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1. Bevezetés 

 

1.1. A kutatási téma motivációja és jelentősége 

 

Szent-Györgyi Albert Válogatott tanulmányok c. kötetében megjelent, az 1970-ben írt: Az 

őrült majom (The Crazy Ape) c. művének előszavában ezt írta:  

„Nem lehet kétséges, hogy az emberiség történelmének egyik legkritikusabb szakaszát éli, 

amely a nem túl távoli jövőben könnyen az ember teljes pusztulásával végződhet. Számtalan 

tanulmányt írtak már e válság okairól és az elhárítás módozatairól. Elemezték katonai, 

politikai, társadalmi, gazdasági, technikai és történelmi szempontokból. Egy tényezőről 

azonban általában mindenki megfeledkezett: s ez maga az ember – az ember mint biológiai 

egység és egész.” 

„Az emberiség úgy növekszik, mint a kígyó. Időnként levedli régi bőrét, és új bőrre tesz szert. 

Úgy tetszik, ez a folyamat az emberiség történelmének forrongó és nyugodt periódusaival esik 

egybe. Erasmus, a reneszánsz bölcs tett különbséget a történelem forrongó és nyugodt 

szakaszai között. A forrongó időszakokban történtek a hirtelen változások. Minél gyorsabb 

volt az átalakulás, annál nagyobb volt a zavar. Két kérdésre kell felelnünk tehát: mi teremtette 

meg azt az éles átmenetet, amelyet napjainkban élünk meg, és hogyan illeszkedhet be az 

ember most formálódó új bőrébe? A végső kérdés nyilván az, hogy képes lesz-e túlélni az 

emberiség a ma élő emberek mesterkedéseit, akik – úgy látszik – gyakran inkább őrült 

majomként, mint épeszű emberként cselekszenek.” [Szent-Györgyi A. 1983.] 

 

Ennél pontosabban talán ma sem lehet megfogalmazni kutatási témám egyik fő motivációját. 

 

Egyre többet foglalkozunk a megújuló energiaforrások, így pl. a biomassza-, nap-, 

geotermikus-, szél-, és vízenergia felhasználása, az ún. zöldenergia kihasználása döntő 

szerepbe kerül a jövő energiaforrása tervezésekor. Az olaj és a földgáz – annak ellenére, hogy 

még ma is úgy bánunk vele - nem kifogyhatatlan. Kutatások szerint a Föld még hatalmas 

készleteket rejt, de ennek jó része „elméleti olaj”, mert bizonytalan helyeken van: pl. 

tengeralatti lelőhelyen, vagy mélyen az Arktisz jege alatt található, továbbá a harmadik világ 

országaiban, ahol mindennapos veszélyt jelent a polgárháború, terrortámadás, szabotázs. 

Mindez azt jelenti, hogy rövidtávon még biztosan fogunk rendelkezni kellő mennyiségű 

nyersolajjal és földgázzal, de a könnyen kitermelhető mennyiség egyre kevesebb lesz. 

[Svéhlik Cs. 2007.] 
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A nehezen megtalálható és kitermelhető szénhidrogén nemcsak áremelkedésekhez, hanem 

erős áringadozásokhoz is vezet, ami miatt még nehezebben lehet majd megjósolni, meddig is 

tart ki a kitermelhető készlet és kik lesznek azok, akik számára az elérhető lesz. Jóllehet – a 

palagáz-, és olaj bámulatos gyorsasággal óriási ígéretté, a zöldenergiák versenytársává látszik 

válni, hosszú távon is, de éppen nem szokványos kitermelési technológiáik komoly veszélyt 

jelentenek a környezetre. E körülmények fokozott figyelmet generálnak a megújuló energiák 

kiaknázási lehetőségeit kutató szakemberek munkájára.  

 

Az olcsó energiahordozókra épülő gazdaság időszakának végével, és az éghajlatváltozást 

előidéző hatótényezők csökkentésére irányuló erőfeszítések következtében a 21. században az 

emberiség visszatér a földi lét alapjaihoz. A környezeti elemek és természeti erőforrások: a 

talaj, a víz, a levegő minősége, az energia, valamint az ezekhez való hozzáférés lesz a 

legfontosabb kérdés. Ebből adódóan, egy olyan geopolitikai és természeti adottságokkal 

rendelkező ország, mint hazánk sikere jelentős mértékben függ attól, hogy a hagyományos 

energiahordozókra épített gazdasági modellt hogyan tudja egy alternatív gazdasági modellel 

felváltani. Döntő kérdés az is, hogy a felváltani kívánt modellből származtatható externális 

hatásokat (importfüggőség, ellátásbiztonság, energiaszegénység) hogyan tudja csökkenteni, 

pozitív előjelűvé alakítani, miközben egyensúlyra törekszik a környezeti elemek és rendszerek 

által nyújtott szolgáltatások igénybevétele és a fejlődési igények kielégítése között.  

[NFM 2011.] 

 

1.2. A kutatás célkitűzései 

Kutatásom célja a magyar viszonyok között kiaknázható megújuló energiák 

felhasználhatóságnak átfogó vizsgálata, az energiafelhasználás összetett hatásainak 

bemutatása, valamint egy olyan vizsgálati módszer kidolgozása, amellyel egy adott 

helyszínen a megújuló energia használatok környezetre gyakorolt hatásainak elemzése 

elvégezhető.  

Számtalan kutatás foglalkozik a megújuló energiák, rendszerek termeléstervezési, ütemezési 

kérdéseivel. Ellátási lánc szinten is kutatják az egyes energiatermelési stratégiák 

alkalmazásának hatásait. Aránylag kevés azon kutatások száma, melyek azt vizsgálják, hogy a 

megújuló energiák egy-egy típusának kiemelt alkalmazása milyen összetett hatást gyakorol a 

környezetre.  

A célom olyan módszer kidolgozása volt, amely segít feltárni a rendszerek összefüggéseit és 

képes a döntés-előkészítés támogatására. Ehhez nyújtott bázist kutatóhelyem, a Széchenyi 
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István Egyetem - Környezetmérnöki Tanszék, mert a tanszék kutatásainak a környezetelemzés 

az egyik fő profilja. 

 

1.3.  A témaválasztás indokai, a feladat ismertetése 

Környezetmérnök tervezőként gyakran találkozom energiapolitikai problémákkal, hatásokkal. 

Hatásvizsgálatok készítése során az adatfeldolgozások megmutatják a mai helytelen 

trendeket, a tervezett beruházások energiagazdálkodásának kellő környezetvédelmi 

megfontolás nélküliségét. A jogszabályok szabályozzák, bizonyos keretek között terelik a 

nagy energiafelhasználású ipari beruházásokat. A BAT (best available techniques) elérhető 

legjobb technika alkalmazása kötelező 2006-tól, de a sajnálatos módon rendkívül magas 

vezetékes földgázellátottság miatt a földgáztól eltérő energiaforrások alkalmazása még nem 

gyakori. 

 

Megvizsgálandó a hazai energiafelhasználás szerkezete, az ellátás biztosításának távlati 

módja. Az EU előírások és a lehetőségek vizsgálata, amelyekkel megoldást adhatunk a 

globális problémák hatásaira, valamint fenntartható működtetést érhetünk el. Határozzuk meg 

a hazai lehetőségek célszerű alkalmazási prioritásait, az alkalmazások optimális hasznát, 

összetett hatásait. 

 

A következő téziseket kívánom bizonyítani:  

 

1. tézis:  

Globális környezeti okokból az energetikai rendszerekben a megújuló energiák arányát 

növelni, típusait csoportosítani szükséges abból a szempontból, hogy mi a felhasználás 

célszerű helye és módja. A hazai megújuló energiaforrások (napenergia, biomassza energia, 

geotermikus energia, szélenergia, vízenergia) túlnyomó része hőenergia-hasznosításra 

alkalmazható, ezért helyben, épületenergetikai területen célszerű hasznosítani. A tárolható 

megújuló energiák arányát és lehetőségét is növelni szükséges. 

 

2. tézis:  

Magyarországon az egyik legnagyobb primer energiafelhasználás (cca. 40%) az épületek 

fűtési ill. hűtési igényét szolgálja, miközben az energiamérlegben cca. 60% import.  

A hazai megújuló energiaforrásokból történő hőenergia helyi épületenergetikai hasznosítása 

tehát egyidejűleg csökkenti az importfüggőséget, az energiaigényt és a környezeti emissziót. 
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3. tézis:  

A mai struktúrában a meglévő épületállomány korszerűsítésével érhető el legjobb 

hatékonysággal energia-megtakarítás. Ehhez olyan épületgépészetet célszerű beépíteni és 

használni, amely a legnagyobb mértékben megújuló (hő)energia forrásokat használ fel.  

 

4. tézis: 

Az építőipari szakemberek körében általánosan elfogadott, hogy a meglévő épületállomány 

korszerűsítése, az épületszerkezetek, nyílászárók, csomópontok hőhídjainak megszüntetésével 

és a külső hőszigetelés minél nagyobb vastagságú elkészítésével érhető el a legjobb energia-

megtakarítás. Ez a feltételezés azonban megvizsgálandó az épületek életciklus-elemzésével és 

költséghatékonyság szempontjából. 

 

5. tézis 

A raktározható, szállítható megújuló energiaforrások nagyobb arányú hasznosítása – a 

helyben alkalmazható típusokhoz hasonlóan - célszerű lenne, amelyhez azonban a helyben 

alkalmazható megújuló energiaforrásoktól eltérő megoldásokat szükséges elemezni. A 

megfelelő hasznosítási mód komplex környezeti és gazdasági vizsgálat alapján határozható 

meg. 

 

 

2. Energiaellátás 

 
2.1. Az energiaellátás kihívásai 

Globális klímaváltozás 

Az éghajlatváltozásnak tulajdonítható problémák megoldása a XXI. század legnagyobb 

kihívásai közé tartozik. Az éghajlatváltozást, mint jelenséget évtizedek óta vizsgálják, az ezt 

előidéző okokat kutatók folyamatosan keresik. Bár számos tényező befolyásolja az éghajlatot, 

tudósok megállapították, hogy a legmarkánsabb tényező az emberi tevékenység, amely felelős 

az elmúlt 50 évben tapasztalt felmelegedésért. Az emberiség által okozott klímaváltozás 

elsősorban a légkörbe bocsátott üvegházhatású gázok, az apró részecskéből álló aeroszolok 

mennyiségének növekedése, másrészről a földhasználat változása miatt következett be. A 

klímaváltozás bizonyos időjárási eseményekre közvetlen hatást gyakorol. Így például 

megfigyelhető, hogy míg a Föld átlagos hőmérséklete folyamatosan növekszik, néhány 
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időjárási jelenség, mint például az erős esőzések egyre gyakoribb, más jelenség előfordulása 

és intenzitása ugyanakkor csökken, mint például az extrém hideg időjárás. 

A felmelegedés folyamatában az 1990-es évek jelentették az elmúlt 1.000 év legmelegebb 

évtizedét. Az utóbbi 100 év során a földfelszíni levegő átlagos hőmérséklete globálisan 0,74 

°C-kal, Európában pedig majdnem 1°C-kal nőtt, ami szokatlanul gyors felmelegedést jelent. 

Történetesen a 20. század volt eddig a legmelegebb évszázad, és az 1990-es évek jelentették 

az elmúlt 1000 év legmelegebb évtizedét. Ez a felmelegedési folyamat továbbra is folytatódik: 

az utóbbi 12 év közül kerül ki a mérések feljegyzésének kezdete óta tapasztalt 11 

legmelegebb év. 

 

 

 

2–1. ábra Globális és kontinentális hőmérsékletváltozás  
[Barker, T. szerk. 2007.] 

 

Bizonyított tény, hogy egyes gázok (elsősorban a szén-dioxid, a metán és a dinitrogénoxid) 

légköri feldúsulása üvegházhatáshoz vezet. Szén-dioxidból közel 30 százalékkal több van a 

modell csak a természetes hatások figyelembe vételével       megfigyelések 

modell a természetes és antropogén hatások figyelembe vételével 
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légkörben, mint az ipari forradalmat megelőzően. Mivel e civilizációs melléktermékekként 

képződő szennyező anyagok kibocsátása drasztikusan emelkedik, valószínű, hogy 

felmelegedésben, tengerszint emelkedésben, áradások és aszályok kiszámíthatatlan 

váltakozásában testet öltő éghajlatváltozás elé nézünk. E Földünk egészére kiterjedő jelenség 

nem kerüli el majd Magyarországot sem. [Pálvölgyi T. 2000.] 

Az Intergovernmental Panel on Climate Change (Éghajlat-változási Kormányközi Testület, 

IPPC) – egy az ENSZ által létrehozott, az éghajlattal foglalkozó szakértők százait tömörítő 

testület – előrejelzése szerint a Föld átlaghőmérséklete 2100-ra valószínűleg 1,8–4 °C -kal fog 

megemelkedni – sőt, a legpesszimistább becslések szerint akár 6,4 °C -kal is –, ha a világ nem 

tesz lépéseket az üvegházhatást okozó gázok kibocsátásának korlátozása érdekében. Ez talán 

nem tűnik nagy különbségnek, de ha tudjuk, hogy a több mint 11 500 évvel ezelőtti legutóbbi 

jégkorszak idején a Föld átlaghőmérséklete mindössze 5 °C -kal volt alacsonyabb a jelenlegi 

hőmérsékletnél, és abban az időben Európa legnagyobb részét vastag jégtakaró borította, 

akkor elgondolkodtató adat. 

 

A klímaváltozás hatásai 

Ökoszisztéma 

A hőmérséklet emelkedéseknek a környezet minden elemére kiható következményei vannak, 

lesznek. A sarki jégtakaró olvadásának következményeként emelkedik a tengerek szintje, 

megváltozik a tengervíz hőmérséklete és sótartalma. A sótartalom változása befolyásolja a 

Golf áramlat mozgását, amely a kontinentális éghajlatot érintő hatásaival okoz anomáliákat. 

(El Niño, La Niña, stb.) Az ökoszisztéma esélye a rezilienciára egyre kisebb. [Bulla M., 

Tamás P. szerk. 2011] A környezeti hatásvizsgálatok egyre aggasztóbb adatokkal 

szembesülnek. [Cserny A. et al. 2009.] 

A globális és kontinentális hőmérsékletváltozás hatásának tudható változások és zavarok (pl. 

árvíz, aszály, erdei és bozót-futótüzek, rovarok elszaporodása, óceánok savasodása, stb.) és az 

egyéb globális változások (pl. földhasználati mód változás, a szennyezés, összefüggő 

természeti rendszerek töredezettsége, erőforrások túlzott használata, stb.). A XXI. században a 

földi ökoszisztémák nettó szén-dioxid felvétele a század közepére valószínűleg eléri a 

csúcsot, majd gyengül, vagy akár megfordulhat és nettó kibocsátó lehet, így erősítve az 

éghajlatváltozást. A növény-és állatfajok kb. 20 - 30%-ának valószínűleg nagyobb lehet a 

kockázata a kihalásra, ha a globális átlaghőmérséklet növekedése meghaladja a 1,5-2,5 ° C 

értéket. 
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Ha a globális átlaghőmérséklet növekedése meghaladja a 1,5 - 2,5 °C -ot, és egyidejűleg a 

légköri CO2 koncentráció növekedése kíséri, ott az előrejelzések szerint jelentős változások 

várhatóak az ökoszisztéma szerkezetét és funkcióját illetően, a fajok ökológiai 

kölcsönhatásaiban és a fajok térbeli eloszlásában. A következmények döntően negatívak, a 

biológiai sokféleség és az ökoszisztéma-javak és szolgáltatások, például a víz és az 

élelmiszer-ellátás terén.  

 

Élelmiszerellátás-biztonság 

Bizonyos földrajzi szélességeken a terméshozamok várhatóan kismértékben nőnek, ahol a 

helyi átlagos hőmérséklet-emelkedés legfeljebb 1-3 °C, de a régiók többségében 

terméscsökkenés várható. Az alacsonyabb szélességi fokokon, különösen a szezonálisan 

száraz és trópusi régiókban a hozamok várhatóan csökkennek még a kis helyi hőmérséklet-

emelkedésnél is (1-2 °C), ami növeli az éhezés kockázatát. 

Globálisan, a potenciális élelmiszer-termelés várhatóan növekedni fog, amíg az átlagos 

hőmérsékletemelkedés nem lépi túl az 1-3 °C-ot, de e fölött az előrejelzések szerint csökken. 

 

 

2–2. ábra  A hőmérséklet, tengerszint és az északi sarkvidék hótakaró-vastagság változása    
[Barker, T. szerk. 2007] 
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2–3. ábra A klímaváltozás antropogén hatásai és válaszai  
[Barker, T. szerk. 2007] 

Tengerpartok 

A hatások a tengerpartokra növekvő kockázatokat jelentenek, beleértve a tengerparti erózió 

felerősödését a klímaváltozás miatt elolvadó sarki jég okozta tengerszint-emelkedés hatását. A 

hatást súlyosbítja a part menti területeken elvégzett emberi beavatkozások. 

Várhatóan 2080-ra több millió ember lakóhelye kerül a megemelkedett tengerszint alá, 

különösen Afrika és Ázsia megadeltáiban, de a Csendes-óceáni szigetek is súlyosan 

veszélyeztetettek. 

 

Ipar, települések és társadalom 

Az ipari, települési és társadalmi negatív hatásokat azok a tengerparti és a folyók mentén álló 

helyszínek viselik, amelyek a legsebezhetőbbek. A legszegényebb országok vannak 

legerősebben kitéve a változás okozta káros hatásoknak. 

 

Egészségügy 

Milliók egészségi állapotát érinti az alultápláltság, a fertőzések, betegségek és a természeti 

csapások miatt bekövetkező halálesetek növekvő száma. Az éghajlatváltozás várhatóan hoz 
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előnyöket is bizonyos területeken, mint például kevesebb haláleset következik be kihűlés, 

fagy miatt, és megjelenik néhány vegyes hatás is, például más tartományokat érint a malária 

terjedése Afrikában. Összességében az várható, hogy az előnyök ellensúlyozzák az emelkedő 

hőmérséklet negatív egészségügyi hatásait, különösen a fejlődő országokban. [Barker, T. 

szerk. 2007.] 

 

 

3. Energiapolitika 

 

3.1. Az EU Energia stratégiája 

Az Európai Unió közös energiapolitikája jelenleg formálódik. Az Unió a tagországok által 

elfogadott célok megvalósítása érdekében az uniós szerződésekben, irányelvekben és 

rendeletekben írta elő céljainak megvalósítását a tagországok számára. Az Unió energetikával 

kapcsolatos szabályainak végrehajtása a tagországok számára kötelező, ezért azokat a 

magyar energiapolitika célkitűzései, a végrehajtás eszközei közé be kell építeni. Alapvetőek a 

versenyképesség, az ellátásbiztonság és a fenntarthatóság stratégiai célkitűzései, ezen belül 

kiemelten a környezet megóvására, az energiatakarékosság előmozdítására, az átlátható piaci 

versenyre vonatkozó szabályok. 

Az Európai Unió tagállamainak állam- és kormányfőiből álló Európai Tanács értékelése 

szerint az Unió előtt komoly energetikai kihívások állnak. Ezek a kihívások: 

• a kőolaj, a kőolajtermék és a földgáz piacok jövőben felmerülő problémái; 
• a behozataltól való egyre növekvő függőség; 
• a diverzifikáció korlátozott mértéke; 
• a magas és ingadozó energiaárak; 
• a világszerte növekvő energiakereslet; 
• a termelő és tranzit országokat, valamint a szállítási útvonalakat érintő biztonsági 

kockázatok; 
• az éghajlatváltozás okozta fokozódó fenyegetettség; 
• az energiahatékonyság és a megújuló energiaforrások használata terén tapasztalható 

lassú előrehaladás; 
• az energiapiac liberalizációja mellett az energiapiacok korlátozott átláthatósága, a 

nemzeti energiapiacok integrációjának és összekapcsolásának korlátai, valamint az 
energiaágazat szereplői közötti megfelelő koordináció hiánya, miközben az 
energiarendszer jelentős fejlesztésére van szükség. [GKM, 2007.] 
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3.2. Magyarország energiapolitikája 

 

3–1. ábra Az energiapolitika alappilérei  
[GKM 2007.] 

Ellátásbiztonság 

Az ellátás biztonsága az energiapolitika legfontosabb célkitűzése, amelynek megvalósítása 

érdekében az alábbi részterületeket definiálták: 

• energiaforrás-struktúra, 
• energiaimport diverzifikáció, 
• stratégiai energiahordozó készletek, 
• infrastruktúra-fejlesztések, 
• lakosság ellátása, szociális felelősség.  
A cél olyan energiaforrás struktúra kialakítása, amelyben a hazai források részaránya fennmarad, 

és lehetőség szerint növekszik, a behozatal összetétele kiegyensúlyozottabbá válik, és 

eredete szerint többféle, biztonságos forrásból és irányból származik. [GKM 2007.] 

 

Versenyképesség 

Az energiapolitika célja, hogy az energetika járuljon hozzá hazánk gazdasági 

versenyképességének növeléséhez, elsősorban az Európai Unió tagországaihoz, de azon túl a világ 

más térségeihez képest is. [IEA 2011.] 

Ezen a pilléren belül a következő részterületek kerültek meghatározásra: 

• liberalizált energiapiacok, integrálódás az eu egységes belső energiapiacába, 
• energiaárak, 
• technológiai előrehaladás és K+F. 

Az energiatermelésben, átalakításban, szolgáltatásban és kereskedelemben az árakat és az üzleti 

feltételeket az EU középtávon kialakuló regionális, később az egységes belső piacán a verseny 

fogja meghatározni. Az energiapolitika célja, hogy a verseny átlátható, megkülönböztetés-

mentes feltételeket teremtsen a magyar vállalkozások számára. [GKM 2007.] 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



13 
 

 

Fenntarthatóság 

A fenntarthatósági kérdéseket vizsgálta a VAHAVA-projekt Láng István akadémikus 

vezetésével (Változás-hatás-válaszadás 2003-2006.). Megállapították, hogy további 

melegedésre és szárazodásra kell felkészülni, szélsőséges időjárási jelenségekkel kísérve. 

Azonnali előkészületek kívánatosak, erre vonatkozó javaslataikat kidolgozták és közzétették.  

[Faragó T., Láng I., Csete L. szerk. 2010] 

Lényeges a döntéshozók, az önkormányzatok, a vállalkozók és a lakosság megfelelő 

felkészítése, hiteles tájékoztatása, megfelelő információkkal ellátása. 

A fenntartható fejlődés célja a jelen szükségleteinek kielégítése a jövő nemzedékek 

szükségletei kielégítésének veszélyeztetése nélkül. A fenntartható fejlődés érdekében meg 

kell teremteni a harmóniát a természeti és az épített környezet megóvását, a jelentős piaci 

zavarok nélkül fejlődő gazdaság érdekeit, és a társadalom tagjainak szociális biztonságát 

szolgáló, rövidtávon egymással ellentétben álló politikák között. A fenntartható fejlődés 

környezet- és természetvédelmi és gazdasági céljait tehát egymással összehangolva, a 

társadalom együttműködésével kell megvalósítani. Ezen a pilléren belül a következő 

részterületeket határozták meg, a fenntarthatósági elvek szerinti prioritási sorrendben: 

• az energiafelhasználás csökkentése (energiatakarékosság, az energiatermelés hatásfokának 

javítása, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése), 

• a megújuló energiaforrások arányának növelése, 

• a biológiai sokszínűség megőrzésével összeegyeztethető energiapolitika kialakítása, 

• környezet- és természetbarát technológiák fokozatos bevezetése. [GKM 2007.] 

Magyarország energiaellátásában meghatározó az import magas részaránya. A hazai 

termelés a kőolajszükséglet ötödét, a földgázfogyasztás hatodát fedezi, és az ismert, valamint a 

várható készletadatok ezen arányok további csökkenését valószínűsítik. Megkerülhetetlen a 

kőolaj- és földgáztermelés meghatározó térségeiben és a szállítási útvonalakon tapasztalható 

gazdasági és politikai helyzet figyelembevétele az energetikai döntéseknél. Számítani kell arra, 

hogy a nemzetközi piacokon az energiaigény folyamatosan nő, az energiaforrásokért 

biztonságpolitikai kérdéseket is felvető globális verseny zajlik, a kőolaj és a földgáz folyamatos 

beszerzése megnehezül, a hiány kockázata nő, ami az árakra is azonnal kihat. 

Biztonságpolitikai kockázatokat is felvet, hogy a szénhidrogén-ellátási források koncentráltak, a 

potenciális ellátó térségek száma csekély. 
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A világpiaci energiaárak növekvő tendenciája hosszú távon is folytatódik. Az energia - főleg a 

kőolaj és a földgáz - világpiaci ára egyes gyorsan növekedő ázsiai országok rohamos 

keresletbővülése miatt egy-két év alatt megduplázódott és még tovább drágulhat a kitermelési 

költségek növekedése és különböző politikai események miatt. Az ellátás biztonságának 

növelése jelentős befektetéseket (új forrás és hálózati kapacitások, biztonsági készletek) 

igényel, amelyek tovább növelik a fogyasztók energiaköltségeit. 

A környezet- és természetvédelmi és klímapolitikai követelmények további szigorodása 

kihat az energetika működési kereteire. A következő negyedszázadban a környezet megóvása, a 

szennyezés csökkentése megkerülhetetlen kényszerré válik. Az energetikával kapcsolatos 

döntéseket annak tudatában kell meghozni, hogy a környezet- és természetvédelmi és 

klímapolitikai előírások szigorodni fognak. Az energiaellátás és az energiafelhasználás jelentős 

környezeti hatásokkal jár, amely hatások mérséklése az energiapolitika egyik kulcskérdése. A 

környezet és természetvédelmi és klímapolitikai előírások, határértékek, jogszabályok betartása az 

energiapolitika külső követelménye, de lehetőségeket is kínál az energiaipari innovációk 

elterjedésére. 

Az Európai Unió energiastratégiája alapvető jelentőségű Magyarország energiapolitikájának 

kialakításakor. Az EU gazdasági modellje az áruk, szolgáltatások, munkaerő és tőke szabad 

áramlása. Az EU irányelvei, és egyéb jogszabályi előírásai szerint a liberalizált nemzeti piacokból 

fokozatosan létrejön egy szabad versenyen alapuló, az egész Unióra kiterjedő integrált 

energiapiac. Ezen a piacon - a magyar gazdaság szempontjából eredményesen - részt venni 

akkor tudunk, ha mind a nemzeti, mind a regionális piacon hatékony versenypiaci 

működéssel készülünk. Ez nagymértékben meghatározza a magyar energiapolitika célkitűzéseit és 

eszközeit. [GKM 2007.] 

 

 

3.3. A Nemzeti Energia Stratégia 

 

A közelgő energiastruktúra-váltással kapcsolatos kihívásokat hazánk javára fordíthatjuk, de 

ehhez az energetikai fejlesztésekben rejlő foglalkoztatási és gazdasági növekedést elősegítő 

lehetőségeket ki kell aknázni.  
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3–2. ábra A Nemzeti Energia stratégia 
forrás: Env-in-Cent Kft. 2011. 

ahol: 

 

 

Az energetikai struktúraváltás során meg kell valósítani: 

1.) A teljes ellátási és fogyasztási láncot átfogó energiahatékonysági intézkedéseket; 

2.) Az alacsony CO2-intenzitású – elsődlegesen megújuló energiaforrásokra épülő 

     –  villamos energia – termelés arányának növelését; 

3.) A megújuló és alternatív hőtermelés elterjesztését; 

4.) Az alacsony CO2-kibocsátású közlekedési módok részesedésének növelését. 
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E négy pont megvalósításával jelentős előrelépés tehető a fenntartható és biztonságos 

energetikai rendszerek létrehozása felé, amely egyúttal lényegileg hozzájárulhat a gazdasági 

versenyképesség fokozásához is. A „Nemzeti Energiastratégia 2030” szakmai dokumentum, 

szerves részét képezi „A Nemzeti Energiastratégia 2030 Gazdasági Hatáselemzése” és a 

„Nemzeti Energiastratégia 2030 Melléklet”, amely a gazdasági hatáselemzés legfontosabb 

eredményeit tartalmazza. [NFM 2012.] 

 

3.3.1. A Nemzeti energiastratégia tézisei 

 

 

3–3. ábra Primer-energia felhasználás 2000-2012.  
forrás: Magyar Energia Hivatal 2012. 

 

Az energiatakarékosság 

Az ellátásbiztonság növelésének leghatékonyabb és legeredményesebb, rövidtávon is 

megvalósítható módja a fogyasztás csökkentése az energiatakarékosság és az 

energiahatékonyság javításán keresztül.  

Magyarországon felhasznált összes energia 40%-át épületeinkben használjuk el, amelynek 

mintegy kétharmada a fűtés és hűtés számlájára írható. A megközelítőleg 4,3 millió lakást 

kitevő állomány 70%-a nem felel meg a korszerű funkcionális műszaki, illetve hőtechnikai 

követelményeknek, az arány a középületek esetében is hasonló. Az elmúlt évek során 

végrehajtott lakossági energiahatékonysági programoknak köszönhetően a helyzet javuló 

tendenciát mutat, de ma még egy azonos alapterületű budapesti lakás fűtési 
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energiafelhasználása duplája egy hasonló bécsi lakásénak. Ezért a meglévő épületállomány – 

különös tekintettel a középületekre – felújítása prioritás. Az épített kulturális örökség esetében 

a környezetvédelmi-energetikai célok megvalósíthatóságának lehetőségeit minden esetben 

egyedileg szükséges mérlegelni és meghatározni, hogy a megvalósítás ne veszélyeztesse a 

pótolhatatlan örökségértékeket, valamint azok értékkibontakoztatását ne akadályozza. Kiemelt 

figyelmet szükséges fordítani a világörökségi címet elnyert helyszínek értékeinek 

megőrzésére. Az Energiastratégia célja az épületállomány fűtési energiaigényének 30%-kal 

való csökkentése 2030-ra az Európai Uniós célokkal összhangban lévő épületenergetikai 

programok segítségével. Ezáltal a hazai primerenergia- igény több mint 10%-kal lesz 

csökkenthető. További 6–9% primerenergia-megtakarítást jelent az elavult, alacsony 

hatékonyságú erőművek felújítása, valamint a hálózati veszteségek csökkentése. Emellett az 

ipari folyamatok és a közlekedés energiaigényének mérséklése is jelentős tényezője az 

energiatakarékossági programnak. Az energiatakarékosság elterjesztésében és az 

ökoszisztémák környezeti terhelésének csökkentésében is jelentős szerepet játszik a 

szemléletformálás: a társadalom legszélesebb körét – az iskolai oktatáson keresztül a 

felnőttképzésekig – kell környezettudatos fogyasztóvá tenni.  [NFM 2012.] 

 

A megújuló és alacsony szén-dioxid kibocsátású energiatermelés növelése 

A fenntartható energiaellátás érdekében a megújuló energia aránya a primerenergia- 

felhasználásban várhatóan a mai 7%-ról 20% közelébe emelkedik 2030-ig. A 2020-ig 

megvalósuló növekedési pályát – 14,65%-os részarány elérése a bruttó végső 

energiafelhasználásban a kitűzött cél – a Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terv 

mutatja be részletesen. A megújuló energiaforrásokon belül prioritást a kapcsoltan termelő 

biogáz és biomassza erőművek és a geotermikus energia-hasznosítás formái kapnak, amelyek 

elsősorban, de nem kizárólagosan hőtermelési célt szolgálnak. Emellett a napenergia-alapú 

hő-, és villamos energia, valamint a szél által termelt villamos energia mennyiségében is 

növekedés várható. 2020 után nyílhat lehetőség a hazai napenergia–potenciál nagyobb 

mértékű, közvetlen áramtermelésre való felhasználására a fotovoltaikus technológia 

árcsökkenése révén. A bioenergia – hasznosítás szempontjából az energetikai rendeltetésű 

ültetvényekről származó alapanyaggal, valamint mezőgazdasági és ipari (például 

élelmiszeripari) melléktermékekkel dolgozó decentralizált energiatermelő egységek (például 

biogáz üzemek) kerülnek előtérbe. Szintén hangsúlyos kérdés az anyagában már nem 

hasznosítható kommunális és ipari hulladékok, illetve szennyvizek energetikai felhasználása. 

A megújuló energiaforrások térnyerése mellett, az új atomerőművi blokk(okk)al számoló 
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forgatókönyvekben az atomenergia mai 16%-os részesedése is növekszik a primerenergia-

felhasználásban 2030-ra. Mindezzel lehetővé válik a fosszilis energiahordozók részarányának 

jelentős csökkentése és az energiaellátással kapcsolatos üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentése.  [NFM 2012.] 

 

Az erőmű-korszerűsítés 

A villamosenergia-igények megbízható ellátása érdekében kidolgozásra kerül egy részletes 

kritériumrendszer a kieső erőművek pótlására. A villamos energia termeléshez kapcsolt 

jelenlegi CO2-intenzitásnak 370 gramm CO2/kWh szintről közelítőleg 200 gramm CO2/kWh-

ra kell csökkennie. Forgatókönyv elemzések azt mutatják, hogy ellátásbiztonsági és 

kibocsátás-csökkentési szempontokat figyelembe véve mindez úgy érhető el, hogy a megújuló 

energiahordozók aránya jelentősen növekszik, illetve a Paksi Atomerőmű telephelyén – a 

jelenlegi négy blokkjának üzemidő-hosszabbítása mellett – új blokk(ok) létesülnek. A 2030-ig 

megépülő új atomerőművi blokk(ok) a CO2-kibocsátás szempontjából kétségtelenül pozitív 

hatással lesznek, mivel az új blokk(ok) üzembe helyezését követő időszakra már 

egyértelműen CO2- kvóta szűkösség prognosztizálható, így a bővítés okán megvásárlásra nem 

kerülő, vagy eladható CO2- kvóták jelentős, jól számszerűsíthető gazdasági hasznot 

eredményeznek majd nemzetgazdasági szinten.  

[Aszódi A. 2007. és Aszódi A., Mittler I. 2008.] 

 

A közösségi távfűtés és egyéni hőenergia előállítás korszerűsítése 

Szükséges a távhőszolgáltatás versenyképességének biztosítása, amihez elengedhetetlen egy 

önálló távhő fejlesztési cselekvési terv kidolgozása, a szolgáltatás műszaki színvonalának 

fejlesztése (decentralizált, fokozatosan összekapcsolható távhőszigetek létrehozása, alacsony 

hőfokú távfűtésre való áttérés, a távhűtés lehetőségének vizsgálata, szolgáltatási 

minőségellenőrzési rendszer, hatékonysági kritériumrendszer felállítása, egyedi 

szabályozhatóság és mérés, falusi távfűtőművek fejlesztése), a megújuló energiaforrások 

bevonása és a szigorú feltételek melletti hulladékégetés távhőtermeléssel való 

összekapcsolása. Ezáltal a lakásállomány jelenlegi 15%-áról a távhőszolgáltatás lefedettsége 

akár növekedhet is. A vizsgált forgatókönyv alapján a megújuló hőenergia előállítás aránya a 

teljes hőfelhasználáson belül a jelenlegi 10%-ról 25%-ra nő 2030-ra, amelybe beleértjük az 

egyedi hőenergia előállító kapacitásokat (biomassza, nap- és geotermális energia) is.  

[NFM 2012.] 
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A közlekedés energiahatékonyságának növelése és CO2 intenzitásának csökkentése 

A közlekedés olajfüggőségének csökkentését szolgálja az elektromos (közúti és vasúti)- és 

hidrogénhajtás (közúti) arányának 9%-ra; az agroüzemanyag felhasználás 14%-ra növelése 

2030-ra. E cél eléréséhez elengedhetetlen a szükséges infrastruktúra kiépítése elsősorban a 

nagyvárosokban, amelynek eredményeképpen Magyarország felkerülhet az elektromos és 

hidrogénhajtás európai térképére. A közlekedés elektrifikációja elsősorban az atomerőművi 

villamos energiára építhető. A közlekedés energiahatékonyságát növeli a vasúti személy- és 

áruszállítás szerepének erősítése és korszerű vontatási technológiák alkalmazása. A közösségi 

közlekedés átállítása lokálisan előállított, fenntarthatósági kritériumoknak megfelelő 

hajtóanyagokra (második generációs technológiák, biogáz, hidrogén, illetve elektromosság) 

szintén hozzájárul az Energiastratégia céljainak eléréséhez.  [NFM 2012.] 

 

A zöld ipar, megújuló mezőgazdaság 

Az energiahatékonyság növelése és az üvegházhatású gáz emisszió csökkentése elsőrendű 

költséghatékonysági kérdés az iparban és a mezőgazdaságban is. A csővégi, a szennyezés-

kezelésre összpontosító megoldások helyett a cél a megelőző jellegű, a teljes életciklus során 

érvényesülő alacsony karbonintenzitású technológiák kifejlesztésének és elterjedésének 

támogatása. A biomassza és a hulladék nemcsak energiaforrás, hanem potenciális ipari 

nyersanyag is, amit a gyors ütemben fejlődő bio-alapú gazdaság számos területén lehet 

felhasználni. A hagyományos agrotechnikai gyakorlat felelős az összes üvegházhatású gáz 

kibocsátás 13-15%-áért. Megfelelő mezőgazdasági technikákkal és az organikus 

(bio)gazdálkodás révén csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása például a minimális 

agrokemikália és magas fokú élőmunka-igényen keresztül, ezért mind az energiahatékonyság 

növelése, mind az üvegházhatású gázok kibocsátásának csökkentése szempontjából prioritás a 

támogatása. [NFM, 2012.] [Lukács G.S. 2008 és 2009.] 

 

Az energetikai célú hulladékhasznosítás 

A települési szerves hulladék biomasszának tekinthető, így energetikai hasznosítása a 

megújuló energiaforrások részarányához adódik. Sok országban akár a 15-20%-át is adják az 

energetikai célú biomassza-felhasználásnak, hazánkban is növelhető lenne általa a megújuló 

részarány. Az éghető települési hulladékok hulladékégető művekben való energetikai 

hasznosítása a világ fejlett országaiban a technológiai fegyelem maradéktalan betartása 

mellett és szigorú környezetszennyezési normáknak megfelelve, megoldottnak tekinthető. 

[NFM 2012.] 
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Az állami szerepvállalás erősítése 

A piacosított, liberalizált és igen nagy arányban privatizált energiagazdaságban az állami 

jelenlét meglehetősen mérsékelt. Az állam prioritásait ma elsősorban – az Európai Unió 

előírásaihoz alkalmazkodva – szabályozási eszközökkel tudja érvényesíteni. A jogi és 

gazdasági feltételek koherenciájának biztosítása önmagában nem elégséges eszköz a közjó és 

a nemzeti érdek hatékony érvényesítéséhez. Míg a villamosenergia-szektorban az állami 

tulajdonú MVM Zrt.-n és a Paksi Atomerőmű Zrt.-n keresztül az államnak jelentős közvetlen 

lehetősége maradt a piac befolyásolására, addig a földgáz- és kőolajszektorban ennek a 

megteremtése a cél, különös tekintettel a 2015-ben lejáró magyar-orosz hosszú távú gázár 

megállapodásra. Ez történhet az MVM Zrt. új jogosítványokkal való ellátásával, új állami 

földgáz- kereskedelmi cég létrehozásával vagy meghatározó hányad vásárlásával jelentős 

piaci részesedéssel rendelkező cégben. A magyar energetikai infrastruktúra (erőművek, 

hálózatok, intelligens fogyasztásmérők) megújítása beruházás-igényes, ezért a befektetői 

környezet kiszámíthatóságát és a gyors ügymenetet biztosító intézményrendszert kell 

létrehozni. Ennek hiánya a hosszú távú ellátásbiztonsághoz nélkülözhetetlen beruházások 

elmaradásához vezethet. A földgáz importforrások diverzifikálásának, a villamos energia- 

hálózati szabályozó kapacitás növelésének és a piaci verseny kialakulásának elősegítése 

céljából 2011 februárjában létrejött a kelet-közép-európai országokat és az Európai Bizottság 

szakértőit tömörítő Észak–Dél Magasszintű Csoport. Tekintettel az energetikai szakember-

hiányra, az Energiastratégia megvalósítása érdekében a magas színvonalú energetikai 

szakképzés mielőbbi felélesztése szükséges, különös tekintettel az energiatakarékossági 

lehetőségek feltérképezésében és megújuló energiaforrások hasznosításában járatos 

szakemberek – többek között megújuló energia mérnök, energetikus szaktanácsadó, 

napkollektor-, hőszivattyú szerelő – többszintű képzésének beindítására. Az új atomerőművi 

blokkok létesítésének szakemberigénye szintén komoly oktatási, képzési program 

megvalósítását igényli. [NFM 2012.] [Aszódi A., Mittler I. 2008.] 
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3.4. Fenntarthatósági törekvések 

3.4.1. Fenntarthatósági kihívások 

Az emberiség globális kihívásai közül a laikus közvélemény számára a média látványossági 

prioritásaiból következően talán legismertebb a környezetszennyezés, és ezzel szoros 

összefüggésben a klímaváltozás. [Pálvölgyi T. et al. szerk. 2002.] 

Más civil szervezetek a demográfiai robbanásra és az ebből fakadó szegénységi, illetve 

egészségügyi problémákra hívják fel a figyelmet. Újabban pedig – érthető módon - a globális 

gazdasági válság áll az élen a média hírei között. De egyre többen próbálkoznak azzal, hogy a 

különféle kihívások között valamiféle összefüggésrendszert találjanak abból a logikus 

megfontolásból, hogy amennyiben sikerül megtalálni a bajok gyökerét, akkor egyfajta – a 

tüneti kezeléseknél feltehetőleg eredményesebb - válságterápia is felvázolható lenne. Egyik 

ilyen gondolatébresztő próbálkozás volt az a rangsorolás, amely az előttünk álló tíz 

legfontosabb globális kihívást rangsorba rendszerezte, mégpedig aszerint, hogy melyik 

megoldása nélkül nem boldogulhatunk az utána következőkkel.  

Ez a rangsor a következő képet mutatja:  

1. Energiaellátás  6. Terrorizmus és háborúk kiküszöbölése  

2. Vízellátás  7. Betegségek elleni küzdelem  

3. Élelmiszerellátás  8. Oktatás korszerűsítése  

4. Természeti környezet megvédése  9. Demokrácia biztosítása  

5. Szegénység megszüntetése  10. Túlnépesedés megállítása  

Richard E. Smalley Nobel-díjas kémia professzor Our Energy Challenge címmel a Columbia 

Egyetemen tartott előadásában rangsorolta a XXI. század következő 50 évében jelentkező 10 

legfontosabb globális kihívást, amely rangsor lépcsőfokonként értelmezve, nem valósulhat 

meg, ha az előtte lévő, magasabb rendű probléma nem oldódik meg. 

  

 

 

 

 

 

Energiabiztonság - energiaellátás 

Vízellátás biztonsága 

Mezőgazdaság, élelmezés-biztonság 

Környezetvédelem, klímaváltozás 

Szegénység, terrorizmus,  
háború, járványok, oktatás, 
demokrácia, társadalom 

3–4. ábra A 10 legfontosabb globális kihívás  
[R. E. Smalley, 2003, in: Dinya 2008] 
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3.4.2. A hagyományos és megújuló energiahordozók az energiaellátásban 

A kihívások csúcsán eszerint az energiaellátás található, miután ennek megoldása nélkül a 

vízellátó rendszerek működésképtelenek, energia és víz nélkül pedig nincs élelmiszertermelés, 

és az élhető környezet mindhárom előző kihívás megoldását feltételezi. Szegénységről pedig 

akkor beszélünk, ha tömegek számára elérhetetlen az energia, a tiszta víz, az élelmiszer és az 

egészséges környezet. A szegénység ugyanakkor melegágya a terrornak (és a háborúknak), 

illetve a betegségeknek. Az okfejtés szerint mindezek után oldhatók meg az oktatás 

problémái, és – számos tapasztalat is igazolhatja – tudatlan tömegek kezében a demokrácia 

működésképtelen. Végezetül ugyancsak nem ismeretlen, hogy a demográfiai robbanás nem a 

kvalifikált rétegek jellemzője. Természetesen vitatható mind a rangsorolás, mind a 

kapcsolódó érvelés – az összefüggések nyilvánvalóan jóval komplexebbek, és 

kölcsönhatások, visszacsatolások szép számmal működnek ebben az egymásra épülésben. De 

nem vitatható, hogy ez a rendszerezés lényegében a fenntartható fejlődés mindhárom 

klasszikus pillérét (a gazdasági, társadalmi és ökológiai szempontokat) átfogja, és lényegében 

ezek egymással harmonizáló megoldására hívja fel a figyelmet egy sajátos nézőpontból.  

[Kerekes S., Szirmai V., Székely M. 2012.] 

Sokan abból a közvélekedésből indulnak ki, hogy Magyarország „biomassza nagyhatalom”, 

de reálisan szemlélve természeti erőforrás ellátottság tekintetében abszolút értelemben (a nagy 

országokkal összevetve) korlátozottak a lehetőségeink. [Bulla M, Nagy E, Szűcs I. 1996.] 

Mindez felértékeli a meglevő, relatíve nagy potenciált (termőtalaj, élővizek, termálvíz, védett 

természeti értékek stb., de éppen korlátaink miatt a fenntarthatósági szempontok érvényesítése 

elengedhetetlen. [Boetius 2005.] [Lund 2007. és 2010.] 

A biomassza alapú energiatermelés (azaz a bioenergetika) lehetőségeinek és korlátainak 

vitájában még döntéshozói szinteken is gyakran elkövetik azt a hibát, hogy a kérdést a 

fenntarthatóságtól függetlenül tárgyalják. Ennek következtében országos, ágazati, vagy 

projekt szinten is találkozhatunk félrevezető kalkulációkkal, amelyek téves üzleti, vagy akár 

gazdaságpolitikai döntések forrásává válhatnak.  [Dinya L. 2009.] 
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3–5. ábra Fenntarthatóság – biomassza alapon  
[Dinya 2009.] 

 

 

3–6. ábra A fenntartható energiagazdálkodás rendszere    
[Dinya 2009.] 
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3.4.3. Éghajlatváltozás energia-, és klímapolitikai összefüggései 

Az elmúlt években mind az Európai Unió különböző testületei, mind az Amerikai Egyesült 

Államok szenátusa nagy erőfeszítéseket tett annak érdekében, hogy lehetővé váljon a 

regionális éghajlati előrejelzések információtartalmának, minőségének, és megbízhatóságának 

növekedése. A korábban jellemző sporadikus, nem kellően koordinált kutatások helyett 

megjelentek egyrészt az V. és VI. EU-keretprogramban az egész kontinenst átfogó programok 

(PRUDENCE, STARDEX, MICE), másrészt az USA-ban egy külön kormánybizottság 

létesült a kutatások összehangolására. 

 

Európa klímáját befolyásoló legfontosabb folyamatok:  

(1) megnövekedett vízgőzforgalom az alacsonyabb földrajzi szélességek felől a 

magasabb szélességek felé,  

(2) a légköri cirkuláció évközi, illetve hosszabb időskálán történő változása,  

(3) a téli hófedettség csökkenése a kontinens északkeleti részén,  

(4) a mediterrán és a közép-európai térséget érintő talaj nyári csökkenő víztartalma.  

 

A PRUDENCE projekt abból a feltevésből indult ki, hogy előreláthatóan a klímaváltozások 

jelentős hatással lesznek az extrém időjárási események gyakoriságára és amplitúdójára, 

valamint hogy a magasabb hőmérsékletek, az intenzívebbé váló hidrológiai ciklus, és a 

megélénkülő légköri mozgások a regionális éghajlat megváltozását eredményezik. A kutatás 

célja az európai klímaváltozások kockázatának és hatásainak meghatározása volt regionális 

szcenáriók és bizonytalansági becslések alapján. Ezen belül kiemelt feladatként vállalták a 

XXI. század utolsó három évtizedére vonatkozó klímabecslések és azok bizonytalanságának 

számszerűsítését, éghajlati és hatáselemző modellek összekapcsolását, alkalmazkodási 

stratégiák kidolgozását.  

 

A Kárpát-medencében várható hőmérsékletváltozás mértéke 

Elsőként az évszakos átlaghőmérséklet várható alakulását vizsgálták a 2071–2100 időszakra. 

A 3.7. ábra kompozit-térképein látható a várható évszakos hőmérséklet-növekedést az A2 

(balra), illetve a B2 (jobbra) szcenárió esetén (melyhez 16, illetve 8 modellfuttatást használtak 

fel). Hasonlóan a globális és európai eredményekhez, a Kárpát-medencére is az A2 szcenárió 

esetén nagyobb melegedés várható, mint a B2 esetén. A 3-1. táblázatban a Magyarország 

területére várható melegedés mértékét összegezzük. A melegedés mindkét szcenárió esetén 

nyáron a legnagyobb (4,5–5,1 °C, illetve 3,7–4,2 °C), s tavasszal a legkisebb (2,9–3,2 °C, 
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illetve 2,4–2,7 °C). A h_mérséklet emelkedés mértéke nyáron északról dél felé, míg télen és 

tavasszal nyugatról kelet felé haladva növekszik. A modellek eredményeiből adódó 

bizonytalanságot az előrejelzett hőmérsékletváltozás szórásértékeivel jellemezve a 

legnagyobb szórás nyáron (0,9–1,1 °C) jelentkezik mindkét szcenárió esetén.  

Szcenárió tavasz (MAM) nyár (JJA) ősz (SON) tél (DJF) 

A2 2,9–3,2 °C 4,5–5,1 °C 4,1–4,3 °C 3,7–4,3 °C 

B2 2,4–2,7 °C 3,7–4,2 °C 3,2–3,4 °C 2,9–3,2 °C 

3-1. táblázat  A 2071–2100 időszakra Magyarországra várható átlaghőmérséklet-változás 
értékei (az A2 szcenárió 16 modellszimuláció eredményei alapján, míg a B2 szcenárióhoz  

8 modellszimuláció eredménye állt rendelkezésre)  
[Bartholy J. 2007.] 

 

 

 

3–7. ábra Évszakos hőmérsékletváltozás (°C) a Kárpát-medence térségére 16, illetve 8 
európai regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modellszimuláció eredményei  

alapján a 2071-2100 időszakra, A2 és B2 szcenárió esetére.  
[Bartholy J. 2007.] 
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A Kárpát-medencében várható csapadékváltozás mértéke 

Mind az A2, mind a B2 szcenárió esetén az éves csapadékösszegben nem várható jelentős 

mértékű változás, de ezt nem mondhatjuk el az évszakos csapadékösszegekről. A regionális 

klímamodellek által a Kárpát-medence térségére 2071–2100-ra becsült várható 

csapadékváltozások évszakos kompozittérképeit a 3-8. ábrán mutatjuk be, balra az A2, jobbra 

a B2 szcenáriót figyelembe véve.  

Szcenárió tavasz (MAM) nyár (JJA) ősz (SON) tél (DJF) 

A2 0 – (+10) % (-24) – (-33) % (-3) – (-10) % (+23) – (+37) % 

B2 (+3) – (+12) % (-10) – (-20) % (-5) – 0 % (+20) – (+27) % 

3-2. táblázat  A 2071–2100-ra várható évszakos csapadékváltozás értékei Magyarországra (az 
A2 szcenárió esetén 16 modellszimuláció eredményeit vették figyelembe, míg a B2 szcenárió 

esetén 8 modellszimuláció eredményei álltak rendelkezésre). 
[Bartholy J. 2007.] 

 

 

3–8. ábra Évszakos csapadékváltozás (%) a Kárpát-medence térségére 16, illetve 8 európai 
regionális (50 km-es rácsfelbontású) éghajlati modellszimuláció eredményei alapján a  

2071–2100 időszakra, A2 és B2 szcenárió esetére.  
[Bartholy J. 2007.] 
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 éves tavasz (MAM) nyár (JJA) ősz (SON) tél (DJF) 

Hőmérséklet (°C) 

Átlag 1,4 1,1 1,7 1,5 1,3 

Szórás 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 

95. percentilis 1,9 [1,8–2,1] 1,6 [1,5–1,8] 2,4 [2,2–2,6] 2,0 [1,8–2,1] 1,9 [1,7–2,1] 

5. percentilis 0,9 [0,7–1,0] 0,6 [0,5–0,8] 1,0 [0,8–1,2] 1,0 [0,8–1,1] 0,8 [0,6–0,9] 

Csapadék (%) 

Átlag -0,3 0,9 -8,2 -1,9 9,0 

Szórás 2,2 3,7 5,3 2,1 3,7 

95. percentilis 3,4 

[2,2–4,6] 

7,0 

[5,0–9,0] 

0,5 

[(-2,3)–(3,2)] 

1,5 

[0,4–2,7] 

15,0 

[13,0–16,9] 

5. percentilis -3,9 

[(-5,1)–(-2,8)] 

-5,2 

[(-7,2)–(-3,3)] 

-16,9 

[(-19,5)–(-14,1)] 

-5,3 

[(-6,4)–(-4,2)] 

 

3,0 

[1,0–5,0] 

3-3. táblázat Magyarországra vonatkozó várható hőmérséklet- és csapadékváltozások 2071–
2100 időszakra 25 modellszimuláció eredményei alapján.  

[Bartholy J. 2007.] 
 

A percentilisek esetén a zárójelben található értékek a 95%-os konfidencia-intervallumot 

jelölik. 

 
4. Hazai megújuló energiaforrások lehetőségei 

• a közvetlen napsugárzás 

• a vízenergia (a hidroszféra mozgási energiája) 

• a szélenergia (az atmoszféra mozgási energiája) 

• az ár-apály energiája (gravitációs energia)* 

• a tengervíz hőenergiája és hullámenergiája* 

• a geotermikus energia 

• a világűr elektromágneses sugárzásának energiája a szoláris hidrogénenergia. 

• A növényeket és az állatok anyagcsere termékeit, általában a biomasszát is 

megújuló energiaforrásoknak tekintjük, ha a felhasználás üteme nem nagyobb a 

keletkezés üteménél. [Imre L. szerk.2006.] 

Megjegyzés: * Magyarországon nem érhető el. 

Továbbá nem soroljuk a hagyományosnak tekinthető vízerő hasznosítást mindig a primer 

energiaforrásokhoz, de ide tartozónak tekintjük a napenergia közvetlen hővé, illetve villamos 

energiává történő átalakítását, és ugyanígy a közvetett felhasználás különböző területét. A 
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Föld belső hőjétől származó geotermikus energiát szintén nem tekinthetjük teljesen megújuló 

energiának, a hagyományos hőhordozójával, a hévízzel együtt. Ha a földi hőt valamilyen 

mesterségesen lejuttatott energiaátvevő „közeggel" adjuk át és egy körfolyamatban 

hasznosítjuk, ebben az esetben ezt a hőbányászatot nevezhetjük megújuló energiaforrásnak. 

Azért fontos a fentiek egyértelmű megfogalmazása, mert a nevezett források, az említett 

megkötésekkel valóban kimeríthetetlenek. További előnyként a nevezett megújuló 

energiaforrások nem okoznak vegyi vagy nukleáris környezetszennyezést, hasznosítási 

technológiájuk néhány eset kivételével aránylag egyszerű, kezelésük könnyen elsajátítható és 

a baleseti kockázatuk is jóval kisebb. [Imre L. 2007.] 

A megújuló energiák legnagyobb hátránya a rendelkezésre álló energiaáram sűrűségének 

alacsony szintje. A kis hőáram sűrűségéből adódik az, hogy bizonyos esetekben nagy területet 

igényel az energiahordozó hasznosítása. A beruházási költségek is magasabbak lehetnek a 

relatív alacsony hőáram sűrűséghez viszonyítva. E hátrányok ellenére, ha szembe állítjuk a 

nem megújuló energiahordozókkal, meg kell jegyeznünk, hogy a fosszilis energiahordozók 

(amelyek még ma is dominálnak a Föld energia ellátásában) egyre több kritikai, társadalmi 

megmozdulásnak a célpontjába kerültek, s ezért még olyan országok is, amelyek az 

energiahordozók nemzetközi piacán erőfölényben vannak, igen nagy összegeket áldoznak a 

nem környezetszennyező és minden szempontból békés energiaforrások kutatására. Az egyes 

országok energiamérlegében ezek az alacsony sűrűségű energiák igen jelentős mértékben 

növekednek.  Reményi K. 2007.] 

A természetben, feltárható energiák forrásait általában mindig antropocentrikusan közelítjük, 

csak azzal foglalkozunk, amit saját céljaink érdekében hasznosítunk. [Pál, Huba 2004.]  

A megújuló energiák felhasználásának lehetőségeit hosszú ideje, megalakulása óta kutatja a 

Széchenyi István Egyetem Környezetmérnöki Tanszéke, amelynek eredményeként komoly 

adatbázis áll rendelkezésre a kutatáshoz. [Bulla M. 1994.] [Bulla M., Tóth P.2005.] 

 

 
4.1. Napenergia  

A napenergia közvetlen hasznosításának fő területei a következők:  

• - az aktív szoláris termikus rendszerek,  

• - a mezőgazdasági szoláris termikus alkalmazások,  

• - a szoláris fotovillamos energetikai célú hasznosítás,  

• - a passzív szoláris termikus rendszerek.  
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4–1. ábra A globálsugárzás (MJ/m2) átlagos évi összege (2000-2009) 
forrás: OMSZ www.met.hu 

 

 

4–2. ábra Az évi átlagos napfénytartam (óra) az 1971-2000 közötti időszak alapján 
forrás: OMSZ www.met.hu 

 

Az aktív szoláris termikus potenciál a napenergia közvetlen sugárzásának napkollektorok 

segítségével történő begyűjtésével, és hővé alakításával meleg hőhordozó közegek 

előállítására használható energia. A hőhordozó közeg lehet fagyálló folyadék, víz és gőz, a 

felhasználási célok pedig: használati és technológiai melegvíz termelés, fűtés, uszodavíz-

melegítés, szolár-távhő rendszerek működtetése. A szoláris termikus potenciál döntő 

mértékben a besugárzásra felhasználható felületek nagyságától, azok tájolásától és a 
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napsugárzás intenzitásától függ. A következő évtizedben hasznosítható felület: 32,25 106 m2. 

Hazánk teljes aktív szoláris termikus potenciálja: 48,815 PJ/év.  

Szoláris termikus potenciál a mezőgazdaságban három fő területcsoporton való napenergia 

hasznosítást tesz lehetővé, a mezőgazdasági termelés hőigényeit kielégítve. Ez a potenciál 

üvegházak, vázszerkezetes és vázszerkezet-nélküli növényházak esetén: 1,233 PJ/év, 

gabonafélék, szálastakarmányok, zöldségfélék, gyümölcsfélék, egyéb termények tartósító 

szárítására: 3,441 PJ/év, technológiai célú melegvíz készítésre, növénytermesztés, állattartó 

telepek számára és egyéb melegvíz igények kielégítésére pedig: 11,204 PJ/év.  

A fotovillamos rendszerek szabad területeken telepítve erőművi alkalmazásokat szolgálnak, 

épületek tetőfelületére szerelve vagy épületek homlokzatába integrálva helyi energiaellátásra 

alkalmazhatók (autonóm, vagy hálózatra kapcsolt üzemmódban). A passzív szolár termikus 

potenciál a napenergia építészeti hőhasznosítására felhasználható energia. A szolár-

bioklimatikus építészet technikai módszereivel (épületek tájolása, napterek, integrált 

homlokzati hőelnyelő-tároló elemek alkalmazása, kedvező helyiségbeosztás, hőveszteség 

csökkentés) hasznosított napenergiával hagyományos energiahordozó megtakarítás érhető el. 

Döntően a meglévő épület-állomány rekonstrukciójára alapozva, hazánk teljes passzív 

szoláris termikus potenciálja: 37,8 PJ/év.  

A napenergia-hasznosítást a műszaki potenciál mellett gazdasági és társadalmi oldalról csak 

komplex tanulmánnyal lehet megbecsülni, amely figyelembe veszi a klímapolitikai 

célkitűzéseket, a környezeti hatásokat, és ugyanakkor magába foglalja az energiatermelés 

költségeit és hozadékát is. [Farkas I. 2009.] 

 

4.2. Biomassza energia 

Célszerű tisztázni a biomassza lehetséges helyét a fenntartható energiagazdálkodásban. A 

primer energiaforrásokat két nagy csoportba oszthatjuk: meg nem újuló energiaforrás a szén, a 

kőolaj, a földgáz és a hasadóanyag, a megújuló energiaforrások csoportjába sorolható a nap-, 

a víz- és a szélenergia, illetőleg a biomasszából nyerhető energia. Az energiaforrásokat 

csoportosíthatjuk kimeríthetőségük szerint is: míg a nem megújuló energiaforrások 

kimeríthetők, addig a megújulók közül a nap és a szél nem kimeríthető, míg a biomassza 

ugyancsak kimeríthető. A primer energiaforrásokból szekunder energiahordozókat állíthatunk 

elő, üzemanyagokat vagy villamos energiát nyerhetünk különféle energiaátalakítási eljárások 

eredményeként. Ezek az eljárások az átalakítás hatásfokában és környezeti hatásaiban 

nagymértékben különböznek egymástól. 
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A biomassza tehát megújuló, de kimeríthető (ugyanakkor megújítható) primer energiaforrás. 

A biomassza biológiai eredetű szervesanyag-tömeg, egy biocönózisban vagy biomban, a 

szárazföldön és vízben található élő és nemrég elhalt szervezetek (növények, állatok, 

mikroorganizmusok) tömege; biotechnológiai iparok termékei; és a különböző transzformálók 

(ember, állatok, feldolgozó iparok stb.) összes biológiai eredetű terméke, hulladéka, 

mellékterméke. Az ember testtömegét nem szokás a biomassza fogalmába vonni. A 

biomassza elsődleges forrása a növények asszimilációs tevékenysége. Keletkezésének 

folyamata a produkcióbiológia fő témája. A növényi biomassza a fitomassza, az állati 

biomassza a zoomassza. A termelési-felhasználási láncban elfoglalt helyük alapján a 

biomassza lehet elsődleges, másodlagos és harmadlagos. Az elsődleges biomassza a 

természetes vegetáció, szántóföldi növények, erdő, rét, legelő, kertészeti növények, vízben élő 

növények. A másodlagos biomassza az állatvilág, gazdasági haszonállatok összessége, 

továbbá az állattenyésztés főtermékei, melléktermékei, hulladékai. A harmadlagos biomassza 

a biológiai eredetű anyagokat felhasználó iparok termékei, melléktermékei, hulladékai, 

emberi települések szerves eredetű szerves hulladékai. [Dinya L., 2008.] 

A biomassza hasznosításának fő iránya az élelmiszertermelés, a takarmányozás, az 

energetikai hasznosítás és az agráripari termékek alapanyaggyártása. Az energetikai 

hasznosítás közül jelentős hasznosítási mód a termokémiai, biokémiai átalakítás, illetőleg a 

préselés.  

 

4–3. ábra A biomassza energetikai hasznosítása  
[Dinya L., 2008.] 
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A világ negyedik legelterjedtebb energiaforrása a szén, a kőolaj és a földgáz után a 

biomassza. A klasszikus és új biomassza energia együtt fedezi jelenleg a felhasznált energia 

14%-át világátlagban. A mezőgazdasági eredetű biomassza energiaforrásokat a következő 

módon osztályozzuk: szilárd biomassza, folyékony bioüzemanyagok, biogáz. 

A biomasszára alapuló energetikai alapanyag-termesztés területei:  

• Fás szárú, különböző vágásfordulójú ültetvények telepítése (akác, éger, fűz, nemes nyár 

 stb.) 

• Lágy szárú növények szántóföldi termesztése (energiafű, nádfélék stb.)  

• Biodízel előállításához olajos magvú növények termesztése (napraforgó, repce stb.)  

• Etanol előállítására alkalmas növények termesztése (árpa, búza, kukorica stb.)  

 

Energetikai célra használható biomassza potenciálról beszélni - de ez igaz valamennyi 

megújuló energiaforrásra is - csak akkor szabad, ha tisztázzuk, hogy a többféle lehetőség 

közül melyik potenciálra gondolunk. Ezek egymáshoz való viszonyát mutatja a korábban 

bemutatott 3.5. ábra. Köztük nagyságrendi különbségek vannak: például míg a globális 

elméleti bioenergetikai potenciál kb. hússzor nagyobb, mint a világ jelenlegi energiaigénye, a 

konverziós potenciál már csak kb. 40%-át teszi ki – és akkor még messze vagyunk a 

fenntartható potenciáltól. [Dinya L. 2009.] 

 

Magyarország fenntartható bioenergetikai potenciáljára az alábbi becslések készültek: 

Számítást végzők  
Alsó érték  Felső érték  

PJ/év 

MTA Megújuló Energia Albizottsága (2005-2006.)  203 328 

Energia Klub (2006.)  58 223 

Európai Környezetvédelmi Ügynökség (EEA, 2006.)  145,5 

FVM (2007.)  260 

Szélsőértékek:  58 328 

4–4. ábra Magyarország fenntartható bioenergetikai potenciálja  

[Dinya L. 2009.] 
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A mezőgazdasági termelésnek vannak pozitív és negatív környezeti hatásai, ennél fogva az 

energetikai célú mezőgazdasági termelés méretének a növelése kapcsán ezeket együtt kell 

mérlegelni. A negatív környezeti hatások tapasztalat szerint a következők:  

• az intenzív mezőgazdasági technológiák terjedése, amely degradálja a természeti 

erőforrásokat  

• természeti területek szántóföldi művelésbe vonása energianövények termesztése céljából  

• a helyi sajátosságokhoz nem illeszkedő növényfajták, - társítások meghonosítása, 

 biodiverzitás csökkenése  

• a talajerózió növekedése (a szél és az esőzések következtében, amit az éghajlatváltozás 

 felerősít), valamint a nagy súlyú gépek miatti talajstruktúra rombolás  

• vegyszerek felhalmozódása a talajban és a felszíni vizekben  

• a növekvő méretű öntözés miatt vízellátási problémák, és a talajok szikesedése  

 

Annak érdekében, hogy a biomassza növekvő arányú energetikai felhasználásának környezeti 

hatásmérlegét optimalizáljuk, az EU-ban kemény környezeti kritériumokat javasolnak 

bevezetni: 

• néhány speciális helyzetű tagállamot leszámítva a mezőgazdasági terület legkevesebb 

 30%-án környezetbarát gazdálkodás (organic farming) megvalósítása 2030-ig  

• a jelenleg intenzíven művelt földterület 3%-át a termelésből kivonni „ökológiai 

 kompenzáció” címszóval  

• az extenzív módon művelt földterületeket továbbra is fenntartani  

• bioenergetikai célú növényeket csak minimális környezetterhelést garantáló feltételek 

 (növényfajták, technológiák) mellett termeszteni  

 

Az erdészeti termelést illetően a környezeti hatások között vannak speciálisak is, mint 

például:  

• A fa tápanyagforrás is a talaj számára, 

• Az erdő szabályozza a felszíni vizek lefolyását, 

• Csökkenti az eróziót.  

 

Ennek megfelelően az energetikai célú erdészeti kitermelésnél fontos követelmények a 

következők:  

• A védett erdőterületek intenzív használata tilos!  

• A lehullott lomb és a gyökérzet maradjanak a termőhelyen! 
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• A kidőlt törzsek lehullott ágak egy része maradjon a helyszínen!  

• A kitermelés méretét EU-szinten a jelenlegi terület 5%-ával csökkenteni kell 2030-ig.  

• Ezen túlmenően a kitermelt területen a fák 5%-át meg kell hagyni.  

A szerves hulladék energetikai hasznosításának – eltérően a mezőgazdasági, vagy erdészeti 

eredetű biomasszától – negatív környezeti hatásai nincsenek, hiszen a biohulladék 

(melléktermék) hasznosítása éppenséggel a környezetterhelést csökkenti. Biohulladék a 

legtöbb gazdasági ágazatban jelentős mennyiségben és folyamatosan keletkezik, és 

energetikai hasznosításának legalább négy előnye van:  

• a hulladék okozta környezetszennyezés csökkentése  

• fosszilis energiahordozók kiváltásával az üvegházhatású emisszió csökkentése  

• szemben a megújuló energiaforrások többségével nem időszakosan áll rendelkezésre, 

 hanem folyamatosan  

• „előállítása” nem, csak a kezelése igényel külön ráfordítást  

Az alábbi irányelvek követése lenne célszerű:  

• Jelentős mértékben csökkenteni kell a keletkező háztartási hulladék mennyiségét (EU-

célkitűzés a jelenlegi tendencia – „business-as-usual” szcenárió - alapján számítható 

mennyiséghez képest 25%-os csökkentés 2030-ig)  

• A biohulladék újrahasznosításának jelenlegi mértékét továbbra is fenn kell tartani (például 

a szalmatermés, vagy az élelmiszeripari hulladék 30-40%-a továbbra is nem energetikai célú 

felhasználású legyen)  

• Valamennyi háztartási biohulladékból energiát célszerű termelni (meg kell szüntetni ennek 

a szeméttelepi tárolását, vagy nem energetikai célú elégetését)  

• A természetvédelmi célokkal összhangban csökkenteni kell a faipar és a papíripar 

fafelhasználását  

• Növelni kell a mezőgazdasági területeken az energiaerdők telepítését  

 

A fentiekhez megfelelő ösztönzőket és jogszabályokat társítva úgy véljük, elérhető, hogy a 

biomassza növekvő energiacélú hasznosításának negatív környezeti hatásait minimalizáljuk,  

pozitív környezeti hatásait erősítsük és nem utolsó sorban az EU megújuló energiára (ezen 

belül a biomasszára) vonatkozó hosszú távú célkitűzéseiben vállalt hazai hozzájárulás is 

megvalósuljon.  

Amennyiben a reális hazai bioenergetikai célokat kívánjuk meghatározni, környezeti hatások 

szempontjából hasonló kritériumokat célszerű követni. [Dinya L. 2009.] 
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4.3. Geotermikus energia 

Alföld felső-pannon homokos-homokköves üledéksoraiban található. Ez mintegy 40.000 km2 

kiterjedésű, átlagos vastagsága kb. 200 m. Ez a felső-pannóniai korú homokos üledéksor 

természetesen nem homogén képződmény. A 200 m összlet egy sor, különböző vastagságú 

homokos-agyagos rétegből áll. A homokos-homokköves rétegek oldalirányban véges 

kiterjedésűek, de nyomásuk az agyagrétegek szerény áteresztőképessége révén kiegyenlítődik. 

A tároló pórusvíztömege gyakorlatilag hidrosztatikus állapotban van, legfeljebb artézi hatás, 

vagy az üledékrétegek tömörödése során kiszoruló víz valamint a vetők, törésvonalak mentén 

beszivárgó csapadékvíz változtat valamit a hidrosztatikus állapoton. Ez egy egységes, 40.000 

km2-es tároló létezését sugallhatja, de ezt a váltakozó homokos-agyagos rétegek „nápolyi 

szeletként” töltik ki. Ha egy vagy több homokos lencsét egy mélyfúrású kúttal megcsapolunk, 

a lencsék véges méretei következtében gyorsabban fogy a pórusrendszerükben tárolt víz, mint 

ahogy a lencsét körülvevő rossz áteresztőképességű agyagos rétegeken át utánpótlást kap. Így 

viszonylag hamar jelentős helyi nyomáscsökkenés alakulhat ki. A felső-pannon homokkő 

tároló tehát hidrosztatikus állapotában egységes rendszerként viselkedik, az egyes feltárt, 

művelésbe vont tároló-részek viszont véges, kimerülő jellegűek. [Juhász Á. et al. 2009.] 

Az üledékes Pannon medence rétegsorai alatt az alaphegység helyenként repedezett, vagy 

karsztosodott kőzettömegében is találhatunk forróvíztárolókat. Ezek ugyan mélyebben 

helyezkednek el, mint a még áteresztőképes üledéksorok, de hőmérsékletük nem sokkal 

magasabb, mert a jobb hővezetőképességű alaphegységi kőzetben a geotermikus gradiens 

kisebb. Ezek az alaphegységi tárolók is hidrosztatikus állapotúak. Fűtésük alapvetően 

konduktív, de kismértékű utánpótlódás és gyenge termokonvekció is jellemző lehet. 

 

Magyarország természeti adottságai rendkívül kedvezőek a geotermikus energia 

hasznosítására. A rendelkezésre álló hőlépcső kihasználása jelentősen javítható lenne. 

Magyarországon is építhetők geotermikus villamos erőművek, de nem véletlen, hogy 

napjainkig erre nem került sor. A nagy (< 200 oC) hőmérsékletű túlnyomásos tárolók 

termelésbe állításának műszaki feltételei nem minden részletükben megoldottak. Az extrém 

nagy nyomás és oldottanyag-tartalom egyaránt további alap- és alkalmazott kutatásokat tesz 

szükségessé. Ezek megoldható problémák, de nem megkerülhetőek.  

Jellegzetesebbek a 120oC-os forróvíz-tárolókra telepítendő erőművek problémái. Itt 

nyilvánvalóan a hatásfok-javítás lehetőségeinek kutatásával léphetünk előre, sok kutató-

fejlesztő munkával javítva néhány tized százalékot.  
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A fenntartható fejlődés igénye, a fosszilis energiahordozók véges készletei olyan új 

energiaforrások felhasználását teszik szükségessé, amelyek történelmileg belátható időn belül 

nem merülnek ki, s szakadatlanul megújulnak. Ezek közé tartozik a geotermikus energia is, 

amely ugyan csak részben megújuló energiafajta, de óriási készletei évezredekre elegendőek. 

Kitermelésének módszerei, eszközei az olajiparban kidolgozottak, az olajkészletek fogyása a 

geotermikus energiatermelésre predesztinálja a szakmát. A geotermikus energiatermelés 

lehetőségeihez képest még csak az ígéretes jövő küszöbén áll.  

Célszerű lenne Magyarországon is hatékonyabban támogatni a geotermikus kutatást, 

fejlesztést és beruházásokat. [Bobok E., Tóth A. 2009.] 

 

4.4. Szélenergia 

A szélenergia mint valódi megújuló energia, ideális eszköz az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentéséért vívott harcban, az antropogén éghajlatváltozás hatásainak 

elviselhető szinten tartásához. Így jelentősége többszörös: nemcsak csökkenti a szén-dioxid 

kibocsátást, hanem az energiaszegény régiónkban olyan forrást biztosít, ami lényegében 

független a politikai helyzettől, más energiahordozók áraitól. Ennek, valamint nagy 

energiasűrűségének következtében, az utóbbi időben a használata rohamosan növekedett. 

 

 
 

 

4–5. ábra A Világ évente beépített szélerőmű kapacitása 1996-2012  
forrás: [GWEC 2013.]

4–6. ábra A Világ összesített beépített szélerőmű kapacitása 1996-2012  
forrás: [GWEC 2013.]
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4–7. ábra A Világ évente beépített szélerőmű kapacitása 2004 - 2012 régiónként  
forrás: [GWEC 2013.] 

 

Az EU ajánlásoknak megfelelően Magyarországon is nagy erővel folyik a megújuló energiák 

hasznosítása. Sajnos, hazánk nincs jó földrajzi helyzetben, a megújuló energiafajták egy 

részéből a többi országénál csak kisebb potenciállal rendelkezik. Ilyen például a medencei 

helyzetből adódóan a szélenergia is.  

A földrajzi nehézségeken kívül a szabályozási rendszer is komoly problémákat jelent a 

szélenergia-hasznosítás magyarországi fejlődése számára. Több adminisztrációs akadály, a 

pontos lokális előrejelzések követelménye, azaz a napi és havi menetrendtől való eltérés 

büntetése csökkenti a szélerőművek nyereségét. 

 

A magyar helyzet  

A külső feltételeknek megfelelően a hazai kapacitás is jelentősen emelkedett, csak 2007-ben 

torpant meg a fejlődés. A termelt villamos energia mennyisége pedig 2005 után ugrásszerűen 

megnövekedett. (4-8. ábra). Sajnos, a hazai szabályozási környezet éppen ebben az 

időszakban jelentősen megnehezítette a beruházásokat. Bonyolódott a szélerőművek 

engedélyezési eljárása 2005-ben. A szélerőmű 2 MW teljesítménytől kezdve (védett 

természeti területen 200 kW teljesítménytől) környezetvédelmi engedély köteles. 2010-ig 330 

MW-ban maximálták az előállítható szélenergia mennyiségét 2006-ban. Ez abban az időben 

történt, amikor már több mint 1100 MW teljesítményre történt igénybejelentés. A korlátozás 

hivatalos indokaként rendszerirányítási problémát jelöltek meg. [Tóth P. 2009.].  

2009-ben további 410 MW-ra írtak ki pályázatot, de eredményhirdetés nélkül visszavonták. 
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4–8. ábra Kumulált telepített szélerőmű kapacitás [MW], évente installált szélerőművek 
kapacitása [MW], szélerőművek által termelt villamos energia éves mennyisége GWh-ban 

Magyarországon 
(adatok: MSZET és MEH) 

 

A szélerőmű telepítésből kizárt területek  

Az első magyar szélerőmű engedélyeztetési folyamata több év volt. Az esztétikai és turisztikai 

következményekről ma is folyik a vita. Az alábbiakban felsoroljuk azokat a területeket, ahol 

tiltott, vagy gyakorlatilag nem engedélyeztethető nagyteljesítményű szélerőmű: 

• Települések belterületei, 

• Nagyobb tavak vízfelületei és ezek közvetlen környezete,  

• Nagyobb folyók és ártereik,  

• Védett területek (nemzeti parkok, tájvédelmi körzetek, természetvédelmi területek,  

 helyi jelentőségű területek),  

• Vasútvonalak és környezetük,  

• Közutak és környezetük,  

• Nagy- és középfeszültségű vezetékek közvetlen környezete,  

• Meredek lejtésű területek. 

 

Ezek a feltételek az ország területének mintegy 60 %-át kizárják a szélerőmű telepítés 

lehetőségéből (4-9. ábra). 
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4–9. ábra Természetvédelmi szempontból jelentős területek áttekintő térképe 
[KVM 2005.] 

 

Meglévő és lehetséges környezeti problémák 

A szélerőművek által szolgáltatott környezeti problémák közül általában a zaj és a madarakra 

való hatás az ismert. Hazánk az EU teljes jogú tagjaként a közösségi jogszabályokat, az ún. 

Acquis Communautaire-t, azaz a Közösségi Vívmányokat beépíti jogrendjébe és azok 

végrehajtásáról gondoskodik. A szélerőművek telepítésénél ezeket a nemzetközi, valamint a 

hazai jogszabályok előírásait is fokozottan érvényesíti.  

 

Esztétikai hatás  

A szélerőmű tornyok, amelyek közül a jelenleg telepítésre tervezettek meghaladják a 100 m-

es oszlopmagasságot, művi jellegű tájelemek, amelyek a domborzati és felszínborítottsági 

adottságoktól is függően akár 20 km távolságból is észlelhetők, domináns tájalkotó elemmé 

válnak. Vizuális hatásuk megfelelő elhelyezéssel csökkenthető, elviselhetővé tehető. 

Magyarországon az elhelyezés számos területen nem kívánatos, hiszen sűrűn lakott a terület, 

illetve számos természeti, táji értékkel rendelkezik. Táj- és természetvédelmi szempontból az 

egyszerű, funkcionális szerkezet, a tájbaillesztett, (felfelé haladva a zöldtől az égszínkékbe 
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váltó) festés felel meg a legjobban. A szerkezet kialakítása is csökkenti az érzékelt hatást. 

Magyarországon a szélerőműveket hosszú, csonka-kúp acéltornyokra szerelik, amelyeket 

esztétikusabbaknak találnak, a világ egyéb helyein előfordulnak rácsostartós kialakítások is.  

 

Felvillanás, árnyék-vibrálás hatás  

Szélerőmű telepnél figyelhető meg az úgynevezett disco effektus. A napfény periodikus 

visszaverődése szükségessé teszi a szélerőmű gondos helykiválasztását és a lapátfelületek 

elkészítésének optimális megválasztását. Szórt fény, felhős égbolt esetén a hatás 

jelentéktelenné válik. Ez a jelenség teljes mértékben előre tervezhető és kijavítása könnyen 

beilleszthető a szélfarm tervezésbe. [Tóth P. 2007.] 

 

Zajhatás  

A szélerőművek közül csak a koraiak voltak zajosak, a jelenleg működők csendesek. Az 

észlelt zajterhelés lehet mechanikai és aerodinamikai zaj. A mechanikai zaj a modern 

erőművekben minimális, ilyen például a fogaskerék áttétel és a generátor kölcsönhatás során 

keletkező hang. A mechanikai eredetű zaj csökkenthető áttétel nélküli hajtóművel, speciális 

áttétekkel és generátorokkal, továbbá hangszigetelő borítással. Az aerodinamikai zajt a 

hajtóműről és szárnyakról leváló légáramlatok okoznak, ami nagymértékben függ a lapátok 

alakjától, különösen a lefutó rész és a lapát csúcsának kialakításától, továbbá a turbina forgási 

sebességétől. Az így kialakult áramlástechnikai zaj mérsékelhető a lapátok szögállásának 

változtatásával. Ez azért fontos, mert kis szélsebességen a kisebb háttérzaj miatt az emberek 

kényesebbek a szélerőmű okozta zajra. Az aero-akusztikai kutatás egyre halkabb lapátokat 

fejleszt, a repülőgépiparból átvett anyagok felhasználásával. [Tóth P. 2007.]  

A rotorlapátok forgása által keltett zaj a szél erősödésével fokozódik, és ezt nem mindenki tűri 

egyformán. A zaj a lapátok anyagának változtatásával, halkabban működő sebességváltóval és 

a gondola zajszigetelésével csökkenthető. Meg kell azonban jegyezni, hogy magánemberek 

szerint bizonyos helyzetekben előfordulhatnak zajkeltő effektusok, ami nem a generátor, vagy 

a lapát zaja, hanem feltehetőleg egy szélsebesség és/vagy irány mellett valamilyen 

kölcsönhatás (például oszlop és lapát) eredménye lehet. Ezek a jelenségek esetlegesek, és 

mindig meg kell vizsgálni azokat. Gyengíti a társadalmi elfogadottságot, erősíti ellenállást a 

NIMBY (Not In My Back Yard) szindróma is, amikor az egyénnek nincs kifogása a 

szélerőművek telepítése ellen, csak ne a lakóhelyén, környezetében, hanem valahol máshol 

legyen. [Wolsink 2000.] 
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Alacsony frekvenciás zajok  

Több esetben ismeretes, hogy panaszkodtak szélerőművekre fejfájás, álmatlanság, állatok 

esetében produkciócsökkenés miatt. Itt felmerült a lehetősége annak, hogy a kevésbé kutatott 

alacsony frekvenciájú (1-5 Hz) hullámok élettani hatásairól lehet szó. Tudományos 

szempontból a problémát az okozhatja, hogy a hatások leírásánál a szubjektivitás 

feltételezhető. Az eddigi vizsgálatok szerint mind a hallható, mind az alacsonyfrekvenciás 

zajok a megengedett küszöbérték alatt vannak a szélerőművek esetében. Azonban 

mindenképpen további vizsgálatok szükségesek a jelenség kutatására [Tóth P. 2007.] 

 

Jegesedés  

Hazánkban kevésbé jellemző a lapátokra rárakódó jég forgáskor történő letörése, ami 

veszélyes a környezetre.  

 

Ökológiai következmények (zajon kívül)  

A növényvilágra hatás a létesítés és üzemeltetés során történő pusztítás. Közvetlen fizikai 

kontaktus a madarakkal áll elő. A vélemények eltérőek, vannak erősen negatívak, de akadnak 

pozitívak is. A madarak rotor lapátok általi elpusztítása jórészt elkerülhető, ha a szélerőmű 

parkok létesítésekor figyelembe veszik a madárvonulások útvonalát. Az biztos, hogy a forgó 

lapátok sok madár pusztulását okozták (bár érdekes módon a villanyvezetékeket nem kívánják 

leszereltetni, pedig a magasfeszültségű vezetékek veszélyesebbek a madarakra). Vitatott, 

hogy mennyire tudnak a madarak alkalmazkodni a forgó rendszerhez, de bizonyos, hogy 

vannak megfigyelések arról, hogy alkalmazkodni tudnak a szélerőművekhez. Találhatók 

feljegyzések arról is, hogy egyes madárfajok mintha jobban szeretnék a szélerőművek 

környezetét, mint más területeket, de ezeket a cikkeket is forráskritikával kell fogadni.  

[Gács, Szalai, Tar, Tóth 2009] 

Ragadozómadarak a revírterületükön található szélerőmű gondolát szívesen használják 

pihenő-megfigyelőhelyként, sőt a toronyra kihelyezett odúkban is szívesen fészkelnek. 

[Sembery P., Tóth L. 2004.] 

 

4.5. Vízenergia  

A hazai vízenergiával kapcsolatos vizsgálatok két lényeges szempont köré rendelhetők. Ezek: 

a megújuló forrásból termelt villamos energia arányának és mennyiségének növelése a 

vízenergia-hasznosítás fejlesztésével, illetve a villamosenergia-rendszer irányítási problémáira 

megfelelően rugalmas megoldás kialakítása.  
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A magyar villamosenergia-rendszerben a vízenergia szerepe jelenleg nem jelentős és a mai 

ismeretek alapján a vízenergia-készletek hasznosítása terén — a megfelelő komplex 

vizsgálatokon alapuló döntések meghozatala nélkül — lényegi változás nem 

prognosztizálható. [Bulla M., Guzli P., Szalay Z. szerk. 2007.] 

A magyar vízenergia-hasznosítási lehetőségek opciót jelentenek a megújuló energia-

hasznosítás növelése terén, ami a villamosenergia-fogyasztás mintegy 10-12% -át érheti el. 

Ennek egyik fele országhatárt nem érintve az ország belső ügyeként vizsgálható, másik fele 

csak a szomszédos országokkal közösen hasznosítható.  

A vízenergia-készlet hasznosítása az EU irányában vállalt megújuló energia-használati 

részarány eléréséhez egy koncentrált kapacitást biztosító opció. A szükséges komplex 

vizsgálatok azonban nem állnak rendelkezésre, átfogó vizsgálat több mint negyed százada 

nem készült, annak ellenére, hogy a műszaki, gazdasági és környezeti feltételek megváltoztak. 

Így objektív vélemény kialakítására jelenleg nincs lehetőség.  

Az általános értékelés és megállapítások alapján az valószínűsíthető, hogy a hazai vízenergia-

potenciál energetikai hasznosítása indokolt. A klímavédelmi célkitűzések eléréséhez ez 

jelentheti a villamos energia fogyasztókra és a lakosságra legkisebb gazdasági terhet áthárító 

megoldást. Ugyanakkor a gazdaság más területein is jelentkezhetnek járulékos hasznai. A 

végleges döntések meghozatala azonban csak a lehetséges helyszínek figyelembevételével 

lefolytatott tudományos igényű, részletes és komplex vizsgálatok eredményeire alapozva 

megengedhető. E vizsgálatokat el kell végezni. Ehhez a kormányzatnak a kérdés 

jelentőségéhez és feladat nagyságához illő pénzügyi forrásokat kell biztosítania. Az MTA 

magára vállalhatná e vizsgálatok tudományos koordinálását.  

A villamos rendszerirányító jelentései szerint a magyar villamosenergia-rendszer 

gyakorlatilag nehezen szabályozhatóvá vált. Az üzembiztos és rugalmas rendszer-

működéshez, a különböző termelő egységek rendszerbe illesztéséhez, valamint a 

rendszerirányítás költségeinek stabilizálásához szivattyús energiatározó létesítésére van 

szükség. A rendszerérdekű gyorsszabályzó erőmű — szivattyús energiatározó — belépésével 

csökkenhet az igénybevett rendszerszintű szolgáltatások költsége, egyrészt az árak 

stabilizálása, másrészt a rendszerszintű szolgáltatások iránti igénynek a projekt megfelelő 

használatából adódó mérséklése következtében. [Szeredi et. al. 2009] A vízenergia 

hasznosítás körüli vélemények a legellentmondásosabbak a megújulók körében.  

Prof. Dr. Kozák Miklós ny. egyetemi tanár úr fogalmazott a legsarkosabban a magyar 

vízenergia-szakértők tevékenységéről: „Nem mindenki muzsikus, aki hegedűvel járkál.”  

[Kozák M. 2008.] 
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Az UNESCO által létrehozott International Hydropower Association a vízenergia előnyeinek 

és hátrányainak mérlegét a következőkkel foglalta össze: 

 

ELŐNYÖK  HÁTRÁNYOK  

Gazdasági szempontok  

Alacsony üzemi és karbantartási költség  Hosszú megvalósítási idő  

Hosszú élettartam (50-100 év)  Csapadékfüggőség  

Rugalmasság biztosítása  A tározók csökkenése hordalékos helyeken  

Kipróbált, bevált technológia  Hosszú távú tervezést igényel  

Regionális fejlesztést ösztönöz és segít  Hosszú távú megállapodásokat igényel  

Magas energiahatékonyságot biztosít  Több szakterület együttműködését igényli  

Támogat más vízhasználatokat  Gyakran külföldi kivitelező és finanszírozás 

szükséges  

Munkalehetőségeket teremt   

Üzemanyag-megtakarítást eredményez   

Az energiafüggetlenséget erősíti   

Optimalizálja a villamos energiatermelés szerkezetét   

Szociális szempontok  

Biztosítja a vizet más vízhasználatokhoz Egyes helyeken áttelepítést igényel  

Növeli a környező területek árvízzel szembeni 

biztonságát  

Korlátozhatja a hajózást  

Javíthatja a hajózási lehetőségeket?)  A helyi földhasználati módok változhatnak  

Gyakran üdülési infrastruktúrát teremt  A vízi eredetű járványokat ellenőrizni kell  

Javítja a terület megközelíthetőségét (utak, hidak 

stb.)  

Vízkészlet-gazdálkodást tesz szükségessé több 

vízhasználó esetén  

Építési és üzemelési munkát biztosít a helyi 

munkaerőnek  

Az érintett emberek életfeltételeit biztosítani kell  

Javítja az életkörülményeket   
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Környezeti szempontok  

Minimális üvegházhatást okozó gázt termel  Eláraszt szárazföldi élőhelyeket  

Javítja a levegő minőséget  Megváltoztatja a vízjárást  

Nem termel hulladékot  Megváltoztat vízi élőhelyeket  

Csökkenti a nem megújuló üzemanyag-készletek 

kimerülését  

A vízminőséget ellenőrizni kell  

Gyakran új édesvízi ökoszisztémákat hoz létre  Időleges változás a táplálékláncban  

Növeli az ismereteket és az értékes egyedek kezelése 

tekintetében  

Az egyedek és populációk ellenőrzése szükséges  

Segíti a klímaváltozás lassítását  Korlátozza a halak vándorlását  

Nem használja el és nem szennyezi a vizet a 

villamosenergia-termelés melléktermékével  

A hordaléklerakást és szállítást ellenőrizni kell  

4-1. táblázat Vízenergia alkalmazásának közvetett hatásai 

 
 

4.6. Hazai megújuló energiaforrások kiaknázásának társadalmi hatásai 

Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010-2020 a következő irányt 

határozza meg: 

Egy fenntartható jövőt megalapozó gazdasági modellben az energiatakarékosság, az 

energiahatékonyság, a megújuló energiaforrások fokozott felhasználása és a saját erőforrások 

előtérbe helyezése meghatározó jelentőséggel bírnak. Ezek a logikailag egymásból következő 

lépések, koherens gazdasági modellbe ágyazva, adekvát válaszokat adhatnak olyan 

kérdésekre, hogy miként fogunk szembenézni a globális klímaváltozásnak a gazdasági, 

társadalmi fejlődésre gyakorolt hatásával, a nem fenntartható növekedéssel, a világszerte 

növekvő energiaigényekkel, a fosszilis energiahordozók árának kiszámíthatatlan változásával. 

Ezek a jelenségek cselekvésre késztetik a világot, az uniós tagállamokat és természetesen 

Magyarországot is. Az összefüggések kimerítő vizsgálata, a nemzeti erőforrások átfogó 

értékelése és a zöldgazdaság eszközrendszere egy olyan keretet ad a formálódó új gazdasági 

modellnek, amelybe a zöldgazdaság fejlesztés, és annak egyik fontos mérföldköve, a nemzeti 

megújuló energia cselekvési terv szervesen illeszkedik. Ezek, összességükben az erőforrás 

hatékonyság és a fenntarthatóság elvei szerint működő ország alapját képezik. 

Magyarországnak a megújuló energia területén a fejlesztéseket úgy kell megvalósítania, hogy 
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azok minden állampolgár számára a lehető legnagyobb gazdasági, társadalmi és környezeti 

előnnyel járjon.  

A rendelkezésre álló fejlesztési és egyéb forrásokat, valamint a finanszírozási forrásokat úgy 

kell allokálni, hogy azok a fenti kulcsterületeken a lehető legnagyobb összesített társadalmi 

haszonnal járjanak a megtérülés figyelembevételével. A magyarországi megújuló 

energiaforrás politika célja a korlátozó tényezők figyelembevételével, a lehetőségek határain 

belül olyan megújuló energiahordozó-mix összeállítása, ami a fenti kulcsterületeken a 

legnagyobb összesített nemzetgazdasági és társadalmi haszonnal jár.  [NFM 2011.] 

 

A megújuló energiák használatával a bioszféra esélyeit növeljük. A fosszilis energiahordozók 

véges készletet jelentenek, az bizonyos, bár az, hogy a véges készlet mikorra fogyhat el, 

nehéz választ adni. Új készletek is fel-felbukkannak a kutatások eredményessége esetén, de a 

fenntarthatóság nem valósítható meg megújuló energiák nélkül, és az is örök igazság, hogy a 

leginkább környezetbarát a fel nem használt energia. Egy épületkorszerűsítési program 

társadalmi szempontból is jelentős hatást fejtene ki: munkahelyeket teremtene a gyártó és a 

szolgáltató szakiparban. A hőszigeteléssel és az épületgépész rendszerek korszerűsítésével 

csökkenne az energiaigény, valamint a helyi megújuló energiaforrások alkalmazásával 

növelhetővé válik a megújulók részaránya az energiamixben. Az energiatakarékos életvitel 

életmód változást is jelent, amelynek hátteret adó oktatási, népszerűsítési programokra is 

szükség van. [Demirel, Y. 2012.] 

A különböző megújuló energiatípusok hasznosításának létesítményei más-más helyigénnyel 

építhetők ki, ennek is köze lehet a társadalmi elfogadottsághoz. 

Erőmű típus Fajlagos terület [m2/MW] 

110 MW kondenzációs geotermikus 1 260 

20 MW bináris geotermikus 1 415 

1780 MW atomerőmű (Paks) 1 404 

2258 MW széntüzelésű + külfejtés 40 000 

47 MW naperőmű (Mojave Desert, USA)* 28 000 

10 MW fotovoltaikus erőmű  

(Southwestern USA)* 

66 000 

4-2. táblázat Különböző erőműtípusok fajlagos területigénye 

*  átlagteljesítmény                 [Rybach L. 2008.] 
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Az energetikai befektetéseket hosszútávú stratégiai irányválasztás és jelentős beruházásigény 

jellemzi. Természetszerűleg nagy a hatásuk mind a gazdasági fejlődésre, mind a környezet 

alakulására. (Egy-egy döntés kihatásával pl. a radioaktív hulladékkal többszázezer évig kell 

együtt élnünk, de még a fosszilis energiát felhasználókkal is minimum 25 évig.) Az 

energiatermelés, mint stratégiai ágazat központi helyet foglal el a világgazdaságban. 

A centralizált energiaellátó rendszerekben jelentős politikai hatalom koncentrálódik, ezért a 

megoldások (decentralizált vagy centralizált) közötti választás nem csak technológiai és 

gazdasági kérdés.   [Bulla M., Tamás P. szerk. 2011] 

 

4.7. Hazai megújuló energiaforrások kiaknázásának gazdasági hatásai 

 

A szélerőművek gazdaságossági kérdései 

A megújuló energiaforrások gazdaságosságát befolyásoló tényezőket a szélerőművek példáján 

mutatom be: 

Európában 1 MW szárazföldi szélenergia átlagos befektetésigénye 1,23 MEUR (2006-ban, 

minden költséget beleszámítva). Ebből a turbina 76 %, a hálózatra való csatlakozás 9 %, az 

alap 7 %. A többi rész a terület, az ellenőrző rendszerek stb. A szélerőművek előállítási 

költségei hosszú távon csökkentek, kivéve az elmúlt néhány éves időszakot. Európai szinten 

az 1 MW feletti turbinák adták 2007-ben a piac több mint 95 %-át. A beruházás 

gazdaságosságát elsősorban a szélviszonyok és az abból levezethető évi kihasználási tényező 

(óraszám) határozzák meg. Ezen kívül a közgazdasági és adminisztratív környezet is erősen 

befolyásolja: a hitel kamatlába, a létesítmény megalkotásához és üzemeltetéséhez szükséges 

egyéb környezeti és adminisztratív kívánalmak. 

Alapvetően eltérő a szélerőművek gazdasági megítélése vállalkozói, ill. nemzetgazdasági 

szemléletmód szerint. A vállalkozói gazdaságot javítja az így termel villamos energia magas 

átvételi ára (a beépített támogatás mértéke), ami nemzetgazdasági szempontból nem bevételt, 

hanem kiadást jelent. Befolyásolják a gazdaságosságot az átvétel különböző feltételei, például 

az előrejelzések pontossága, az eltérések befolyása az átvételi árakra.  

A közvetlen költségek mellett figyelembe kell venni az országra és a villamosenergia-

rendszerre gyakorolt közvetett hatásokat is. Ezek közül a legfontosabb a széndioxid 

kibocsátás csökkentés, amelynek a széndioxid-tőzsde aktuális áraival (jelenleg 20 EUR/t 

körül mozog) számított értékét jóvá lehet írni. A széndioxid megtakarítás a megtermelt 

villamos energia mennyiségével és a kiváltott fosszilis eredetű villamos energia fajlagos 
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kibocsátásával határozható meg. Döntően fosszilis erőművekből felépülő villamosenergia-

rendszerben azonban korrekcióba kell venni a szélerőművek terhelésváltozásait kiegyenlítő 

erőmű hatásfokromlása miatti többlet kibocsátást. Közvetett előnyként tartják nyilván a 

szélerőművek létesítése és üzemeltetése révén bekövetkező munkahelyteremtést. Az EWEA 

2008. évi becslése szerint ez Európában több mint 100 000 többlet munkahelyet jelent. Ebből 

100-at becsülnek Magyarországra.  [Gács, Szalai, Tar, Tóth 2009.] 

 

A rendelkezésre álló fejlesztési és egyéb forrásokat, valamint a finanszírozási forrásokat úgy 

kell allokálni, hogy azok a fenti kulcsterületeken a lehető legnagyobb összesített társadalmi 

haszonnal járjanak a megtérülés figyelembevételével. A magyarországi megújuló 

energiaforrás politika célja a korlátozó tényezők figyelembevételével, a lehetőségek határain 

belül olyan megújuló energiahordozó-mix összeállítása, ami a fenti kulcsterületeken a 

legnagyobb összesített nemzetgazdasági és társadalmi haszonnal jár. [Patay I. 2003.] 

 

A támogatási, finanszírozási eszközök által nyújtható pénzügyi ösztönzők kerete korlátozott. 

A pénzügyi kereteken belül külön korlátot jelentenek a fogyasztók által finanszírozott 

ösztönzési keretek, mivel ennek összege jelentősen nem növelhető. Ezért döntést kell hozni, 

hogy a korlátozottan rendelkezésre álló források milyen mértékben kerüljenek felosztásra az 

egyes megújuló energiaforrás típusok között. A felosztás (allokáció) meghatározása során 

több szempont figyelembe vehető, annak függvényében, hogy az egységnyi támogatási 

összegre eső: 

- energiamennyiség; 

- CO2 kibocsátás csökkentés; 

- hulladékok energetikai hasznosítása; 

- GDP növekmény; 

- munkahely-teremtés; 

- egyéb környezeti-társadalmi előny kerüljön maximalizálásra. 

 

A KÁT rendszerben méret és technológiai alapú differenciálás megvalósítását tervezik, 

figyelembe véve, hogy egyes megújuló energiaforrás technológiák többlet társadalmi előnnyel 

is járnak (pl. biogáz), eltérő a társadalmi-gazdasági hozzáadott értékük (foglalkoztatási 

hatásuk, CO2-megtakarítási potenciál stb.). 

A támogatott átvételi ár a technológia, a méret és a jogosultság időpontjának keletkezésétől 

függően differenciált. A kötelező átvételre való jogosultság megszerzése szerint a 
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megkülönböztetés alapja, hogy a termelő 2008. január 1-e előtt (tehát még a régi VET /2001. 

évi CX. Tv./ alapján) vagy utána (tehát az új VET /2007. évi LXXXVI. Tv./ alapján) szerzett 

jogosultságot. A támogatott átvételi árat (támogatási szintet) érintő új szabályok a 2008. 

január 1-e előtt jogosultságot szerzett termelők esetében ugyanis nem alkalmazhatók. Az 5 

MW-nál nagyobb beépített teljesítményű vízerőművek esetében a támogatott átvételi ár 

tekintetében a jogalkotó nem tesz különbséget a szerint, hogy a kötelező átvételre való 

jogosultság megszerzésére a korábbi, vagy a hatályos szabályozás szerint került-e sor. Az 5 

MW-nál nagyobb beépített teljesítményű vízerőművek által termelt villamos energia sem a 

korábbi, sem a hatályos szabályozás alapján nem részesül támogatott árú átvételben. 

[NFM 2011.] 

 

A megújuló energiaforrások alkalmazása, elterjedése a magyar gazdaság egyik kitörési pontja 

lehet. Magyarország kiváló komparatív adottságokkal rendelkezik egyes megújuló 

energiaforrás területeken, amelyek kiaknázása lehetőséget biztosít az energia- és 

klímapolitikai célok megvalósításán túlmutatóan a gazdaság fejlődésére, új munkahelyek 

létrehozására, a vidék fenntartható fejlesztésére. [MTSZ 2007.]  

Magyarország megújuló energiaforrás Nemzeti Cselekvési Terve (NCsT) a fentiek 

szellemében készült, jelezve, hogy 2010-től Magyarország energiapolitikájában is új 

időszámítás kezdődött. Az NCsT célkitűzéseit az adottságokból, a reálisan elérhető 

lehetőségekből, a gazdaságfejlesztés és munkahelyteremtés szempontjaiból kiindulva 

határozták meg. Ez alapján jelentős előrelépés várható a megújuló energiaforrások minden 

szegmensében, 2010-hez képest 2020-ra a megújuló energiaforrások bruttó felhasználása 

megduplázódik. A megújuló energiaforrások minden szegmensében jelentős előrelépés 

várható. [NFM 2011.] 

 
 
5. Épületek energetikai optimalizálása 

5.1. A kutatás módszertana 

Mivel a hazai energiafelhasználás jelentős része épületek fűtését és hűtését szolgálja, 

meghatározó lehet az energiagazdálkodásban az épületenergetikai optimalizáció. [Fülöp O. 

szerk. 2011. ] A kísérletek a passzívházakig vezettek, már az 1980-as - 1990-es években. 

[Feist 1991.] 
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Ezen a területen összefonódva, mintegy mellékhatásként több cél is megvalósulhat: 

• Csökkenteni kell az energiafelhasználást – mert a legnagyobb mértékben 

környezetbarát energia a fel nem használt energia. 

• Növelni kell az energiamixben a megújulók arányát. 

• Csökkenteni kell a CO2 kibocsátást. 

 

A kutatáshoz áttekintettem a téma nemzetközi és hazai szakirodalmát. Elolvastam jelentős 

számú alapművet a terület szaktekintélyeitől: [Scheer, H. 1999.] [Sørensen, B. 2011.] [Zöld 

A. 1999] [Lukács G.S. 2008.] [Lukács G.S.2009.] [Imre L. et al. 2001.] [Kacz K., Neményi 

M.1998.] és még sokan hatottak rám munkájuk megismerése során. 

Megismertem a megújuló energia ipar különböző területeit, konferenciákon vettem részt, 

helyszíni bejárásokon és kivitelezéseken voltam jelen. Környezetvédelmi tervezőként, 

szakértőként részt vettem megújuló energia - hasznosítási projektek környezetvédelmi 

tanulmányainak készítésében, lehetőséget kaptam a projektek áttekintésére az előkészítéstől a 

kivitelezésen át az üzemeltetésig.  

Elemeztem a hazai megújuló energiaforrások különböző típusaihoz tartozó lehetőségeket. 

Esettanulmányként megvizsgáltam egy családi ház energiagazdálkodását, korszerűsítési 

lehetőségét és annak hatásait.  

A megújuló energiaforrás lehetőségeket csoportosítottam: egyrészt helyi – döntően épületek 

fűtési és hűtési igényeit kiszolgálására alkalmas, másrészt villamos-energia rendszerbe 

juttatható, vagy annak hiányában tárolható-szállítható típusokra. 

A tárolható energiák alkalmazásának összetett környezeti elemekre, gazdasági és társadalmi 

szempontokra gyakorolt hatásának demonstrálására szakértői modellt dolgoztam ki. 

 

5.2. Épületek életciklus elemzése energiagazdálkodási szempontból 

Az alacsony, vagy közel nulla energiaigényű épületeknek sok előnye van, de a legfontosabb, 

hogy a nagyon alacsony fűtési energiafelhasználás kiváló komfortérzettel társul. Ennek 

azonban ára van: extra vastag hőszigetelés, háromrétegű ablakok, hővisszanyerős szellőztetés, 

megújuló energiaforrások. Ez az ár nemcsak pénzben fejezhető ki, hanem az anyagok 

előállításához, szállításához és beépítéséhez szükséges energiában, a kibocsátott szén-

dioxidban, kén-dioxidban és egyéb környezeti hatásokban is. Vajon biztosan megéri ez? 

A választ életciklus elemzéssel kaphatjuk meg. Az életciklus-elemzés (life cycle assessment – 

LCA) szabványosított módszerét alkalmazva az ISO 14040 és ISO 14044 szabványok alapján 

készített kiváló, teljes életciklus elemzést Szalay Zsuzsa (BME). A vizsgálat célja a kétszintes 
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családi házak teljes életciklusra vetített környezetterhelésének megállapítása nagyszámú 

épületgeometria figyelembevételével, és a különböző energiahatékonysági intézkedések 

hatásának felmérése volt.  

A kétszintes családi házak vizsgálata alátámasztotta, hogy a 2020-ra tervezett követelmények 

teljes életciklusra – itt 50 évre – vetítve is kedvező eredményt mutatnak, azaz a gyártás-

szállítás és időszakos csere-felújítás energiaigényét figyelembe véve is jelentős energia-

megtakarítást érhetünk el a mai hatályos követelményekhez képest. A hőszigetelő anyagok és 

jó minőségű ablakok környezeti szempontból is gyorsan megtérülnek, a hővisszanyerős 

szellőzéshez és a megújuló energiaforrásokhoz hasonlóan. Az elemzés ugyanakkor azt is 

megmutatta, hogy az extrém mértékű hőszigetelésnek viszont már nincs értelme: a passzívház 

szintű hőszigetelés a teljes életciklusra nézve optimálisnak bizonyult. Ha további 

megtakarítást szeretnénk elérni, érdemesebb nem az épületburokba fektetni, hanem inkább 

megújuló energiaforrásokat alkalmazó épületgépészeti rendszereket betervezni. 

A másik tanulság, hogy míg egy mai új épület teljes életciklusában még mindig a fűtés 

dominál (kb. 60%), addig a közel nulla energiaigényű épületeknél az építés és felújítás már az 

50 évre vetített összes kumulatív energiaigény közel fele. Azaz itt már valóban nagy a 

jelentősége annak, hogy miből építünk. Megtakarítás érhető el például újrahasznosított vagy 

alacsony beépített energiájú, tartós anyagok alkalmazásával. Az elvégzett számítás egy-egy 

adott épületszerkezeti kialakítású kétszintes családi házakra vonatkozik. A számok 

természetesen eltérőek lennének, ha más szerkezeti vagy fűtési rendszerrel épült épületet 

elemzünk. Az életciklus-elemzés (LCA) módszere azonban mindig jól használható, 

segítségével más típusú épületek vagy különböző szerkezetek, gépészeti rendszerek 

környezeti szempontú megtérülése is vizsgálható. A gyakorlatban a teljességre törekvés 

igénye miatt ez a vizsgálat kiegészíthető a költségekre vonatkozó számításokkal is.  

[Szalay Zs. (2012.a)(2012b)] 

 
A közel nulla energiaigényű épület: 

• energetikai teljesítménye magas – a honi terminológia szerint ez azt jelenti, hogy az 

épület veszteségei kicsik, az épület a nyereségáramokat jól hasznosítja, az épület a 

túlzott nyári felmelegedés ellen jól védett; ide érthető még az, hogy az épületgépészeti 

rendszerek jó hatásfokúak, segédenergia igényük csekély; 

• az energiaigény közel nulla, vagy nagyon alacsony – ez részben következik az előző 

pontból, de az előző pont helyett e pont alatt (is) lehet gondolni az épületgépészeti 

rendszerekre, ugyanakkor a mondat értelme vitatható, mert bár a fűtés, hűtés 
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energiaigénye az észszerűség határáig (sőt azon túl is) csökkenthető, a 

melegvízellátás netto energiaigénye nem korlátozható: valamennyi térfogatú és 

valamilyen hőmérsékletű melegvízre szükség van; 

• az energiaigényt (amely az előzőek szerint alacsony, de a melegvízellátás miatt 

egyáltalán nem lehet közel nulla) nagyon jelentős mértékben megújuló 

energiaforrásokból kell fedezni (beleértve a megújuló forrásokból helyben vagy 

közelben kinyert energiát). [Csoknyai T.et al. 2012.] 

A szabványok és adatbázisok a módszert és a rendelkezésre álló mért, vagy statisztikailag 

gyűjtött adatok felhasználhatóságát biztosítják. [ISO 14040:2006.] [ISO 14044:2006.] 

[Ecoinvent 2007.] 

Az épületenergetikai korszerűsítések elemzése LCA módszerekkel segít a megfelelő 

energiapolitikai döntések meghozatalában minden döntési szinten. Az életciklus elemzések 

(LCA) minden területen fontos szerepet töltenek be, jelentős szakirodalmi háttér áll 

rendelkezésre. [Tóthné Szita K. 2008]  

 

5.3. Az ENERGOPT program - Energia-megtakarítás modellek gyakorlati 

alkalmazhatósága 

Az ENERGOPT projekt által megvalósított szakmai és tudományos innovációt az 

optimalizációs modul szolgáltatja. Alapvető célját tekintve az optimalizációs modul 

automatikusan meghatározza a vizsgált épületet jellemző paraméterhalmaz azon elemeinek az 

optimális értékét, melyek  

• bizonyos határok között szabadon módosíthatóak és 

• lényeges hatással vannak a fűtési energiafelhasználás mértékére. (Pl. egy felújítás alatt 

lévő épület alaprajzi adatai lényeges hatással vannak a fűtési energiafelhasználás 

mértékére, legtöbbször mégsem kerülhetnek módosításra. Ezzel szemben, pl. a 

szigetelés vastagsága szabadon változtatható bizonyos ésszerű határok között.) 

Az optimalizáció vonatkozhat már meglévő épületek felújítására, vagy tervezés alatt álló 

épületek korrekciójára. Ez utóbbi esetben alapvetően nagyobb számú paraméter kerülhet 

módosításra az optimalizáció során. Az optimalizációs algoritmus működése a vizsgált 

problémára adott megoldás jóságának mértékét leíró mennyiség, az ún. célfüggvény 

meghatározásán alapszik. A célfüggvény viszonylag szabadon definiálható, így épülhet tisztán 

pénzügyi, gazdasági, energetikai, ökológia szempontokra, vagy ezek tetszőleges 

kombinációjára. Az ENERGOPT projekt megvalósítása során a pénzügyi, valamint az 
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energetikai szempontokon alapuló célfüggvény került alkalmazásra az alábbi két 

forgatókönyvnek megfelelően. 

• Adott a vizsgált épület felújítására szánt pénzügyi keret. Mi a felújítás során elérhető 

legjobb energetikai állapot?  

• Adott a felújítás során elérni kívánt energetikai állapot. Mi az a legkisebb anyagi 

ráfordítás, mellyel elérhető a kívánt energetikai állapot? 

Ezen problémák egzakt megoldása az alábbi komponensek pontos meghatározását igényli: 

• optimalizációs algoritmus, 

• energetikai modell, 

• energetikai állapotot számszerűsítő mennyiség, 

• adatbázisok, 

• optimalizációs szempontok. 

Előny:  Gyorsan és egyszerűen számítható. Viszonylag rövid idő alatt elsajátítható 

számítási metodika. Összhangban van az adott ország épületenergetikai 

szabályozási rendszerével. 

Hátrány: Közelítő jellege lévén lényegesen pontatlanabb, mint a hőtani modell. A vonatkozó 

kormányrendeletben lévő szabályozatlan tényezők lehetővé teszik az eredmények 

szándékos torzítását. 

Megtérülést becslő modul 

Az épületek energetikai hatékonyságának növelése rendszerint számottevő mértékű erőforrás 

(financiális, környezeti) felhasználásával jár. A beruházások szükségszerűsége hosszú távú 

fenntarthatósági szempontok vizsgálatával igazolható. A probléma kezelése céljából az 

ENERGOPT gazdasági jellegű megtérülésen alapuló elemzést bocsájt a felhasználó 

rendelkezésére. Egy építőipari beruházás időbeni megtérülése az alábbi mennyiségek valós, 

vagy közelítő értékének ismerete esetén becsülhető: 

1. a tervezett beruházás összköltsége, 

2. fenntartási, javítási költségek az épület tervezett élettartama alatt, 

3. szétszerelési és lebontási költségek, 

4. a beruházás következtében realizált teljes energia-megtakarítás mértéke, 

5. az energiaárak változásának mértéke az épület tervezett élettartama alatt. 

 [Csík Á.(2012.a.) www.energopt.hu] 
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5.4. DenZero projekt 

Egy lakóépület-állományban rejlő energia-megtakarítási potenciál becsült mértékének, 

valamint tipológiák szerinti megoszlásának közelítő ismerete számottevően növelheti az 

állomány fejlesztését célzó kormányzati rendelkezések, pályázati konstrukciók hatékonyságát. 

A rendelkezésre álló pénzügyi erőforrások ésszerű felhasználása és a fenntartható fejlődés 

elvének biztosítása érdekében szükségszerű az épületek alapállapotának és az általuk 

képviselt energia-megtakarítási potenciál mértékének tanulmányozása. Kívánatos, hogy a 

rendelkezések hatására felhasznált anyagi erőforrások a lehető legjobb mértékben javítsák a 

kumulált energiafelhasználási és környezetterhelési mutatókat. Ennek értelmében, a stratégiai 

jelentőségű kormányzati rendelkezések kidolgozása, valamint a célzott lakásfelújítási 

programok szerkezetének, súlypontjainak meghatározása gyakorlatban alkalmazható eljárások 

kidolgozását igénylik.  

 

A problémakör tudományos igénnyel történő vizsgálata az alábbi három fő területre bontható: 

1. A jelenleg hatályos szabályozási rendszer hatékonyságának elemzése, 

2. Adott épület által képviselt energia-megtakarítási potenciál vizsgálata, 

3. A teljes épületállomány automatikus vizsgálata. 

 
A jelenleg hatályos szabályozási rendszer hatékonyságának elemzése 

A lakó- és középületek energia-felhasználásának csökkentését előíró Uniós irányelvek 

(2002/91/EK, EPBD) lokális implementációja a tagországok hatáskörébe tartozik. A hazai 

rendelkezések értelemszerűen Magyarország viszonyainak javulását hivatottak szolgálni. 

Feladat az EU irányelvek – hazai implementáció – hazai igények által alkotott rendszer 

komplex, a visszacsatolások hatását tekintetbe vevő elemzése, mely az alábbi három szinten 

zajlik.  

• Az EU irányelvek és azok hazai implementációjának elemzése.  

• A hazai implementációk és a helyi igények viszonyának elemzése. 

• A visszacsatolás hatásainak vizsgálata. 
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Adott épület által képviselt energia-megtakarítási potenciál vizsgálata 

A hazai épületállomány állapota energetikai szempontból általánosan nem kielégítő mértékű, 

nagyszámú épület energetikai felújítására van szükség. Elméletileg bármely épületen 

kivitelezhetőek olyan mértékű változtatások, hogy a felújítást követően pl. A+ kategóriába 

kerüljön. Az azonban nem nyilvánvaló, hogy ez a felújítás vajon fenntartható mértékűnek 

minősíthető-e a beavatkozás gazdasági, energetikai, környezeti terhelési vonatkozásait 

tekintve. Egy konkrét épület által reprezentált energia-megtakarítási potenciál mértékének 

meghatározása nem triviális feladat. Az épület optimálisan felújított állapotának nevezzük azt 

az energetikai állapotot, amelyen javítva az épület bár még hatékonyabb energia-felhasználási 

mutatókkal bírna, fenntarthatósági szempontok alapján a beruházás már nem minősülne 

rentábilisnak az eredeti állapothoz viszonyítva.  

A feladat megoldásának menete két fő részre bontható: 

• Pontosan definiálandó az optimális energetikai állapot és az energia-megtakarítási 
potenciál fogalma. Meghatározandóak a definícióhoz szükséges mennyiségek, 
valamint azok értékeinek lehetséges halmaza, a folyamat gyakorlati menete. 

• Intelligens számítási technikákon alapuló informatikai rendszer fejlesztése. A bemenő 
adatok alapján a rendszer automatikusan meghatározza egy adott épület optimális 
energetikai állapotát, valamint az általa reprezentált energia-megtakarítási potenciál 
mértékét. 

 

A hagyományos mérnöki módszerek, illetve klasszikus matematikai és operációkutatási 

eszközök alkalmazása már egyetlen épület esetében sem teszi lehetővé a komplex probléma 

egzakt megoldását a gyakorlati életben elfogadható időskálán. A hasonlóan magas 

dimenziószámú paramétertéren értelmezett szélsőérték-problémák közelítő megoldására a 

számítási intelligencián alapuló módszerek bizonyulnak használhatónak. Ezen technikák fő 

előnye, hogy képesek kompromisszumot találni a feladat jósága és a megoldáshoz szükséges 

idő (számítási teljesítmény) között. Bár a számítási intelligencia alapú módszerek sokszor 

csak jó közelítést adnak az optimumra (mely a feladat megoldása szempontjából elfogadható), 

ezt gyorsan teszik, megfelelően egyensúlyozva a közelítés pontossága és a felhasznált 

számítási teljesítmény között. Ezen technikák közül a leghatékonyabbak közé tartoznak a 

memetikus algoritmusok, melyek az általunk a projektben leginkább felhasználni kívánt 

módszerek közé tartoznak. Ezek előnye a számítási intelligencia területén klasszikusnak 

számító evolúciós algoritmusokhoz képest, hogy felgyorsítják az evolúciós folyamatot lokális 

kereséssel, problémafüggő tudás meghatározásával. Ezáltal még gyorsabban, még jobb 

közelítést adnak az optimális megoldásra.  
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A teljes épületállomány automatikus vizsgálata 

Az energia-megtakarítási potenciál mértékének meghatározása egy teljes épületállományra 

vonatkoztatva válik döntéshozói szinten hasznos, értékelhető eszközzé. Alapesetben az eljárás 

csupán egyetlen épület vizsgálatát képes elvégezni. Ahhoz, hogy a rendszer globális szinten 

értékelhető eredményt szolgáltasson, szükséges 

• a vizsgált épületállományra vonatkozó szerkezeti, hőtani adatok összességének teljes, 

vagy részleges ismerete, 

• a nagyméretű adathalmaz feldolgozásához szükséges időtartam csökkentése, 

illesztendő a mérnöki tervezés folyamatához. 

• A jelenlegi, több szintű szabályozási rendszer elemzése, hatékonyságának, 

eredményességének vizsgálata. 

• Egy épület energia-megtakarítási potenciáljának, valamint optimális mértékű 

energetikai felújításának fenntarthatósági szempontok alapján történő vizsgálata. 

• Nagy mennyiségű épületállomány automatikus vizsgálatára alkalmas intelligens 

számítási rendszer fejlesztése. 

Az alábbiakban e három fő szempont kifejtése található, amelyek a projekt fókuszpontjait 

jelenítik meg.  

 

Kitűzött célok 

1. A projekt kiemelt célja egy multidiszciplináris kutatói csoport létrehozása a Széchenyi 
István Egyetemen, melynek fő tevékenységi területe az energiahatékonyság 
problémakörének tudományos igényű vizsgálata. 

2. A mérnöki tanácsadói gyakorlatban sikeresen alkalmazható, energia-megtakarítási 
potenciál becslésére szolgáló módszertan kifejlesztésével kapcsolatos alapkutatási 
tevékenység lebonyolítása. 

3. Egy épületre vonatkozó energia-megtakarítási potenciál automatikus meghatározását 
végző algoritmus kifejlesztése és számítógépes implementációja. 

4. A szakirodalomban található, illetve a projekt keretein belül fejlesztett evolúciós 
alapú, intelligens állapot-meghatározó algoritmusok összehasonlító vizsgálata. 

5. Az energia-megtakarítási potenciál meghatározását végző szoftverkomponensek 
implementációja párhuzamos architektúrákon. 

6. Épületek tipológiai osztályozása, mintaépületek definiálása, mintaépületek energetikai 
analízise. 

7. A hazai épületállomány tipológia szerinti megoszlásának statisztikai becslése. 
8. Esettanulmány végzése. [Csík Á.(2012.a.)] 
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5–1. ábra A magyar épületekben rejlő energiamegtakarítási lehetőségek 
[Fülöp O. szerk.NEGAJOULE 2011] 
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6. Esettanulmány – épület energiagazdálkodásának elemzése 

 

6.1. Előzmények 

Az új épületenergetikai szabályozás (7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról) az építész tervezők számára az építési engedélyezési terv 

elkészítésében jelentős változást hozott. A hőtechnikai számítást új alapokon, egy 3+1 

követelményszintnek történő megfelelés bizonyításával kell elkészíteni. 

A tervezőnek számítással kell igazolnia, hogy a tervezett épület fűtött terét határoló 

szerkezetek átlagos hőátbocsátási tényezői, a fűtött épület fajlagos hővesztesége, valamint az 

épület üzemeltetésétől is (épületgépészettől) függő ún. összesített energetikai jellemzője az 

előírt ill. számítással meghatározott határértékeket nem haladja meg. Ellenőrizni kell ezen 

túlmenően az épület nyári túlmelegedésének kockázatát is. [Csík, Á. et al. 2012] 

 

Az alapadatok bevitelét követően a programmal először a szerkezeteket ellenőrizhetjük. 

Amennyiben valamelyik épületszerkezet hőátbocsátási tényezője nem éri el a 

követelményszintet, módosítani kell a műszaki megoldásán. Ilyen esetben lehetőség van a 

szerkezetek módosítására meglévő könyvtárakból választható anyagok cseréjével, vagy 

rétegvastagságok megváltoztatásával. 

Ezután következhet az épület ellenőrzése, a fajlagos hőveszteség-tényező meghatározása ill. a 

nyári túlmelegedés kockázatának értékelése. Az egyszerűsített számítás során megengedett 

hőhidak hatását kifejező korrekciós tényezők, a Cad rajzból átvett hőhídhosszakkal 

figyelembe vehetők.  

Amennyiben a fajlagos hőveszteség tényező nem megfelelő, ill. a nyári túlmelegedés veszélye 

fennáll, vissza kell térni a szerkezetekhez vagy az épület tervéhez, ahol célszerű 

módosításokkal a követelményérték elérését lehetővé tesszük. 

Az épületnek energetikailag az ún. harmadik követelményszinten (összesített energetikai 

jellemző értéke) is meg kell felelnie. Ehhez szükség van az alkalmazni kívánt épületgépészeti 

berendezések, fűtés és meleg vízellátás primer energiaigényének ismeretére is.  

Az új épületek esetében az épületgépészeti berendezések primer energiaigényeinek összege 

nem haladhatja meg az összesített energiajellemző követelményértékét. Ez azt jelenti, hogy a 

sávos besorolásnál csak az  „A, B, C” kategóriákba eshet. Ettől eltérő esetben szintén az előző 

méretezési szinteken kell „feljavításokat” végrehajtani, vagy az épületgépészeti 

berendezéseket ill. az alkalmazott energiahordozókat szükséges módosítani.  

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



58 
 

6.2. A vizsgált épület ismertetése 

 

 

6–1. ábra  A vizsgált családi ház képe 

 

helyszín:   Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.  Hrsz.: 12162/23 

hasznos alapterület:   106,48 m2 
 
A vizsgált épület 1994-ben épült szabadon álló családi ház, alápincézés nélküli földszintes 

épület. A tetőtér beépítetlen. A telek síkvidéki jellegű. Az épület hőszigetelése 1994-ben 

minden szerkezeti elemében az akkor érvényben lévő MSZ 04-140/2:1991 szabványt 

messzemenően kielégítően készült el.  

A továbbiakban az épület energetikai vizsgálatát végeztem el két módszerrel, az 1992.07.01-

től 2006.05.29-ig hatályos MSZ 04-140/2:1991 szabvány, valamint a vizsgálat napján 

(2013.05.08-án) érvényes 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet alapján. A 7/2006. (V. 24.) TNM 

rendeletet már több alkalommal módosították: (2012.08.28-án, 2013.01.09-én, valamint 

legutóbb 2013.07.09-én.) 
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6–2. ábra Az épület energiagazdálkodását befolyásoló főbb szerkezetek: 
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Falazat: A teherhordó felmenőfalak LEIER HABISOL 30 polisztirolgyöngy-betétes 

falazóblokkból, Hf 10-mc cementes mészhabarcsba falazva készültek.  

Rétegrend: 

2,5 cm mészvakolat   λ=0,92 W/mK 

  30 cm LEIER HABISOL  λ=0,15 W/mK 

  1,5 cm mészvakolat   λ=0,92 W/mK 

 

Vakolatok: a belső vakolat Hvb 5 jelű belső javított vakoló mészhabarcsból készült 

1-1,5 cm vtg-ban, háromszori meszeléssel. 

A homlokzati vakolat Hvh 7 jelű javított homlokzati LB hőszigetelő alapvakolat 

habarcsból készült 2,5-3 cm vtg-ban. A felületképzés LB 0,2 mm finom dörzsvakolat. 

 

Födém: Az épület födémje E gerenda és EB 60/19 födémbéléstestből álló szerkezet. 

Rétegrend: 

  5 cm beton      λ=1,28 W/mK 

  párazáró fólia     λ=0,04 W/mK 

  9 cm AUSTROTHERM AT-N3   λ=0,041 W/mK 

  19 cm E + EB 60/19 vb. födém  λ=1,00 W/mK 

  1 cm mészvakolat    λ=0,92 W/mK 

 

Talajon fekvő padló: 

Rétegrend: 

  1,5 cm máz. kerámia + ragasztó    λ=1,05 W/mK 

      5 cm C12-16/kk aljzatbeton    λ=1,28 W/mK 

     1 rtg. PE fólia techn.szigetelés   λ=0,04 W/mK 

      8 cm AUSTROTHERM AT-N4 hőszigetelésλ=0,041 W/mK 

      1 rtg. AKVABIT 4 bitumenes lemez   λ=0,45 W/mK 

      5 cm C12-16/kk szerelőbeton    λ=1,28 W/mK 

       termett talaj, ill. feltöltés TRγ 90 

 

A talajon fekvő padló hőszigetelése 8 cm AUSTROTHERM AT-N3 expandált polisztirol 

habbal készült. A lábazat hőszigetelése 5 cm AUSTROTHERM XP extrudált polisztirol 

lemez dübelekkel rögzítve. 
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Nyílászárók: SOFA hőszigetelt ablakok fa tokszerkezettel, az üvegezés 4-8-4 mm kialakítású, 

hőátbocsátási tényezője: k = 3 W/ m2K. 

 

Fűtés: az épület fűtött, a fűtést 1 db 24 kW-os szőnyegégős zárt égésterű turbo gázkazán 

biztosítja. A fűtés rendszere kényszeráramoltatott alumínium radiátoros fűtés 70-90 °C 

előremenő fűtővízzel. A tartalékfűtés fatüzelésű cserépkályha. A helyiségek szellőzése a 

nyílászárókon át történik, külön szellőztető berendezés nincs.  

 

6.3. Összehasonlító vizsgálat 

 
6.3.1. Energetikai ellenőrző számítás az MSZ 04-140/2:1991 szabvány szerint 

 

Az épület energetikai ellenőrző számítása az építési engedély kiadása idején az 1992.07.01-től 

hatályos MSZ 04-140/2:1991 szabvány szerint: 

 

Falazat hőátbocsátási tényezője 

 2,5 cm mészvakolat   λ=0,92 W/mK 

 30 cm LEIER HABISOL  λ=0,15 W/mK 

 1,5 cm mészvakolat   λ=0,92 W/mK 

         MEGFELEL! 

 

F = 199,80 m2 

 

4-8-4 üvegezett felületek hőátbocsátási tényezője 

k = 3,0 W/ m2K 

F = 22,92 m2  

 

KmWKmWk 22 /7,0/45,0

24

1

92,0

015,0

15,0

30,0

92,0

025,0

8

1
1 <=

++++
=
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Födém hőátbocsátási tényezője 

 5 cm beton      λ=1,28 W/mK 
 párazáró fólia     λ=0,04 W/mK 
 9 cm AUSTROTHERM AT-N3   λ=0,041 W/mK 
 19 cm E + EB 60/19 vb. födém  λ=1,00 W/mK 
 1 cm mészvakolat    λ=0,92 W/mK 
 

MEGFELEL! 

F = 106,48 m2  

 

Talajon fekvő padló hőátbocsátási tényezője 

 1,5 cm máz. kerámia + ragasztó    λ=1,05 W/mK 
     5 cm C12-16/kk aljzatbeton    λ=1,28 W/mK 
    1 rtg. PE fólia techn.szigetelés   λ=0,04 W/mK 
     8 cm AUSTROTHERM AT-N4 hőszigetelés λ=0,041 W/mK 
     1 rtg. AKVABIT 4 bitumenes lemez   λ=0,45 W/mK 
    14 cm C16-32/kk vasbeton lemez   λ=1,28 W/mK 
     5 cm C12-16/kk szerelőbeton    λ=1,28 W/mK 
     termett talaj, ill. feltöltés TRγ 90 

 
MEGFELEL! 

F = 106,48 m2  

 

Az épület átlagos hőátbocsátási tényezője: 

 
MEGFELEL! 

 

KmWKmWk 22 /4,0/378,0

12

1

92,0

01,0

00,1

19,0

041,0

09,0

04,0

001,0

28,1

05,0

10

1
1 <=

++++++
=

KmWKmWk 22 /6,0/403,0
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KmWKmWkátlagos
22 /0,2/556,0

48,10648,10692,228,199
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6.3.2. Energetikai ellenőrző számítás a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet szerint 

 

Az épületet a hatályos, az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. 

(V. 24.) TNM rendelet szerint is leellenőriztem és összehasonlítottam az eredményeket az 

építés idején érvényes előírásokkal. 

 

7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján MSZ 04-140/2:1991 szabvány alapján 

Alkalmazott 
hőszigetelés 
vastagsága            

v (cm) 

Az épület 
fajlagos primer 

energia- 
fogyasztása                                                                     

P (kWh/m²a) 

Összesített 
energetikai 
jellemző a 

követelmény-
érték 

százalékában 

Energetikai 
minőség 
szerinti 

besorolás 

Az épület 
fajlagos 

hőátbocsátási 
tényezője                 

k (W/m²K) 

Összesített 
energetikai 
jellemző a 

követelmény-
érték 

százalékában 

Energetikai 
minőség 
szerinti 

megfelelőség 

0 cm 310.22 134.88% E 0.56 27.81% MEGFELEL 

6 cm 212.75 92.50% B 0.47 23.68% MEGFELEL 

10 cm 191.07 83.07% B 0.45 22.37% MEGFELEL 

14 cm 182.75 79.46% B 0.43 21.51% MEGFELEL 

16 cm 179.88 78.21% B 0.42 21.19% MEGFELEL 

20 cm 175.61 76.35% B 0.41 20.67% MEGFELEL 

6-1. táblázat Az épület megfelelőség összehasonlítása 

 

Az energetikai számításokat a EnergOpt szoftverrel végeztem el. (www.energopt.hu) 

Az energiatanúsítvány eredmények adatlapjai külön mellékletben találhatók.   1. melléklet 

Az elvégzett számítás bemutatta, hogy a korábban jónak vélt (hiszen az építéskori 

előírásoknak több, mint háromszoros értékkel megfelelt: ) a hőszigetelésen van 

mit javítani, mert az épület mai energetikai besorolása: „E” 

A számítási eredmények szerint a padlásfödém hőszigetelése nem felel meg az előírásoknak. 

Az ablakok elfogadhatók. Célszerűen a padlásfödém hőszigetelésén lehet további 

hőszigeteléssel eredményesen javítani, valamint az épület külső köpeny hőszigetelése is 

eredményesen javít a hőszükséglet csökkentésben.  

A gázkazán esedékes cseréjekor, új készülék vásárlásakor egy korszerűbbet kell beszerezni. 

Egy külső hőmérséklet-érzékelővel vezérelt földgázüzemű kazán, amelyhez kapcsolható egy 

használati melegvíz tároló, javíthat a mai hatásfokon.  
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Az épületek hőszigetelésére fordított pénz általában megtérülő, a kérdés csak az, hogy mennyi 

idő alatt? Az energiaárak alakulása és a fosszilis energiahordozók kimerülése ezt a trendet 

várhatóan hosszú távon fenntartja.  

A jogszabályi környezetet a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet az épületek energetikai 

jellemzőinek meghatározásáról, 273/2007. (X. 19.) Korm. rendelet a villamos energiáról szóló 

2007. évi LXXXVI. Tv. egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról; a 176/2008. (VI. 30.) Korm. 

rendelet az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról; 277/2008. (XI. 24.) Korm. 

rendelet az építésügy, a településfejlesztés és - rendezés körébe tartozó dokumentációk 

központi nyilvántartásáról; 264/2008. (XI. 6.) Korm. rendelet a hő termelő berendezések és 

légkondicionáló rendszerek energetikai felülvizsgálatáról – jelenti. 

 

Kutatásaim során megvizsgáltam, hogy különböző fűtési módok mellett, különböző mértékű 

hőszigetelés alkalmazásával milyen eredményváltozások, megtérülési idők számolhatók. Az 

ellenőrzött épület főbb energiafelhasználási értékeit EnergOpt programmal vizsgáltam. 

Megállapítottam, hogy az épület éves átlagos egy négyzetméterre jutó fajlagos energiaigénye 

kiegészítő hőszigetelés nélkül több mint 310 kWh, míg a legvastagabb vizsgált kiegészítő 

hőszigetelés (20 cm) alkalmazásával ez az érték 175 kWh körüli értékre csökken. A 

különböző vizsgált hőszigetelés-vastagságokhoz tartozó éves átlagos egy négyzetméterre jutó 

energiaigényt a következő táblázat tartalmazza. 

 

v (cm) 0 cm 6 cm 10 cm 14 cm 16 cm 20 cm 

P (kWh/m²a) 310.22 212.75 191.07 182.75 179.88 175.61 

6-2. táblázat A vizsgált épület éves átlagos egy négyzetméterre jutó energiaigénye különböző 
hőszigetelés-vastagságok mellett 

 

A vizsgálatom során számos eltérő fűtési módot vizsgáltam. Földgáz kazán esetén külön 

vizsgáltam padlófűtés, radiátor alkalmazását, de kitértem kondenzációs kazán alkalmazására 

is. Ugyanilyen módon vizsgáltam (bár rendkívül magas költsége miatt egyre ritkábban 

alkalmazzák) tartályos PB gáz felhasználását is. Ezt követően vizsgáltam fatüzelésű, 

faelgázosító és pellet tüzelésű kazán alkalmazását, valamint a távfűtés, elektromos hősugárzó, 

és földgáz konvektor alkalmazását is. Hőszivattyúk esetében is számoltam megtérülési időket. 

Itt kitértem víz-víz, talajhő-víz, levegő-víz és távozó levegő-víz rendszerű hőszivattyúkra 

nappali és kedvezményes áram felhasználása mellett egyaránt. 
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A grafikonok elkészítése során elemeztem az épületet alapállapotként hőszigetelés nélkül, 

majd 6, 10, 14, 16, 20 cm kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával, elkészítettem az energetikai 

tanúsítványát. (1. melléklet) 

Jól leolvasható a grafikonokról, hogy különböző vastagságú kiegészítő hőszigetelés 

alkalmazásával más-más épületgépészet mellett milyen megtérülési idővel számolhatunk. 

Továbbá az is jól látható a 6-3. ábrán, hogy a fűtési módoktól függetlenül a hőszigetelés 

vastagságának növelésével történő energia-megtakarítás intenzitása esetünkben 6-8 cm 

kiegészítő hőszigetelés körül csökken. Vagyis a vizsgált épület hőszigetelését az épületburok 

6-8 cm kiegészítő hőszigetelésével érjük el a leghatékonyabb fűtési költség csökkenést. A 

további hőszigetelés hasznos és bizonyára előbb-utóbb megtérül, de egyre hosszabb idő alatt. 

Természetesen költséges fűtési módok (pl. tartályos PB gáz, elektromos hősugárzó) mellett a 

8 cm vastagságú hőszigetelés helyett akár 20 cm hőszigetelés alkalmazása a példában éves 

szinten akár 150 000,- Ft megtakarítást jelenthet, míg kevésbé költséges (pl. víz-víz 

hőszivattyú) fűtési módok alkalmazásával ez a megtakarítás csak néhány tízezer Ft/év. 

 

6–3. ábra Különböző fűtési módok éves költségei a hőszigetelés vastagsága függvényében 

 

A hőszigetelés elkészítésének költségeit az ÉNGY Építési Norma Gyűjtemény aktuális 

(2013.01.01-től hatályos) adatbázisából gyűjtöttem ki, lásd: 6-3. táblázat), míg a különböző 

gépészeti kialakításokhoz tartozó naprakész (2013.01.29-én frissített) energiahordozó 
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egységárakat és teljesítmény tényezőket az é z s é Tervező és Szolgáltató Kft. honlapjáról 

(http://www.csaladihaztervezes.hu/kalkulator/futesi-koltseg-kalkulator) szereztem be. 

v (cm) 0 cm 6 cm 10 cm 14 cm 16 cm 20 cm 

W (no Ft/m2) 0 576.8 863.9 1 150.9 1 294.6 1 581.4 

6-3. táblázat A hőszigetelés elkészítésének költségei az Építési Norma Gyűjtemény alapján 

 

 

6–4. ábra Tartályos PB gáz kazán (padlófűtés) megtérülési ideje különböző hőszigetelés 

vastagságok mellett. (a bemutatott évek száma: 3) 

 

 

6–5. ábra Kedvezményes árammal működtetett víz-víz hőszivattyú megtérülési ideje 

különböző hőszigetelés vastagságok mellett.  

(a bemutatott évek száma: 15) 

 

Megállapítottam, hogy földgáz kazán esetén (padlófűtés, radiátor, kondenzációs kazán) 6 cm 

hőszigetelés 2-3, míg 20 cm hőszigetelés 4-6 év alatt terül meg. Tartályos PB gáz kazán 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



67 
 

esetén padlófűtés, radiátor, kondenzációs kazán) 6 cm hőszigetelés 1-2, míg 20 cm 

hőszigetelés 2-3 év alatt terül meg. Fatüzelésű, falgázosító és pellet tüzelésű kazán 

alkalmazása mellett 6 cm hőszigetelés 3-4, míg 20 cm hőszigetelés 5-8 év alatt terül meg. 

Távfűtés, fatüzelésű cserépkályha esetén (padlófűtés, radiátor, kondenzációs kazán) 6 cm 

hőszigetelés 3 év, míg 20 cm hőszigetelés 6 év megtérülési idővel számoltam. Elektromos 

hősugárzó alkalmazása mellett - annak magas költségei miatt gyors megtérüléssel 

számolhatunk. Hőszivattyúk esetében (víz-víz, talajhő-víz, levegő-víz és távozó levegő-víz 

rendszerű hőszivattyúkra nappali és kedvezményes áram felhasználása mellett) 3-8 év alatt 

térül meg 6 cm hőszigetelés alkalmazása. Kiemelném, hogy nincs jelentős különbség a 

nappali és a kedvezményes árammal működő rendszerek esetén, ezek villamos energia 

felhasználása minimális. 

 

A tartályos PB gáz üzemű padlófűtés alkalmazása mellett a vizsgált maximális 20 cm 

vastagságú hőszigetelés megtérülési ideje kevesebb, mint 2 év (6-4. ábra) de a minimálisan 

vizsgált 6 cm hőszigetelés alkalmazása is cca. 1 év.  

A kedvezményes árammal működő víz-víz hőszivattyú alkalmazása esetén a minimálisan 

vizsgált 6 cm vastagságú hőszigetelés megtérülési ideje már cca. 8 év (6-5. ábra), 20 cm 

hőszigetelés megtérülése pedig 15 év felett várható. A 6-3. számú ábra mutatja, hogy a 

mintaépület esetén hőszigetelés nélkül PB gáz üzemű padlófűtés alkalmazásával az éves 

költség 1 870 eFt, míg ugyanez a legolcsóbb - kedvezményes árammal működő - víz-víz 

hőszivattyú alkalmazása esetén alig több mint 230 eFt. Az is kitűnik, hogy PB gáz üzemű 

padlófűtéshez vizsgált max. 20 cm hőszigetelés alkalmazásával az éves költség meghaladja az 

1 050 eFt-ot.  

Tehát megállapítható, hogy az épület gépészeti kialakítása nagyobb mértékben 

befolyásolja az éves fűtési költségek alakulását, mint a hőszigetelés megléte vagy 

vastagsága. Az épület külső hőszigetelésének optimalizálása az EnergOpt programmal 

elvégezhető, de legalább ilyen fontos az épületgépészeti rendszer felülvizsgálata, 

optimalizációja.  

Egyetemünk, a Széchenyi István Egyetem a Debreceni Egyetemmel közösen a gépészeti 

beavatkozások hatásainak optimalizálását vizsgáló DenZero elnevezésű szoftver 

kifejlesztésébe kezdett. A DenZero alkalmas lesz a korszerűsítésre választott épület gépészeti 

vizsgálatával elvégezni azt a számítást, amely az épületet komplex egészként kezelve választ 

ad az alábbi kérdésre:  
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a. Adott rendelkezésre álló keret, forrás esetén  

Milyen épületkorszerűsítést érdemes elvégezni ahhoz, hogy a legnagyobb hatékonyságot 

érjünk el, a leggyorsabb megtérülést kapjuk. (Hőszigetelés és épületgépészet együttes 

vizsgálatával, azaz EnergOpt + DenZero együtt, amely 2015-től lesz teljes.) 

 

b. Egy célérték eléréséhez  

Milyen beruházást kell végrehajtani, amely a legkisebb költséget jelenti? (Pl. Hőszigetelés 

és/vagy épületgépészeti korszerűsítések) A helyben rendelkezésre álló megújuló energiák (pl. 

földhő, napenergia, biomassza) alkalmazása hűtés-fűtés céljára jelentősen csökkentheti az 

energiaköltségeket, ezért alkalmazása javasolt. Megújuló energiák alkalmazásával csökken 

továbbá a CO2 kibocsátás is, valamint a helyi energiaforrás kevésbé tesz kiszolgáltatottá a 

szolgáltatás biztonság tekintetében. 

 

A passzívházak létesítését ösztönzi a magas energiaár. A környező országokban egyértelműen 

beigazolódott, hogy a legnagyobb megtakarítás a legkisebb ráfordítással és mégis a 

legnagyobb hatékonysággal az épületek energetikai korszerűsítésével és energiatakarékos 

építésével érhető el. (A privatizált magyar ipar lényegében – a kis- és középvállalkozások 

kivételével – kimerítette a megtakarítási lehetőségeket, a közlekedés korszerűsítése ugyancsak 

sokat hozhatna a konyhára, de erre nincs pénz.) A Nemzeti Energiastratégiában hazánk azt 

vállalta, hogy 2030-ra 110 petajoule-lal csökkenti az épületek energiafelhasználását – ami, ha 

megvalósul, az ország teljes energiafelhasználása 10 százalékkal csökken. Becslések szerint a 

4,3 milliós hazai lakásállományban 2,5 millió lehet a népnyelven kádárkockának nevezett, 

általában 10 méter hosszú és 10 méter széles, sátortetős családi ház, melynek fajlagos 

energiafogyasztása kétszerese a nem korszerűsített panelekének. Azaz, nem a panelek a 

legelavultabb otthonok. A családi házak állapotával tehát tisztában vagyunk, de semmit sem 

tudunk a középületek számáról – a becslések 30-50 ezerre teszik –, illetve azok energetikai 

tulajdonságairól. A középületek korszerűsítésével kapcsolatban egy különös szempontra is 

érdemes felfigyelni: míg a családi házak energetikai korszerűsítése csak az ott lakók számára 

jelent majd kiadáscsökkenést, a középületek modernizálása viszont a költségvetés 

szempontjából is kedvező. Az iskolák, kórházak ablakainak kicserélése, a falak szigetelése, 

gépészeti felújítása nyomán csökkenő energiaigény ugyanis az állam kiadásait apasztja. Az, 

hogy mit teszünk épületeinkkel, alapvetően attól függ, mire mennyi pénzünk van, valamint 

attól, hogy milyen célokat fogalmazunk meg. Az egyik út, hogy a lehető legalaposabban 
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korszerűsítsük az otthonokat – például ablakcserével, hőszigeteléssel, hőszivattyú 

alkalmazásával, napkollektorokkal – így akár 70 százalékkal is csökkenthető az adott lakás 

energiaigénye. Csakhogy ez a teljesség jóval többe kerül, mint ha megelégszünk egy 

egyszerűbb, nem teljes körű felújítással. Utóbbi esetben hozzávetőleg 30 százalékkal csökken 

az energiafelhasználás, de nem is kerül annyiba. A mérlegelést a lehetőségeken belül kell 

megtenni. [Pálvölgyi T., Szegedi I. 2013.] 

 

Mivel a hazai energiafelhasználás jelentős része épületek fűtését és hűtését szolgálja, 

meghatározó lehet az energiagazdálkodásban az épületenergetikai optimalizáció.  

 

Ezen a területen összefonódva, mintegy mellékhatásként több cél is megvalósulhat: 

• Csökkenteni kell az energiafelhasználást – mert a legnagyobb mértékben 

környezetbarát energia a fel nem használt energia. 

• Növelni kell az energiamixben a megújulók arányát. 

• Csökkenteni kell a CO2 kibocsátást. 

 

Az esettanulmányként megvizsgált épület energetikai tanúsítványát elkészítve meghatároztam 

az épület fűtési energiaigényét. Megvizsgáltam a különböző fűtési épületgépészeti 

megoldások esetén jelentkező fűtési költségeket. Az eredményekből kitűnt, hogy az 

épületgépészet korszerűsítése legalább olyan fontos, mint az épület külső burok hőszigetelése. 

Vagyis amikor energetikai korszerűsítésről beszélünk, nem csak az épületek hőszigetelésével 

kell foglalkoznunk, hanem komplex módon, a hőszigeteléssel lehatárolt tér hőháztartásában a 

hőtermelés módjával is. A hőtermelést indokolt megújuló energiaforrásokkal biztosítani, mert 

a fenntarthatóság ezt követeli meg. A megújuló energiák rendelkezésre állása változó, a 

geomorfológiai, geológiai, földrajzi feltételek differenciáltak. Az azonban kijelenthető, hogy 

valamilyen megújuló energiaforrás szinte mindenhol rendelkezésre áll. Az alkalmazás 

lehetőségét az épülettípusok is meghatározzák. Bizonyítható, hogy a rendelkezésre álló 

megújuló energiák közül a földhő, a napenergia, a biomassza alkalmazása helyben célszerű, 

és elsősorban hőtermelésre. Ezek a típusok az egyedileg kialakított rendszerekben 

hasznosíthatók akár egyedi épületek kiszolgálására, akár csoportos megoldásokhoz, mint pl. 

társasházak. Figyelemre méltó az osztrák falufűtőművek elterjedése, ahol biomassza alapú 

központi hőtermeléssel, távfűtéssel látják el a kistelepülések épületeit. 
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7. Megújuló energiák tárolása 

 

7.1. Megújuló energiák tárolhatósága 

Megújuló energiák rendelkezésre állnak több-kevesebb lehetőséggel mindenhol a világon. Ez 

alól nem kivétel Magyarország sem. Sajnos a lehetőségek korlátozottak, ha a tényleges 

alkalmazhatóságot elemezzük. Korábban megvizsgáltam, hogy a magyar lehetőségek közül a 

napenergia (napkollektor, fotovoltaikus napelem) felhasználása, valamint a biomassza és a 

földhő alkalmazása lehetőleg helyben történjen, az épületek fűtésére és hűtésére kell 

felhasználni. [Kvasz M. 2009.] 

A rendelkezésre álló további lehetőségek közül a vízenergia, szélenergia esetében, mivel a 

termelés helye rendszerint távol van az épületektől, más a helyzet. Célszerű a tárolhatóság 

irányába lépéseket tenni. [Árokszállási K. 2011.] [Benkő et al. 2012.] 

 

Vízerő 

A magyar viszonyok között lehetőséget adó síkvidéki vízerőművek ökológiai és 

környezetvédelmi megfontolásokból több hátrányt hordoznak, mint előnyt, de komplex 

vizsgálatban más szempontok is előjöhetnek. (Pl. folyami hajózhatóság, árvízvédelem, stb.) A 

nagy vízhozamú folyóinkon (Duna, Tisza, Dráva) vízerőművek építését jelenleg jogszabály 

tiltja, valamint a mai politikai berendezkedésben politikai támogatottsága sincs. Várható, hogy 

a Duna mint Európa vízi főútvonala hajózási igénye előbb-utóbb prioritást szerezhet az 

ökológiai szempontokkal szemben, de ma nincs napirenden dunai vízerőmű építése. 

Kisvízfolyásokon, nagy esésű patakokon készülhetnek kis vízerőművek, de energiapolitikai 

hatásuk nem számottevő, ezért vizsgálatuk ma nem aktuális. 

 

A szélenergia, mint megújuló forrás illesztésével kapcsolatos problémák 

Technológiájukból adódóan a szélerőművek csak viszonylag állandó, közepes 

szélsebességű helyeken használhatók gazdaságosan. A legalkalmasabb ilyen helyek a 

tengerpartok (off shore szélerőművek), de szélerőművek a kontinensek belsejében is 

találhatók. A szélenergia hasznosítás a fejlett országokban ma az egyik leggyorsabban 

növekvő a megújuló energiaforrások között.  

A szélerőművek társadalmi elfogadottsága nem egységes: támadják a szélerőműveket amiatt, 

hogy teret vesznek el a természettől, rontva ezzel a tájképet. A szélenergia széles körű 

felhasználásának egyik fő akadálya mégis inkább a szél – a legtöbb telepítési helyre 

vonatkozó - kiszámíthatatlan természete. Magyarországon a megújuló energiaforrásokból 
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termelt energia cca. 2,1 TWh, ebből a szélerőművekkel termelt villamos energia egy átlagos 

széljárású évben cca. 0,205 TWh. Arányait tekintve a cca. 47 TWh teljes magyar 

energiaszükséglet 4,5%-a megújuló energiaforrásokból származó. A szélerőművek termelése 

a teljes magyar energiaszükséglet 0,4%-a, a megújulókon belül mintegy 10% arányú. (A 

szélenergia rendelkezésre állása jelentősen változó, ezért pl.: Németországban a szélerőművek 

értékelhető villamos teljesítőképességét a beépített teljesítmény 0,14 szeres értékével veszik 

figyelembe. Ez a szám ugyanott folyami vízerőműveknél 0,42 a naperőműveknél 0,045.) 

Hazánkban nincs viszonylag állandó széljárású terület, ezért még a legkedvezőbb adottságú 

kisalföldi szélerőmű-parkoknál sem lehet arra számítani, hogy a beépített teljesítőképesség évi 

átlagban 10%-nál jobb arányban rendelkezésre állna.  

Magyarország, mint az EU tagállama számos az energetikával kapcsolatos 

kötelezettséget vállalt, de az Európai Uniónak jelenleg nincs a tagállamok által közösen 

elfogadott energiapolitikája. Érdemes áttekintenünk, milyen szerepet szán a hazai 

energiapolitika a szélenergiának. A magyar energiapolitika legfontosabb stratégiai célja az, 

hogy optimalizálja az ellátásbiztonság, a gazdaságosság, a gazdasági versenyképesség, a 

környezetvédelem és a szociális felelősség közötti ellentmondások feloldását. Az 

energiahatékonyság növelése alapvető prioritás, mivel ez az egyetlen olyan eszköz, amely az 

energiapolitika valamennyi alapkövetelményének teljesítéséhez hozzájárul. 

Magyarország optimális villamosenergia-ellátását geopolitikai adottságok folytán a hazai 

villamosenergia-termelés és a villamos energia import megfelelő aránya biztosítja. Jelentős az 

importfüggőség. A hazai villamosenergia-rendszerben az elosztás és a közüzemi szolgáltatás 

teljes egészében privatizált. A rendszerben elsősorban alaperőművi üzemvitelre alkalmas 

egységek működnek. A többletkapacitásból adódóan a forrásoldali ellátásbiztonság megfelelő, 

a tartalékok lényegesen meghaladják az optimális mértéket. A biztonságos ellátás mai 

feltétele, hogy az ún. maradó teljesítmény a beépített teljesítőképességnek min. 5%-a legyen. 

A hazai termelésben az atomerőmű részaránya ma cca. 30%. A paksi atomerőműben 

megtermelt villamos energia piaci ára legalacsonyabb a hazai erőművek értékesítési áraihoz 

viszonyítva. Ha megújuló forrásokkal kellene helyettesíteni a paksi atomerőmű által 

megtermelt villamos energiát, az a ma ismert adatok alapján évente mintegy 170-200 Md Ft 

többlet költséget jelentene a fogyasztók számára. A rendszer gerincét adó nagyerőművek 

kihasználását kedvezőtlenül befolyásolja, hogy a kötelező átvétel körében létesített kis 

teljesítményű gázmotoros, kombinált ciklusú, hőszolgáltatást is végző egységek, továbbá az 

együttégető régebben széntüzelésű erőművek alaperőművi üzemmódban működnek. A nagy 
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szénhidrogén tüzelésű menetrendtartó blokkok kihasználása fokozatosan csökken, éjszakai 

mélyvölgy idején időnként vissza kell terhelni a paksi atomerőművet is. 

A megújuló energiaforrásból termelt villamos energiával kapcsolatos jogi szabályozás nem 

megfelelő, nincs összhangban az EU irányelvekkel, pedig a megújuló energiahordozók 

részarányának növelése csökkenti Magyarország importfüggését, javítja a fenntartható 

fejlődés feltételeit. A rendszerirányítás általi kezelhetőség elsősorban a szélenergia 

alkalmazásánál merül fel, és ennek mértéke jelentősen növelhető lenne szivattyús tározós 

vízerőmű létesítésével. Sajnos Magyarország geomorfológiai adottságai, továbbá a kevés 

alkalmas hely természetvédelmi védettsége, valamint a társadalmi érzékenység miatt nincs túl 

sok alkalmas helyszín szivattyús tározó létesítésére. Megfontolandó lenne nemzetközi 

együttműködés keretében történő megvalósítás. 

Magyarországon 2020-ig mintegy 8000 MW új erőművi kapacitást kell megépíteni. 

Az atomerőművi részarány, a kevésbé rugalmas kapcsolt energiatermelés, a nagy 

kihasználásra törekvő biomassza-erőművek és sztochasztikusan változó szélerőművi 

villamosenergia-termelés miatti rendszerszabályozási feladatok megoldhatósága céljából 

szükségessé válik a ma még tiltott vízerőmű, szivattyús tározós vízerőmű(vek) létesítése. 

Támogatás nélkül a megújuló energiák alkalmazása ma még általában nem gazdaságos. A 

megújuló energiaforrások túlértékelésének egyik magyarázata az, hogy sokan a megújuló 

energiaforrásoknak kizárólag elméleti, nem a gyakorlatilag is hasznosítható potenciáljából 

indulnak ki. [Bajor P. - Horváth A. 2008] 

A szélerőművek (szélparkok) elterjedését, a villamosenergia-termelésben való részesedését, a 

környezetvédelmi szempontok mellett egyrészt a potenciális beruházókat helyzetbe hozó 

kötelező áramátvételi szabályozás, másrészt a hálózat rendszerszabályozási rugalmatlansága 

határozza meg. A hálózatfejlesztés terhei alól nagy részben mentesülő beruházók kedvező 

helyzete óriási lobby-nyomásban jelentkezik. Az engedélyek kiadásának egyik legnagyobb 

akadálya a hálózatok nem megfelelő fogadóképessége, amely miatt a szélerőművek nem 

kapnak hálózati csatlakozási engedélyt, allokációt.  

A hálózat még 2020 körül sem tud 500 MW kapacitásnál többet felvenni. Mindezek 

figyelembevételével 2010-ig 300-450 GWh/év szélenergián alapuló villamosenergia-termelés 

épülhet ki, amely 2025-re a szivattyús- tározó vízerőműrendszer, vagy szélenergia villamos 

hálózaton kívüli, sziget üzemmódban kiépített erőművekkel végzett hidrogéntermelésre 

használata mellett 1100 GWh/évre bővülhet.  

Liberalizált piaci körülmények között az optimális energiahordozó szerkezet elérésére, az 

ellátásbiztonságot garantáló vezetékrendszerek és tárolók megvalósítására, termelő 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



73 
 

kapacitások fejlesztésére csak társasági döntések alapján van lehetőség, de az államnak is 

nagy szerepe van a megfelelő beruházási feltételek, ösztönző gazdasági környezet 

létrehozásával. Az árakat a piaci folyamatoknak kell kialakítaniuk, de az államnak a maga 

eszközeivel olyan befolyásolásra kell törekednie, ami az energia-megtakarításra, az 

energiafogyasztás csökkentésére ösztönöz és árpolitikailag csökkenti a csúcsidejű fogyasztást. 

[Horváth, A. - Kvasz, M. 2009] 

 

Kisebb szélgépek alkalmazhatók lokálisan is, de szélerőmű vagy szélfarm csak lakott 

területen kívül telepíthető. [Hallenga,U. 2006.] 

A földrajzi nehézségeken kívül a szabályozási rendszer is komoly problémákat jelent a 

szélenergia-hasznosítás magyarországi fejlődése számára. Több adminisztrációs akadály, a 

pontos lokális előrejelzések követelménye, azaz a napi és havi menetrendtől való eltérés 

büntetése csökkenti a szélerőművek nyereségét. [Bíróné - Tóth P. - Bulla 2009.] 

 

A hazai szabályozási környezet jelentősen megnehezítette a beruházásokat. A 2009. évben 

sikerült további 410 MW-ra pályázatot kiírni, [Tóth P. 2009.] de a pályázatot visszavonták. 

A pályázati kiírásra több mint 1100 MW erőmű építési szándékot jelző pályázatot adtak be, 

amely tervek környezetvédelmi engedéllyel rendelkeztek.  

Az áramszolgáltatótól kapott allokáció hiányában a tervezett szélerőmű beruházásoknak csak 

töredéke valósulhat meg.  

 

A fennmaradó, jelenleg meghiúsult tervek megvalósításához javaslom a következőket: 

A környezetvédelmi engedéllyel rendelkező, de hálózatra (rendszerirányítási okokra 

hivatkozva) nem kapcsolható szélerőműveket olyan támogatási rendszerrel kellene segíteni, 

amely lehetővé tenné a megépítésüket és a hálózatra kapcsolódóakkal közel azonos 

megtérülési idővel történő hasznosításukat anélkül, hogy hálózatra kapcsolódnának. Ez 

esetben sziget üzemben működve, a megtermelt elektromos áramot tárolva lehetne 

optimalizálni a felhasználást. (Pl. csúcsidőben eladni az éjszaka termelt áramot, vagy 

hidrogént fejleszteni vele, stb.) 
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A termelt áram helyben felhasználásán túl a tárolását kell megoldani, amely egy további 

veszteséget jelent, de több hasznos célt szolgál: 

• A termelés megújuló forrásból származik 

• A szénhidrogén-források kiapadását, a készletek utolsó stádiumát jelentő kitermelések 

idején az alternatív energiaforrások kutatását, kísérleti szakaszának kezdetét jelentő 

hidrogéntechnológiákra áttéréshez megújuló forrásból származó hidrogén termelést 

teszi lehetővé. 

• Geomorfológiai lehetőségek esetén a szivattyús tározó a legkedvezőbb, de kevés 

helyen áll rendelkezésre együtt a szélpotenciál és a magastározó lehetősége. 

• Akkumulátorban tárolt villamos energia helyben felhasználásakor a tárolás a 

csúcsigények idején segíthet, így a tárolási veszteség az energiaárban kompenzálható. 

 

Az akkumulátor telepben történő tárolás több, kapcsolódó problémát vonz, de a kutatás 

fejlesztés ígéretes eredményeket mutat. Egy új típusú akkumulátort fejlesztettek ki az Illinois 

Egyetemen. A találmány tudományos áttörésnek tekinthető, és ha a biztonsági 

követelményeknek is megfelel, komoly változást hozhat az elektronikus eszközökkel 

behálózott mindennapokba. Háromdimenziós elektródák segítségével készítettek a jelenleg 

kereskedelmi forgalomban lévőknél nagyságrendekkel kisebb mikro-akkumulátorokat az 

Illinois Egyetem kutatói. A felfedezést más szempontból nézve: ha ugyanakkora méretben 

gyártják le őket, mint amekkorák napjaink akkumulátorai, akkor nagyjából 30-szor több 

energia tárolására képesek, egy általuk meghajtott eszköz tehát 30-szor annyi időt bír ki két 

feltöltés között. [Braun et al. 2012.] 

 

A szóba jöhető lehetőségek közül a legmegfelelőbb kiválasztása összetett feladat, financiális, 

szociális, műszaki, környezetvédelmi, stb. szempontok sokasága jelenik meg, amelyek 

társadalmi elfogadottságához szükség van egy olyan modellre, amellyel demonstrálhatjuk a 

különböző szempontok hatásait, súlyát. Keressük azt a tényezőt, amelyik a legerősebb 

befolyást gyakorol a vizsgált rendszerre. 
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Erre a következő SZAKÉRTŐI MODELL-t készítettem, javaslom speciális helyzetekre 

továbbfejleszteni: 

 

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOK ALKALMAZÁSAI 

SZÉLENERGIA HÁLÓZATON ILL. ENERGIATÁROLÁSSAL 

 
A modellben alkalmazott jelölések: 
 

sorszám elem 

1. élővilág 

2. víz 

3. táj 

4. talaj 

5. üzemelés 

6. beruházás 

7. ext. beruházás 

8. elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén termelés és tárolás sziget üzemben 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús tározó 

 
A szakértői modell adatbevitele során szakértő végzi el a súlyozást, a szempontok 
osztályozását, ahol lehetőség szerint minél több szempont figyelembe vétele mellett 
rangsorol.  
 
Szakértői előkészítés során a hatások osztályozása: 

-3 és +3  közötti skálán (-3= jelentős rontó hatás, +3 = jelentős javító hatás) 
 
A súlyozás egy lehetőség a különböző szempontok fokozottan figyelembe vételére, ezzel 
lehet differenciálni a különböző helyszíneken érvényesíteni kívánt szempontokat. 
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 HATÁSOK ÉRTÉKEINEK FELVÉTELE 

 
hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 
élővilág víz 1 +3 az élővilág javít a vizek természetes 

megjelenésén 
táj 1 +3 az élővilág tartozéka a tájnak 
talaj 1 +2 a növények többnyire védik a talajt 
üzemelés 1 -2 az élővilág megóvása üzemeltetési 

feladatot is jelent 
beruházás 1 -2 az élővilág megóvása a beruházás 

költségeit növeli 
ext. beruházás 1 -2 az élővilág megóvása az ext. 

beruházás költségeit növeli 
    

     
víz élővilág 1 +3 a víz kell az élővilág létezéséhez 

táj 1 +3 a vizek tartozékai a tájnak 
talaj 1 +2 a víz a talajban életfeltétel, de 

rombolhat is 
üzemelés 1 +1 a víz alapfeltétele az üzemelésnek, 

közeg, de károkat is okozhat 
beruházás 1 +1 a vizek megóvása a beruházás 

költségeit növeli, da alapanyag is 
ext. beruházás 1 -1 a vizek megóvása az ext. beruházás 

költségeit növeli 
    

     
táj élővilág 1 +3 a táj az élővilág élőhelye 

víz 1 +3 a táj a vizeket is tartalmazza 
talaj 1 +3 a táj meghatározza a talajokat és 

fordítva 
üzemelés 1 -2 a táj értékeinek megóvása 

üzemeltetési feladatot is jelent 
beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása a 

beruházás költségeit növeli 
ext. beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása az ext. 

beruházás költségeit növeli 
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hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 
talaj élővilág 1 +3 a talaj élő közege az élővilágnak 

víz 1 +3 a talaj minősége és állapota hatást 
gyakorol a vízminőségre és a 
vízkészletre 

táj 1 +3 a talaj minősége és állapota a táj 
meghatározó eleme 

üzemelés 1 0 kis hatást fejt ki 
beruházás 1 -1 a talajviszonyok meghatározzák az 

építési technológiát 
ext. beruházás 1 -1 a talaj megóvása költséget jelent 
    

     
üzemelés élővilág 1 -2 általában zavaró hatású, de más 

fajokat vonzhat 
víz 1 -1 szennyeződésveszélyt jelenthet 
táj 1 -2 általában megváltozik az épített 

környezet más, mint a természet 
talaj 1 0 semleges 
beruházás 1 0 semleges 
ext. beruházás 1 0 semleges 
    

     
beruházás élővilág 1 -2 általában élőhelyet szüntet meg, de 

újakat is kialakíthat 
víz 1 0 javíthat is, ronthat is a természetes 

állapotokon 
táj 1 -1 általában kismértékben ront a táj 

képi elemein, de javíthat is az 
épített környezet 

talaj 1 -2 az építéskori taposás 
elkerülhetetlen 

üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás 
befejezése 

ext. beruházás 1 +3 az ext. beruházások kihasználtsága 
javul 

    
     
ext. 
beruházás 

élővilág 1 -2 zavaró hatású lehet 
víz 1 -1 a vizek állapotában kissé negatív 

hatásokat okozhat 
táj 1 -2 általában megváltozik az épített 

környezet más, mint a természet 
talaj 1 -2 az építéskori taposás 

elkerülhetetlen 
üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás 

befejezése 
beruházás 1 +3 az ext. beruházások megléte 

ösztönzi a további beruházást 
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hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 
élővilág víz 1 +3 az élővilág javít a vizek természetes 

megjelenésén 
táj 1 +3 az élővilág tartozéka a tájnak 
talaj 1 +2 a növények többnyire védik a talajt  
üzemelés 1 -2 az élővilág megóvása üzemeltetési 

feladatot is jelent 
beruházás 1 -2 az élővilág megóvása a beruházás 

költségeit növeli 
ext. beruházás 1 -2 az élővilág megóvása az ext. 

beruházás költségeit növeli 
    

     
víz élővilág 1 +3 a víz kell az élővilág létezéséhez 

táj 1 +3 a vizek tartozékai a tájnak 
talaj 1 +2 a víz a talajban életfeltétel, de 

rombolhat is 
üzemelés 1 +1 a víz alapfeltétele az üzemelésnek, 

közeg, de károkat is okozhat 
beruházás 1 +1 a vizek megóvása a beruházás 

költségeit növeli, de alapanyag is 
ext. beruházás 1 -1 a vizek megóvása az ext. beruházás 

költségeit növeli 
    

     
táj élővilág 1 +3 a táj az élővilág élőhelye 

víz 1 +3 a táj a vizeket is tartalmazza 
talaj 1 +3 a táj meghatározza a talajokat és 

fordítva 
üzemelés 1 -2 a táj értékeinek megóvása 

üzemeltetési feladatot is jelent 
beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása a 

beruházás költségeit növeli 
ext. beruházás 1 -3 a táj értékeinek megóvása az ext. 

beruházás költségeit növeli 
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hatótényező hatás tárgya súly érték megjegyzés 
talaj élővilág 1 +3 a talaj élő közege az élővilágnak 

víz 1 +3 a talaj minősége és állapota hatást 
gyakorol a vízminőségre és a 
vízkészletre 

táj 1 +3 a talaj minősége és állapota a táj 
meghatározó eleme 

üzemelés 1 0 kis hatást fejt ki 
beruházás 1 -1 a talajviszonyok meghatározzák az 

építési technológiát 
ext. beruházás 1 -1 a talaj megóvása költséget jelent 
    

     
üzemelés élővilág 1 -2 általában zavaró hatású, de más 

fajokat vonzhat 
víz 1 -1 szennyeződésveszélyt jelenthet 
táj 1 -2 általában megváltozik az épített 

környezet más, mint a természet 
talaj 1 0 semleges 
beruházás 1 0 semleges 
ext. beruházás 1 0 semleges 
    

     
beruházás élővilág 1 -2 általában élőhelyet szüntet meg, de 

újakat is kialakíthat 
víz 1 0 javíthat is, ronthat is a természetes 

állapotokon 
táj 1 -1 általában kismértékben ront a táj 

képi elemein, de javíthat is az épített 
környezet 

talaj 1 -2 az építéskori taposás elkerülhetetlen 
üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás 

befejezése 
ext. beruházás 1 +3 az ext. beruházások kihasználtsága 

javul 
    

     
ext. 
beruházás 

élővilág 1 -2 zavaró hatású lehet 
víz 1 -1 a vizek állapotában kissé negatív 

hatásokat okozhat 
táj 1 -2 általában megváltozik az épített 

környezet más, mint a természet 
talaj 1 -2 az építéskori taposás elkerülhetetlen 
üzemelés 1 +3 az üzemeltetés feltétele a beruházás 

befejezése 
beruházás 1 +3 az ext. beruházások megléte 

ösztönzi a további beruházást 

7–1. ábra Hatások értékeinek felvétele
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Alapállapot – A hatásviselők kapcsolati hálózata 

 
 

 
7–2. ábra Alapállapot – A hatótényezők kapcsolati hálózata 

 
 

HATÁSVISEL ŐK 
jel elem 
1. élővilág 
2. víz 
3. táj 
4. talaj 
5. üzemelés 
6. beruházás 
7. ext. beruházás 

FOLYAMATOK 
jel elem 
8. 
 

elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros 
tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén 
termelés és tárolás sziget üzemben 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús 
tározó 

JELMAGYARÁZAT 
 

Kék szín  – pozitív hatás 

Piros szín  – negatív hatás 

Vonalvastagság  – hatás erőssége 

Static  - nyugvó 

Active..- működő 

Passive  - érdektelen 
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Elektromos áram termelés szélerőművel – Akkumulátoros tárolással 

 
 

 
7–3. ábra Elektromos áram termelés szélerőművel – Akkumulátoros tárolással 

 
 

HATÁSVISEL ŐK 
jel elem 
1. élővilág 
2. víz 
3. táj 
4. talaj 
5. üzemelés 
6. beruházás 
7. ext. beruházás 

FOLYAMATOK 
jel elem 
8. 
 

elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros 
tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén 
termelés és tárolás sziget üzemmódban 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús 
tározó 

JELMAGYARÁZAT 
 

Kék szín  – pozitív hatás 

Piros szín  – negatív hatás 

Vonalvastagság  – hatás erőssége 

Static  - nyugvó 

Active..- működő 

Passive  - érdektelen 
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Elektromos áram termelés szélerőművel – Hálózatra kapcsolt rendszerrel 

 
 

 
7–4. ábra Elektromos áram termelés szélerőművel – Hálózatra kapcsolt rendszerrel 

 
 

HATÁSVISEL ŐK 
jel elem 
1. élővilág 
2. víz 
3. táj 
4. talaj 
5. üzemelés 
6. beruházás 
7. ext. beruházás 

FOLYAMATOK 
jel elem 
8. 
 

elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros 
tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén 
termelés és tárolás sziget üzemben 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús 
tározó 

JELMAGYARÁZAT 
 

Kék szín  – pozitív hatás 

Piros szín  – negatív hatás 

Vonalvastagság  – hatás erőssége 

Static  - nyugvó 

Active..- működő 

Passive  - érdektelen 
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Elektromos áram termelés szélerőművel – Szivattyús energiatározóval 

 
 

 

7–5. ábra Elektromos áram termelés szélerőművel – Szivattyús energiatározóval 

 
HATÁSVISEL ŐK 

jel elem 
1. élővilág 
2. víz 
3. táj 
4. talaj 
5. üzemelés 
6. beruházás 
7. ext. beruházás 

FOLYAMATOK 
jel elem 
8. 
 

elektromos energiatermelés hálózatra 

9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros 
tárolás sziget üzemben 

10. elektromos energiatermelés + hidrogén 
termelés és tárolás sziget üzemben 

11. elektromos energiatermelés + szivattyús 
tározó 

JELMAGYARÁZAT 
 

Kék szín  – pozitív hatás 

Piros szín  – negatív hatás 

Vonalvastagság  – hatás erőssége 

Static  - nyugvó 

Active..- működő 

Passive  - érdektelen 
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Hidrogén termelés szélerőművel - sziget üzemmódban 
 

 

 

7–6. ábra Hidrogén termelés szélerőművel sziget üzemmódban 

 
HATÁSVISEL ŐK 

jel elem 
1. élővilág 
2. víz 
3. táj 
4. talaj 
5. üzemelés 
6. beruházás 
7. ext. beruházás 

FOLYAMATOK 
jel elem 
8. elektromos energiatermelés hálózatra 

 
9. elektromos energiatermelés + akkumulátoros 

tárolás sziget üzemben 
10. elektromos energiatermelés + hidrogén 

termelés és tárolás sziget üzemben 
11. elektromos energiatermelés + szivattyús 

tározó 

JELMAGYARÁZAT 
 

Kék szín  – pozitív hatás 

Piros szín  – negatív hatás 

Vonalvastagság  – hatás erőssége 

Static  - nyugvó 

Active..- működő 

Passive  - érdektelen 
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Környezeti- gazdasági elemek kapcsolata 
 
 

 

7–7. ábra Környezeti- gazdasági elemek kapcsolata 

 
A Pannon Egyetem Környezetmérnöki Intézet által rendelkezésemre bocsátott EIDOS 

szoftverrel készítettük el a modellt. Az elkészített hatásértékelések megmutathatják, hogy 

egy-egy hatótényezőnek van-e, illetve milyen hatásai jelentkeznek az összesített 

szempontrendszerre. Az alap kapcsolati táblázatot szakértő tudja összeállítani és mérlegelni, 

az adott helyszínre alkalmazni a különböző szempontokat, súlyozva a helyi körülmények 

ismeretében. 

Pl. egy természetvédelmi területen, vagy mértékadó közelében, a környezetvédelmi ill. 

természetvédelmi szempontok (akár kibővítve a bemutatott táblázatot) nagyobb súllyal 

szerepeljenek, míg egy barnamezős beruházás esetén a gazdasági szempontok, költség-elemek 

kapnak nagyobb súlyt. 

A komplex vizsgálat lehetőséget nyújt arra, hogy a meglévő szélerőmű építési lehetőségek 

bevonása megtörténjen az előbb-utóbb teret nyerő hidrogéntermelés, vagy a tárolt 

villamosenergia termelés elterjedéséhez. 

 

Véleményem szerint Magyarországon a szélenergia, mint megújuló energiaforrás 

villamosenergia-termelésre használata alacsony arányú és az erre irányuló törekvések a hazai 

energiapolitikai stratégiában sem jelennek meg érdemben. Az aktuális energiapolitika a 

villamos energia raktározhatóságának kérdését csak érintőlegesen kezeli, az egyetlen 

megjelenített módszer a központi szivattyús-tározós. Az elosztott típusú raktározás az 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



86 
 

elképzelések között nem szerepel, egy ilyen típusú szimuláció megalkotására fogalmazható 

meg a logisztikai nézőpont kutatási kezdeményezése. Ezáltal a logisztikai megközelítést szem 

előtt tartva számos, az elosztott raktározást és a megújuló szélenergia lehetséges legnagyobb 

mértékű hasznosítását fenntartható módon támogató innovatív megoldás nyerne elsőbbséget. 

A fosszilis energiahordozó-készletek kimerülésével a hidrogéntechnológiák egyre nagyobb 

teret nyernek a jövőben. Megfontolandó továbbá a szélenergia villamos hálózaton kívüli, 

sziget üzemmódban kiépített erőművekkel végzett hidrogéntermelésre használata, amely a 

fenntarthatóság kritériumait messzemenően lehetővé tenné.  

 

Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési terve 2010-2020 [NFM 2011.] 

célkitűzéseiből következik, hogy a megújuló energiák hasznosítási arányát növelni kell. Az 

arány növelése több módon történhet, egyrészt csökkenteni kellene az energiaigényt, másrészt 

növelni kellene az energiamixben a megújulók mértékét.  

A piac ma nem ösztönző hatású a megújuló energiák kiaknázását célzó beruházásokra. 

Részben rendszerirányítási vélt ill. valós problémák, lobbyérdekek jelentenek akadályt. A 

magyar villamos-energia szektor cca. 1%-a az EU-nak, amely nem tekinthető nemzetközi 

értelemben tényezőnek, viszont hazai viszonylatban stratégiai elem. 

A megújuló energiák kiaknázását növelheti egy olyan támogatási rendszer, amely megfelelő 

feltételeket biztosít a megújuló energiák sziget üzemű, tárolásra termelésének. A tárolás a 

jelentős fejlődést mutató akkumulátortechnológiák, hidrogéntechnológiák és a már régóta 

alkalmazott szivattyús tározókkal, vagy azok kombinációjával megvalósítható. Ma a 

gazdaságosságot tekintve biztosan állítható, hogy piaci körülmények között nem életképes 

egyik tárolási módszer sem, hiszen a magas beruházási igényt csak magasabb átvételi ár teheti 

vonzóbbá, de a tárolás mindenképpen átalakítási veszteséggel jár, ezért a megtérülési idő a 

hálózatra termeléssel szemben lényegesen hosszabb. A tárolásnak a rendszerirányításban van 

nagyobb szerepe, ami egyben az importfüggőségre is kihat.  

 

A magyar villamosenergia rendszer erősen importfüggő, a jövőben az energiaigény további 

növekedése várható. Növekedés várható annak ellenére, hogy zajlanak energiatakarékossági 

programok, a háztartási gépek egyre energiatakarékosabbak, de egyre többet is alkalmazunk. 
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7–8. ábra Az erőműpark várható összetétele 

forrás: MAVIR: VER 2012. 

 

 

7–9. ábra Az export-import szaldó és VER bruttó energia összigény aránya (2007-2012) 

forrás: MAVIR :VER 2012. 

 

További energiaigényt prognosztizálhatunk a Jevons-paradoxon segítségével is. William 

Stanley Jevons (1835-1882) szerint az erőforrások egyre hatékonyabb felhasználása nem 
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hozza magával az energiafogyasztás csökkenését. A Jevons-paradoxonként ismert elmélet 

szerint a hatékonyság növelése nem csökkenti az erőforrások fogyasztását, sőt, gyakran annak 

növekedéséhez is vezethet. Ugyanakkor ez nem biztos, hogy fenntarthatósági szempontból 

káros lenne. 

Jevons elméletét 1865-ös de 1866-ban megjelentetett A szénkérdés (The Coal Question) c. 

munkájában tárta a széles közönség elé. Ebben azt a megfigyelését írta le, miszerint az ipari 

szénfelhasználás egyre hatékonyabbá vált – azaz egy adott szénmennyiségből több termék 

előállítása vált lehetővé -, a szénfelhasználás volumene mégis növekedett. A paradoxont két, 

egymást alapvetően kiegészítő megközelítésben szokták magyarázni. A klasszikus 

gazdaságtan szerinti megközelítés alapján a hatékonyság növekedése csökkenti az egy 

termékre eső szén költségét és emiatt a szén a termelők szemében egyre vonzóbb 

energiaforrássá válik. Ez pedig magával vonzza a szenet hasznosító technológiák széleskörű 

elterjedését. A politikai gazdaságtan magyarázata szerint a termelés hajtóereje a profit, és ez 

arra készteti a termelőket, hogy a költségeket hatékonyságnöveléssel szorítsák vissza. 

Ugyanakkor a bevételt növelni csak úgy lehet, ha minél több terméket és szolgáltatást 

állítanak elő (és értékesítenek), ami viszont az erőforrások fogyasztásának és felhasználásának 

növekedésével jár.  [Jevons 1866.] 

Ez első ránézésre alapvetően kérdőjelezi meg például az energiahatékonysági intézkedések 

fenntarthatóságra gyakorolt pozitív hatását. Hiába szigetelünk házat, veszünk villanyautót, 

cserélünk ki minden izzót energiatakarékos fajtára, összességében nem fog csökkenni az 

energiafelhasználás.  

Adottak a kiváló energetikai tulajdonsággal rendelkező házak, minimális fogyasztással 

üzemelő autók és minden elektromos eszköz energiatakarékos. A közvetlen energiafogyasztás 

(és ezzel párhuzamosan energiakiadások is) ezzel jelentősen csökkennek. Ekkor a megmaradt 

pénzt olyan szolgáltatásokra és termékekre költik, amelyeket korábban nem vettek igénybe, 

de biztosításához és előállításához energiára van szükség.  

Jevons elméletét a számok is igazolni látszanak: a világ energiafogyasztása az 1970-es évek 

elején mért alig 6000 Mtoe értékről 2009-re több mint duplájára emelkedett a Nemzetközi 

Energia Ügynökség (IEA) adatai alapján. És az emelkedés a válság időtartama alatti 

minimális visszaeséstől eltekintve töretlen, pedig már egy ideje folyik a küzdelem (és a 

pénzköltés) az energiatakarékos megoldások terjesztése mellett.  

A fent leírtak első ránézésre tökéletesen ellentmondanak az energiahatékonysági 

törekvéseknek, de fenntarthatósági megközelítésében igenis szükség van az 

energiahatékonyságot növelő megoldások terjesztésére. [Chikán 2012.] [York,R. 2006.] 
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7.2. A hidrogéntechnológiák – mint energiatárolási lehetőségek 

Az elektromos energiához hasonlóan a hidrogén sem energiaforrás, hanem energiahordozó: 

előállításához primer energiaforrásra van szükség. A nemzeti hidrogén-gazdaságok alapja 

éppen az előállítási lehetőségek széles skálája lehet, amit összhangba kell hozni a nemzeti 

sajátosságokkal, a villamosenergia-rendszerhez hasonlóan. A széles körben elvégzett 

vizsgálatok után is nyitott a kérdés a hidrogén, mint másodlagos energiahordozó 

legalkalmasabb előállításában (reformálással földgázból illetve kőszénből, vagy elektrolízissel 

megújuló forrásokból illetve atomenergiából termelt villamos áram segítségével a vízből, 

stb.). A hidrogén-energetika fejlődésének motorja az alkalmas végberendezések, a hidrogént 

üzemanyagként hasznosító tüzelőanyag-cellák folyamatos fejlesztése – és a villamos 

energetikai (kapcsolt villamos energia és hőtermelés) valamint a közlekedési ágazatban (a 

járművek hajtására alkalmas változatban) történő elterjedése. [Rifkin J., Clark, W. W. 2006.] 

A magyarországi lehetőségek végiggondolásában mindenképpen segítséget jelent, ha 

áttekintjük, hogyan gondolkodnak a hidrogén-alapú közlekedés problémáiról és lehetőségeiről 

a hozzánk hasonlóan speciális (és az európai kontinensen hazánkkal némileg ellentétben talán 

a legkedvezőbb) energetikai helyzetben lévő állam tudósai, a norvég fejlesztők és kutatók. 

Bár a fenntartható fejlődés biztosítása érdekében egyetértés tapasztalható abban, hogy 

mindenki alapvetően a megújuló energiaforrásoktól várja az áttörést, a hidrogén-előállítási 

láncokban a megújulóknak ma még viszonylag kevés szerep jut. Ismét érdemes figyelnünk 

azonban a fejlesztésekben és az alkalmazásban előttünk járó államok eredményeire és 

tapasztalataira, a működő és sikeres alkalmazásokra.  

 

A HySociety EU FP5 projekt vizsgálatainak eredményét, tapasztalatait érdemes elemezni. 

[Geerken, T. et al. 2004.] A hidrogén-energetika kérdését, mint a technikai fejlődés várható 

irányát az EU FP7 keretprogramja is kiemelt területnek tekinti, ezért indították útjára a 

Lisszaboni Műszaki egyetem vezetésével a HySociety prejektet. (The European Hydrogen 

Based Society – HySociety) A résztvevők 14 európai országot, 19 céget, intézményt 

képviseltek. 

A továbblépés lehetőségeit vizsgálva megállapíthatjuk, hogy bár a hidrogén energetika 

kérdéseit a világ vezető laboratóriumai, multinacionális olajipari és autóipari vállalatai 

kutatják, az innovációra hazai energetikai vállalkozások számára is számos lehetőség 

kínálkozik. 
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Az EU FP5 keretprogramja kiemelt területnek tekinti a hidrogén energetikai célú 

alkalmazásával kapcsolatos kutató-fejlesztő munkát. Az államközösség a hidrogén-

gazdaságtól elsősorban rendkívül erős energia-import függőségének csökkenését, valamint a 

környezeti problémákért nagymértékben felelőssé tehető közlekedési ágazat káros anyag 

kibocsátásának mérséklését reméli. A nemzetközi kutatások eredményei mindemellett ma 

még azt mutatják, hogy bár a hidrogén számos forrásból előállítható, ezek a lehetőségek az 

ellátási hálózatokban előálló károsanyag kibocsátás és a költségek tekintetében a technika 

jelenlegi színvonalán még nem feltétlenül környezetbarátok, és egyelőre gazdaságilag sem 

versenyképesek a hagyományos tüzelőanyagokkal. 

Közös tanulsága a vizsgálatoknak, hogy a hidrogén-gazdaság csak fokozott állami ösztönzés, 

átfogó támogatási rendszer igénybevételével születhet meg - és az alkalmas megoldás mindig 

regionális: a helyi erőforrásokon és infrastrukturális adottságokon alapul. 

Ezeknek a sajátosságoknak a feltárásában nélkülözhetetlen a korszerű informatikai eszközök 

és technológiák, valamint a logisztika eredményeinek alkalmazása - a modellek és az 

elemzésből nyert tapasztalatok biztosíthatják a hátteret az optimális gazdasági környezet 

életre hívásához, végső soron a fenntartható hidrogén-gazdaság megszületéséhez és 

versenyképes működéséhez. [Bajor P. 2007.] 

 

7–10. ábra Korunk energiagazdálkodása  
[Marbán,G. - Valdés-Solís T. 2007.] 
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7–11. ábra A jövő energiagazdálkodása  
[Marbán,G. - Valdés-Solís T. 2007.] 

 

A hidrogén-gazdaság legjelentősebb ígérete a fenntarthatóság. Ennek vizsgálatakor 

elengedhetetlenül az infrastrukturális rendszer egészét, a maga teljességében kell elemeznünk 

– az alternatív energiák hasznosításának elterjedése a közlekedésben nemcsak a rendelkezésre 

álló alternatív energiaforrásoktól, hanem természetesen a rendelkezésre álló járművektől és a 

kiszolgáló töltőállomás-hálózat adottságaitól és lehetőségeitől is függ. [Solomon, B. D., 

Banerjee, A. 2006.] Sajnos úgy tűnik, az alacsony, versenyképes ár elérése és a környezet 

védelmének reménye a távoli jövő ködébe vész. Felszínre kerülnek ezzel szemben olyan új 

lehetőségek, amelyek közelebb vihetnek minket a jelenleginél sokkal inkább fenntartható, 

gazdaságosabb és tisztább energetikai rendszer-szerkezet megvalósításához. 

 

A jövő energiahordozója: a hidrogén 

A hidrogén nem energiaforrás, hanem energiahordozó: előállításához primer energiaforrásra 

van szükség. A hidrogén a Földön szabadon nem, vegyületekben viszont hatalmas 

mennyiségben fordul elő, ezekből a vegyületekből lehet előállítani energia felhasználásával. 

Elő lehet állítani fosszilis tüzelőanyagokból – például földgázból – reformálással, vagy 

vízbontással megújuló és egyéb nem fosszilis alapú energiahordozók felhasználásával. 

Fejlesztik a még korszerűbb radiokémiai és plazmakémiai eljárásokat, a bakteorológiai 

módszereket, sőt a mesterséges fotoszintézis is segíthet, a megoldások kidolgozása kihívás és 
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lehetőség is egyben. [Friley P. et al. 2005.] A hidrogén-technológia fejlesztéséhez meg kell 

oldani a tárolási és szállítási kérdéseket. Ma még a nagy nyomáson való gáztárolás vagy a 

mélyhűtött állapotban való cseppfolyósított hidrogén tárolás és szállítás a legelterjedtebb, de 

fejlesztik a tárolási és szállítási technológiákat fémhidrátokban is.  

A hidrogén (régies, magyarosított elnevezése köneny) kis sűrűségű gáz, hiszen atmoszférikus 

nyomáson egy köbméter hidrogén mindössze 0,09 kg, míg pl. a levegő köbméterenként 1,29 

kg. A gáz -253 °C-on cseppfolyósítható, így egy köbméter már 70,8 kg (a víznél ez mintegy 

1000 kg). Még jobban lehűtve, a hidrogén -262 °C-on megfagy, így szilárd állapotban a 

sűrűsége már 76 kg/m3. Más tüzelőanyagokkal, például földgázzal vagy benzinnel 

összehasonlítva a hidrogén energetikai, égési jellemzőit (7-1. táblázat), megállapítható, hogy a 

hidrogén fűtőértéke, égéshője nagy, széles koncentrációs tartományban éghető és 

robbanóképes, továbbá gyorsan diffundáló, keveredő gáz.  

A ma használatban lévő gázoknál veszélyesebb tüzelőanyag. 

jellemző adatok hidrogén földgáz benzin 

Alsó fűtőérték, MJ/kg 

Felső fűtőérték (égéshő), MJ/kg 

Öngyulladási hőmérséklet, °C 

Lánghőmérséklet, °C 

Éghetőségi összetétel a levegőben, térf. % 

Minimális gyújtási energia, µJ 

Gáz és levegő keverékében a robbanási összetétel 

határa, térfogat % 

Diffúziós együttható levegőben, cm2/s 

120 

142 

585 

2045 

4 – 75 

20 

13 – 65 

 

0,61 

50 

57 

540 

1875 

5,3 – 15 

290 

6,3 – 13,5 

 

0,16 

42 

45 

228 – 501 

2200 

1,0 – 7,6 

240 

1,1 – 3,3 

 

0,05 

7-1. táblázat A tüzelési, égési jellemzők összehasonlítása  
[Stróbl A. 2007.] 

A hidrogén legfőbb előnyének az látszik, hogy a legkedvezőbb módon válthatja ki a kőolaj-

finomítási termékeket a közlekedésben (tüzelőanyag-elemekben és belsőégésű motorokban 

egyaránt). További előnye az, hogy alkalmasnak látszik tiszta és sokoldalúan felhasználható 

energiatároló közegnek. Ezen a két területen fejlesztik elsősorban a hidrogénnel kapcsolatos 

technológiákat. A hidrogénnel a közlekedés károsanyag-kibocsátása minimálisra 

csökkenthető, a tárolás pedig lehetővé teszi az időjárástól függő megújuló források ésszerű 

hasznosítását. 
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A hidrogén termelése 
 

A HySociety projekt keretében számos tanulmány vizsgálta a hidrogén ellátási lánc 

lehetőségeit és az infrastruktúrával kapcsolatos követelményeket. 

 

 

7–12. ábra Az ellátási lánc, a „hidrogén-ösvények”  
[Wietschel, Hasenauer, de Groot 2006.] 

 

A vizsgált 40 hidrogén-ellátási lánc közül nem hirdethetünk abszolút győztest, adott 

szempontból rendkívül előnyösnek mutatkozó megoldás más szempontból (a nemzeti 

energiarendszer adottságaitól függően is) lehet elfogadhatatlanul kedvezőtlen. Az ellátási lánc 

veszteségei jelenleg nem ellensúlyozhatók a végfelhasználás szintjén. [Bajor P. 2007.] 

Mindannak ellenére, hogy a hidrogént úgy tekintjük, mint tiszta végfelhasználói energiát, a 

döntő kérdés az, hogyan tudjuk a hidrogént hatékonyan, nagyon nagy mennyiségben 

előállítani elfogadható/versenyképes áron?  

További kérdés az előállítási lánc fenntarthatósága (kimerülő források alkalmazása), és a 

teljes ellátási lánc károsanyag-kibocsátása, például a hidrogén előállítása a megújuló 

energiahordozókból a szén-dioxid-kibocsátás tekintetében a legjobbnak tekinthető, 

ugyanakkor a költségek tekintetében még elég nagy ráfordítást igényel. Ezzel együtt fontos 
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volna elkerülni azt is, hogy a hidrogén csupán egy még drágább módja legyen a fosszilis 

tüzelőanyagok felélésének. 

Szerencsétlenül, néhány hidrogén-energiával kapcsolatos vízióból hiányzik a kritikai 

megközelítés, és kizárólag a végfelhasználás előnyeit hangsúlyozzák. Mivel azonban energiát 

kell befektetnünk ahhoz, hogy hidrogént nyerjünk, fontos szem előtt tartanunk, hogy a 

hidrogén legfőképpen egy tárolási mechanizmus. A tapasztalatok azt mutatják, hogy a 

hidrogén ellátási lánc meglehetősen energia-igényes folyamat, a primer energia igény (PED) 

képviseli az első döntő értékelési szempontot. Ellentétben a hagyományos tüzelőanyagokkal, 

amelyeknél a fő kibocsátás az igény oldalon szabadul fel, a hidrogén esetében a hangsúly a 

kibocsátásban az előállítási oldalra tolódik – a CO2-, NOx- és egyéb károsanyag-kibocsátás 

hasonlóan fontos értékelési szempont. 

 

A harmadik ilyen kritikus értékelési szempont a költség - elmondható, hogy a költségek 

csökkentése roppant nagy kihívás a hidrogén energia elterjedésében. A hidrogén energetikai 

célú alkalmazásával kapcsolatos legfontosabb kérdések tehát a primer energia igényre, a káros 

anyag kibocsátás várható mértékére és a gazdaságosságra vonatkoznak. A hidrogénnel és a 

tüzelőanyag-cellákkal kapcsolatos technológiákat úgy szemlélhetjük, mint betolakodót a 

meglévő energia-piacon. Mégis, érdemes a hidrogén gazdaságot a vállalatok oldaláról is 

megközelíteni. A különféle megoldási utakat úgy lehet jól összehasonlítani, ha a 

környezetvédelmi és a gazdasági kérdéseket együtt elemezzük.  

 

Az összehasonlításban két utat különböztetünk meg: 

• a forrástól a tárolásig, a „tankig” (angolul: „well-to-tank”: WTT), 

• a tárolástól, a tanktól a „kerékig” (angolul: „tank-to-wheel”: TTW). 

A két utat együtt is lehet kezelni, amikor a forrástól a „kerékig” tartó teljes folyamatot 

elemezzük, tehát a beszerzés, átalakítás, termelés, karbon-leválasztás, sűrítés vagy 

cseppfolyósítás, szállítás, tárolás és felhasználás teljes keresztmetszetét, vagy ha jobban 

tetszik: vertikumát. 

Az összehasonlító elemzés csak akkor lehet mértékadó, ha többféle megoldást vizsgálunk. Itt 

szóba jön a hidrogén előállításának többféle technikája (fosszilis energiahordozókból, 

biomasszából vagy különféle módon előállított villamos energiából), az előállítás helyszíne 

(közvetlenül a felhasználásnál, központilag, decentralizált villamosenergia-termelésből stb.) 

és természetesen a komprimált gáz (CGH2) vagy a cseppfolyós (LH2) formában való tárolás. 
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Ilyen megoldások összehasonlító elemzéséhez a kutatók és fejlesztők tíz járható utat 

alakítottak ki a következő részletességgel: 

 
1. Összenyomott hidrogén (CGH2) földgáz reformálásából a helyszínen előállítva, 

komprimálva és tárolva a helyszíni töltőállomáson, innen járműbe töltve és ott tárolva 
700 bar nyomáson; 

 
2. Összenyomott hidrogén (CGH2) földgáz reformálásából központilag előállítva, 

csővezetéken a helyszínre szállítva, ott sűrítve és tárolva, innen járműbe töltve és ott 
tárolva 700 bar nyomáson; 

 
3. Összenyomott hidrogén (CGH2) feketeszén központi elgázosításával előállítva, 

csővezetéken a helyszínre szállítva, ott sűrítve és tárolva, innen járműbe töltve és ott 
tárolva 700 bar nyomáson; 
 

4. Cseppfolyósított hidrogén (LH2) központilag a földgáz reformálásával előállítva a 
karbon eltávolítása mellett, centralizáltan cseppfolyósítva, helyszínre szállítás 
hűtőkocsikkal (cryogén tartályokban), a töltőállomáson tárolva, innen járműbe töltve 
és ott folyékony állapotban tárolva; 

 
5. Cseppfolyósított hidrogén (LH2) központilag előállítva feketeszén elgázosításával a 

karbon eltávolítása mellett, centralizáltan cseppfolyósítva, helyszínre szállítás 
hűtőkocsikkal (cryogén tartályokban), a töltőállomáson tárolva, innen járműbe töltve 
és ott folyékony állapotban tárolva; 

 
6. Cseppfolyósított hidrogén (LH2) központilag előállítva CGH2-ből a kőolaj-

finomítóban részleges oxidációval a maradék olajból a karbon eltávolítása mellett, 
centralizáltan cseppfolyósítva, helyszínre szállítás hűtőkocsikkal (kriogén 
tartályokban), a töltőállomáson tárolva, innen járműbe töltve és ott folyékony 
állapotban tárolva; 

 
7. Összenyomott hidrogén (CGH2) előállítása helyszíni elektrolízissel úgy, hogy a 

villamos energia az EU-ban kialakult „keverék” energiahordozók felhasználásából 
ered, komprimálva és tárolva a helyszíni töltőállomáson, innen járműbe töltve és ott 
tárolva 700 bar nyomáson; 

 
8. Összenyomott hidrogén (CGH2) előállítása központi elektrolízissel úgy, hogy a 

villamos energia az EU-ban kialakult „keverék” energiahordozók felhasználásából 
ered, csővezetékkel a helyszínre szállítva, ott komprimálva és tárolva a helyszíni 
töltőállomáson, innen járműbe töltve és ott tárolva 700 bar nyomáson; 

 
9. Összenyomott hidrogén (CGH2) előállítása központi elektrolízissel úgy, hogy a 

villamos energiát szélerőművek állítják elő, csővezetékkel a helyszínre szállítva, ott 
komprimálva és tárolva a helyszíni töltőállomáson, innen járműbe töltve és ott tárolva 
700 bar nyomáson; 

 
10. Összenyomott hidrogén (CGH2) előállítása biomassza (fahulladék) decentralizált 

reformálásával, csővezetékkel a helyszínre szállítva, ott komprimálva és tárolva a 
helyszíni töltőállomáson, innen járműbe töltve és ott tárolva 700 bar nyomáson. 
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A WTT elemzés alkalmas a különböző lehetőségek összehasonlítására. A hidrogén – 

kWh-ban kifejezett – energiatartalmára vonatkoztatott CO2-kibocsátás a megújuló 

források használatakor lehet a legkisebb (<35 g CO2/kWh H2), egyébként 320-560 g 

CO2/kWh H2 között van, de ennél jóval kisebb lehet, ha a cseppfolyósítás során 

eltávolítják a széntartalmat. 

 

7–13. ábra A fajlagos CO2 kibocsátás a forrástól a tankig (WTT) 

[Wietschel, Hasenauer, de Groot 2006.] 

 

Ugyancsak a forrástól a tankig (WTT) terjedő ellátásban meg kell nézni a mobil felhasználás 

fajlagos költségeit is – Euro-centben (€c) a hidrogén energiatartalmára (kWh) vonatkoztatva. 

A tíz jelzett közül legolcsóbb megoldás a központi földgáz-reformálás (6,5 €c/kWh), a 

legdrágább pedig a szélerőműves villamos energiával, elektrolízissel előállított hidrogén (11 

€c/kWh). Az egyes költségelemeket külön tekintve, megállapítható, hogy nagyon függ az 

összköltség a nyersanyagtól és a villamos energia árától. A hálózati villamos energia például 

4 €c/kWh körül változik, míg a szélerőműves kicsit drágább (5 €c/kWh) – a 2020-ra várható 

feltételek szerint. A nyersanyagok közül az ipari földgáz 1,5 €c/kWh körül van, míg a szén 

(0,58 €c/kWh) és a maradék olaj (0,54 €c/kWh) sokkal olcsóbb. A fahulladék feltételezett ára 

1,3 €c/kWh volt ebben az összehasonlításban. A villamos áramból előállított hidrogén 

általában a legdrágább. A cseppfolyósított hidrogén ára azért magas, mert a karbon 

leválasztása sokba kerül – különösen a szénelgázosításnál. Maga a cseppfolyósítás is sokba 

kerül, és az ahhoz tartozó szállítás is jóval költségesebb, mint a sűrített gáz komprimálása és 

szállítása. 
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7–14. ábra A költségek a forrástól a tankig (WTT)  
[Wietschel, Hasenauer, de Groot 2006.] 

 

A teljes vertikum, a forrástól a jármű kerekéig (mechanikai energiává való átalakításig, 

WTW) tartó folyamat átfogó értékelésekor meg kell különböztetni a jármű hajtásának 

módjától függő eseteket. 

Általában háromféle hajtásmódot elemeznek: a membrános (PEM) tüzelőanyag-elemmel való 

hajtást, a hibrid – villamos és belső égésű motoros – hajtást és a hagyományos belső égésű 

motorokban való hidrogén-felhasználást. 

 

A fajlagos szén-dioxid-kibocsátás értékeit ebben az összehasonlításban a teljes vertikumnál a 

szokásos, benzinmotoros hajtáshoz képest is be lehet mutatni. A legjobb hatásfokú hajtást 

természetesen a tüzelőanyag-elem adja, így mind a tíz megoldásban itt a legkisebb a CO2-

emisszió. Az egész rendszert egyben vizsgálva, természetesen a megújuló források 

használatakor adódik a legkisebb fajlagos kibocsátás, míg a szénelgázosításnál a legnagyobb. 

Az EU-villanyt használó változatokban is eredőben több az emisszió, mint a benzines belső 

égésű motoroknál. 

 

A fajlagos energiaköltség is fontos kérdés, a forrástól a kerekek hajtásáig terjedő (WTW) 

teljes folyamatra – a kerekek kWh-ban mért mechanikai energiájára vonatkoztatva. A legjobb 

esetben a WTT („a forrástól a tankig”) elemzésre 42% hatásfok adódott, ami azt jelenti, hogy 

1kWh energia hidrogénben tárolásához legkevesebb 1,42 kWh primer energia szükséges, 
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tehát a legjobb hatékonyság 70%. A hidrogén kezdetben nem változtat az importfüggőségen, 

ha előállítása továbbra is a földgáz reformálásával történik majd. 

Annak érdekében, hogy a kerekeken 1 kWh energiát a jármű mozgására fordíthassunk, 5.5 

kWh energiát kell a tankban tárolnunk. Ha ezt kivetítjük a teljes ellátási láncra, 6.6 kWh 

energiát kell befektetnünk. Az üzemanyagcellás járműnek, ha a technológiával kapcsolatos 

várakozások teljesülnek, ennek mintegy kétharmadára van szüksége. [Bajor P. 2007.] 

A hidrogénnel működő belsőégésű motor esetében 60%-kal több primer energia szükséges. 

Várhatóan tovább növekszik a hibrid járművek hatásfoka, erős lesz a verseny a belsőégésű- és 

a tüzelőanyag-cellás hibrid között. A hidrogén előállítási lánc költsége magasabb, mint a 

hagyományos üzemanyagoké, amelyekben ráadásul már az adótartalom is benne foglaltatik. 

Ez gazdasági kérdések sorát veti fel, amely nem kis gondot okoz. 

A hagyományos, benzines hajtás – adók nélkül – a legolcsóbb (42 €c/kWh), a legdrágább 

pedig a tüzelőanyag-cellás változat mind a tíz változatban (75-85 €c/kWh). Célszerű külön is 

megnézni a költségeket. Ha a hidrogént tüzelőanyag-elemekkel használják fel, akkor a 

költségek 1/3-át lehet az üzemanyagra és 2/3-át az elemre elszámolni. A hagyományos, belső 

égésű motornál a 80 kW-os hajtási teljesítményre 22,6%-os hatásfoknál 2500 €-t számoltak 

el, a benzin pedig 4,58 €c/kWh-ba (= 40,2 €c/liter, adók nélkül 2005. április 25.-én). A 

hidrogén-hajtású belsőégésű motornál – ugyancsak 80 kW hajtási teljesítménynél – már 27% 

hatásfokkal számoltak, és összesen 3250 €-val, míg a hibrid hajtás 4650 €-ba került 35% 

hatásfok mellett. A PEM rendszerű tüzelőanyag-elemes hajtás összköltsége 4600 €, hatásfoka 

a legjobb: 44,3%. Mindent összevetve, (a 2005. évi árszinten számolt) tüzelőanyag-elemes 

megoldás 2,5-ször drágább, mint a hagyományos, belső égésű motoros rendszer. A kőolajár 

növekvő trendet mutat. 

 

Az elemzés szerint a 80 kW-os hajtási teljesítményhez tartozó személyautók ára 2005-ben 

mintegy 160 000 € volt, ami kb. 25-ször drágább a hagyományoshoz képest. 

Az összehasonlító környezetvédelmi és gazdasági elemzést lezárva, összefüggés mutatható ki 

a kerekeken mérhető mechanikai energiára vonatkoztatva a szén-dioxid-kibocsátás és a 

költségek fajlagos értékeinek jellemző területe között. Itt a benzinnel és dízelolajjal működő 

belső égésű motorok területe adóval és adó nélkül is jól mutatja a viszonylagos olcsóságot – 

nagy kibocsátások mellett.  A tüzelőanyag-cellás megoldások egyelőre nem versenyképesek, 

de – főleg a megújuló források használatakor – a fajlagos CO2-emisszió lényegesen 

kedvezőbb, sőt, gyakorlatilag közelít a nulla felé. 
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Az elemzők az együttes, globális értékelés alapján úgy látják, hogy 2030-ra kétféle 

forgatókönyv (scenárió) alakítható ki a jelenlegi fejlődések és a feltárt összefüggések, 

bizonytalanságok alapján: a hidrogén elterjedtsége (A) 20% vagy (B) 5% lehet. Elsősorban a 

közlekedési energiafelhasználás alakulása a döntő tényező. A szén-dioxid-csökkentési 

potenciál hatalmas az Európai Unióban. A teljes stacioner rendszerben 3063 millió tonna 

szén-dioxidot, a mobil felhasználásban ennek mintegy harmadát takaríthatja meg az EU-25 

2030-ig a hidrogén segítségével. 

 

 

7–15. ábra A CO2-kibocsátás és a költségek a „kerékre” vonatkoztatva 
[Mulder, Hetland, Lenaers 2006.] 

 
 
A hidrogént üzemanyagként alkalmazó technológiák 
 

Tüzelőanyag-cellák 

A hidrogénből tüzelőanyag-elemekkel közvetlenül egyenáramú (DC) villamos energiát lehet 

előállítani. Ezek az elemek egyrészt a decentralizált villamosenergia-ellátásban játszhatnak 

szerepet, másrészt mobil alkalmazásra találnak a járművek hajtásához. 
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A hidrogén, mint a legígéretesebb alternatív üzemanyag 

Az európai energiapolitika nagy szerepet szán a hidrogén energetikai célú alkalmazásának, 

elsősorban a jövő közlekedési rendszereiben (főleg a közúti, légi és vízi közlekedésben) – 

kérdés azonban, hogy a hidrogén-technológiák a tüzelőanyag-cellák fejlődésével (jobb 

hatásfok, kedvezőbb üzemi paraméterek) és a hidrogén nagy mennyiségben előállításával 

milyen mértékben képesek beváltani a reményeket. Már ma látható, hogy az EU a 

prognosztizált hidrogén-hajtású járműflotta ellátásához szükséges hidrogént nem lesz képes 

határain belül előállítani. Az importfüggőséget elutasító, azt legalábbis csökkenteni igyekvő 

gazdaság tehát végső soron ezen az úton is az importfüggőség felé halad – legfeljebb most 

már nem az olajtermékek egyoldalú, keleti piacoktól függősége jelenik meg. 

 

Járműhajtás hidrogénnel 

Az olajkorszak alkonyát közeledni látva a gépjármű-ipar – főleg az autógyártás érdekeltjei – 

új megoldások, alternatív üzemanyagok után néznek, amikor fejlesztési stratégiájukat 

meghatározzák. Kína, India és a fejlődő országok piacain egyre több járművet kell eladni, 

ugyanakkor a fejlett világ piacán a környezetvédelmi előírások szigorodnak. Európában az 

évtized végéig a gépjárműforgalom 20-25%-kal megnövekedhet, a fejlődő országokban még 

jobban. A gondot súlyosbítja, hogy ma még a gépkocsik közel 100%-ig függenek az olajtól. A 

gépkocsik üzemanyag-fogyasztása csökkenő irányzatot mutat, és egyre több jármű dízelolaj-

meghajtású a világon. E kedvező tendenciák ellenére keresik az új hajtásmódot és a 

hajtóanyagot. [Eames et al. 2006.] 

A hidrogént gyakorlatilag kétféle módon lehet a járművekben használni: vagy közvetlen 

elégetéssel a belső égésű, dugattyús motorokban, vagy tüzelőanyag-cellákkal. 

Figyelemre méltó, hogy az utóbbi időben mennyire megnőtt az egyelőre kísérleti jelleggel 

forgalomba hozott gépjárművek – személygépkocsik, autóbuszok, teherautók – száma a 

világon. 

 

A tüzelőanyag-elemben lezajló folyamatot gyakran nevezik „hideg” oxidációnak, hiszen a 

hidrogén „égése” – oxigénnel való egyesülése – nem zömében nem hőt, hanem villamos 

energiát termel. Az autóipar számára éppen ez jelenti a csábítást, hiszen a „hideg” oxidáció 

vagy égés hatékonyabb lehet a hagyományos belső égésnél, az ilyen elven működő 

motoroknál. A hagyományos megoldásokban hűtéssel el kell vezetni a keletkezett hő egy 

jelentős részét, így a hatásfok rosszabb.  
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A járműveknél a tüzelőanyag-elemeknek jelentős előnyük azért lehet, mert a hatásfokuk jobb, 

az üzem csendesebb és rázkódásoktól nagyrészt mentes, a folyamat azonnal beindítható (nincs 

szükség indító motorra) és a káros kiáramló gázok helyett egyszerűen csak vízgőzt bocsát ki.  

A tüzelőanyag-elemek iránti lelkesedést nagymértékben az befolyásolja, hogy a fejlesztők 

mikor tudják a főbb műszaki gondokat eredményesen megoldani. A sorozatgyártáshoz az új 

hajtás tömegét még jelentősen csökkenteni kell. A fő gondot azonban a nagy költségek 

jelentik, mert a jelenlegi költségszint mellett a technológia nem érett a nagysorozatú 

gyártáshoz. A tömeggyártási hatások sem jelentenek mértékadó mérséklést. Különösen drága 

a legelterjedtebb, a PEM - megoldásban a membránok bevonásához szükséges nemesfém, a 

platina. Nem egyszerű a hidrogén tárolása sem a járműben. 

 

Szembetűnő különbségek voltak és vannak a tüzelőanyag-elemek és a jármű integrálásánál is. 

Némely gyártó közvetlenül hajtóműként akarja hasznosítani a tüzelőanyag-elemet 

hajtóműként, mások – közbenső megoldásként – hibrid technológiákra esküdnek: 

akkumulátorokon és nagyteljesítményű kondenzátorokon akarják hasznosítani a tüzelőanyag-

elemeket a járműiparban.  

 

Az átmeneti megoldások területén jelentkező felfogásbeli eltérésnél manapság négy út 

bontakozik ki: 

1. Egyes gyártók a meglévő benzin-infrastruktúrára alapoznak, és a fejlesztés első lépéseként 

a belső égésű motorokból indulnak ki. (Pl. BMW) 

 

2. Más autógyárak evolúciós üzemanyag-stratégiát követnek, amelynél a regeneratív módon 

előállított hidrogénhez való átmenetet biogén üzemanyagokkal képzelik el. Sokat várnak 

az offshore szélerőművekkel termelt árammal előállított hidrogén és a CO2 –ból egyesített 

üzemanyagoktól: e-gas. (Pl. VW-AUDI) 

 

3. A gyárak harmadik csoportja először inkább a hidrogénes üzemanyagkút-hálózatot építene 

ki, és hidrogénnel működtetné a gépkocsik dugattyús motorjait. (pl. SHELL-Hidrogen) 

 

4. Érdekes utat követ a japán Honda. Először háztartási hidrogén ellátó rendszereket – „házi” 

energiaközpontokat – építene ki, amelyek földgázból állítanának elő hidrogént, és ezt 

használnák fel a gépkocsik tankolásához.  
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7–16. ábra Az e-gas előállítási és felhasználási útja 
forrás: AUDI AG. 

 

A tüzelőanyag-elemes technológia napjainkban kb. 2500 üzemórát bír ki, amely vegyes 

használatban, mintegy 40 km/h sebességgel számolva 100 000 km-t jelent. A mai belső égésű 

motorok ezzel szemben mintegy 5000 üzemórát teljesítenek, és ezt tűzték ki a tüzelőanyag-

elemes fejlesztéseknél is. A tüzelőanyag-elem ma igen érzékeny a hideg időjárásra, különösen 

a vízgőz-kibocsátás miatt. A mai megoldások a névleges teljesítményük felét –25°C 

hőmérsékleten nagyjából másfél perc alatt érik el. A fejlesztés célja, hogy öt éven belül az 

50%-os teljesítményt fél percen belül elérjék még –30°C mellett is. 

 

A tüzelőanyag-elemek járműipari használatának piaci bevezetésénél a következő utat lehet 

elképzelni: 

• A helyhez kötött alkalmazások után a tüzelőanyag-elemet először „akkumulátorként” 

fogják használni, mivel ez a hagyományos ólom-akkumulátorokhoz képest 

előnyösebb, és az egyre több elektronikus elem által vezérelt elemek miatt a gépkocsik 

villamosenergia-igénye nő. 

• A második lépésben a tüzelőanyag-elemeket városi járművekbe építik majd be. Ezzel 

egyrészt az infrastruktúra könnyebben kiépíthető (központi hidrogéntöltő állomás), 

másrészt a sűrűn lakott területeken a károsanyag-kibocsátás elkerülése sokkal 

fontosabb. Ázsiában tüzelőanyag-elemes mopedek is megjelenhetnek, mivel a 
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benzinüzemű motorok – a hatalmas forgalom következtében – nagyban hozzájárulnak 

a fejlődő ázsiai városok szmog-képződéséhez. 

• A járműben hajtóműként való megjelenése a tüzelőanyag-elemnek e lépcsők után 

várható. A szükséges infrastruktúra kiépítése hatalmas összegeket fog felemészteni, és 

a követelmények is sokkal szigorúbbak lesznek a tüzelőanyag-elemek megbízható 

működése tekintetében. 

• A káros anyag kibocsátás kiküszöbölése érdekében igénybe kell vennünk a hidrogént, 

mint energiahordozót. A hidrogén előállítására két lehetőség kínálkozik: a reformálás 

földgázból, széntartalom-leválasztással (CCS) és tárolással, valamint az elektrolízis 

vízből. 

 
Következtetések 
 
Egy olyan energiarendszerben, ami a megújuló forrásokon alapul, az elektromos járművek 

lehetnek az elsőrendűek a hatásfokot és a kibocsátást tekintve, de alkalmazásuk lehetősége ma 

még korlátozott a rövid hatótávolság és az időigényes töltés miatt. Az átlagos európai 

villamos energiával töltést figyelembe véve a káros anyag kibocsátás már korántsem ennyire 

kedvező, nagyjából a belső égésű motor hibridizációjának megfelelő. 

A városi közlekedésben jelentős energia-igény és kibocsátás-csökkentés érhető el a belső 

égésű motorral működtetett járművek hibridizációjával, és ez a technológia már elérhető a 

kereskedelemben. Bár a tüzelőanyag-cellás technológia sokat ígérő a magasabb 

hatékonyságot és a zéró-kibocsátást illetően, a WTW elemzés „a forrástól az útig” 

megmutatta, hogy a hidrogén előállításában pillanatnyilag elképzelhető módok (megújuló 

forrás alkalmazásával, elektrolízissel a vízből, illetve széntartalom-leválasztással és a CCS 

technológiák alkalmazásával, reformálással a földgázból) adottságai miatt a hibrid járművek 

magasabb rendűek mind az energia-hatékonyságot, mind pedig a kibocsátást illetően. 

 

A leginkább ígéretes utak a közlekedési ágazat számára a károsanyag-kibocsátás 

csökkentésében a következők lehetnek: 

• Adókedvezmény biztosítása az alacsony kibocsátású (jelenleg a hibrid) járművek 

számára 

• Bátorítás az elektromos járművek használatára, amikor csak alkalmasak lehetnek (pl. 

flották) 

• A megújuló források hasznosításának elősegítése. 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



104 
 

Aggályok 

A hidrogéntechnológiákkal szemben, mint minden új megoldással szemben szkeptikus 

vélemények jelennek meg legkorábban. Ez így van rendjén, de érdemes vizsgálni az 

aggályokat, mert jobb megoldásokhoz vezethet. (Annak idején Nikola Tesla váltakozó 

árammal kiépítésre szánt elektromos hálózatát is alkalmatlannak tartotta több mértékadónak 

számító kutató - pl. Edison is - és biztosra vették Tesla cége a General Electric Ltd. rövid időn 

belüli tönkremenetelét. Nem igazolódott be… ) 

Ellentmondásos szakirodalmak jelentkeznek. A Caltech kutatói pl. felvetik a lehetőséget, 

hogy egy hidrogéngazdálkodási rendszer sem feltétlenül lenne teljesen környezetbarát. 

Tanulmányuk szerint, ha a hidrogén üzemanyag teljes mértékben felváltaná a kőolaj 

származékokat, akkor azzal kellene számolni, hogy a hidrogén 10-20 százaléka kiszivárog a 

csőrendszerekből, tároló létesítményekből, feldolgozó telepekről és a járművek 

üzemanyagcelláiból, valamint az erőművekből. Mivel a hidrogén gyorsan az ég felé veszi 

útját, a kutatók becslése szerint növekvő felhasználása következtében megháromszorozódhat 

a sztratoszférába kerülő hidrogén molekulák száma, ahol oxidálódnak és vízzé alakulnak. Ez 

lehűti az alsó sztratoszférát és felboríthatja az ózonháztartást, amelynek eredményeként 

nagyobb és hosszabban tartó ózonlyukak alakulhatnak ki az északi és a déli sarkvidékek 

fölött. Becsléseik szerint az ózonréteg csökkenése akár 8 %-os is lehet. [Allen, M. 2003.] 

Jeremy Rifkin, a hidrogén gazdaság egyik fő pártolója szerint amikor áttérünk egy új 

energiaforrásra el kell fogadnunk, hogy annak megvannak a környezeti hatásai, a hidrogén 

azonban a jövőnk reménye. [Rifkin, J. 2011.] A „greenhouse gas” problémát elemzik a 

legtöbben. [Hetland, J.; Mulder, G. 2006.]  

Véleményem szerint a nagyarányú bevezetés előtt vizsgálni kell, hogy ha a közúti járművek 

meghajtásában nagy arányban lesz alkalmazásban tüzelőanyag-elem (tüzelőanyagcella) akkor 

a működése során az égéstermék hidrogén üzemanyag alkalmazása esetén vízgőz, míg 

földgáz, e-gáz vagy biogáz alkalmazása esetén CO2 és vízgőz lesz. A légkörbe jutó vízgőz, 

vízpára is üvegház hatást fokozó. Másik következmény az lehet, hogy a levegőben 

egyidejűleg több víz vesz részt a víz körforgásában, ezért gyakoribb felhőképződésre és 

csapadékra lehet miatta számítani. Ez valahol még jól is jöhet, de ha gyakoribb, extrém 

csapadékok jelennek meg, az a levezetőrendszerekben túlcsordulásokat, károkat okozhat, 

hiszen nem arra méretezték őket. Hasonló lehet a téli üzem a mérsékelt övben, amikor a 

kicsapódó vízgőz, pára az utakra fagy és útkezelői feladatokat generál a jegesedés 

megszüntetése, tavasszal pedig az olvadás újabb többletterhet ró a levezetőrendszerre. Ezektől 

függetlenül a hidrogéngazdaság nem kérdés, de az alkalmazási feltételek kialakítása még sok 

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



105 
 

kutatási feladatot jelent. A klímaváltozás tényét se lehet tagadni, ezért a vizsgálati 

feltételrendszer a klímaváltozás modellekkel kezdődve meteorológus, mérnök, ökológus, stb. 

szinte minden tudományág multidiszciplináris együttműködésének szükségességét igényli. 

 

8. Az értekezés téziseinek összefoglalása 

 

1. tézis 

Globális környezeti okokból az energetikai rendszerekben a megújuló energiák arányát 

növelni, típusait csoportosítani szükséges abból a szempontból, hogy mi a felhasználás 

célszerű helye és módja. A hazai megújuló energiaforrások (napenergia, biomassza energia, 

geotermikus energia, szélenergia, vízenergia) túlnyomó része hőenergia-hasznosításra 

alkalmazható, ezért helyben, épületenergetikai területen célszerű hasznosítani. A tárolható 

megújuló energiák arányát és lehetőségét is növelni szükséges. 

A hazai megújuló energiaforrások közül napenergia hasznosításra a naperőmű létesítésre van 

ugyan példa, de a beruházás magas megtérülési ideje miatt nem lesz gyakori. A napelemek, 

napkollektorok alkalmazásának kézenfekvő lehetősége a kisebb épülettömegű épületek 

ellátása. Családi házak tetőfelülete elegendő ahhoz, hogy számottevő energiát termeljen vagy 

melegvizet állítson elő az épület ellátásához, de pl. magasházak esetén már nem áll 

rendelkezésre elegendő hely minden lakás ellátását biztosító napelemek, vagy napkollektorok 

elhelyezéséhez. 

A biomassza energia használata döntően a falvak lehetősége. Ahol rendelkezésre áll a 

termőterület, valamint a nem tömbösített építésmód az egyedi fűtések alkalmazásának kedvez. 

Nem minden esetben található a meglévő épületekben kialakított megfelelő méretű kazánház, 

vagy utólagos kialakítás lehetősége, de a legnagyobb valószínűséggel a falusias beépítés 

esetén lehet eredményesen egyedi fűtés kialakítására megoldást találni. Megfontolandó a 

kistelepülések központosított biomassza alapú távfűtésének, kisebb központosítással kiépített 

súlypontba helyezett hőközpontok létesítése. A biomassza felhasználásnak elsősorban a 

hulladékként keletkező (mezőgazdasági, kommunális szilárd és folyékony) biomasszára kell 

irányulnia.  

A geotermikus energia egyik fajtája a földhő hasznosítására víz-víz hőszivattyúval sok 

alkalmas hely áll rendelkezésre, különösen a cca. 100 m mélyre telepíthető talajszondák 

telepítésével. A rendszer különösen alkalmas családi házas, de akár tömbösített építésmódban 

épített épületek fűtésének kiszolgálására. A termálvíz hőhasznosítás a magas kútkiképzési 

költségek miatt (100 MFt/kút nagyságrend) nem terjed el, alkalmazása inkább közösségi 
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fürdő célú, vagy mezőgazdasági hasznosítás területein fordul elő. Az alkalmazási 

lehetőségeket tovább rontja a termálvíz hőhasznosítás utáni visszasajtolási kötelezettsége. 

Az energiaigényt (amely lehetőség szerint alacsony, de a melegvízellátás miatt egyáltalán 

nem lehet közel nulla) nagyon jelentős mértékben megújuló energiaforrásokból kell fedezni 

(beleértve a megújuló forrásokból helyben vagy közelben kinyert energiát). 

A helyben rendelkezésre álló megújuló energiák (pl. földhő, napenergia, biomassza) 

alkalmazása hűtés-fűtés céljára jelentősen csökkentheti az energiaköltségeket, ezért 

alkalmazása javasolt. Megújuló energiák alkalmazásával csökken továbbá a CO2 kibocsátás 

is, valamint a helyi energiaforrás kevésbé tesz kiszolgáltatottá a szolgáltatás biztonság 

tekintetében. 

A szélenergia hasznosítás, mivel a kiaknázásához alkalmas létesítmény a családi, 

kisközösségi igényeket messze meghaladó, nagyobb teljesítményeket jelent, valamint lakott 

területtől távol építhető, elsősorban hálózatra kapcsolt üzemelése a leggazdaságosabb. 

Hálózatra kapcsolhatóság hiányában célszerű lenne a villamos energia helyi tárolása, 

szivattyús tározókban ill. akkumulátorokban, vagy hidrogén fejlesztés céljára alkalmazott 

létesítés. A vízenergia hasznosítások esetén, mivel általában ez is nagyobb teljesítményeket 

jelent, a szélerőművekkel azonos hasznosítások lehetnek célszerűek. 

 

2. tézis 

Magyarországon az egyik legnagyobb primer energiafelhasználás (cca. 40%) az épületek 

fűtési ill. hűtési igényét szolgálja, miközben az energiamérlegben cca. 60% import.  

A hazai megújuló energiaforrásokból történő hőenergia helyi épületenergetikai hasznosítása 

tehát egyidejűleg csökkenti az importfüggőséget, az energiaigényt és a környezeti emissziót. 

A fenntartható fejlődés célja a jelen szükségleteinek kielégítése a jövő nemzedékek 

szükségletei kielégítésének veszélyeztetése nélkül. A fenntartható fejlődés érdekében meg 

kell teremteni a harmóniát a természeti és az épített környezet megóvását, a jelentős piaci 

zavarok nélkül fejlődő gazdaság érdekeit, és a társadalom tagjainak szociális biztonságát 

szolgáló, rövidtávon egymással ellentétben álló politikák között. A fenntartható fejlődés 

környezet- és természetvédelmi és gazdasági céljait tehát egymással összehangolva, a 

társadalom együttműködésével kell megvalósítani. Ezen a pilléren belül a következő 

részterületek kerültek meghatározásra, a fenntarthatósági elvek szerinti prioritási sorrendben: 

• az energiafelhasználás csökkentése (energiatakarékosság, az energiatermelés hatásfokának 

javítása, az energiafelhasználás hatékonyságának növelése), 

• a megújuló energiaforrások arányának növelése, 
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• a biológiai sokszínűség megőrzésével összeegyeztethető energiapolitika kialakítása, 

• környezet- és természetbarát technológiák fokozatos bevezetése.  

 

Magyarország energiaellátásában meghatározó az import magas részaránya. A hazai termelés 

a kőolajszükséglet ötödét, a földgázfogyasztás hatodát fedezi, és az ismert, valamint a várható 

készletadatok ezen arányok további csökkenését valószínűsítik. Megkerülhetetlen a kőolaj- és 

földgáztermelés meghatározó térségeiben és a szállítási útvonalakon tapasztalható gazdasági 

és politikai helyzet figyelembevétele az energetikai döntéseknél. Számítani kell arra, hogy a 

nemzetközi piacokon az energiaigény folyamatosan nő, az energiaforrásokért 

biztonságpolitikai kérdéseket is felvető globális verseny zajlik, a kőolaj és a földgáz 

folyamatos beszerzése megnehezül, a hiány kockázata nő, ami az árakra is azonnal kihat. 

Biztonságpolitikai kockázatokat is felvet, hogy a szénhidrogén-ellátási források koncentráltak, 

a potenciális ellátó térségek száma csekély. 

A világpiaci energiaárak növekvő tendenciája hosszú távon is folytatódik. Az energia - főleg a 

kőolaj és a földgáz - világpiaci ára egyes gyorsan növekedő ázsiai országok rohamos 

keresletbővülése miatt egy-két év alatt megduplázódott és még tovább drágulhat a kitermelési 

költségek növekedése és különböző politikai események miatt. Az ellátás biztonságának 

növelése jelentős befektetéseket (új forrás és hálózati kapacitások, biztonsági készletek) 

igényel, amelyek tovább növelik a fogyasztók energiaköltségeit. 

A környezet- és természetvédelmi és klímapolitikai követelmények további szigorodása kihat 

az energetika működési kereteire. A következő negyedszázadban a környezet megóvása, a 

szennyezés csökkentése megkerülhetetlen kényszerré válik. Az energetikával kapcsolatos 

döntéseket annak tudatában kell meghozni, hogy a környezet- és természetvédelmi és 

klímapolitikai előírások szigorodni fognak. Az energiaellátás és az energiafelhasználás 

jelentős környezeti hatásokkal jár, amely hatások mérséklése az energiapolitika egyik 

kulcskérdése.  

A helyben alkalmazott megújuló energiaforrások széles tárháza áll rendelkezésre, amelyet 

alkalmazva csökkenthető a közüzemi rendszerekből igényelt energia. A megújulók 

alkalmazása minden esetben kisebb emisszióval jár, mint bármilyen más energia alkalmazása.  

Mivel a rendelkezésre álló megújuló energiaforrások jelentős – és megújuló - készletet 

jelentenek, ezért az importfüggőség (ez főleg földgáz ill. elektromos áram) törvényszerű 

csökkentését hozza magával. (A Jevons-paradoxon ezt a feltételezést részben tompítja, de 

valószínűsíthetően a helyi energiaforrások alkalmazása minden szempontból előnyös 

hatásokat vonz.) 
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3. tézis 

A mai struktúrában a meglévő épületállomány korszerűsítésével érhető el legjobb 

hatékonysággal energia-megtakarítás. Ehhez olyan épületgépészetet célszerű beépíteni és 

használni, amely a legnagyobb mértékben megújuló (hő)energia forrásokat használ fel.  

Az elvégzett esettanulmányban bemutattam, hogy az épületgépészeti megoldások nagy hatást 

gyakorolnak a fűtési költségek alakulásában.  

Vizsgálatom során számos eltérő fűtési módot vizsgáltam. Földgázüzemű szőnyegégős kazán 

esetén külön vizsgáltam padlófűtés, radiátor alkalmazását, de kitértem kondenzációs kazán 

alkalmazására is. Ugyanilyen módon vizsgáltam tartályos PB gáz felhasználását is. Ezt 

követően vizsgáltam fatüzelésű, faelgázosító és pellet tüzelésű kazán alkalmazását, valamint a 

távfűtés, elektromos hősugárzó és földgáz konvektor alkalmazását is. Hőszivattyúk esetében 

kitértem víz-víz, talajhő-víz, levegő-víz és távozó levegő-víz rendszerű hőszivattyúkra nappali 

és kedvezményes áram felhasználása mellett egyaránt. A megtérülési időket alapértékkel 

számoltam, mert a diszkontálás jelentős bizonytalanságokkal terhelten számolható. 

 

Különböző fűtési módok éves költségei a hőszigetelés vastagsága függvényében [6-3. ábra] 
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Tartályos PB gáz kazán (padlófűtés) megtérülési ideje különböző hőszigetelés vastagságok 

mellett. (a bemutatott évek száma: 3) [6-4. ábra] 

 

 

Kedvezményes árammal működtetett víz-víz hőszivattyú megtérülési ideje különböző 

hőszigetelés vastagságok mellett. (a bemutatott évek száma: 15) [6-5. ábra] 

 

A grafikonok elkészítése során elemeztem az épületet alapállapotként hőszigetelés nélkül, 

majd 6, 10, 14, 16, 20 cm kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával, elkészítettem energetikai 

tanúsítványát.  

Jól leolvasható a grafikonokról, hogy a különböző vastagságú hőszigetelés alkalmazásával 

más-más épületgépészet mellett milyen megtérülési idővel számolhatunk. Továbbá az is jól 

látható a 4.7. ábrán, hogy a fűtési módoktól függetlenül a hőszigetelés vastagságának 

növelésével történő energia-megtakarítás intenzitása 6-8 cm körül csökken. Vagyis a vizsgált 

épületnél 6-8 cm kiegészítő hőszigetelés alkalmazásával érhetjük el a leghatékonyabb fűtési 

költség csökkenést. A további hőszigetelés hasznos és bizonyára előbb-utóbb megtérül, de 

egyre hosszabb idő alatt. Természetesen költséges fűtési módok (tartályos PB gáz, elektromos 

hősugárzó) mellett a 8 cm vastagságú hőszigetelés helyett akár 20 cm hőszigetelés 

alkalmazása a példában éves szinten akár 150 000,- Ft megtakarítást jelenthet, míg kevésbé 
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költséges (hőszivattyú) fűtési módok alkalmazásával ez a megtakarítás csak néhány tízezer 

Ft/év. 

A megtérülés gyorsabb, ha magas költségű fűtésmódot (Pl. tartályos PB gáz) vizsgálunk, de a 

hosszútávú üzemeltetési költségek kedvező alakulását a megújuló energiaforrások 

alkalmazása biztosítja. Ez az eredmény ösztönzi azt, hogy vizsgáljuk meg azt is, hogy milyen 

megtakarítás érhető el a fűtés épületgépészeti korszerűsítésével. Egyetemünk 

közreműködésével erre készül a DenZero program. 

 

4. tézis 

Az építőipari szakemberek körében általánosan elfogadott, hogy a meglévő épületállomány 

korszerűsítése, az épületszerkezetek, nyílászárók, csomópontok hőhídjainak megszüntetésével 

és a külső hőszigetelés minél nagyobb vastagságú elkészítésével érhető el a legjobb energia-

megtakarítás. Ez a feltételezés azonban megvizsgálandó az épületek életciklus-elemzésével és 

költséghatékonyság szempontjából. 

A közel nulla energiaigényű épület: 

• energetikai teljesítménye magas – a honi terminológia szerint ez azt jelenti, hogy az 

épület veszteségei kicsik, az épület a nyereségáramokat jól hasznosítja, az épület a 

túlzott nyári felmelegedés ellen jól védett; ide érthető még az, hogy az épületgépészeti 

rendszerek jó hatásfokúak, segédenergia igényük csekély; 

• az energiaigény közel nulla, vagy nagyon alacsony – ez részben következik az előző 

pontból, de az előző pont helyett e pont alatt (is) lehet gondolni az épületgépészeti 

rendszerekre, ugyanakkor a mondat értelme vitatható, mert bár a fűtés, hűtés 

energiaigénye az észszerűség határáig (sőt azon túl is) csökkenthető, a 

melegvízellátás netto energiaigénye nem korlátozható: valamennyi térfogatú és 

valamilyen hőmérsékletű melegvízre szükség van; 

• az energiaigényt (amely az előzőek szerint alacsony, de a melegvízellátás miatt 

egyáltalán nem lehet közel nulla) nagyon jelentős mértékben megújuló 

energiaforrásokból kell fedezni (beleértve a megújuló forrásokból helyben vagy 

közelben kinyert energiát) – azaz bárminemű megújuló energiát.  

 

Új épületekre vonatkozóan minden bizonnyal szigorodó hőszigetelési szabványok jelennek 

meg a közeljövőben, a családi házakra vonatkozó elvárások a passzívház. 

Az esettanulmányból megállapítható, hogy az épület gépészeti kialakítása nagyobb mértékben 

befolyásolja az éves fűtési költségek alakulását, mint a hőszigetelés megléte vagy vastagsága. 
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Az épület külső hőszigetelésének optimalizálása az EnergOpt programmal elvégezhető, de 

legalább ilyen fontos az épületgépészeti rendszer felülvizsgálata, optimalizációja.  

A meglévő épületállomány korszerűsítésére az elvégzett családi ház esettanulmányon 

keresztül láthatóvá tettem, hogy a közhiedelemmel ellentétben – korlátozott forrás esetén - 

nem feltétlenül az épület külső burok hőszigetelése a legcélszerűbb, vagyis a tézisben 

szerepeltetett feltételezés nem igazolható, sőt kijelenthető, hogy a legnagyobb hatékonyságú 

energia-megtakarítás az épületgépészet korszerűsítésével érhető el! A fűtés módja határozza 

meg a megtérülés hatékonyságát, ezért van magas létjogosultsága az elkezdődött DenZero 

projekt fejlesztésének.  

 

Egyetemünk, a Széchenyi István Egyetem a Debreceni Egyetemmel közösen a gépészeti 

beavatkozások hatásainak optimalizálását vizsgáló DenZero nevű szoftver kifejlesztésébe 

kezdett. A DenZero alkalmas lesz a korszerűsítésre választott épület gépészeti vizsgálatával 

elvégezni azt a számítást, amely az EnergOpt szoftver épületburok hőszigetelés számításával 

együtt alkalmazva az épületet komplex egészként kezelve választ ad az alábbi kérdésre:  

 

Adott rendelkezésre álló keret, forrás esetén  

Milyen épületkorszerűsítést érdemes elvégezni ahhoz, hogy a legnagyobb hatékonyságot 

érjünk el, a leggyorsabb megtérülést kapjuk. (Hőszigetelés és épületgépészet együttes 

vizsgálatával, azaz EnergOpt + DenZero együtt) 

 

Egy célérték eléréséhez  

Milyen beruházást kell végrehajtani, amely a legkisebb költséget jelenti. (Pl. Hőszigetelés 

és/vagy épületgépészeti korszerűsítések)  

 

 

5. tézis 

A raktározható, szállítható megújuló energiaforrások hasznosítása nagyobb arányú – a 

helyben alkalmazható típusokhoz hasonlóan - hasznosítása célszerű lenne, amelyhez azonban 

a helyben alkalmazható megújuló energiaforrásoktól eltérő megoldásokat szükséges elemezni. 

A megfelelő hasznosítási mód komplex környezeti és gazdasági vizsgálat alapján határozható 

meg. 

Az előzőekben bemutattam, hogy a megújuló energiaforrások többsége célszerűen helyben 

alkalmazható, kézenfekvő módon az épületek fűtésére-hűtésére. 
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Van azonban olyan megújuló energiaforrás, amelyet helyben, mérete vagy elhelyezkedése, 

sajátosságai miatt épületenergetikai célokra nem lehet, vagy nagyon nehézkes alkalmazni. 

Jelenleg jogszabályi akadálya van a folyami, síkvidéki vízerőművek építésének, de előállhat 

olyan helyzet, hogy a magyar szakaszon a Dunai hajózáshoz, mint az EU vízi szállítási 

főútvonalához a merülési mélységek biztosítása miatt elengedhetetlenné válik vízlépcső 

építése. Ebben az esetben nyilvánvalóan erőmű is létesülne, amelynek éjszakai termelését 

raktározva növekedne a hatékonyság. 

A szélerőművek (szélparkok) elterjedését, a villamosenergia-termelésben való részesedését, a 

környezetvédelmi szempontok mellett egyrészt a potenciális beruházókat helyzetbe hozó 

kötelező áramátvételi szabályozás, másrészt a hálózat rendszerszabályozási rugalmatlansága 

határozza meg. A hálózatfejlesztés terhei alól nagy részben mentesülő beruházók kedvező 

helyzete óriási lobby-nyomásban jelentkezik. Az egyik legnagyobb akadály a hálózatok nem 

megfelelő fogadóképessége, emiatt a szélerőművek nem kapnak hálózati csatlakozási 

engedélyt, allokációt.  

A hálózat még 2020 körül sem tud 500 MW kapacitásnál többet felvenni. Mindezek 

figyelembevételével 2010-ig 300-450 GWh/év szélenergián alapuló villamosenergia-termelés 

épülhet ki, amely 2025-re a szivattyús- tározó vízerőműrendszer, vagy szélenergia villamos 

hálózaton kívüli, sziget üzemmódban kiépített erőművekkel végzett hidrogéntermelésre 

használata mellett 1100 GWh/évre bővülhet. [Horváth A., Kvasz M. 2009.] 

Liberalizált piaci körülmények között az optimális energiahordozó szerkezet elérésére, az 

ellátásbiztonságot garantáló vezetékrendszerek és tárolók megvalósítására, termelő 

kapacitások fejlesztésére csak társasági döntések alapján van lehetőség, de az államnak is 

nagy szerepe van a megfelelő beruházási feltételek, ösztönző gazdasági környezet 

létrehozásával. Az árakat a piaci folyamatoknak kell kialakítaniuk, de az államnak a maga 

eszközeivel olyan befolyásolásra kell törekednie, ami az energia-megtakarításra, az 

energiafogyasztás csökkentésére ösztönöz és árpolitikailag csökkenti a csúcsidejű fogyasztást. 

Ez a megújuló energiatermelési lehetőség nem hagyható figyelmen kívül az EU felé tett ún. 

20-20-20 (2020-ra 20% energiafelhasználás csökkentés, valamint 20 % megújuló alkalmazás 

az energiamixben) megvalósíthatósága szempontjából, ezért akár hidrogéntechnológiák 

alkalmazása irányába, akár az új akkumulátorfejlesztések ígéretes alkalmazhatósága miatt az 

akkumulátoros tárolás és csúcs idején kisütés, vagy a feltételek megléte esetén a szivattyús 

tározók létesítésének megfontolása javasolt. A döntés-előkészítést segítő modell 

továbbfejleszthető a komplex hatások bemutatására, szakértői rendszer alkalmazása mellett. 
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9. Összefoglalás 

 

9.1. Az eredmények összegzése 

A megújuló energiák hasznosításának komplex környezeti elemzése c. értekezésemben 

elemeztem a megújuló energiák alkalmazásának igényét és lehetőségeit. Megállapítottam, 

hogy a magyar energiamixben lehetőség kínálkozik a megújuló energiaforrások arányának 

növelésére. Az elvégzett vizsgálatokból kiderült, hogy a megújuló energiaforrások minél 

nagyobb arányú használatának ösztönzése nem tűr halasztást.  

 

A megújuló energiákat két csoportra osztottam:  

1. A rendelkezésre álló megújuló források közül a helyben – elsősorban épület fűtésre-hűtésre 

– azaz hőtermelésre alkalmas egyedileg alkalmazható energiaforrások. (pl. biomassza, nap, 

földhő) 

2. A szállítható és tárolható energiaforrások (pl. szélenergia, vízenergia)  

A helyben rendelkezésre álló megújuló energiák (pl. földhő, napenergia, biomassza) 

alkalmazása hűtés-fűtés céljára jelentősen csökkentheti az energiaköltségeket, ezért 

alkalmazása javasolt. Megújuló energiák alkalmazásával csökken továbbá a CO2 kibocsátás 

is, valamint a helyi energiaforrás kevésbé tesz kiszolgáltatottá a szolgáltatás biztonság 

tekintetében, csökkenti az importfüggőséget. 

A szélenergia hasznosításában, mivel a kiaknázásához alkalmas létesítmény a családi, 

kisközösségi igényeket messze meghaladó, nagyobb teljesítményeket jelent, valamint lakott 

területtől távol építhető, elsősorban hálózatra kapcsolt üzemelése a leggazdaságosabb. 

Hálózatra kapcsolhatóság hiányában viszont célszerű lenne a villamos energia helyi tárolása 

szivattyús tározókban ill. akkumulátorokban, vagy a hidrogén fejlesztés céljára alkalmazott 

létesítés, amely a hidrogéngazdaság alapjait teremtené meg. 

 

Megállapítottam, hogy az épületenergetikai korszerűsítéseknél a leggyakrabban első lépésként 

a nyílászárók cseréjét és/vagy külső hőszigetelést készítenek, anélkül, hogy megvizsgálnák a 

rendelkezésre álló – általában véges összeg – leghatékonyabb felhasználási helyét. Az esetek 

nagyobb hányadában először az épületgépészetet kellene korszerűsíteni, lehetőleg megújuló 

energiaforrásra alapozva, és csak utána az épületburok hőszigetelését, mert az épületgépészet 

korszerűsítése nagyobb hatásfokú megtérülést biztosít. Ezt a döntést fogja segíteni a 

Széchenyi István Egyetem és a Debreceni Egyetem közös munkájaként fejlesztés alatt álló 
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DenZero program az általam is használt, már ma is működő EnergOpt programmal együtt 

alkalmazva. 

Elkészítettem egy olyan döntéselőkészítést támogató szakértői modell alapjait, amely a 2. 

csoportba sorolt szállítható és tárolható megújuló energiatípusok alkalmazhatóságát vizsgálja, 

egy adott helyen - elsősorban környezetvédelmi ill. részben gazdasági szempontok szerint. 

A szakértői modellben az EIDOS szoftverrel készített hatásértékelések megmutathatják, hogy 

egy-egy hatótényezőnek van-e, illetve milyen hatásai jelentkezhetnek az összesített 

szempontrendszere.  

Az előkészítési szakaszban életciklus elemzést kell készíteni, majd az alap kapcsolati táblázat 

kialakításában szakértő tudja mérlegelni, és az adott helyszínre alkalmazni a különböző 

szempontokat, súlyozva a helyi körülmények ismeretében.  

(Például egy természetvédelmi területen, vagy védett terület közelében tervezett beruházás 

modelljében a környezetvédelmi - természetvédelmi szempontok nagyobb súllyal 

szerepeljenek, míg egy barnamezős beruházás esetén a gazdasági szempontok és költség 

elemek kapnak nagyobb súlyt.) 

 

9.2. A kutatás folytatásának lehetséges irányai 

A leírtak alapján megállapítható, hogy az energiafelhasználási szokásainkban gyökeres 

változások várhatók a közeli jövőben. A leginkább környezetbarátnak minősíthető energia a 

fel nem használt energia, ezért mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy elsősorban 

csökkentsük az energiafelhasználás mértékét, másrészt a felhasználást minél nagyobb 

arányban igyekezzünk megújuló energiaforrásokból biztosítani. A megújuló forrásokról sokat 

beszélünk, de a lehetőségekhez képest kevés eredményről tudunk beszámolni. Ennek okai 

többtényezős, szerteágazó ok-okozat kapcsolatokra, ipari-, politikai-, lobbyérdekeket 

kiszolgáló szabályozókra vezethetők vissza. Átfogó (kontinens-szintű, EU ill. országos) 

tanulmányok már készültek, de a megvalósíthatóságot vagy megvalósulást elemző vizsgálat 

még kevés. A megújuló energia felhasználásának megvalósíthatóságát érdemes lenne 

kistérségi, települési, ill. konkrét épület szintjére lebontva tanulmányozni, mert egyre inkább 

az tűnik valószínűnek, hogy az alulról építkező kezdeményezések fognak utat mutatni. 

A bemutatott szakértői rendszer alapjait jelentő vizsgálati és demonstrációs módszer típusait 

javaslom kidolgozni a hazai szóbajöhető területek sokrétű sajátosságaira. 
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10. Summary 

In my thesis entitled „Complex analysis of renewable energy applications” I considered all the 

demand and supply factors of the renewable energy industry. I concluded that it is possible to 

increase the share of renewable energies in the Hungarian energy sector. Based on the results 

we can say that it is not only a possibility, but an urgent need. 

 

One of the main findings is the distinction we need to make between local and regional scale 

of renewable usage. 

1st On the local scale there are renewable sources available for families and small 

communities mainly to use for heating and cooling purposes (biomass, solar energy, 

renewable thermal and geothermal sources) 

2nd On the regional scale there are transportable and storable sources (wind energy and 

hydropower) better to use for electricity production. 

 

Applying locally available sources for heating and cooling purposes decrease energy cost and 

local CO2 emission. Dependency on imported sources is lowered at the same time. 

 

There are many reasons to use wind energy rather on the regional than on a local scale. 

1st There are restrictions according to the installation of wind farms in urban and nature 

conservation areas. 

2nd The utilization of the installed power is higher with feeding the energy into the national 

grid. 

In the case of stand-alone (not grid-connected- “island” mode) wind farms I offer to install 

storage devices like pumped hydropower stations or batteries. In the future we can deal with 

the storage of intermittent energy (like wind power) in hydrogen form. 

 

The research about the cost structure of building renovations highlighted that on the local 

scale decision makers do not pay attention to the complex evaluation of the available savings 

within a given budget. It has been clearly seen that nearly in all cases they start with installing 

new windows and doors, or external heat insulation panels. In reality most cases it is possible 

to reach higher energy saving rate with the same budget by the reconstruction of the heating 

(and cooling) system (devices, pipes, insulation, etc) and provide renewable feedstock for the 

heating and cooling process. 
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The method I used in the research was a unique combination of the EnergOpt Software and 

the early version of the DenZero Software what is under development in the frame of 

cooperation between Szechenyi University and University of Debrecen. 

 

I my thesis I present the basic fundamentals of an expert system for supporting decision 

makers in the field of transportable and storable green energy utilization, considering the most 

important environmental and economic aspects. 

 

The feasibility studies made by EIDOS Software pointed out the importance and correlation 

of different factors in a complex evaluation frame, where it is opened to change the weights of 

the given factors for the experts and decision makers. (The weights of the factors are different 

near a Natura2000 protected environment or at a case of a brown-field investment – in the 

first example the environmental factors need to get higher share, while in the second case the 

cost factors dominate the evaluation of alternative solutions). 
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1. melléklet 

 
 
 
 
 
 
 
 

Épületenergetikai tanúsítványok 
 
 
 
 

Épület címe: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 
 
 
 

1.  Alapállapot 

2.  6 cm kiegészítő hőszigeteléssel 

3.  10cm kiegészítő hőszigeteléssel 

4.  14cm kiegészítő hőszigeteléssel 

5.  16cm kiegészítő hőszigeteléssel 

6.  20cm kiegészítő hőszigeteléssel 
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Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása: 310.22 kWh/m²a

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: 230.00 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap): 230.00 kWh/m²a

Összesített energetikai jellemző a követelményérték százalékában: 135 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

A+ 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

E

Nyári túlmelegedés: Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelménynek megfelel.

Megjegyzés:   

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

A tanúsítvány kiállításának kelte A tanúsítvány azonosító száma         A  tanúsító aláírása        

2013.05.08

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 1
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Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

HATÁROLÓ SZERKEZETEK

Megnevezés Méret Rétegrend Azonosítás
módja

Hőátbocsátási
tényező

falazat 152.16 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABISOL 
könnyűbeton falazóelem (30.0cm); 
mészvakolat (1.0cm)

1.15 W/m²K

padlásfödém 115.67 m² kavicsbeton (6.0cm); ásványi 
gyapottermékek (8.0cm); vasbeton 
födém (18.0cm); mészvakolat (1.5cm)

0.44 W/m²K

Hőhidak, csatlakozási élek A hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel történt.

NYÍLÁSZÁRÓK

Megnevezés Méret Tájolás,
benapozottság

Társított szerkezet Hőátbocsátási
tényező

120/180 6.48 m² Észak-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/180 4.32 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
90/240 2.16 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
60/150 0.90 m² Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 0.90 m² Dél nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/60 0.36 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/90 0.54 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Észak-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
100/210 2.10 m² Észak nincs 3.00 W/m²K

Épület(rész) veszteségtényezője: 317.82 W/K

Belső hőforrások (előírt vagy számított adat, utóbbi esetben tételesen): 5 W/m²

Becsült légcsereszám: 0.69 1/h

A légcsereszám becslés módja:   Baumann, Csoknyai, Kalmár, Magyar, Majoros, Osztroluczky, Szalay, Zöld:
Épületenergetika c. könyv 9.1. táblázata alapján (PTE Pollack Mihály Műszak i Kar, 2009, ISBN 978-963-7298-31-8, 138.o.)

Az épület(rész) effektív fűtési hőigénye: 30479.59 kWh/a

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Rendszer
megnevezése

Rendszerelem
neve, típusa

Energia
forrás

Teljesít-
mény

Jellemző
adat

Veszteség Teljesít-
mény

tényező

Villamos
segédenergia

igény

Megjegyzés

Fűtési energia effektív igénye: 263.50 kWh/m²a

Melegvízellátás effektív energiaigénye: 46.72 kWh/m²a

Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Mesterséges hűtés effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös 
rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):

0.00 kWh/m²a

Az összesített energiamérleg: 35883.59 kWh/a

Az összesített energetikai mutató: 310.22 kWh/m²a

Az épület (lakás) felület/térfogat viszony: 1.30 m²/m³

A fajlagos hőveszteségtényező: 1.11 W/m²K

A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: 0.58 W/m²K

Az összesített energetikai jellemző követelményértéke vagy a viszonyítási alap: 230.00 kWh/m²a

Az épület(rész) minősítése: E

Javasolt korszerűsítési megoldás(ok):   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 2
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A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:   

A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:

A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:

Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

Mellékletek jegyzéke   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 3
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Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása: 212.75 kWh/m²a

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: 230.00 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap): 230.00 kWh/m²a

Összesített energetikai jellemző a követelményérték százalékában: 92 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

A+ 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

B

Nyári túlmelegedés: Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelménynek megfelel.

Megjegyzés:   

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

A tanúsítvány kiállításának kelte A tanúsítvány azonosító száma         A  tanúsító aláírása        

2013.05.08

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 1

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

HATÁROLÓ SZERKEZETEK

Megnevezés Méret Rétegrend Azonosítás
módja

Hőátbocsátási
tényező

falazat 123.06 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABISOL 
könnyűbeton falazóelem (30.0cm); 
Austrotherm AT-H80 (6.0cm); 
mészvakolat (1.0cm)

0.42 W/m²K

padlásfödém 115.67 m² kavicsbeton (6.0cm); ásványi 
gyapottermékek (5.0cm); vasbeton 
födém (18.0cm); ásványi 
gyapottermékek (10.0cm); 
mészvakolat (1.5cm)

0.25 W/m²K

lábazat 29.10 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABOSOL 
(30.0cm); Austrotherm EXPERT 
(6.0cm); mészvakolat (1.0cm)

0.42 W/m²K

Hőhidak, csatlakozási élek A hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel történt.

NYÍLÁSZÁRÓK

Megnevezés Méret Tájolás,
benapozottság

Társított szerkezet Hőátbocsátási
tényező

120/180 6.48 m² Észak-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/180 4.32 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
90/240 2.16 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
60/150 0.90 m² Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 0.90 m² Dél nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/60 0.36 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/90 0.54 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Észak-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
100/210 2.10 m² Észak nincs 3.50 W/m²K

Épület(rész) veszteségtényezője: 154.10 W/K

Belső hőforrások (előírt vagy számított adat, utóbbi esetben tételesen): 5 W/m²

Becsült légcsereszám: 0.69 1/h

A légcsereszám becslés módja:   Baumann, Csoknyai, Kalmár, Magyar, Majoros, Osztroluczky, Szalay, Zöld:
Épületenergetika c. könyv 9.1. táblázata alapján (PTE Pollack Mihály Műszak i Kar, 2009, ISBN 978-963-7298-31-8, 138.o.)

Az épület(rész) effektív fűtési hőigénye: 19204.50 kWh/a

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Rendszer
megnevezése

Rendszerelem
neve, típusa

Energia
forrás

Teljesít-
mény

Jellemző
adat

Veszteség Teljesít-
mény

tényező

Villamos
segédenergia

igény

Megjegyzés

Fűtési energia effektív igénye: 166.03 kWh/m²a

Melegvízellátás effektív energiaigénye: 46.72 kWh/m²a

Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Mesterséges hűtés effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös 
rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):

0.00 kWh/m²a

Az összesített energiamérleg: 24608.50 kWh/a

Az összesített energetikai mutató: 212.75 kWh/m²a

Az épület (lakás) felület/térfogat viszony: 1.30 m²/m³

A fajlagos hőveszteségtényező: 0.59 W/m²K

A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: 0.58 W/m²K

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 2

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Az összesített energetikai jellemző követelményértéke vagy a viszonyítási alap: 230.00 kWh/m²a

Az épület(rész) minősítése: B

Javasolt korszerűsítési megoldás(ok):   

A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:   

A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:

A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:

Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

Mellékletek jegyzéke   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 3

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása: 191.07 kWh/m²a

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: 230.00 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap): 230.00 kWh/m²a

Összesített energetikai jellemző a követelményérték százalékában: 83 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

A+ 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

B

Nyári túlmelegedés: Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelménynek megfelel.

Megjegyzés:   

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

A tanúsítvány kiállításának kelte A tanúsítvány azonosító száma         A  tanúsító aláírása        

2013.05.13

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 1

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C.. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

HATÁROLÓ SZERKEZETEK

Megnevezés Méret Rétegrend Azonosítás
módja

Hőátbocsátási
tényező

falazat 123.06 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABISOL 
könnyűbeton falazóelem (30.0cm); 
Austrotherm AT-H80 (10.0cm); 
mészvakolat (1.0cm)

0.30 W/m²K

padlásfödém 115.67 m² kavicsbeton (6.0cm); ásványi 
gyapottermékek (5.0cm); vasbeton 
födém (18.0cm); ásványi 
gyapottermékek (10.0cm); 
mészvakolat (1.5cm)

0.25 W/m²K

lábazat 29.10 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABOSOL 
(30.0cm); Austrotherm EXPERT 
(10.0cm); mészvakolat (1.0cm)

0.27 W/m²K

Hőhidak, csatlakozási élek A hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel történt.

NYÍLÁSZÁRÓK

Megnevezés Méret Tájolás,
benapozottság

Társított szerkezet Hőátbocsátási
tényező

120/180 6.48 m² Észak-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/180 4.32 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
90/240 2.16 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
60/150 0.90 m² Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 0.90 m² Dél nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/60 0.36 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/90 0.54 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Észak-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
100/210 2.10 m² Észak nincs 3.50 W/m²K

Épület(rész) veszteségtényezője: 128.30 W/K

Belső hőforrások (előírt vagy számított adat, utóbbi esetben tételesen): 5 W/m²

Becsült légcsereszám: 0.69 1/h

A légcsereszám becslés módja:   Baumann, Csoknyai, Kalmár, Magyar, Majoros, Osztroluczky, Szalay, Zöld:
Épületenergetika c. könyv 9.1. táblázata alapján (PTE Pollack Mihály Műszak i Kar, 2009, ISBN 978-963-7298-31-8, 138.o.)

Az épület(rész) effektív fűtési hőigénye: 16697.30 kWh/a

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Rendszer
megnevezése

Rendszerelem
neve, típusa

Energia
forrás

Teljesít-
mény

Jellemző
adat

Veszteség Teljesít-
mény

tényező

Villamos
segédenergia

igény

Megjegyzés

Fűtési energia effektív igénye: 144.35 kWh/m²a

Melegvízellátás effektív energiaigénye: 46.72 kWh/m²a

Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Mesterséges hűtés effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös 
rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):

0.00 kWh/m²a

Az összesített energiamérleg: 22101.30 kWh/a

Az összesített energetikai mutató: 191.07 kWh/m²a

Az épület (lakás) felület/térfogat viszony: 1.30 m²/m³

A fajlagos hőveszteségtényező: 0.51 W/m²K

A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: 0.58 W/m²K

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 2

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Az összesített energetikai jellemző követelményértéke vagy a viszonyítási alap: 230.00 kWh/m²a

Az épület(rész) minősítése: B

Javasolt korszerűsítési megoldás(ok):   

A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:   

A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:

A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:

Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

Mellékletek jegyzéke   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 3

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása: 182.75 kWh/m²a

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: 230.00 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap): 230.00 kWh/m²a

Összesített energetikai jellemző a követelményérték százalékában: 79 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

A+ 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

B

Nyári túlmelegedés: Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelménynek megfelel.

Megjegyzés:   

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

A tanúsítvány kiállításának kelte A tanúsítvány azonosító száma         A  tanúsító aláírása        

2013.05.13

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 1

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

HATÁROLÓ SZERKEZETEK

Megnevezés Méret Rétegrend Azonosítás
módja

Hőátbocsátási
tényező

falazat 123.06 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABISOL 
könnyűbeton falazóelem (30.0cm); 
Austrotherm AT-H80 (14.0cm); 
mészvakolat (1.0cm)

0.23 W/m²K

padlásfödém 115.67 m² kavicsbeton (6.0cm); ásványi 
gyapottermékek (5.0cm); vasbeton 
födém (18.0cm); ásványi 
gyapottermékek (10.0cm); 
mészvakolat (1.5cm)

0.25 W/m²K

lábazat 29.10 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABOSOL 
(30.0cm); Austrotherm EXPERT 
(14.0cm); mészvakolat (1.0cm)

0.21 W/m²K

Hőhidak, csatlakozási élek A hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel történt.

NYÍLÁSZÁRÓK

Megnevezés Méret Tájolás,
benapozottság

Társított szerkezet Hőátbocsátási
tényező

120/180 6.48 m² Észak-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/180 4.32 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
90/240 2.16 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
60/150 0.90 m² Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 0.90 m² Dél nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/60 0.36 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/90 0.54 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Észak-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
100/210 2.10 m² Észak nincs 3.50 W/m²K

Épület(rész) veszteségtényezője: 115.07 W/K

Belső hőforrások (előírt vagy számított adat, utóbbi esetben tételesen): 5 W/m²

Becsült légcsereszám: 0.69 1/h

A légcsereszám becslés módja:   Baumann, Csoknyai, Kalmár, Magyar, Majoros, Osztroluczky, Szalay, Zöld:
Épületenergetika c. könyv 9.1. táblázata alapján (PTE Pollack Mihály Műszak i Kar, 2009, ISBN 978-963-7298-31-8, 138.o.)

Az épület(rész) effektív fűtési hőigénye: 15735.22 kWh/a

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Rendszer
megnevezése

Rendszerelem
neve, típusa

Energia
forrás

Teljesít-
mény

Jellemző
adat

Veszteség Teljesít-
mény

tényező

Villamos
segédenergia

igény

Megjegyzés

Fűtési energia effektív igénye: 136.04 kWh/m²a

Melegvízellátás effektív energiaigénye: 46.72 kWh/m²a

Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Mesterséges hűtés effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös 
rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):

0.00 kWh/m²a

Az összesített energiamérleg: 21139.22 kWh/a

Az összesített energetikai mutató: 182.75 kWh/m²a

Az épület (lakás) felület/térfogat viszony: 1.30 m²/m³

A fajlagos hőveszteségtényező: 0.46 W/m²K

A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: 0.58 W/m²K

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 2

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Az összesített energetikai jellemző követelményértéke vagy a viszonyítási alap: 230.00 kWh/m²a

Az épület(rész) minősítése: B

Javasolt korszerűsítési megoldás(ok):   

A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:   

A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:

A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:

Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

Mellékletek jegyzéke   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 3

DOI: 10.15477/SZE.MMTDI.2014.005



Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása: 179.88 kWh/m²a

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: 230.00 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap): 230.00 kWh/m²a

Összesített energetikai jellemző a követelményérték százalékában: 78 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

A+ 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

B

Nyári túlmelegedés: Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelménynek megfelel.

Megjegyzés:   

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

A tanúsítvány kiállításának kelte A tanúsítvány azonosító száma         A  tanúsító aláírása        

2013.05.13

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 1
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Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

HATÁROLÓ SZERKEZETEK

Megnevezés Méret Rétegrend Azonosítás
módja

Hőátbocsátási
tényező

falazat 123.06 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABISOL 
könnyűbeton falazóelem (30.0cm); 
Austrotherm AT-H80 (16.0cm); 
mészvakolat (1.0cm)

0.21 W/m²K

padlásfödém 115.67 m² kavicsbeton (6.0cm); ásványi 
gyapottermékek (5.0cm); vasbeton 
födém (18.0cm); ásványi 
gyapottermékek (10.0cm); 
mészvakolat (1.5cm)

0.25 W/m²K

lábazat 29.10 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABOSOL 
(30.0cm); Austrotherm EXPERT 
(16.0cm); mészvakolat (1.0cm)

0.18 W/m²K

Hőhidak, csatlakozási élek A hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel történt.

NYÍLÁSZÁRÓK

Megnevezés Méret Tájolás,
benapozottság

Társított szerkezet Hőátbocsátási
tényező

120/180 6.48 m² Észak-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/180 4.32 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
90/240 2.16 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
60/150 0.90 m² Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 0.90 m² Dél nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/60 0.36 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/90 0.54 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Észak-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
100/210 2.10 m² Észak nincs 3.50 W/m²K

Épület(rész) veszteségtényezője: 110.50 W/K

Belső hőforrások (előírt vagy számított adat, utóbbi esetben tételesen): 5 W/m²

Becsült légcsereszám: 0.69 1/h

A légcsereszám becslés módja:   Baumann, Csoknyai, Kalmár, Magyar, Majoros, Osztroluczky, Szalay, Zöld:
Épületenergetika c. könyv 9.1. táblázata alapján (PTE Pollack Mihály Műszak i Kar, 2009, ISBN 978-963-7298-31-8, 138.o.)

Az épület(rész) effektív fűtési hőigénye: 15402.89 kWh/a

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Rendszer
megnevezése

Rendszerelem
neve, típusa

Energia
forrás

Teljesít-
mény

Jellemző
adat

Veszteség Teljesít-
mény

tényező

Villamos
segédenergia

igény

Megjegyzés

Fűtési energia effektív igénye: 133.16 kWh/m²a

Melegvízellátás effektív energiaigénye: 46.72 kWh/m²a

Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Mesterséges hűtés effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös 
rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):

0.00 kWh/m²a

Az összesített energiamérleg: 20806.89 kWh/a

Az összesített energetikai mutató: 179.88 kWh/m²a

Az épület (lakás) felület/térfogat viszony: 1.30 m²/m³

A fajlagos hőveszteségtényező: 0.45 W/m²K

A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: 0.58 W/m²K

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 2
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Az összesített energetikai jellemző követelményértéke vagy a viszonyítási alap: 230.00 kWh/m²a

Az épület(rész) minősítése: B

Javasolt korszerűsítési megoldás(ok):   

A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:   

A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:

A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:

Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

Mellékletek jegyzéke   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 3
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Energetikai minőségtanúsítvány

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

Az épület (önálló rendeltetési egység) fajlagos primer energiafogyasztása: 175.61 kWh/m²a

Referenciaérték az épületek energetikai jellemzőinek meghatározásáról szóló 7/2006. (V.24.) TNM rendelet alapján: 230.00 kWh/m²a

Követelményérték (viszonyítási alap): 230.00 kWh/m²a

Összesített energetikai jellemző a követelményérték százalékában: 76 %

Energetikai minőség szerinti besorolás:

A+ 

A  

B  

C  

D  

E  

F  

G  

H  

I  

B

Nyári túlmelegedés: Nyári túlmelegedésre vonatkozó követelménynek megfelel.

Megjegyzés:   

A javaslat(ok együttes) megvalósításával elérhető minősítés:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

A tanúsítvány kiállításának kelte A tanúsítvány azonosító száma         A  tanúsító aláírása        

2013.05.13

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 1
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Energetikai minőségtanúsítvány alátámasztó munkarésze

Megrendelő neve (elnevezése), címe (székhelye): Kvasz Mihály
9026 Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C

Az épület (önálló rendeltetési egység) címe, helyrajzi száma: Győr, Dózsa Gy. rkp. 136/C. 

Tanúsító neve, címe, jogosultsági száma: SZE hallgató, oktatási licenc
9026 Győr, Egyetem tér 1

00-0000

HATÁROLÓ SZERKEZETEK

Megnevezés Méret Rétegrend Azonosítás
módja

Hőátbocsátási
tényező

falazat 123.06 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABISOL 
könnyűbeton falazóelem (30.0cm); 
Austrotherm AT-H80 (20.0cm); 
mészvakolat (1.0cm)

0.17 W/m²K

padlásfödém 115.67 m² kavicsbeton (6.0cm); ásványi 
gyapottermékek (5.0cm); vasbeton 
födém (18.0cm); ásványi 
gyapottermékek (10.0cm); 
mészvakolat (1.5cm)

0.25 W/m²K

lábazat 29.10 m² mészvakolat (2.0cm); Leier HABOSOL 
(30.0cm); Austrotherm EXPERT 
(20.0cm); mészvakolat (1.0cm)

0.15 W/m²K

Hőhidak, csatlakozási élek A hőhidak számítása egyszerűsített módszerrel történt.

NYÍLÁSZÁRÓK

Megnevezés Méret Tájolás,
benapozottság

Társított szerkezet Hőátbocsátási
tényező

120/180 6.48 m² Észak-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/180 4.32 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
90/240 2.16 m² Dél-Kelet nincs 1.60 W/m²K
60/150 0.90 m² Kelet nincs 1.60 W/m²K
120/150 0.90 m² Dél nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/60 0.36 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
60/90 0.54 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
120/150 1.80 m² Dél-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
90/120 1.08 m² Észak-Nyugat nincs 1.60 W/m²K
100/210 2.10 m² Észak nincs 3.50 W/m²K

Épület(rész) veszteségtényezője: 103.70 W/K

Belső hőforrások (előírt vagy számított adat, utóbbi esetben tételesen): 5 W/m²

Becsült légcsereszám: 0.69 1/h

A légcsereszám becslés módja:   Baumann, Csoknyai, Kalmár, Magyar, Majoros, Osztroluczky, Szalay, Zöld:
Épületenergetika c. könyv 9.1. táblázata alapján (PTE Pollack Mihály Műszak i Kar, 2009, ISBN 978-963-7298-31-8, 138.o.)

Az épület(rész) effektív fűtési hőigénye: 14908.58 kWh/a

ÉPÜLETGÉPÉSZETI RENDSZEREK

Rendszer
megnevezése

Rendszerelem
neve, típusa

Energia
forrás

Teljesít-
mény

Jellemző
adat

Veszteség Teljesít-
mény

tényező

Villamos
segédenergia

igény

Megjegyzés

Fűtési energia effektív igénye: 128.89 kWh/m²a

Melegvízellátás effektív energiaigénye: 46.72 kWh/m²a

Légtechnikai rendszer effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Mesterséges hűtés effektív energiaigénye: 0.00 kWh/m²a

Aktív szoláris és fotovoltaikus rendszerből származó, az előzőekben figyelembe nem vett energia (épületrész minősítése esetén a közös 
rendszerekre a tulajdoni hányad alapján):

0.00 kWh/m²a

Az összesített energiamérleg: 20312.58 kWh/a

Az összesített energetikai mutató: 175.61 kWh/m²a

Az épület (lakás) felület/térfogat viszony: 1.30 m²/m³

A fajlagos hőveszteségtényező: 0.43 W/m²K

A fajlagos hőveszteségtényező követelményértéke: 0.58 W/m²K

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 2
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Az összesített energetikai jellemző követelményértéke vagy a viszonyítási alap: 230.00 kWh/m²a

Az épület(rész) minősítése: B

Javasolt korszerűsítési megoldás(ok):   

A javasolt megoldás rövid műszaki leírása:   

A javasolt megoldás hatása a bruttó energiafogyasztásra:

A javasolt megoldás hatása az épület besorolására:

Valamennyi javaslat egyidejű alkalmazásának hatása az épület besorolására:

A számítások a 7/2006 (V.24.) TNM rendelet és a 176/2008. korm. rendelet alapján készültek.

Mellékletek jegyzéke   

Készült az EnergOpt (2.0) program használatával. 3
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