of fossil energy and the reduction of the 

environmental pollution. 

 

 

1. Bevezetés 

 

„A valamennyi közlekedési mód hosszú távú igényeinek kielégítését célzó uniós stratégiai 

megközelítésnek az alternatív üzemanyagok átfogó jellegű vegyes alkalmazásán kell 

alapulnia. A stratégiában valamennyi lehetőséget meg kell vizsgálni anélkül, hogy előnyben 

részesítenénk egy-egy üzemanyagot, vagyis meg kell őrizni a technológiai semlegességet.” 

(EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013b). 

Az Energiahatékonyság-javítási Cselekvési Terv (részben a Nemzeti Energia Stratégiára 

építve) tárgya az éghajlatváltozás, az energia és az erőforrások szűkössége, célja hatékonyabb 

erőforrás- és energiafelhasználás révén javítani a versenyképességet, és megteremteni az 

energiaellátás biztonságát. Különösen fontos ez a közlekedési ágazat kőolajfüggőségének 

megszüntetése céljából, és a közlekedésből származó üvegházhatású gázok kibocsátásának 

2050-ig 60%-kal történő csökkentése miatt. 

Az alternatív tüzelőanyagok legjobb Tank-to-Wheel (azaz a kipufogón távozó) kibocsátási 

paraméterekkel rendelkező típusa a villamos energia. Az elektromos meghajtású 

gépjárművek használata jelenleg elenyésző, ám kedvező üzemeltetési karakterisztikája miatt 

a jövőben egyre hangsúlyosabban kell, hogy megjelenjen a közúti közlekedési szektorban. 

Egyes tanulmányok szerint a gáz meghajtású gépjárművek szélesebb körű alkalmazása a 

kisebb befektetési igény révén kedvezőbb volna a villanyautók elterjedésénél 

(DOMANOVSZKY, H. 2014), ám ez a fosszilis függőségre csak középtávon nyújtana 

megoldást. 

Az irányelv egyértelműen deklarálja, hogy kormányzati lépések, mögöttük pedig dedikált 

pénzügyi mechanizmusok életbe léptetése szükséges ahhoz, hogy az elektromos meghajtású 

gépjárművek elterjedése már kritikus tömeget jelentsen, aminek hozadékaként egyértelműen 

kimutatható környezeti terhelés csökkenés, valamint fosszilis energiahordozó felhasználás 

valósuljon meg (EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013c). 

A hazai szabályozási dokumentumokat tekintve a Nemzeti Energia Stratégia (NES) szerint 

„a hazai személygépkocsi állomány esetén kiemelt cél az elektromos hajtású és/vagy 
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hidrogén üzemű járművek részesedésének növelése, el kell érnie az aktualizált EU-s célokat 

2030-ra.” 

A cselekvési terv a továbbiakban az elektromos hajtás piaci elterjedésének feltételeit 

elemzi: konklúziója, hogy önmagában a piaci elterjedés nem történik meg piaci alapokon 

addig, amíg erre a kellő pénzügyi ösztönzés nincsen meg. Az elterjedés feltétele viszont az is, 

hogy legyen meg a gépjárművek töltéséhez szükséges infrastruktúra, aminek kiépítése és 

fenntartása hosszú távon egyértelműen piaci kezdeményezésű kell, legyen. 

Jelenleg a regisztrációs adó politikája ösztönző jellegű, hiszen az elektromos gépkocsik 

után 0 Ft a közteher, azonban a gépjárműállományban ennek hatásai nem látszódnak kellően 

a magas beszerzési ár miatt. Világosan megmutatkozik, hogy további szabályozási csomagba 

épített, a szinergikus hatásokat kiaknázó kormányzati lépések szükségesek. 

Az NGM 2014. márciusi bejelentése szerint a kormány uniós forrásokból támogat majd 

minden olyan tevékenységet, amely az elektromos gépjárművek terjedését segítő Jedlik-

program megvalósítását célozza, legyen szó akár beruházásról, fejlesztésről vagy kutatásról. 

A meglévő regisztrációs adókedvezmények mellett gépjárműadó-engedményeket is 

szorgalmaznak majd. 

 

 

2. Az elektromos meghajtás közúti alkalmazásainak technológiai követelményei 

 

Az elektromos meghajtás esetében a gépjármű belsőégésű motorja helyett villanymotor és 

a hozzá kapcsolódó motorvezérlő elektronika szolgáltatja a gépjármű mozgatásához 

szükséges kinetikus energiát. 

Az elektromos autók az energiát elsősorban akkumulátorban tárolják, de még létezik 

szuperkondenzátoros, illetve lendkerekes technológia is. A jelenleg széles körben alkalmazott 

akkumulátorok nikkel-fém hibrid vagy lítium-ion alapúak; ezek általában 6-8 óra alatt, 

230V˗os váltóáram segítségével tölthetők újra. Az akkumulátor lehetővé teszi azt is, hogy 

fékezéskor visszapótlódjon az elhasznált energia egy része – ezt hívják regeneratív 

fékezésnek. A töltőket tekintve megkülönböztethetünk normál, közepes és nagy teljesítményű 

töltőket. 

 A normál teljesítményű töltő használata otthoni felhasználásra javasolt, de út menti 

töltőállomáson is találkozhatunk ilyennel. Ez a megoldás jól alkalmazható abban az 

esetben, amikor a gépjármű hosszú időn keresztül parkol otthon vagy a munkahelyen, 

és a töltésre hosszú órák állnak rendelkezésre. A 4-6 órás töltésidő alatt 16-20 Amper a 

töltők áramigénye. 

 Az egy-, illetve háromfázisú váltakozó áramú közepes teljesítményű töltés ideális lehet 

hosszabb idejű parkolásokkor vagy akár bevásárlás alatt. 

 A nagy teljesítményű váltakozó-, illetve egyenáramú töltés már megfelelő rövid idő 

alatti töltésre, így egy hosszabb utazás során való töltésre is. Az ilyen töltők áramigénye 

60-80 Amper, amely speciális, az adott célt szolgáló rendszer kiépítését teszi 

szükségessé. 

A járművekben lévő akkumulátortelepek cseréje technológiai, illetve üzleti problémákat 

egyaránt felvet. Technológiai oldalról problémás a telepek ki- és bepakolása, a gépjármű és 

az akkuk közötti kapcsolódás kritikus pontja a rendszernek, továbbá a csatlakozási pontok 

könnyebben kopnak vagy szennyeződnek, mint egy töltőcsatlakozó. Üzleti szemszögből 

vizsgálva a dolgot a különböző gyártók egymással versengve fejlesztik saját 

akkutechnológiájukat, így egy iparági szabvány elterjedése a közeljövőben nagy 

valószínűséggel kizárható. 

Egy jövőbe mutató megoldás a gépjárművek vezeték nélküli töltése. Az útpályába, illetve 

a gépjárműbe épített megfelelő eszközök segítségével akár menet közben is képes a rendszer 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, ÉPÜLETENERGETIKA 

 

155 

 

tölteni az akkumulátorokat (így hosszútávon akár csökkenthető a gépjárművekben lévő 

akkumulátorok kapacitása). Azonban a megfelelő infrastruktúra fejlesztése és telepítése igen 

költséges. Egy még futurisztikusabb távlatot mutat be Alark A. Kulkarni publikációja 

(KULKARNI, A. A. 2013), melyben a napelemes autóutak („solar roadways”) lehetőségeit 

vizsgálja. Az általa leírt rendszerben az úttestbe épített napelemek termelnék meg a szükséges 

energiát az elektromos gépjárművek vezeték nélküli töltésére. 

Az elektromos gépjárművek egyik legnagyobb hátránya a felhasználók számára a 

belsőégésű motorokhoz viszonyított kis hatótávolságuk, ezért is kritikus feladat egy egységes 

technológián alapuló, megfelelő lefedettséget biztosító töltőállomás-hálózat kialakítása a 

gépjárművek használhatóságának növelése érdekében. 

 

 

3. Az elektromos mobilitás helyzete Magyarországon és a világban 

 

Hazánkban az elektromos mobilizáció – az e téren fejlett országokhoz képest – nem ért el 

számottevő méretet. Az elektromos gépjárművek elterjedésének három fő gátló oka a kevés 

töltőállomás, a gépjárművek magas vételára, illetve az alacsonyfokú fogyasztói elfogadottság. 

Az elektromos gépjárművek kellő elterjedésének szükséges feltétele a töltőállomások 

számának növelése és a gépjárművek árának csökkentése. A fent felsorolt tényezők 

kölcsönösen hatnak egymásra, így külső beavatkozásra van szükség a növekedés 

megindításához. A 2013-as EU javaslat szerint (EURÓPAI BIZOTTSÁG 2013a) a 

tagországoknak nem feltétlenül kell közpénzekből finanszírozniuk a beruházásokat, a helyi 

előírások módosításával ugyanis ösztönözhetik a magánszektor beruházásait és annak 

szerepvállalását. Magyarország számára az Európai Bizottság 7000 db elektromos 

töltőállomás kialakítását javasolja 2020-ra a jelenlegi 20 darabhoz képest. Nyugat-Európában 

Németország a listavezető a maga 1937 db töltőállomásával, mögötte helyezkedik el 

Hollandia 1700 és Franciaország 1600 darabbal. A közép-európai régiót tekintve Ausztriában 

489, Szlovéniában 80, Szlovákiában 3 és Romániában 1 töltőállomás található (EUROPEAN 

COMMISSION 2011). 

Az elektromos autók felhasználói köre lassan bővül. A széleskörű elterjedés elsőszámú 

gátja a magas beszerzési ár. Ugyanakkor fontos megemlíteni, hogy a villanyautók 

üzemeltetési költségei kifejezetten alacsonyak: 100 kilométer megtétele átlagosan 550-600 

Ft-ba kerül, ennek ellenére ez még mindig nem elég, hogy kompenzálja a magas vételárat. 

A másik jelentős gátló tényező magából a technológiából fakad: ideális esetben egy 

átlagos felszerelésű (lítium-ion akkumulátoros) villanyautó 100-200 km-t képes megtenni egy 

töltéssel, ez azonban nagyban függhet a külső környezeti viszonyoktól, a vezetési stílustól, 

vagy éppen a rádió és a fényszórók használatától. Az akkumulátorok másik hátránya, hogy 

típustól függően 3-5 év alatt elhasználódhatnak, cseréjük pedig jelentős költséggel járhat, 

emellett pedig viszonylag nagy helyet foglalnak el, így jelentősen lecsökkentik a csomagtér 

szabad kapacitását. 

Az elektromos hajtás lehetőségeit leginkább városi környezetben lehet kihasználni (már 

csak a hatótávolsági korlátok miatt is). A Nemzetközi Energiaügynökség 2012-ben egyik 

tanulmányában 16 olyan (jellemzően nagyvárosi) térséget vizsgált meg, ahol nagyobb 

számban fordulnak elő villanyjárművek. A tanulmány szerint Amszterdam, Rotterdam és a 

Japánban található Goto-szigetek térség jár az élen az elektromos technológia használatában, 

ám ezen városokban is csak 3-5% az elektromos gépjárművek részaránya (IEA 2012). 

A PwC által készített, tisztán elektromos gépjárművekkel foglalkozó tanulmány adatai 

nagyjából jól illeszkednek az Európai Bizottság által összeállított statisztikához. Ezen 

tanulmány szerint 2011-ben Nyugat-Európában a számos különféle állami támogatás ellenére 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, ÉPÜLETENERGETIKA 

 

156 

 

mindössze 0,09% volt a tisztán elektromos gépjárművek részaránya, ami 11 500 autót jelent 

(PwC 2013). 

A PwC felmérése szerint elektromos mobilizáció terén az európai országok közül 

Franciaország áll az élen (2630 gépjármű), Németország pedig a második (2154 gépjármű), a 

képzeletbeli dobogó legalsó fokára pedig Norvégia állhat fel (2038 gépjármű). A jelentés 

kitér az Egyesült Államokra és Kínára is, a közlejövőben mindkét ország a terület élenjárói 

között szeretne lenni, 2015-ig a céljuk az egymillió darabos elektromos gépjárműállomány 

elérése. 

 

 

4. Az elektromos személygépkocsi-állomány jövőbeli trendjei 

 

A Nemzetközi Energiaügynökség tanulmányában egy hosszabb távú becslésre is 

vállalkozott a gépjárműállományt tekintve (1. ábra). A 2050-es 1100 milliós elektromos 

gépjárműállomány jelentős része tölthető hibrid gépjárműből (plug-in hybrid electric vehicle 

– PHEV) fog állni, és csak nagyjából az egyharmada lesz tisztán elektromos (EV) a 

tanulmány szerint. Azonban az elektromos gépjárművek számának növekedése mellett a 

növekedő elektromos energiaigényt is figyelembe kell venni. Egy mai átlagos elektromos 

gépjármű éves fogyasztása (évi 15 000 km megtételével és 20 kW/100 km-es fogyasztást 

feltételezve) 3 MWh. A különböző stratégiák irányszámai szerint 2020-ra 5 millió elektromos 

autó lesz az EU útjain, ami az EU elektromos áram termelésének 0,5%-át fogja lekötni 

(EUROPEAN COMMISSION 2011). 

 

 
 

1. ábra. A világ elektromos személygépkocsi-állományának alakulása (milliós nagyságrendben) 

2050-ig (IEA 2012) 

 

Az elmúlt évek hazai elektromos személygépkocsi-állományának változásait a 1. táblázat 

foglalja össze, mely a KSH adatain alapul. 

 
1. táblázat. Elektromos személygépjárművek száma Magyarországon (KSH) 
 

Év 
Közúti gépjárművek 

száma év végén (db) 

2008 90 

2009 93 

2010 108 

2011 133 

2012 142 
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A PwC autóipari szakértői elemző teamje – az Autofacts – készített előrejelzést a 

magyarországi elektromos személygépjárművek számának várható alakulásáról. Az 

adatforrás egy olyan adatbázis volt, mely régiónként és országonként gyűjti a 

gépjárműgyártók regionális és országos gyártási/értékesítési előrejelzéseit, és amely az 

autógyártók tervezett gyártókapacitására és marketingterveire támaszkodik. 

Magyarország esetében három különböző forgatókönyvvel számoltak: egy optimistával, 

egy realistával és egy pesszimistával (2. ábra). A kormányzat megújuló energiák és 

elektromos mobilitás terén mindeddig végrehajtott intézkedései alapján a legvalószínűbbnek 

tartott eset szerint Magyarország követi az Európai Unió átlagát, vagy kissé elmarad mögötte. 

A cég arra számít, hogy 2020 után, bár az értékesítés volumene tovább növekszik, a 

gépjárművek elöregedése miatt összességében lassul az állomány növekedése, azonban a 

műszaki fejlesztések (pl. hatótávolság növekedése), valamint a jelen időszak gazdasági 

bizonytalanságai szerintük nem engednek meg hitelt érdemlő előrejelzést a 2020 utáni 

időszakra. Figyelembe véve a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem e 

témakörben végzett kutatásait, a jelenlegi helyzet alapján gazdaságosan maximum 100 000 

gépjármű tölthető (BERECZKY Á. ET AL. 2012). 

 

 
 

2. ábra. A hazai elektromos személygépjármű-flotta várható alakulása (PwC 2013) 

 

 

5. Az elektromos buszok helyzete a világban 

 

Az Európai Unió direktívája szerint az elektromos és egyéb fenntartható közlekedési 

formák alkalmazása nem korlátozódhat az egyéni közlekedésre, hanem kiemelt fontosságú, 

hogy hosszú távon a közösségi közlekedésben részt vevő járművek is ezen technológiák 

segítségével kedvezőbb energetikai és emissziós paraméterekkel rendelkezzenek. 

A jelenleg elérhető hibrid-elektromos, elektromos és üzemanyagcellás buszok 30-50%-kal 

hatékonyabban használják fel a befektetett energiát városi környezetben dízel 

versenytársaikkal szemben (LAJUNEN, A. 2014). Bár a gépjárművek beszerzési költsége két-

háromszorosa a dízel buszoknak, a teljes életciklusban feltételezhetően megtérülne ez a 

költségtöbblet. A megtérülés közvetlen költségcsökkenése mellett azonban mindig 

figyelembe kell venni a közvetett költségek változásait is, hogy reálisan lehessen becsülni és 

kezelni az új költségstruktúrát (BOKOR, Z. 2013). A 12 méteres buszok kategóriájában az 

alkalmi e-buszok (opportunity e-bus) képviselik a legjobban a zéró kibocsátású 

lehetőségeket. 2030-ra 0,3 EUR/km-es árszínvonalon lehet majd üzemeltetni ezen 

gépjárműveket (FCH JU 2012). 

A lítium-ionos akkumulátorok (LIB) mérete, töltése és kezelése a legnagyobb kihívás az 

üzemeltetők számára. Mivel a technológia viszonylag új (bár gyorsan fejlődő), a jelenlegi 
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buszok várható élettartama 5-6 év (adott akkumulátorral), ami csak a fele a minimum 12 éves 

üzemeltethetőséget megkövetelő tranzitbuszok előírásának. Egy hibrid busz akkumulátora 

2˗10 kWh-s, míg egy elektromos buszé legalább 80 kWh-s kell, hogy legyen. A jelenlegi 

110-150 Wh/kg-os energiasűrűségű LIB-ek fejlesztése elengedhetetlen az elektromos buszok 

jövőbeli terjedése érdekében: egyrészt a buszok tömegének csökkentése miatt, másrészt az 

olcsóbb akkumulátorok versenyképesebbé tennék a beszerzési árat (FTA 2012). 

Európában összesen 1000-nél nagyobb a hibrid buszok száma, mindazonáltal az FCH JU 

(Fuel Cells and Hydrogen Joint Undertaking) tanulmánya szerint tisztán elektromos buszokat 

csak Torinóban és Genovában találhatunk (szám szerint 31 darabot). Több (a tanulmány által 

ismeretlen) városban is vannak speciális éjszakai e-buszok, illetve több város (például Bécs) 

is rendelt már elektromos buszokat (FCH JU 2012). 

2010-ben 65 000 közösségi és 850 000 kereskedelmi busz tette ki az USA flottáját. Az 

American Public Transport Association adatai szerint a közösségi buszok 33%-a alternatív 

üzemanyagot használ, ezen belül 7% hibrid meghajtású és 0,1% elektromos üzemű. Ez 

körülbelül 4550 hibrid buszt és 65 elektromos buszt jelent (FTA 2012). 

Az FTA szerint a jövőbeli szélesebb körű elterjedés lépései az alábbiak: 

 a töltési sebesség megnövelése (a szükséges infrastruktúra kiépítésével együtt), 

 a vezeték nélküli töltés lehetőségeinek kiaknázása (a szükséges szabványok 

megalkotása mellett), 

 a lítium-ionos akkumulátorok kapacitásának és teljesítményének növelése. 

 

 

6. Összefoglalás 

 

A tanulmány körbejárta az elektromos gépjárművek piaci elterjedésének növeléséhez 

szükséges feladatokat, feltárta a piac jelenlegi problémáit, bemutatta a technológia jelenlegi 

állását, valamint világosan deklarálta a többi kutatási eredmény által is megerősített tényt : a 

hosszú távon piaci alapokon működő, fenntartható alternatív (ideértve az elektromos 

meghajtást is) mobilizáció kezdetben csak állami részvétellel valósulhat meg, ám ez az állam 

számára is megtérülő befektetés, hiszen ennek hatására társadalmi szinten egyaránt csökken a 

fosszilis energiafüggőség és a környezetterhelés. 
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Innovatív szennyvíztisztítási módszerek komplex elemzése 
 

 

Abstract 

 
The state and quality of the water supply is crucial, which is seriously threatened by the various 

activities of the humanity. Nowadays, more and more wastewater is generated by the towns and 

during the intensive agricultural and industrial activities. The proper, environmentally friendly, 

efficient and economical treatment and handling solutions are important steps towards the sustainable 

water management. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Magyarországon az ivóvízigény meghatározó hányadát, több mint 90%-át a felszín alatti, 

míg egytizedét a felszíni vizekből fedezzük. A vízkészlet állapota, annak minősége döntő 

fontosságú, amelyet a napjainkban jellemző fokozott emberi tevékenység igen komolyan 

veszélyeztet. Az intenzív mezőgazdasági és ipari tevékenység során, illetve a településeken 

keletkező szennyvíz kezelése, tisztítása egyre inkább előtérbe kerül. Ezt bizonyítják az utóbbi 

időszakban egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, vízvédelmi törekvések is. 

Az ide kapcsolódó – Víz Keretirányelv nevű – dokumentum kiemelt célja a vízkészlet 

állapotának védelme és javítása, amelybe természetesen az a törekvés is beletartozik, hogy a 

felszíni és felszín alatti vizeinkbe minél kevesebb káros anyag kerüljön. Egyik jelentős 

szennyező forrás a már említett antropogén eredetű tevékenységekből származó szennyvíz, 

amely a településeken és különböző üzemekben termelődik. Ez a szennyvíz a folyamat végén 

az élővízbe kerül, így megfelelő mértékű tisztítása kiemelt jelentőséggel bír. 

A gazdasági fejlődéssel és az életkörülmények javulásával párhuzamosan a felhasznált víz, 

így a keletkező szennyvíz mennyisége is folyamatosan nő. Emiatt nagy fontossággal bír a 

megfelelő tisztító hatást kifejtő, modern, hatékony, ugyanakkor környezetileg is előnyös 

technológiák alkalmazása, mint a fenntartható vízgazdálkodás felé tett lépések. 

 

 

2. Témafelvetés 

 

A hagyományos, általánosan alkalmazott technológiák mellett célszerű az olyan alternatív 

eljárások feltérképezése és alkalmazási lehetőségeinek felmérése, amelyek adott körülmények  

között beilleszthetők a tisztítási rendszerbe, vagy akár kedvezőbb tisztítási eredményeket, 

minőséget lehet elérni velük, alacsonyabb működési költségekkel, esetleg piacképes outputok 

előállítása mellett. Kiváltképp akkor, ha a keletkezett szennyvíz tisztítása és kezelése nem, 

vagy nem megfelelően megoldott, vagy csak elszállítás útján, magas kezelési költséggel lehet 

eleget tenni a vonatkozó környezetvédelmi előírásoknak, kötelezettségeknek. Kutatási 

munkám ezen tisztítási eljárások, különösen az élőgépes és a gyökérzónás technológia 

elemzésére irányul. Vizsgálatomat konkrét esettanulmányok segítségével, tisztítóüzemek 

meglátogatásának útján végzem. 
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Hazánkban a szennyvizek tisztítása költséges, sok esetben megoldatlan feladatot jelent az 

önkormányzatok és vállalatok számára. Az Európai Közösség külön irányelvben fogalmazta 

meg a 2000 lakosegyenérték szennyezőanyag-terhelés feletti települések kötelezettségeit a 

szennyvíz-gyűjtésre és tisztításra vonatkozóan, illetve a gazdaságosabb működés elérésének 

érdekében szennyvízelvezetési agglomerációk kerültek lehatárolásra, amelyről a Nemzeti 

Település Szennyvízelvezetési és -tisztítási Megvalósítási Program szól, a vonatkozó 

rendelettel együttesen (VM 2010). 

A szennyvízcsatornán történő gyűjtés és szállítás gazdaságossági és környezetvédelmi 

szempontból nem mindenhol megfelelő megoldás: ilyenek az aprófalvak, tanyák és hasonló 

településrészek, ahol a csatornahálózat kiépítettsége alacsony (1. ábra). Ezeken a területeken 

lehet létjogosultsága a költség-, és környezetkímélő, szakszerű és kisméretű egyedi 

szennyvíztisztító és -kezelő létesítményeknek. 
 

 
 

1. ábra. Szennyvízelvezetési agglomerációk csatornázottsága (Forrás: VM 2010) 

 

Az 1. ábrán látható körülmények, kiépítettség azóta természetesen már kedvezőbb képet 

mutatna. 

 

 

3. A megfelelő szennyvíztisztítási megoldás kiválasztásának lépései 

 

A keletkező szennyvíz tisztítására, kezelésére napjainkban technológiák széles köre ismert 

és alkalmazott, a hagyományos, legszélesebb körben alkalmazott technológiáktól kezdve az 

innovatív, újszerű, illetve természetközeli szennyvíztisztítási megoldásokig. Az alkalmazandó 

szennyvíztisztítási technológiát (akár több alternatívát) számos tényező ismeretében lehet 

meghatározni. Erre vonatkozóan a legfontosabb szükséges információk a következők: 

 szabályozási környezet a tisztított szennyvíz minőségi követelményeire, és 

környezetvédelmi előírások a tisztítótelepre vonatkozóan, 

 környezetvédelmi előírások az egyes területekre vonatkozóan, 

 a szennyvíz keletkezési helye és minősége (kommunális, mezőgazdasági vagy ipari 

eredetű szennyvíz, és ennek minőségi paraméterei), 

 a tisztítandó szennyvíz mennyisége, 
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 az önkormányzat vagy vállalat e célból rendelkezésre álló tőkéje, finanszírozási 

lehetőségek, 

 pályázati, támogatási lehetőségek a létesítendő szennyvíztisztító telepre vonatkozóan, 

 a csatornarendszer vagy meglévő tisztítóegység megléte, illetve hiánya. 

Ezek mellett többek között figyelembe kell venni a méretgazdaságosság elvét, és az 

üzemelési sajátosságok miatt előforduló esetleges tisztítási korlátokat is. Általánosságban 

elmondható, hogy a nagyobb településeken, a tisztítandó szennyvíz nagyobb mennyisége 

miatt más és más, míg a kistelepülések esetében megint más lehetőségek vannak a 

szennyvíztisztítási megoldásokra vonatkozóan. Az egyes megoldásoknál az esetek 

legnagyobb részében a biológiai tisztítást egy mechanikai tisztítási lépcső előzi meg, ahol a 

nagyobb szennyeződéseket, valamint homokot, zsírt stb. szűrik ki. Jelen esetben az eljárások 

biológiai folyamataira koncentrálok, ami egyben a különböző megoldások sajátosságait adja. 

 

 

4. A különböző biológiai szennyvíztisztítási technológiák felsorolása, rövid ismertetése 

 

4.1. Hagyományos rendszerek: Aerob rendszerek 

 

Eleveniszapos szennyvíztisztítás 

A módszer az 1910-es évek környékén kezdett kibontakozni Angliában, jellemzője, hogy 

az élővizet oxigénnel látták el, így elősegítve az öntisztulást. 

Jelenleg Magyarországon a szennyvíztisztítás körülbelül 90 százalékban az eleveniszapos 

technológia alkalmazásával történik. Ennek különböző változatai ismertek, viszont az alapelv 

ugyanaz. Az eleveniszapos rendszer egy konkrét struktúrát jelent a biológiai szennyvíztisztító 

telepek felépítésére vonatkozóan. Az eljárás során mikroorganizmusok segítségével történik a 

szerves anyagok eltávolításának meghatározó része, aerob környezetben. Az organizmusok 

szervesanyag-lebontást végeznek. Az eleveniszap pedig ezen mikroorganizmusok 

szuszpenziója, amely az előülepítőből származó iszaptól elsősorban abban különbözik, hogy 

nagy hányada olyan szervezet, amely az eleveniszapos medencébe vezetett szennyvíz 

tápanyagait hasznosítja (KÁRPÁTI Á. 2007). 

A hagyományos tisztítótelepek elhelyezkedését mutatja a következő, 2. ábra: 
 

 
 

2. ábra. A szennyvíztisztító telepek hálózata és kapacitása (Forrás: VM 2010) 
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Egyéb megoldások 

A hagyományos aerob eljárások közül – habár az előzőnél jóval ritkábban alkalmazott 

megoldások – megemlítendő még a csepegtetőtestes és a merülőtárcsás módszer. 

 

 

4.2. Természetközeli megoldások 

 

Ezen szennyvíztisztítási eljárások közös jellemzője, hogy általában a kisebb települések, 

üzemek keletkező szennyvíz-mennyiségének tisztítását, ártalommentes elhelyezését hivatottak 

végezni, jellemzően ahol nincs kiépített csatornahálózat, vagy kis mennyiségű szennyvíz 

keletkezik. Alkalmazásuk célja az aktuális környezetvédelmi előírásokat szem előtt tartó, 

gazdaságos és környezetbarát működtetés, emellett fontos tényező, hogy viszonylag alacsony 

ráfordítással valósíthatók meg, üzemeltetési költségeik minimálisak és a tájba illeszkednek. A 

természetközeli rendszerek körültekintő tervezés és gondos működtetés esetén megfelelő, 

egyben fenntartható alternatívát jelenthetnek a kedvezőtlen gazdasági helyzetben lévő kis- és 

közepes települések számára (GRANT, N. – MOODIE, M. – WEEDON, C. 2009). 

Továbbá a megoldások egy részénél olyan outputok “előállítására” is lehetőség adódik, 

ami akár piaci alapon értékesíthető, ezzel bevételi lehetőséget adva, de legalábbis javítva a 

rendszer gazdaságossági jellemzőit. A hasonló megoldások közös jellemzője továbbá, hogy a 

telep általában nem tartalmaz mozgó alkatrészt, illetve bonyolultabb gépi berendezést. Így az 

üzemelés során a hagyományos eljárásokhoz viszonyítva elhanyagolható mértékben 

jelentkezik energia-, vegyszer- és javítási igény. 

Az egyes természetközeli tisztítási megoldások a természet öntisztulási képességén, 

folyamatain alapulnak. Ezek lehetnek szárazföldi, illetve vízi rendszerek, továbbá speciális 

mesterséges lápok. A szárazföldi rendszerek (szennyvíz-öntözés, csörgedeztetés, szikkasztás) 

a szigorú környezetvédelmi előírások, határértékek miatt mondhatni csak a szennyvíz 

utókezelésére, a tisztított szennyvíz elhelyezésére alkalmasak a talaj- és talajvízszennyezés 

lehetősége miatt. A vízi rendszerek közül megemlíthetők a nyílt vízfelszínű, sorban 

elhelyezett lagúnák és tavak, valamint az úszónövényes megoldások. Következő csoport az 

ún. mesterséges lápok, amelybe a gyökérzónás rendszerek, illetve a szabad felszínű lápok 

tartoznak (KVVM 2005). A fejlettebb, nyugati országokban számos jól működő példa ismert. 

 

 

4.3. Az élőgépes rendszer: a hagyományos eleveniszapos rendszerek egy alternatívája 

 

A magyar fejlesztésű tisztítási megoldás mind a településekről származó kommunális 

szennyvíz, mind mezőgazdasági (állattenyésztés és növénytermesztés egyaránt) üzemek 

szennyvizének tisztítására alkalmas, és megfelelő alternatívát jelenthet a hagyományos, széles 

körben elterjedt eleveniszapos technológiához képest. A technológia a különböző komplex, 

modern technikai megoldások, illetve a természetes folyamatok rendszerbe integrálásán 

alapul. 

A tisztítórendszer egészének speciálisan kialakított, kívülről üvegháznak tűnő épület ad 

helyet. Az élőgépes rendszer elején, az üzembe áramló szennyvíz vezetékrendszere után 

megtalálhatók a hagyományos rendszereknél az előtisztítás során alkalmazott eljárások és 

eszközök, mint a rács és a homokfogó. Ezeket követik az anaerob, illetve axaerob reaktorok 

(medencék vagy aknák), majd a technológia jellegzetességét adó levegőztetett reaktorok. Az 

előbbi, anaerob reaktorban megy végbe a biológiai foszforeltávolítás és egyéb komoly 

szennyeződések eltávolítása és bontása, míg az anoxikus reaktorban kezdődik, illetve zajlik a 

denitrifikáció. Utánuk következnek a nyitott, aerob medencék (reaktorok), amelyekben 

gravitációs úton áramlik a folyadék. Az "élőgépek" elnevezést jelképező, külön erre a célra 
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kiválasztott nagy vízigényű és a különböző szennyeződéseket jól tűrő növények gyökérzete a 

levegőztetett reaktorok vizébe lóg, tisztító hatást kifejtve. Ezekben a reaktorokban a tisztító 

hatást azonban nem csak a betelepített növényzet gyökérrendszere fejti ki, sőt! 

Az élőgépes üzemben a levegőztetett, tehát folyamatosan oxigénnel ellátott reaktorokban a 

növények gyökérzetének tisztító hatása (természetes biofilm hordozó) mellett egy speciális 

megoldással megsokszorozták a tisztító felületet. Ez a megoldás a 3D struktúrában elhelyezett 

biotextil rétegek, amelyeken mikroorganizmusok tömkelege él és működik, kivételes módon 

növelve a rendszer tisztító kapacitását. Így meglehetősen nagy felületen, speciális 

körülmények között tud működni a kialakult mikroorganizmusokból álló ökoszisztéma 

(GREENFO 2012). 

Az aerob reaktorokból a szennyvíz a szennyvíziszappal együtt egy utóülepítőbe kerül, ahol 

az iszap, vagyis a keletkezett bakteriális biomassza elválasztása történik. Innen a már 

majdnem teljesen megtisztított szennyvíz egy szűrőn keresztül áramolva egy utolsó tároló 

medencébe kerül, majd távozik az üzemből, jellemzően egy csatornán keresztül, a természetes 

befogadó felé. A megtisztított szennyvíz a hasonló üzemekben jellemzően a szigorú 

környezetvédelmi előírásoknak és határértékeknek mindenben megfelelnek. 

Kiemelendő továbbá, hogy egy hasonló élőgépes üzemben számos olyan paraméter és adat 

folyamatos figyelemmel kísérése történik, amely a rendszer optimális működése 

szempontjából létfontosságúnak mondható. Ennek keretében a rendszer egy nagy 

teljesítményű berendezésen, PLC-n keresztül automatikusan be is tud avatkozni az egyes 

értékek alakításába (pl. oxigénszint), folyamatok szabályozásába, meghibásodás esetén pedig 

bármikor azonnali értesítést tud küldeni az illetékes személy számára. Az élőgépes rendszerek 

egyik nagy előnye, hogy a jól szabályozott rendszer automatikusan tartja a beállított 

határértékeket, amely lehetővé teszi, hogy a kikerülő tisztított szennyvíz is a szigorú 

határértékeken belül maradjon. Ezzel együtt természetesen megnövekedett működési költség 

jelentkezik. 

Az alábbi, 3. ábrán láthatók a Magyarországon megvalósított, jelenleg üzemelő élőgépes 

üzemek. 

 

 
 

3. ábra. Élőgépes üzemek Magyarországon, 2014 (Forrás: www.oragnicawater.com, 

www.veioliawaterst.hu, 2014, saját szerkesztés) 

 

Kutatási munkám jelenlegi fázisában egy-egy alternatíva vizsgálatát kezdtem meg, 

mégpedig a nagyobb mennyiségű szennyvíz tisztítására hivatott eleveniszapos technológiára, 
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valamint az élőgépes technológiára vonatkozóan, továbbá a kisebb mennyiségű szennyvíz 

tisztítására alkalmas természetközeli rendszer, elsősorban a gyökérzónás tisztítási eljárásra 

vonatkozóan. Előbbi megoldások a közepes és nagyobb települések, míg utóbbi megoldás 

jellemzően a kisebb, 2000 lakosegyenérték (LE) alatti települések szennyvizének tisztítását 

végezheti. 

 

 

5. A szennyvíztisztító rendszerek gazdaságosságának alakító tényezői 

 

Kutatómunkám során kétfelé bontom a különböző megoldásokat, a tisztítandó szennyvíz 

mennyisége alapján. A városok (és nagyobb mezőgazdasági üzemek) nagy mennyiségű 

keletkező szennyvizének tisztításának céljából a jelenleg legelterjedtebben alkalmazott 

eleveniszapos technológiát, és ennek alternatívájaként az élőgépes rendszert vetem össze.  

A kisebb települések, aprófalvak, üzemek esetében pedig – ahol minden bizonnyal még 

korlátozottabb anyagi lehetőségek vannak hasonló beruházásokra – a sokszor alkalmazott 

„szippantókocsis” elszállítás (és a hagyományos telepen történő tisztítási költséget) 

viszonyítom a viszonylag alacsony beruházási és működési költségű természetközeli tisztítási 

eljárásokhoz (és az ezekkel eszközölt megtakarításokhoz), elsősorban a gyökérzónás 

megoldáshoz. 

A technológiák mindegyikénél figyelembe kell venni azok beruházási és működési 

költségeit, a 2014-2020 közötti költségvetési időszakban várhatóan kedvező pályázati 

kiírásokat és más finanszírozási forrásokat és konstrukciókat, a korábbi szennyvíztisztítási és 

kezelési költségeket, továbbá a különböző, működést terhelő díjakat (pl. vízterhelési díj) és 

esetleges bírságok előfordulását, mint a szigorú környezetvédelmi előírások betartatására 

ösztönző eszközt. 

Az említett adatok részletes ismerete nélkülözhetetlen a célul tűzött összehasonlítások, 

kalkulációk, gazdaságossági számítások elvégzéséhez. Folyamatban lévő kutatómunkám 

elsődleges célja ezen tényezők, valamint a széleskörű információkon alapuló elemzések 

elvégzése, és az elért eredmények alapján a következtetések levonása. 
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Irodaterek optimalizálása a fenntarthatóság jegyében 
 

 

Abstract 

 
The paper reviews the functionality of the work environment and the possibilities of the 

reorganisation of existing office spaces for more sustainability and productivity. It is argued that the 

preservation of post-war concrete skeleton structures can be used for couple of more decades beyond 

the forecasted life-cycle. Sustainability is usually considered only in terms of construction and 

maintenance but it should be complemented in terms of work environments by satisfaction and well-

being of the users. Implementing an activity based design practice in most office buildings from the 

last century would result in an optimized space quality and efficiency of the workspace, therefore 

guarantee a smaller carbon footprint and a prolonged life-cycle. The paper concludes that further 

research is required amongst post-war office building constructions considering how to provide more 

sustainable and healthier work environments in them. Research is now continuing with various offices 

throughout Hungary. 

 

 
1. A munka minősége és a munkakörnyezet összefüggései 

 

1.1. Az irodaterek paradigmaváltása 

 

Az ipari társadalom információs társadalommá válásával az irodai alkalmazottak többsége 

direkt vagy indirekt módon kommunikációval, adatfeldolgozással foglalkozik, ezért kiemelt 

figyelmet érdemel az irodák mai formáinak vizsgálata, építészeti leképezésük. A 2008-as 

világgazdasági válságot megelőzően kevésbé volt jellemző az irodapiacon a fenntarthatósági 

szempontok mérlegelése. Az egyre jobb energetikai besorolású (A+++) irodaterek iránt 

mutatkozó kereslet is leginkább a presztízsnek volt betudható, mintsem a jövőtudatos 

gondolkodás előretörésének. A minőséget leginkább beépített anyagok, szerkezetek, 

infrastrukturális berendezések határozták meg, a használati értéket fenntarthatósági 

szempontok tekintetében ritkán vizsgálták. A szervezeti felépítésben, organizációban 

bekövetkező változások alapján a rugalmas téralakítás legalább olyan fontos szempont 

lehetne, mint az ingatlan energetikai besorolása. Igazi megtakarítás akkor érhető el, ha az egy 

főre jutó négyzetmétereket is tudjuk csökkenteni, méghozzá úgy, hogy az nem megy a munka 

minőségének rovására, sőt a produktivitás növekedését is eredményezi. Első lépésben a jobb 

kihasználtságnak közvetlen hozadéka a fenntarthatóság: a kevesebb fűtött, illetve klimatizált 

terület kisebb károsanyag-kibocsátással jár. 

 

 

1.2. A motiváció, elégedettség részben a munkakörnyezet függvénye 

 

A munkafolyamatok a hagyományosan az iroda négy fala közé szorított, egysíkúnak tűnő 

feladatoktól egyre kitágulnak. A munkavállalóktól elvárt kompetenciák alapján nem 

működnek a régi sémák, az erőteljes specializáció, ehelyett egyre többféle feladat hárul rájuk. 
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A sokrétűség, a tevékenységek változatossága miatt az elmélyült, egyéni munkavégzés mellett 

a kommunikáció fontossága is előtérbe kerül. A kommunikáció többféle formája ismert. Prof. 

Gunther Henn szerint meg kell különböztetnünk: 

 Kommunikáció a munka koordinációjáért – hogy a jobb kéz tudja, mit csinál a bal, 

azaz, a szervezeti egységen belül ismert legyen, kinek mi tartozik a hatáskörébe, kihez 

kell fordulni bizonyos kérdésekkel. 

 Kommunikáció az információcsere érdekében – annál nagyobb a jelentősége, minél 

fontosabb valamilyen specifikus tudás felhasználása a munkavégzésben. 

 Kommunikáció az inspirációért – ez a fajta kommunikáció egyértelműen eltér az 

előbbiekben vizsgáltaktól, hiszen itt nem a már meglévő tudás átadásáról van szó, 

hanem a tudás generálása a fő cél. Egy olyan szervezetben, amelyben a 

problémamegoldás az eredményesség mozgatórugója, az ilyen típusú kommunikáció 

előmozdítása kritikus pont a siker érdekében. Jellemzője a spontaneitás, és 

legeredményesebb az innováció szempontjából abban az esetben, ha az egymással 

közvetlen munkakapcsolatban nem állók között is ki tud alakulni. 

A kommunikáció ilyen formán jellemzően nem a tárgyalótermekben kap helyet: kutatások 

alapján 80%-ban az informális találkozások közben spontán alakuló beszélgetések során 

generálódnak igazán eredeti, innovatív ötletek. 

A mai munkavállaló bárhol és bármikor képes dolgozni. Hosszú ideig a rugalmas 

időbeosztás és a távmunka kombinációja tűnt ideális megoldásnak, mind a burn-out, mind 

work-life balance, mind az ökológiai lábnyom mérséklésére. Az ingázással töltött idő 

felszabadul, több jut a személyes igényekre, ill. minden egyes megspórolt kilométerrel 

redukálható az ökológiai lábnyom. Viszont a közösség, a csapatszellem, a spontán 

kommunikáció innovatív ereje az irodában van jelen, ezt nem lehet személyes, mindennapi 

találkozások nélkül kiaknázni, ezért szükséges új szempontok szerint alakítanunk a 

munkakörnyezetet. 

 

 

2. Kooperáció + koncentráció = Innováció 

 

2.1. A tevékenység alapú irodatér eredete 

 

A kommunikációt és innovációt támogató terek alkotásával a produktivitás, a sikeresség 

mértéke egyértelműen fokozható. Egy sikeres koncepció kulcsa a sokféleségben, a választási 

lehetőségek ésszerű kombinálásában rejlik. Az ún. „activity based working (ABW)” rendszer a 

változatosság és az egyediség különleges kombinációja, ami nem feledkezik meg a dolgozók 

privátszférájáról, egyéni igényeiről sem. A csapatmunkát napjainkban mindenhol sikeresen 

alkalmazzák, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy legzseniálisabb, legkreatívabb 

emberek gyakran introvertáltak, belőlük más körülmények között lehet kihozni a maximumot. 

A tevékenységre szabott irodatér azért kiemelkedően hasznos, mert mindenki a 

személyiségéhez és a munkájához legalkalmasabb munkakörnyezetet választhat – mind 

csapatban, mind egyénileg. 
Kutatások eredménye szerint senki nem képes 8 órán keresztül folyamatosan ugyanazt a 

teljesítményt nyújtani, így a munkáltatóknak is érdekében áll a munkavállalókat arra 

ösztönözni, hogy kisebb nagyobb megszakításokat ütemezzenek be a napjaikba. Ezeknek a 

szüneteknek a kommunikációban, innovációban betöltött szerepét nem szabad elhanyagolni. 

Dolgozni nemcsak az íróasztal mellett, fej-lehajtva, papírokba temetkezve lehet, egy kávé 

melletti beszélgetés közben lezajló információcsere, ötletelés legalább olyan fontos 
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eredményeket hozhat. 

 

 

2.2. A hierarchikus térszervezés is lehet a fejlődés gátja 

 

A szervezeti felépítések hierarchikusságának szerepe az új munkamódszerek, a 

csapatmunka jelentős elterjedésével egyre inkább háttérbe szorul, emellett a munkaidő is 

rugalmasabbá válik. Hagyományos térszervezésnél jellemzően a főnöki irodák a 

legnagyobbak, ahhoz kapcsolódnak a titkárság helyiségei, majd a rangsorban alacsonyabb 

szinten elhelyezkedők már csoportos irodákban ülnek, ahol több zavaró tényező is 

akadályozhatja az eredményes, koncentrált munkát. Felmerülhet a kérdés, mennyiben más, 

illetve jobb egy alapvető téralakításban szintén a nagyterű irodákkal erőteljes hasonlóságot 

mutató térszervezés. A terület használati értékének növelése az elsődleges cél, ami nem 

összetévesztendő a munkaállomások besűrítésével, hiszen azzal a zavaró körülmények 

erősödnének, a koncentráció csökken, a konzekvenciák inkább negatívak. A fenntarthatóan 

alakítható, rugalmas szervezésű, moduláris, nyitott térrendszerű irodák jelenthetik a 

megoldást. 

Az alapvető különbség a hagyományosan alakított egyterű irodákhoz képest a tevékenység 

alapú koncepcióknál a differenciált munkafolyamatokat szolgáló állomások elhelyezésében, 

szervezésében van. Változatos elemei úgy a csapatmunka, mint az elmélyült, koncentrációt 

igénylő kutatómunka, illetve a rutinfeladatok elvégzéséhez megfelelő környezetet 

biztosítanak. Az épületek alaprajzi rendszeréből minden esetben leolvasható, melyek a 

legnagyobb forgalommal terhelt területek: jellemzően a megérkezés helye és a vizesblokk 

körüli terület. Ezek köré érdemes szervezni a kollaborációra és kommunikációra épülő 

modulokat és a kikapcsolódás tereit is. A tér kevésbé központi elhelyezkedésű helyei 

tökéletesen megfelelnek a nyugodt, koncentrált munkavégzésre, a két véglet közé pedig a 

rutinfeladatok végzésére alkalmas munkaállomások illeszthetőek. 

A rendszer logikussága ellenére még nem egyértelműsíthető, hogy működhet egy 

sokféleségen, változatosságon alapuló rendszer annyira gazdaságosan, hogy ezzel a hasznos 

irodaterület is redukálható legyen. 

 

 

2.3. A terek kihasználtságának növelése a kisebb ökológiai lábnyom záloga 

 

Mivel a dolgozók saját feladataik ismeretében választják ki a számukra aznap 

legalkalmasabb munkaállomást, így „saját” asztallal nem rendelkeznek. A személyesség 

hiánya az első reakció a koncepció bemutatásakor, azonban mivel a saját „birodalom” 

háttérbe kerül, az állandósuló rend egyértelműen pozitív hozadék, ami minden esetben segíti a 

koncentrációt. Nem lehet jegyzeteket, aktákat az asztalon hagyni, mivel másnap már nem ott 

folytatódik a munka, ahol előző nap folyt. A személyes akták, hordozható telefon stb. egy 

központi elhelyezkedésű, zárható tároló rendszerben kapnak helyet, innen egy kis kofferrel, 

vagy speciálisan erre a célra fejlesztett konténerrel mozgathatók az iroda területén. A 
koncepció működésének alapfeltétele a körültekintően megtervezett információtechnikai 

rendszer, amely biztosítja, hogy bárhonnan, bármikor hozzáférhetőek legyenek a 

munkavégzéshez szükséges fájlok, adatok. 

A helymegtakarítás ezekből még mindig nem következik egyértelműen, de az üzleti és 

magánügyből adódó távollétek miatti kihasználatlanság átlagban 30% körüli érték, azaz az 

asztalok közel harmada gyakran üresen áll. Ez persze hosszú távon fenntarthatatlan, hiszen a 
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teret akkor is temperálni kell, ha csak négyen ülnek bent a 6 helyett. Az ilyen üresjáratok 

csökkentésére a teljes értékű munkaállomások számának csökkentése megoldás lehet, 

elégséges általában csak az összlétszám 75-80%-ára méretezni, ami körülbelül 15%-os terület 

megtakarítást eredményez. 

A kihasználatlan négyzetméterek csökkentésével kisebb az ökológiai lábnyom, a 

szokványostól eltérő kialakítás a termelékenység, a dolgozói elégedettség szintjén is mérhető. 

Ha viszont a vezetőség nem mutat példát, azaz ragaszkodik a privilégiumaihoz, akkor 

pozitívumai ellenére is kudarcra van ítélve, így nem túlzás azt állítanunk, hogy koncepció 

sikerességének legfontosabb lépése a főnökség és a menedzsment kezében van. Ha lemond 

zárható irodájának érinthetetlenségéről, azaz az irodák többcélúvá válnak, például kisebb 

megbeszéléseknek is helyet adnak, a munkatársak is sokkal könnyebben fogadják el az új 

környezetet. 

A vegyes használatú irodatér szervezési sémáját a 1. ábra mutatja: 

 

 
 

1. ábra. A tevékenységekhez kapcsolódó modulok szervezési sémája 

 

 

3. Gazdálkodás a meglévőségekkel 

 

3.1. Az alkalmazott szerkezeti rendszerek korlátai 

 

Nem szabad megfeledkeznünk arról a tényről, hogy az irodai munka jelentős része még 

évtizedek múlva is a ma már álló épületekben zajlik majd, mivel az épületállomány cseréje 

hosszú évtizedeket vesz igénybe, és a versenyszektoron kívül egyelőre nem is látszik 

biztosítottnak ehhez kellő anyagi forrás. A közszféra irodaterei is számottevőek, és főként 

ezekre jellemző a régebbi épületek használata. Kell-e emiatt aggódnunk, vagy tehetünk 

valamit a használók érdekében? A jövő és a jelen építészeinek felelőssége a meglévőségek 

rehabilitációja, revitalizációja, hiszen nem lehet mindig új épület tervezése a megoldás, 

bármennyire ambiciózusak is az egyén elképzelései. Az upcycling a mindennapi életünk 

részévé válik, hazánkban viszont egyszerűbbnek tűnik az épületeket akár tervezett 

életciklusukon belül lebontani. Hangzatos üzleti tervek hallatán talán elfogadhatónak is tűnhet 

ez a hozzáállás, de a fenntartható fejlődés szempontjából nem elhanyagolható az így keletkező 

építési hulladék környezeti hatása sem. Mivel szűkül a hely a Földön, a megoldást biztosan 

nem az újabb és újabb területek urbanizálása jelenti. Azt tudjuk, hogy épületeink 

létrehozásából és működtetéséből adódik az energiafelhasználás ~40%-a. Az életciklus 

vizsgálata során az építés és bontás az összes energiafelhasználás körülbelül ötödét teszi ki, 
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így a nagyobb környezeti teher a működtetés során keletkezik, amennyiben az életciklus 

jellemzően 60-70 év körül alakul. Ha viszont lerövidítjük 20-30 évre, akkor az építési 

folyamat környezetet terhelő energiafelhasználása aránytalanul megnő. Az építész 

művészként valahol mindig az utókor elismeréséért küzd, alapmotivációja maradandót 

alkotni. A házak a hagyományoknak megfelelően időtálló anyagokból épülnek, a 

maradandóság szinte predesztinált, az életciklus általában 50-100 év közötti, de felgyorsult 

világunkban a szellemiség vált az épület legromlandóbb részévé. Napjainkban szinte 

lehetetlen örökérvényű épületet emelni, így egyre többször életcikluson belül kerülnek 

bontásra épületek. Az építésznek egyre gyakrabban kell megélnie műve amortizációját, 

pusztulását, végül lebontását. Régebben is voltak lebontott házak és átváltozások, viszont egy 

város, egy ház életében a folytonosság, a korszakok egymásra rétegződése, egymás mellett 

élése fontos a fejlődés szempontjából. 

A kutatásba bevont épületeken rámutatunk a bennük rejlő lehetőségekre, vizsgáljuk, hogy 

lehet-e fenntartható irodai koncepciókat alkalmazni a mára használati értékükben megkopott, 

a 60-as, 70-es években emelt irodaházak esetében. A viszonylag kis fesztávok, az alacsony 

szintmagasságok kihívást jelentenek egy tágas terekre alapozott koncepció 

megvalósíthatóságában. A magas üzemeltetési költségek egyrészt az energetikai beruházások 

által csökkenthetők, másrészt a négyzetméterek hasznosíthatósága fokozható, ami hosszú 

távon mindenképp plusz megtakarítást eredményezhet. 

 

 

3.2. Mennyit ér egy négyzetméter? 

 

Mi alapján ítélhetjük meg a gazdaságosságot? Az egy főre eső négyzetméter ritkán mond 

el bármit is a munkahely minőségéről. Senkinek sem a tényleges négyzetméterekre van 

igazán szüksége, hanem jól használható munkaállomásokra a megfelelő, munkát támogató 

infrastruktúrával. Ebből adódóan a homlokzattól távol eső, természetes fényhez alig jutó 

asztal nehezen mérhető össze egy ablak közeli munkahellyel, ellenben a fénymásoló és egyéb 

infrastrukturális helyiség homlokzati elhelyezése egyenesen területpocsékolás. Az 

épülettömeg is nagyban meghatározza a benne rejlő terek minőségét, használati értékét. A 

tömb, fésűs, pont vagy átrium házak elsősorban az értékes használati terek és a közlekedő 

felületek arányában térnek el, illetve az épülettömeg határozza meg az utak hosszát, az 

irodatereken átvezetett épületen belüli forgalmat. A közlekedő rendszer nem csak 

reprezentatív vagy takarékos lehet, hanem elhelyezése, elhelyezkedése meghatározó a szint 

felosztásában, a különböző funkciók elrendezésében, elérhetőségében aszerint, hogy a 

feltárási pontok központi vagy félreeső elhelyezkedésűek, az alaprajzilag érintőleges vagy 

átlyukasztó helyzetűek, a használati zónákat szétválasztják, esetleg tagolják. Ezen 

szempontokon kívül központi funkcióknak meghatározó szerepük van az üzemeltetési 

költségek alakulásában és a munkahelyek minőségében. A központi, mindenki által 

időszakosan bérbe vehető tárgyaló-, konferencia- és oktatási termek nem teszik szükségessé 

minden szinten, minden egységhez ezek kialakítását, kihasználtságuk az épület használóira 

vetítve kiegyensúlyozottabb, ezáltal ökologikusabb megoldás. 
Közel 3 millió négyzetméternyi, több száz irodaépület adatait (főként német 

nyelvterületen) összehasonlítva kijelenthető, hogy a lapos képernyők elterjedésével az 1,25 

m-es homlokzati raszterrel tervezett épületek bizonyulnak a leggazdaságosabbnak (szemben a 

CRT monitorok idején preferált 1,35 m-el), legfőképp kombinált és tevékenység alapú 

koncepciók esetén. A 60-as, 70-es években nagy számban emelt épületek hazánkban általában 

12 m körüli mélységgel épültek, a modulraszter leggyakrabban 1,50 m-es, ami csak 
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középfolyosós, hagyományos, kétszemélyes irodák esetében bizonyul gazdaságosnak. Ahogy 

az épületmélység nő, úgy válik nagyobbá a téralkotás szabadsága, viszont amennyiben 16 m 

fölé érve olyan mértékben nő a beruházási és üzemeltetési költség (szellőztetés, világítás stb.), 

ami már hátrányosan érzékelteti hatását a gazdaságossági mutatókban. 

 

3.3. Megéri? 

 

Fontos mind építészeti, mind ergonómiai, mind üzemeltetési szempontból kritikusan 

elemezni az épületeket. Egy épület normál életciklusán belül (~ 60 év) energia-

felhasználásából kb. 20%-ot tesz ki az építés és a bontás, 80%-ot pedig az üzemeltetés. 

Amennyiben drasztikusan csökkentjük az életciklust, az arány felborul. Tapasztalatok alapján 

elmondható, hogy egy átfogó korszerűsítés viszonylag rövid időn belül megtérül (8-10 év), 

így a 20 éves felújítási ciklust nézve 10 éven keresztül pozitív a gazdasági mérleg. A vizsgált 

épületállomány alapján elmondható, hogy a jellemzően racionálisan szerkesztett, egy konkrét 

megbízó számára emelt valamikori székházakat a ma jellemzően preferált bérirodaház 

funkcióra átalakítani kihívásokkal teli, de nem lehetetlen. Problémát főként az előre gyártott 

szerkezetekre jellemző kis fesztávok és épületmélységek jelentenek, ami nem kedvez a 

könnyen átlátható, kooperatív tereknek. A vertikális közlekedők és vizes blokkok 

elhelyezkedése is sok esetben megnehezíti a kisebb bérelhető egységek kialakítását egy 

szinten belül. A vázas szerkezet viszont előny, hiszen a merevítő falak kivételével a tér 

szabadon alakítható, a homlokzat pedig teljesen függetleníthető. Ezt azért fontos megemlíteni, 

mert a mai korszerű irodaházaknak is egyik jellemzője a szabad homlokzati kialakítás – ami 

tulajdonképpen a régi épületeknél is majdnem megvalósítható. A homlokzat minél szabadabb 

formálásához ma a pillérek a külső térelhatároló fal síkjához képest gyakran behúzva 

helyezkednek el, régen pedig jellemzően a homlokzati síkon voltak. 

A munkaállomások térbeli kimozdításához régi épületek esetében egy alacsony magasságú 

(~15 cm) monolitikus álpadló létesítése lenne a megfelelő infrastrukturális ellátás 

biztosítására. Ez sok esetben az alacsony belmagasság, illetve a gerendák alsó síkjának szintje 

miatt nem lehetséges, ennek megoldására egy esztétikus, praktikus rendszer elvének 

kidolgozása elengedhetetlen, hiszen a vizsgált épületállomány szalagablakos kialakítása miatt 

jelenleg a homlokzati kábelcsatorna alkalmazása elterjedt, viszont ez a flexibilitást, a 

munkaállomások mobilitását akadályozza, erős kötöttséget jelent. 

 

 

4. Következtetések/Összefoglaló 

 

A vizsgált irodaházak időtálló anyagokból épültek, főként vasbeton vázszerkezettel, 

melynek terei sokféle funkció befogadására alkalmasak, viszont leginkább az épület 

szellemisége avul el fokozott ütemben. Fontos vizsgálni és mérlegelni, hogy az alapvetően 

magas szakmai tudással, az adott kor technológiai színvonalának megfelelően emelt 

épületeket hogyan lehet napjainkban újszerűen továbbhasználni, rendkívül dinamikus 

fejlődés, átalakulás mellett is, a használati érték növelésével visszaadni a megbecsülését. Bár 
a vasbeton normál életciklusa épületek tartószerkezeteként 50 év, az épületszerkezetek ezt a 

kort elérve még mindig rendelkeznek azzal a teherbírási értékkel, ami mellett ésszerű lehet a 

felújításuk. Egy 30 éves épület esetében bátran kijelenthetjük, hogy az életciklusa felénél jár, 

így érdemes lehet a felújítás költségeit 20-30 évre kalkulálva összevetni egy bontással, új 

szerkezetépítéssel 50-60 évre tervezett beruházás megtérülésével. A bontás, az egyre dráguló 

hulladékkezelés költségei miatt egy belvárosi, korszerűen átalakított épület is versenyképes 
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lehet a város peremkerületein, ill. barnamezős beruházásként megvalósuló új komplexumhoz 

képest. 

Az elkövetkező időszakban a kutatás célja minél több irodaépület típus analízise és javasolt 

átalakításának bemutatása tevékenységet támogató koncepcióra, költségkalkulációval az 

életciklus tekintetében. 
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Az épület hőterhelési összetevőinek változása, különböző szintű hőtechnikai 

felújítások során 
 

 

Abstract 

 
The article aims to examine, using some building models, the variation of thermal load components 

value in function of certain physical parameters (conditioned net area, thermal mass). Furthermore 

the effects of various phases of thermal refurbishment of the building envelope was analysed. 

 

 

1. Összefoglaló 

 

A cikk célja az, hogy néhány modellépületen keresztül bemutassa, hogy a hőterhelés 

összetevőinek értéke hogyan változik, bizonyos épületfizikai paraméterek (hűtött alapterület, 

hőtároló tömeg) függvényében. Vizsgálat tárgyát képezi továbbá az, hogy a hőtechnikai 

felújítás különböző fázisai milyen hatást váltanak ki. 

 

 

2. Bevezetés 

 

A cikk megírása abból az alapgondolatból származik, hogy a hőtechnikailag felújítandó 

épületek esetén, milyen mértékben hat ez az épület hőterhelésére. Mivel az elkövetkező 

időszakban az épületeinket a fűtési igények csökkentése végett beburkoljuk, időszerűnek 

éreztem annak vizsgálatát is, hogy mindez hogyan hat az épület hőterhelésére, és melyik 

komponens számít döntőnek. Figyelembe vettem azt is, hogy épületeink hőtechnikai felújítása 

több lépcsőben fog történni. 

A számításaim során a hőterhelés értékek, illetve azok komponenseinek meghatározására a 

Bausoft Pécsvárad által fejlesztett Winwatt Gólya tervezői szoftvert használtam. 

 

 

3. A vizsgált épületek 

 

A vizsgálataim során 4 épületet vizsgáltam. Az egyik egy kis alapterületű családi ház, a 

második egy nagy alapterületű családi ház, a harmadik egy nyáron is használt általános iskola 

(nyelviskolaként) és egy iroda épület. A vizsgált épületek általános adatait az 1. táblázat 

tartalmazza: 

 
1. táblázat. A vizsgált épületek alapterülete, hűtött alapterülete és hőtároló tömege 

 

 Kis családi ház Nagy családi ház Iskola Iroda 

Épület alapterület, [m
2
] 40 106,3 607,7 373,1 

Hűtött alapterület, [m
2
] 27,94 40,72 337,3 494,1 

Hőtároló tömeg [kg] 13.381 21.906 96.808 408.127 

 

 

                                                 
1 L. Szabó Gábor Debreceni Egyetem, Épületgépészeti és Létesítménymérnöki Tanszék, Debrecen 
E-mail: l.szabo.gabor@eng.unideb.hu 
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Az épületek közül a két családi ház és az iskola földszintes épület, míg az iroda kétszintes. 

A választásom azért esett ezekre az épületekre, mert ezek a modell-épületek valós épületeken 

alapszanak, ahol a fogyasztási szokások ismertek. Mégse tekinthetőek valós épületeknek, mert 

a valós épületekhez képest néhány elhanyagolást tettem (pl. az iskolában történt ablakcsere, 

egy épületben a belmagasságot állandónak vettem stb.). Az épületeket egységesen 80-as 

években épültnek vettem, melyeket az összehasonlíthatóság végett olyannak feltételeztem, 

melyek még nem estek át hőtechnikai felújításon, de az elkövetkezendő időszakban több 

lépcsőben be fog következni. Ezek a módosítások döntően nem változtatják meg az 

eredmények jellegét. 

A vizsgált épületek felújítás előtti hőterhelés értékei, illetve a hőterhelés komponenseinek 

értékét a 2. táblázat tartalmazza: 

 
2.  táblázat. Az épületek hőterhelés értékei felújítás előtt és a hőterhelés összetevői. Az értékek 

[W]-ban értendőek. 
 

 Kis családi 

ház 

Nagy családi 

ház 
Iskola Iroda 

Falak, födémek hőterhelése 999,00 699,00 1624,00 -361,00 

Üvegezetett felületek hőterhelése 189,00 113,00 11162,00 10082,00 

Emberi hőleadás 232,00 580,00 17284,00 7590,00 

Filtrációs hőleadás 221,00 435,00 3991,00 6273,00 

Gépek hőtermelése 300,00 1350,00 2000,00 6700,00 

Az épület hőterhelése 1954,00 3177,00 36061,00 30284,00 

 

Az épület hőterhelésének komponensei közül a következőket vettem figyelembe. Az első a 

falak és födémek hőterhelése, mely két komponensből tevődik össze. Egyfelől a 

transzmissziós hőterhelésből, másfelől pedig ezen szerkezeteket ért sugárzási hőelnyelésből 

származik. A második az üvegezésen keresztül bejutó hőterhelések. Ez három komponensből 

tevődik össze. Egyfelől a transzmisszióval bejutó hőterhelésből, másfelől az üvegezés által 

elnyelt hőterhelésből, végül pedig az üvegezésen keresztül jutó sugárzási hőterhelésből áll. A 

harmadik komponens a filtrációs hőterhelés. A téli esettel szemben nyári állapotban több 

filtrációval is számolhatunk. A 40/2012 BM rendelet megad bizonyos filtrációs értékeket 

annak függvényében, hogy az adott helység éjszaka szellőztethető-e, illetve, hogy hány 

homlokzaton áll rendelkezésre nyitható ablak. Ezek az értékek általánosak, és nem veszik 

figyelembe a fogyasztói szokásokat (az ablakok nyitogatása). A modell épületeknél a valós 

szokásokat próbáltam figyelembe venni. A negyedik komponens az emberi hőleadás. Ezt az 

értéket érdemben az adott időpontban benntartózkodók száma befolyásolta. Szerencsére erről 

is ismereteim voltak, így a valóságot leginkább megközelítő állapotot vehettem fel. Végül az 

ötödik komponens a gépek hőterhelése. Ennél számítógépek, laptopok, fénymásolók, 

hőterhelését vettem figyelembe. 

Az 1. ábra azt mutatja be, hogy hogyan változik az épület hőterhelése, illetve annak 

komponensei az épület hőtároló tömegének függvényében. 

A diagramból látható az, hogy az épület hőterhelésével közel párhuzamosan halad az 

emberi hőleadás. Megfigyelhető, hogy még szigeteletlen állapotban is a falak hőterhelése a 
legkisebb, a legkevésbé befolyásoló érték. Szintén megfigyelhetjük továbbá, hogy a filtrációs 

hőterhelés értéke nagyobb épületeknél jelentősen nő. 
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1. ábra. A hőterhelés, illetve komponenseinek értéke az épület hőtároló tömegének függvényében 

 

A következőkben vizsgáljuk meg, hogyan alakul a hőterhelés értéke, ha az épületet 

hőtechnikailag felújítjuk. A felújítás a következő lépésekből álljon, a következő sorrendben. 

Az első lépés az épület bejáratai ajtóinak cseréje műanyag, jól szigetelt nyílászáróra. A 

második lépés a vízszintes tömör határoló szerkezetek (padlásfödém, lapos tető) szigetelése, a 

harmadik pedig a külső falak szigetelése. A negyedik legyen az ablakok cseréje egy fokozott 

nyílászárású műanyag ablakra. A többlépcsős felújítás oka, hogy költség szempontból 

szerencsésebb az, ha nem egyszerre kell egy nagy felújítást végezni, hanem időben 

egymáshoz képest eltolva lehet megvalósítani (nem egyszerre kell fizetni érte). 

A felújítás során az ajtók 1,8 [W/m
2
∙K], az ablakok 1,6 [W/m

2
∙K] hőátbocsátási tényezőjű 

nyílászárókra lesznek kicserélve egységesen. A külső tömör határoló szerkezetek (falak, lapos 

tető és a padlásfödémek) 20 cm-es szigetelést kapnak. 

 

 

4. A hőtechnikai felújítás négy lépcsőfokának hatása 

 

Az épület teljes hőterhelésének alakulását mutatja be a 2. ábra, a 4 lépcsős hőtechnikai 

felújítás során. 

 

 
 

2. ábra. A négy vizsgált épület hőterhelésének alakulása a négy lépcsős hőtechnikai felújítás során 
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Megfigyelhető az az érdekes jelenség, hogy az épület hőterhelését, szemben a 

hőszükséglettel nem a külső fal szigetelése csökkenti számottevően, hanem a padlásfödém, 

illetve a lapos tető szigetelése. Sőt, a vízszintes felső határoló szerkezet szigetelése után 

történő külső fal szigetelése rontja annak hatását, úgymond a meleget bezárja az épületbe, 

mely nyáron kifejezetten rossz. 

Talán szemléletesebben lehet bemutatni, ha a hőterhelés komponenseket összegezzük. 

Egyfelől, azok melyeket hőtechnikai felújítással befolyásolni tudunk, az üvegezésen és a 

tömör szerkezeteken bejutó hőterheléseket jelentik. A másik nagy csoport azok melyek 

mértéke döntően emberfüggő, ezek a belső gépek és az emberek hőterhelése. A harmadik a 

filtráció, mert ez ugye egyfelől függ a nyílászáróktól, de különösen nyáron függ a fogyasztói 

magatartástól is. Az ily módon összegzett három komponensnek a teljes hőterhelést adó 

százalékos arányát vizsgáljuk meg a következőkben. A 3. ábrán a szerkezet függő 

komponensek arányainak alakulását a több lépcsős felújítás során: 

 

 
 

3. ábra. A szerkezet függő komponensek arányának alakulása a teljes hőterhelésen belül a felújítás 

különböző fázisaiban 

 

A legszembetűnőbb dolog a diagramot vizsgálva, hogy negatív értéket is felvehet. Ez nem 

számolási hiba, hanem azt jelenti, hogy emberi ráhatás nélkül ilyen szerkezeti kialakítás 

mellett az épületben hűvösebb lenne, mint az előírt belső méretezési hőmérséklet (26 °C). Itt 

talán szembetűnőbb az előbb említett hatása a legfelső vízszintes határoló szerkezet 

szigetelésének. Megfigyelhető az is, hogy nagyobb épületek esetén az épület hőtechnikai 

felújítása nem befolyásolja döntően a hőterhelés alakulását, sem a szerkezetek arányát a 

hőterhelésen belül. A másik két komponens arányai se változnak ennek megfelelően 

számottevően. Ezeket a 4 ábra szemléletesebben tudja bemutatni. 

Ebből a diagramból a következő következtetéseket lehet levonni. Egyfelől minél kisebb az 

épület hőtároló tömege, annál jobban képes csökkenteni a hőterhelés értékét a falak 

szigetelése, valamint a bejárati ajtók cseréje is. Viszont minél inkább nagyobb a hőtároló 

tömeg, annál inkább csak a padlásfödém, lapos tető szigetelése, valamint az ablakok cseréje 

okoz érdemi csökkenést a hőterhelés értékében. Igaz ez a csökkenés alig 10-15%-os. Érdekes 

megfigyelni, hogy a fal szigetelése nyári állapotban inkább károsabb lesz. 
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4. ábra. A hőtároló tömeg függvényében a különböző szintű hőtechnikai felújítások hatása a kiinduló 

hőterheléshez viszonyítva, százalékos formában. 

 

 

5. Összefoglalás 

 

Az elvégezett számítások azt mutatják, hogy minél nagyobb az épület hőtároló tömege, a 

hőterhelés értékének körül-belül 25-30%-át adják azok a hőterhelések, melyeket egy 

hőtechnikai felújítással módosítani tudunk. Ezek közül a felső határoló szerkezetnek 

(padlásfödém, lapos tető) és az ablakok cseréjének van döntő hatása a hőterhelés értékének 

alakulására. 

A hőterhelés legnagyobb része, az emberi tevékenységgel szorosan összefüggő emberi, 

illetve gépi hőleadásból származik. Minél nagyobb az épület hőtároló tömege, ez az érték 

annál inkább közelíti az 55-60%-os tartományt. 

Ebből kifolyólag nem tévedünk nagyot, hogy ha kijelentjük azt, hogy míg a hőszükséglet 

értéke elsősorban az adott épület szerkezeteitől függő érték, addig a hőterhelés elsősorban az 

adott épület felhasználásától függő tényező. 
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Az időjárási tényezők hatása a városi hőszigetintenzitás napi dinamikájára 
 

 

Abstract 

 
The statistical and dynamical characteristics of the urban heat island (UHI) intensity in Beregszász 

are investigated for different meteorological factors (windy days, non-precipitation days and 

precipitation days etc.) using 1-year surface meteorological data with 1-h time intervals. In addition 

to, the quantitative influence of weather pattern on the UHI intensity is examined using a synoptic 

condition clustering method. The statistical analysis shows that the daily maximum UHI intensity in 

summer (2,5 °C) and weakest in winter (0,5 °C). The daily maximum UHI intensity is observed around 

20 h (UTC+1) in all seasons except in winter when the maximum occurrence frequency is found 

around 18 h (UTC+1). The strongest urban heat islands are developed under clear, calm and non-

precipitation weather conditions. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A városi és a természetes felszínek hatására számos mikro- és mezoklimatikus 

különbségség jelenik meg a két terület között, mint például az eltérő albedó, a városi 

hőtöbblet, a párolgásbeli különbségek (OKE, T. R. 1982; KUTTLER, I. 1998). A városokban 

kialakult hőtöbblet – városi hősziget – jellemzők feltárásának középpontjában a nagyvárosok 

(pl. New York, Montreal, Budapest) kerültek (OKE, T. R. – MAXWELL, G. B. 1975; 

BARTHOLY, J. ET AL. 2009), míg a kisvárosok kevésbé kutatottak. 

A korábbi vizsgálatok feltárták a városi hősziget sajátosságait és azok kialakító tényezőit. 

Egy sor empirikus és numerikus modell készült a városhatás leírására. A modell eredmények 

főként az UHI általános jellemzőit mutatták be (ARNFIELD, A. J. 2003). 

A különböző méretű városok sajátos szerkezettel, morfológiával és városhatás 

jellemzőkkel rendelkeznek. A különféle sajátosságok kimutatása érdekében ki kell terjeszteni 

térben és időben a városhatás vizsgálatát, hogy nem csak a nagyobb városok, hanem a kisebb, 

kevésbé ismert települések hősziget egyediségei is beépíthetők legyenek a várostervezési és 

városfejlesztési programokba. 

 

 

2. Adatbázis és módszerek 

 

Beregszász (Berehove 48,1°N, 22,3°E) 177 m tengerszint feletti magasságban fekszik. A 

város nagyobbik dél-nyugati része a hordalékos feltöltődésű Beregi síkon helyezkedik el, 

amelyet csak néha szakít meg az orográfia (a Kárpátok előterében vagyunk). A város 

nagyrészt a síkságon terül el, ami kedvez a városi hősziget kifejlődésének. Beregszász 

közigazgatási központja a beregszászi járásnak (Berehivskyi Raion), lakossága meghaladja a 

25 000 főt. 

Az elemzések alapját szolgáló mérések két helyszínen folytak párhuzamosan: Beregszász 

belvárosában, valamint a tőle 1,5 km-re délre, a város szélén elhelyezkedő beregszászi 

meteorológiai állomáson. A városi és a vidéki állomás tengerszint feletti magasságágának a 

különbsége nem haladta meg a 2 m-t, ami kedvez az összehasonlítások pontosságának. 

                                                 
1
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2
 Dr. Weidinger Tamás Eötvös Loránd Tudományegyetem, Meteorológiai Tanszék, Budapest E–mail: weidi@caesar.elte.hu 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, ÉPÜLETENERGETIKA 

 

179 

 

Megjegyezzük, hogy a város központjában elhelyezkedő mikrometeorológiai állomás a helyi 

idő szerint, míg a beregszászi szinoptikus állomás világidő (UTC) szerint gyűjtötte az 

adatokat, ezért időbeli korrekciót hajtottunk végre az adatsorokon. A két állomás által mért 

adatsoroknak a megbízhatósága elfogadható, a mérési hibák és eltérések az állomások 

esetében minimálisak, az 5%-os értéket nem haladja meg. 

A városklíma állomás Beregszász sűrűn beépített (85%) részén a város központjában, a II. 

Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola udvarában lett elhelyezve. Ez a terület 

reprezentálja a város legbeépítettebb, valamint a városi hősziget maximális kifejlődése 

szempontjából kedvező, zárt kisvárosi központi zónáját. Természetesen minden városklíma 

mérés helyszíne kompromisszumok eredménye, így a belső udvaron folytatott mérések is 

magukon viselik a belső terek sajátosságait eltérően, pl. egy belvárosi közparktól vagy egy 

aszfaltozott terület mellett folyó mérésektől. A belvárosi mérések az automata 

mikrometeorológiai állomáson másfél éven át (2012. január 1-jétől – 2013. április 30-ig) 

folytak, kisebb megszakításokkal, amelynek összessége a vizsgált időszak 2,5%-át tette ki. 

Mértük a levegő hőmérsékletét, nedvességét (Vaisala HMP45), szélsebességet és szélirányt 

(05103-L Wind Monitor, Campbell), a globálsugárzás (Schenk pyranométer), a 

sugárzásegyenleg (Q7 sugárzásegyenleg-mérő) és a talajhőmérséklet (Campbell 107 

termisztor) értékeit. A mérési eredményeket egy Campbell–CR10 adatgyűjtő rögzítette. A 

városi hősziget (UHI – urban heat island) értékét a belterületi mikrometeorológiai állomás és 

a külterületi beregszászi szinoptikus meteorológiai állomáson mért óránkénti hőmérséklet 

különbségként határoztuk meg. Az elemzések kiterjedtek: 1) a hősziget napi járására, annak 

2) évszakos sajátosságaira, valamint azt meghatározó 3) meteorológiai feltételekre. 

 

 

3. Eredmények 

 

Lássuk először a hősziget napi járásának jellemzőit! A beregszászi mikrometeorológiai 

állomás által mért UHI intenzitás átlagos napi menete a szakirodalomban leírt sajátosságokkal 

összecsengően alakult. Éjjel alakultak ki a nagyobb hőtöbbletek, míg nappal a természetes 

felszínhez képest gyakran hűvösebb volt a város belterületén. Nagyvárosi mérési 

eredményekkel összehasonlítva az UHI járása Beregszászon is hasonlóképpen alakult. Az 

éjszakai hőmérsékleti többlet a városban 19 és 5 (UTC+1) óra között éri el a maximumát, ami 

meghaladja 2,3 °C-ot. A napi menet alakulásában nem jelentkezett – más vizsgálatok által 

alátámasztott – napnyugta után 3–5 órával később kialakuló maximum. A reggeli órákban 

6 órától kezdődően az átlagos hősziget intenzitás folyamatosan csökken, a minimális -

1,9 °C˗os értékét 9 órakor éri el. A 9–16 óra (UTC+1) közötti periódusban csökkenni kezd a 

léghőmérsékleti különbség a városi és a természetes felszín között. A délutáni órákban, 

pontosabban 15 órától (UTC+1) elkezd intenzíven növekedni az átlagos hősziget intenzitás 

értéke, és az éjjeli órákban eléri a maximumát, 20 órakor. Az éjszakai hősziget intenzitása 20 

és 01 óra (UTC+1) között átlagosan 2 °C-nak adódott. Összességében az UHI értéke 6 és 16 

óra (UTC+1) között negatív értéket produkált. Ez azzal magyarázható, hogy a városi felszín 

korlátozza a napközben beérkező sugárforgalmat, így ez a felszín közelében hő hiányként 

jelentkezik, míg a műholdas infravörös vizsgálatok során hőtöbbletként jelenik meg a 

tetőszintben (LELOVICS, E. ET AL. 2011). 

Elemzéseket végeztünk a fűtési (november 1-jétől március 31-ig) és a nem-fűtési félévek 

(április 1-jétől október 31-ig) vonatkozásában is! A fűtési szezonban a belvárosi hősziget 

értékei, vagyis az átlagos napi menete eltért a nem fűtési félévtől. A fűtési félévben az UHI 

maximumát 18 órakor (UTC+1) érte el, ami 0,7 °C-nak adódott. A nap folyamán 7–15 óra 

között volt megfigyelhető hőhiány a belvárosban, a többi órákban folyamatosan 0,6 °C fölötti 

hőtöbblet volt jellemző. 
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A nem-fűtési félév hősziget intenzitásának átlagos időbeli alakulása meghaladta az évi 

átlagos napi menetet, a maximális hőtöbblete 0,9 °C-kal volt nagyobb, a minimuma 

1,2 °C-kal adódott magasabb értéknek. A nappali hősziget intenzitás negatív értékei a nap 

folyamán egy órával későbbre tolódott az esti időszak felé, míg a hajnali órákban egy órával 

korábban jelentkezik. Hasonlóképpen a többi időszakhoz képest, szintén végbement a 

16 órakor (UTC+1) kezdődő gyors emelkedés és 21 óra (UTC+1) körüli kezdeti mérséklődés, 

valamint 4 óra 30 perc környékén egy hirtelen csökkenés a városi hősziget értékeiben. A nem-

fűtési félév hőtöbblet értékei jóval meghaladták a fűtési periódusban kialakultakat, ami azzal 

magyarázható, hogy a bejövő energia értéke magasabb ebben a félévben, illetve a kibocsátott 

antropogén hőtöbblet is jobban hozzájárul a kialakuló UHI intenzitásához. 

 

 
 

1.  ábra. A városi hősziget intenzitás átlagos napi mente fűtési (november 1-jétől március 31-ig) és 

nem-fűtési (április 1-jétől október 31-ig) időszakban 

 

A vizsgálataink kiterjedtek az évszakos és az UHI napi menetének alakulására is. Ehhez a 

hőtöbblet értékeit a napszak és az évszak függvényében ábrázoló izopléta diagram (2. ábra) 

ígérkezett alkalmasnak. 

 

 
 

2. ábra. A beregszászi hősziget intenzitás értékei (°C) napszak és évszak függvényében (függőleges 

tengely, 1–12 + 4 hónap; vízszintes tengely, 1–24 óra) a vizsgált 16 hónapban (2012. január 1-

jétől–2013. április 31-ig) 
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Az UHI intenzitása téli évszak vonatkozásában messze az átlag alattinak bizonyult, amely 

mindössze 0,5°C-nak adódott. Ebben az évszakban a hősziget erőssége –1 °C és 0,7 °C között 

ingadozott, minimumát helyi idő szerint 12 órakor (UTC+1), maximumát éjfél körül éri el. A 

téli alacsony értékek a mérsékelt felszíni sugárforgalommal függnek össze, ami nem teszi 

lehetővé a jelentős különbségek kialakulását bel- és külterületek között, valamint az 

antropogén hőtöbblet kevésbé járul hozzá a hősziget kifejlődéséhez. 

Az átmeneti évszakok átlagos hősziget erőssége meghaladta a vizsgált időszak átlagának 

értékét: 2,3 °C-nak adódott. Az UHI minimuma a reggeli órákban jelentkezett (7–8 órakor), 

míg a maximuma 19–21 óra (UTC+1) között, tehát az évszakos menet jól közelítette az évi 

járást. 

A nyári időszak az éveshez és a többi évszakhoz képest a legmagasosabb maximális és 

minimális hősziget értékeket produkált, amely –3 °C és 2,7 °C között ingadozott, reggel 7 óra 

körül érve el a minimumot. A hőmérséklet menetében – a szakirodalmi adatokkal egyezően – 

találjuk a maximum és a minimum értékek kifejlődések időpontjait (OKE, T. – 

MAXWEL, G. 1975). Az intenzív hősziget kialakulása élénk, napközben a vidéki felszínek 

esetében zavartalanul beérkezik a sugárzás (mivel a horizont korlátozás minimális), míg a 

város beépített részében a város épületei meggátolják azt. Az éjszakai órákban a természetes 

felszín kisugárzása a minimális horizontkorlátozás miatt zavartalanul megtörténik, míg a 

város beépített területén az épületek falai korlátozzák azt. 

A hősziget kifejlődése nagymértékben függ a nagytérségű meteorológiai feltételektől 

(UNGER, J. 1996). A hősziget kialakulásához a legkedvezőbb a derült és anticiklonális 

időjárás, amikor a ki- és a besugárzás zavartalan, illetve a szél nem rombolja le a beépített 

terület felett kialakuló hőtöbbletet (SZEGEDI, S. – KIRCSI, A. 2003). Ebben az esetben a 

nagyvárosok beépített felszínétől, akár 300–400 m magasságig kialakulhat a városi határréteg 

kupola, amely melegebb környezeténél (LANDSBERG, H. 1981). Azonban vannak olyan 

meteorológiai elemek is, amelyek korlátozzák vagy akadályozzák az UHI kifejlődését. A 

továbbiakban ezeket elemezzük. 

A csapadékos és a csapadékmentes időjárási körülmények meghatározzák az UHI 

kifejlődését: az előbbi korlátozza vagy megakadályozza a létrejöttét, míg az utóbbinál 

nagymértékű lehet (3.ábra). Csapadékosnak vettünk azokat a napokat, amikor a napi 

csapadékösszeg meghaladta az 1 mm-t, és amelyik nem érte el ezt a határt, azt 

csapadékmentes kategóriába soroltuk. 

 

 
 

3. ábra. A beregszászi városi hősziget intenzitás napi menete, csapadékos és csapadékmentes 

időjárási körülmények között 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, TELEPÜLÉSFEJLESZTÉS, ÉPÜLETENERGETIKA 

 

182 

 

A csapadékos körülmények között megfigyelhető az UHI járásában a „visszafogott” 

maximális kifejlődés, ami nem haladja meg a 0,7 °C-ot, azonban a minimum értékben 

majdnem –1 °C-nak adódott. A csapadékos körülmények között – amelyeknek az előfordulása 

jóval kevesebb a vizsgált időszakban – gyengébb hőszigetek alakulnak ki, mint anticiklonális 

időjárási helyzetekben. A csapadékmentes kategóriában a hőtöbblet zavartalanul kifejlődik és 

erősebb, mint a csapadékos időjárási körülmények között. Az UHI maximális kifejlődése 19 

(UTC+1) órakor várható, ami 2 °C-os hőmérsékleti többlettel jár. A városi hősziget reggeli 

órákban (8–9 óra között UTC+1) éri el minimumát, amely –2,3 °C-nak adódott. 

A csapadékos és a csapadékmentes időjárási kategóriák mellett a felhőzöttség szintén 

meghatározza a sugárzási egyenleg alakulását és közvetve a hősziget kifejlődését és napi 

dinamikáját. 

 

 
 

4. ábra. Az UHI napi menete különböző borultsági viszonyok között (a borultság mértékegysége: 

dekád 0–10 relatív skála) 

 

Az elemzés során négy kategóriát különböztettünk meg a borultsági viszonyok szerint (4. 

ábra), megadva ezek abszolút előfordulási számát. Az első két kategória között nem 

tapasztalunk jelentős különbségeket a hőmérséklet menetében, vagyis a 0–5 dekáddal (0–4 

okta) jellemezhető borultság kedvező feltételt biztosít a városi hőtöbblet kifejlődésének. Ezzel 

szemben a teljesen borult, vagyis 8,5 dekádot meghaladó (7–8 okta) borultság esetében a 

hőtöbblet járása a csapadékos kategóriában látott görbe menetét követi. Az 5–8,5 dekád 

közötti borultsági viszonyok esetében közepes erősségű hősziget alakul ki, amelynek a 

maximális értéke meghaladja 2 °C-ot. 

A hőmérséklet és a borultság után a harmadik fontos időjárási tényező a szélsebesség 

erőssége, ami nagymértékben befolyásolja a városi hősziget kifejlődését és erősségét. 

Beregszász méretű városoknál a kritikus szélsebesség értéke 3 m/s, amely fölött már nincs 

lehetőség önálló városi hősziget kialakulására (OKE, T. R. 1973). 

Megjegyezzük, a szélsebességet a város központjában mértük a tetőszint magasságban, a 

földfelszíntől 25 m-en. 
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5.  ábra. Az UHI napi menete különböző szélviszonyok között (a szélsebesség mértékegysége m/s) 

 

A szélsebesség erősség értékekből négy osztályt különböztettünk meg. Az első kategória 

(0–1 m/s) szélviszonyai a legkedvezőbbek voltak a maximális UHI kifejlődésére, ami elérte 

2,7 °C-ot. A minimum értékek (–2,5 °C) markánsan jelentkeztek a városi és a természetes 

felszínek között. Második kategóriában (1–2 m/s) az UHI napi menete már másképpen alakul, 

hiszen a maximum (1,9 °C) és a minimum (–2,1 °C) értékek alacsonyabbnak adódnak. A 

harmadik (2–3 m/s) és a negyedik (3–5 m/s) kategória szélviszony hatások az UHI menetére 

nagyon hasonló képet mutat. A statisztikai vizsgálat során nem mutattunk ki szignifikáns 

különbséget a közöttük. A fent említett szélviszonyok esetén a hősziget gyengén fejlődik ki, 

és éjszakai maximum (0,9 °C) és nappali minimum (–1,2 °C) adódott, a többi kategóriához 

képest gyengébb különbségek alakultak ki minden napszakban. 

A hősziget kialakulása szempontjából abszolút kedvezőtlen időjárási körülmények között 

(szeles, több mint 3 m/s, borús, 8,5-10 dekád, csapadékos, 1 mm) az UHI kifejlődése 

maximális kifejlődése 0,1 és -0,3 °C között ingadozik, amely összecseng a szakirodalomban 

feltüntetett hasonló méretű városoknál (OKE, T. R. 1973). 

 

 

4. Következtetések 

 

A cikkben bemutattuk a beregszászi hősziget néhány tulajdonságát a II. Rákóczi Ferenc 

Kárpátaljai Magyar Főiskola udvarán végzett mikrometeorológiai mérések és a város 

külterületén levő szinoptikus meteorológiai állomás hőmérsékleti adatainak 

összehasonlításával. A belvárosi hőmérsékleti mérések megbízhatóságát a beregszászi 

meteorológiai állomás összehasonlításával elemeztük. A szisztematikus hiba becslésünk 

szerint nem haladja meg 0,4 °C-os értéket. A 16 hónapos (2012. január 1. – 2013. április 30.) 

mérési sorozat alapján a beregszászi hőttöblet (a kialakuló hősziget) vizsgálatánál az alábbi fő 

következtetésekre jutottunk: 

 az UHI napi dinamikájában nappali minimum és éjszakai maximum értékek figyelhető 

meg, 

 a reggeli, illetve délutáni minimumok beálltának időpontjai a Nap járását követve 

tolódtak nyáron korábbra, illetve későbbre, 

 a hősziget jellemzően éjjel alakul ki, napközben inkább az épületek árnyékoló hatásából 

adódó hőhiány jellemző, 

 nem-fűtési szezonban erősebb hősziget intenzitásokat detektáltunk a fűtési félévhez 

képest, 
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 az időjárási tényezők közül a legmarkánsabban a csapadék mennyisége akadályozta az 

UHI maximális kifejlődését. 

Összességében, a párhuzamos mérési kampány eredményeként feltártuk a hősziget 

jellegzetességeit, valamint detektáltuk az időjárási tényezők hatását az UHI átlagos napi 

menetére. További terveink, hogy az időjárási tényezők bevonásával statisztikus modellt 

alkotva a városi hősziget intenzitás értékét becsüljük. 

 

 

Köszönetnyilvánítás 

 

A szerzők megköszönik Molnár Józsefnek, hogy rendelkezésünkre bocsátotta a beregszászi 
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tanulmány létrejöttét. 
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Egyes magyarországi megújuló energiaforrások komplex fenntarthatósági 

értékelése 
 

 

Abstract 

 
Sustainability of renewable energy sources is a relevant scientific and policy related issue. There 

are considerable differences among the resource needs, environmental impacts and socio-economic 

implications of renewable sources and technologies. The main objective of our research is to assess 

the contribution of Hungarian utilization of renewables towards sustainability. On the basis of four 

components of national capital (human capital, social capital, economical capital and nature capital) 

a set of indicators have been developed. These (altogether 40) indicators are assessed in 12 sections 

of a generalized life cycle of energy production and supply chain and 6 sustainability performance 

index are derived. Finally, a case study of complex sustainability assessment for wood-fired district 

heating and geothermal district heating is presented. 

 

 

1. Háttér, kutatási célkitűzések 

 

A megújuló energiaforrások alkalmazásának fenntarthatósága aktuális tudományos és 

szakpolitikai kérdés. Számos tudományos vizsgálat, gyakorlati eredmény támasztja alá, hogy 

a különböző megújuló energiaforrások, technológiák és hasznosítási módok eltérő természeti 

erőforrás-igényekkel és környezeti hatásokkal jellemezhetők, valamint társadalmi-gazdasági 

hatásaik is számottevően különböznek. Kutatásunk célja annak vizsgálata, hogy a megújuló 

energiaforrások hazai alkalmazása milyen mértékben járul hozzá a fenntarthatóság felé való 

átmenethez, továbbá annak feltárása, hogy az egyes technológiai alkalmazások 

vonatkozásában milyen fenntarthatósági korlátok, kritériumok azonosíthatók. A négy nemzeti 

tőke elem (humán tőke, társadalmi tőke, gazdasági tőke, természeti tőke) 

figyelembevételével ‒ a megújuló energiaforrások teljes életciklusára ‒ 40 értékelési 

szempontot (indikátort) képeztünk, melyek alapján 6 fenntarthatósági teljesítmény indexet 

alkottunk a vizsgált megújuló energiaforrások összehasonlító elemzésére. Jelen cikk 

keretében bemutatjuk az értékelés módszertani keretrendszerét, majd a fenntarthatósági 

teljesítményt egy esettanulmány keretében vizsgáljuk. Értékelésünk nem „a 

fenntartható ‒ nem fenntartható” dimenziókban kíván a megújuló energiaforrásokról 

értékítéletet alkotni, hanem egy ‒ összehasonlításra alkalmas ‒ eszköz kifejlesztésével kívánja 

támogatni a megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó szakpolitikai tervezést. 

 

 

2. Anyag és módszer 

 

A megújuló energiaforrások kiaknázását, mint potenciálisan környezetbarát és jelentős 

társadalmi-gazdasági hozadékú tevékenységek megítélését célszerű tágabb ‒ a teljes 

életciklusra kiterjedő ‒ összefüggéseiben elemezni (DOMBI M. ET AL. 2014). Ebből 

következően a megújulókat nem csupán energiatermelésként, vagy energiafogyasztásként 
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szükséges vizsgálni, hanem a teljes technológiai láncra kiterjedő energiagazdálkodásként 

szükséges értelmezni (DINYA L. 2010), mindemellett lényeges az értékelést életciklus 

megközelítésben vizsgálni. 

A megújuló energiaforrásokra számos életciklus-elemzés készült (PEHNT, M. 2006), 

azonban kijelenthető, hogy nem elegendő csupán az életciklus környezeti vonatkozásait 

vizsgálni, hanem azt ki kell egészíteni a fenntarthatósági szempontokkal is (KALAKULA, S. ET 

AL. 2014). A szakirodalom többnyire a fenntartható fejlődés három alappilléreként a 

gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontokat nevezi meg. (DINYA L. 2010), az emberi 

dimenzió általában a társadalmi aspektuson belül jelenik meg (BUYTAERT, V. ET AL. 2011). 

Az értékelési módszertan kidolgozása során zsinórmértékül a Nemzeti Fenntartható Fejlődési 

Keretstratégia (NFFS)
4
 megközelítését választottuk, mely a négy nemzeti erőforráshoz 

rendelve (az ember, a társadalom, a környezet és a gazdaság) mutatja be a fenntarthatóság 

elérendő céljait. 

Első lépésként az NFFS célrendszerének figyelembevételével meghatároztuk a 

fenntarthatósági értékelés ‒ megújuló energiahordozóktól független ‒  szempontrendszerét (1. 

melléklet). Összességében 40 indikátort vettünk figyelembe, melyeket a következő indikátor 

csoportokba soroltuk be: 

1) Természeti erőforrások igénybevétele 

2) Környezeti terhelések, kibocsátások 

3) Ökoszisztéma szolgáltatások igénybevétele 

4) Hozzájárulás a humán (emberi) erőforrások megerősítéséhez 

5) Hozzájárulás a társadalmi erőforrások megerősítéséhez 

6) Hozzájárulás a gazdasági erőforrások megerősítéséhez. 

Az egyes indikátorok meghatározásánál számos nemzetközi elemzésre támaszkodtunk; 

többek között (MOLDAN, B. ET AL. 2012) fenntarthatósági értékelésére, továbbá a társadalmi 

és gazdasági szempontok tekintetében (EDENHOFER, O. ET AL. 2013) és (CARRERA, D. G. – 

MACK, A. 2010) tanulmányaira alapoztunk. Megjegyezzük, hogy az indikátor csoportok első 

három összetevője a hátrányokat, a fenntarthatóság felé való átmenet akadályait jeleníti meg, 

míg a 4., 5. és 6. indikátor csoport az előnyöket, a fenntartható fejlődést előmozdító 

tényezőket reprezentálja. Az indikátorok megfelelnek a Nemzeti Fenntartható Fejlődés 

Keretstratégia célrendszerének és kiegyensúlyozottan írják le az energiagazdálkodás 

természeti erőforrásokkal, környezeti igénybevételekkel kapcsolatos hatásait, valamint 

társadalmi, gazdasági és humán következményeit. 

A módszertani fejlesztés második lépésként meghatároztuk az energiagazdálkodás 

technológiai életciklusának általánosított rendszerét. Ennek keretében az életciklust 12 fázisra 

bontottuk, melyet az 1. táblázatban mutatunk be: 

 
1. táblázat. Az energiagazdálkodás technológiai életciklusának általánosított rendszere (Forrás: 

saját szerkesztés) 
 

1. Természeti erőforrás előállítása, kitermelése és primer energiahordozóvá alakítása 

1.1. Gazdálkodás a természeti erőforrással (pl. ültetvény művelése) 

1.2. Természeti erőforrás kitermelése (pl. biomassza betakarítás, bányászat) 

1.3. Energiahordozó (pl. kőolaj, termény) szállítása 

1.4. Energiahordozó feldolgozása primer energiahordozóvá (pl. aprítás) 

1.5. Primer energiahordozó raktározása, szállítása 

2 Primer energiahordozóból hő- és villamos energia, közlekedési üzemanyag előállítása 

2.1. Feldolgozó infrastruktúra építése (pl. erőmű létesítés) 

2.2. Feldolgozó infrastruktúra működtetése (pl. erőmű működtetése) 

2.3. Hő- és villamos energia, közlekedési üzemanyag szállítása 

                                                 
4
18/2013. (III.28.) OGY határozat a Nemzeti Fenntartható Fejlődés Keretstratégiáról 

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614000353
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0959652614000353
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1364032111002760
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1470160X11001282
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0140988313002107
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509008143
http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0301421509008143
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3. Hő- és villamos energia, közlekedési üzemanyag felhasználása 

3.1. Hő- és villamos energia, közlekedési üzemanyag fogyasztása, felhasználása 

4. Hulladékfázis 

4.1. Feldolgozó infrastruktúra lebontásából származó hulladék újrahasznosítása, kezelése 

4.2. Infrastruktúra működtetése során keletkező hulladék újrahasznosítása, kezelése 

4.3. Hulladék szállítása 

 

Az általánosított életciklus egyes fázisai megfelelnek az életciklus elemzések során 

szokásosan alkalmazott kategóriáknak, melyek relevanciája (azaz, hogy az egyes fázisok 

„számítanak-e” a vizsgálatban) az értékelt energiahordozó hasznosítás technológiai 

lehatárolásától függ. 

A módszertan harmadik lépéseként egy standard hatásmátrixot alkottunk a fenntarthatósági 

értékelés szempontrendszeréből (40 db indikátor) és az energiagazdálkodás általánosított 

technológiai életciklusából (12 fázis). Az értékelő mátrix kialakítása és az értékelés elvégzése 

során a stratégiai környezeti vizsgálatoknál alkalmazott módszertani tapasztalatokra 

építettünk (PÁLVÖLGYI ET AL. 2011). A fenntarthatósági teljesítményt a 40 x 12-es mátrix 

celláira -3 és +3 közötti értékekkel jellemeztük a következőképpen (1. táblázat): 

 
2. táblázat. Értékelési pontrendszer (Forrás: saját szerkesztés) 

 

3 pont  
amennyiben a vizsgált életciklus fázis egyértelműen, közvetlenül és jelentősen támogatja az adott 

fenntarthatósági szempont teljesülését (erős pozitív hatás) 

2 pont 
amennyiben a vizsgált életciklus fázis egyértelműen, átlagosan segíti az adott fenntarthatósági 

szempont teljesülését (átlagos pozitív hatás) 

1 pont 
amennyiben a vizsgált életciklus fázis bizonytalanul, kis mértékben előmozdítja az adott 

fenntarthatósági szempont teljesülését (gyenge pozitív hatás) 

0 pont 
amennyiben a vizsgált életciklus fázis nincs hatással az adott fenntarthatósági szempont teljesülésére 

(semleges vagy nem releváns hatás) 

-1 pont 
amennyiben a vizsgált életciklus fázis bizonytalanul, gyengén gátolja az adott fenntarthatósági 

szempont teljesülését (gyenge negatív hatás) 

-2 pont 
amennyiben a vizsgált életciklus fázis egyértelműen, átlagosan hátráltatja az adott fenntarthatósági 

szempont teljesülését (átlagos negatív hatás) 

-3 pont 
amennyiben a vizsgált életciklus fázis egyértelműen, jelentős mértékben akadályozza az adott 

fenntarthatósági szempont teljesülését (erős negatív hatás) 

 

A módszertan negyedik lépésben a fent bemutatott 6 indikátor-csoportra 6 db. 

fenntarthatósági teljesítmény indexet képeztünk. Az indikátorok képzése a 6 db. al-márix 

súlyozott sor-összegeivel történt, a 40 db indikátorhoz tartozó súlytényezőket úgy választottuk 

meg, hogy mind a hat indikátor-csoportban ‒ az indikátorok számától függetlenül ‒  az index 

értéke -100 és +100 közé essen. (Megjegyezzük, hogy a 40 indikátor, mint értékelési 

szempont fontossága, jelentősége különböző, így további súlyozásra is mód van, azonban 

jelen vizsgálatunkban a „jelentőség” vonatkozásában nem tettünk különbséget az indikátorok 

között.) A fenti módszertan alapján a vizsgált energiagazdálkodási folyamatot 6 komplex 

mutatóval (fenntarthatósági teljesítmény indexszel) jellemezzük (3. táblázat). 

 
3. táblázat. Megújuló energiaforrások fenntarthatósági teljesítményét jellemző komplex mutatók 

(Forrás: saját szerkesztés) 
 

Igénybevételek, terhelések, negatív hatások Lehetőségek, tovagyűrűző pozitív hatások 

1. Természeti erőforrás-igény index 4. Humán (emberi) erőforrás index 

2. Környezetterhelési index 5. Társadalmi erőforrás index 

3. Ökoszisztéma szolgáltatás-igény index 6. Gazdasági erőforrás index 

 

Lényeges, hogy a bemutatott pontrendszer-alapú komplex fenntarthatósági értékelés nem 
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tekinthető abszolút „fenntarthatósági kinyilatkoztatásnak”, és ennek alapján nem lehet 

„ítéletet” alkotni a vizsgált megújuló energiaforrások fenntarthatósága fölött. 

Összehasonlításra, a fenntarthatósági teljesítmény összetevőinek kvázi-objektív alapú 

meghatározására tekinthető alkalmasnak. 

 

 

3. Eredmények ‒ megújuló alapú távhőtermelés fenntarthatósági értékelése 

 

Ezen vizsgálat keretében a tűzifa-alapú távhő termelést és a geotermikus távhőtermelést 

vetettük össze fenntarthatósági szempontból. Mindkét technológia elterjedt Magyarországon; 

a megújuló energiahordozókhoz kapcsolódó EU-s kötelezettségek teljesítése e technológiák 

növekvő részesedését vetíti előre. Mind a tűzifa-, mind a geotermia-alapú hőtermelés esetében 

a közel nulla CO2 mérleg mellett a „másik serpenyőben” a fakitermelés természeti aggályai, 

illetve a használt termálvíz okozta környezeti problémák állnak, de nem hagyhatjuk figyelmen 

kívül a megújuló energiaforrás értéklánc gazdaságfejlesztési, foglalkoztatási hatásait sem. Ez 

esetben a megújuló alapú távhőtermelési módokat a Magyarországon legelterjedtebb fűtési és 

HMV (használati meleg víz) rendszerrel, a gázkonvektor társasházi alkalmazása fűtésmóddal, 

mint „összehasonlítási alapvonallal” vetettük össze (1. ábra). 

 

 
 

1. ábra. Tűzifa-alapú és geotermikus távhő termelés fenntarthatósági értékelése (Forrás: saját 

szerkesztés) 

 

Főbb megállapításaink a következők: 

 Mindhárom energiahordozó esetében a fenntarthatóság környezeti pillérének 

indikátorcsoportjaira gyakorolt hatás egyértelműen negatív. A „Természeti 

erőforrások megőrzése” index értékelése alapján megállapítható, hogy a gázkonvektor 

tekintetében a negatív hatás hátterében a teljes energiatermelési és szállítási folyamat 

fosszilis és villamosenergia-igénye húzódik, jelentős továbbá az ásványi anyag igény is. 

Figyelemreméltó, hogy mindkét vizsgált megújuló energiahordozó esetében a 

természeti erőforrás index valamivel rosszabb értéket ért el a földgáznál, ennek 

elsődleges oka, hogy a tűzifa esetében a fakitermelés, aprítás, szárítás, szállítás terén, 

míg a geotermia esetében a használt termálvíz visszasajtolása terén nagymértékű 

fosszilis és villamosenergia-hordozó igény azonosítható, melyek mértéke valószínűleg 

meghaladja a földgáz feldolgozás és szállítás energetikai vonzatait. 

 Az „Ökoszisztéma szolgáltatások igénybevétele” index értékelése során csaknem 

azonos mértékű negatív hatás azonosítható a gázkonvektoros egyedi fűtés és a 

geotermikus távhőtermelés tekintetében. Mindezeknél azonban kétszer magasabb az 
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erdei biomassza távhő célú alkalmazása során jelentkező igénybevétel, mivel az jelentős 

terület és talaj igénnyel, tájhasználattal és biológiai erőforrás, azaz fa igénybevétellel 

jár. Ez arra hívja fel a figyelmet, hogy a tűzifa erőművi felhasználásának 

fenntarthatósági korlátai vannak, ennek mértékét, térbeni megoszlását azonban nem 

ismerjük. 

 A „Környezeti terhelések, kibocsátások” index vonatkozásában az értékelés során 

nem mutatkozott szignifikáns különbség a három vizsgált energiaforrás között. A 

gázkonvektor esetében elsősorban a földgáz kitermelése és elégetése során kibocsátott 

légszennyező anyagok állnak, melyek amellett, hogy regionális léptékben 

nagymértékben rontják a levegőminőséget, üvegházhatású gázkibocsátással is járnak. A 

földgázkitermelés során a felszíni és felszín alatti vizek, a talaj és a földtani közeg 

számottevő terhelése, az élővilág zavarása, illetve a földgázszivárgás által további 

negatív környezeti hatások azonosíthatók. Emellett a feldolgozás során keletkező, 

veszélyes hulladék kategóriába sorolható gázmassza is negatív környezeti hatású. A 

legjelentősebb mértékű környezeti terhelést a tűzifa távhő célú felhasználása során a 

fakitermelés jelenti, részben a gépi munkálatok, a területen a fakivágás következtében 

kialakult erózió, részben az élőhelyek megszűnése miatt, azonban a fűtőműbe történő 

szállítás és a fűtőmű létesítése során bekövetkező lég- és talajszennyezés, az élővilág 

zavarása és a keletkező hulladék mennyisége is jelentős mértékű lehet. Mindemellett a 

levegőminőség tekintetében mérsékelt pozitív hatás azonosítható a faültetvények CO2 

megkötő hatása miatt. A geotermikus energia esetében a kitermelésből és a 

visszasajtolásból fakadóan a felszín alatti vizek és a földtani közeg terhelése a 

legjelentősebb, továbbá kiemelkedő a szennyvizek általi felszíni víz terhelés is. 

 A „Humán (emberi) erőforrások” indexet vizsgálva arra jutottunk, hogy a három 

energiaforrás közül a földgáz-alapú egyedi fűtés egyedüliként nem járul hozzá e 

szempont megerősítéséhez, melynek hátterében az emberi egészséget károsító hatása 

áll, különösen a földgázkitermelés életciklus-fázisban. A tűzifa humán erőforrás 

megerősítéséhez való hozzájárulása ellentétes hatásokat rejt magában, hiszen az emberi 

egészségre gyakorolt hatás a kitermelés, illetve az erőmű létesítése és működése során 

negatív hatású, a felhasználói oldalon azonban előnyökkel jár. A geotermikus energia 

nagymértékben hozzájárul a fenntarthatóság humán pillérének erősítéséhez, elsősorban 

az energiatudatosságra, szemléletre gyakorolt pozitív hatás, továbbá az oktatással, 

képzéssel összefüggő lehetőségei révén. 

 A „Társadalmi erőforrások” index mindhárom esetben csekély mértékűnek tekinthető; 

a tűzifa- és geotermia alapú távhő a társadalmi erőforrások megerősítéséhez 

munkahelyteremtő potenciáljával, az energiaszegénység mérséklésével járul hozzá. A 

tűzifa esetében az erdőgazdálkodás további kisebb előnyöket mutat a társadalmi 

különbségek mérséklésével. 

 A „Gazdasági erőforrások” index esetében a gázkonvektor társasházi alkalmazása 

nem járul hozzá e szempont megerősítéséhez, hiszen az energetikai függőségi helyzet 

fokozásában játszik szerepet, gátolja a megújuló energiaforrások elterjedését, nem alakít 

ki a vállalkozások között új együttműködéseket. A tűzifa távhő célú felhasználása 

azonban jelentősen hozzájárul a gazdasági erőforrások gyarapításához, erőművi oldalon 

az energiahatékonyság, a felhasználói oldalon az „okos mérők” elterjedése, továbbá a 

fűtőműben keletkező működési hulladék, azaz a hamu újrahasznosításához kapcsolódó 

innovációs és KKV ösztönző tevékenységek révén. A geotermikus energia 

hozzájárulása is kiemelkedő a gazdasági erőforrások megerősítéséhez. Kitermelése és 

visszasajtolása a K+F-et és innovációt nagyobb mértékben segíti elő, mint a biomassza 

energetikai felhasználása, a KKV-kat azonban csupán a távhő célú felhasználásából 

fakadóan támogatja, a lokális gazdaság támogatásához nem járul hozzá. 
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4. Konklúzió 

 

A bemutatott módszertan megfelelő értékelési keretrendszert biztosít a megújuló 

energiahordozók több-szempontú, komplex fenntarthatósági értékeléséhez. A kidolgozott 6 

fenntarthatósági teljesítmény index meghatározásával lehetőség nyílik az előnyök és 

hátrányok összehasonlító mérlegelésére, amely révén megtalálhatók a vizsgált energiatermelő 

folyamatok fenntarthatóságának javítási lehetőségei is. A kutatás továbbvitele során 

valamennyi ‒ Magyarországon széles körben alkalmazott ‒ megújuló energiaforrásra 

elkészítjük az értékeléseket. 
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1. melléklet. A fenntarthatósági értékelés indikátorai, szempontrendszere (Forrás: saját 

szerkesztés) 
 

1. Természeti erőforrások igénybevétele 2. Környezeti terhelések, kibocsátások 

Anyagigény 

- műtrágya és növényvédőszer igény 

- építőanyag igény 

- ásványi nyersanyag, ritkaföldfém 

- fosszilis energiahordozó igény 

- ipari, mezőgazdasági melléktermékek 

- újrahasznosított hulladék igény 

Vízigény 

- felszín alatti vízkivét (termálvíz) 

- felszíni víz igény (pl. öntözővíz igény, hűtővíz) 

Energiaigény 

- hőenergia igény 

- villamosenergia-igény 

Légszennyezés/levegőminőség 

- NOx, CO, SO2 kibocsátások (regionális) 

- por (PM10, PM5) kibocsátás 

- ÜHG kibocsátás 

Víz és talaj szennyezés 

- felszíni vizek terhelése 

- feszín alatti vizek terhelése 

- talaj, termőföld terhelése 

- földtani közeg terhelése 

Élővilág zavarása 

- biológiai sokféleség csökkenése 

- védett fajok, élőhelyek, területek 

Hulladékok kibocsátása 

- veszélyes hulladék keletkezése 

- nem veszélyes hulladék keletkezése 

3. Ökoszisztéma szolgáltatások igénybevétele 

4. Hozzájárulás a humán (emberi) erőforrások 

megerősítéséhez 

 

- Terület igény 

- Tájhasználat 

- Talaj, termőföld igény 

- Biológiai erőforrások (pl. fa) igénybevétele 

- Versengő felhasználási módok (pl. élelmiszer, 

takarmány) 

- Emberi egészség (toxikus anyagok, zaj, stressz, 

élelmiszerbiztonság) javítása 

- Életminőség, jól-lét, lakhatási körülmények, 

munkahelyi közérzet javítása 

- Oktatás, képzettség, ismeretek bővítése 

- Tudatosság, szemlélet, jó példák megjelenítése a 

társadalomban 

5. Hozzájárulás a társadalmi erőforrások 

megerősítéséhez 

6. Hozzájárulás a gazdasági erőforrások 

megerősítéséhez 

- Társadalmi "különbségek" mérséklése 

- Társadalmi szereplők együttműködésének 

javítása, társadalmi kohézió erősítése 

- Elvándorlás megakadályozása 

(munkahelyteremtés) 

- Energiaszegénység mérséklése 

- Műszaki fejlesztés, K+F, innováció elősegítése 

- Zöldgazdaság fejlesztés, környezetkímélő 

technológiák használata 

- KKV ösztönzés 

- "Lokális gazdaság" támogatása, gazdasági szereplők 

együttműködési potenciáljának/készségének 

erősítése 

- Gazdasági, finanszírozási függőségi helyzet 

mérséklése 

- Energetikai függőségi helyzet mérséklése 
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Milyen szerepet játszanak a megújuló energiaforrások a 

munkahelyteremtésben? 
 

 

Abstract 

 
Utilization of renewable energy resources has considerable effects on the society and local 

economy. In my research I examined the benefits of the renewable investments and their role in the 

development of rural areas. On the first place I studied the job creation effects in the Polgár sub 

region, but I also investigated other social benefits of these investments. During my work I calculated 

the theoretical maximum of the job creation effect of the different renewable energy resources. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Magyarország gazdaságának teljesítőképessége és a társadalom jóléte nagyban függ a 

biztonságosan hozzáférhető és megfizethető energiától. Az energiagazdálkodásban egyre 

nagyobb szerepet kapnak a megújuló energiaforrások, a biomassza, a nap, a geotermikus, a 

szél és a vízenergia. Az egyes megújuló energiaforrásokra épülő beruházási projekteknek 

azonban jelentős társadalmi, szociális, gazdasági hatásai vannak. 

A kutatásomat a Polgári kistérségben végeztem, és azt vizsgáltam, hogy milyen pozitív 

előnyökkel járnak ezen beruházások a vidék felzárkóztatása érdekében. Elsősorban a 

munkahelyteremtésre fektettem a hangsúlyt, és azt vizsgáltam, hogy valóban olyan jelentős a 

szerepük a munkahelyteremtésben. Ezen kívül azt is megnéztem, hogy milyen további 

társadalmi hasznuk van ezeknek a beruházásoknak, és ezeket hogyan lehetne fokozni az adott 

térségben, az adott körülményeket is figyelembe véve. 
 

 

2. A megújuló energetikai beruházások hatásait vizsgáló modellek 

 

A Modern közgazdaság megfogalmazása szerint a társadalmi hasznosság: „Valamely 

tevékenységből vagy projektből származó hasznok és előnyök összege, attól függetlenül, 

hogy személy szerint ki élvezi azt. Ezek azok a hasznok, melyeket a költség-haszon elemzés 

(cost-benefit analysis) figyelembe vesz. A fogalmat időnként másodlagos értelemben is 

használják a külső haszon leírására (azaz olyan haszon leírására, amelyet inkább mások 

élveznek, mint az alapvetően magánhasznot élvező egyén).” (PEARCE, D. W. 1993). 

A társadalmi hasznosság meghatározása során legfőképpen a munkahelyteremtést értjük, 

de beletartozik a technológiai és az infrastrukturális fejlődés, a szemléletváltozás, illetve a 

környezettudatos gondolkodás előtérbe kerülése (ULBERT J. – TAKÁCS, A. 2008). 

Alapvetően azt mondhatjuk, hogy egy tevékenységből származó olyan előnyről van szó, 

melyet a társadalom egésze élvez. Az olyan paraméterek, mint pl. az új munkahelyek száma, 

többé-kevésbé, jól mérhetőek. Más paraméterek, már számokkal kevésbé vagy egyáltalán nem 

kifejezhetőek. 

A társadalmi hasznosságot az elmúlt években sokan vizsgálták, több megújuló 

energiaforrásra vonatkozóan, és eredményeiket modellekben fogalmazták meg. 

A társadalmi hasznosságot vizsgáló modellek közül az alábbiak voltak a legjelentősebbek: 
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1) A Keynesi „makro” modell – avagy a keynesi multiplikátor hatás. A modell lényege, 

hogy pl. egy beruházás egységnyi változása, több mint egy egységnyi változást 

eredményez, azaz multiplikálódik. Ha nőnek a beruházások, nő a fogyasztók jövedelme, 

ami újabb kiadásokat generál, így a gazdaság más szereplőinek a jövedelme is nő, 

beindul egy láncreakció. A multiplikátor hatás attól függ, hogy a helyi gazdaságba 

mennyi pénzt pumpálnak (KOHLHEB N. ET AL. 2010). 

1) Pablo del Rio és Mercedes Burguillo megújuló energiaforrások fenntarthatóságát 

vizsgáló modellje – A két spanyol kutató saját módszertant dolgozott ki a megújuló 

energiaforrások fenntartható hatásainak vizsgálatára. 3 megújuló energiaforrást 

hasznosító technológiát vizsgáltak, és azt feltételezték, hogy a beruházásoknak jelentős 

vidékfejlesztési hatásuk van, melyek bizonyos tényezőknek köszönhetőek, mint pl. a 

nagy területen szétszórt vidéki lakosság, hanyatló mezőgazdasági szektortól való 

függés, magas munkanélküliségi ráta stb. 

Egy beruházás akkor fenntartható és sikeres, ha figyelembe vesszük a tényleges 

(substantive) fenntarthatóságot, mely a gazdasági, a társadalmi és a környezetvédelmi 

dimenziókra utal, és a procedurális (procedural) fenntarthatóságot is, mely az érintettek 

véleményét is figyelembe veszi, mivel köztük gazdasági-társadalmi-politikai kapcsolat 

áll fenn, ami befolyásolhatja a beruházás sikerességét (RIO, P. D. – BURGUILLO, M. 

2009). 

A modell kritikájaként említik, hogy az a nézőpont, hogy a megújuló 

energiatermelésnek a helyi jövedelmeket kell növelnie és helyi erőforrásokra kell 

alapulnia, nem teljesen állja meg a helyét, ugyanis azt feltételezik, hogy a helyi 

fejlesztési folyamat, ami helyi erőforrásokra épül, tartósabb és önfenntartóbb, mint ha 

külső forrásokra épülne. Viszont egy rendszer akkor is lehet önfenntartó és tartós, ha a 

források egy része kívülről érkezik, és a helyi forrásoknak nincs komparatív előnyük. 

2) Krajnc és Domac modellje – A kutatók a modellben az erdészeti biomassza 

hasznosításának társadalmi-gazdasági hatásait elemezték Szlovéniában. A vizsgálatuk a 

teljes hasznosítási láncra kiterjedt, így az építési, működési, fenntartási fázisokra, 

valamint az alapanyag-beszerzésre, szállításra is (DOMAC, C. – ŠEGON, V. 2011). 

A modelljük a SCORE nevet kapta, melyet később más országokban is alkalmaztak a 

biomassza hasznosítások kapcsán (KRAJNC, N. – DOMAC, J. 2007). 

A modell tulajdonképpen a Keynesi multiplikátor hatáson alapszik, 15 környezeti, 

társadalmi és gazdasági mutatót vettek számításba. A modell pozitívuma, hogy a nettó 

hatást számítja ki, figyelembe veszi a pozitív és negatív hatásokat is. Azonban az 

alkalmazhatósága viszonylag nehézkes, mert ismerni kell a regionális fogyasztási 

mintázatot, a képzett munkaerő nagyságát, az eszközellátottság mértékét és jellegét, 

azaz kb. 191 adatot kell összegyűjteni a modellhez. 

3) Blanco és Rodrigues szélenergia foglalkoztatási hatásának vizsgálata – Blanco és 

Rodrigues behatóbban vizsgálta a szélenergia munkahelyteremtő hatását, kutatásuk 

széles körű volt, felmérések, interjúk, szélenergia társaságok üzleti jelentései alapján, 

valamint a három legnagyobb európai szélenergetikai szektorral rendelkező ország 

eredményeit is elemezték, és összevetették a szakág ipari szervezeteinek jelentéseivel. A 

vizsgálatok eredményeként azt látták, hogy 2008-ban több mint százezer munkahelyet 

teremtett Európában a szélenergia ipar, melynek nagy része a gyártáshoz tartozik, ill. a 

foglalkoztatottak jelentős hányada férfi. Így a közvetlen foglalkoztatás kb. 2/3-a 

Dániában, Németországban és Spanyolországban koncentrálódott (BLANCO, M. I. – 

RODRIGUES, G. 2009). 

4) Caldés modellje – a napelemes energiatermelés szocio-ökonómiai hatásai – Egy 

másik spanyol kutató, a napenergia beruházásokat vizsgálták meg, egy 50 és egy 17 

MW-os naperőmű esetében (CALDÉS, N. ET AL. 2009). Előnye a modellnek, hogy a 
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közvetett és a közvetlen munkahelyteremtő hatást külön is feltüntették. Eredményeiket 

az 1. táblázat foglalja össze: 
 

1. táblázat. A naperőművek munkahelyteremtő hatásai (Forrás: CALDÉS, N. ET AL. 2009) 
 

Technológia Foglalkoztatási arány (munkahely/MW) Összes foglalkoztatás 

Szolár erőmű (50 MW) 

Közvetlen foglalkoztatás 111 5553,5 

Közvetett foglalkoztatás 81 4030,2 

Szolár torony (17 MW) 

Közvetlen foglalkoztatás 189 3213 

Közvetett foglalkoztatás 133 2278 

 

 

3. Az egyes megújuló energia-technológiákhoz kapcsolódó 

munkaerő piaci hatások 
 

 A bioüzemanyagok munkaerő-piaci hatásai 

A biomassza az egyik legtöbb munkahelyet teremtő megújuló energia technológia, mert 

mivel az alapanyag-termelés a növénytermesztés, az állattartás és az erdőgazdálkodás sok 

munkaerőt igényel. A bioüzemanyagok előállításához szükséges ültetvényeken kb. 1,2 millió 

ember dolgozik világszerte (UNEP 2008). 

A bioüzemanyagok előállításának fokozása esetén az élelmiszeriparban némi csökkenés 

fog jelentkezni, ahol ugyanazt az alapanyagot hasznosítanák élelmiszertermelésre, így a 

jelentős számú munkahely a K+F szektorban és az iparban fog létrejönni. Munkahelyet pedig 

leginkább a vidéki vállalkozásoknak fog teremteni (BAI A. 2009). 

 
2. táblázat. Az első generációs bioüzemanyagok munkahelyteremtő hatása a különböző 

ágazatokban (Forrás: NEUWAHL, F. ET AL., 2008, BAI A. 2009) 
 

Tevékenység Fő/Mtoe/év 
Biodízel 

Fő/Ml/év 

Bioetanol 

Fő/Ml/év 

Mezőgazdaság 5 900 7,7 12,1 

Hagyományos energiaszektor -800 -1,0 -1,6 

Gép- és élelmiszeripar 2 720 3,5 5,6 

Szolgáltatások (pl. tárolás) -3 650 -4,8 -7,5 

Szállítás -100 -0,1 -0,2 

Bioüzemanyag-gyártás 730 1,0 1,5 

Összesen 4 800 6,3 9,8 
 

 Kőolaj Biodízel Bioetanol 

Sűrűség 0,8 kg/l 0,88 kg/l 0,79 kg/l 

Fűtőérték 43 MJ/kg 33 MJ/l 21 MJ/l 

 

 Biomassza 

A biomassza energetikai hasznosításánál az 1 MW munkaerőigényét 4,9 és 15 közé teszik 

(EREC/GREENPEACE 2009). Ez attól függ, hogy az alapanyagnak milyen feldolgozási, 

szállítási, átalakítási igénye van. Az OECD (OECD/IEA 2007) szerint a holt idényben is lehet 

foglalkoztatni a mezőgazdaságban dolgozókat, pl. a szakmunkásokat, képzetlen munkaerőt, 

bizonyos feldolgozási feladatokban. Mivel a biomassza erőműhöz szükség van fenntarthatóan 

termelt alapanyagforrásra, ezért a vidéki területeken nagyobb arányban teremhet 

munkalehetőséget. Az erőmű felépítése, az ültetvény kialakítása is munkaerőt igényel, viszont 

azt is számításba kell venni, hogy a munkaerő alkalmazásának jelentős költsége is van, így ez 
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a munkaerő intenzív folyamat viszonylag drága módja az elektromos áram termelésének, a hő 

vagy a folyékony üzemanyag előállításának. 

 A napenergia munkaerő-piaci hatásai 

A világon 2020-ra a napelem hasznosításhoz kapcsolódó munkahelyek száma elérheti a 3,7 

milliót, 2050-re pedig az 5 milliót. Azonban, a technológiai fejlődés következtében az 1 MW-

ra eső munkaerő-igény a jövőben csökkenni fog. A Greenpeace tanulmány szerint 

(EPIA/GREENPEACE 2010) 30 teljes munkaidőnek megfelelő állást generál minden MW-ra 

jutó gyártás és telepítés. Ebbe beleértik a kutatást, a gyártást és a teljes installációt. Viszont 

nem a nettó foglalkoztatást mutatja ez az érték. A becslések szerint 2050-re 1 MW 

munkaerőigénye 20 teljes állást fog létrehozni. 

 
3. táblázat. A napelem-iparág 1 MW-ra jutó átlagos foglalkoztatása 2008-ban (Forrás: EPIA 

2010) 
 

 

 

 

 

 

 

 

Európában a vezető napkollektor-hasznosító ország Németország és Ausztria. 2007-ben a 

napkollektor-iparban Európában kb. 30 000 fő dolgozott (ESTIF 2007), azóta ez a szám 

32 000 főre nőtt (ESTIF 2013). 

Európában a kínai gyártás ugrásszerű növekedése miatt a foglalkoztatás csökkenésére lehet 

számítani a gyártás területén, a kiskereskedelmi forgalmazást, a kivitelezési munkákat és a 

karbantartást azonban továbbra is helyi munkaerő fogja ellátni (ESTIF 2007). 

 
4. táblázat. 1 MW-ra jutó átlagos foglalkoztatás a napkollektor iparban (Forrás: 

EREC/GREENPEACE 2009) 
 

 

 

 

 

 Szélenergia munkaerő piaci hatásai 

Világviszonylatban a legnagyobb szélenergia ipari foglalkoztatás azokban az országokban 

van, ahol a gyártás is, ezek az Egyesült Államok, Dánia, Spanyolország. 

Az EWEA a szélenergia-ipar munkahelyteremtő hatására az alábbi értékeket adta meg: 

 
5. táblázat. Az 1 MW-ra jutó foglalkoztatás a szélenergia-iparban (Forrás: EWEA 2009) 

 

Szélenergia-ipar 2008 (fő/MW) 2030 (fő/MW) 

Gyártás 15,1 11,00 

Üzemeltetés és működtetés 0,4 0,29 

 
Az 5. táblázatból kiolvasható, hogy az 1 MW-ra jutó munkaerő-igény csökkenni fog, ez a 

technológiai fejlődés, ill. a növekvő termelékenységnek köszönhető (EWEA 2009). 

Az EWEA 2012-es tanulmánya alapján 2010-ben a szélenergia ipar az EU-ban közvetlenül 

és közvetve 238 154 főt foglalkoztatott, ami 2007-hez viszonyítva 30%-os növekedést jelent. 

Napelem 2008 (fő/MW) 

Gyártás 10 

Kivitelezés 33 

Nagykereskedelem 3-4 

Indirekt beszállítás (pl. alkatrészek) 3-4 

Kutatás 1-2 

Összesen 50-53 

Napkollektor 2008 (fő/MW) 

Gyártás + kivitelezés 10,0 

Üzemeltetés és karbantartás 0,3 
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Az EWEA szerint 2020-ra 520 000 főnek fog munkát biztosítani a szélenergia ipar, 2030-ban 

pedig 794 079 főnek (EWEA 2012). 
 

 

3. Kutatási módszer 

 

A kutatást a Polgári kistérségben végeztem, melynek során azt kívántam bebizonyítani, 

hogy egy gazdaságilag viszonylag elmaradott kistérségben a megújuló energiák fontos 

szerepet játszhatnak a munkahelyteremtésben és a társadalmi hasznosság növelésében, így a 

gazdaság élénkítésében is. Ennek során megvizsgáltam a helyi megújuló energetikai 

beruházásokat, ill. interjúkat készítettem megújuló energiával foglalkozó cégekkel, hogy 

minél szélesebben átlássam a jelenlegi helyzetet, így a már megtörtént beruházások társadalmi 

hasznosságát ki tudtam számítani, és javaslatokat tenni arra vonatkozólag, hogy hogy lehet 

növelni. 

Ezen kívül kiszámítottam azokat a munkahelyteremtés elméleti maximumait, melyek az 

egyes megújuló energiaforrások alkalmazása során létrejöhetnek. Itt két esetet vettem alapul. 

Az egyik, a kistérség teljes energiaigényének kielégítéséhez mennyi villamos energiára van 

szükség, ill. a biomasszánál a rendelkezésre álló mezőgazdasági területeket vettem 

figyelembe, hogy azokon mennyi hőt lehet előállítani, ill. az állati trágyát és a 

szennyvíziszapot felhasználva mennyi biogáz nyerhető, és az mire elég a kistérség életét 

tekintve, tudnák-e fedezni belőle a szükséges mennyiséget. 
 

 

4. Eredmények 

 

A társadalmi hasznosság számításában figyelembe vettem a beruházók körét, a kivitelezők 

körét, a társadalmi bevonás mértékét, a beruházás jellegét, a termelés célját és az alapanyag 

ellátók körét. 

A Polgári kistérségben megvalósult megújuló energetikai beruházásoknál vizsgált cégeknél 

azt tapasztaltam, hogy a beruházók az önkormányzatok voltak, és saját célra termelték meg az 

energiát, többnyire a saját fenntartású épületeire szereltettek fel napelemeket vagy 

napkollektorokat. Ezekbe a projektekbe kis valószínűséggel szálltak volna be 

magánvállalkozók, minthogy Magyarországon a közszféra és a magánszféra együttműködések 

kevésbé sikeresek, mint Nyugat-Európában, illetve a projektek nem voltak nagy volumenűek. 

Az alapanyag-ellátók köre paramétert sem lehetett volna jelentősen „hasznosabbá” tenni, 

ugyanis amíg itthon nincs gyártás, addig az alapanyagokat kizárólag külföldről tudjuk 

beszerezni. A társadalmi bevonás mértéke pedig a pályázatok többségénél a kötelező 

nyilvánossági elemek miatt részben megvan, azonban sokszor ez csupán formális. 

Amennyiben egy adott megújuló energiát kiválasztunk, és a kistérség összes 

villamosenergia-igényét (a biomassza kazánok esetében a hő-igényét) ki akarjuk elégíteni, 

egy év alatt magasan a legnagyobb a munkaerőigénye a biomassza ültetvényeknek van, mely 

a szakirodalmi források szerint is a leginkább munkaerő-intenzív ágazat. Minél inkább olyan 

növényt választunk, melynek a terméshozama kisebb és a hőtartalma is alacsony, annál 

nagyobb területre van szükség a megfelelő energiamennyiség előteremtéséhez. 

A biomassza után a legjelentősebb munkahelyteremtő hatása a napelemek installációjának 

van, még úgy is, hogy a gyártás máshol realizálódik, ugyanígy a szél esetében is, mivel a 

fenntartás mellett az installáció, a karbantartás növelheti a foglalkoztatottak számát. 

A megújuló energiák felhasználásakor az alábbi eredményeket kaptam:  
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6. táblázat. A Polgári kistérségben maximálisan elérhető munkahelyek szám a különböző megújuló 

energiaforrások alkalmazásával (Forrás: saját számítás) 
 

Egyes megújuló energiafajták 
Munkahelyek száma 1 

évre összesen 

Napelemek (gyártás nélkül) 68 

Napkollektorok (gyártás nélkül) 25 

Biomassza kazán (hő) – napraforgó (ültetvény + kazán) 2 870 

Biomassza kazán (hő) – kukorica (ültetvény + kazán) 1 262 

Biomassza kazán (hő) – energiafűz (ültetvény + kazán) 316 

Biogáz állati trágyából (építés + O&M) 5 

Biogáz szennyvíziszapból (építés + O&M) 9 

Szél (gyártás nélkül) 58 

 

A kistérségben a potenciál megvan, hogy a megújuló energiák új munkahelyeket 

biztosítsanak, és ahhoz, hogy a számítások csupán 10%-a is megvalósulhasson, szükség van a 

lakosság képzettségi szintjének növeléséhez, a képzett munkaerő helyben tartásához, ill. a 

képzettségi szinteknek megfelelő munka biztosítása, ez generálhatná a további fejlődést. 
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Abstract 
 

In the strategy of EU2020 the use and application of renewable energy is essential. Photovoltaic 

systems are less popular then biomass in Hungary, in the South-Transdanubian Region, however its 

potential is high. The goal of the paper is to reveal the conditions of photovoltaic systems on the 

electrical power system, economics, environment and on the society in the Drava cross-border region, 

making comparison between the two countries. 

The paper focuses on the use of PV systems having regarded the receiving conditions of the society 

and its impact on it. Based on empirical and desk top research the paper reveals that how public is 

aware of renewable energy. The paper concludes by arguing that the investment is highly depend not 

only on economic or physical-geographical situations but the holders of knowledge in decision making 

and institutional settings as well. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A szüntelen gazdasági és demográfiai növekedés az energiaigény folyamatos 

növekedésével jár. A technológiai fejlődés eredményeként a fosszilis energiahordozók 

rendelkezésre állása még a növekvő felhasználás ellenére is stagnál. Az előrejelzések több 

mint 200 évre elegendő szenet, több mint 40 évre elegendő kőolajt jósolnak ma, ugyanúgy, 

mint 1975-ben, a készletek azonban végesek. Éppen ezért a megújuló energia használati 

arányának növelése a teljes energiavertikumban elengedhetetlen, mindamellett, hogy a 

fosszilis energiaforrások kiváltására a megújuló energiaforrások csak fokozatosan, több 

évtizedes távlatban lesznek alkalmasak (VARJÚ V. 2012). 

A megújuló energiaforrások preferálása nem csak az energiaszükséglet növekedése miatt 

fontos, hanem azért is, mert az energiatermelő berendezések teljes életciklus-vizsgálata 

szerint a fosszilis tüzelőanyagok elégetése lényegesen nagyobb környezetterhelést jelent (pl. 

levegőszennyezést, savas esőt, így közvetett módon a vizek elszennyeződését, magas szén-

dioxid kibocsátást, amely az üvegházhatás növekedéséhez és globális felmelegedéshez vezet), 

mint a megújuló energiaforrások használata (EVERETT, B.–BOYLE, G. 2012). 

A fenti indokok és ellentmondások ellenére a megújuló energiaforrások használatának 

növelése létszükséglet. Az EU EUROSTAT adatai alapján az látható, hogy 2008-ban a 

fotovoltaikus energiatermelés mindösszesen 1%-kal részesedett a megújuló erőforrásokra 

alapozott energiatermelésben, addig 2010-re az arány 2,2%-ra, 2012-re már 2,6%-ra 

növekedett. A napenergia-hasznosítás egy wattra jutó költségei a technológiai fejlődés 

következtében évente több mint 10%-kal csökkennek (ZIP MAGAZIN 2011), és egyes 

forgatókönyvek szerint a fotovoltaikus áramtermelés öt-nyolc éven belül versenyképessé 
válhat a fosszilis alapúval szemben (NÉMETH I. G. 2011). 

 

 

                                                 
1
 Dr. Varjú Viktor MTA KRTK Regionális Kutatások Intézete, Pécs E-mail: varju@rkk.hu 

2
 Jelen tanulmány az IPA Regphosys (HUHR 1101/2.1.3/0002) (regphosys.eu) projekt, valamint az MTA 

Határkutató horizontális kutatási csoport kereteiben készült. 
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2. A vizsgált határmenti térség lehatárolása és komplex földrajzi sajátosságai 

 

Jelen tanulmány alapjául szolgáló kutatás az IPA magyar-horvát határon átnyúló 

együttműködés térségét
3
 vizsgálja, azon belül Baranya, valamint Osječko-baranjska megyékre 

fókuszál. A kutatás célja feltárni és elemezni a térség napelemes energiatermelési 

rendszerének komplex földrajzi (társadalmi, gazdasági, környezeti) feltételeit, majd a horvát 

partner mérési eredményeinek felhasználásával az energiatermelő rendszerek környezeti, 

gazdasági és társadalmi hasznait, lehetőségeit
4
. 

Az említett térség a határ mindkét oldalán történetileg periférikus helyzetű, azt gyenge 

gazdasági teljesítmény jellemzi. Az államszocializmus időszaka alatt a Jugoszláv állammal 

történő szembenállás miatt (a Tito éra idején) a térségben a magyar oldalon a fejlesztések is 

háttérbe szorultak, gyakran az eredeti fejlesztési terveket máshol valósították meg (pl. a 

Mohácsra tervezett, majd Dunaújvárosban megvalósított vasmű). Az 1990-es évek 

geopolitikai helyzete, a polgárháború időszaka szintén nem kedvezett a térség szociális-

gazdasági helyzetének. A vizsgált terület egy főre jutó GDP értékei hasonlatosan hátrányos 

helyzetet mutatnak. A nemzeti statisztikai hivatalok adatai alapján az országos átlagokhoz 

képest Horvátországban 73% (2011), Magyarországon 71% (2011) az egy főre jutó GDP 

aránya ezeken a területeken (VARJÚ V. ET AL. 2013; KSH 2011; DZS 2011). 

A térség magyar oldala aprófalvas, a népesség eloszlása is egyenetlen. A településeket 

elöregedő demográfiai struktúra jellemzi, a népesség drasztikusan csökken, de csökken a 

lakosság képzettségi szintje is (az elvándorlások következtében), amely az adaptációs 

lehetőségeket csorbítja. A roma lakosság nagy aránya, életmódbeli és kulturális különbsége, 

valamint a számottevő munkanélküliség, továbbá a bevételek, alkalmi munkák gyérülése a 

térséget még hátrányosabb helyzetbe taszítja (HAJDÚ Z. 2003; VIRÁG T. 2010). Az EU 2007-

13-as tervezési periódusának hatása alig mérhető, a támogatások nagy része a városi 

térségekben koncentrálódik, emellett országos szinten a támogatások egy főre vetített aránya, 

és összvolumene az egyik legalacsonyabb (FINTA I. 2013). A horvát részen szintén a 

városoknak van jelentősebb szerepe. Ebben a térségben a (elsősorban) fiatal lakosság 

elvándorlása számottevő, Zágráb elszívó hatása jelentős. 

A közlekedési infrastruktúra gyengesége a földrajzi és makro-regionális helyzettel 

magyarázható. A térséget nem érintik az európai mega-korridorok (ERDŐSI F. 2003). 

Részben a fent említett történeti okok miatt azonban a természeti környezet jó állapotban 

maradt meg. A Duna-Dráva Nemzeti Park Igazgatóság létrehozása (1996), a Kopački-rit 

(amely Ramsari Egyezmény alá eső terület) a természetvédelmi tevékenységet, 

bemutatóhelyeiken keresztül pedig a környezettudatos oktatást erősítik. A 2000-es években 

elinduló államközi természetvédelmi kezdeményezések – amelyek csak lassan haladnak előre 

– vélhetőleg tovább javítják az együttműködést. 

Ha megnézzük a természetföldrajzi feltételeket, elmondható, hogy Magyarország kedvező 

helyzetben van. Az átlagos éves napsütéses órák száma 1800-2100 között szóródik, a déli 

országrészben (különösen Sellye és Szeged környékén) elérheti a 2500 órát is (GÖŐZ L. 

2013)
5
. A hőmérsékleti viszonyok tovább kedveznek a napenergia felhasználásának, mivel (a 

mediterrán és déli országokhoz viszonyítva) az alacsonyabb átlaghőmérséklet miatt a 

napelemek teljesítménye nagyobb (FOSTER, R. ET AL. 2010). 

 

 

 

                                                 
3
 http://www.hu-hr-ipa.com/hu/programterulet 

4
 A kutatásról bővebben: http://regphosys.eu 

5
 Valamint: http://re.jrc.cec.eu.int/pvgis 
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3. Sellye Naperőmű és a magyar szabályozási és intézményi keretek anomáliái 

 

Magyarország legnagyobb naperőmű parkja épült 2012 őszén Sellyén. A több mint két 

éves előkészítés után (tervezés, engedélyek beszerzése stb.) 2012 szeptemberében indult meg 

a munka. Az Ipari Parkban 2012. december 10-ére elkészült, a világ viszonylatban is 

kategóriája egyik legkorszerűbb naperőműve. A beruházó Tamási Naperőmű Kft. tulajdonosai 

egyrészt a magas napsütéses órák száma, másrészt a helyi önkormányzat rendkívül pozitív 

hozzáállása miatt döntöttek a sellyei helyszín mellett. Az Ormánságban megvalósult fejlesztés 

Európai Uniós támogatással jött létre, az éves szinten 800 ezer kWh–nyi tisztán napenergiából 

előállított villamos energia 250 magyar család éves villamosenergia-igényét fedezi. A 

megtermelt villamos energiát közvetlenül az E-ON hálózatába táplálják és a MAVIR Zrt. 

részére értékesítik a KÁT szerint. A szolár park 2,5 ha-on épült és az 50 db kéttengelyes 

napkövető rendszerű forgató egyenként 70 m
2
-nyi napelem felülettel rendelkezik, összesen 

közel 500 kW csúcsteljesítménnyel (NYÁRI Z. 2014). 

Sajnos azonban jogszabályi háttér nem teszi lehetővé ennél nagyobb teljesítményű 

napelem park optimális hazai üzemeltetését jelentős versenyhátrányba hozva ezzel a környező 

országokhoz képest a magyar szakági befektetőket. Ez a jogszabályi korlát, amely a 

menetrendadási kötelezettség határát jelenti, a hazai 500 kW-al szemben a szomszédos 

Szlovákiában 4 000 kW, amely nyolcszor akkora fejlesztések létrehozását teszi lehetővé, nem 

csekély mértékben csökkentve ezzel a fajlagos beruházási költségeket (NYÁRI Z. 2014). A 

menetrendtől való eltérés esetén ugyanis a termelő szabályozási pótdíjat köteles fizetni a 

rendszerirányító számára (SUVÁK A. 2014). További hátrány a hazai befektetők számára, 

hogy a piaci árhoz képest kedvezőbb átvételi árak messze elmaradnak a környező országok 

átvételi áraitól. Ez például Szlovákia és Románia esetében két-háromszoros különbséget 

jelent, ami a beruházás megtérülési idejét is jelentősen befolyásolja (NYÁRI Z. 2014). 

Ha össze kívánjuk hasonlítani a magyar és horvát sajátosságokat, láthatóvá válik, hogy egy 

hasonlatosan elmaradt régióban a határ két oldalán miért vannak lényegi különbségek. A 

megújuló energia termelésében Horvátországban a hálózaton kívüli megoldások vannak 

túlsúlyban, de a központi hálózatra feltöltés rendszere is kiépült. Magyarországon a központi 

hálózatra feltöltés a központilag támogatott eljárás (SUVÁK A. 2014). Részben ennek 

köszönhető, hogy a határ horvát oldalán rendkívül sok a kis teljesítményű (jellemzően 10 kW-

os) rendszer, míg magyar oldalon a több száz kW-os rendszerek jöttek létre. 

Összteljesítményben azonban a horvát oldal nagy többlettel rendelkezik. 

A megújuló forrásokból vagy kapcsoltan termelt energia támogatásában mindkét 

országban a kötelező átvételi árak játsszák a legfontosabb szerepet. Ennek mértéke, a 

támogatás garantált időszaka, és a kapcsoltan termelt többlet hőenergia ellentételezése 

együttesen határozza meg az átvételi árak rendszerét. 2010 után mindkét országban 

visszaesett a megújuló energiából előállított villamos energia támogatása. Horvátországban az 

átvételi árak csökkentek, Magyarországon pedig a kapcsolt hőenergia termelés ellentételezése 

szűnt meg. Ezen túl Magyarországon a villamosenergia-törvény módosítása miatt 2011 

júliusától a kötelezően átveendő KÁT villamos energia mennyisége is lényegesen csökkent. 

Horvátországban a 2007 és 2012 között az átvételi árak kedvezőbbek voltak. Ennek hatására 

jelentős beruházások indultak meg a megújuló energia szektorban, amelynek hatásait a 

fotovillamos teljesítményeinek különbségeiben az imént már említettük. 2012-ben azonban 

csökkent a megújuló energiából termelt villamos energia kötelező átvételi ára, még a kapcsolt 

hőtermelés ellentételezésével sem éri el a korábbi szintet. Mindezek ellenére az így előállított 

elektromos energia kötelező átvételi ára Horvátországban folyamatosan magasabb szinten volt 

(és jelenleg is van), mint Magyarországon. A naperőművek esetében ez 2012 előtt négyszeres 

különbséget jelentett (SUVÁK A. 2014). 
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4. Környezetszociológiai aspektus – a helyi társadalom és fő aktorainak szerepe 

 

A környezetpolitikában és a megújuló energia hatékony felhasználásában szükséges, de 

nem elégséges feltétel a szabályozás és a jogszabályi keretek megléte. A hatékony 

környezetpolitikához megfelelő szisztémájú és megfelelő tudáshalmazzal rendelkező 

érdekegyeztető, döntési mechanizmus szükséges (VARJÚ V. 2013b). Egy korábbi kutatásunk 

már felszínre hozta azt, hogy Magyarországon az uniós tervezés követő jellegű, rendszerint 

késést szenved és számos gyermekbetegsége van, amely megnehezíti az irányítási 

mechanizmusok azonosítását, nehéz ugyanis leválasztani a folyamatokban a szabályszerű 

(rendszerszerű) és a véletlenszerű, esetleges elemeket. A tervezés iteratív jellege, az 

egyeztetések átláthatatlan, lényegében szabályozatlan labirintusa, a szakmai tervezést végző 

és a politikai döntést hozó fórumok közötti kapcsolatok hektikus alakulása azt eredményezi, 

hogy nehéz azonosítani az egyes véleményező fórumok, szereplők tényleges befolyását a 

döntésekre (LÁSZLÓ M. – VARJÚ V. 2010). A megújuló energetikai, valamint 

energiahatékonysági fejlesztésekkel kapcsolatban is igazak a fenti megállapítások. A 

stratégiai tervezés időnkénti megkésettsége (pl. III. Nemzeti Környezetvédelmi Program kissé 

késői elfogadása, a megújuló energetikai Nemzeti Cselekvési Terv elhúzódó legitimációja), a 

pályázati (pl. KEOP) lehetőségek nem kiszámítható megnyitása és nyitva tartása, avagy a 

termelési jogosítványok kiosztásának elhúzódása mind arra utal, hogy a magyarországi 

környezetpolitikával és a megújuló energetikával kapcsolatos tervezés az elmúlt néhány 

évben sem javult (VARJÚ V. 2013b). 

TRAINER, F. E. (1995) cikkében megfogalmazza azt a ma is irányadó megállapítást, hogy a 

megújuló energia nem tudja helyettesíteni teljes mértékben napjaink nagyarányú 

energiafogyasztását. Ahhoz, hogy a megújuló energia szerepe számottevő legyen, az 

átlagosnál alacsonyabb egy főre jutó energiafogyasztásra, lényegesen alacsonyabb 

életminőségre és nulla gazdasági növekedésre van szükség (TRAINER, F. E. 1995). Paradox 

módon ezek a feltételek rendelkezésre állnak a vizsgált határrégióban, így a teljes mértékben 

megújuló energiára való átállás lehetősége elvileg adott. 

Az egyik legdinamikusabban fejlődő, a legnagyobb arányban napenergiát használó 

országban, Németországban is a támogatás szerepe alapvető. Amíg Németországban egy 

kiserőmű engedélyeztetési eljárása néhány hét alatt lezajlik, addig ez Magyarországon a 

túlbürokratizált rendszer miatt könnyen elérheti a két évet is (PÁGER B. 2014). A 

környezetpolitikai és fejlesztéspolitikai intézményrendszer centralizáltsága, határidőket nem 

tisztelő, bürokratikus működése (VARJÚ V. 2011) itt is tetten érhető. 

A rendszerváltozást követően ugyan javultak a környezetvédelem szervezeti, 

intézményesült, valamint civil keretfeltételei és rendszerei, az 1990-es években azonban a 

környezetvédelem és problematikája egyértelműen visszaszorult (SZIRMAI V. 1999). Ennek 

oka a társadalmi-gazdasági átalakulás volt. A helyi szintet vizsgálva elmondható, hogy az 

egyéni jövedelmi, egzisztenciális állapotban bekövetkezett változások elirányították a 

figyelmet a környezeti kérdésekről. 

Megújuló energetikai szempontból a helyi szint aktív, cselekvő szerepe megkerülhetetlen. 

Az 1992-ben Rio de Janeiróban megtartott ENSZ Környezet és Fejlődés Konferencia fő 

dokumentuma az „Agenda 21” 28. fejezete külön kitér a fenntarthatósági feladatok lokális 

programjára (Local Agenda 21), amely az EU szubszidiaritás elvével is harmonizál. Éppen 

ezért alapvető fontosságú lenne, hogy a települések legalább annyira meghatározó 

feladatuknak érezzék a környezet védelmével kapcsolatos (köz)feladatokat (is), mint a 

szociálpolitikaiakat. A fenntarthatóság elemei azonban nem egyforma súllyal jelennek meg az 

önkormányzatok feladat-orientáltságában. A jogszabályok és a társadalmi elvárás által 

mozgatott társadalmi elemekhez fűződő viszony erőteljes. A települések a helyi, hosszabb 

távon fenntartható gazdaságfejlesztésére alapvetően aktív figyelmet fordítanak, az 
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eszközkészlet azonban eltérő (MEZEI C. 2008). A természeti környezet fenntarthatósága, a 

környezetvédelmi tevékenység jellemzően háttérbe szorul. Ha meg is jelenik, azt nem a 

környezettudatosság, hanem a gazdasági érdekek motiválják. A környezetvédelmi 

beruházások közül gyakorlatilag csak azok valósultak meg, amelyeket ISPA/Kohéziós Alap 

(KA) (szennyvízkezeléssel és hulladékgazdálkodással kapcsolatos beruházások) vagy 

megújuló energetikai beruházások pályázata támogatott, valamint jogszabályi kötelezettség írt 

elő (VARJÚ V. 2013a; VARJÚ V. 2013b). 

Alapvető megállapításként kezelhető az, hogy egy település fejlődése lényegesen függ a 

döntéshozók, településvezetők, helyi szereplők érdekhálózatától, személyi kompetenciájától. 

„A személyes befolyásrendszerek mögött a nagyobb településeken mindig bonyolult 

szervezeti bázis húzódik” (PÁLNÉ KOVÁCS I. 2008). „Minél kisebb egy falu, boldogulása 

annál szorosabb függésben van az önkormányzattól, a polgármester képességeitől, személyes 

ambícióitól” (FALUDI E. 1995). Minél alacsonyabb szintre megyünk, az individuum, az 

egyéniség szerepe annál meghatározóbb. Így környezetpolitikai szempontból a helyi szint 

aktív, cselekvő szerepe megkerülhetetlen. 

Ha az energetikában az információs struktúrák zavarosak és áttekinthetetlenek, akkor az 

hatással van a döntéshozatali folyamatra is. A megalapozatlan, átgondolatlan, pillanatnyi 

érdekek alapján meghozott döntések nyomán torz energiaszerkezet és nyilvánosság jöhet 

létre. Az Energiaklub kutatási elemzéseiben azt állapítja meg, hogy a társadalmi nyilvánosság 

számos esetben csorbát szenvedett, a transzparencia korlátozva valósul meg, melynek oka, 

hogy az energetikában az adatszolgáltatási kultúra még kevéssé fejlett, valamint a hazai 

jogszabályi környezet anomáliái sem segítik a hatékonyságot. Az elemzés azt is felszínre 

hozza, hogy a jogalkalmazói gyakorlat is súlyosan csorbítja a környezeti demokrácia 

érvényesülési lehetőségeit (ANTAL A. 2012). 

A kutatás során interjúkat készítettünk települési vezetőkkel olyan településeken, ahol 

megújuló energetikai beruházások történtek. Az interjúkban arra kerestük a választ, hogy 

milyen motivációk mozdították elő ezeket a beruházásokat. A vizsgált települések 

polgármesterei az önkormányzati megújuló energetikai beruházások meghatározó szereplői 

voltak, képviselő-testületükkel el tudták fogadtatni az új irányt. Az is azonban elmondható, 

hogy a döntéseket a gazdasági racionalitás vezérelte, a környezetvédelmi megfontolás a 

döntésekben nem, vagy csak alig jelent meg. A későbbiekben a környezetvédelmi 

szempontot, mint marketing eszközt alkalmazták. Véleményünk szerint ez azonban nem 

elítélendő, hiszen a gazdasági racionalitás mellett a környezetvédelem propagálása spin-off 

hatásként való megjelenésének oktató, nevelő funkciója kihasználható. A Sellyére telepített 

naperőmű „befogadásával” kapcsolatban a polgármester azt mondta, hogy a megújuló energia 

hasznosítását alapvető fontosságúnak tartotta a képviselő testület is, pozitívumként emelte ki 

az ipari terület hasznosítását. Kiemelte, hogy az építkezésbe számos helyi vállalkozót sikerült 

bevonnia a beruházónak, és bár a modern technika alkalmazása miatt az erőmű állandó 

munkaerőigénye minimális, az Ormánság Magyarország harmadik leghátrányosabb 

kistérségének hírbe hozása újabb befektetőt vonzott a város ipari parkjába. A polgármester a 

beruházás hosszú távú, tovagyűrűző hatásait hangsúlyozta. 

A kutatás azt is felszínre hozta, hogy a beruházások jórészt esetlegesek, a véletlennek, 

külső kényszernek köszönhetőek, vagy egy-egy pályázati kiíráshoz köthetőek. Az 

interjúalanyok elmondása szerint a megújuló energetikával kapcsolatos transzparencia szintje 

alacsony, ugyanakkor az intézményi rendszer meglehetősen átpolitizált. Az objektivitás, 

valamint a szakértői tudás megjelenése korlátozott, kívánni valót hagy maga után. 
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5. Összegzés 

 

A napenergia (és vele együtt a megújuló) energia felhasználásának nem csak 

természetföldrajzi és technológiai függvényei vannak. A felhasználás előretörése alapvetően 

függ a befogadó társadalmi-gazdasági környezettől is. Amikor 2014. elején a nukleáris 

energia iránti politikai/kormányzati szándék elköteleződésével szembesülünk, különös 

figyelmet kell fordítanunk arra, hogy a megújuló energia felhasználása irányába tereljük a 

politikai és közgondolkodást. Amellett, hogy a nukleáris energiatermelés alacsony szén-

dioxid kibocsátással jár, a legnagyobb, ma is megoldatlan problémát a kiégett fűtőanyagok, a 

nagy és közepes radioaktív szennyezettségű hulladékok megfelelő kezelése, hosszú távú, 

évezredekben mérhető biztonságos tárolása okozza. Anélkül, hogy belemennénk az 

atomerőmű bővítésének gazdasági, geopolitikai következményeinek fejtegetésébe, 

ellentmondásos megítélésébe, egy dologra fontos felhívni a figyelmet. A megaberuházás 

vélhetőleg más energetikai beruházást, illetve annak támogatását is kizárhatja, a megújuló 

energia beruházások támogatásához szükséges források csökkenhetnek. Az atomerőmű 

építéssel egyfajta energiatámogatási űr jön létre, amely nélkül a megújuló energetikai 

beruházások megtérülése nagyon hosszú távon várhatóak csak, a befektetői tőke ezeket 

elkerüli. A nukleáris elköteleződés tehát alapvetően befolyásolhatja a megújuló energia 

elterjedését Magyarországon, és erőteljesen visszavetheti a megújuló energiával kapcsolatos 

hazai innovációs törekvéseket, valamint a kutatás-fejlesztést. Éppen a fentiek miatt 

elengedhetetlen a megújuló energia, köztük a napenergia felhasználásának, feltételeinek 

komplex bemutatása, felhívva a döntéshozók figyelmét a hosszú távú gondolkodás, 

megfontolások elkerülhetetlenségére. 
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Az elektromos energiatermelés demokratizálása és decentralizálása 
 

 

Abstract 

 
Electricity Democratization and Decentralization: As the often quoted saying of Winston Churchill 

goes, “It has been said that democracy is the worst form of government except all the others that have 

been tried”. While the citizens can only exercise their democratic rights during elections, energy 

generation can permanently work in a democratic way as a result of the change called „third 

industrial revolution‟ by Rifkin. The basis of energy democracy is that consumers generate the energy 

they need using everywhere available renewable energy resources either by themselves or by small 

power plants owned by local small communities. If these small power plants are managed to be 

integrated into the existing national grid via smart grids, the creation of a democratic and at the same 

time efficient energy system will take place, the benefit of which will primarily be utilized by 

consumers. In contrast to the current energy system based on the use of centralized, fossil fuels, 

renewable energy generation is not only more democratic, but is also more effective, because it 

protects the environment and provides a greater security of supply. 

 

 

Winston Churchill gyakran idézett mondása szerint a demokrácia a kormányzat 

legrosszabb formája, eltekintve az összes többitől, amiket időről-időre már kipróbáltak 

(LANGWORTH, R. M. 2009). Ahhoz, hogy a demokrácia gyakorlása ne vezessen társadalmi-

gazdasági szempontból rossz következményekhez, annak két alapvető feltétele van: a 

döntésben résztvevők megfelelőn legyenek informálva és kellően érdekeltek abban, hogy 

optimális megoldás szülessen. Számos politológiai vizsgálat utal arra, hogy az állam 

működésével, a kormányzás módjával kapcsolatban az átlag állampolgár rendkívül 

tájékozatlan, vagy egyenesen félreinformált az uralkodó elit által befolyásolt média hatására. 

Ami az érdekeltséget illeti, elvileg mindenki azt szeretné, hogy jó döntések szülessenek. 

Valójában az adott feltételek közötti optimális eredmény akkor születik, ha valós információk 

alapján azok hozzák a döntéseket, akiket közvetlenül érintenek a következmények, tehát ha 

rosszul döntenek, a bőrükön fogják érezni annak kellemetlen hatásait. Amíg az államélet 

széles területein egyre nehezebb az állampolgárok számára az, hogy a különböző szinteken 

megvalósuló döntéshozatal átlátható legyen számukra, és még kevésbé lehetséges részükről az 

ellenőrzés és a beleszólás, addig az energiagazdaságban végbemenő, sokak által 

forradalminak minősített változások megteremthetik a hatékonyan működő 

energiademokráciát. Az energiademokrácia az energiagazdaság olyan formáját jelenti, 

amelyben az alapvető döntéseket nem az energiaszolgáltató vállalatok, hanem a 

végfogyasztók (állampolgárok, lokális közösségek és intézmények, kis- és nagyvállalkozások) 

hozzák azáltal, hogy kisteljesítményű energiatermelő berendezések megvásárlásával maguk 

válnak saját energiaigényük kielégítőivé, nem csak fogyasztanak, hanem termelnek is 

energiát, mégpedig a helyben található, megújuló energiaforrások felhasználásával. Ez egyben 

azt is eredményezi, hogy az energiagazdaságban keletkezett haszon nagyobb hányada nem 

vándorol külföldi, energiahordozókat kitermelő cégekhez, vagy akár hazai szolgáltató 

vállalatokhoz, hanem döntő mértékben a fogyasztók részesednek abban. Az energiatermelés 

demokratizálása szüntetheti meg az energiaszegénységet a fejlett és fejlődő országokban 

egyaránt, és teheti lehetővé a hátrányos helyzetű közösségek számára, hogy kormányzati 

támogatással, vagy nemzetközi segélyprogramok révén energiatermelőkké válhassanak 
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(MCKNIGHT FAZEN, A. – JAMES, K. 2010). Sok fejlődő országban, ahol nincs kiépítve az 

elektromos hálózat, a falusi közösségek ellátása megújuló energiatermelő berendezésekkel az 

energiaellátás biztosításának a leginkább költséghatékony és legdemokratikusabb módja. 

A hatékony energiademokrácia megteremtésének három alapvető feltétele van: az 

informáltság, az érdekeltség és a területi lefedettség. A fogyasztó informáltságát 

energiafogyasztását illetően az okos mérés biztosíthatja, amely alapján dönthet, hogy a 

kényelmét vagy a pénztárcáját részesíti-e előnyben. A jó döntések meghozatalában való 

érdekeltséget a közvetlen érintettség, az egyéni vagy lokális, kisközösségi tulajdonlás 

(közösségi energia, energiaszövetkezet) teremti meg. Ha egyéni fogyasztók milliói, lokális 

közösségek, vállalkozások ezrei termelik meg saját eszközeikkel a nekik szükséges energiát, 

az országos lefedettséget eredményez. Ezeket az energiatermelőket az okos hálózatok 

szervezhetik egységes rendszerbe, amelyeket akár kistérségi vagy regionális szinten 

létrehozott központok irányíthatnak és kapcsolhatják hozzá a már meglévő elektromos 

hálózatokhoz (KOLLÁR M. – BÉRES L. 2013). A megújuló energiaforrásokat felhasználó 

kiserőművek, valamint az energiatároló eszközök okos hálózatokba szervezésével lényegesen 

csökkenthetők a nap- és szélenergia szakaszosságából eredő problémák, sőt elkerülhetők a 

hosszabb időtartamú áramszünetek is, amelyeket a viharos időjárás vagy az elektromos 

hálózat berendezéseinek meghibásodása okoz. 

A megújuló energia technológiák és az okos hálózatok eljutottak abba az érett szakaszba, 

hogy gazdaságilag is versenyképes lehetőséggé válik a megújuló energiaforrásokra és az okos 

hálózatokra, a fogyasztók tulajdonlására alapozott decentralizált, demokratikus és egyben 

gazdasági, környezeti és társadalmi szempontból egyaránt hatékony energiatermelés, ami 

fokozatosan felválthatja a hagyományos, az ásványi energiahordozókra és az atomenergiára 

épülő centralizált, monopolizált energiarendszert. A megújuló energiaforrások és az 

energiademokrácia lényegükből eredően összetartoznak, mert a napsugár, a szél mindenhol 

előfordulnak, és mindenki számára megteremthető a hozzáférés ezekhez. Mondhatjuk úgy is, 

hogy a Nap a „legdemokratikusabb” energiaforrás, mert mindenkire egyformán süt. 

Kiaknázásnak akadálya ma már egyre kevésbé technológiai vagy gazdasági jellegű, mint sem 

inkább politikai: komoly érdekek fűződnek a monopolizált energiarendszer fenntartásához. 

RIFKIN szerint a fosszilis energiagazdaság átalakulása a harmadik ipari forradalmat jelenti. 

Ez az átalakulás az elkövetkező évtizedekben fel fog gyorsulni, és tetőpontját a 21. század 

közepén éri el. Az első és második ipari forradalom a fosszilis energiaforrások felhasználására 

épült. Az ásványi energiahordozókat RIFKIN elit-energiaforrásoknak nevezi, mert 

előfordulásuk viszonylag kis kiterjedésű területekre koncentrálódik, amelyeket gyakran 

komoly katonai erővel kell megvédeni. Kitermelésük és a belőlük nyert energia eljuttatása 

fogyasztókhoz nagymértékű tőkekoncentrációt, hierarchikusan felépített, monopolisztikusan 

működtetett hálózatokat igényel. Ezzel szemben a harmadik ipari forradalom által létrehozott 

energiagazdaság mindenhol előforduló megújuló energiaforrásokra épül, amelyeket milliónyi 

helyszínről lehet begyűjteni és integrálni egy rendszerbe az energia-internet, az okos 

hálózatok segítéségével. Ez biztosítja az optimális energia-szintet és hozzájárul a 

nagyteljesítményű, fenntartható gazdaság létrejöttéhez. A megosztott energiatermelés további 

sajátossága az, hogy inkább együttműködő, mint versengő jellegű, infrastruktúrája, irányítási 

és ellenőrző mechanizmusa inkább horizontálisan és demokratikusan szervezett, mintsem 

vertikálisan és hierarchikusan (RIFKIN 2011). 

A gazdasági válságból való kilábolás elengedhetetlen feltétele egy fenntartható 

energiagazdaság megteremtése. RIFKIN szerint az energia és az élelmiszer árak emelkednek, a 

munkanélküliség magas, a lakossági és kormányzati adósság szárnyal, a gazdasági felépülés 

lassú. Szembe kell nézni egy második globális gazdasági összeomlás veszélyével, miközben 

az emberek egy fenntartható gazdasági jövőre vágynak. Ehhez járulhat hozzá a harmadik ipari 

forradalom erőteljes kibontakozása, amely a megújuló energia és az Internet technológia 
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ötvöződésén alapul. Az emberek százmilliói fogják megtermelni a nekik szükséges energiát 

saját otthonukban, hivatalaikban vagy gyáraikban, és megosztják azt egymás között az 

„energia-internet” révén, ahogy teszik azt az információkkal nap-mint nap online. A harmadik 

ipari forradalom a vállalkozások ezreit, új munkahelyek millióit hozza majd létre, miközben 

alapvetően átrendezi az emberi viszonyokat is, mivel a hierarchikus szerveződés helyett a 

horizontális építkezés fog előtérbe kerülni, amely hatással lesz a vállalkozások vitelére 

csakúgy, mint a kormányzás módjára. RIFKIN szerint a harmadik ipari forradalomnak öt 

pillére van: 1. Áttérés a megújuló energiaforrások használatára. 2. Az épületállomány 

átalakítása oly módon, hogy mindegyik építmény tartalmazzon egy zöld, mikro-

energiatermelő berendezést, amely helyben biztosít energiát. 3. A hidrogénre alapozott és más 

energiatárolási technológiák alkalmazása az épületekben és a hálózatokban minden szükséges 

helyen, hogy kezelni lehessen a megújuló energiatermelés időszakosságából eredő 

problémákat. 4. Az Internet technológia felhasználása az elektromos hálózat átalakítása 

érdekében, hogy számtalan helyen, az épületek millióin előállított, egyenként kis mennyiségű 

energiatöbbletet a fogyasztók megoszthassák egymással, akár országok vagy kontinensek 

között is. 5. A közlekedés átalakítása oly módon, hogy a közlekedési eszközök állománya 

növekvő mértékben váljon elektromos- vagy üzemanyagcellás meghajtásúvá, amelyek az 

interaktív, okos hálózatokon keresztül vesznek-adnak zöld áramot (RIFKIN, J. é.n.). 

RUDY PROVOOST az Energy 3.0 című könyvében azt vizsgálja, hogy miképpen alakítható át 

az energia világa úgy, hogy az a növekedést szolgálja. Szerinte az energiatermelés elérkezett 

történelmének új fejezetéhez, a digitális korszakba, amely oly mértékben fogja megváltoztatni 

életünket, mint amikor a 19. század végén beköszöntött az elektromosság korszaka. 

PROVOOST az energiarendszer azóta bekövetkezett fejlődésében három szakaszt különböztet 

meg, amelyeket Energia 1.0, Energia 2.0 és Energia 3.0 elnevezéssel jelölt. A szerző szerint a 

jelenlegi, Energia 1.0 centralizált és központilag irányított energiarendszer, amely az ásványi 

energiahordozókra és az atomenergiára épül, komoly problémákkal terhelt. Az 

energiahordozók kitermelésének növekvő költségei, valamint a káros környezeti hatások miatt 

lehetetlen annyi erőművet építeni, amennyi képes lenne kielégíteni 9 milliárd vagy még több 

ember energia igényeit. Ebben az energiarendszerben a fogyasztó nagyon passzív szerepet 

játszik. Ugyan lakóépületük hőszigetelésével, vagy energiatakarékos eszközök vásárlásával a 

fogyasztók csökkenthetik energiafogyasztásukat, de pontos információk hiányában képtelenek 

azt figyelemmel kísérni, ellenőrzésük alatt tartani. Az Energia 2.0 rendszerben az 

energiatermelésben is megjelenik a digitális technika. Az épületek, amelyeket korábban csak 

hőszigeteltek, most elkezdik termelni saját energiájukat, amit akár meg is osztanak egymás 

között. A centralizált és a decentralizált termelési infrastruktúrák is összekapcsolódnak. 

Ahogy az okos hálózatok kezdenek elterjedni, az energia megosztást a digitális technika is 

segíti a két úton összekapcsolt átviteli hálózatok működtetésével. Az energia megosztás 

nagyobb szerephez jut, mint a termelés. A szerző szerint azonban többre van szükség. A 

technikai fejlődés nem lesz eléggé hatékony, ha a fogyasztó nem lesz kellően motivált és 

felelős saját fogyasztásának a kezelésében, ha az energiaigény és a fogyasztás nincs 

megfelelően összehangolva. Az Energia 3.0 rendszerre való átmenethez  PROVOOST szerint 

radikálisan meg kell változtatni az energiatermeléssel kapcsolatos gondolkodásmódot. A 

végfogyasztókra kell koncentrálni, akik működtetni fogják az energiarendszert úgy, hogy 

egyben energiatermelőkké is válnak, ezáltal lehetővé válik számukra igényeik és 

energiatermelésük összehangolása. Az energiatermelés és a fogyasztás növekvő mértékben 

optimalizált és személyre szabott lesz, igazodni fog a fogyasztó személyes szükségleteihez. 

Az interaktív csatlakozó felületek lehetővé teszik a fogyasztó számára, hogy figyelemmel 

kísérje energiatermelést és fogyasztását bármilyen terminálról, legyen az asztali számítógép, 

táblagép vagy okos telefon. Az energiának ez a világa egyszerű, nyitott, állandóan fejlődik és 

korlátlan lehetőségeket ad a fogyasztók számára. PROVOOST szerint az energia értéklánc 
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minden szintjén, a termelésben, az elosztásban és a fogyasztásban is keresnünk kell azokat a 

megoldásokat, amelyek elősegítik az átmenetet erre az új energiarendszerre. E forradalmi 

változás lényegét abban látja, hogy az érdekeltek bevonása könnyebbé válik, létrejön az 

„energy-easy” rendszer. Ehhez az kell, hogy eltávolítsák a fejlődés előtt álló akadályokat, 

egyszerűsítsék a szabályozást és ösztönözzék az új fejlesztéseket. Az új rendszer hasznából a 

fogyasztók mellett az értéklánc minden szereplője részesedhet, beleértve az elektromos 

eszközöket gyártó és azokat felszerelő vállalkozásokat, az IKT szolgáltatásokat biztosító 

cégeket és mindazokat, akik partneri kapcsolatokat létrehozva beruháznak az 

energiaszektorba és annak intelligens infrastruktúrájába. Ezek a jól működő partneri 

kapcsolatok képesek biztosítani az Energia 3.0 rendszer széleskörű elterjedését, amely új 

piacokat teremt, és új munkahelyeket hoz létre. A legvégső kihívás egy olyan világ 

megteremtése, ahol mindenki biztonságosan, a környezet veszélyeztetése nélkül hozzájuthat a 

számára szükséges energiához úgy, hogy közben javulnak az életkörülményei is (PROVOOST, 

R. 2013). 

2013-ban GREG BARKER, az Egyesült Királyság energia és klímaügyi minisztere a 

Konzervatív Párt konferenciáján kijelentette, hogy országában energiaforradalom megy 

végbe, aminek eredményeképpen a decentralizált energiatermelés válik uralkodóvá. Habár a 

piac még nincs kifejlett állapotban, mert csak 500 ezer házi energiatermelő berendezés 

működik az Egyesült Királyságban, a fejlődésnek azonban óriási lehetőségei vannak, és az 

meg fogja fosztani a trónjától és egyeduralmától a hat nagy energiaszolgáltatót. 1990-óta, 

amikor privatizálták az energiaszektort az Egyesült Királyságban, hat extrém nagy 

energiavállalat ellenőrzi a belső energiapiac 90%-át. Ezek a British Gas, az EDF Energy, az 

E.On UK, az Npower, a Scottish Power és az SSE. Barker miniszter szerint a hat nagy 

szolgáltató helyett 60 ezer szolgáltatóra van szükség, akik lehetnek egyéni fogyasztók, 

közösségi csoportok, kis- és közepes vállalkozások. Ezek a fogyasztók megtermelik a nekik 

szükséges energiát és a felesleget pedig kereskedelmi alapon értékesítik. Ez teljesen új 

modellt jelent a vállalkozásban és a versenyben. A decentralizált energiatermelés valóságos 

forradalmat jelent, a háztartások és a vállalkozások milliói válnak alkalmassá arra, hogy tiszta, 

megújuló energiával elégítsék ki elektromos energia igényüket. A decentralizált, megosztott 

energiatermelés mindennapossá fog válni szerte a világban, de jelenleg nagyobb kihívásokkal 

szembesül a fejlett országokban, mint a fejlődőekben. A kis léptékű energiatermelést lehetővé 

tevő napelemes rendszerek rendkívül költséghatékonyak Afrikában, Latin-Amerikában és 

Ázsiában azokban a falusi régiókban ahol nincs kiépített elektromos hálózat. Itt nincsenek 

nagy energiaszolgáltató vállalatok sem, amelyek hatást tudnának gyakorolni az adófizetőkre, 

és katasztrófával fenyegetőznének, ha a háztartások értékesítik a megtermelt többlet 

elektromos áramot a hálózaton keresztül. Barker miniszter szerint arra lenne szükség, hogy 

valódi boldogulás valósuljon meg mindenki számára. Ha a politika, az innováció, és a 

közösségi tudat harmóniában lesz, nem lehet megállítani a decentralizált energiaforradalmat, 

amely nem csupán etikailag, hanem pénzügyileg is a legjobb megoldás. Barker miniszter 

egyben rámutatott a napenergia és más alternatív energiaforrások, mint amilyen a szél, a 

geotermikus, a vízenergia és a biomassza felhasználásának csökkenő költségeire is. A 

technológiai előnyök és a piaci érettség következtében a brit állampolgárok milliói képesek 

fűteni otthonaikat kevesebb költséggel. Ráadásul az e téren megvalósuló beruházások sok 

helyi munkahelyet teremtenek, amelyeket soha sem lehet kiszervezni, a tőke otthon marad, és 

nem áramlik külföldre. A miniszter szerint a valódi boldogulás brit útja sem teljesen sima, a 

kormányzatnak csökkentenie kell a bürokráciát, hogy megvalósulhasson az új technológiák 

befogadása. Vannak azonban olyanok is, aki az Egyesült Királyság versenyképességét féltik 

az energiatermelésben végbemenő átalakulástól (GOTTLIEB, J. 2013). 

Németország olyan ütemben alakítja át energia gazdaságát, amely példa nélkül áll más 

iparilag fejlett országban. Az atomenergia termelést fokozatosan felszámolják, a megújuló 

https://joinmosaic.com/blog/author/Jeremy-Gottlieb/
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energiatermelés egyre inkább előtérbe kerül. Az 1990-es szinthez viszonyítva 2020-ig 40%-

kal, 2050-ig 80%-kal akarják csökkenteni az üvegház hatású gázok kibocsátását. Nem csupán 

a háztartások válnak energia önellátóvá, hanem a növekvő mértékben a német vállalatok is. 

Németországban ma már minden hatodik vállalkozás maga állítja elő a számára szükséges 

villamos energiát (HROMADKO, J. 2014). 

ROBERTS, D. szerint a szennyezés csak egy dolog, amiért rossz az USA energiarendszere. 

Ellentmondásos szerepű, átláthatatlanul működő és elszámoltathatatlan szervezetek irányítják 

ezt a rendszert. Az átlag állampolgár kevéssé látja át, hogy működik, kik a felelősök, és 

hogyan lehetne változtatni rajta, hogy jobb legyen a rendszer. Az elektromos energiatermelés 

pénzügyi haszna kevés részvényes és vállalati vezető kezében halmozódik fel. Csak a tiszta 

elektromos energiatermelést lenne szabad preferálni, amely kisebb és demokratikusabb 

rendszert jelent, olyat, amely szélesebb körben megosztja a gazdasági és társadalmi hatalmat. 

Engedni kellene, hogy a megújuló energiatermelésben több ember tudjon szerezni munkát, és 

be tudjanak ruházni ebbe az ágazatba (ROBERTS, D. é.n.). 

Az Egyesült Államokban Kalifornia az élenjáró a decentralizált, demokratikusan szervezett 

megújuló energiatermelésben. Kalifornia 2020-ig 12 ezer MW elosztott megújuló energia 

termelői kapacitással fog áramot termelni. Miközben a palagáz kitermelése forradalmi áttörést 

hozott az USA számára az energia importtól való függetlenedésben, a szolgáltatók új 

energiatároló technikákat fejlesztenek ki és tesztelnek. Az autógyártók 100 ezer teljesen 

elektromos meghajtással rendelkező járművet akarnak az USA útjaira bocsátani. 16 állam 

hagyott jóvá olyan rendeletet az USA-ban, amely tovább növeli megújuló elektromos 

energiatermelő kapacitásukat. Az megosztott megújuló energiatermelés gyors növekedése arra 

ösztönzi a szolgáltatások tervezőit, valamint a szövetségi államot és az önkormányzatokat, 

hogy újraszabályozzák az elektromos energiatermelést tekintettel arra, hogy a háztartások és a 

vállalkozások egyaránt lehetnek fogyasztók és elektromos energiatermelők is. Ez történelmi 

lehetőséget biztosít az energiatermelés demokratizálására, az energiahatékonyság és az 

energia önellátás növelésére és a helyi közösségek megújítására (FARRELL, J. 2011). 

A decentralizált, demokratikus energiatermelés előnyei a jelenlegi domináns centralizált 

energiarendszerrel szemben: az összehasonlíthatatlanul rövidebb kivitelezési idő, 

nagyságrendekkel kisebb beruházási költségek, hordozhatóság, könnyű leszerelhetőség, 

cserélhetőség a moduláris jelleg miatt. További előny, hogy nem igényel különleges helyszínt, 

a napelem-parkok akár legelőként is funkcionálhatnak, főleg kis- és közepes vállalkozásoknak 

adnak munkát, ezzel segítik a lokális gazdaságot, erősítik a helyi közösségeket az 

energiatermelő berendezések közös birtoklásával. Szemben az olajár ingadozásával, a 

decentralizált, megújulókra épülő energiatermelés stabil árviszonyokat produkál (LOWINS, A. 

2002). A decentralizált, demokratikus energiatermelés legfontosabb előnye mégis a környezeti 

és az ellátásbiztonság. A nem megújuló energiatermelés terén a tisztának tekintett 

atomerőművek biztonságos voltát alapvetően megkérdőjelezte Fukusima katasztrófája, de 

ugyancsak generációk életét veszélyeztette volna az, ha a 2013 februárjában Cseljabinszk 

térségében becsapódott meteor egy atomerőművet talál el. Bár ilyen események 

bekövetkeztének nagyon kicsi a valószínűsége, de a decentralizált, megújuló energiatermelés 

által tömegkatasztrófa okozása teljességgel lehetetlen. Ami az ellátásbiztonságot jelenti, a 

megosztott energiatermelés csökkenti az elektromos hálózati teljesítmény-vesztességeket és 

segít kivédeni a hosszabb áramszüneteket. Csupán 500 MW elosztott napenergia termelői 

kapacitásból termelt áram segített volna elkerülni a 2003-as masszív észak-kelet amerikai 

áramkimaradást, és ezáltal megtakarítani 6 milliárd dollárt (FARRELL, J. 2011). 

A decentralizált, megújuló és demokratikus energiatermelésre való áttérés előtt álló 

akadályok már nem elsősorban technikai jellegűek, vagy gazdasági, versenyképességet érintő 

problémák, hanem főleg a fenntarthatatlanság számos jelét mutató energiagazdaságban 

érdekelt gazdasági csoportok erős érdekvédelme, és ezen érdekek politikai képviselete, ami 
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megmutatkozik a fosszilis energiahordozók bőkezű támogatásában is. FATIH BIROL, a 

Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) vezető közgazdasági szakértője szerint a fosszilis 

energiatermelés támogatása a fenntartható fejlődés első számú közellensége (CASEY, Z. 2013). 

Ebből a támogatásból bőven jut a lobbyzásra, a „Drill baby drill” törekvéseket támogató 

politikai elit megvásárlására. Az energiatermelés demokratizálása ennek vetne véget. 
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A magyar energiastratégia a világ energetikai irányainak tükrében 
 

 

Abstract 

 
The paper analyses primary fuel use rates through the comparison of international (world) and 

Hungarian data. National prognosis data are considered on the basis of the different versions of the 

National Energy Strategy, and the national rates of fossil (coal, natural gas) fuels, nuclear and 

renewable energies are compared with world prognosis data. It is concluded that the role of coal is 

underrated (under-planned) in Hungary with the high rates of nuclear energy and natural gas 

enhancing the dependency of the country on imports. Both the world and national amounts and rates 

of coal reserves and the rates of coal in the electricity production of the different countries are 

presented. It is underlined that it would be reasonable to exploit Hungarian lignite reserves to a 

greater extent. 

 

 

Az emberiség létfenntartásával kapcsolatos legfontosabb kérdésekkel, feltételekkel már 

évszázadokkal előttünk is foglalkoztak. Valamikor e kérdés még filozofikus jellegű lehetett, 

utóbb már egyre inkább gyakorlatias. Ludwig Boltzmann (1884-1906) osztrák fizikus: „A 

létért való küzdelem a rendelkezésre álló energiáért való küzdelem”; Richard Smalley (1943-

2005), Nobel-díjas (1996) kémikus: „A tíz legfontosabb kihívás közül az első három: energia-

, víz-, élelmiszerellátás”. A Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011. (X.14.) OGY 

határozat előszavának első mondata: „A XXI. század legjelentősebb stratégiai kihívásai az 

egészséges élelmiszer, a tiszta ivóvíz és a fenntartható energiaellátás biztosítása .” is az előbbi 

mondat tartalmára rímel. 

Előadásunk témája – ami aktuálisan a hazai (Paks) atomerőművi kapacitás bővítése 

kérdéséhez is kapcsolódik – a hazai villamosenergia-termelés/ellátás primer energiahordozó 

tervezett arányainak elemzése. E kérdésben legmagasabb szintű publikus koncepció/tervezet a 

Nemzeti Energiastratégia 2030 Országgyűlési Határozat. [7] A Határozat a villamosenergia-

termelés tervezett szerkezeti arányai, tartalmi kérdései tárgyalása során a Vezetői 

Összefoglalóban (5-11. old.) az Atom-Szén-Zöld forgatókönyv (mix, 77. old.) legfontosabb 

elemeit az alábbiak szerint rögzíti: 

1) Az atomenergia hosszú távú fenntartása az energiamixben. 

2) A szénalapú energiatermelés szinten tartása két okból: 

 krízishelyzetben (földgáz-árrobbanás, nukleáris üzemzavar), 

 gyorsan mozgósítható belső tartalék. 

3) A megújuló energiaarány 2020 utáni lineáris meghosszabbítása. 

E három legfontosabb elem teljesítése melletti célok: 

1) Függetlenedés az energiafüggőségtől. 

2) A fogyasztók teherbíró képességének figyelembe vétele. 

3) A fosszilis energiahordozók felhasználásának és a CO2 kibocsátásának csökkentése. 

Nézzük először, hogy a világ villamosenergia-előállítása során a 2003-2010. évek közötti 

változás után milyen prognózis adatokat közölnek a 2020 és 2030 évekre a növekedés üteme, 

ill. a villamosenergia-ellátásban szereplő „primer” energiahordozók arányait illetően (1. 
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ábra). A szén aránya 38-40%, a földgázé 27-28%, az atomenergia „viszont” csak 11%, a 

megújuló prognózis 17-18% (Utóbbi értékben egyes országokban 10-15% vízenergia 

szerepel.) [1, 2, 3, 4]. 

 

 
 

1. ábra. A világ villamosenergia-előállítása (milliárd MWh) 

 

A NE tervezett energiahordozó arányait a 2010-es tény, egy 2020-as változat, továbbá öt – 

2030-ra szóló – mix szemlélteti (2. ábra). A világ-tendencia (prognózis), ill. a hazai „tervek” 

közötti alapvető eltérés a szén-felhasználás arányaiban mutatkozik. 

A NE-ban 2030-ra egyetlen mixben szerepel 5%-os felhasználás a 38-40% világátlaggal 

szemben. A hazai földgáz-arány 41-52-37-39-48% a 27-28%-os világátlaggal szemben, az 

atom arány 54-27-53-54-27% a 11%-os világátlaggal ugyancsak szemben. A hazai 16-20%-os 

megújuló arány gyakorlatilag azonos a 17-18%-os világátlaggal, bár ebben jelentős „belső” 

eltérés, hogy nálunk nem számolunk számottevő vízenergiával. 

A világ (nemzetközi) összehasonlítást szolgálja a 3. ábra, ahol a világ, az USA és 

Németországi prognózis mellett a NE három mixét hasonlítjuk, utóbbi háromban az 

Erőműfejtési Cselekvési Tervben (ez idáig szóban) preferált Magyarországi atom-szén-zöld 

mix is szerepel. Az ábra adatai-arányai „látványosan” szemléltetik a világprognózis, ill. a 

hazai stratégia (NE) közötti eltéréseket/ellentmondást is. Németországnál a kérdőjelek azt 

jelzik, hogy az atomerőművek 2022-ig történő esetleges leállítása kapacitás pótlását az Észak-

Rajna-i lignit erőművek adnák. 
A 3. ábra alapján látszik a világtendencia, ill. a hazai stratégia között igen jelentős 

(„ordító”) különbség. Az ábrán szereplő három mix alapján a hazai szénfelhasználás 

gyakorlatilag elhanyagolható érték (az öt mixben 0-0-5-0-0%), ugyanakkor a földgáz+atom 

40+54 = 95%, 39+54 = 93%, 52+27 = 79%. Hazai uránérc termelés hiányában fűtőelem 

import, a földgáz-felhasználás – a hazai termelés csökkenése mellett – ugyancsak import [7]. 
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2. ábra. Magyarország várható villamosenergia-termelése a különféle energiamixek szerint 

 

 
 

3. ábra. Az egyes energiahordozó fajták villamosenergia-termelésben prognosztizált arányai (2030, 

2035, 2050 év) 

 
A NE vezetői összefoglalásából fentebb kiemelt célok, ill. a felvázolt energiamixek 

összevetése alapján megállapítató, hogy: 

1) A szén hasznosítás arányának (a 2012 évi 14%-ról) 5%-ra, ill. négy mixben 0%-ra 

csökkentése szembe megy: 

 a nemzetközi (világ) tendenciával, 

 a Vezetői összefoglalóban kitűzött szénarány szinten tartásával, 

 az energiafüggőség csökkentésével. 
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2) A földgáz-arány 29%-ról 39-41-52%-ra növelése, az atomarány jelenlegi (2010) 37%-

ának 54-54%-ra növelése, ami földgáz + atom 29+27 = 66%-ról 93-95%-ra növelése 

szembe megy: 

 az energiafüggőség csökkentésével, 

 a nemzetközi (világ) tendenciával, 

 a fosszilis energiahordozók „fogyó” tendenciájával, 

 a fogyasztói teherbíró képesség figyelembevételével. 

(A NE szlogenje „volt”: függetlenedés az energiafüggőségtől.) 

A fosszilis energiahordozók közül – a fentiekre is figyelemmel most a világ, ill. a hazai 

szénkészletek bemutatására vállalkozunk. 

A Magyar Geológiai Szolgálat adatai szerint a hazai megkutatott (geológiai) szénvagyon 

feketeszénből 1,950 Mrd t, barnaszénből 2,170 Mrd t, lignitből 4,400 Mrd t. Az ipari 

szénvagyon – a jelenlegi rendelkezésre álló technológiával „gazdaságosan” kitermelhető – 

feketeszén 200 M t, barnaszén 195 M t, lignit 2 930 M t, összesen 3 325 M t. A geológiai 

vagyonon belül az ipari tartalék vagyon még 1 360 M t [5]. 

A hazai ipari szénvagyon egy főre (lakosra) vonatkoztatva 333 t/fő, a világátlag ebben a 

mutatóban 143 t/fő (1 000 Mrd t, 7 Mrd fő), a legnagyobb szénvagyonnal rendelkező 8 ország 

átlagában 260 t/fő. Az ellátottsági szintet tekintve – szénvagyon osztva az évi termeléssel – 

hazánkban (a jelenlegi kb. 10 M t/év termeléssel számolva) 333 év, a NE egyetlen 

szénfelhasználással tervező mix 4 M t/évvel 830 év. A világátlag 130 év, a legnagyobb 

szénvagyonnal rendelkező 8 ország átlagos ellátottsága 131 év. 

Az egy főre eső magyar (hazai) szénvagyon 333/143 = 2,33-szor nagyobb, mint a 

világátlag, 1,3-szorosan (333/260) haladja meg a vezető széntermelő országok átlagát. Az 

átlagos ellátottság (év) 10 M t/év esetén 2,6-szorosan (333/130), 4 M t/év év esetén 6,4-

szeresen (830/130) haladja meg a világ, a vezető széntermelő országok átlagos ellátottságát. 

A légköri dekarbonizáció mindenek felett álló követelménye/célja alapján tervezik a 

széntermelés/felhasználás minimális, nulla körüli – szintre történő csökkentését. Netán EU 

irányelvekre hivatkozva, avagy a klímavédők globális felmelegedéssel riogató nyilatkozatai 

„szorításában”? De miért csak a magyar energetikai fejlesztési koncepció „őrködik” a légkör 

dekarbonizációján? Mások, lényegében az egész világ, nem! Németország 170-180 M t, 

Lengyelország 130-140 M t szenet termel, illetőleg „tüzel” el, Csehország, Szlovákia, 

Románia, Bulgária, Görögország további kereken 300 M tonnát, az EU országok együttesen 

összesen kereken 600 M tonnát évente [1, 2]. Az említett országok nem tagjai az EU-nak, az 

EU nem maga az EU? 

A világtermelés napjainkban 7,2-7,5 Mrd(10
9
) t = 7200-7500 M(10

6
) t, feketeszén + 

barnaszén (lignit), nyilván felhasználásra kerül (erőmű, kohászat, vegyipar stb.). A 

villamosenergia-termelésben világátlagban a szén aránya 38%, a 2020-es terv 38%, a 2030-as 

40%. A szén aránya a villamosenergia-termelésben (2008-2009): Lengyelországban 90%, 

Dél-Afrikában 93%, Kínában 79%, Ausztráliában 76%, Izraelben 63%, Kazahsztánban 70%, 

Marokkóban 55%, Indiában 69%, Csehországban 56%, Görögországban 55%, 

Németországban 44%, az USA-ban 45%, ezen 12 ország átlaga 66% [10]. Úgy tűnik ezek az 

országok (összességében 8 EU tagország) fittyet hánynak a klíma-csúcsok állásfoglalásaira, 

holott egyes országokban még SO2 leválasztás sincs, üzemszerű CO2 leválasztás, tárolóba 

helyezés pedig legfeljebb egy-egy kísérleti erőműben. (Németország az esetlegesen – részben 

– leállítandó atomerőművi kapacitás pótlásának egyik változataként lignit erőműveket tervez.) 

A NE, ill. EFCsT tervezett energetikai célkitűzései miatt számomra úgy tűnik, hogy 

országunk (mi) akar lenni a földi klíma megváltásának messiása – a világ széniparának 

0,0003-0,0006 tízezred részével, 0,03-0,06%-ával. Mindezt a földi légkör 

dekarbonizációjának minden fölött álló céljával/feladatával indokolva, hacsak (?) „egyéb” 
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szempontok nincsenek a háttérben. Ilyenekre utalnak jelentős szakemberek, kormányzati 

tényezők is, pl. Václav Klaus: „Az üvegházhatás, a globális felmelegedés veszélyével való 

riogatás, az úgynevezett megújuló energiák erőszakos elterjesztésének célja nem más, mint a 

kérdésben érdekelt lobbik törekvése a központi (állami) költségvetés megcsapolására” [9]. 
Kordos László: „Attól viszont már tartok, hogy mi győz: a tudomány vagy az üzlet?” [8]. 

Bencsik János habitusához illő finom szavai: „Ahol virágpor van, oda szállnak a méhek is.” 

[6]. Holoda Attila „Naponta kaptam megkereséseket” (Népszabadság interjú). 

 

 

Köszönetnyilvánítás: 

 

„A tanulmány a Miskolci Egyetemen működő Fenntartható Természeti Erőforrás 

Gazdálkodás Kiválósági Központ TÁMOP-4.2.2./A-11/1-KONV-2012-0049 jelű „KÚTFŐ” 

projektjének részeként – az Új Széchenyi Terv keretében – az Európai Unió támogatásával, az 

Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.” 
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Értékteremtés és kockázatok az Európai Unió villamosenergia-piacain 
 

 

Abstract 

 
In the past decade in electricity sector significant liberalization, de- and reregulation and 

disintegration process have taken place. Under monopolistic market conditions we could not talk 

about risk management activities of the electricity suppliers. Now the companies are facing 

unprecedented risk in the sector, and the management of these risks became the most important task of 

the companies, and the key variable of the value creation. In order to survive in the sector, 

stakeholders should develop their own strategy to identify and manage risks. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az elmúlt évtizedben a villamos energia szektort érintően jelentős liberalizációs, de-, 

illetve reregulációs és dezintegrációs folyamatok mentek végbe. Monopol piaci körülmények 

között a villamosenergia-szolgáltatók kockázatkezelési tevékenységéről eddig nem is 

beszélhettünk, mára a vállalatoknak az ágazatban soha nem tapasztalt kockázatokkal kell 

szembenézniük, tulajdonképpen ezek kezelése lett a vállalatvezetők egyik legfontosabb 

feladata, a vállalati értékteremtés kulcsváltozója. A vállalatoknak kockázatosabb 

környezetben kell helytállniuk, illetve mind a stakeholderek, mind a tőzsde részéről egyre 

nagyobb nyomás helyeződik a vállalati vezetésre a kockázatok átláthatóságának, hatékony 

kezelésének tekintetében. Az érintettek a fennmaradás érdekében tehát saját stratégiát kell, 

hogy kidolgozzanak a kockázatok azonosítása és kezelése érdekében. 

 

 

2. Új szereplői csoportok a liberalizált villamosenergia-piacokon 

 

A piacliberalizációval életre hívott teljesen liberalizált villamosenergia-ellátási 

modelljében a szállítási és elosztási piacok közös jellemzője, hogy az egyik oldalon mindig 

adminisztratív szabályozás alatt álló természetes monopólium áll, azaz a verseny számára két 

funkció nyitott, a villamosenergia-termelés és a villamosenergia-kereskedés. 

A villamosenergia-termelés nagykereskedelmi piacán az egyes termelő erőművek 

szabadon értékesíthetik az általuk előállított energiát, és egyúttal megszűnik a szolgáltatók 

kiskereskedői jogának monopóliuma is. A liberalizáció eredményeként a korábbi szolgáltató 

vállalatok mellett olyan új szervezetek is megjelentek, mint a rendszerműködtetők, a 

kereskedők és a szabályozók. Így a liberalizált villamosenergia-rendszerben megtalálhatjuk a 

termelőket, az átviteli rendszerirányítókat (Transmission System Operator, azaz TSO), az 

elosztási rendszerirányítókat (Distribution System Operator, azaz DSO) és a villamosenergia-
kiskereskedőket is. A teljes energiaszektort, – melynek a villamos energia mellett a földgáz és 

a kőolaj is részét képzi – feljogosított hatóságok irányítják, szervezik és ellenőrzik. 
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3. Kockázatok a villamosenergia-ellátási láncban 

 

A szektor egyik fontos jellemzője, hogy óriási a beruházási igény. Az IEA (2010) 

előrejelzése szerint ugyanis a 2010-2035 közötti időszakban az energiaszektorban globálisan 

33 trillió dollár beruházás szükséges a kapacitások pótlása, cseréje, újak építése érdekében. A 

beruházási igény dinamikus változását mutatja, hogy az IEA 2006-os előrejelzésében erre az 

időszakra még csupán 20,2 trillió dolláros igényt jelzett. Ebben a növekedésben szerepet 

játszik, hogy 2000-2004-es időtartamban számos beruházás elmaradt – a válság miatt is –, a 

környezetvédelmi szabályozások szigorodtak, mely ugyancsak megdrágítja a beruházásokat, 

valamint megnőtt a primerenergia-hordozók iránti igény, ezzel nőtt a primerenergia-hordozók 

ára, hiszen olyan – drága – technológiákra van szükség, ahol a termelési hatékonyság is nő. 

Egyértelmű tehát, hogy olyan tőke intenzív ágazatról van szó, amely nagy beruházási igényű, 

ráadásul a beruházások hosszú megtérülési idejűek és irreverzibilisek. Mivel a hozamok – a 

különböző technológiák miatt is – bizonytalanok, pénzügyi szempontból a tőkeköltség is 

egyre növekvő. Tehát a – technológiák sokszínűsége és az érintetti kör bővülése által generált 

növekvő – beruházási kockázatok mellett a szektor finanszírozási kockázata is magas. 

A villamos energia szektorban a piacliberalizáció fontos mozzanat abból a szempontból, 

hogy az állam részleges kivonulását is maga után vonja, így a szektorban megnő a magántőke 

szerepe. Ez pedig azt jelenti, hogy a piaci szereplők a beruházásaikat piaci alapon kell, hogy 

értékeljék, melyben a legfontosabb a kockázatok feltérképezése. Ugyanis a különböző 

funkciókat (termelés, kereskedés) több szereplő is elvégezheti, emellett az új technológiákból 

adódó kockázatokat is figyelembe kell venni. Ez a szektor sok tekintetben eltér más termelő 

szektoroktól, hiszen itt a már említett technológiai bizonytalanság miatt a több szereplő 

megjelenése nem jelenti az ellátásbiztonság növekedését, sőt magával hoz számos kockázati 

tényezőt. Ráadásul a technológiai fejlődés is folyamatos, hiszen az energia tárolására irányuló 

fejlesztések még csak most kezdődtek, ennek köszönhetően az árampiac folyamatosan 

változó, pillanatonként más az áram ára, elérhetősége, a hálózatok terheltsége. A kockázatok 

szerepét és fontosságát akkor lehet igazán érzékeltetni, ha a szektor jellemzőinek, a szereplők 

egymás közötti fizikai és pénzügyi áramlásainak alárendelve vizsgáljuk. Ennek érdekében az 

1. táblázat a villamosenergia-ellátási lánc értékteremtési folyamatainak értékáramait, míg a 1. 

ábra az egyes ellátási lánc elemek esetében azonosítható kockázati kategóriákat szemléltetik. 

 
1. táblázat. Értékteremtő folyamatok áramai a villamosenergia-ellátási láncban (Forrás: saját 

szerkesztés) 
 

Folyamat Kimenő Bemenő 

Szabályozási 

tevékenység 
Szabályozások, támogatások 

Gazdasági és környezeti hasznok, 

Törvényi megfelelés 

Törvénykezés Törvények, politikák Megfelelés 

Kereskedelem 

Villamos energia 

Egységár 

Piacirányítási díjak 

Gazdasági és környezeti haszon 

Egységár 

Villamos energia 

Szabályozás 

Hálózat-

menedzsment 

Hálózatirányítási szolgáltatások 

Gazdasági és környezeti haszon 

Hálózatirányítási díjak 

Szabályozás 

Termelés 

Villamos energia 

Vételi díjak 

Gazdasági és környezeti haszon 

Használati díjak 

Egységár 

Szabályozás 

Berendezés-vásárlás, berendezés-

bérlés 

Átvitel 

Energiaátvitel 

Hálózatmenedzsment díj 

Gazdasági és környezeti haszon 

Használati díj 

Hálózat-menedzsment 

Szabályozás 

Elosztás Elosztási tevékenység Használati díj 
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Átviteli szolgáltatás díja 

Gazdasági és környezeti haszon 

Átviteli szolgáltatás 

Szabályozás 

Aggregálás 
Aggregált igények 

Gazdasági és környezeti haszon 
Nem aggregált igények és díj 

Mérés Mérési szolgáltatások Mérés díja 

Energiahordozó 

biztosítása 

Hő, energiahordozó 

Gazdasági és környezeti haszon 

Egységár 

Szabályozás 

 

A piaci sajátosságok feltárása tehát segíti a kockázatok minél szélesebb körű felmérését és 

rendszerezését. Az energiaellátási lánc vizsgálatával még alaposabb, rétegezett kockázati 

elemzéshez jutunk. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. ábra. Energiaellátási értéklánc beruházási kockázatai (Forrás: saját szerkesztés) 

 

Az ellátási lánc lehetővé teszi, hogy az érintettek kockázati kitettségét az energiaellátás 

minden elemében vizsgálni, értékelni tudjuk. Ezek a kockázati elemek nagymértékben 

befolyásolják a beruházások finanszírozási kockázatát, a cash-flow termelési képességet, és 

mint ilyen, a szereplők versenyképességét, fenntartható működését, amely az ellátásbiztonság 

és a környezetterhelés mellett a harmadik lényegi tényező a szektor vizsgálatában. 

A földrajzi kockázat a kitermelési, feltárási fázist érinti, amely a fosszilis energiahordozók 

tekintetében jelentős kockázat, mivel az olaj szektorban a beruházások pénzáramának 85%-a 

ehhez a fázishoz kötődik, a földgáz szektor esetén ez az arány 63%. A megújuló 

energiahordozók esetén ez a kockázat alacsony, inkább időjárási kockázatnak tekinthető.  

A műszaki vagy technológiai kockázat az ellátási lánc minden elemében jelentős 

befolyásoló tényező, ugyanis a technológiák elérhetősége, mérete, élettartama és rugalmas 

változtathatósága komoly kockázat és befolyásolja a költségek, hozamok felmerülését és a 

finanszírozási igényt. 

A keresleti bizonytalanság mellett, a legfontosabb kockázati kategóriát a piaci kockázatok 

képviselik. A világ valamennyi táján a villamos energia azonnali piacait, – elsősorban nem 

tárolható jellege, és a rövid távú kereslet alacsony rugalmassága miatt–, napi, heti, szezonális 

ciklusok, illetve kiemelkedően magas árvolatilitás jellemzi, mely növeli a szolgáltatók 

pénzügyi eredményeinek bizonytalanságát (WEBER, C. 2005; EURELECTRIC 2007). Bár a 

határidős piacokon alacsonyabb volatilitással lehet számolni, az értékesítésre kerülő nagyobb 

mennyiségek miatt a kockázatok vizsgálata, megfelelő kezelése e tekintetben sem maradhat 

el. A fosszilis energiahordozók árának fluktuációja, a kamatlábak, a valutaárfolyamok és a 

részvényárfolyamok, valamint a saját és idegentőke források költségeinek változásaiban rejlő 

piaci kockázatok is egyre nagyobb kihívások elé állítják a vállalatokat. 2001 és 2003 között 

számos USA-beli energiaszolgáltató ment csődbe (Enron botrány) nyílt piaci kockázati 

Feltárás és 
kitermelés

Szállítás Átalakítás
Elosztás,

végfelhasználás

1, 2, 3, 4, 6, 7 2, 3, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 2, 3, 4, 5, 6, 7 

Földrajzi kockázat = 1 

Műszaki kockázat = 2 

Piaci kockázat = 3 

Nyersanyag árkockázat = 4 

Kapacitástól, teljesítménytől függő árkockázat = 5 

Pénzügyi kockázat = 6 

Politikai, országkockázat = 7 
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pozícióban hagyva európai partnereit, mely világossá tette, hogy a hitelkockázatokról sem 

szabad megfeledkezni a kockázatkezelési intézkedések során (WEBER, C. 2005). 

A piaci kockázat a kereslet és kínálat összehangolásán múlik, mely a politikai vagy ország 

kockázatnak hívott szabályozási kockázatokkal együtt befolyásolják a szereplők költségeit, 

hozamait és a finanszírozási keretrendszert. A szabályozási kockázat jelen esetben a 

jogszabályi változásokat jelenti, mely meghatározza a piacszerkezetet, a környezeti 

költségeket, az engedélyeztetés folyamatát és az ártámogatást. Tág értelemben a politikai 

vagy ország kockázat az esetleges háborúk, rezsimváltások hatásait is tartalmazza. 

A nyersanyagár kockázat az energiaár, üzemanyagár változását, CO2 kvóta árak változását 

jelenti. 

A kapacitástól függő árkockázat az ellátásbiztonság (infrastrukturális, a tárolás hiányából 

adódó) folyamatosságát vagy annak megszakítását, késleltetését és az abból adódó károkat, 

költségeket mutatja. 

Mindemellett az elmúlt évek extrém időjárási körülményei, az elöregedő eszközállomány, 

az IKT technológiák szerepének emelkedése mind-mind olyan, működési kockázatot jelentő 

tényezők, melyekre az elkövetkezendő időszakban a szolgáltatóknak hathatós kezelési 

intézkedéseket kell kidolgozniuk (LI, W. 2005). 

Az egyes érintetti csoportokat érintő kockázatok összegyűjtése az értékteremtési lánc 

mentén segíti felvázolni az energia infrastruktúra létrehozásához szükséges beruházások 

működési és finanszírozási kockázatait. A finanszírozást és működtetést érintő kockázatokat 

minél körültekintőbben fel kell tárni, hiszen hosszú távú megtérülésről van szó, ezért az 

előfinanszírozás az érintettek számára jelentős saját, illetve idegen tőke rendelkezésre állását 

igényli. Az energiaellátás folyamatos biztosítása az infrastruktúra, a technológia, a hosszú 

távú érdekegyeztetés függvénye, amely költségigényes folyamat. A felmerülő beruházási, 

működési, működtetési és finanszírozási költségeket azonban a potenciális kockázatoknak 

megfelelően szét kell osztani fix és változó költségekre. Ez az elkülönítés azért fontos, mert a 

fix költségek – melyek az energiatermelés, -fogyasztás, -felhasználás volumenétől nagyrészt 

függetlenül felmerülnek – az üzleti kockázatot a felek számára jelentősen megnövelik, a 

változó költségek pedig a termelés, illetve fogyasztás volumenével nőnek. 

A piacnyitás, a szabályozott és nem szabályozott tevékenységek több EU-s tagállamban 

már megvalósult tulajdonosi szétválasztása megfosztotta az üzleti tevékenységeket folytató 

vállalatokat a korábbi stabil, szabályozott bevételektől. Ráadásul, az ágazati szabályozások, a 

különböző technológiákkal kapcsolatos támogatások bizonytalansága, állandó változása, az 

újonnan belépők fenyegetettségének emelkedése tovább növeli az üzleti kockázatokat. Az 

üzleti kockázatot az energia infrastruktúra üzemeltetéséhez érdemes igazítani, így ebben az 

esetben érzékeltetni lehet az egyes fázisokban közreműködő érintettek kockázati kitettségét. A 

teljes infrastruktúra működési életciklust négy fő területre érdemes tagolni: tervezés, 

kivitelezés, működtetés és felszámolási fázis. A négy fázisban a következő tényezők 

jelenthetnek kockázatot: 

Üzleti kockázatok 

 Tervezési fázis 
˗ a helyszín rendelkezésre állása 

˗ engedélyeztetési folyamat 

˗ közvélemény fogadtatása 

˗ megvalósíthatóság 

 Kivitelezési fázis 

˗ beruházási költség 

˗ műszaki kockázat 

˗ kivitelezés ütemezése 

 Működési fázis 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

220 

 

˗ Biztosítás 

˗ Kereslet alakulása 

˗ Eladási ár alakulása 

˗ Inputköltség alakulása 

˗ Változó költség – fix költség arány 

˗ Teljesítmény kockázat 

 Felszámolási fázis 

˗ Leállás kockázata 

˗ Hulladékkezelés. 

 

Amennyiben a működéshez kapcsolódó kockázatok fedezése megoldott, 

komplementer kockázatként foglalkozni kell a következő finanszírozási kockázatokkal: 

Finanszírozási kockázatok 

 Idegen tőke visszafizetési kockázata 

˗ Beruházási időszak alatti visszafizetési kockázat 

- Tervezett költségek túllépése (atomenergia, új technológiák) 

- Beruházási időszak túllépése 

˗ Működési időszak alatti visszafizetési kockázat 

- Beruházásnál kialakított technológia, szakértelem 

- Költségtételek 

- Értékesítési szerződések 

 Finanszírozási szerkezet kockázata 

˗ Árfolyamkockázatok 

˗ Kamatláb kockázatok 

˗ Refinanszírozási kockázat. 

 

A finanszírozási kockázatok azért jelentenek magas kockázati kitettséget, mert az 

energiaszektor beruházásai, illetve megtérülései nagyon hosszú távúak, szakaszos 

megvalósítást és előfinanszírozást igényelnek, melyben jelentős szerepet kap a külső 

finanszírozás. 

 

 

4. Összegzés 

 

Az energia életünk minden területén jelen van és így az egyik, ha nem a legfontosabb 

erőforrássá vált. Az elmúlt 100 év innovációja megnövelte a világ energiaszükségletét, a 

globalizáció és a dereguláció pedig a villamosenergia-piac átstrukturálódásához vezetett. 

A liberalizált villamosenergia-ellátás termelői és kereskedői hálózatában új szereplők is 

megjelentek az új technológiáknak, szabályozásnak és piacnyitásnak köszönhetően. 

Tanulmányunkban így nagy figyelmet fordítottunk a villamosenergia-ellátási lánc mentén a 

megnövekedett érintetti kör jellemzőinek feltárására, valamint a fizikai és pénzügyi áramaival 

alátámasztott kockázati vizsgálatára. 

A piacliberalizációnak köszönhetően az infrastrukturális fejlesztésekben, beruházásokban 

nagymértékű magántőke jelent meg. Az érintettek a beruházásaikat piaci alapra kell 

helyezzék, így az iparág sajátosságai mellett az adott projektberuházás kockázatait is alaposan 

mérlegelniük kell. Az energetikai projekteket kockázati kitettségük alapján négy fázisban 

érdemes vizsgálni: tervezési, kivitelezési, működési és felszámolási fázis a projekt életciklus 

zárásaként, és a szektorban jellemző óriási beruházási igény hozzáadott kockázataként a 

finanszírozási kockázat is jelentős. 
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A különböző fázisokban fellépő kockázatok jellege és mértéke eltérő, így ezek a 

projektkockázatok jelentős hatást gyakorolnak a projektek megvalósítási menetrendjére, a 

technológia működtetésére és költség, illetve megtérülési szerkezetére. 

Az energetikai projektek gazdasági-társadalmi-finanszírozási kockázatainak időbeli 

eloszlása, kockázati szintjének becslése, felmérése alapvető fontosságú a befektetők és 

döntéshozók számára, hiszen ezek ismerete határozza meg az egyes technológiák 

elterjedésének, támogatottságának, hosszú távú alkalmazásának lehetőségét. 
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A hazai villamosenergia-összetétel optimalizálási lehetőségei 
 

 

Abstract 

 
Examining the planning of power generation mix and the investments characterizing the industry, 

we face a complex problem for many reasons. The aim of this study is to show the evolution of 

optimization criteria in capacity planning and to highlight the stages which affected today's optimal 

decision framework. The empirical research has a focus on portfolio theory and the Hungarian 

portfolio mix. The result shows that Hungary's current power generation portfolio is in the possible 

portfolio set, but not on, or near the efficient frontier. 

 

 

1. Bevezetés 

 

A kapacitás tervezés a villamos-energia beruházások komplex értékelése, mely az 1960-as 

évek óta más-más célok mentén, a figyelembe vett tényezők számosságának növekedésével, 

ezzel pedig az értékelési eredmények pontosságának javításával volt képes támogatni a 

beruházási döntéshozatalt.  A villamosenergia-szektorban a kapacitástervezést leginkább az új 

erőmű-beruházásokról hozott következő három döntés irányítja: 

 Mit építsünk? (technológia választás és technológiai összetétel választás) 

 Milyen nagyságú kapacitást építsünk? 

 Mikor építsünk? (időzítés és szakaszolás, flexibilitás) 

A kapacitás tervezés motivációs hátterében kezdetben az elegendő kapacitás biztosítsa, a 

jövőbeli kereslet kielégítése állt. Ebben a növekedési időszakban a kapacitás tervezést úgy is 

nevezhetjük, mint kapacitás-bővítés tervezést. A tervező, a beruházási döntéshozó 

preferenciái azonban folyamatosan változtak. Az ellátásbiztonság mellett megjelent a 

költségminimalizálás, a kockázat-enyhítés igénye, míg mára a meglepetések előrejelzése, 

becslése és az arra való felkészülés a kapacitás tervezés elsődleges preferenciája. A bármely 

időpontban megfelelő szintű kapacitás tervezése e preferenciák szem előtt tartása mellett 

komplex, és jelentős rizikóval járó feladat elé állítja a döntéshozókat az elhasználódás, az 

elavulás miatt leszerelendő, a gazdaságtalan, a környezetszennyező vagy az egyéb okokból 

elvetendő erőművek helyettesítésének korszakában. Jelenünk kapacitás tervezőinek feladata 

pedig a bizonytalansági tényezők számossága, a verseny környezet dinamizmusa, valamint az 

egyre volatilisabbá váló fűtőanyag-árak következtében bonyolultabb, mint valaha. 

 

 

2. Optimalitás a villamosenergia-szektorban 

 

Az optimalitás koncepciójának a villamosenergia-termelési technológiák összetétel-
vizsgálatára alkalmazásakor nyitott kérdést jelentenek az optimalitás feltételei. A kapacitás 

tervezés történeti áttekintőjének célja – a döntéshozatalt támogató módszerek evolúciójának 

ismertetése mellett – a napjaink optimalitás kritérium-rendszerét meghatározó állomások 

bemutatása. 
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Az optimalitás kereteinek felvázolása során az első lépés a társadalom által 

legfontosabbnak tartott jellegzetességek és célok definiálása. Az energiatermelési 

technológiák optimális portfóliójának célja a költségminimalizálás kell, hogy legyen, mivel az 

a hatékonyság javulását eredményezi. A portfólió optimalitás kritériuma tartalmazza a 

társadalom számára értékkel bíró technológiai tulajdonságokat. Az optimalitás ezért 

ugyanazzal a módszerrel közelíthető, mint a költségminimalizálási probléma, ahol az 

optimalitási kritériumok a korlátok. 

 

 

3. Optimalitási kritériumok 

 

A költségminimalizálási probléma felírásakor a korlátokat a villamosenergia-termelési 

összetétellel szemben támasztott kívánatos karakterisztikákkal összhangban kell 

megválasztanunk. Ezek a termelési technológia portfóliókkal kapcsolatosan azonosíthatóak, 

az optimalitást befolyásoló, illetve meghatározó tényezők a megbízhatóság, a biztonság, a 

rugalmasság, a környezeti megfontolások, a társadalmi elfogadottság, valamint a meglévő 

termelőkapacitás (HICKEY, E. A. ET AL. 2010). 

a) Megbízhatóság. A villamosenergia-termelésnek megbízhatóak kell lenni, azaz 

folyamatosan képesnek kell lennie a kereslet kielégítésére, legfeljebb minimális 

megszakításokat megengedve. Ez a társadalmi működés zavartalanságának feltétele. A 

kínálati megbízhatóság biztosításának egyik módja az alkalmazott fűtőanyagok és 

termelési technológiák sokszínű halmazának biztosítása, mind az alapműködés, mind a 

csúcskereslet időszakában. 

b) Biztonság. A biztonság követelményének definiálásakor a szakirodalom legtöbbször a 

fűtőanyag-hiány miatti szakadások elkerülését emeli ki. A biztosítás egyik módja 

különböző termelési technológiák portfóliójának fenntartása, így az egyik fűtőanyag 

forrás elérhetetlenné válása esetén más fűtőanyag alapú technológiával a termelés 

biztosítottá válik. Egy további aspektus is vizsgálható, mégpedig a váratlan 

villamosenergia-költség emelkedés kockázata. Bár ez sokad rendű energiabiztonsági 

szempont, de szintén kritikus aspektus, hiszen az energiabiztonság csökken, amikor az 

országok (és az önálló vállalatok) nem hatékony, a költségkockázatnak szükségtelenül 

kitett portfóliókat birtokolnak. 

c) Rugalmasság. A termelés rugalmassága a működési karakterisztikák, hálózati átviteli 

korlátok, a fűtőanyag-árak és a fűtőanyag elérhetőségének változására vonatkozó 

reagálás legfőbb tulajdonsága. A termelési összetétel rugalmasságának biztosítása 

érdekében a lehetséges alternatívák portfólióját úgy kell fenntartani, hogy ha az egyik 

fűtőanyag forrás kínálata bizonytalanná válik, akkor más források rendelkezésre 

álljanak a kereslet kielégítésére. 

d) Környezeti szempontok. Az éghajlatváltozás problémájának súlyosbodásával az utóbbi 

időben növekvő súlyt kap a villamosenergia-termelés környezeti hatásainak vizsgálata. 

Az éghajlatváltozás mértékének jelentősége és a karbon-kibocsátás hatása széleskörű 

vita tárgya, de ugyanígy az is, hogy a költségminimalizálás milyen mértékben áldozható 

fel a megújuló energia standardok oltárán. A villamosenergia-termelési portfólió 

megválasztásakor figyelembe kell, hogy vegyük az egyes technológiák környezeti 

hatásait. 

e) Társadalmi elfogadottság. A technológiai portfólió megválasztásakor figyelembe kell 

vennünk a közérdek viszonyát a szóban forgó termelési technológiákhoz, valamint azok 

fűtőanyag típusához. A közvélemény fokozott érdeklődést tanúsít a biztonság, valamint 

környezeti szempontok kérdése iránt. Ennek is következménye két aktuális jelenség: a 

nukleáris energia termelés bővítésével kapcsolatos tartózkodás, valamint a már említett 
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fosszilis fűtőanyagtól elmozdulás a megújuló energiaforrás alapú termelési technológiák 

irányába. 

f) Meglévő termelési technológiák. A költségminimalizálás probléma jelenségének 

megfelelő kezeléséhez figyelembe kell venni a meglévő termelési technológiák 

összetételét. A létező termelési összetétel figyelembe vételét az indokolja, hogy mivel 

minden termelő vállalat korábban kialakította termelési eszközeinek portfólióját, így 

minden jövőbeli portfólió egyaránt tartalmazni fogja ezeket az eszközöket. Más szóval, 

az új kapacitás hozzáadott értéke függ a létező portfólió tulajdonságaitól és 

összetételétől. 

Az optimalitást meghatározó tényezők azonosítását követően, a következő lépés azok 

számszerűsítése. A hat vizsgált korlát közül a meglévő, már üzembe helyezett termelési 

kapacitás kvantifikálási feladata a legegyszerűbb. A környezeti felelősség, valamint a 

társadalmi elfogadottság tényezők számszerűsítése jelenti a legnagyobb kihívást. Mivel a két 

karakterisztikával kapcsolatos társadalmi vélemények rendkívül változatosak, így 

számbavételük is csak kompromisszumok árán történhet. A villamosenergia-termelési 

portfólió megbízhatóságának, biztonságának és rugalmasságának számszerűsítése a 

szakirodalmi források tanúsága szerint történhet a diverzitás jelenségének, valamint a 

portfólió-elmélet segítségével. 

 

 

4. Diverzitás 

 

A diverzitás kapcsolódik egy mennyiség elkülöníthető egységekre darabolhatóságának, 

oszthatóságának mértékéhez (STIRLING, A. 1998). Általánosabban a diverzitás felfogható a 

nem kívánatos kimenetek negatív hatásait enyhítő eszközként. Bár a diverzitást a múltban 

számos diszciplína alkalmazta, STIRLING, A. (1994) véleménye szerint a diverzitás sokak által 

félreinterpretált, sok területen mellőzött jelenség. Míg egyesek a diverzitást a kockázattal  

szembeni fedezetként alkalmazták, Stirling erősen ágál a diverzitás ismerethiányon kívüli 

karakterisztikával jellemezhető szituációkra alkalmazása ellen. Szerinte a kockázat, a 

bizonytalanság és az ismerethiány három teljesen különböző tartalommal bíró fogalom, és 

ezért mindhárom esetében tisztázni kell a reagálási lépéseket. 

Az alapvető kérdés az, hogy a diverzitás hogyan képes hozzájárulni a megbízhatóság, a 

biztonság és a flexibilitás eléréséhez. A diverzitás biztosítja a megbízhatóságot abból a 

szempontból, hogy alternatív választások szolgáltatásával minimalizálja a kínálati és 

szolgáltatás szakadási zavarokat. A megbízhatóság ezen kívül maga után vonja az 

alapterhelésű és csúcsegységek üzemeltetésével a kereslet kielégítéséhez elegendő 

mennyiségű kapacitás fenntartását, a nap minden órájában. Továbbá a diverzitás a biztonságot 

azzal is szolgálja, hogy megóvja a villamosenergia-fogyasztókat az egyetlen forrástól való 

túlzott függőségtől. A túlzott függőség a fogyasztók kiszolgáltatottságát okozná, különösen 

ott, ahol a kínálat kimerülése okoz gondot. Végül a diverzitás biztosítja a flexibilitást: az 

energiahordozók széleskörű alkalmazásával több csatorna áll rendelkezésre a kereslet 

kielégítésére, illetve javul a beruházók képessége a kínálat speciális forrásait érintő exogén 

bizonytalansági tényezőkre való gyors reagálást tekintve. 

 

 

5. A portfólió-elmélet alkalmazása a villamosenergia-szektorban 

 

A modern portfólió-elmélet nyomaira bukkanhatunk a villamosenergia-kapacitás tervezést 

vizsgálva mind az egyedi aktorok döntési problémáinak (mikro szemlélet), mind az 



KÖRNYEZETTUDATOS ENERGIATERMELÉS 
ENERGIAHATÉKONYSÁG, GAZDASÁGI, TÁRSADALMI ÉS POLITIKAI ÖSSZEFÜGGÉSEK 

 

225 

 

energiarendszer kialakítás optimalizálásának (makro szemlélet) kapcsán. Annak a bizonytalan 

környezetnek az ismeretében, amelyben a közmű szolgáltatók beruházási döntéseiket 

meghozzák, logikusnak tűnik a villamosenergia-tervezés jelenlegi súlypontjának eltolása az 

alternatív technológia értékeléséről, a villamos energia portfóliók és stratégiák értékelésének 

irányába. 

A portfolió-elmélet szektoron belüli alkalmazásának egyik legkritikusabb pontja, hogy 

vajon a pénzügyi portfóliók esetében feltárt összefüggések értelmezhetőek-e a 

villamosenergia-szektor termelési eszközeire. A portfólió alapú villamosenergia-kapacitás 

tervezés ősatyjának számító AWERBUCH, S. (1995) mindenképpen az elmélet mellett érvel, 

hiszen az energiatervezés hasonlít az értékpapírokba irányuló befektetések tervezéséhez, ahol 

is a befektetők pénzügyi portfóliókat használnak teljesítményük maximalizálására, 

bizonytalan megtérülési kimenetek esetében. 

A portfólió-elmélettel, a bizonytalansággal megpecsételt beruházási döntési problémák 

vizsgálata során elsőként BAR-LEV, D. S. ÉS KATZ, S. (1976) munkájában találkozunk, akik 

felrajzolták az amerikai fosszilis energiahordozók összetételének hatékony határvonalát, 

összehasonlítva azt a szolgáltatók által ténylegesen alkalmazott energiahordozó 

kompozícióval. Bár a szerzők arra jutottak, hogy a legtöbb szolgáltató megfelelően 

diverzifikálta termelési technológia, azaz erőmű-összetételét, legtöbbjük viszonylag 

kockázatos portfóliót tart fenn. AWERBUCH, S. ET AL. (2003) a portfólió-elméletet az Európai 

Unió optimális erőmű-mixének közelítésére alkalmazva megállapították, hogy a termelési 

eszközök aktuális portfólió-kombinációi a hatékony határvonalon belül helyezkednek el. 

Idővel további technológiákat, különösen a megújuló energiaforrás alapú technológiákat, 

valamint különböző regionális hatásokat foglaltak elemzésbe. A legújabb tanulmányok 

elsősorban a költségek kockázat-csökkentésével foglalkoznak, különösen a megújuló energia 

technológiák diverzifikációs hatására koncentrálva. Kimutatták, hogy ezek hozzáadása a 

konvencionális termelési eszközök portfóliójához, képes a portfólió költségek és kockázatok 

átfogó csökkentésére, annak ellenére, hogy ezek egyedi termelési költségei magasabbak 

(AWERBUCH, S. 1995, 2000; AWERBUCH, S. 2005; AWERBUCH, S. ET AL. 2004; AWERBUCH, S. 

ET AL. 2006; BERGER, M. 2003; JANSEN, J. ET AL. 2006; WHITE 2007). COSTELLO, K. (2007) 

inkább elméleti síkon végrehajtott kutatása során arra jutott, hogy a portfólió-elmélet 

alkalmazása előnyökkel jár a termelési technológia összetételi döntések meghozatalakor, 

hiszen annak alkalmazásával olyan eszköz-portfólió kapható eredményül, amely korrelálatlan 

és diverzifikált. 

A MS Excel Solver™ a portfólió optimalizációs parancsot, egyszerű lineáris programozási 

feladatként értelmezi, ahol egyetlen célt, a portfólió-szórás minimalizálását fogalmazzuk meg, 

különböző, az egyes villamosenergia-termelési technológiák összetételen belüli súlyarányára 

vonatkozó korlátok mellett. A portfólió optimalizálási feladatot tíz, a portfólióba potenciálisan 

bevonható technológiára, vagyis egy tíz-elemű portfólióra írtam fel. Az első futtatás során 

mindössze a súlyok összegére, illetve értékére vonatkozóan fogalmaztam meg korlátokat. 

Eszerint a minimális varianciájú portfólió, vagyis a legalacsonyabb kockázatot magában 

foglaló összetétel közel 87%-ban az alacsony kockázatú megújuló energiaforrás alapú 

technológiákból áll, és mindössze 13%-ban tartalmazza a hagyományos technológiákat, ezek 

közül is jellemzően az alacsonyabb kockázati karakterisztikával jellemezhető nukleáris 

technológiát (lásd 1. ábra). 
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1. ábra. Minimális varianciájú portfólió összetétel a megújuló technológiákra vonatkozó korlát 

nélkül, valamint 13%-os korláttal (Forrás: saját szerkesztés és számítás) 

 

A kapott eredmény érdekessége, hogy például Magyarország esetében ennek pontosan 

fordítottja, vagyis a 13%-os megújuló részarány mellett 87%-os hagyományos technológia 

súly a vágyott cél. Célszerűnek láttam a súlyokra vonatkozóan egy újabb korlát 

megfogalmazását az Európai Unió hazánkra megfogalmazott 2020-ra teljesítendő 13%-os 

megújuló részarányával összhangban. Mindez jelentősen módosította az adatokat. A 

minimális kockázatú összetétel immáron 36%-ban nukleáris technológiából, 29%-ban szén-, 

közel 17%-ban földgáz erőművekből áll. A 13%-os megújuló részarányt a szárazföldi szél-, 

valamint a kétféle napenergiára épülő technológia közel azonos arányban produkálja. 

A minimális varianciájú villamosenergia-összetétel azonosítása mellett a tíz technológia 

kombinálásával nyerhető lehetséges portfóliók halmazának ábrázolása jelentette az igazi 

kihívást. Elemzésem eszköztárát ezen a ponton a MATLAB™ programmal egészítettem ki, 

melynek portfólió-elemző bővítményével a tíz technológiáról rendelkezésre álló adatok 

alapján 1000 darab lehetséges portfólió összetételt szimuláltam. Az 1000 darab portfólió 

összetétel kockázat-megtérülés (invertált LCOE) adatait, a lehetséges portfóliók halmazát a 

következő ábra szemlélteti. 
 

 
 

 

2. ábra. A 10 elemű portfólió véletlen portfólió halmaza (Forrás: saját szerkesztés és számítás) 

 

A kivitelezési, beruházási költségek jövőbeli trendje az energia szektor egy kritikus 

kérdése. Amennyiben a beruházási költségek növekedése továbbiakban is folytatódik, az a 

gáz tüzelésű erőművek malmára hajtja a vizet, melyek alacsonyabb kivitelezési költséget 

mutatnak, mint az egyéb technológiai megoldások. A stabilizálódó vagy csökkenő kivitelezési 

költségek a tőkeintenzívebb termelési technológiák, úgymint az atomerőművek és 

szélerőművek létesítésére ösztönöznék a nemzetgazdaságokat. 
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6. Összefoglalás 
 

A kapacitás tervezés kezdeti időszakában a gazdaságossági szempontok nem kerültek 

előtérbe, csupán a szolgáltatás mindenkori megbízható és biztonságos ellátása kapott 

hangsúlyt. A költségminimalizálás megjelenésével e cél nem tűnt el, csupán kiegészült a 

költségek minimalizálásának, valamint profit-maximalizálás kívánalmával, mely cél mára az 

ár-hatékonyság, a megbízhatóság, a biztonság, a rugalmasság, a környezeti megfontolások, a 

társadalmi elfogadottság, valamint a meglévő termelő kapacitások figyelembe vétele mellett a 

stratégiai érték megragadására képesség által meghatározott. 

A portfólió-elmélet alkalmazása az egyes technológiák (költség) kockázatának 

minimalizálásán keresztül hozzájárul a villamosenergia-összetétel megbízhatóságnak és 

biztonságának javulásához, ahol az utóbbi alatt jelen esetben az ellátás hirtelen zavaraival 

ellentétben a villamosenergia-költségek váratlan emelkedésének kockázatcsökkenését 

értettem. A módszer a hatékony portfóliók azonosításával alkalmas a technológiák közötti 

diverzifikáció előnyeinek értékelésére, így elsőként mutat fel eredményeket a rugalmasság 

optimalitási kritériumának terén. A kutatási eredményeim alapján megállapítható, hogy bár a 

pénzügyi portfólió-elméletből megismert diverzifikációs elvek érvényesek maradtak, a 

reáleszközök esete gazdagabb portfólió-szemléletet követel meg a reáliák, valamint a 

reáliákba ágyazott reálopciók közötti kölcsönhatások megragadása tekintetében. 
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A villamosenergia-beruházások időzítésének kérdései 
 

 

Abstract 

 
Examining the planning of power generation mix and the investments characterizing the industry, 

we face a complex problem for many reasons. The valuation difficulties resulting from the specialities 

of the industry (irreversibility, uncertainty, long construction periods); or specialities characterizing 

the industry itself (many actors with different preferences and/or risk attitudes, changing policy and 

market environment, speciality related to power as a commodity) all result in a complex decision 

making process. In this study we examined the timing flexibility characteristic of the power generation 

investment. We found that the timing and abandonment decision can add value to this investments. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Napjaink bizonytalan világában nemcsak a vállalati működés egészét meghatározó 

stratégia szerepe különösen fontos, hanem ezen belül is érdemes kiemelt figyelmet fordítani a 

beruházásokra vonatkozó stratégiai kérdésekre is. A beruházási döntések komoly kihívást 

jelentenek, amennyiben jelentős mértékű bizonytalanság mellett végrehajtott, 

visszafordíthatatlan eszközlekötéssel járnak, vagyis amennyiben a rossz (értékromboló) 

döntések akár végzetes kimenetelűek is lehetnek a beruházó vállalkozás szempontjából. 

Ahhoz, hogy megértsük a befektetők viselkedését, valamint a villamosenergia-szektor 

aggregált beruházásainak következményeit, fontos, hogy tisztában legyünk a beruházások 

alapvető karakterisztikáival. A következőkben bemutatjuk a termelési technológia (erőmű) 

létesítésére irányuló befektetések néhány általános tulajdonságát (LUNDMARK, R. – 

PETTERSSEN, F. 2007; OLSINA, F. 2005). Ezek a beruházások erősen tőke-intenzív, jelentős 

pénzügyi elköteleződéssel járó befektetések, melyek részben vagy egészben irreverzibilisek, 

vagyis amint a beruházási projektet megvalósították, annak tőkeköltségét elsüllyedt 

költségnek kell tekintenünk. Tulajdonképpen elenyészőnek tekinthető annak a valószínűsége, 

hogy egy erőművet más célokra is felhasználhatnánk, illetve nominál értékéhez képest 

szignifikáns veszteségek nélkül értékesíthetnénk a villamosenergia-termelés veszteségessé 

válását eredményező piaci körülmények között. 

A beruházások kezdeti pénzáramainak jelentős részét akár több évvel az erőművek 

tényleges üzembe helyezését megelőzően kell eszközölni (hosszú kivitelezési idő). A létesített 

termelési technológia jellemzően hosszú, akár 40-50 évet meghaladó hasznos élettartalommal, 

ezen belül pedig a magas kezdő pénzáramból adódóan hosszú megtérülési idővel bír. A 

bizonytalanság a jövőbeni hozamok és költségek kapcsán állandóan jelen van. A 

legfenyegetőbb jövőbeni bizonytalanság forrása a jövőbeli kereslet, a fűtőanyag költsége, 

valamint a villamos energia ára, de például a lehetséges termelési technológiák körének 

bővülése újabb bizonytalansági forrást, a technológiai, innovációs kockázatot keltette életre. 

A megváltozott piaci struktúra kialakításért, illetve a környezeti szempontok érvényre 

juttatásáért felelős szabályozók volatilis intézkedéseik következtében szintén jelentős 

bizonytalanság okozói. 
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A villamosenergia-szektor beruházásainak időzítési kérdését vizsgálva elérkeztünk talán a 

legfontosabb beruházási karakterisztikához, a beruházási flexibilitáshoz. Az elmélet kétféle 

rugalmasságot vizsgál, a kiterjedésbeli, valamint az időzítési rugalmasságot. A beruházás-

elmélet ezen kérdéssel foglalkozó fejezete a reálopció-elmélet. Reálopciónak tekintjük a 

beruházásoknak, és termelési döntéseknek – a bizonytalanság eloszlatásának céljával életre 

keltett – halasztásának és alakításának lehetőségét (TRIANTIS, A. J. 2000). A pénzügyi 

opciókhoz hasonlóan a reálopciók birtoklásával szintén jogok és nem kötelességek, tehát 

olyan működési/termelési fedezeti mechanizmusok tulajdonosaivá válunk, melyek a 

rugalmasságot, a környezetre való aktív reagálás képességét viszik be a menedzseri 

eszköztárba azzal, hogy a pénzügyi termékeknél jelen lévő lehetőségeket fizikai eszközökre 

értelmezik. 

A reálopciók jellemzően két dimenzió mentén jöttek létre: az időzítésre koncentrálva, 

valamint a kiterjedés mentén. Ezen belül a reálopciók típusainak egy viszonylag szűkebb és 

egy gazdagabb tipologizálását különböztethetjük meg attól függően, hogy a 

projektműködtetők milyen mértékű szabadságot kapnak az eszköz vagy a projekt kezelése 

során. Ezek a kategóriák, a teljesség igénye nélkül, a következők lehetnek: az időbeli 

dimenzión belül várakozási/halasztási reálopció, elvetési reálopció, leállítási/újraindítási 

reálopció, a kiterjedési dimenzión belül bővítési reálopció, összehúzódási reálopció, váltási 

reálopció, növekedési reálopció, összetett reálopció, feltárási reálopció, kiszervezési 

reálopció, szivárvány-opciók (TRIGEORGIS, L. 1996; AMRAM, N. – KULATILAKA, N. 1998; 

BENAROCH, M. 2002; COPELAND, T. E. – ANTIKAROV, V. 2003). 

 

 

2. Beruházások időzítési rugalmassága 

 

A beruházási döntéshozók érdekeltek a vállalati részvények értékének hosszú távú 

maximalizálását eredményező alternatíva, illetve alternatíva-kombinációk azonosításában. A 

hangsúly az alternatíva-kombinációk kifejezésen van, ugyanis a villamosenergia-szektor 

beruházásainak önálló entitásként értékelése mellett, azok egy egész részeként elemzése, 

illetve az egész működéséhez, hatékonyságához, profitabilitásához való hozzájárulása kap 

kiemelt szerepet. 

A kapacitás tervezés a villamosenergia-beruházások komplex értékelése, mely az 1960-as 

évek óta más-más célok mentén, a figyelembe vett tényezők számosságának növekedésével, 

ezzel pedig az értékelési eredmények pontosságának javításával volt képes támogatni a 

beruházási döntéshozatalt. A villamosenergia-szektorban a kapacitástervezést leginkább az új 

erőmű-beruházásokról hozott következő három döntés irányítja: 

 Mit építsünk? (technológia választás, és technológiai összetétel választás) 

 Milyen nagyságú kapacitást építsünk? 

 Mikor építsünk? (időzítés és szakaszolás, flexibilitás) 

A továbbiakban az utolsó kérdéssel foglalkozunk részletesen. A beruházások rugalmas 

időzíthetősége azt jelenti, hogy a beruházás megvalósítható ma, abban az esetben, ha a belőle 

származó hozamok várhatóan elegendőek lesznek a költségek fedezetére; illetve a beruházást 

el is halaszthatjuk egy későbbi, a bizonytalansági forrásokról szerzett bővebb információ 

megszerzésének időpontjáig (BLYTH, W. ET AL. 2007). A befektetők rendelkeznek egy adott 

időszakon keresztül a projektbe történő beruházás lehetőségével, de hangsúlyosan nem a 

kötelezettségével. 

Egy beruházás elhalasztása a kezdő pénzáram eszközlését megelőzően értéket képvisel a 

befektető számára (DIXIT, A. K. – PINDYCK, R. S. 1994; INGERSOLL, J. – ROSS, S. 1992; 

MCDONALD, R. L. – SIEGEL, D. 1986). Az árak, a kereslet, valamint a költségek sztochasztikus 
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természete halasztási opciókat teremt még a döntés véglegesítése előtt. Minél nagyobb 

bizonytalanság vesz körül egy döntést, a vállalatvezetők annál inkább preferálják a projekt 

kivitelezés halasztását, fenntartva annak a lehetőségét, hogy a projektet egy jövőbeli 

időpontban valósítsák meg (MYERS, S. C. 1977). A halasztás három típusát különböztetjük 

meg: időbeli halasztást, helyhez kapcsolódó halasztást (stratégiai készletezés) és a formára 

vonatkozó halasztást (BUCKLIN, L. P. 1965). Egy olyan projekt, ami elhalasztható, lehetővé 

teszi a vállalat számára, hogy további ismereteket szerezzen a lehetséges projektekről, vagy 

termékről, vagy az azokat övező bizonytalanságról. Opciós értelemben minél hosszabb egy 

reálopció futamideje, annál értékesebb. MCDONALD, R. L ÉS SIEGEL, D. (1985), PADDOCK, J. 

és társai (1988) alkalmazták a nemzetközi kőolaj haszonbérleti szerződések értékelése, és 

TOURINHO, O. (1979) természeti erőforrások tartalékainak értékelése témakörben végzett 

kutatások során. INGERSOLL, J. ÉS ROSS, S. (1992) a várakozást a kamatráta változásának 

tükrében vizsgálják. MAJD, S. és PINDYCK, R. (1987) jelentős kivitelezési idővel rendelkező 

projektek késleltetésének esetét vizsgálják. 

Amennyiben a piaci körülmények tartósan és jelentősen romlanak, a menedzsment dönthet 

az adott projekt termelésének, a projekt működtetésének tartós leállítása mellett, a benne 

foglalt eszközök, tőkejavak likvidálása, majd a likvidálásból származó összegek máshol 

történő felhasználása mellett (MYERS, S. C. – MAJD, S. 1990; HUBBARD, G. R. 1994). Az 

elvetés lehetősége csak abban az esetben áll fenn, ha a beruházási projekt teljes 

irreverzibilitása nem érvényesül. Vagyis az elvetési opció létezésének egy következménye a 

beruházások részleges visszafordíthatósága lesz. Az elvetési opciók értékelése kapcsán a 

legnagyobb kihívást az elvetés optimális időpontjának megválasztása jelenti. ROBICHEK, A. A. 

ÉS VAN HORNE, J. C. (1967) javaslata szerint a projektet akkor érdemes felszámolni, ha a 

likvidálásból származó bevétel és az elvetési költségek különbsége meghaladja a megszűnő 

pénzáramok jelenértékét. Egy viszonylag reálisabb értékelési modellt alkotott MYERS, S. C. ÉS 

MAJD, S. (1990), akik figyelembe véve azt, hogy a beruházási projektek még az elvetés 

mérlegelésének időszakában is pénzáramot generálnak (pénz be- és kiáramlás formájában), az 

elvetési reálopcióra mint egy osztalékot fizető részvényre vonatkozó amerikai típusú eladási 

opcióra tekintenek. 

 

 

3. Empirikus kutatás eredményei 

 

Tíz villamosenergia-termelési technológiát választottunk ki, az ezek létesítésére irányuló 

beruházások egy, kettő, három, négy, valamint öt éves halasztási opció futamidejét 

feltételezve. Minden technológia egyedi költség struktúrával és bizonytalanság-kataszterrel 

jellemezhető. A villamos energia beruházási projektek bizonytalansági tényezői közül a 

villamos energia piaci ár, a fűtőanyag ár, a karbon árnak projekt értékvolatilitásra kifejtett 

hatását modelleztük. Egy reálopció esetében a volatilitás becslése kétséget kizáróan az 

elemzés legnehezebb feladata, hiszen nem áll rendelkezésre az alaptermék múltbeli 

hozamsora vagy jelenlegi piaci ára. Kutatásunk során a Monte Carlo szimulációs eljárással 

végeztük el az egyes erőmű beruházások projekt-értékvolatilitásának becslését. 

Míg a tradicionális DCF-elemzés alapján az alacsony marginális költségű erőművek 

felépítése javasolt, a reálopció-elemzés lehetővé teszi a technológia-beruházások mind 

költség, mind bevétel oldali bizonytalanságának modellezését, valamint a beruházás 

időzítésére, illetve a működés alakíthatóságára vonatkozó flexibilitás értékelésével egy 

stratégiai érték azonosítását, ezzel az adekvátabb beruházási döntés-támogatás megvalósítását. 

Arra a kérdésre kerestük a választ, hogy melyik az a technológia, melynek halasztása az 

adott periódusban a legkifizetődőbb. Mint várható volt, a maximális projektérték (nettó 

jelenérték + opciós (stratégiai) érték) a leghosszabb opciós futamidő mellett jött létre, vagyis 
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minél tovább halasztjuk egy adott projekt megvalósítását, az annál nagyobb értéket generál. 

Az igazán érdekes esetet a negatív nettó jelenérték adatokkal rendelkező szolár technológiák 

szolgáltatták. A fotovoltaikus napelemek pozitív projektértékének realizálása érdekében öt 

éves halasztási periódusból kell kiindulnunk, míg a termál napegységek akár négy éves 

halasztási opció futamidőt feltételezve is képesek (bár szerény, de pozitív) értéket teremteni a 

beruházó számára, vagyis a projektérték a negyedik periódusban vált pozitív előjelűre, azzal a 

megjegyzéssel, hogy természetesen a legnagyobb projektérték ebben az esetben is a 

maximális halasztási reálopció futamidőt feltételezve alakul ki. 

 
1. táblázat. A halasztási reálopció értéke (adatok m$-ban) (Forrás: saját számítás) 

 

  
Halasztási opció értéke 

 

 
NPV 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év NPV* 

Szén 2032 76,88 148,48 216,62 280,44 339,52 2371,52 

Kőolaj 1925 46,13 88,71 128,2 164,94 199,06 2124,06 

CCGT 1868 30,75 59,14 85,35 109,58 131,99 1999,99 

Földgáz CHP 1204 46,13 88,9 129,08 166,57 201,28 1405,28 

Nukleáris LRW 1577 107,64 207 298,76 383,53 461,8 2038,8 

Biomassza 1152 99,95 197,18 288,19 371,59 447,65 1599,65 

Onshore 1652 138,39 271,66 396,32 510,8 615,43 2267,43 

Nap PV -3020 2273,74 2499,56 2736,94 2966,72 3184,04 164,04 

Nap termál -2694 2017,22 2246,06 2488,21 2724,54 2949,76 255,76 

Geotermikus 1800 107,64 209,88 306,42 395,83 477,95 2277,95 

NPV*=NPV+max (stratégiai érték) 

 

A villamosenergia-összetétel elemzés szempontjából érdemesnek találtuk megvizsgálni a 

projektértéket minden egyes futamidőn belül egyedileg, majd ezt követően a tíz technológia 

ötéves időhorizontú elemzésére, vagyis ötven projektértékre összesítve. Az egyes futamidők 

mellett létrejövő opciós érték, valamint a nettó jelenérték összege alapján megállapítható, 

hogy az adott periódusban melyik az a villamosenergia-termelési technológia, amely a 

legnagyobb értéket teremti a beruházó számára. 

 
2. táblázat. A halasztási reálopciós érték eredményeként létrejövő projektértékek rangsora 

(Forrás: saját számítás) 
 

 
Adott perióduson belüli rangsor Összesített rangsor 

 
1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év 

Szén 1 1 1 1 1 10 7 5 2 1 

Kőolaj 2 2 3 4 4 20 16 13 12 9 

CCGT 4 4 5 5 6 26 23 22 19 18 

Földgáz CHP 8 8 8 8 8 40 38 37 35 34 

Nukleáris LRW 6 6 6 6 5 30 29 27 21 15 

Biomassza 7 7 7 7 7 39 36 33 32 31 

Onshore 5 5 4 3 3 28 24 14 8 4 

Nap PV 10 10 10 10 10 50 48 46 44 42 

Nap termál 9 9 9 9 9 49 47 45 43 41 

Geotermikus 3 3 2 2 2 25 17 11 6 3 

 

A fenti táblázat 2-6-dik oszlopa a projektértékek csökkenő rangsorát mutatja az egyes 

technológiák esetében. Jól látszik, hogy minden futamidő mellett a szénerőművek teremtik a 

legnagyobb értéket, mely projektérték már négy éves futamidő mellett meghaladja a bármely 

más technológia megvalósítása esetében realizálható maximális értéket. 
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Egy-, illetve kétéves halasztás mellett a kőolaj erőművek bizonyulnak a második 

legkifizetődőbb erőmű típusnak, ugyanakkor vegyük észre, hogy az első két évben kialakuló 

projektértéknél egy további éves halasztást feltételezve a geotermikus erőművek képesek 

nagyobb hozzáadott értéket generálni, illetve négy és öt éves halasztási időtartam esetében a 

szélerőművek is vonzóbb termelési technológiává válnak. Vagyis az összetételbe vonási 

sorrendet célszerű az ötven projektérték alapján készített összesített rangsor alapján felállítani. 

Egy elvetési reálopció kritikus pontja az elvetés optimális időpontjának megállapítása, a 

villamosenergia-kapacitás tervezés kapcsán még nehezebb feladat hárul a projektértékelőre az 

ún. végérték, vagyis az elvetéskor az erőmű értékesítéséből, illetve likvidálásából származó 

pénzáram megállapítása kapcsán. Tekintettel a villamosenergia-termelő beruházások 

nagymértékű irreverzibilitására, számításaink során abból a feltevésből indultunk ki, hogy az 

első évet követően a teljes kezdő pénzáram 50%-ának realizálása, majd ezt követően 10%-kal 

csökkenő mértéke, vagyis kétéves elvetési reálopciós futamidőt feltételezve 40%, három 

esetében 30%, négy éves futamidő mellett 20%, illetve a maximális 5 éves futamidő esetében 

10%-os a végérték. 

A reálopciós árazás alapján a pozitív nettó jelenértékkel bíró projektek esetében a 

likvidálásnak ilyen körülmények között nincsen értelme, vagyis nem rendelhető stratégiai 

érték az egyes termelési technológiákhoz. A negatív nettó jelenértékű projektek esetében 

minél előbb elveti a beruházó az értékromboló projekteket, és megkísérli az amúgy 

visszafordíthatatlan beruházás egy részét megmenteni, annál nagyobb opciós érték keletkezik. 

Fontos észrevennünk, hogy a jelentős negatív nettó jelenértékű projektek esetében ez nem 

jelent mást, mint a veszteségek minimalizálását, hiszen még az egy év utáni likvidálás is 

jelentős értékrombolást okoz a beruházó vállalkozás életében. 

 
3. táblázat. Az elvetési reálopció értéke (adatok m$-ban) (Forrás: saját számítás) 

 

  
Elvetési opció értéke 

 

 
NPV 1 év 2 év 3 év 4 év 5 év NPV* 

Szén 2032 0 0 0 0 0 2032 

Kőolaj 1925 0 0 0 0 0 1925 

CCGT 1868 0 0 0 0 0 1868 

Földgáz CHP 1204 0 0 0 0 0 1204 

Nukleáris LRW 1577 0 0 0 0 0 1577 

Biomassza 1152 0 0 0 0 0 1152 

Onshore 1652 0 0 0 0 0 1652 

Nap PV -3020 210,01 98,47 38,02 8,02 0,37 -2809,99 

Nap termál -2694 111,39 47,38 14,29 1,89 0,04 -2582,61 

Geotermikus 1800 0 0 0 0 0 1800 

NPV*=NPV+max (stratégiai érték) 

 

 

4. Következtetések 

 

A villamosenergia-összetétel tervezését, a szektorra jellemző beruházási projekteket, 

projektek összességét vizsgálva egy speciális, több szempontból összetett problémával van 

dolgunk. A beruházási döntéshozatal komplexitását eredményezik a szektor beruházásaira 

jellemző specialitásokból adódó értékelési nehézségek (irreverzibilitás, bizonytalanság, 

hosszú táv), valamint magának a szektornak egyes adottságai (számos, eltérő preferenciával 

és kockázati attitűddel rendelkező szereplő, változó regulációs és piaci környezet, a villamos 

energia, mint áru speciális jellege). A stratégiai projektérték abban az esetben jelentkezik, és 

annál nagyobb lesz, minél inkább jellemző a beruházásra a bizonytalanság és a flexibilitásnak 
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valamilyen mértékű kombinációja. Reálopciós szempontból a rugalmasság egy lehetőség, 

melyek közül az időzítés szempontjából a halasztás és az elvetés esetét vizsgáltuk. 

Az eredmények szerint a várakozás legyen szó egyéves, vagy ötéves futamidejű 

lehetőségről, minden esetben stratégiai értéket teremt. Az időzítés rugalmassága a legnagyobb 

értéket a környezeti bizonytalanságot is figyelembe véve a fejlett, megújuló energiaforrás 

alapú technológiák esetében teremti, mely magyarázható az ezek modularitásából adódó 

alacsonyabb kivitelezési idővel, valamint a magas tanulási rátájukból következő fokozott 

költség-bizonytalansággal. Az elvetési reálopció vizsgálatának kritikus pontja az elvetés 

optimális időpontjának megállapítása, illetve az ún. végérték, vagyis az elvetéskor az erőmű 

értékesítéséből, illetve likvidálásából származó pénzáram megállapítása. Az elvetés 

lehetősége által teremtett stratégiai értéknek megújuló energiaforrás alapú technológiákhoz 

kötődésére nem találtunk bizonyítékot. Az elvetés által teremtett stratégiai érték jellemzően a 

veszteségminimalizálással, illetve a kockázatcsökkentéssel függ össze. 
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Az EU kibocsátás csökkentési törekvéseinek új irányai 
 

 

Abstract 
 

Climate protection law is dynamically changing and expanding nowadays. This study undertakes to 

review the major elements of effort sharing rule that is one of the new legal institutions of the 

European Union that aims to integrate sectors that remained outside the scope of greenhouse gas 

emissions trading. The 8% emission reduction target, a commitment under Kyoto Protocol is 

mandatory for the European Union as well as its member states. The EU intends to fulfill this 

obligation partly by emission trading system and partly by effort sharing. 

 

 

1. Bevezetés 

 

Az éghajlatváltozás kihívására az Európai Unió is reagálni kényszerül, elmondhatjuk, hogy 

napjainkban már külön éghajlatvédelmi politikával rendelkezik. Mutatja ezt a szabályozás 

kiterjedtsége, területeinek száma, jogszabályainak mennyisége és minősége. A klímavédelem 

szabályozása relatív különállóságának ellenére nem létezhet a többi politikától szegregáltan . 

A klímavédelmi célkitűzések nem képzelhetőek el az energia, a háztartás, a szolgáltatás 

szektora nélkül, valamint az Unió nem lehet versenyképes a gazdasági kihívásokra adott 

válaszok hiányában. Összességében megállapítható, hogy noha az éghajlatvédelmi politika 

immár ’kinőtt’ a környezetpolitika kereteiből, mégsem önmagáért való, hanem a többi politika 

cél- és eszközrendszerét figyelembe vevő, sőt nemritkán alkalmazó szabályozási terület. 

Az éghajlatváltozás elleni küzdelem kétfrontú: egyfelől csökkenteni kell az 

éghajlatmódosító jellemzővel bíró üvegházhatású gázok, köztük a szén-dioxid légköri 

jelenlétét a légkörben, mégpedig vagy úgy, hogy csökkentik a kibocsátást, vagy pedig 

kivonják abból, pl. nyelők (erdő) révén, vagy a szén-dioxid geológiai tárolása 

technológiájának alkalmazásával. A klímajog másik területét az éghajlatváltozás hatásaira 

való felkészülés (adaptáció) jelenti. A következőkben a csökkentési oldalon alkalmazott 

szabályozáson belül az erőfeszítés-megosztási határozatban rögzített előírásokat tekintem át, 

tekintettel azok időszerűségére: a rendszer 2013. január 1-jével működik. A részletszabályok 

bemutatásával a terjedelmi korlátokra is tekintettel nem foglalkozom, inkább a lényeges 

rendszerelemek felvillantását, elemzését tűzöm ki célul. 
 

 

2. Előzmények 

 

Az éghajlatváltozás mérséklésére, az okozott károk enyhítésére és a mitigáció 

(alkalmazkodás) lépéseinek megtételére vannak már törekvések. Ilyennek tekinthetjük a 

1992-ben elfogadott Éghajlatvédelmi Keretegyezményt, melyet globális eszközként kívántak 

létrehozni. A részletszabályokat az 1997-ben aláírt, majd 2005-ben hatályba lépett Kiotói 

Jegyzőkönyv (továbbiakban: Jegyzőkönyv) tartalmazza. 

Ebben a nemzetközi dokumentumban többek között az Európai Unió az 1990-es szinthez 

képest 8%-os szén-dioxid kibocsátás csökkentést vállalt, melynek teljesítését tagállamai 

között osztotta meg. Ezt a felosztást a 2008 és 2012 közötti periódusban a 2002/358/EK 
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tanácsi határozat rögzítette, melyet követett a 2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozó 

406/2009/EK határozat. Utóbbit az Unió a klíma-energia jogszabálycsomag egyik elemeként 

fogadták el (LAURANSON, C. 2013). 

Megemlítendő még a 2013/162/EU bizottsági határozat, amelyet tavaly (2013) márciusban 

fogadtak el, a 2013 és 2020 közötti időszakra vonatkozó éves tagállami kibocsátások 

meghatározására. A konkrét mennyiségi egységeket e határozat I. illetve a II. melléklete 

tartalmazza valamennyi (28) uniós tagállam számára, beleértve Horvátországot is, amely 

2013. július 1-jével lett az EU tagja. 
 

 

3. Jogszabályi keretek 

 

Az Unió által vállalt kötelezettségek teljesítésének fő eszközeként az EU kibocsátás-

kereskedelmi rendszerét (Emission Trading System, ETS) lehet megjelölni. A 2005-ben a 

2003/87/EK irányelvvel létrejött ETS meghatározott szektorokra, így például a 

villamosenergia-termelésre, a lakossági és közületi távhőtermelésre, a földgázszállításra és 

tárolásra, az ásványolaj-feldolgozásra, cukorgyártásra, cellulóz, papír- és kartongyártásra stb. 

vonatkozik. 

A jelenleg (2013-tól 2020-ig terjedően) harmadik kereskedési időszakában járó rendszert 

életképes, hatékony eszköznek tartják, amely az éghajlatváltozás mérsékléséhez nagyban 

hozzájárul, azonban nem képes önmagában megoldani a problémát. Az EU ETS mellett 

szükséges azon ágazatokra vonatkozóan is célokat meghatározni, amelyekre nem terjed ki a 

kibocsátás-kereskedelem hatálya, ezt az EU az ún. erőfeszítés-megosztási, vagy más néven 

teherelosztási határozattal (Effort Sharing Decision, ESD) kívánja szabályozni. 

Érdemes megemlíteni, hogy az EU ezen megoldásokon túl számtalan eszközt állít a 

klímavédelem szolgálatába; ilyennek tekinthetjük az energiahatékonyság ösztönzését, az 

épületek energiafelhasználására vonatkozó előírásokat (pl. lakcímke), az energiatakarékos 

izzók alkalmazásának ösztönzését, a gépjárművek szén-dioxid-kibocsátására vonatkozó 

határértékek előírását, a szén-dioxid geológiai tárolásának (Carbon Capture and Storage, 

CCS) szabályozását, ilyen jellegű projektek támogatását (FARAGÓ T. 2011). 

A CO2-kibocsátás mintegy 40%-át az EU kibocsátás-kereskedelmi rendszere nem fedi le, 

ezért szükséges egy költséghatékony és átfogó megoldás azon ágazatokra, melyek kívül esnek 

azon, így például a szolgáltatási, szállítási vagy háztartási szektorokra vonatkozóan. Ennek 

érdekében az EU a csökkentési céljait felosztotta ún. kibocsátás-kereskedelmi rendszeren 

belül, valamint azon kívül (LÖSCHEL, A. – MOSLENER, U. 2008). 

Az ETS keretében megvalósítandó, 1990-hez képest 20%-os kibocsátás-csökkentési cél a 

2005-ös bázisévhez képest elérendő 14%-os csökkentésnek felel meg. Míg az azon kívüli 

ágazatok esetében 10%-os csökkentést kíván elérni az EU, a 2005-ös kibocsátási volumenhez 

képest (LÖSCHEL, A. – MOSLENER, U. 2008). 
 

 

4. A klíma-energia jogszabálycsomagról 

 

Az Unió klímavédelmi törekvéseinek alapját az Európai Tanács 2007-ben elfogadott 

következtetéseiben rögzített ún. 20-20-20-as célok képezik. Ezen célok értelmében 2020-ig az 

EU primerenergia-fogyasztásának 20%-os csökkentését, az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátásának 20%-os mérséklését, valamint a megújuló energiák 20%-os részarányának 

elérését rögzítették (BIZOTTSÁG 2008). 

A klíma-energia intézkedéscsomag hat jogszabályból áll, amelyeket a Tanács és az Európai 

Parlament 2009. április 23-án fogadott el. Ezen csomag elemei a klímavédelmi igényeket 
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igyekeznek kielégíteni adott területeken belül, azonban meg kell említeni, hogy nem fedik le 

az éghajlatvédelem valamennyi részterületét. Az intézkedéscsomag az új személygépkocsikra 

vonatkozó kibocsátási követelményeket, a megújuló energiaforrásból előállított energia 

támogatására, az üvegházhatású gázok kibocsátási egységei kereskedelmi rendszerére, a 

benzinre, dízelolajra és gázolajra vonatkozó követelményeket, a szén-dioxid geológiai 

tárolására, valamint az üvegházhatású gázok csökkentésére irányuló tagállami törekvésekre 

irányuló jogszabályokat jelenti (FODOR L. 2010). 

A klíma-energia csomag jelentős eszköz az Európai Unió klímavédelmében, amely 

figyelembe veszi az energia-előállítás és -felhasználás meghatározó szerepét az 

éghajlatváltozásban. 

Annak alapján a szabályozás központi elemének tekinthető EU ETS jelentős változáson 

megy keresztül, több olyan módosítási, illetve javítási elem épült be a rendszerbe, amely 

annak transzparens és hatékony működését szolgálja. Ilyen például, hogy a rendszer hatályát 

kiterjesztették a polgári légi közlekedésre is; a kibocsátási jogok, kibocsátási egység-

mennyiségek meghatározásáért és kiosztásárért már nem a tagállamok, hanem az Európai 

Bizottság a felelős. A villamos energia ágazatba tartozó cégek 2013-tól csakis árverésen 

szerezhetik meg a szükséges kvótákat, a többi ágazatban ez a résztvevők 20%-os 

részarányával kezdődik, ami évről-évre nőni fog, míg el nem éri a 100%-ot (FARAGÓ T. 

2011). 

Új elem a szabályozásban a szén-dioxid geológiai tárolásának technológiája. Az EU 

jelentős kibocsátás-csökkentési tényezőként tekint rá, amely az összkibocsátás 15%-ának a 

megkötését biztosíthatja. A CCS egyfajta áthidaló megoldásként funkcionál, addig, amíg a 

megújuló energiaforrásokra való áttérés meg nem valósul. A szén-dioxid geológiai tárolása 

egy három lépésből álló folyamat, mely a szén-dioxid leválasztását, szállítását, majd végleges 

tárolását foglalja magában. Ezen technológia kifejlesztése, majd alkalmazása jelentős 

költségekkel jár, az EU euró milliókkal támogatja (KARDOS P. 2011), noha a tárolási szakasz 

nem veszélytelen, és környezeti szempontból is aggályosnak tekinthető (KUBUS P. 2010). 

A megújuló energiaforrások tekintetében a vonatkozó irányelv a megújulókból előállított 

energia részarányának 20%-ra növelését, valamint a közlekedésben a 10%-os arány elérését 

célozza. Az üzemanyagokra vonatkozó irányelv pedig a gépjárművek kibocsátására 

vonatkozó követelmények könnyebb betarthatóságát készíti elő azzal, hogy a hajtóanyagokra 

minimumkövetelményeket állapít meg. 
 

 

5. A teherelosztási szabályozás egyes kérdései 

 

Az EU erőfeszítés-megosztási szabályozása egyszerre tekinthető új keletűnek és réginek. 

Új, amennyiben a szabályozás alapja 2009-ből való, elindulása pedig 2013-ra tehető. Régi, 

amennyiben az Uniónak eddig is voltak kibocsátás-csökkentési törekvései, az EU ETS-en 

kívül is. E körben említhető a közlekedésre, a hajtóanyagokra, az energiahatékonyságra, a 

háztartásokra, valamint az épületekre vonatkozó szabályozás, melyek közvetett vagy 

közvetlen formában a szén-dioxid emissziójának csökkentését eredményezték. 
A teherelosztási szabályozás tulajdonképpen ezen egyéb (nem ETS hatálya alá tartozó) 

szabályozási törekvéseknek, intézkedéseknek, csökkentési és egyéb célkitűzéseknek az 

átfogó, holisztikus szemléletű kerete, amely az éghajlatvédelem terén további érdemi 

eredmények megvalósítására törekszik. 

A szabályozás lényegi elemei a következők: az energiahatékonyság fejlesztése (20%-os 

csökkentés az energiafogyasztás tekintetében); tagállami szakpolitikai követelmények és 

intézkedések; a 2013 és 2020 közötti kibocsátási jogosultságokat tonna szén-dioxid 

egyenértékben kifejezve, a felülvizsgált és hitelesített adatok alapján kell meghatározni; a 
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magas és alacsony GDP-jű tagállamok számára eltérő célértékek vannak meghatározva; 

valamint ismeri a szabályozás a kibocsátás-csökkentési többlet, illetve hiány mozgatásának 

lehetőségét is. (Azaz amennyiben egy tagállam üvegházhatású gázkibocsátása az éves 

kibocsátási jogosultság szintje alatt marad, az adott év kibocsátási jogosultságát meghaladó 

részét 2020-ig átviheti a következő évre. Továbbá a tagállam átruházhatja másik tagállamra az 

adott évre vonatkozó kibocsátási jogosultságának legfeljebb 5%-át.) 

Az ESD rendszer felállításával kapcsolatosan több kérdés tisztázása szükséges: Mely 

ágazatokra vonatkozik, és miért éppen azokra? Az ESD keretében felállítandó kvótarendszer 

mennyiben hasonló, illetve mennyiben más a már meglévő kibocsátás-kereskedelmi 

rendszertől? A következőkben ezeket vizsgálom meg részletesebben. 

Az ESD vagy más néven teherelosztási szabályozás az ETS hatálya alá nem tartozó 

ágazatokra – így a korábban említettekkel egyezően pl. a háztartásokra, szolgáltatásokra, 

épületekre, mezőgazdaságra, hulladékgazdálkodásra – vonatkozó célkitűzéseket, és ahhoz 

kapcsolódó előírásokat rögzít. Az ETS és ESD ágazatok közti elhatárolási ismérv az, hogy 

míg az ETS az ún. ipari szektorokra – jellemzően energiatermeléssel kapcsolatos 

tevékenységekre, valamint az ásványiparra – vonatkozik, addig az ESD a nem ipari 

kibocsátások csökkentésére törekszik. 

Mindkét esetben a rendszer lényeges elemei a kvóták vagy kibocsátási jogosultságok. Ezen 

kvóták egy tonna szén-dioxid egyenérték kibocsátására jogosítanak fel. A rugalmasságot, 

valamint a hatékonyság – érdemi kibocsátásvolumen-csökkenést, szűkösség – elérését ezen 

emissziós jogosultságok adásvételével kívánják elérni. (A kibocsátási kvótára szoruló 

vállalkozásnak vagy fejlesztésre irányuló beruházást kell elérnie, vagy kibocsátásainak 

fedezetére kvótát vásárolnia más, a piacon felesleggel rendelkező, eladni szándékozó 

vállalkozástól.) 

A két rendszer alanyai eltérőek, hiszen az ETS-ben a csökkentési kötelezettek az EU 

területén működő vállalatok (számuk kb. 12 000 tehető), beleértve a légi közlekedést is (2013-

tól); míg az ESD rendszer alanyai a tagállamok. 

Noha mindkét kötelezettségvállalás közös gyökerű, az 1992-es Kiotói Jegyzőkönyvben 

foglalt 8%-os csökkentésre gondolva, mégis, a két rendszer között eltérően oszlik meg. Az 

EU ETS esetében 1990-es bázisévet véve alapul -20%-ot kell elérni, ami ha 2005-öt tekintjük 

bázisévnek, akkor 14%-os csökkentést jelent. Ugyanez a teherelosztási rendszerben 10%-os 

mértékű emisszió-csökkentést jelent, noha itt az egyes tagállamot eltérő kötelezettség terheli: 

vannak tagállamok, melyek számára kibocsátás-növelés is megengedett, míg másoknak nem. 

Ez jellemzően az adott ország gazdasági fejlettségétől, GDP-növekedésétől függ. Az ETS-ben 

ilyen engedménnyel nem találkozunk. 

A két rendszer közötti számos különbözőség ellenére több kapcsolódási pontot vélhetünk 

felfedezni. Ilyen pl. az, hogy a kiotói rendszerben rögzített rugalmassági mechanizmusok – 

így az együttes végrehajtás (Join Implementation, JI), valamint a tiszta fejlesztési 

mechanizmus (Clean Development Mechanism, CDM) – megtakarításai mindkettőben 

elszámolhatóak. 

Fontos kérdés a nyilvántartás is az ESD rendszerben, amely egy másik kapcsolatot, függési 

viszonyt keletkeztet a két rendszer között, ugyanis a felülvizsgált ETS-nyilvántartásban 

rögzítik a ’közös teljesítés’ (ESD) keretében megvalósult tranzakciókat is (COM (2013) 698 

final), amivel a holisztikus szemlélet érvényesül. Maga a nyomon követési rendszer – 

tekintettel az ipari és nem ipari ágazatok sajátosságaira, kibocsátásaik mérhetőségére, a 

technológiai kihívásokra – két különálló, de összekapcsolódó struktúrában valósul meg. Ezt 

mindkét esetben, a jelentőségére is tekintettel, rendeleti formában szabályozza az EU (a 

Bizottság 601/2012/EU rendelete; az Európai Parlament és a Tanács 525/2013/EU rendelete). 

A teherelosztási ágazatok teljesítményének nyomon követését az ún. európai szemeszter 

(http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/index_hu.htm) biztosítja. Az európai 
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szemeszter az Európa 2020 stratégiai célkitűzések (http://ec.europa.eu/europe2020/targets/eu-

targets/index_hu.htm) – köztük az éghajlatvédelmi célok, így az üvegházgáz-kibocsátás 20%-

os csökkentése, a megújuló energiaforrások részarányának 20%-ra való emelése, valamint az 

energiahatékonyság 20%-os mérvű fejlesztése – megvalósítására szolgáló gazdaságpolitikai 

koordináció, mely évente ismétlődik. Ennek keretében a Bizottság a meglévő intézkedések 

alapján várható kibocsátások szerint elemzi a tagállamok helyzetét, a 2020-as célok fényében. 

A tagállamok részéről a regionális és helyi hatóságok felelősek az egyes szakpolitikai 

területekért, intézkedések megtételéért. A tagállamok stabilitási vagy konvergencia-

programokat készítenek és nyújtanak be, valamint ezzel egyidejűleg nemzeti 

reformprogramokat készítenek, melyek tartalmazzák azon elemeket, melyek révén nyomon 

lehet követni az Európa 2020 keretében meghatározott célok tagállami teljesülését. 

(ec.europa.eu/europe2020/who-does-what/member-states/index_hu.htm) Az Unió oldalán 

valamennyi intézmény szerepet kap; kiemelendő a Bizottság munkája: éves jelentéseket készít 

a növekedésről, valamint értékeli az ország jelentéseket; majd országspecifikus ajánlásokat 

tesz közzé, és szükség esetén figyelmeztetéseket ad ki. (http://ec.europa.eu/europe2020/who-

does-what/eu-institutions/index_hu.htm) Ezen bizottsági ajánlásokat a Tanács határozati 

formában fogadja el. 

A Tanács több ajánlást is megfogalmazott a tagállamokra, köztük hazánkra. Így más 

tagállamokkal – pl. Franciaországgal, Belgiummal, Olaszországgal vagy Romániával – együtt 

Magyarországnak el kell mozdulnia a munkaerőpiacot terhelő adóztatástól a növekedést 

kevésbé akadályozó környezetvédelmi adók irányába. Valamint megfogalmazta annak 

igényét, hogy fokozatosan szüntesse meg a szabályozott energiaárakat (COM (2013) 367 

final), mert az szintén a környezeti és klímavédelmi érdekek ellen hat. 
 

 

6. Következtetések és összegzés 
 

Az előzőek fényében megállapítható, hogy az Unió keretek közé kívánja helyezni a 

kibocsátás-kereskedelem hatálya alá nem tartozó kibocsátásokat. Korábban is léteztek 

célkitűzések, előírások e körben – a kiotói kötelezettségek teljesítése érdekében –, azonban 

ilyen rendszerszemléletű, (az ETS-en kívüli) valamennyi kibocsátásra érvényes kerettel nem 

találkozhattunk. Igaz, már a korábbi szabályozás is (az Európai Parlament és a Tanács 

280/2004/EK határozata az üvegházhatást okozó gázok Közösségen belüli kibocsátásának 

nyomon követését szolgáló rendszerről és a Kiotói Jegyzőkönyv végrehajtásáról), amely 

csupán a kibocsátások nyomon követésére vonatkozott, törekedett erre. Azonban az uniós jog 

szélesebb köre; a kötelezettek – a korábbihoz képest – bővebb kategóriájának jogszabályba 

emelése; a bevezetendő rendelkezések összetettsége és műszaki jellege; továbbá az egész 

Unióban alkalmazandó egységes szabályozás iránti igény és végrehajtás miatt új 

szabályozásra volt szükség. 

A rendszer nemrég (2013. január 1-jével) indult el, így értékelésére messzemenő 

következtetéseket levonni még nem lehet. Mindazonáltal hatékony – egyfelől 

kötelezettségként, másfelől igényként jelentkező – eszközzé válhat a klímavédelmi 

intézkedések összehangolására, az ellentmondások feloldására. Továbbá alkalmasnak 

ígérkezik arra, hogy az egyes ágazatok egymásra utaltságára való figyelmet előtérbe hozza, 

így növelve az éghajlatvédelem hatékonyságát. 

Az ESD rendszer hatékonysága több tényezőn, valamint a szereplők hozzáállásán múlik. A 

megvalósításhoz – az Európa 2020 keretén belül – az Unió valamennyi intézménye és 

tagállamai aktív közreműködése szükséges. Fontos a valós politikai, jogalkotói, valamint 

jogalkalmazói szándék, hiszen a leírt betűk ennek hiányában üres szavak maradnak csupán. 
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Érdekes kérdés lehet, hogy a célkitűzések megvalósulásának elmaradása esetén, milyen 

jogkövetkezmények terhelhetik a tagállamokat. Vonatkozó joggyakorlat, illetve kifejezett 

speciális jogszabályi rendelkezés hiányában, az általános gyakorlat, valamint elvek mentén 

ítélhető meg a helyzet. Ha egy tagállam a Bizottság országspecifikus ajánlásának nem tesz 

eleget, a Bizottság figyelmeztethet. A bizottsági ajánlásokat később a Tanács határozatban 

fogadja el, mely jogszabályi forma teljes egészében kötelező, közvetlen hatállyal bíró, ekképp 

kikényszeríthető. Megsértésük esetén a Bizottság az érintett tagállammal szemben ún. 

kötelezettségszegési eljárást indíthat az Európai Unió Bírósága előtt, mely végső esetben a 

jogsértés tényének megállapítása mellett pénzügyi szankció kiszabásáról is rendelkezhet, 

melynek elsődleges célja a jogsértés mielőbbi felszámolása. (VÁRNAY E. – PAPP M. 2010) 

Ezen út mellett, illetve helyett tekintettel a klímavédelmi célkitűzések környezetpolitikai 

vonatkozására, továbbá vidékfejlesztéshez való kapcsolódására, egy esetleges tagállami ESD 

rendszerben megvalósuló jogsértés vagy mulasztás eredményezheti akár gazdasági szankciók 

kilátásba helyezését, valamint a környezet-, illetve agrárpolitikai támogatások felfüggesztését, 

megvonását is. 

Mindezekre tekintettel, noha ezek csak lehetőségek, a tagállamoknak, köztük hazánknak is, 

célszerű lenne az éghajlatvédelmi kötelezettségek szem előtt tartása és teljesítése annál is 

inkább, mert ha a jogi következmények el is maradhatnak, a természetiek minden bizonnyal 

nem fognak. 
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Energiahatékonysági célkitűzések a 2012/27/EU irányelvben 
 

 

Abstract 
 

The reduction of total energy consumption is not only an environmental interest, but also promotes 

the long-term energy security and the competitiveness of the European market. Having recognized its 

significance, the European Union set a policy goal to save at least 20% of total primary energy by 

2020. The European Parliament and the Council Directive 27/2012/EU on energy efficiency (EED) 

have legitimated this objective. This article analyses and evaluates the three main objectives of this 

new energy efficiency directive. The final conclusion of this paper is that in spite of several 

deficiencies regarding EED, the regulation is being developed in the right way from an ecological 

point of view. 
 

 

1. Bevezetés 
 

Az energiafelhasználás csökkentésének a kérdése nem új keletű az Európai Unióban, 

hiszen már a ’80-as, de leginkább a ’90-es évektől kezdve terítéken van (MANCISIDOR, M. 

2009). Ennek ellenére Európa a mai napig elpazarolja a rendelkezésére álló energia 20%-át. 

Ebből a tényből kiindulva, valamint tekintettel arra is, hogy az energiahatékonyság javítása 

nem csupán környezetvédelmi érdek, hanem egyaránt szolgálja az ellátásbiztonságot és a 

versenyképességet, az Európai Unió azt a célt tűzte ki, hogy 2020-ra 20%-al csökkenjen az 

EU elsődleges energiafogyasztása a 2020-ra előrevetített helyzethez viszonyítva. E cél 

megvalósítását szolgáló jogszabályi környezet folyamatos fejlődésen megy át. 

Az alábbiakban az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelvre fókuszálok (a 

továbbiakban: az új energiahatékonysági irányelv). Ennek oka, hogy viszonylag „friss” 

jogszabályról van szó (hiszen ez váltotta fel az energia-végfelhasználás hatékonyságáról szóló 

2006/32/EK irányelvet), aminek az értékelése a hazai szakirodalomban a mai napig elmaradt. 

A 2006-os irányelv ökológiai szempontú értékelésével már foglalkoztam, így adódik a kérdés, 

hogy az új jogszabály mennyit lép előre az energiafelhasználás csökkentésére ható Európai 

Uniós szabályozás fejlesztésében? (BÁNYAI, O. 2013) 

Az alábbiakban mindenekelőtt röviden felvázolom az új irányelv felépítését, majd azt 

követően az energiafelhasználási célkitűzéseivel, illetve azok jellegével és tartalmával 

foglalkozom. Ennek alapvetően két oka is van, egyrészt e rövid írás terjedelmi korlátai nem 

adnak lehetőséget egy a jogszabály minden részletére kiterjedő, átfogó elemzésre, másrészt az 

említett energiafelhasználási célok az új szabályozás legmarkánsabb fejleményei közé 

tartoznak, így kiemelt figyelmet érdemelnek. 
 

 

2. Az új energiahatékonysági irányelv 
 

Az energiahatékonysági irányelvet az Európai Parlament és a Tanács 2012 októberében 

fogadta el, míg az Európai Unió Hivatalos Lapjában 2012. november 14-én jelent meg. A 

tagállamoknak az irányelvet 2014. június 5-éig kell implementálniuk [28. cikk (1) bekezdés.].  

Az irányelvet azért fogadták el, mert az energiafelhasználás csökkentése az Európai 

Unióban nem haladt megfelelő ütemben. Létezett ugyan egy irányelv az energia-

végfelhasználás hatékonyságáról, de az olyannyira általános és megfoghatatlan 
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követelményeket tartalmazott, hogy nem volt alkalmas arra, hogy komolyan megalapozza az 

energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos 20%-os célkitűzést (BÁNYAI, O. 2013). A 

szabályozást ezért fejleszteni kellett. Az Európai Bizottság által javasolt változathoz képest 

ugyan gyengébb (LO SCHIAVO, G. 2013), de a korábbi szabályozáshoz képest mindenképpen 

erősebb jogszabályi keret született általa az energiafelhasználás terén. 

Az irányelv alapvetően öt fejezetre osztható: az első részhez tartoznak a jogszabály 

tárgyával, hatályával, fogalom-meghatározásaival, valamint energiahatékonysági 

célkitűzéseivel kapcsolatos cikkek (1-3. cikk), a második rész az energiafelhasználás 

hatékonyságával (4-13. cikk), a harmadik az energiaellátás hatékonyságával (14-15. cikk) 

kapcsolatos, a negyedik a horizontális rendelkezéseket (16-21. cikk), míg az utolsó ötödik a 

záró rendelkezéseket (22-29. cikk) tartalmazza. 

Az irányelvi követelmények teljesíthetőségéhez és tagállami implementáció 

megfelelőségének vizsgálatához elengedhetetlen a megfelelő fogalmi tisztánlátás is. Az új 

európai jogi aktus az energiafelhasználással kapcsolatos fogalmi rendszer kialakításával is 

hozzátett a korábbi szabályozáshoz, bár csak részlegesen, és sok esetben az 

energiastatisztikáról szóló 1099/2008/EK rendelet fogalom-meghatározásaira támaszkodva. A 

jogszabály többek között meghatározza a primerenergia-fogyasztás, a végsőenergia-

fogyasztás, az energia-megtakarítás, illetve az energiahatékonyság fogalmát, ugyanakkor nem 

határozza meg az energiaintenzitás, továbbá csak részlegesen a primer-, illetve végsőenergia-

megtakarítás fogalmát. Tehát annak ellenére, hogy már égető szükség volt e fogalmak jogi 

definiálására, az eredmény csak részleges, úgyhogy továbbra is lehet hiányérzetünk. 

A jogszabály rendelkezései közül az alábbiakban a következő három energiafelhasználási 

célkitűzéssel foglalkozom részletesebben (SCHEUER, S. 2013): 

1) Az Európai Unió energia-megtakarítási célkitűzése (1. cikk, 3. cikk és a bevezetés 2) 

pontja) 

2) A tagállamok indikatív jellegű energiahatékonysági célkitűzései (3. cikk) 

3) Kötelező jellegű végsőenergia-megtakarítási célkitűzések (7. cikk). 

A fenti célok megvalósítását szolgáló eszközöket itt nem áll módomban bemutatni, de a 

példa kedvéért ki lehet emelni az alábbiakat: közintézmények példamutató szerepe, 

energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek bevezetése, energetikai auditok, fogyasztók 

tájékoztatása, fogyasztásmérés stb. 
 

 

3. Energiahatékonysági célkitűzések az új energiahatékonysági irányelvben 
 

3.1. Az Európai Unió energia-megtakarítási célja 
 

Az EU energiahatékonysági cselekvési tervében az Európai Unió célként tűzte ki, hogy 

2020-ra, az akkorra várható értékhez képest, 20%-al szeretné csökkenteni a primer energia 

felhasználását. Ezt az eredetileg nem kötelező jellegű, politikai célkitűzést erősíti meg az új 

energiahatékonysági irányelv, amikor is rögzíti, hogy az Unió 2020. évi energiafogyasztása 

nem haladhatja meg az 1474 Mtoe primerenergiát vagy az 1078 Mtoe végső energiát [3. cikk 

(1) bekezdés a) pont.]. Tekintettel arra, hogy 2020-ra 1842 Mtoe primerenergia-fogyasztást 

prognosztizáltak, az 1474 Mtoe primerenergia fogyasztás 20%-os csökkentésnek felel meg. A 

20%-os energiafelhasználás-csökkentési cél tehát jogi legitimitást kapott, így a célkitűzés 

immár kógens jellegű. Természetesen a célkitűzés szép és tökéletesen illeszkedik az Európai 

Unió fenntartható fejlődési stratégiájába, ugyanakkor mit sem ér, ha az irányelvben 

megfogalmazott minimumkövetelmények tagállami implementációja nem alkalmas annak 

megvalósítására. Egy tanulmány szerint ugyanis a jelenlegi irányelvi követelmények (pl. 

energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek, közszektor példamutatása, fogyasztók 
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tájékoztatása stb.) önmagukban még kevésnek fognak bizonyulni a 20%-os csökkentés 

megvalósításában (SCHEUER S. 2013). 
 

 

3.2. A tagállamok indikatív jellegű energiahatékonysági célkitűzései 
 

Az előbbi célkitűzés Európai Uniós szintű, úgyhogy a tagállamokat közvetlenül nem 

kötelezi. Tagállamokra levetített célokat ugyanis az irányelv nem fogalmaz meg, így azokat a 

tagállamoknak a közösségi célkitűzés figyelembevételével maguknak kell meghatározniuk és 

bejelenteniük az Európai Bizottságnak. Ezek az ún. indikatív tagállami energiahatékonysági 

célkitűzések. 

Az irányelvről készült hatásvizsgálat szerint ugyanis nem szükséges kötelező jellegű 

nemzeti célelőirányzatokat javasolni, azonban ha a 2013-as értékelés arra mutat rá, hogy ez 

veszélyezteti a 2020-as célkitűzés elérését, akkor a tanulmány szerint el kell mozdulni a 

kötelező jellegű tagállami célok irányába. 

Az új irányelvnek az energiafelhasználás csökkentésével kapcsolatos követelményei 

azonban éppen amiatt, mivel ezek a célok nem kötelező jellegűek, nehezen számon kérhetőek. 

Mindenekelőtt vizsgálni kell hozzá a tagállami célkitűzés megfelelőségét, s csak utána lehet 

vizsgálni azok esetleges elmulasztását. Nem szólva arról, hogy mivel a cél megvalósulásának 

tényével csak 2020-ban szembesülhetünk, az utólagos jogsértési eljárás nem tekinthető 

hatékony megoldásnak. Márpedig, tekintettel arra, hogy a klímaváltozás hatásainak enyhítése 

érdekében azonnali cselekvés szükséges, alapvető követelmény a hatékony jogérvényesítés 

(FAZEKAS, O. 2010). Ezt a tényt az ellensúlyozhatja, ha az Európai Bizottságnak akkor is 

lenne jogérvényesítési lehetősége, ha az irányelv teljesítésének időközi értékeléséből arra 

lehetne következtetni, hogy egy tagállam biztosan nem teljesíti a vállalásait. Ugyanakkor 

jogsértés, véleményem szerint, elméletileg abból is adódhat, ha egy tagállam nem határoz meg 

az irányelvnek megfelelő célkitűzést. Csakhogy ebben a kérdésben az irányelv olyan széles 

mérlegelési lehetőséget ad a tagállamoknak (pl. tekintettel lenni korábbi energiamegtakarítási 

célokra, a GDP alakulására, energiaimport, -export változására stb.), hogy nehéz lenne 

eldönteni, hogy megfelelő körültekintéssel fogalmazták-e meg a célkitűzéseket. Érdemes 

összevetni az új energiahatékonysági irányelv célkitűzéseit a megújuló energiaforrásból 

előállított energia támogatásáról szóló 2009/28/EK irányelv (ún. RED irányelv) céljaival. Ez 

utóbbi annyiban más, hogy ott az irányelv az Európai Uniós célkitűzésen túl, a tagállamok 

számára kötelező célkitűzéseket is meghatároz, így azok számonkérése is egyszerűbb. A 

kötelező jelleg nyilvánvalóan azt eredményezi, hogy amennyiben egy tagállam nem teljesíti a 

megújuló-energia részaránnyal kapcsolatos célértéket, úgy az Európai Bizottság jogsértési 

eljárást kezdeményezhet ellene. 

Időközben a tagállamoknak már 2013. április 30-ig meg kellett küldeniük a saját nemzeti 

célkitűzéseiket az Európai Bizottságnak. A beküldött információkból arra lehetett 

következtetni, hogy a tagállamok 2020-ig mindössze 16,4%-os primerenergia-megtakarítást 

és 17,7%-os végső energiamegtakarítást tűztek ki maguk elé, nem pedig az átfogó uniós 

célkitűzés eléréséhez szükséges 20%-ot. Ugyanakkor ez még nem tökéletesen megbízható 

értékelés eredménye, az Európai Bizottságnak 2014. június 30-ig kell benyújtania a 2020-as 

energiahatékonysági célok megvalósításában elért eredményekről szóló értékelését az Európai 

Parlament és a Tanács számára. 
 

 

3.3. Kötelező jellegű végsőenergia-megtakarítási célkitűzések 

 

A 7. cikkben előírt intézkedések adják az energiahatékonysági irányelv által kitűzött 

energia-megtakarítások felét, úgyhogy hangsúlyos rendelkezésről van szó. A 7. cikk szövege, 
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talán éppen emiatt, végeredményben eléggé összetett és nehezen értelmezhető. Az Európai 

Bizottság ezért annak érdekében, hogy megkönnyítse a tagállami implementációt, kiadott egy 

tájékoztatót az értelmezéséről. Mindenekelőtt azonban lássuk a 7. cikk energiahatékonysági 

célkitűzését: 

„(1) Minden tagállam energiahatékonysági kötelezettségi rendszert hoz létre. Ez a rendszer 

biztosítja, hogy egy adott tagállam területén működő, a (4) bekezdés értelmében kötelezett 

félnek minősített energiaelosztók és/vagy kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalkozások 

2020. december 31-ig megvalósítsák a halmozott végfelhasználási energiamegtakarítási 

célkitűzést, a (2) bekezdés sérelme nélkül. 

Az említett célkitűzés értelmében 2014. január 1-jétől 2020. december 31-ig minden évben 

az összes energiaelosztó vagy az összes kiskereskedelmi energiaértékesítő vállalkozás által a 

végső felhasználók számára évente értékesített energiavolumen 1,5%-ának legalább megfelelő 

új megtakarítást kell elérni a 2013. január 1-jét megelőző legutóbbi hároméves időszak 

átlagában…” 

Az Európai Bizottság értelmezését figyelembe véve, a fenti előírás azt jelenti, hogy az 

említett 7 év alatt összesen (2020. december 31-ig) legalább 10,5% új energiamegtakarítást 

kell elérni a végfelhasználók körében. Ugyanakkor azt is jelenti, hogy évente legalább 1,5% 

új energiamegtakarítást kell megvalósítani, azaz a már meglévőhöz az újat hozzá kell adni. Ez 

a gyakorlatban azt jelenti, hogy 2020. december 31-ig összesen legalább 42% végsőenergia-

megtakarítást kell elérni (halmozott végfelhasználási energiamegtakarítási célkitűzés). 
 

1. táblázat. Célkitűzések az energiamegtakarításban 2014-2020 között (Forrás: SWD (2013) 451 

végleges, 5.) 
 

Év Energia-megtakarítás (%) Összesen 

2014 1,5       1,5 

2015 1,5 1,5      3 

2016 1,5 1,5 1,5     4,5 

2017 1,5 1,5 1,5 1,5    6 

2018 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5   7,5 

2019 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5  9 

2020 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 1,5 10,5 

Összesen 42 

 

A fenti célkitűzés megvalósítása természetesen jogilag kötelező. A tagállamoknak 

biztosítaniuk kell, hogy az energiaelosztók, illetve kiskereskedelmi energiaértékesítő 

vállalkozások megvalósítsák azt, máskülönben közösségi jogsértést követnek el. Ugyanakkor 

a 7. cikk (2) bekezdése tartalmaz néhány kivételt, ami az 2020-ra realizálható energia-

megtakarítás mértékét felére(!) is csökkentheti (SCHEUER, S. 2013). Ez azt mutatja, hogy 

amennyiben a tagállamok élnek kivételek adta lehetőséggel, úgy az jelentősen leronthatja e 

cikk hatékonyságát (LO SCHIAVO, G. 2013). 

Mindenekelőtt ilyen kivétel a közlekedésben felhasznált energiavolumen (7. cikk 1. 

bekezdés.). Ez azt jelenti, hogy a kötelező jellegű végsőenergia-megtakarítási célkitűzések 

számításánál a közlekedésben felhasznált energiamennyiséget nem kell (egészében) 

számításba venni. E kivétel alkalmazása azoknál a tagállamoknál bírhat jelentős hatással, 

amelyekben elhelyezkedésüknél fogva jelentős mértéket ölt a közlekedési célú 

energiafelhasználás (pl. Málta, Ciprus stb.). Egyéb kivételek is vannak (pl. a kibocsátás-

kereskedelmi rendszerbe tartozó ipari tevékenységek által felhasznált energia vagy a 2008 óta 

eszközölt és 2020-ig kiható, ún. korai megtakarítások beszámítása), azonban ezek 

alkalmazása nem eredményezheti az uniós szinten megcélzott energia-megtakarítás 25%-nál 

nagyobb mértékű csökkenését. 
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4. Következtetés 
 

Végeredményben, az új irányelv kétségkívül előrelépett abban, hogy kötelező jogi 

kereteket adott az energiafelhasználás csökkentésének, ráadásul nemcsak relatív, hanem 

abszolút jelleggel. Ez azt jelenti, hogy megtette az első lépést annak érdekében, hogy az 

Európai Unió az energiafelhasználását abszolút jelleggel csökkentse. Ez az egyik 

legfontosabb elvárás ökológiai szempontból (BÁNYAI, O. 2013), hiszen ezáltal kezelhetők 

azok a negatív visszahatások (rebound effects), amelyek az energiahatékonyság egyszerű 

javításával együtt járhatnak (HENRYSON, J. ET AL. 2000). Vagyis környezetvédelmi 

szempontból az irányelv mindenképpen fejlődést jelent, még akkor is, ha – mint már 

említettem – hiányoznak a kötelező jellegű tagállami célkitűzések. Az irányelv fejlesztése a 

célok vonatkozásában – tekintettel arra, hogy már nem sok idő maradt hátra ahhoz, hogy 

2020-ra realizálni lehessen azokat –, véleményem szerint csak végső esetben indokolt. Ez 

akkor fordulhat elő, ha nagyon elhúzódnak azok a vizsgálatok és tárgyalások, amelyeknek a 

tárgya a tagállami indikatív célok megfelelősége. 

Utolsó gondolatként arra szeretném felhívni a figyelmet, hogy az európai jogalkotók nem 

voltak kellően következetesek, amikor az új irányelv címét megfogalmazták, ugyanis a 

jogszabály nem egyszerűen az energiahatékonyság javítására irányul, ennél sokkal komolyabb 

célkitűzése az energiafelhasználás abszolút csökkentése. Ez azonban nem tükröződik a 

jogszabály címében.  
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A KÁT német modellje 
 

 

Abstract 

 
The German Renewable Energy Act (EEG) came into force in the year 2000 and was the initial 

spark of a tremendous boost of renewable energies in Germany. The EEG distinguishes between the 

different renewable energy sources for remuneration; each source receives a different guaranteed 

price according to its generation cost and capacity (feed-in tariffs). Hungary applies the same 

instrument as Germany: there is fixed remuneration paid to electricity based on renewable energy 

sources. However, the Hungarian results are modest, partly due to the difference in energy policies of 

both countries, it is worth to examine whether the German rules makes effective. This presentation 

focuses on the key features of the German law. 

 

 

1. A német szabályozás jelentősége 

 

A megújuló energiahordozókból előállított villamos energia támogatására Európában 

alapvetően többféle modell jött létre (BÁNYAI O. 2013; OHMS, M. J. 2014). Az első a nálunk 

is ismert kötelező átvételi rendszer (KÁT), illetve az annak megfelelő „betáplálási 

kötelezettség,” amit Németországban mind a megújuló energiák, mind a kapcsolt 

energiatermelés ösztönzésére alkalmaznak (Einspeiseregelung). Ebben a modellben az 

elsőbbség biztosítása és a piacinál magasabb átvételi ár kikötése a meghatározó. A második 

modell a (svéd, brit, olasz, belga vagy lengyel jogból ismert) kvótaszabályozás, amelyben a 

megújuló energiák ára nem különbözik ugyan a többiétől, ellenben az energiatermelés 

többletköltségeit az arra kötelezett árampiaci szereplők ún. zöld bizonyítványok vásárlásával 

fedezik (az állam megszabja az általuk vásárolandó zöld energia vagy az azt helyettesítő zöld 

bizonyítványok arányát). Egy harmadik modellként a (francia és ír jogban alkalmazott) 

tenderrendszer értelmezhető, amelyben az állam által kiírt pályázat alapján a legolcsóbb 

ajánlatot tevő áramtermelő nyújthatja a szolgáltatást és támogatásban részesül (amit 

végeredményben a fogyasztók fizetnek meg). Ezt a módszert újabban a KÁT-tal kombinálva 

alkalmazzák. Elképzelhető megoldás lehet még a megújulókból való áramtermelés 

adókedvezményekkel való ösztönzése is (mint pl. Máltán és Finnországban). 

Az EU 2009-ben elfogadott ún. klíma-energia jogalkotási csomagja valamennyi tagállam, 

köztük hazánk számára is előírja, hogy 2020-ra milyen minimális részarányt kell elérni e 

tekintetben, s megszabja azt is, hogy milyen módon lehetséges a teljesítés érdekében a 

megújulók támogatása (ld. különösen a 2009/28/EK irányelvet a megújuló energiaforrásból 

előállított energia támogatásáról). A magyar kötelezettségek teljesítése során a német 

tapasztalatok – figyelemmel arra is, hogy Németország az uniós elvárásokat jelentősen túl 

kívánja teljesíteni – érdekesek lehetnek. A megújuló energiák támogatásának okai közt 

Németországban nem csak környezet-, illetve klímavédelmi és energiapolitikai okok állnak. 

Ezek is meghatározóak (pl. gondoljunk csak arra, hogy az ország 2022-re felszámolja 

atomerőmű-kapacitását, amit a megújuló energiáknak kell kiváltaniuk), de emellett fontosnak 

tartják még a társadalom bevonását, és ezen keresztül a demokrácia fejlesztését is (a 

kiserőművek decentralizált rendszeréhez decentralizált döntési struktúra illeszkedik). 
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A német szabályozás jelentős múltra tekint vissza, jogalapját a 2000-ben elfogadott, s azóta 

több jelentős módosítást is megért megújuló energia törvény (Erneuerbare-Energien-Gesetz, 

EEG) jelenti. A szabályozás hatására az első, bő két évtized alatt jelentősen nőtt a 

megújulókból előállított villamos energia aránya (FISCHEDICK, M. – SAMADI, S. – VENJAKOB, 

J. 2012), s a 2020-ig terjedő időszakra annak további megháromszorozódását prognosztizálják 

(SAINT-DRENAN, Y-M. – GERHARDT, N. – STERNER, M. 2012). A német modell jelentősége 

azonban nem csak Németországban, hanem egész Európában kétségbevonhatatlan, hiszen 

annak nyomán 2011-től már az EU is szabályozza a kötelező átvételi rendszert, és azt a 

tagállamok többségében alkalmazzák is (JACOBS, D. – MEZ, L. 2012). Ez a hatás 

nyilvánvalóan a szabályozás sikerességének tudható be. A némethez hasonló sikereket talán 

csak Spanyolország könyvelhet el (a spanyol KÁT-modellre ld. PAUSE, F. 2012). Az EU 

tagállamainak egyébként mindössze a harmada esetében valószínűsíthető, hogy a jelenlegi 

tendencia érvényesülése mellett teljesülnek majd az EU által rögzített megújulós arányok. 

Figyelemre méltó, hogy ezen tagállamok szinte mindegyike a kötelező átvételi rendszert 

alkalmazza, adott esetben más módszerekkel kombinálva (RAGWITZ, M. – HELD, A. 2012). 

 

 

2. A német szabályozási modell kialakulása 

 

A szabályozás kialakulása alapvetően három szakaszra bontható. Az első szakaszt (1990-

ig) a versenyjogi (kartelljogi) megközelítés jellemezte: a bíróságok kötelezték a 

monopolhelyzetben lévő szolgáltatókat a megújulókból előállított villamos energia átvételére. 

Ez a megoldás – gazdasági ösztönzés hiányában – elégtelennek bizonyult; erre született meg 

válaszként az első speciális törvény 1991-ben (Stromeinspeisungsgesetz). A mindössze 5 

szakaszból álló jogszabály fenntartotta a kartelljogi megközelítést (az átvételi kötelezettséget), 

de egyes technológiák (megújuló fajták) esetében a visszaélésszerű magatartásoktól független, 

általános kötelezettséggé alakította azt, valamint szabályozta az átvételi árat. Az ár 

természetesen kulcskérdés volt: a törvényi szabályozás nyomán már nem a szolgáltatók plusz 

költségei voltak a meghatározók, hanem a fogyasztói ár meghatározott százalékára váltak 

jogosulttá a termelők, ami nagyobb biztonságot jelentett számukra a szolgáltatókkal szemben. 

Ugyanakkor a piacliberalizációval járó árcsökkenés rontotta a beruházásaik megtérülését, és 

ellátás- (rendszer-) biztonsági tényezők is hátráltatták a megújulók erőteljesebb térhódítását. 

2000-től aztán szövetségi szinten egységes átvételi árat vezettek be (így megoldódott az egyes 

ellátási régiók túltelítettségéből adódó probléma), amely immár a termelési költségek 

megtérülésének az elvét érvényesítette. Ehhez persze differenciálni kellett a szabályozást, 

hiszen az egyes megújulós ágazatok (technológiák) költségei jelentősen eltérnek egymástól. 

Az árakat 20 évre garantálták, ami nagyfokú beruházási biztonságot teremtett, az átvételi 

kötelezettséghez pedig hozzákapcsolták a megújuló energiák elsőbbségét. 

 

 

3. A német szabályozási modell főbb elemei (2012 után) 

 

A német modellben a villamos energia hálózat üzemeltetők átvételi kötelezettsége több 

elemből tevődik össze. Először is, kötelesek a hálózathoz való hozzáférés során a 

megújulókból előállított energia számára elsőbbséget biztosítani, az ilyen elektromos áramot 

átvenni, s azt követően továbbítani (elosztani). Az energiatermelő a törvény szerint 

megjelölheti a számára legkedvezőbb csatlakozási pontot, illetve a bírói gyakorlat abból a 

vélelemből indul ki, hogy ez a hozzá legközelebbi, arra alkalmas csatlakozási hely (KOENIG, 

Ch. – KÜHLING, J. – RASBACH, W. 2013). A hálózat üzemeltetője azonban nemzetgazdasági 

(költség) szempontokra való hivatkozással elháríthatja ezt az igényt, és arra alkalmasabb 
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helyet jelölhet meg, illetve kínálhat fel. A hálózatüzemeltető kötelezettsége ugyanakkor – 

amennyiben az nem okoz számára aránytalan költséget – arra is kiterjed, hogy a 

csatlakoztatáshoz szükséges hálózati fejlesztéseket (a rendszer optimalizálását, pl. új 

transzformátor építését) elvégezze, illetve hogy a termelőnek a csatlakozáshoz szükséges 

beruházásait (pl. a vezetéképítést) tűrje (de azokat nem neki kell finanszíroznia). Ha pedig a 

hálózati kapacitás szűkös, akkor a hagyományos energiahordozók betáplálását megfelelően 

csökkentenie kell, illetve felmerül a kapacitás bővítésének az igénye. 

Mit sem érne persze az átvételi kötelezettség, ha nem lenne meghatározott időre előírva az 

átvett áram minimális átvételi ára (Mindestvergütung). Ez az ár nem egységes, hanem a 

beruházási és üzemeltetési költségek különbözősége alapján differenciált (attól függően, hogy 

vízerő; biogáz, biomassza, földhő, nap vagy szélerő hasznosítása történik-e). Az átvételi ár a 

létesítmény méretétől is függ, s az üzembe helyezés időpontjának függvényében csökken 

(degresszió, valójában egyfajta amortizációs szabályról van szó), vagyis egyedileg változik. 

Az ár tekintetében egyébként többször is változott már a szabályozás annak érdekében, 

hogy az minél pontosabban fejezze ki a beruházási költségeket, kövesse a műszaki fejlődést, 

és elkerülje a túltámogatottság negatív piaci következményeit. A 2012-es módosítások 

kifejezett célja pl. az, hogy a szélparkok, azon belül is főként az offshore létesítmények 

kiépülésének folyamatát felgyorsítsa, ennek megfelelően az átvételi árat 13-ról 15 

eurocent/kWh-ra emelték, míg a degresszió kezdő időpontját 2015-ről 2018-ra tolták ki. A 

biomassza esetén egyszerűsítették a szabályozást, és a negatív hatások elkerülése érdekében 

korlátozták, pl. a kukorica biogáz termelésre való felhasználását. Érdemleges módosítás az is, 

hogy a 10 MW-nál nagyobb teljesítményű erőművek már nem részesülnek támogatásban. Ez 

nyilvánvalóan a rendszer decentralizációjával függ össze, amit az energiaszerkezet nagyobb 

rugalmassága indokol (FAULTISCH, M. – LEIPPRAND, A. – HEY, Ch. 2012). A napenergia (PV) 

kapacitást a törvény szerint 52 GW-ra kell növelni (ehhez évi 2.500-3.500 MW kiépítése 

szükséges). Ennek az értéknek az elérését követően az új napenergia-kapacitások kiépítéséhez 

már csak az elsőbbségi követelmény kapcsolódik, de átvételi ár formájában nem kapnak 

további támogatást. 

Az átvételi ár az EEG 21. §-a alapján minden új létesítmény esetében az üzembe helyezés 

évétől számított 20 évre szól, ami megfelel az energiaágazat amortizációs ciklusának. Arról, 

hogy 20 év elteltével hogyan alakul az átvételi ár, a törvény nem rendelkezik. Ez azt jelenti, 

hogy 20 év elteltével is fennmarad a megújulókból termelt áram átvételi elsőbbsége, az 

átvételi ár viszont a nem megújulókból termelt áraméval lesz azonos, amit alapvetően a 

lipcsei áramtőzsde határoz meg (KOENIG, Ch. – KÜHLING, J. – RASBACH, W. 2013). 

Az átvételi áron való értékesítésen túlmenően a termelőnek arra is lehetősége van, hogy a 

megújulókból előállított elektromos áramot közvetlenül, akár a tőzsdén keresztül, akár azon 

kívül értékesítse. Ennek elősegítése érdekében az EEG piaci támogatás formájában egyenlíti 

ki az átvételi ár és a tőzsdei átlagár különbségét, illetve a tőzsdei értékesítés járulékos 

költségeit. Adott esetben (szükséglet-alapon) a biogáz-létesítmények számára a rendszerhez 

való rugalmas csatlakozást lehetővé tevő beruházások finanszírozásához (pl. gáztárolók 

építéséhez) is hozzájárul. Ennek a megoldásnak a választása esetén a termelő az átvételi árnál 

nagyobb bevételre is szert tehet, ha éppen a tőzsdei árfolyam magas a kereslet felfutása miatt, 

és jobban integrálható a megújuló-alapú energiatermelés az energiaellátó rendszerbe (új 

szabályról lévén szó, még nem ítélhető meg e támogatási forma eredményessége). 

Jóllehet, minden hálózatüzemeltetőt terhelik a csatlakozással, átvétellel és az 

ellentételezéssel kapcsolatos kötelezettségek, e terheket azonban szövetségi szinten elosztják, 

vagyis aki az átlagosnál több zöld áramot vesz át, annak igénye keletkezik azokkal szemben, 

akik annál kevesebbet vesznek át. Egy következő lépésben az átvett áramot a 

hálózatüzemeltetők értékesítik az áramtőzsdén. Mivel az áram tőzsdei ára nem fedezi a 

megújulókból származó energia költségeit, ezért ahhoz a szolgáltatók (akik az áramot 
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eljuttatják a fogyasztókhoz, azaz a végső felhasználókhoz) arányosan hozzájárulnak (EEG-

Umlage, ennek mértéke 2014-ben kb. 6 eurocent/kWh, enyhén emelkedik). Ez a költség a 

fogyasztókra áthárítható, tehát végeredményben a fogyasztók fizetik a hagyományos és a 

megújuló energia termelés költségei közötti különbözetet (KOENIG, Ch. – KÜHLING, J. –

RASBACH, W. 2013). 

 

 

4. Néhány időszerű jogi kérdés 

 

4.1. Alapjogi problémák 

 

A német szabályozásnak a magasabb rendű, alapvető jogokat és szabadságokat rögzítő 

rendelkezésekkel való összeegyeztethetősége három vonatkozásban merül fel: a) viszony a 

szövetségi alaptörvényben rögzített jogokkal, b) az Európai Unió Működéséről szóló 

Szerződés 107. cikkében szabályozott, nem megengedett állami támogatásokkal, c) valamint a 

34. cikkben garantált áruk szabad mozgásával kapcsolatban. 

a) Alkotmányjogi szempontból különösen a vállalkozás szabadságának a korlátozása miatt 

merülnek fel kérdések. A Szövetségi Alkotmánybíróság több határozata (1996. 01. 09. 2 

BvL/95; 2002. 01. 03. 2 BvR 1827/01) abból indult ki, hogy nincs szó aránytalan 

korlátozásról (van ugyan korlátozás, de az nem akadályozza meg a nem megújulókból való 

termelést, illetve az ilyen energia átvételét, vagyis a szabályozás csupán a 

foglalkozásgyakorlás mikéntjét érinti). Mára azonban a korábbi ítéletek érvelése nem 

feltétlenül tartható, mivel az utóbbi 2-3 évben a magánjogi köntösbe bújtatott átvételi ár 

kifizetése, illetve továbbhárítása már a korábbiaknál sokkal erőteljesebb jogi szabályozás és 

állami kontroll mellett, a privátautonómia kizárásával történik. Ennyiben felmerül, hogy az 

átvételi ár (a Szövetségi Ab. ún. szénfillér-ügyben hozott döntése tükrében) egyfajta – 

alkotmányellenes – különadóként értékelendő. 

b) A legizgalmasabb jogkérdések egyike, hogy a német szabályozás vajon az EUMSz 107. 

cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak minősül-e, s így az Európai Bizottság 

ellenőrzése alá esik-e. Az EU Bírósága korábban nemleges választ adott erre a Preußen 

Elektra ügyben (C-379/98). A bírói érvelés egyik meghatározó eleme volt, hogy az EEG 

alapján az állami költségvetést semmilyen fizetési kötelezettség nem terheli, vagyis valójában 

magánjogi szerződések alapján kifizetett ellentételezésről van csupán szó. A bíróság a 

környezetvédelmi közérdek fennállását is megállapította, mint ami miatt az áruk szabad 

mozgásának korlátozása fenntartható. Azóta persze sokat változott a német joganyag, illetve 

további, releváns ítéletek születtek, amelyekben új szempontok merültek fel (különösen a C-

48/99 sz. Stardust Marine és a C-280/00 sz. Altmark Trans ügyekben), vagyis a kérdést 

érdemes újra feltenni. Egyesek szerint kérdéses a szabályozás megfelelősége, mert számos 

vállalkozást mentesít a kötelező átvételi árhoz való hozzájárulás alól, míg mások szerint az 

utóbbi ítéletek tanulságai egyértelműen a német modell mellett szólnak. A Bíróság újabban 

kritériumokat dolgozott ki az ún. általános érdekű gazdasági szolgáltatásokra, ami azért 

érdekes, mert ha pusztán ezekért nyújt kompenzációt egy tagállam, akkor a kifizetés nem 

minősül állami támogatásnak. Ennek alapján nincs szó állami támogatásról. Az állami 

támogatás következő tényállási elemei megvalósulnak ugyan: a kötelező átvétel csak egy 

meghatározott körben (vagyis a nem megújulók kizárásával) érvényesül, illetve a támogatás 

versenytorzító, kereskedelemkorlátozó hatása is vitán felül fennáll. Ugyanakkor, a Bíróság 

negyedik kritériumát tekintve, mivel továbbra sincs szó a tagállami költségvetés 

szerepvállalásáról, összességében a válasz végül nemleges (BEHLAU, V. 2012). 

c) Amennyiben a németországi megújulókhoz kapcsolódó átvételi kötelezettség (elvben) 

alkalmas arra, hogy az áramimportot korlátozza, nem érvényesül az áruk szabad mozgása. Ezt 
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azonban a tagállam által előtérbe helyezett közérdek igazolhatja (gondoljunk csak a Cassis de 

Dijon-formulára; C-120/78 sz. ügy, EBHT 1979, 649.). Az persze, hogy a megújulók 

masszívan emelkedő aránya mellett a környezet és az egészség védelmére való hivatkozás 

meddig állhatja meg a helyét, erősen vitatható. 
 

 

4.2. Néhány szabályozási sajátosság és probléma 

 

a) Figyelemre méltó megoldás, hogy Németországban a kizárólag megújuló 

energiahordozót hasznosító erőművekre nem terjed ki a kibocsátási kvótarendszer hatálya, így 

az érintett létesítmények valójában kettős támogatottságot élveznek. Erre egyébként az uniós 

szabályozás nem ad semmiféle felhatalmazást, de az Európai Bizottság ez idáig még nem tette 

kifogás tárgyává (KEMFERT, C. – DIEKMANN, J. 2012). 

b) Az átvételi ár kifizetésének két általános feltétele van: az áramot kizárólag megújuló 

energiahordozóból, illetve metánból termeljék (ez alól a biomassza ágazatban van kivétel); 

illetve (2009 óta) a termelőnek (pl. a saját fogyasztását szolgáló áramot kivéve) minden, általa 

termelt energiát fel kell ajánlania a hálózatüzemeltetőnek. Korábban fordított volt a helyzet: a 

hálózat üzemeltetőjének a termelő által felajánlott valamennyi áramot át kellett vennie. Az új 

szabályozás révén a termelők kevésbé spekulálhatnak az áram árának rövid távú 

ingadozásaira, kritikával illethető viszont, hogy az előírás mellől a szankció hiányzik (SALJE, 

P. 2012). 

c) A speciális szabályok nem csak az eltérő (beruházási és társadalmi) költségeket és 

műszaki lehetőségeket (az ellátó rendszerbe történő integráció sajátosságait) érvényesítik, 

hanem a környezeti hatásokat is. Pl. a védett természeti területről származó szélenergiára nem 

érvényes az átvételi ár, a vízerőműveknél figyelembe veszik a vizek jó állapotának a 

követelményeit (már csak azért is, mert az EU-nak a Víz Keretirányelvben meghatározott 

célkitűzései e téren biztosan nem teljesülnek majd határidőre), számít a létesítmény 

területigénye is (pl. hogy a napelemeket háztetőkre és nem zöldterületekre helyezik ki), vagy 

hogy milyen (fenntartható) gazdálkodásból származik a biomassza. Utóbbira vonatkoznak a 

legbonyolultabb fenntarthatósági követelmények (ROSSNAGEL, A. – BENZ, S. 2012; 

LASKOWSKI, S. R. 2012). 

d) Talán a leginkább differenciált árszabályozás a szélerőműveké, amelyhez több egyéb 

eszköz (különböző bónuszok, de még állami támogatás is) kapcsolódik, s amely 2004 óta 

különbséget tesz a szinte végtelen lehetőségeket hordozó tengeri és a szárazföldi szélparkok 

között (SCHOMERUS, Th. – SCHMIDT, M. 2012). A tengeri területeken állandó és erős a szél, 

viszont a szélparkokat (pl. idegenforgalmi és természetvédelmi okokból) csak a parttól 

mintegy 20 km-re lehet telepíteni, ami jelentős költségtöbblettel jár. Ezt azzal kompenzálja a 

szabályozás, hogy esetükben a hálózatra történő csatlakozás költségeit a termelő helyett a 

hálózat üzemeltetőjére hárítja, s különböző bónuszok járnak a nagyobb távolság, vízmélység 

vagy épp a gyors kivitelezés alapján (SCHÜTT, M. – SOBOTTA, S. 2012). 

e) A szabályozás ellentmondásosságát szemlélteti, hogy egy a közelmúltban, (norvég 

forrásból származó) több százmillió euró befektetésével megvalósított gázerőműnek még a 

beüzemelésére sem kerülhetett sor, mert az abban termelt villamos energiával szemben előnyt 

élveznek a megújulók. 
 

 

5. Zárszó 

 

Az EEG-t 2012-ben úgy módosították, hogy a megújuló energiahordozók folyamatosan 

növekvő részarányát írja elő. Eszerint 2020-ra 35%-ot, majd tízévente további 10-10%-kal 

2050-re összesen 80%-ot kell elérni. Ilyen arányok mellett nem meglepő, hogy a megújuló 
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ágazat a német energiapiac különleges szegmense (amely nehezen illeszkedik az alapvetően 

versenyalapú energiapiachoz), komoly költségkihatásokkal jár (különösen a napenergia 

esetén, amely a legdrágább villamosenergia-termelési technológia, és amelyhez a 

legmagasabb ár tartozik), és a villamosenergia-hálózattal szemben is jelentős kihívást jelent (a 

hálózatfejlesztés, rendszerstabilitás terén). A beruházások megtérüléséhez szükséges a 

kiszámítható szabályozás, azaz az átvételi ár előre, meghatározott időszakra történő 

garantálása, és az építkezésekkel kapcsolatos területhasználati konfliktusok kezelése is. A 

szabályozás eddigi eredményessége különösen a magas költségek okán vitatható, ugyanakkor 

kétségtelen tény, hogy az eltelt, alig másfél évtized alatt jelentősen hozzájárult a műszaki és a 

gazdasági fejlődés felgyorsulásához, e téren a versenyhez, illetve az energiarendszer 

decentralizációjához. Bizonyos externális költségek (pl. a negatív környezeti hatások) 

csökkenését is eredményezte (bár ezt, pl. a biomassza kapcsán sokan vitatják). Ami a 

szabályozás jellegét illeti, említést érdemel még, hogy a sokféle árkategória és kivételes 

szabály miatt meglehetősen nehezen áttekinthetővé vált, s hogy egyes szegmenseiben (pl. a 

napenergia szektorban, amely a költségek jelentős részét adja, miközben árampiaci 

részesedése egyelőre alig néhány százalékos) költséghatékonyságról aligha beszélhetünk. 

Ahhoz, hogy az említett eredményeket elérhesse a szabályozás, bizonyos külső körülmények 

kedvező alakulása is kellett, mint amilyen a társadalmi elfogadottság növekedése (pl. az 

érintett lakosság bevonása, számukra befektetési lehetőségek biztosítása, valamint 

munkahelyteremtés révén – ZOELLNER, J. – SCHWEITZER-RIES, P. – RAU, I. 2012), a 

technológia alkalmassága (pl. a repüléstechnika eredményeinek felhasználása) vagy a sikeres 

intézményesülés (pl. a hatósági hatáskörök átszabása – BRUNS, E. – OHLHORST, D. 2012). 

 

A kutatómunkát a TÁMOP-4.2.4B/2-11/1-2012-0001 sz. projekt keretében oktatói rövid 

tanulmányúthoz nyújtott Campus Hungary ösztöndíj és az MTA Bolyai János Kutatási 

Ösztöndíj támogatta. A publikáció elkészítését a TÁMOP-4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0041 

számú projekt támogatta; a projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap 

társfinanszírozásával valósult meg. 
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Kovács Enikő
1
 

 

Energiatudatosság megjelenése a magyar közép- és felsőoktatásban 
 

 

Abstract 

 
People have been facing the harmful effects of industrial activities on the environment for more 

than a century. It is necessary to curb certain global changes in the immediate future. A wider use of 

renewable energy sources will need to be introduced as soon as possible. An energy-conscious, 

adamant generation of young people will need to be trained, consequently, schools will have to 

become the scenes of energy-conscious education. Both public education and higher education have 

an excellent teaching potential regarding renewable energies, especially in the case of geography. The 

work on shaping a new, environmentally conscious mentality needs to be started in the early stages of 

public education so that it could become fully elaborated in higher education. To achieve it, we need 

innovative-thinking and open-minded educators, as well as continuously updated textbooks. 

 

 

1. Háttér 

 

A fenntarthatóság globális témakör, melynek jelentősége a jogszabályalkotás színterétől a 

hétköznapi életvitelen át, az oktatásba történő integrálásáig aktuálisan meghatározó 

nemzetközileg és lokálisan egyaránt. 

A Rio+20 elnevezésű világ-csúcstalálkozó (2012) egyik jelentős célkitűzése, hogy a 

fenntarthatóság jegyében 2030-ig a megújulók jelenlegi globális hasznosítási aránya 

megduplázódjon (30%-ra). A világ energia igényének 13%-át jelenleg már megújuló 

hordozók használatával oldják meg, és ezt az értéket az Európai Unió (EU) „Energia 2020” 

stratégiája alapján Magyarországnak is el kell érnie 2020-ig. Hazánk nemzeti célul jelölte 

meg, az előirányzott 13% helyett, a 14,65%-os hasznosítási arányt. Az EU stratégiai 

célkitűzése, hogy tagországai 20% százalékkal csökkentsék az üvegház gázok kibocsátását, 

20%-kal növeljék a megújuló energiahordozók használatának arányát, valamint 20%-kal 

csökkentsék az energiafelhasználás arányát (EC.EUROPA.EU). Mindezek mellett Magyarország 

Nemzeti Energiastratégiájában megfogalmazza, hogy 2030-ra növelni szeretné a fenntartható 

energiaellátás arányát hazánkban. Több szintűek tehát, a megújulók hasznosítására vonatkozó 

előirányzatok, melyek a globálistól a nemzetállamokig egymással összefüggnek. 

Mindezek elérése érdekében a fiatal generációkat is tudatosan az energiahatékonyságra 

szükséges ösztönözni. A környezettudatos egyénné válás elsődleges színtereként jelölhető 

meg napjainkban már az óvoda, ám hangsúlyosabb jelentőségű a középiskola, valamint a 

felsőoktatás. Ezen intézményeknek a közeljövőben pozitív, tudatos, fenntarthatóságért tenni 

képes fiatalok nevelést szükséges képviselnie. Kulcsfontosságú, hogy az iskola keretet 

biztosítson az energiafelhasználással kapcsolatos ismeretek oktatásának, illetve információval 

szolgáljon arra vonatkozóan, hogy milyen veszélyekkel és lehetőségekkel kell szembenéznie a 

mai kor emberének. 

Mindezen ismeretekre vonatkozó tartalmak az iskolai alapdokumentumokban – például 

Nemzeti Alaptanterv (NAT) –, illetve központi kimeneti követelményekben (felsőoktatás) is 

megjelennek. A kérdés az, hogyan valósulnak meg ezen előírt központi kívánalmak az 

oktatásban, valamint milyen mértékben kerülnek meghirdetésre energiahatékonyságot 

elősegítő kurzusok a felsőoktatási intézményekben. 

                                                 
1
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2. A fenntarthatóságot szolgáló oktatás 

 

Amíg régebben megfelelt, hogy egy tanár vagy szakember csak a saját 

tudományterületéhez értsen, ma már elvárhatóvá vált, hogy horizontálisan széles körű 

ismertekkel rendelkezzen (CZIPPÁN K. – HAVAS P. – VIKTOR A. 2010). A fenntarthatóság 

folyamatos megújulást kíván társadalmi szinten, melyhez nagyfokú rugalmasságnak kell 

társulnia, főként az oktató-nevelő munkát végző szakemberek esetében. A tudományok közti 

ismeretrendszerek éppúgy nem különíthetőek el egymástól, mint a környezeti rendszerek. 

Ebből a szempontból kellő nyitottságot, együttműködési készséget igényel a pedagógusoktól, 

amely révén sokrétűen el tudják magyarázni a tanulóknak, hogy miért is fontos egy-egy 

tananyagrészt megtanulni, illetve hogyan tudják alkalmazni majd azokat a saját éltükben. Az 

„LLL” – Life Long Learning” kifejezést érvényesnek szükséges tekintenie önmagára minden 

tanárnak, főként, hogy éppen erre neveljük a következő generációt, akitől nem csak a 

munkaerőpiac várja el ezt, hanem a globális környezeti problémát megoldani szorgalmazók is. 

 

 

3. Megújuló energiák a középiskolai oktatásban 

 

A Nemzeti Alaptanterv (NAT) megfogalmazza, túl azon, hogy a tanuló megismeri a 

természet, társadalom működését, tartsa értéknek az élővilág változatosságának megőrzését. 

A fenntarthatóság és környezettudatosság elve meghatározza, hogy az egyén mindenkor 

törekedjen a környezetkímélő magatartásra. Felelősségteljes és erőforrásokat tudatosan, 

takarékosan alkalmazó nemzedék nevelkedjék fel (NEMZETI ALAPTANTERV 2012). 

A NAT kilenc olyan kulcskompetenciát fogalmaz meg, mellyel minden közoktatásból 

kilépő fiatalnak rendelkeznie szükséges. Amikor ezekhez a kompetenciákhoz rendeljük a 

megújuló energiák témakörét, láthatjuk, hogy mindegyiket tudjuk általa fejleszteni (1. 

táblázat). 

Ennek érdekében az oktató-nevelő munkát segítő iskolai tankönyvek, segédletek, 

taneszközök a fenti célnak meg kell, hogy feleljenek, továbbá tartalmilag az energiatudatos 

felhasználói módokat és lehetőségeket szükséges bemutatniuk. 

Egy földrajz tankönyvekre kiterjedő elemzés tapasztalatai alapján megállapítható, hogy az 

egymást követő évfolyamokon fokozatosan bővül a megújuló energiákra vonatkozó ismeret. 

Ugyanakkor, hogy a tankönyvekben nem jelenik meg – a jelentőségének arányban – az 

alternatív energiaforrások megismertetése. A tankönyvek messze nem használják ki a téma 

feldolgozásában rejlő ismeretátadás és szemléletformálás lehetőségeit, még a globális 

problémákkal fogalakozó magasabb évfolyamokon sem. Nem jelennek meg a tudatos 

energiafelhasználóvá válást segítő gyakorlati tanácsok sem (PAJTOKNÉ TARI I. – BARABÁS J. – 

KISS B. – MIKA J. 2011). 

Napjainkban az internet jó lehetőséget kínál az aktuális információk terjesztésére. Ezt 

hivatott kihasználni az Interneten elérhető, ingyenes multimédiás alkalmazás, melyet 

nEtSZKÖZKÉSZLET-nek (http://netszkozkeszlet.ektf.hu) kereszteltek (PAJTÓKNÉ TARI I. 

2008). A látványos és jól strukturált felület főként a földrajztanárok, valamint a tanárjelöltek 

szakmai munkáját segíti, de az érdeklődő diákok számára kiváló önállóan végzett 

ismeretszerzéshez és kutatáshoz. Jól hasznosítható az energiatudatosságra nevelés 

célkitűzéseinek megvalósításában is. A tartalom a Nemzeti Alaptanterv és a Kerettantervek 

rendelkezéseit veszi alapul. 
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1. táblázat. A kulcskompetenciák fejlesztése a megújuló energiaforrások témakörében 
 

Kulcskompetencia Fejlesztés a megújuló energiaforrások oktatásával 

Anyanyelvi kommunikáció 
A megújuló energiákhoz köthető új alapfogalmak, technológiák, módszerek szavai 

által szókincsbővítés, szakmai kifejezések alkalmazása. 

Idegen nyelvi 

kommunikáció 

A téma egész Földre kiterjedő érintettségét figyelembe véve – a globális 

energiaproblémák megoldásának, az új energiahasznosítási módozatok, valamint a 

megújuló energiahordozók alkalmazási lehetőségeinek megértése nemzetközi, idegen 

nyelvű szövegek megértése által. 

Matematikai kompetencia 
A megújuló energiához kapcsolódó matematikai képletek megoldása – természeti, 

gazdasági, társadalmi, környezeti, egyéni adatok alapján. 

Természettudományos 

kompetencia 

A megújuló energia, így a tudatos energiafogyasztás a fenntarthatóság témakörében 

természettudományos ismereteken alapszik, tehát, valamennyi ide sorolható tárggyal 

kapcsolódik.  

Digitális kompetencia 

A megújuló energiahordozók kapcsán számos számítógépes alkalmazás áll 

rendelkezésre – digitális tananyagok, internetes felületek, adatbázisok, tudásbázisok, 

aktuális információk, dokumentumok, ábrák, képek, grafikonok, kooperációs csatornák 

stb. 

Hatékony önálló tanulás 

A nyomtatott, a digitális, internetes források, ismeretanyagok sok lehetőséget 

biztosítanak az önálló ismeretszerzésre a megújuló energiákkal kapcsolatban, mely 

tanári irányítással, később önállóan is hatékonyan megvalósítható.  

Szociális és állampolgári 

kompetencia 

Az energiaprobléma globális kihívásainak megoldása közös összefogással valósítható 

meg, melyben az egyén hajlandósága és együttműködése kulcsfontosságú a közösség 

érdekében.  

Kezdeményezőképesség és 

vállalkozói kompetencia 

A fenntarthatóságért cselekvő generáció energiatudatos viselkedése kezdeményező és 

vállalkozói személetet igényel természeti, gazdasági, társadalmi, egyéni szinteken 

egyaránt.  

Esztétikai-művészeti 

tudatosság és 

kifejezőképesség 

A természeti és épített környezet iránti szépérzék, a hagyományok és művészeti 

alkotások az energiatudatosság kapcsán megjelennek – stílusirányzatok, technológiák 

megjelenítése, környezet és természetközeliség, jövőképalkotás művészi eszközökkel 

(kép, animáció stb.).  

 

Komplexitása révén kiemelt szerepe van a földrajzoktatásnak abban, hogy rávilágítson az 

egész bolygót ért környezetkárosító hatások mechanizmusaira, annak természeti, gazdasági és 

társadalmi hátterére, valamint a globális problémák lehetséges megoldásaira. Ezt bizonyítja az 

is, hogy mind a NAT, mind a kerettanterv a középiskolában tananyagként jelöli meg a 

globális környezeti problémák földrajzi vonatkozásait (ÜTŐNÉ VISI J. 2009). Felsőoktatási 

vonatkozásban fontos hozzátenni, hogy a mester földrajztanár képzési kimeneti követelménye 

előír számos fenntarthatóságot szolgáló, környezettudatossághoz, továbbá 

energiatudatossághoz kapcsolódó, megújuló energiákra is kiterjedő szakmai tudást és 

kompetenciát a leendő tanár számára. 

A földrajz tananyagok energiaszemléletű megvizsgálása során kiderült, hogy a megújuló 

energiák témája a földrajztanításban szinte minden témakörben helyet kaphat, melyet az 2. és 

3. táblázat hivatott bemutatni. 

Az energiaoktatás terén korlátozó tényezőt jelent, a fentiekben említett ismerethiány 

mellett, az esetleges továbbképzések, illetve oktatási csomagok finanszírozása. 

Továbbképzés, tájékoztató kiadványok nélkülözhetetlenek ahhoz, hogy a közoktatás a 

fenntartható energiahasznosításra vonatkozó központi követelményeknek megfeleljen. 

Energiatudatosságot a gyakorlatban látott és szerzett tapasztalatok mélyítik el a tanulóban, 

ami általuk az otthon lévő felnőttekre is kihat. Ennek pedig az a feltétele, hogy maga az iskola 

mutat példát a felhasználás takarékos módjainak bemutatásával, azaz olyan technológiákat, 

energiatakarékos eszközöket alkalmaz, ami költségkímélő. Mindezen ismeretek és eszközök 

beszerzése azonban forrásokat igényel az intézményektől (EURÓPAI BIZOTTSÁG 2006). 
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2. táblázat. Példák a megújuló energiaforrások megjelenésére a természetföldrajzi témákban 
 

Témakör Tananyag Hangsúlyos Megújuló energiákhoz kapcsolódás 

Csillagászati 

földrajz  

Naprendszerünk 

csillaga, a Nap 
A Nap földi hatásai 

A földi élet kialakulásában és 

fenntartásában betöltött jelentősége 

Csillagászati 

földrajz 

Űrkutatás, 

mesterséges holdak 

Távérzékelés, 

meteorológiai 

műholdak 

Tudás a légköri folyamatokról: a 

szélenergia hasznosítására alkalmas 

területek  

Geoszférák 
A föld belső 

szerkezete 

A föld belső hője – 

geotermikus gradiens 

A geotermikus hőből nyert energia 

hasznosításának lehetőségei 

Geológia Ásványok, kőzetek 

Fosszilis 

energiahordozók 

képződése 

A hagyományos és megújuló 

energiahordozók összehasonlítása 

Hidrogeográfia 
A tengervíz 

mozgásai 
Árapály jelenség 

Az árapály erőművek által termelt 

energia, mint megújuló energiaforrás 

Hidrogeográfia Felszíni folyóvizek 

Folyók szakasz-

jellege, vízhozama, 

édesvizek védelme 

A felsőszakasz jellegű – kellő esésű – 

folyók energiájának hasznosítása 

vízerőművekben (környezetkímélő 

megoldás) 

Klimatológia 

Légköri folyamatok, 

a szél, földi 

légkörzés 

A légkör jelentősége, 

védelme 

A szélerőművek telepítésére alkalmas 

területek, szélenergia hasznosítás 

Klimatológia Időjárás, előrejelzés 

Szélsőséges időjárási 

jelenségek gyakoribbá 

válása 

A fosszilis energiahordozók 

használatának következményei, a 

megújuló energia előnyeinek 

tárgyalása („tiszta energia”) 

 
3. táblázat. Példák a megújuló energiaforrások megjelenésére a társadalomföldrajz témákban 

 

Témakör Tananyag Hangsúlyos Megújuló energiákhoz kapcsolódás 

Világgazdaság Gazdasági szerkezet 
A gazdasági szektorok 

energiaellátása 

A megújuló energia bevonásának 

jelentősége világviszonylatban  

Világgazdaság Az ipar átalakulása 
Új technológiák és 

iparágak megjelenése 

Megújuló energiákat hasznosító 

eszközök megjelenése (háztartások 

szintjén is) 

Energiagazdaság Energiahordozók 
Fosszilis és megújuló 

energia 

A hagyományos és megújuló 

energiahordozók összehasonlítása 

Népességföldrajz 
Világnépesség 

növekedése 

Népesség növekedése, 

nemzetközi 

összefogás  

Az egyre növekvő energiaigények 

kielégítése, mely a fenntarthatóságot 

szolgálja 

Településföldrajz 
Települések 

átalakulása 

Újra vonzó a falusi 

élet 

Önellátó, megújuló forrásokat 

hasznosító falvak bemutatása, passzív 

házak előnyei 

Közlekedés-

földrajz 

Közlekedési módok, 

eszközök 

Fosszilis 

energiahordozók, mint 

üzemanyag 

Bio-üzemanyagok hasznosítása 

közlekedési eszközök üzemanyagaként 

 

 

4. Megújuló energiák a felsőoktatásban 

 

Energiatudatosság, valamint a megújuló energiák hasznosítása terén ma joggal várhatjuk el 

a különböző felsőoktatási intézményektől, hogy kínálatában megjelenjen a megújuló 

energiákra vonatkozó ismeretek. Ennek megvizsgálása érdekében áttekintésre került 5 hazai 

egyetem és 2 főiskola, továbbá 5 európai uniós ország 32 egyetemének képzése. Ez a kutatás 

első körben főként egyetemekre terjed ki, valamint csupán helyzetképet hivatott bemutatni , 

hiszen a teljes képzési kínálat feltárásához az összes intézmény adataira szükség lesz. A 

külföldi országok esetében elsőbbséget élveztek azok, akik a megújuló energiák 
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hasznosításában jártasabbak, de legalább is rendelkeznek már ilyen jellegű tapasztalatokkal. 

Kulcsszavas honlap és dokumentumelemzés módszerével történt a vizsgálat, ahol a 

kulcsszó a „megújuló energia” (’renewable energy’) volt. Az egyetemek és a 2 főiskola esetén 

nem volt kikötés a képzés jellege, minden szakmaterületre, szakirányra kiterjedt a 

mérnökképzésen, a művészeti ágakon keresztül a tanárképzésig. Szintén fontos hozzátenni, 

hogy szak, képzés, kurzus és tananyagtartalom egyaránt átnézésre került. A vizsgálat célja, 

hogy átfogó képet adjon a jelenlegi helyzetről, illetve az európai uniós és a hazai kínálat 

összehasonlításáról. 

Eredményként, jelenlegi áttekintési állapotnál elmondható, hogy 32 európai uniós 

egyetemből 20 intézményben van megújuló energiákat tartalmazó oktatási kínálat. Az eddig 

vizsgált magyar felsőoktatási intézményeknél pedig mindenhol fellelhető a megújulók 

oktatása. 

Az európai uniós és magyar intézményeket összehasonlítva, megfigyelhetjük, hogy 

mindkettő esetében a mérnöki képzésben jelennek meg leggyakrabban a megújuló energiák. 

Ezt a gazdasági és tudományos képzések követik (4. táblázat). Sajnálattal állapítható meg, 

hogy a tanárképzés esetében – a vizsgálat jelen szakaszában – energiatudatosságra utaló 

oktatási tartalom nem lelhető fel, pedig – ahogy korábban leírásra került – a tanárok esetében 

a kimeneti követelményben szerepelnek ezek az ismeretek. Minden bizonnyal, 

előfordulhatnak ilyen tartalmak, ám ez a kutatás szigorúan vett kulcsszavától való eltérést, 

illetve részletesebb dokumentumelemzést igényel. 

Biztató azonban, hogy annál az intézménynél, ahol a képzésben nem jelent meg megújuló 

energia, ott is vannak ilyen irányú törekvések. Például valamilyen kutatást végeznek a 

témában, projektek futnak, vagy a „Hírek” rovatban cikkeznek az aktuális információkról. 

 
4. táblázat. Hazai és európai uniós felsőoktatási intézmények megújuló energiákhoz kapcsolódó 

képzési kínálata szakterületek szerint 
 

Képzési területek találati rangsora 

MAGYARORSZÁG 

Képzési területek találati rangsora 

EURÓPAI UNIÓ 

Mérnöki (4) Mérnöki (10) 

Gazdasági (3) Tudományos (7) 

Tudományos (2) Gazdasági (4) 

Műszaki, Mezőgazdasági (1) Környezetvédelmi (2) 

Környezetvédelmi (0) Műszaki, Mezőgazdasági (1) 

 

Említésre érdemes egy hazai és egy német intézmény, akik egymással partneri viszonyt 

hoztak létre, nem véletlenül. Az egri Eszterházy Károly Főiskola Földrajz Tanszékén jelenleg 

Magyarországon egyedülállóként, alapképzésen „Megújuló energiaforrások” elnevezésű 

szakirányt hirdet, melynél a tanegységek nevei is híven tükrözik a tartalmat (5. táblázat). 

Elmondható, hogy nagy az érdeklődés iránta, hiszen az elmúlt évben a másodéves 

hallgatók 2/3-a választotta. Ez nem csak jó alapot biztosít bármely hazai vagy külföldi 

megújulókkal foglalkozó mesterképzésen történő továbbtanuláshoz, hanem alkalmassá teszi a 

végzetteket, hogy a helyi erőforrásokhoz köthető, zöldenergiás programokban vegyen részt. 

Ennek a gyakorlati készségnek a kialakítását segíti elő a tanszék hallgatói számára a TÁMOP-
4.2.2.A-11/1/KONV-2012-0016 projektjével, amelynek címe: „A megújuló természeti 

erőforrások potenciális hasznosíthatóságának komplex vizsgálata az éghajlatváltozás 

tükrében, egy energetikailag fenntartható modellrégió kialakítása céljából magyar-német 

közreműködéssel.” 

Ennek az alapkutatásnak a megvalósítási időszakában – 2012. október - 2015. január – az 

elsajátított elméletet valós munkájuk által gyakorolhatják a leendő szakemberek. Külföldi 

tanulmányútra is módot ad a pályázat, hiszen a Kasseli Egyetemmel (Universität Kassel) 
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partnerségben valósul meg, aki már gyakorlottabb ebben a témában. Fontos megemlíteni, 

hogy a képzési kínálat tekintetében a külföldi egyetemek közül egyedül itt szerepel konkrétan 

a meghirdetett szakban a „megújuló energia” kifejezés. Nevezetesen a mérnök 

mesterképzésben (MsC) ’Renewable Energy and Energy Efficiency’. 

 
5. táblázat. Az EKF geográfus (BSc) szak megújuló energia szakirányának szaktantárgyai 

 

Bolygónk energiakészletei Energetikai anyagismeret 

Energiagazdaság, energiapolitika A műszaki rajz alapjai 

Az energiatermelés környezeti hatásai Energia és háztartás 

Biomassza energetikai alkalmazásának 

alapismeretei 
Földrajzi kutatási módszerek 

A biomassza energetikai alkalmazásának 

alapjai 
Projektmenedzsment 

A geotermikus energia alkalmazásának 

alapjai 
Térinformatika I. 

A szélenergia alkalmazásának alapjai Önkormányzati ismeretek 

A vízenergia alkalmazásának alapjai Kommunikációs technikák 

A napenergia alkalmazásai Energetikai ellátó hálózatok 

Megújuló energiás projektek finanszírozási lehetőségei 

 

 

5. Összegzés 

 

A fosszilis energiahordozók helyett, a megújulókra történő váltás aktuális kérdés, mely 

„cselekvő” társadalmat igényel. Ennek kapcsán az energiatudatos fogyasztóvá nevelés 

megjelenése hazánk köz- és felsőoktatási intézményeiben stratégiai fontosságú feladattá vált. 

Mindez megfelelő tartalmú tananyagokkal, tankönyvekkel, továbbá a témából felkészült, 

innovatív tanárokkal valósítható meg. Mind a közoktatás, mind a felsőoktatás kiváló 

lehetőségekkel rendelkezik a megújuló energiák oktatására vonatkozóan, ami főként igaz a 

földrajzra. Már a közoktatásban szükséges elkezdeni a gyakorlatias szemléletmód kialakítását, 

ami igazán a felsőoktatásban teljesedhet ki. 
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Mérnöketikai értekezés a mérnök környezettudatos energiafelhasználási 

magatartásáról 
 

 

Abstract 

 
Engineers create and operate technology by which they transform the world of nature. There is no 

economic development, no growth of standard of living, no improvement of quality of life, no 

sustainable development without engineers. A big challenge in our world is that material resources 

will become exhausted. Engineers could do much to solve that problem and there are other global 

problems those could be solved by work of engineers. Engineers have great moral responsibility 

because their work transforms almost the whole natural world. 

 

 

1. A mérnöki munka sajátosságai 

 

A mérnök munkája nélkül az emberi javak létrehozásának jelenlegi szintje elképzelhetetlen 

lenne. Képtelenek lennénk a természetet megismerni, az ásványkincseket a felszínre hozni, az 

energiát előállítani, termelni, közlekedni és komfortosan élni. Mindez miért van így? Azért, 

mert a mérnök hozza létre a technikát, és működteti a technikát. Az ipari forradalom óta a 

technikai fejlődés jelenti a társadalom számára azt a húzóerőt, amely javította a 

termelékenységet és emelte az életszínvonalat. A technikai fejlődés eredményeként a világban 

orvosolni lehetett a tömeges szegénységet és a tudatlanságot. A gazdasági fejlődéssel tehát 

társadalmi problémák is megoldódtak, és visszatért az emberek hite abba, hogy a 

tudományok, a technika, és a gazdaság fejlődése egy jobb életet tud számukra biztosítani. A 

XX. század hetvenes éveitől azonban érezhetővé vált az is, hogy a fejlődés nemcsak jót hozott 

az ember számára, hanem új problémákat is indukált. Ráadásul ezek nehezebben megoldható, 

globális problémák lettek, amelyek az emberiség egésze számára nagy kihívást jelentenek. Az 

IPCC jelentésben felvázolt jövőkép elszomorító. Ebben a klímaváltozás, az 

élelmiszertermelés, az erőforrás pazarlások (víz és energia), a demográfiai helyzet és a 

szennyeződésnövekedés terén előrevetített paraméterek és ezek világméretű következményei 

ez emberiség léte szempontjából is óriási veszélyeket hordoznak. A javasolt megoldások 

közül az épületek energiahatékonysági mutatóinak az emelése (világítás, hűtés-fűtés, 

szigetelés), az iparban – az energiatermelésben – és a közlekedésben új energiatakarékos 

technológiák bevezetése, csak mérnöki munkavégzéssel valósíthatók meg. 

A mérnök munkájával egyaránt tud az emberiség jótevője is lenni, de képes rettenetes 

következményű károkat is okozni a természetben és embertársai életében, testi épségében, 

egészségében. A világban a nélkülözés sokféle lehet: éhezés, lakáshiány, ivóvízhiány, 

tudáshiány, egészségügyi ellátáshiány, szabadságjogok hiány, a nők egyenlőségének hiánya, 

az egészséges környezet hiánya, a gazdasági és társadalmi életünk fenntarthatóságának hiánya 

(SEN, A. 2003). Már nem elég Sen, vagy Friedman alapján gondolkodunk a fejlődésről, mert 

napjainkban a fejlődés már csak fenntartható fejlődésként értelmezhető. Sen szerint a fejlődés 

azt jelenti, hogy a cselekvő ember a különböző szabadságjogaival élve a gazdaságban és a 

politikában, egyre jobban képes létét kiteljesíteni és jobbá tenni (SEN, A. 2003). Ez egy 

alapvetően filozófiai tartalmú megközelítése a fejlődés fogalmának. Friedman közgazdászi 
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értelmezése ehhez képest szűkítő, hiszen GNP (GDP) növekedést, a személyes jövedelmek 

növekedését, iparosodást, technológiai haladást, társadalmi modernizációt ért rajta 

(FRIEDMAN, B. 2010). A fenntartható fejlődés gondolata tartalmazza először azt, hogy a 

termelésben a racionális és haszonelvű döntések mellett az erkölcsi motívumoknak is szerepet 

kell kapniuk. Nem adhatjuk át a jövő nemzedékeknek rosszabb állapotban a természeti 

világot, mint amilyen állapotban mi kaptuk a felmenőinktől. Az a gazdasági növekedés, 

amelynek az alapja a mérnöki munka, Friedman szerint egészségesebb és erkölcsösebb 

embereket és igazságosabb társadalmat eredményez, ahol a fenntartható fejlődés elve 

érvényesülhet. A mérnök pedig sajátos foglalkozása miatt ezekért a legtöbbet teheti, hiszen a 

fizikai világban gazdaság működtetése az ő tudása és munkája nélkül lehetetlen. A 

technológiai fejlesztést és a termelési innovációt is ő adja a társadalom számára, ezért 

munkája és személye nélkül nincs sem gazdasági növekedés, sem életszínvonal emelkedés, 

sem életminőség javulás, és nincs fenntartható fejlődés sem! 

 

 

2. Környezettudatos energiafelhasználás a mérnöki tevékenységben 

 

Napjainkban a környezeti világunk veszélyeztetése olyan probléma, amelyet bár 

individuálisan élünk át, de az egész emberiség számára problémát jelent, és a kezelése is 

globális összefogást igényel. Az egészséges környezethez való jog harmadik generációs 

emberi jogként és állampolgári jogként is védett jogtárggyá vált, amelyet nemzetközi jogi, 

valamint nemzeti alkotmányok és nemzeti környezetjogi jogszabályok rögzítenek. Földünkön 

a legtöbb ország számára problémát jelent a környezeti erőforrások kimerülése, mert ezek az 

ipari és technikai fejlődés létalapjai. A termelés nemzetközivé válása és az intenzív 

világkereskedelem következménye az lett, hogy a lokális környezeti ártalmak mellett globális 

környezeti ártalmakkal is szembe kell nézniük az embereknek és az államoknak. 

Az Európai Közösségben a gazdasági integráció elmélyülése miatt korán szembe kellett 

nézni a környezeti problémákkal, amelyek először azokban a direktívákban fogalmazódtak 

meg, amelyek a kereskedelmi akadályok leküzdése céljából születtek. Amikor kidolgozták 

1973-ban a Közösségi Környezeti Akcióprogramot, amelynek kitűzött célja az életminőség és 

az életszínvonal javítása volt, nyilvánvalóvá tették, hogy a növekedést csak a természeti 

környezet megőrzésével (ez fenntartható fejlődés elvének burkolt megfogalmazása) lehet 

elérni. Az Akcióprogramban leírt konkrét célok ezt teljes mértékben alátámasztják. Ezek a 

következők (BÁNDI, GY. 2001): 

 a szennyezés és a környezeti ártalmak megelőzése, megszüntetése 

 kielégítő ökológiai egyensúly fenntartása 

 a természeti erőforrások ésszerű használata 

 élet és munkakörülmények javítása 

 környezeti szempontok figyelembevétele (várostervezésben és földhasznosításban) 

 környezeti problémák nemzetközi megoldása 

 emberi egészség védelméhez való hozzájárulás 

 intézkedések globális környezetvédelmi célból. 

A környezetvédelemben megfogalmazott szubszidiaritás elve azt jelenti, hogy a kötelező 

közösségi irányelveket be kell tartani, de a nemzeti normák ettől szigorúbbak is lehetnek. 

Ilyenkor természetesen ezeket kell követni. A megosztott felelősség elve alapján a Közösségi 

Környezeti Politika Programja az lett, hogy „a fenntartható fejlődés végső célja elérése 

érdekében kitűzött közelebbi céljai és meghatározott feladatai csak a társadalom minden 

rétegének, a gazdaság minden résztvevőjének bevonásával, az összes érintett szereplő 

összehangolt, partneri együttműködésével valósítható meg”(BÁNDI GY. 2001). De a 
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különböző társadalmi csoportok közül a jogalkotó politikusok mellett a mérnökök jutnak 

meghatározó szerephez. 

A mérnöknek a mindennapi munkavégzés során – ha számukra fontos az Európai 

Közösség környezetjogi alapelveinek betartása –, a következő magatartásokra kell 

törekedniük:  

 A gazdaságban olyan technikát kell előállítani és működtetni, amely kisebb 

energiafelhasználású, kevesebb szennyezőanyag kibocsátású, tehát kevesebb környezeti 

ártalommal jár. 

 A tervezés során már érvényesíteni kell a kedvezőbb környezeti hatások 

figyelembevételének, és a természeti erőforrások ésszerűbb felhasználásának a 

szempontjait. 

 A technikát folyamatosan kell fejleszteni, hogy a tudományos eredményeket minél 

hamarabb és minél jobban fel tudjuk használni a környezet megőrzésében és 

javításában. 

 A mérnöknek tisztában kell lennie a szennyező fizet (tehát ő állja a környezeti ártalmak 

megakadályozásának és megszüntetésének a költségeit) elvvel. 

 A mérnöknek azt is tudnia kell, hogy a nemzetközi jog szerint egyik állam sem okozhat 

a másiknak környezeti kárt, és figyelembe kell venni a fejlődő országok érdekeit is, ha 

szennyező iparágat telepítenek, vagy veszélyes hulladékot exportálnak ezekbe az 

országokba. 

 A mérnöknek kész kell lennie arra, hogy a környezetvédelem nemes céljainak 

érvényesülése érdekében ne csak hazai, európai uniós, hanem világméretű (pl. az ENSZ 

szakosított intézményeivel vagy az OECD-n belül) együttműködést tanúsítson. 

Bár a környezetvédelmet mindenki számára oktatni kell, hiszen ez mindenki ügye, a 

műszaki felsőoktatásban különösen nagy hangsúlyt kell helyezni a környezettudatos 

magatartás oktatására. A mérnöki kamarák etikai-kódexében is fontos értékként szerepel a 

környezettudatos mérnöki magatartás. A mérnöki munka sajátosságai miatt a környezettel 

kapcsolatos ártó cselekmények közül az ő felelőssége vethető fel legelőször, és a 

legsúlyosabb felelősségként. Az ok igen egyszerű. Ő ipari méretekben, hosszú időn keresztül 

képes környezeti ártalmakat előidézni, erőforrásokat pazarolni, negatív irányban hatni a 

természeti környezet valamennyi meghatározó elemére (éghajlatra, levegőre, vízre, talajra, 

flórára és faunára, felszínre, zajszintre stb.), és mindezért a tevékenységért még fizetséget is 

kap. A fenntartható fejlődés elérésében 5 ágazatnak kiemelt szerepe van: ipar, energia, 

közlekedés, agrárgazdaság, turizmus. Ebből a felsorolásból az első 3 alapvetően a mérnöki 

tevékeny által meghatározott. 

Az EU környezetvédelemmel kapcsolatos direktívái gyakorlati magatartási szabályokat 

adnak a magyar mérnökök számára is. Ezek elsősorban az állami intézmények általi 

igazgatási eljárásoknak és eszközöknek a konkrét alkalmazását és betartását jelentik. 

Tételesen felsorolva: bejelentés, nyilvántartásba vétel, osztályozás, engedélyezés, 

termékminősítés, konkrét tilalmak és kötelezések, ellenőrzés és monitoring, gazdasági 

eszközök alkalmazása. Az állam részéről ezek a mérnöki munka szabályozásának az eszközei. 

Sajátos engedélyezési követelmény a környezeti hatásvizsgálat, mert e nélkül bizonyos 

projektekre – például az energiaiparban – nem adható ki fejlesztési hozzájárulás. A 

tanulmányokat a fejlesztő, tehát az engedély kérelmezője készítteti el, de csak a 

fejlesztőmérnökre támaszkodva lehet korrektül bemutatni azt, hogy a projektlétesítmény 

hogyan fog hatni a környezetre. Az EU tagállamaiban már kötelező auditált mérőállomásokat 

is működtetni, és a környezet elemeivel kapcsolatos értékeket összegyűjteni, valamint az 

országos adatokat továbbítani az EU megfelelő szervei felé. A mérnöknek már a természet 

különböző elmeire vonatkozó uniós határértékeket is ismernie kellene (pl. kibocsátási, 
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beavatkozási határértékeket ugyanazon környezeti elemre). Ráadásul nemzeti programok és 

vállalati intézkedési tervek és szabályok is léteznek, amelyeket szintén figyelembe kell vennie 

a munkája során. 

A környezet -és természethasználóra telepített felelősségnek sokféle formája létezik. A jogi 

felelősségi formák több jogágban is megjelentek. A közigazgatás a hatóságok által kiszabott 

bírságokkal és szabálysértési szankciókkal, a büntetőjog sokéves letöltendő 

szabadságvesztéssel, a polgári jog a veszélyes üzem emelt szintű kártérítési felelősségével 

„honorálja” a normaszegéseket. Elévülés sem kezdődik a jogellenes állapot fennállásáig, a 

felróható magatartású személynek pedig kötelessége a környezetet vagy a természetet a 

károsítás előtti szintre helyreállítani, a megfelelő védekezést kialakítani, és akár azt is el kell 

viselnie, hogy gazdasági tevékenységét korlátozzák, egy időre felfüggesszék vagy 

végérvényesen betiltsák. Ha a cselekményt a kamarai etikai fegyelmi eljárás során komoly 

vétségnek ítélik meg, akkor legsúlyosabb szankcióként a kamarai tagságát is elvesztheti az 

ilyen mérnök. Véleményem szerint a mérnöki felelősségi formák közül az olyan erkölcsi 

felelősség a legfontosabb, amit a mérnöknek önmaga iránt és embertársai felé kell éreznie. 

Hiszen a jogi és a kamarai szankcionálás csak akkor következik be, ha kiderül a szabályszegő 

kiléte. Önmaga elől azonban senki nem futhat el… 

 

 

3. A mérnök erkölcsi felelőssége 

 

A mérnöki etikában elfogadott álláspont az, hogy „a technikával kapcsolatos döntések, 

intézkedések – mindig etikai döntések is –, hiszen jelentős következményei lehetnek az 

emberi életre”(NAGY G. 1997). 

Napjainkban az élethez való jog és az emberi méltósághoz való jog nemcsak a 

halálbüntetés eltörlését, a kínzásmentességet, a kegyetlen és megalázó büntetések és eljárások 

elkerülését, az orvosi és tudományos kísérletek hozzájáruláshoz való kötését jelentik, hanem a 

jogot az egészséges környezethez, ahhoz, hogy olyan természeti világban éljünk, melynek 

elemei nem jelentenek komoly veszélyforrást az emberre. A jelenlegi termelési folyamatok 

már a jogok alanyát, az embert veszélyeztetik. Az embert, aki hús-vér természeti lény, tehát 

ártalmas környezetben elpusztul, az elpusztult embernek pedig méltósága nincs. Tehát a 

súlyos környezeti hatást elszenvedő embernek sérülnek az alapvető emberi jogai is. Nagy 

felelőssége van tehát annak a személynek, aki szabad akaratából, saját előny szerzése végett 

szegi meg a jogszabályokat, és így a környezetben jelentős, olykor visszafordíthatatlan 

károsodást idéz elő. Ha mindez emberi életet, egészséget követel, akkor az előidéző 

felelőssége még nagyobb. Legtöbbször a gazdaságra hivatkozva viselkednek így, azonban a 

gazdaságosságra hivatkozás mögött alapvető motivációként az elvtelen haszonszerzési 

törekvések húzódnak meg. Mérnöki segédlet nélkül ez nem történhetne meg. 

Sokkal összetettebb az a probléma, amikor jelentős nemzetközi érdekcsoportok extraprofit 

szerzési céllal idéznek elő tevékenységükkel jelentős környezeti ártalmat. Nemcsak termelés 

áthelyezés miatt, hanem energia kitermelés és előállítás miatt is előállnak ezek a történések. A 

fejlődő országokban a határértékek, illetve határértéket túllépőkre vonatkozó szankciók 

kedvezőbbek az ilyen tevékenységet végző vállalatok számára, mint a fejlett országokban, 

ahol fejlettebb a környezetvédelem is. Ilyenkor még azt az erkölcsi kérdést is meg kell 

fogalmazni, hogy más országok, illetve kontinensek embere nem ér annyit, mint a saját 

honfitársunk? Egyik ember élete a világban nem ér annyit, mint a másiké? Neves 

közgazdászok, így Kornai János is többször utaltak már arra, hogy a természet megóvása csak 

úgy lehetséges, ha tetteinkben etikai szempontok is érvényesülnek (KORNAI, J. 1983). 

A mérnöknek tisztában kell lennie azzal, hogy a mérnöki szakmák között milyen 

különbség van a környezet igénybevétele szempontjából, így azzal is, hogy az energia 
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előállítása, kitermelése, szállítása, felhasználása olyan tevékenység, amely fokozott veszélyt 

jelent a környezet számára. Szakmájának művelése során tehát fokozottabban kell a 

biztonsági szempontokat érvényesíteni (különösen az atomenergia előállításakor), és egyre 

kíméletesebb technikákat alkalmazni. Állandóan mérni kell, és komolyan venni a kibocsátási 

határértékeket és más mértékrendelkezéseket. A keletkező hulladékok zöme is környezetre 

veszélyes hulladék, ezért gyűjtésük, tárolásuk, kezelésük, elhelyezésük, szállításuk 

jogszabályok által szabályozott. Bűntett az, ha a szabályokat megszegve tevékenykednek. A 

mérnöknek, ha vezető beosztásban dolgozik, felelősséget kell éreznie azért is, hogy 

munkatársai is szabálykövető módon viselkedjenek. Hiszen a környezettel kapcsolatban 

nemcsak a ténylegesen megtörtént, tehát a külvilágban megvalósult negatív hatású 

cselekmény megítélése fontos, hanem az is lényeges, hogy a cselekvő tudatában elég már a 

gondatlan viszonyulás is a tetthez. Tettünknek súlyos büntetőjogi következménye lesz, így mi  

bűntettért felelünk az igazságszolgáltatás szervei előtt. A kellő körültekintés elmulasztása, 

vagy könnyelműen bízni a következmények elmaradásában tudati magatartások nem adhatnak 

felmentést akkor, amikor a tét az emberi lét létalapjának, a természeti környezetnek a 

védelme. Hazánkat ma a gazdasági élet sok területén az 1700-as évek második felének angliai 

állapotaihoz lehet hasonlítani. Erről az időszakról Adam Smith írt „Az erkölcsi érzelmek 

elmélete” című művében. SEN szereti idézni ezeket a smith-i gondolatokat, amikor a 

szándékos környezetkárosításról beszél: „A modern idők „tékozló és kétes vállalkozói” a 

levegőt és a vizet szennyezik” (SEN, A. 2003). SEN a kapitalista etikát bizonyos területeken 

korlátozott jelentőségűnek tartja. Véleménye szerint a környezetvédelemben ez az etika 

azonban teljesen csődöt mondott, ezért van szükség jelentős állami szabályozásra. A 

gazdaságban azonban a legtöbb közép és nagyvállalat foglalkoztat mérnököket, akiknek 

tisztában kell lennie a termelés vagy szolgáltatás emberre és természetre gyakorolt negatív 

következményeivel. 

A technikával kapcsolatos mérnöki döntéseknek és intézkedéseknek is van erkölcsi oldala. 

A technikát, bármennyire is az emberi fejlődés záloga, alá kell tudni rendelni az emberi élet és 

egészség magasabb rendű értékszempontjainak. A személyes előnyt is alá kell rendelni a 

modern társadalomban és gazdaságban bizonyos etikai elveknek, így az igazságosságnak és a 

jövő generáció érdekeinek. Erich Fromm gondolatait mindenkinek ajánlom a figyelmébe: 

„Mennyire szeretem önmagam, ha elpusztítom az embertársamat és a természeti 

környezetemet?” (FROMM, E. 1993). A mérnöki felelősségbe bele kell tartoznia az emberi 

lények, más természeti lények és a jövő generációk sorsa iránti aggódásnak is. A modern 

technika világában, a globális környezetszennyezés korában csak egy életközpontú erkölcsön 

alapuló mérnöki munka tudja boldogítani az embereket. 

 

 

4. Összegzés 

 

A környezettudatos mérnöki magatartás kialakulásának sok feltétele van. Az egyik 

legfontosabb feltétel egy olyan személyiség, aki stabil értékrenddel bír. Az ilyen ember szereti 

embertársát, és ezért humánumból sem tenne olyat, amivel a másik ember életét, egészségét 

károsítaná. Tiszteli is a másikat, egyenlőnek tartja önmagával, ezért nem akarja a másik 

ember alapvető jogait tettének következményeivel csorbítani. Jó mérnökként igyekszik a 

kockázatot minimalizálni, és a tervezésben és működtetésben a lehető legnagyobb biztonságra 

törekedni, természetesen a termeléshez kapcsolódó paraméterek és határértékek betartása 

mellett. Mások iránti felelősségtudatból és saját érdekében is jogkövető magatartású 

mindenben, így a környezetet nagymértékben igénybevevő mérnöki munkában is. Ellenáll a 

korrupciónak, amely azért is veszélyes, mert anyagi vagy más előnyök érdekében a szabályok 

megszegésével jár. A szabályszegéssel előálló következmények pedig szétterülnek a 
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természetre és a társadalomra is. Tisztán kell látnia azt is, hogy a környezetbarát tevékenység 

megtérül, mert az ilyen célú kutatások eredményinek alkalmazása termelékenységnövekedést 

és profitnövekedést is eredményez. A társadalmi „megtérülése” pedig óriási. 

A helyes mérnöki magatartást elméletben sokkal könnyebb meghatározni, mint a 

gyakorlatban tanúsítani. A sok gátló külső körülmény csak a felelősség áthárításhoz szolgáltat 

érveket. Fontos, hogy legyen meg a mérnökben egy erős belső eltökéltség, akarat az iránt, 

hogy ne csak szakmailag, hanem erkölcsileg is feleljen meg az elvárásoknak a mérnöki 

munka gyakorlása során. Az értékek elsajátítását és a szemléletformálást már a képzés során 

nyújtani kell a leendő mérnökök számára. Ez elsősorban a mérnöki etika tárgy oktatásának 

feladata. 
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