
 

 

 

 
 

 

A megújuló energi{k hatékony hasznosít{sa 

 

Az Energetikai Szakkollégium 2010. november 11-én rendezte meg a 

2010-2011-es tanév őszi félévének hetedik előad{s{t, melyet Dr. Büki Gergely, 

nyugalmazott egyetemi tan{r tartott „A megújuló energi{k hatékony 

hasznosít{sa” címmel. 

Az előad{s alapj{ul a Magyar Tudom{nyos Akadémia 

Energiastratégiai Munkabizotts{ga {ltal készített Megújuló energi{k 

hasznosít{sa című tanulm{ny szolg{lt. Többek között fontos feladata ennek a 

dokumentumnak, hogy mértékadó és hiteles képet szolg{ltasson a 

döntéshozóknak a 2030-ig tervezett magyar energiastratégia 

megalkot{s{ban. A megújuló energi{k hasznosít{s{t kiemelten indokoltt{ 

teszi a lakoss{g, az ipar és a szolg{ltat{sok növekvő energiaigénye, a 

gazdas{goss{g növelésének és a környezetterhelés csökkentésének 

szükségessége. 

 

A bevezető ut{n az előadó fontosnak tartotta az energiaell{t{s 

szintjeinek az elkülönítését, hiszen csak ezek ut{n beszélhetünk tiszt{n a 

beavatkoz{s lehetőségeiről. Ennek megfelelően l{thattuk, hogy a 

primerenergia-felhaszn{l{sn{l az optim{lis energiastruktúra, az 

energia{talakít{sn{l az energiahatékonys{g növelése, míg a végenergia-

felhaszn{l{sn{l a fogyasztói energiatakarékoss{g a fejlesztés fő ir{nya. Ez 

utóbbin{l jelentős szerepet j{tszik az épületek energiafelhaszn{l{sa, hiszen az 

EU-ban a végenergia-felhaszn{l{s 40%-{t adj{k, n{lunk ez a sz{m 50% felett 

van. 

Magyarorsz{gon jelenleg a földg{zfelhaszn{l{s túls{gosan nagy 

részar{nyt képvisel: az úgynevezett primerenergia-felhaszn{l{son belül a 

földg{zfogyaszt{s 42,2%-ot tesz ki. Magyarorsz{gon a  megújuló energi{k 

részar{ny{t éppen a  földg{z kiv{lt{sa miatt szükséges  növelni, ugyanis ezek 

a fejlesztések és beruh{z{sok főleg a hőell{t{sban tudj{k – az ott amúgy is 

magasabb - földg{z részar{ny{nak csökkenését előidézni, illetve 

villamosenergia-termelés esetén is „ink{bb a földg{z versenyt{rsa, mint 

Paksé”. Azonban amikor a megújuló energi{król beszélünk, akkor a termelt 

végenergia mellett nem szabad megfeledkezni a termelés sor{n felhaszn{lt 



végenergi{ról sem. A valós{gban a két sz{m együttes ismerete ad re{lis képet 

hasznoss{gukról. 

 Az Európai Unióban a megújuló energi{k felhaszn{l{s{nak ar{nya 

2008-ban 8,23% volt, Magyarorsz{gon ez az érték 6,18%-ot tett ki. Európ{ban 

2020-ig az ar{nyt - folyamatosan növekvő energiaigények mellett is - 20 

sz{zalékra kell emelni, ebből az EU-s {tlagból haz{nk 13%-ot v{llalt. Emiatt is 

volt meghat{rozó az a stratégiai megfontol{s, hogy a megújuló 

energiaforr{sok potenci{lja képes a következő évtizedben az 

energiaszükséglet teljes növekedésének fedezésére. A 13% önmag{ban ugyan 

az energiafelhaszn{l{snak csak kicsi, de sz{mottevő része: feltehetően több, 

mint amennyivel a fogyasztók takarékoss{guk révén az igénynövekedést 

fékezni tudj{k. A megújulók 13%-os ar{nya gyakorlatilag megegyezik egy 

2000 MW-os atomerőmű primerenergia-felhaszn{l{s{val (évente 120-130 PJ). 

Ez önmag{ban jelzi a súly{t, az pedig még növeli szerepét, hogy ezt nem egy 

helyre koncentr{ltan, hanem az orsz{g egész területén decentraliz{ltan kell 

megvalósítanunk. 

 A hazai energiaell{t{s rendszerében a megújuló energia 

felhaszn{l{s{nak öt forr{s{val lehet és kell sz{molni: ezek a biomassza, a 

földhő, a nap, a szél és a víz. A legnagyobb részar{nyt a biomassza, azaz a 

mezőgazdas{gból, az erdőgazd{lkod{sból sz{rmazó hulladékok, valamint az 

ipari és települési hulladékok biológiailag lebomló része jelenti. A biomassz{t 

elsősorban közvetlen hőell{t{sra és kapcsolt energiatermelésre célszerű 

hasznosítani, mivel a közvetlen villamosenergia-termelésre történő 

hasznosít{s{nak rosszak az {tlagos energetikai mutatói. 

A biomassz{t elsősorban t{vhőell{t{sra, konkrétabban falufűtésre 

érdemes fordítani, és ide tartozik a csal{di h{zak egyedi fűtése is, {m ez 

utóbbi az előbbieknél gazdas{gtalanabb. Falufűtés esetében kis, 5-10 MW-os 

rendszerekben érdemes gondolkozni, és emellett fontos szempont a 

hőigényhez való illesztés. Először a hőfogyasztót kell megtal{lni, azt{n 

kiépíteni hozz{ a rendszert, nem pedig fordítva. A csal{di h{zak fűtése 

biomassz{val mindenekelőtt a fűtőanyag-termelők érdeke. Ebben az esetben 

hagyni kell a piacot érvényesülni, ha gazdas{gos a megold{s, akkor meg{llja 

a helyét a versenyben. A t{vfűtésben történő alkalmaz{s viszont 
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energiaar{ny 

 

Külső hevítésű motor, Stirling-

motor 

0,84 

0,20 

Vízgőz-fűtőerőmű, ellennyom{sú 0,24 

Organic Rankine Cycle (ORC) 

blokk 
0,27 

Kalina-körfolyamatú fűtőerőmű 0,30 

1. t{bl{zat Kisteljesítményű biomassza fűtőerőmű-egységek jellemzői 



elképzelhetetlen {llami beavatkoz{s nélkül. Műszakilag több megold{s létezik 

(1. t{bl{zat), ezek közül a körülmények és gazdas{goss{g alapj{n kell 

v{lasztani. Ezen rendszerek alapvető berendezései a hőcserélők, amiknek az 

elő{llít{s{hoz nem szükséges bonyolult technológia, éppen ezért a hazai 

gy{rt{suk lenne célszerű, ezzel értékes munkahelyeket teremtve. 

 A biog{z hasznosít{s{ra alapvetően h{rom mód lehetséges: ha a 

biog{z termelésének a helyszínén van igény, akkor helyben, g{zmotorban 

lehet hasznosítani. Ha ez nem lehetséges, akkor a g{zmotort egy közeli faluba 

kell telepíteni és odasz{llítani a termelt g{zt. A harmadik lehetőség pedig a 

nemesítés ut{ni bekeverés az orsz{gos földg{z-h{lózatba. 

 

Amikor geotermikus energi{ról beszélünk, akkor először a fogalmakat 

kell tiszt{zni: a geotermikus energia, a szil{rd talaj felszíne alatt hő form{ban 

tal{lható energia; a „légtermikus energia, a hő form{j{ban a környezeti 

levegőben t{rolt energia; míg a hidrotermikus energia, a felszíni vizekben hő 

form{j{ban t{rolt energia. 

Magyarorsz{got nemzetközi összehasonlít{sban „nagyhatalomként" 

szokt{k emlegetni geotermikusenergia-vagyonunkat l{tva. Azonban ennek 

ellenére azt kell mondani, hogy ez „híg” energia. Jól szemlélteti ezt, hogy ha a 

Magyarorsz{gon {tlagos értékekkel sz{molunk, akkor egy csal{di h{z 

energiaszükségletének a kielégítéséhez 10 ha területre lenne szükség. 

 A földhő elvben villamos energia elő{llít{s{ra vagy hőtermelésre is 

haszn{lható, azonban ezt nagyban befoly{solja a hőmérsékletszintje. 

Villamosenergia-termelést még nem érdemes tervezni ezen a b{zison az 

alacsony hat{sfok miatt, jelenleg ez még kutat{si feladat. Két főir{ny 

lehetséges: a term{lvíz közvetlen hőhasznosít{sa - vitathatatlan a balneológiai 

és turisztikai szempontok elsőbbsége mellett; vagy a földhő (talaj, felszíni víz 

és levegő) hőszivattyúz{sa. 

 

A napenergia képviseli jelenleg a legkisebb részar{nyt a megújuló 

energiaforr{sok felhaszn{l{sa között, és 2020-ig nem is v{rható olyan 

részar{nya, amely érdemben befoly{soln{ a földg{zkiv{lt{st. A fotovillamos 

napelemek az elkövetkező időszakban még nem v{lnak a hazai 

villamosenergia-rendszer fejlesztésének sz{mít{sba vehető részévé, 

kialakít{suk elsősorban az autonóm {ramforr{sok szempontj{ból szükséges 

és lehetséges. A hőell{t{sban azonban indokolt növelni a napelemek szerepét, 

mert a ny{ri melegvíz-ell{t{sban sz{mottevő földg{z-megtakarít{st 

eredményezhet. Ezek mellett nem szabad megfeledkezni az építészeti, passzív 

hasznosít{sról sem. 

 

A megújulók között dinamikusan fejlődik a szélenergia, azonban ez 

főleg a tengerpartokhoz köthető, hiszen ott nagy a kihaszn{lts{ga. A 

szélerőművek létesítésénél különös figyelemmel kellene lenni arra, hogyan 

kapcsolható be a magyar ipar ezen infrastruktúra gy{rt{s{ba, és ez h{ny új 



munkahelyet eredményezne. Fontos szempont az is, hogy a szélerőművek 

energiatermelése nem egyenletes, így alkalmaz{sukkal p{rhuzamosan 

szivattyús-t{rozós vízerőművek létesítése is szükségessé v{lhat. A 

szélerőművek jelenleginél nagyobb központi t{mogat{s{t az indokoln{, ha az 

hazai gy{rt{st és munkahelyteremtést eredményezne.  

 

A vízenergia felhaszn{l{s{nak vizsg{latakor az előadó kiemelte, hogy a 

hazai vízenergia-hasznosít{s jövője csak akkor tervezhető - m{rpedig 

mindenképpen tervezni kell -, ha feldolgozzuk és re{lisan értékeljük Bős-

Nagymaros kudarc{nak tapasztalatait. Magyarorsz{g ugyan nem gazdag 

vízenergi{ban, hiszen kevés a hegy és a csapadék is, bővizű folyóink pedig 

lapos területen folynak, a bős-nagymarosi térséget figyelmen kívül hagyva 

azonban a Dun{n Adonyn{l és Fajszn{l is szóba jöhet egy-egy erőmű építése. 

Amennyiben ezek megvalósuln{nak, akkor a hazai villamosenergia-rendszer 

szab{lyoz{s{ban komoly szerepet kaphatn{nak a vízerőművek. 

 

Az előadó összegzésként elmondta, hogy a tanulm{ny szerepe a 

stratégiai vizsg{lat, az „utak kijelölése” volt, hogy elősegítsék a stratégiai 

döntéseket. Ezekben nagy figyelmet kell fordítani a hazai gazdas{gi és 

t{rsadalmi hat{sokra: a munkahelyteremtésre, a v{llalkoz{sok és a gépgy{rt{s 

segítésére. Jól {tgondolt és vil{gos t{mogat{si rendszerre van szükség, 

aminek az alapja az energiamegtakarít{s, ahol érdekeltek a fogyasztók és ahol 

a létesítéseket t{mogatj{k. Az értelmiség feladata a közös érdek képviselete, a 

példamutat{s, az összefog{s és a jövő építése! 

 

 

Lipcsei G{bor 

 

Energetikai Szakkollégium tagja, a rendezvény főszervezője 

 

 

 

 


