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1. fejezet - A megújuló 
energiaforrások felhasználása az EU-
ban és Magyarországon 

A megújuló energiaforrások legfontosabb alkalmazási területe a fűtési-hűtési célú hőenergia termelés, azonban a 

villamosenergia-termelésben, és üzemanyagként való felhasználásban is nő a jelentősége. A fenti alkalmazási 

igényeket ma elsődlegesen fosszilis energiahordozók felhasználásával elégítik ki, amelyek megújuló 

energiahordozókkal való kiváltása jelentős gazdasági-társadalmi előnyökkel járhat. 

A megújuló energiaforrások kedvező tulajdonsága, hogy környezetszennyező hatásuk a fosszilis 

energiahordozókhoz képest lényegesen kisebb. Felhasználásuk mérsékli a klímaváltozást okozó üvegházhatású 

gázok kibocsátását és a levegőszennyezést, aminek kedvező hatása a kisebb mértékű savasodásban, az épített 

környezet állagromlásának mérséklésében és jobb mezőgazdasági termésben mutatkozik meg. További kedvező 

hatás érhető el az egyébként környezetterhelő anyagok (pl. hulladék, szennyvíziszap) energetikai hasznosítása, 

valamint az alacsonyabb szennyezőanyag kibocsátással együtt csökkenő áttételes, kedvező társadalmi hatások 

(pl. a lakosság jobb egészségügyi állapota) révén. A megújulók hasznosításával mérséklődő fosszilis 

energiahordozó felhasználás hosszabb távon hozzájárul hazánk energia import függőségének csökkentéséhez, a 

hazai energiahordozó felhasználás diverzifikációjához. A megújuló energiaforrások technológiáiba történő 

beruházások révén új, főként vidéki munkahelyek keletkeznek (illetve korábbiak megmaradnak) és új, korszerű 

technológiák kerülnek alkalmazásra. Felhasználásuk ezáltal kedvezően befolyásolhatja az ipari, mezőgazdasági 

struktúraváltást, elősegítheti az innovációt és ezen szektorok versenyképes működését, hozzájárulva a vidéki 

életminőség javulásához és a lakosság helyben tartásához. 

Megújuló energiaforrásokkal ma jellemzően drágábban lehet csak energiát termelni, mint a „hagyományos”, 

piacérett technológiákkal és nagyobb energiasűrűséggel jellemezhető fosszilis energiahordozókkal. Fontos 

azonban, hogy ez csak a közvetlenül kimutatható, ún. belső költségek összehasonlítása és a fosszilis 

energiahordozók jelenlegi ára alapján állítható. A fenntartható fejlődés szempontjai – amely mellett az Európai 

Unió tagállamai is elkötelezték magukat – azonban megkövetelik, hogy a hagyományos energiahordozók 

megítélésénél figyelembe vegyük azokat a költségelemeket is, amelyeket egy harmadik fél vagy a társadalom 

fizet, és amelyek egyelőre nem jelennek meg az árakban (ún. negatív externális vagy társadalmi költségek) 

[1.1]. 

A megújulók piaci megjelenésének, felfutásának feltétele ezért valamilyen típusú állami támogatás, és az ezzel 

járó többletköltségek finanszírozása, a fogyasztói árakba való beépülése. A megújuló részarányra vonatkozó 

magasabb célértékek egyben magasabb támogatási igénnyel is járnak, amivel a társadalom tagjainak és a 

döntéshozóknak is tisztában kell lenniük. A támogatások akkor és annyiban indokoltak, ha és amennyiben az 

elérhető közvetlen gazdasági és közvetett társadalmi előnyök kompenzálnak a többlet ráfordításokért. A 

megújuló technológiák gyors fejlődésének eredményeként, valamint a fosszilis energiahordozók szűkösségéből 

fakadó tartós áremelkedése következtében ezek a támogatások idővel jelentősen mérséklődhetnek, vagy 

megszűnhetnek. 

A közvetlen vagy közvetett (áron keresztül történő) támogatás mellett a felhasználás terjedésének legalább olyan 

fontos feltétele a szemléletformálás, a felhasználással kapcsolatos ismeretek terjesztése, társadalmi 

elfogadtatása. Hazai mintaprojektek egyre növekvő száma is bizonyítja, hogy nem csak és kizárólag az anyagi 

támogatás megléte a meghatározó: környezettudatos, innovatív szemlélet eredményeként került sor eddig is 

számos olyan kezdeményezésre, amely megújuló energia hasznosításával fedezi a helyi energiaigényt. A 

megújulók felhasználásának tömegessé válásához azonban szükséges az állami részvétel. 

Mindenki által ismert, hogy 1972-73-ban volt az első energiaválság. Legkésőbb akkortól számítva minden 

politikus és döntéshozó tudta, hogy az energiaellátás biztonsága érdekében takarékoskodni kell az energiával. 

Az 1.1. ábra szerint az energiafogyasztás minden figyelmeztetés ellenére az utóbbi évtizedekben dinamikusan 

nőtt, az 1980-ban elfogyasztott ~300 EJ-lal szemben a legutolsó statisztikai adatot jelentő 2006-ban 500 EJ-ra 

emelkedett, azaz mintegy 60%-al bővült a társadalmak összfogyasztása[1.2]. 

1.1. ábra - A világ összenergia fogyasztásának növekedése [1.2] 
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Érdemes rámutatni, hogy a társadalmak energiaellátásukat ~85%-ban az ásványi (tehát a kőolaj, földgáz és a 

szén) forrásokból fedezik. Ez a 85% pedig az egyik legstabilabb szám az energetika elmúlt 100 évi történetében! 

Bár az egyes fosszilis források közötti arányok természetesen változtak, a fogyasztás is nagymértékben megnőtt, 

mégis összességében 100 évvel ezelőtt és ma is ugyanolyan az arányuk a teljes ellátásban. Az ásványi készletek 

nyílván végesek és csak arról vitatkozhatunk, hogy meddig tartanak ki. 

Tény az, hogy a jelenlegi energiaellátás gyakorlata súlyos környezeti problémák és komoly politikai-gazdasági 

feszültségek forrásai. Itt a klímaváltozás lehetőségét is felvető széndioxid problémán túl egy sor karcinogén 

anyag, nehézfémek kibocsátására is gondolunk. Világos, hogy jelentős mennyiségű energia megtermelése és 

felhasználása az említetteken kívül is óriási környezeti hatásokkal jár. Bányákat kell működtetni, salakhegyek, 

meddőhányók keletkeznek. Csak Magyarországon több mint 10000 tájseb van, ha utazunk az országban, 

mindenütt találkozunk velük. Az energiatermelés mindig nagy területek elfoglalásával jár, tájrombolással a 

vezetékek, csőhálózatok, utak, gyárak elhelyezése. 

Megjegyzendő, hogy mindezek igazak még a megújuló energiaforrásokra is, ha jelentős mennyiségű energiát 

állítunk elő. Egyáltalán, az energiaforrásokat csak azonos megtermelt energiára vonatkoztatva szabad 

összehasonlítani. Ilyen összehasonlításban sokszor egészen más környezeti hatások, károkozások is kiderülnek, 

mint amire először gondolunk. Ráadásul az energiaforrások, azok közül is különösen a szénhidrogének 

földrajzilag igen egyenlőtlen módon oszlanak el a Földön. 

Nyilvánvaló, hogy az energiaellátás területén már most más megoldásokat kell keresnünk. Ezek közül is a 

legvonzóbb az energiatakarékosság. Azonban alapos elemzés után kiderül, hogy komoly energiamennyiséget 

nehéz megtakarítani. A hatékony takarékosságnak rengeteg technikai, társadalmi és politikai feltétele van. 

Ezekkel most nem kívánunk foglalkozni, csak megállapítjuk, hogy minden tanulmány azt mutatja, hogy legjobb 

esetben is azt lehet elérni, hogy az energiafelhasználás növekedése megálljon. Ennél többet a takarékossággal a 

következő öt évtizedben valószínűleg nem érünk el. 

Fontos megemlíteni a megújuló energiaforrások felhasználásának és az atomenergetikának a jelenlegi helyzetét. 

Ezek kb. egyforma részaránnyal mintegy 15%-át adják az energiatermelésnek. A megújulók között a 

legnagyobb részaránya ma a vízenergiának van, a többi elterjedése kicsi. Mindezt figyelembe véve szinte biztos, 

hogy csak a megújulókra hagyatkozva az energiaigények kielégítése a következő 30-50 évben reménytelen. 

Nem jobb a helyzet az atomenergia értékelésénél: mindenütt komoly társadalmi csoportok ellenzik az 

elterjedését, a nukleáris kérdésekkel kapcsolatos vita az érdeklődés és sokszor a politikai csatározások 

fókuszában van. 

Az szinte bizonyos, hogy a klímaváltozás elkerülhetetlen. A célunk természetesen a biztonságos energiaellátás 

megszervezése lesz. A fenntarthatóság a jövő energiaháztartásának kulcsfontosságú kérdésköre! 

A jövőben az alapvető kihívás az, hogy a népesség 2100-ban 8 és 11 milliárd fő között lesz, ezt statisztikai 

alapon biztonsággal állíthatjuk. Jelentős lesz az átalakulás Ázsiában. Elég csak figyelni a most gyorsan fejlődő 

két gazdasági óriásra, Kínára és Indiára, amelyek nyílván erős szándékkal fognak utánanyúlni az elérhető 

energiaforrásoknak. A szaharai övezettől délre eső térségben milliárdnyi embert kell bevonni az 

energiaellátásba. 
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Világszinten ez mintegy kétmilliárd új fogyasztót jelent, ami rengeteg energiát jelent. Eközben gondolni kell 

arra, hogy a kőolaj- és a földgázkészletek beláthatóan korlátosak. A környezetvédelmet helyi szinten kell 

megvalósítani, de szükség van biztonságos globális környezetre is. Mindez befolyásolja az energiaigényeket és 

az sem biztos, hogy a változások minden részletnél optimális irányban történnek. 

Mennyi energiára lesz szükségünk? Meglehetősen biztos kiindulási pontot jelent az, hogy három és fél évtizede 

az energiafogyasztás változásai szoros korrelációt mutattak az emberek számával. Ez nagy valószínűséggel a 

jövőben is így lesz egy darabig. A további igények azonban várhatóan a nagyobb energiafogyasztás irányába 

tolják el a várakozásokat. Így 2020-2030-ig mintegy 700 EJ-ig fog megnőni az energiafogyasztás. Az 1.2 ábra a 

világ primer-energia igényének előre jelzését mutatja 2030-ig. 

1.2. ábra - >A világ primerenergia-igényének változása (1 millió tonna olaj=41,868 PJ) 

[1.3] 

 

Az Európai Uniónak jelenleg nincs egyetlen dokumentumban összegezhető energiapolitikája, ennek 

kialakítására irányuló törekvések csak 2006 folyamán kaptak komolyabb lendületet. A megújuló 

energiahordozókat érintő tématerületek közé tartozik az ellátásbiztonság kérdése, a versenyképesség, a 

környezetvédelem, a szén-dioxid kibocsátás csökkentés, az energiahatékonyság, a kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelés. A formálódó uniós energiapolitika fókuszában ennek megfelelően a következő 

témakörök kapnak kiemelt szerepet: 
 
• az ellátásbiztonság, 
• az európai energiapiac liberalizációja és integrációja, 
• a megújuló energiaforrások felhasználásának növelése, 
• az energiahatékonyság, takarékosság ösztönzése. 

Az Európai Bizottság 2007 januárjában mutatta be az egységes európai energiapolitika megalapozására irányuló 

„energiacsomagot”. Ennek részét képezte a Bizottság hosszú távú elképzeléseit összegző „Megújuló energia 

útiterv” című bizottsági közlemény, amely a Bizottság ambiciózus javaslatait fogalmazta meg a Tanács számára 

[1.4]. Az ebben szereplő javaslatok alapján az Európai Tanács márciusi ülésén kötelező célkitűzésként határozta 

meg, hogy a megújuló energiaforrások részarányára az EU teljes energiafogyasztásában 2020-ig 20%-ra 

emelkedjen úgy, hogy a nemzeti célkitűzéseket a Bizottság az érintett országok beleegyezésével határozza meg. 

A Tanács emellett 2020-ig kötelezően elérendő 10%-ban határozta meg a közlekedési benzin- és dízelolaj-

felhasználás energiatartalomra vetített minimális bioüzemanyag hányadát. 

A közösségi célkitűzés elérése érdekében a tagállamoknak a helyi adottságok figyelembevételével nemzeti 

célkitűzéseket kell megállapítaniuk, amely elérésének tervezett módjáról a Bizottságot nemzeti cselekvési 

tervekben kell tájékoztatni. A nemzeti célkitűzés elérése érdekében a tagállamoknak saját célkitűzéseket kell 

meghatározniuk a villamos energia, a hűtés-fűtés, és a bioüzemanyagok tekintetében. 

A megújuló alapú energia felhasználás ösztönzésének szándéka már korábban is az Unió energetikai törekvései 

közé tartozott. 1997-ben az EU energiapolitikai dokumentumában célul tűzte, hogy a megújuló energiák 

részesedése a bruttó belföldi fogyasztásban 2010-re érje el a 12%-ot, ami több mint kétszerese a megújuló 

energiák 1997. évi részesedésének. Az azóta eltelt tíz év meglehetősen mérsékelt részarány növekedése alapján 

a 12%-os cél várhatóan nem fog teljesülni, a megújuló energiaforrások részesedése az EU-ban 2010-re 
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várhatóan nem fogja meghaladni a 10%-ot. Az Európai Unió a 2008. január 30-án közzétett „Javaslat - Az 

Európai Parlament és Tanács irányelve a megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról” 

dokumentumban Magyarország felé 2020-ra 13%-os megújuló energiahordozó részarány elvárást határozott 

meg [1.5]. 

A célok elérése érdekében elsőként a megújuló alapon termelt villamos energia támogatását szabályozta az Unió 

az Európai Parlament 2001/77/EK irányelvében [1.6]. Ezzel összhangban minden tagállam nemzeti 

célelőirányzatot fogadott el arra nézve, hogy a villamosenergia-fogyasztást milyen arányban kell megújuló 

energiaforrásokból fedezni. Ha mind a 25 tagállam teljesítené nemzeti célkitűzését, 2010-re az EU teljes 

villamosenergia-fogyasztásának 22,1%-át megújuló energiaforrásokból állítanák elő. A 2008. január 30-i 

dokumentum célja 2020-ra EU szinten 20%-os részarány elérése. 

Az Unió további meghatározó, a megújuló alapú energiafelhasználást ösztönző dokumentumai a következők: 

• Irányelv az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai szolgáltatásokról [1.7], amely előírja a 

tagállamok számára, hogy 2007. június 30-ig nemzeti energiahatékonysági akcióterveket készítsenek azokról 

az intézkedésekről, amelyekkel a minimálisan ajánlott évi 1%-os energiamegtakarítást el kívánják érni. Az 

energiafelhasználás mérséklése kedvező hatással van a megújulók részarányának növekedésére is. 

• Irányelv az épületek energiateljesítményéről [1.8], amely többek között a megújuló alapú hőtermelés fűtési 

célú felhasználását szorgalmazza. 

• Bioüzemanyag irányelv [1.9], amely szerint a tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a bioüzemanyagok és 

más megújuló üzemanyagok forgalomba kerülő mennyisége minimálisan elérjen egy, a tagállamok által 

nemzeti szinten meghatározott indikatív részarányt. E célok tekintetében a vonatkoztatási érték az egyes 

nemzeti piacokon 2005. december 31-ig forgalomba hozott benzin- és dízelüzemanyagok energiatartalom 

alapján számított 2 %-a, 2010. december 31-ig pedig 5,75 %-a. 

• Irányelv az energiatermékek és a villamos energia közösségi adóztatási keretének átszervezéséről [1.10], 

amely meghatározza az energiatermékeket és a villamos energiát terhelő adóügyi rendszereket és 

adómértékeket. 

A megújuló energiaforrások hasznosítása egyre inkább előtérbe kerül a fosszilis energiahordozók árának 

folyamatos növekedése és a készletek csökkenése, valamint az atomenergiával kapcsolatos félelmek miatt. 

Annak ellenére, hogy a megújuló energiaforrások használata nagy múltra tekint vissza, európai méretekben 

meglehetősen szerény a részesedése az összes energiafelhasználásból: 2004-ben az EU 25 

energiafelhasználásának csak 6,2%-a származott megújuló energiaforrásból (1.3. ábra). 

1.3. ábra - Az összenergia felhasználás összetételének változása az EU25 országaiban 

[1.1] 
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A tendenciák azonban mindenképpen kedvezőek, amit erősít az Európai Unió elköteleződése a fenntartható 

fejlődés és a klímaváltozás elleni küzdelem mellett (1.4. ábra). 

1.4. ábra - Az EU megújuló energia stratégiája [1.11] 
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Az Európai Unió fosszilis energiaforrásoknak való kitettsége az elmúlt másfél évtizedben közel 8%-kal 

növekedett. A hagyományos, jellemzően Európában megtalálható fosszilis energiaforrások (feketeszén, lignit) 

felhasználásának csökkenését legnagyobb mértékben a földgáz (60%), majd a megújuló energiaforrások (58%), 

és az atomenergia (28%) felhasználásnak növekedése kísérte. A nagy részben importból származó fosszilis 

energiaforrások túlsúlya miatt az ellátásbiztonság kérdése egyre fokozottabban az Európai Unió energiapolitikai 

törekvéseinek fókuszába került. 

Nemzetközi fórumokon általános az egyetértés abban, hogy a megújuló energiák növekvő mértékű hasznosítása 

kulcsszerepet játszik a kibocsátás-csökkentési, valamint az ellátásbiztonsági célok elérésében. Mindez jól 

tükröződik a különböző uniós energiapolitikai dokumentumokban. Az 1997-es Fehér Könyv célként jelölte meg, 

hogy az Unión belül 2010-re el kell érni a megújuló energiák 12%-os részarányát a teljes villamosenergia-

felhasználásban. A megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia elterjedésének elősegítése 

érdekében pedig megszületett a 2001/77/EK irányelv, amely konkrét, kötelezően elérendő célokat jelölt meg 

2010-re az egyes tagországok számára. Az irányelvben szereplő célkitűzés, hogy az EU-ban a megújuló alapon 

termelt villamos energia teljes villamosenergia felhasználásban vett részaránya 2010-re érje el a 21%-ot. 

Az EU 25 tagországaiban a megújuló energia felhasználás 90%-a két erőforrás, a biomassza és a vízenergia-

felhasználásból származott 2004-ben. A felhasználás húzóerejét a biomassza jelentette kétharmados 

részaránnyal. Nem véletlen ezért, hogy az Európai Unió megújulókkal kapcsolatos szabályozásában kiemelt 

szerepet kap a biomassza, amely felhasználásának növelése érdekében az Unió Cselekvési Tervet dolgozott ki 

2005-ben. Az Unió szakértői a 2010-es célkitűzések eléréséhez a biomassza felhasználásában látják a 

legnagyobb potenciált, amelynek fő felhasználási területeit a villamosenergia-termelésben, a hőtermelésben és a 

közlekedésben jelölik meg. 
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Magyarországon az energiafelhasználás összetételének változása (1.5. ábra) az Európai Unióátlagánál még 

kedvezőtlenebb hosszú távú tendenciát mutat. 1990-tól 2004-i ugyan közel 10%-kal csökkent a hazai 

összenergia felhasználás, a gázfelhasználás 30%-os növekedése révén az import fosszilis energiahordozók 

részaránya a felhasználásban ma 67,3%-os, a nukleáris fűtőanyag behozatallal együtt az importfüggőség pedig 

78,5%. 

1.5. ábra - Az összenergiafelhasználás összetételének változása Magyarországon[1.1]> 

 

A magyarországi energiaellátáson belül a megújuló energiaforrások aránya növekedett az elmúlt években: míg 

2001-ben 36,4 PJ-t tettek ki a megújulók, addig 2006-ben már 54,8 PJ-t, amely 50% körüli növekedést jelent az 

adott időszakban. 2006-ban a megújuló energiaforrások adták a primer energiafelhasználás 4,7%-át. A 2007. évi 

előzetes adatok szerint 55,2 PJ a megújuló energiahordozó felhasználás és ez 4,9%-os részarányt jelent (1.6. 

ábra). A kilencvenes évek közepe óta tartó stagnálást 2003 után váltotta fel intenzívebb növekedés, ami a 

kedvező támogatási rendszer hatására a biomassza alapú villamosenergia-termelés felfutásának volt legnagyobb 

részben betudható. Egy hasonló összetételű jövőbeni növekedési pálya fenntarthatóságáról azonban igencsak 

megoszlik a hazai szakértők véleménye. 

1.6. ábra - A megújuló energia részarány az EU-ban és Magyarországon [1.1]> 

 

Magyarországon a legnagyobb arányban hasznosított megújuló energiaforrás a biomassza, amely 2006-ban az 

összes megújuló energia közel 90%-át adta (1.7. ábra). A biomasszát jelentőségben a geotermikus energia (3,6 

PJ), a megújuló alapú hulladék felhasználás, a bioüzemanyag (0,96 PJ), és a vízenergia (0,67 PJ) felhasználás 

követi, de ezek nagyságrendileg lényegesen elmaradnak a biomassza felhasználástól. 

1.7. ábra - Magyarország megújuló energiatermelés megoszlása 2006-ban [1.1]> 
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A biomasszából származó hő- és villamosenergia-termelés alapanyaga nagyobb részben tűzifa, amelyet 

jellemzően közvetlen eltüzeléssel, esetenként együttégetéssel használnak fel, túlnyomórészt hőtermelés, kisebb 

részben villamosenergia-termelés céljából. Tűzifát nagy mennyiségben használ a lakosság, általában 

alacsonyabb hatásfokú kazánokban. A biomassza energetikai célú felhasználásának alapanyagát adja továbbá az 

összes egyéb szántóföldi és kertészeti növényi melléktermék és hulladék, mint pl. az erőművekben égetésre 

kerülő szőlőtörköly, maghéjak stb., továbbá a célirányosan termelt fás és lágyszárú energianövények. 

A megújuló energiahordozókat ma hazánkban elsősorban hő- és villamosenergia termelésben, valamint – 

egyelőre kismértékben – üzemanyagként hasznosítják. A 2006-ban összesen felhasznált közel 55 PJ megújuló 

energiahordozó többsége a hőenergia termelésben hasznosul, amelyről külön támogatási rendszer hiányában ma 

méltatlanul kevés szó esik. Ugyan az elmúlt években a megújuló energiafelhasználás növekedésének motorját a 

megújuló alapú villamosenergia termelés jelentette, a megújulók hőtermelésben való felhasználásának 

részaránya (61%) még ma is nagyobb a zöldáram termelés hőegyenértéken vett, teljes megújuló 

energiafelhasználáson belüli arányánál (37%). A bioüzemanyagok hazai felhasználása megkezdődött, de az 

összes megújuló energiafelhasználáson belül egyelőre csekély nagyságrendet képvisel. 

1. 1.1. Megújuló energiaforrás alapú villamos-energia 
termelés 

Az energetikáról beszélve fontos az a tény, hogy az utóbbi évtizedekben fokozatosan növekedett az 

elektromosság fontossága. A statisztikai adatok azt mutatják, hogy míg a teljes energiafogyasztás 1.66-szorosára 

nőtt 1980 óta, az elektromos energia felhasználása 2.26-szor lett nagyobb. Ma már a GDP növekedése is az 

elektromos energia növekedésével mutat korrelációt. 

1.1. táblázat - Megújuló alapú villamosenergia termelés alakulása néhány 

országban[1.12] 
 

Ország 1990 [MW] 1995 [MW] 2000 [MW] 2003 [MW] 

Argentina 7 7 0 0 

Ausztrália 0 2 2 2 

Kina 19 29 29 28 

Costa Rica 0 55 143 162 

El Salvador 95 105 161 163 

Etiópia 0 0 0 7 

Franciaország 4 4 4 15 

Guatemala 0 33 33 29 

Magyarország 0 0 0 0 
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Ország 1990 [MW] 1995 [MW] 2000 [MW] 2003 [MW] 

Izland 45 50 170 200 

Indonézia 145 310 590 807 

Olaszország 545 632 785 791 

Japán 215 413 547 561 

Kenya 45 45 45 121 

Mexikó 700 753 755 953 

Új-Zéland 283 286 437 421 

Nicaragua 35 70 70 78 

Pápua-Új-Guinea 0 0 0 6 

Fülöp - Szigetek 891 1227 1909 1931 

Portugália 3 5 16 16 

Oroszország 11 11 23 73 

Thaiföld 3 3 3 3 

Törökország 20 20 20 20 

USA 2775 2817 2228 2020 

Összesen 5831 6833 7974 8402 

Magyarország az Európai Unióhoz való csatlakozáskor kötelezettséget vállalt arra, hogy a megújuló bázisú 

villamosenergia-termelés részaránya 2010-re eléri a 3,6%- ot. A tagországok közül Magyarország a 

legalacsonyabb vállalást tette (1.8. ábra), amelyet a 2005-ben elért 4,5%-kal elsőként sikerült is teljesítenie. A 

részarány teljesítése néhány, korábban széntüzeléses erőművi blokkok tisztán biomassza tüzelésre történő 

átállásának, valamint a megújuló energiaforrásokkal kevert vegyes tüzelésre való áttérésének volt köszönhető. 

1.8. ábra - Az EU tagországok megújuló energia alapú villamosenergia részarány 

vállalása 2010-re [1.1]> 

 

A megújuló energiaforrásokkal termelt villamos energia aránya a teljes villamosenergia-fogyasztáson belül 

13,7%-ot ért el 2004-ben az EU 25-ben, nagy országok közötti eltérésekkel. A vízenergia-felhasználásnak 

köszönhetően kiemelkedik Ausztria, Svédország és Lettország, egyéb megújuló energiaforrásainak 

köszönhetően szintén magas részaránnyal rendelkezik Szlovénia, Dánia, Portugália. Magyarország a 2004-ben 

elért 2,3%-kal a sereghajtók között helyezkedik el. 

Az EU 25 megújuló energia felhasználás növekedése az elmúlt évtizedben csak a villamosenergia-ágazatban 

volt jelentős. Nagy részben a 2001-ben elfogadott uniós irányelvnek köszönhetően az EU25 átlaga 2010-re 

várhatóan eléri a 19%-ot, amivel közel kerül a megújuló villamos energia részarányára vonatkozó 21%-os 

célkitűzéshez. A nemzeti célkitűzések elérésben kilenc tagállam, köztük Magyarország is, jól teljesít, a 

tagállamok többsége azonban távol áll a kitűzött vállalások teljesítésétől, emiatt hat tagállam ellen a Bizottság 
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jogsértési eljárást kezdeményezett. Az elmúlt évtizedben a növekedés a szélenergia terén különösen erős volt 

(1.9. ábra), és szintén jelentős fejlődést mutat a biomassza alapú villamosenergia-termelés. 

1.9. ábra - A megújuló alapú villamosenergia-termelés összetételének alakulása az 

EU25-ben [1.1]> 

 

Az érvényes EU irányelvek és az azokból következő hazai támogatási rendszer jelenleg elsősorban a megújuló 

energiaforrások felhasználásával történő villamosenergia-termelést, illetve a megújulók közlekedésben való 

térnyerését preferálja. Ennek következtében Magyarországon is erre a két területre irányulnak állami ösztönzők. 

A „zöld” áram termelést a magyar jogszabályok az átvételi kötelezettséggel és az átvételi árba épített közvetlen 

árkiegészítéssel támogatják, míg a bioüzemanyagok terjedését adómentesség, adó-visszatérítés, 

adódifferenciálás révén. Nem vonatkozik külön támogatási rendszer azonban a megújuló energiaforrásból 

származó hőtermelésre. 

A támogatások eredményeképpen a 2003-as év óta erőteljesen nőtt Magyarországon a biomassza villamos áram 

termelésre történő felhasználása. 2005-ben a megújuló energiaforrások felhasználásával előállított áram 4,5%-át, 

2006-ban pedig egy jelentősebb visszaesés eredményeként 3,7%-át tette ki az összes villamosenergia-igénynek 

(1.10. ábra). (A 2007. évi adatok alapján a megújuló energiahordozó bázisú villamosenergia termelés az előző 

évi 1624 GWh-ról 2019 GWh-ra nőtt, ezzel a zöldáram részaránya a villamosenergia felhasználásban 4,6%-ra 

emelkedett.) A 2006. évi visszaeséssel együtt is sikerült azonban teljesíteni azt a 2010-re kitűzött 3,6%-os 

részarányt, amelyet Magyarország az uniós csatlakozást követően a 2001/77/EK irányelvvel összhangban 

vállalt. 

1.10. ábra - A hazai megújuló energia alapú villamosenergia részarány alakulása [1.1]> 
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A megújuló alapú villamosenergia-termelés 2003 utáni felfutása legnagyobb részben annak volt köszönhető, 

hogy meglévő erőművi kapacitásokat átállítottak biomassza tüzelésre (Pécsi Erőmű – 49 MW, Kazincbarcikai 

Erőmű – 30 MW, Ajkai Erőmű –20 MW), valamint meglévő szenes erőművekben, átalakítás nélkül, tűzifa és 

egyéb mezőgazdasági termékek szénnel való együtt-tüzelésére álltak át (Tiszapalkonyai és Mátrai Erőmű). 

Ez a két technológia tekinthető a megújuló energiafelhasználás legolcsóbb és leggyorsabban realizálható 

formájának. Egy-két kivételtől eltekintve azonban ezeket a technológiákat rendkívül alacsony hatásfok jellemzi: 

az átalakított erőművek villamos energia előállításának átlagos hatásfoka 30% alatti. Bár korszerűbb 

technológiák mind a villamos energia, mind a hőenergia termelésben rendelkezésre állnak, a megújuló 

hőtermelés támogatásának hiányában az erőművek nem ösztönzöttek a hő hasznosításában. 

A biomasszán felül a megújuló alapú áramtermelés kb. 12%-át a vízenergia, további 6%-át pedig kommunális 

hulladék felhasználásával állították elő 2006-ban. A jövőben a szélenergia jelentőségének növekedése várható, 

ahogy fokozatosan megépülnek, és termelni kezdenek azok a szélerőművek, amelyek a 2006 tavaszán 

engedélyezett 330 MW beépített szélerőműi teljesítményen osztoznak. 

A megújuló alapú villamosenergia-termelésben 2006-ban mintegy 17%-os visszaesés figyelhető meg (1.11. 

ábra). Ennek indoka, hogy a tűzifán kívül biomassza címén különböző mezőgazdasági melléktermékeket (pl. 

szőlőtörköly, húsliszt) is felhasználtak az erőművek, amely alapanyagok azonban nem állnak stabilan 

rendelkezésre. Részben erre hivatkozva csökkentette a Magyar Energia Hivatal 2006-ban a Mátrai Erőműtől és 

más biomasszát használó erőművektől kötelezően átveendő „zöld áram” mennyiséget. A korlátozásnak azonban 

elsődlegesen pénzügyi indoka volt: a kedvező zöldáram átvételi tarifa finanszírozására szolgáló KÁP kassza 

2006. évi eleji jelentős hiánya indokolta az átvételi kvóta alkalmazását. 

1.11. ábra - Hazai megújuló alapú villamosenergia-termelés alakulása [1.1]> 
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Az elmúlt években a támogatási rendszer eredményeként jelentős ütemben nőtt a megújuló energiaforrások 

villamosenergia-termelési célú felhasználása. A növekedés azonban egyoldalú volt, ugyanis néhány meglévő 

erőműblokk biomassza tüzelésre történő átállásának volt köszönhető. 

2. 1.2. Megújuló energiaforrás-alapú hőenergia 
termelés 

A megújulók hőtermelési célú támogatására egyelőre nem vonatkozik egységes európai szabályozás. Egyes 

tagországok mégis támogatják a megújulók felhasználását a hőtermelésben, elsősorban beruházási 

kedvezmények biztosításával. Az egységes hőpiaci támogatási szabályok szükségességét az Európai Unió is 

felismerte: a Bizottság 2006-os döntése alapján ki kell dolgozni egy „megújuló hő” irányelvet, amely számszerű 

célkitűzéseket tartalmaz a megújulók felhasználására vonatkozóan a fűtés és hűtés területén. 

Az EU-15-ök megújuló alapú hőtermelése 2001-ben 1767 PJ (42,2 Mtoe), a 2004-ben csatlakozott országoké 

pedig 234 PJ (5,6 Mtoe) volt, amely egyaránt kb. 11 %-os részarányt képviselt az összes hőigényen belül. 

A megújuló alapú hőtermelés legnagyobb részben az Unióban is biomasszán alapul (1.12. ábra), az 

elhanyagolható maradék 2/3-1/3 arányban oszlik meg a geotermikus- és a napenergia között. A biomassza-

felhasználás csaknem 60%-át a háztartások tűzifaigénye teszi ki, 15% körüli a közcélú kogeneráció és 10% 

feletti az ipar részaránya. 

1.12. ábra - Az EU-15 hőtermelésre fordított megújuló energiaforrások megoszlása 

2001-ben [1.1]> 
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A megújuló alapú hőtermelés hazai helyzetének áttekintése előtt az energiapolitikában a mai napig alacsony 

prioritást élvező hőpiac jellemzőit tekintjük át röviden. A hőpiac külön vizsgálatát indokolja, hogy 

Magyarország 2005. évi 926,5 PJ volumenű közvetlen (végső) energiafelhasználásának több mint felét (mintegy 

490 PJ-t) hőigények ellátására fordították. 

A hőigények nagy részét a hazai éghajlati viszonyok által determinált épületfűtés (illetve egyre növekvő hűtés), 

és az ún. használati melegvíz készítés összesen ~330 PJ volumenű hőigénye teszi ki. Ebből ~291 PJ a 

decentralizált22 hőpiacon (azaz az egyedi fűtés és használati melegvíz), ~39 PJ pedig a centralizált23, vagyis 

távhő piacon jelentkezik. Az ezek fedezésére fordított végső energiafelhasználás ~376 PJ. Ettől eltérő jellegű 

igényt jelent az ipar ~92 PJ volumenű technológiai hőigénye24, amelyekre az időjárásnak nincs meghatározó 

befolyása, és az előbbiekhez képest általában csak jóval magasabb hőmérsékletszinten elégíthető ki. 

Annak ellenére, hogy a hőpiac volumenében igen jelentős, a hőenergia a végső energiafelhasználás 

statisztikailag „rejtőző” szegmense, miután a hőtermelés jellemzően (kb. 5/6 részben) helyileg, a 

végfelhasználóknál decentralizáltan történik. A statisztikákban önálló kategóriaként csak a távhő és a 

technológiai hőfelhasználás jelenik meg, míg a végül hő formájában decentralizáltan felhasznált energia 

nagyobb részének tekintetében csak az előállításához felhasznált energiaforrásokat mutatja ki az 

energiastatisztika. 

A hőpiac energiaforrás-felhasználásában a földgáz játszik meghatározó szerepet. A decentralizált – főzési célú 

igények nélküli – hőpiacon a kiépült földgázhálózat, a földgáz bázisú hőtermelés magas komfortja és a kedvező 

ár együttesen azt eredményezte, hogy a hőellátás több, mint ¾-ét földgáz felhasználásával biztosítják. A 

megújulók (túlnyomórészt tűzifa) együttes részesedése még a fosszilis szilárd energiaforrásokénál is kisebb 

(1.13. ábra). 

1.13. ábra - A hazai hőpiac tüzelőanyag szerkezete 2005-ben [1.1]> 
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A hőpiaci igények kielégítésének centralizált formája a távhőellátás, amikor a végső felhasználókhoz 

hőtávvezeték-rendszeren juttatják el a központilag előállított hőenergiát. A ~63 PJ volumenű távhőpiac 

Magyarországon az összes hőigénynek csak viszonylag kis hányadát (~1/6-át) képviseli, amelynek mintegy 

kétharmadát villamosenergia-termeléssel kapcsoltan állítják elő. A földgáz- és villamosenergia ellátástól 

eltérően a távhő esetében a műszaki adottságok miatt nincs országos hálózat, vagy együttműködő rendszer, a 

települések szintjén, illetve sokszor a településeken belül is kisebb-nagyobb önálló, „szigetüzemi” rendszerek 

működnek. A távhőre felhasznált tüzelőanyagoknak is döntő hányada (több, mint 80%-a) földgáz, a megújulók 

pedig csupán 1,5% körüli részarányt képviselnek. 

A 2006. évi, összesen közel 55 PJ volumenű megújuló energiafelhasználásból a hőtermelés céljára fordított ~36 

PJ forrásonkénti bontása a következő 1.14. ábrán látható. 

1.14. ábra - Hőtermelésre fordított megújuló energiaforrások hazai megoszlása [1.1]> 

 

A megújuló alapú hőtermelésben – a zöld áram termeléshez hasonlóan – a biomassza képviseli a legjelentősebb 

volument és részarányt, ezen felül a geotermikus hőtermelés tekinthető viszonylag jelentősnek. Ez a megoszlás 

– amely jellegében azonos az Unióéval – jól tükrözi a hőpiac rendelkezésére álló megújuló energiaforrások 

hazai adottságait és lehetőségeit is 
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A megújulók hazai részaránya a hőigények kielégítésében 2006-ban tehát összességében nem érte el a 10 %-ot, 

felhasználói oldalon tehát viszonylag nagy a megújulókkal elvben kiváltható hőigény. A tényleges kiváltásnak 

azonban számos akadálya van, amelyek közül a legfontosabbak a következők: 

• a megújuló alapú hőtermelő projektek megtérülési ideje igen hosszú (általában jóval meghaladja a tíz évet). 
Néhány jellemző projekt átlagos megtérülési idejét az alábbi 1.2. táblázat [15] szemlélteti 2006. évi 

energiahordozó árakkal számolva. (Megjegyezzük, hogy a kőolaj és egyéb fosszilis energiahordozó árak 

utóbbi időben bekövetkezett jelentős drágulása miatt ezek a megtérülési idők rövidebbek.) 

 

1.2. táblázat - A megújuló energiaforrások beruházásainak megtérülési ideje [1.1] 
 

  Megtérülési idő (év) 

Napkollektorok 20-25 

Geotermikus energia (hévíz) 12-15 

Hőszivattyú (földhő) 15-20 

Biomassza 10-12 

• elsősorban a geotermikus energia (és a napenergia) felhasználhatósága szempontjából hátrányos, hogy 
viszonylag magas az épületfűtési- és a távhőrendszerek hőmérsékletszintje, 

• a megújuló alapú hőtermelő megoldások alkalmazása esetén a csúcsigények fedezésére hagyományos 
hőforrás létesítésére is szükség lehet, 

• a (táv)hőfogyasztók fizikai elérése egyes megújuló energiaforrásokkal (pl. termálvíz) észszerű beruházási 
költségek mellett általában nem lehetséges, 

• a hőtermelés szempontjából legígéretesebb szilárd biomassza felhasználásánál a szállítás és a komoly 
helyigényű tárolók kialakítása jelentős korlátozó tényező, 

• a szigorú környezetvédelmi előírások betartása (pl. a kiemelt termálvíz visszasajtolásának követelménye, 
illetve villamosenergia-igényessége) sok esetben eleve kizárja alkalmazhatóságukat, 

• a magyarországi távhőrendszerek jelentős részében korszerű kapcsolt energiatermelés történik, így a 
megújuló hőtermelés megvalósítása – hacsak nem számolunk a kogeneráció kiszorításával – egyes esetekben 

csak viszonylag kis kihasználással lehetséges, ami az amúgy is drága beruházás megtérülési mutatóit tovább 

rontja. 

A megújuló energiaforrások felhasználásának és részarányának növelésére vonatkozó célkitűzések teljesítése 

nem lehetséges a megújuló energiaforrások megfelelő mértékű bevonása nélkül a hőellátás területén. A meglévő 

ellátási szerkezet alapján önmagában a távhőellátás nem kínál elegendő potenciált a megújulók bevonására, így 

a hőpiac másik jelentős szegmensében, a decentralizált hőtermelésben is jelentős szerepet kell kapnia a 

megújuló energiaforrásoknak. 

3. 1.3. Bioüzemanyag felhasználás 

Az energia és klímapolitika külföldön és hazánkban is kiemelt célként jelöli meg a közlekedési célú 

energiafelhasználás környezetbarát, alacsony karbon-intenzitású lehetőségeinek bevezetését és kutatását. Ennek 

egyik legjelentősebb fejlesztési területe a biomasszából készülő folyékony motorhajtóanyagok. Egyik nagy 

előnyük, hogy a jelenlegi műszaki megoldások mellett is lehetőség nyílik a bioüzemanyagok – technológiától 

függő arányban történő – bekeverésére a hagyományos motorhajtóanyagokba (benzin, gázolaj). 

A bioüzemanyagok felhasználását elsősorban az indokolja, hogy a közlekedés az egyik legnagyobb energia 

felhasználó: az ország teljes végső energiafelhasználásának mintegy 25%-át használjuk szállítás és közlekedés 

céljára. 

Emellett a közlekedés – túlnyomórészt a közúti közlekedés – a hazai CO2 kibocsátás kb. 20%-ának okozója. A 

közlekedés energiafelhasználása és CO2 kibocsátása is folyamatosan növekvő tendenciát mutat. 

i1_2_t
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Az EU bioüzemanyagokról szóló 2003/30/EK irányelve [1.9] az összes üzemanyagfelhasználáson belül az 

energiatartalomra vetítve 2010-re 5,75%-os, a 2007. januári energiacsomag 2020-ra pedig 10%-os kötelező 

felhasználási célkitűzésre tett javaslatot a tagállamok számára. 2005-ben az EU 25 átlagában a felhasználás 

1,4%-os részarányt ért el. Az Európai Unió a környezeti szempontból is fenntartható bioüzemanyag előállításra 

törekszik. A fosszilis energiafüggőség és üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentése mellett a magas 

energiaigényű bioüzemanyag feldolgozási technológiák kerülését, továbbá az energetikai célú erdőművelés, 

valamint mezőgazdálkodás fenntartható művelését is peremfeltételként határozza meg. 

Bioüzemanyag-gyártás tekintetében ma Európa elsősorban a magas alapanyagárak miatt nem versenyképes a 

tengerentúli országokkal. A biodízelgyártás alapanyagául szolgáló olajos magvak tonnánkénti ára az elmúlt egy 

évben 65 %-kal, míg a bioetanol előállításához szükséges gabonafélék (búza, kukorica) felvásárlási ára 10 – 35 

%-kal emelkedett. Az európai biodízelgyártás gazdaságosságára további negatív hatással volt az a több mint 1 

millió tonna, USA állami támogatással, olcsóbb alapanyagokból (pálmaolaj, szójaolaj) előállított és 2007-ben 

Európába importált B99 (99 % FAME), ami az európai biodízel árakat alacsony szinten tartotta. Az európai 

bioetanol-gyártás versenyképessége alapjában véve azért marad el a tengerentúlitól, mert Brazíliában 

cukornádból kb. 1/3 áron képesek bioetanolt előállítani, mint az Európában honos, erre alkalmas növényekből. 

Mindezek figyelembevételével megállapítható, hogy a bioetanol és a biodízel termékek EU-n kívülről történő 

importja és a jelenlegi védővámok eltörlése a hazai és az európai bioüzemanyaggyártás jelentős visszaszorulását 

jelentené, az olcsó és a fenntarthatósági kritériumoknak minden tekintetben megfelelő alapanyagok vámmentes 

importja azonban kedvező hatást gyakorolna az európai bioüzemanyag-előállítás versenyképességére. 

Magyarországon a bioüzemanyagok felhasználása 2006-ban megkezdődött, majd 2007. július 1-jétől 4,4 tf%-ra 

nőtt a Magyarországon forgalmazott motorbenzinek biokomponens (bio-ETBE, bioetanol) tartalma, és 2008. 

január 1-jétől szintén 4,4 tf%-ra nőtt a gázolajok biodízel tartalma. 2006-ban a kb. 55 PJ nagyságrendű megújuló 

energiahordozó felhasználás 1,7%-át adták a bioüzemanyagok, míg az összes motorhajtóanyag felhasználásnak 

0,6%-át tették ki. A biológiai eredetű motorhajtóanyagok bekeverhetőségét kormányrendelet teszi lehetővé. A 

hazai üzemekben gyártott bioüzemanyagokat a hazai felhasználás mellett a rendelkezésre álló jelentős 

feldolgozói kapacitás miatt várhatóan export piacokra is értékesíteni kell. 

A legnagyobb potenciális hazai felvásárló a MOL Nyrt. 

A 2010-re tervezett, energiatartalomra vetített 5,75%-os célkitűzés elérése 144 ezer tonna/év bioetanol 

felhasználását jelentené benzinben, ilyen arányú bekeverést azonban a motorbenzin szabvány nem tesz lehetővé. 

A biodízel esetében a 4,4 térfogat-százalékos bekeverési arány 118 ezer tonna biodízel üzemanyagcélú 

felhasználását jelenti 2008-ban, a 2010. évi indikatív cél eléréséhez pedig 170-190 ezer tonna biodízel 

bekeverésére lesz szükség, melyhez szintén szabványmódosításra lenne szükség. 

A 2058/2006-os Kormányhatározat [1.13] előírja, hogy meg kell vizsgálni 800 kt/év etanol, és 170-200 kt/év 

biodízel előállításához szükséges alapanyag versenyképes megtermeléséhez szükséges agrártámogatás 

nyújtásának lehetőségét. A jelzett bioüzemanyag mennyiség az FVM számításai szerint megtermelhető. Jelenleg 

190 kt/év az etanol, és 180 kt/év a biodízel hazai gyártó kapacitása. A célkitűzés teljesítése komoly 

fejlesztéseket igényel az alapanyag termelésben. A rendelkezésre álló bioüzemanyag gyártó kapacitások bőven 

megtermelik az előírt hazai felhasználáshoz szükséges mennyiséget, és nagy részük a többletet export piacokon 

értékesíti majd. 
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2. fejezet - Biomassza energia 
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3. fejezet - Szélenergia 
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4. fejezet - Geotermikus energia 

A geotermikus energia alapja a Föld belsejében termelődő és tárolódó hő. A földbelső 99 %-a melegebb, mint 

1000 oC, és mindössze kevesebb, mint 1 %-a alacsonyabb hőmérsékletű, mint 100 oC. A Föld bolygó a 

földfelszínen keresztül a földi hőáramot 40 millió MW teljesítménnyel adja át az atmoszférának. A Föld belső 

hőtartalma 10 × 1025 MJ nagyságrendű, a földkéregé 5 × 1021 MJ [4.1]. Ez utóbbi számot összevetve a világ 

energiafogyasztásával, ami 1014 MJ, tízmilliószor többnek adódik. A földhő tehát óriási mennyiségű, 

kimeríthetetlen, és mindenütt jelen van. A technikai-társadalmi rendszerek időskáláján megújulónak tekinthető. 

A földhő jellemzője a többi megújuló energiafajtával szemben, hogy állandóan rendelkezésre áll, független a 

meteorológiai körülményektől, rugalmasan alkalmazható, alapteljesítményre ugyanúgy, mint az igények 

maximumának idején csúcsteljesítményre. A geotermikus energia a kitermelés helyén áll rendelkezésre, ezért 

decentralizáltan használható, és csökkentheti az importenergiától való függést. A használatához szükséges 

kutatás, kiépítés és karbantartás hazai munkahelyeket teremt, és tart meg. 

A földhő, mint megújuló készlet, fenntartható módon használható. Ha nem hasznosítjuk, akkor felhasználás 

nélkül lép ki az atmoszférába (4.1. ábra). Minden felszín alatti hő/fluidum-kiemelés egy hőnyelőt, illetve 

hidraulikus depressziót hoz létre. Ez termikus és hidraulikus gradienseket generál, amelyek mentén intenzív 

beáramlás indul, azért, hogy a hőkihasználás által kialakult deficitet kiegyenlítse. Ezért félrevezető lehet a 

„hőbányászat“ kifejezés. Míg a kibányászott érc, szén stb. a kiürült telephelyen nem regenerálódik, a hő és a 

geotermikus fluidum előbb-utóbb visszaáramlik. Modellezési tapasztalatok alapján a hőmérséklet 

regenerálódásához – a rezervoár fajtájától és a kitermelés módjától függően, 95 %-os szinten – legalább annyi 

idő kell, mint amennyi a kitermelés ideje volt. A fenntartható termelési szint a helyi geotermikus készlet 

adottságainak: telepnagyság, természetes utánpótlódás stb. függvénye. 

4.1. ábra - A földhő elvi hasznosítása [4.1]> 

 

Modellezési tapasztalatok alapján a hőmérséklet regenerálódásához – a rezervoár fajtájától és a kitermelés 

módjától függően, 95 %-os szinten – legalább annyi idő kell, mint amennyi a kitermelés ideje volt. A 

fenntartható termelési szint a helyi geotermikus készlet adottságainak: telepnagyság, természetes utánpótlódás 

stb. függvénye. 

A különböző szakirodalomban a geotermikus energiának számos megfogalmazásával találkozunk. 

A geotermikus energia a földkéreg belső energiája (földhő), amely energetikai céllal hasznosítható, és ami 

legalább 30 oC hőmérsékletű folyékony vagy gáz halmazállapotú anyagok közvetítésével (geotermikus 

energiahordozókkal), ezek földkéregből való kitermelésével vagy recirkuláltatásával nyert energia [4.2]. Ez a 

definíció az 54/2008 (III.20) Kormányrendeletben került megfogalmazásra [4.3], amely az ásványi 

nyersanyagok és a geotermikus energia fajlagos értékének valamint az értékszámítás módjának 

meghatározásáról szól. 
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A geotermikus energia.  
 
- a Föld belső alkotói között hosszú bomlási idejű radioaktív izotópok bomlása 
- felső kéregben vulkáni jelenségek révén a kéregben maradó mélységi kőzetek ásványtartalmának radioaktív 

bomlása, és 
- a kőzetek kémiai átalakulásának hőfejlődéssel járó folyamatok hatására keletkező, 

a kőzetekben és pólusvízben tárolódó termikus energia, amely folyamatosan a Föld felszíne felé áramlik. 

Nagysága gyakorlatilag kimeríthetetlennek tekinthető. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy a 

radioaktív bomlás mértéke exponenciálisan csökken, közvetlenül a Föld kialakulása után a bomlásból származó 

hő ötszöröse lehetett a mainak. 

Szűkebb értelemben a felszín alatti víz hőtartalmában rejlő energia a geotermikus energia, hisz jelenleg, egyes 

hőkapacitása tesz lehetővé [4.2]. Tágabb értelemben a geotermikus energia a földi hőáram következtében a 

kéregben mindenütt jelenlévő, nem szoláris eredetű termikus energia. 

Földünk energetikai rendszerének vázlata.  

A 4,6 milliárd éve fejlődő földi anyagevolúciós rendszer változásainak alapvetően két (belső ill. külső) 

hajtómotorja van, amely az anomáliák, illetve az anyag- és energiaáramlások újratermelésével egy dinamikus 

egyensúlyközeli állapotot tart fenn. Ennek csekély kilengéseire olyan véletlenszerű külső hatások 

szuperponálódhatnak rá, amelyek drasztikus, ugrásszerű változásokat, klímaingadozásokat, pusztító 

katasztrófasorozatokat, tömeges kihalásokat okozhatnak. 

Az említett két energetikai hajtóerő az úgynevezett belső és külső energia. A Föld esetében a belső energia a 

Föld köpenyében és kérgében (4.2. ábra) jelen lévő hasadóanyagok (radiogén izotópok) bomlásából származó 

hőt jelenti, amely többféle formában jut el a földfelszínig, s sugározódik ki a világűrbe. E hő termelődése sem 

térben, sem időben nem egyenletes, így a belőle származó hő terjedése nem tekinthető sem 

gömbszimmetrikusnak, sem stacionernek. A ma legkorszerűbbnek elfogadott feltevések szerint a különböző 

mélységzónákban termelődött hő részben diffúz módon jut el a felszínig, részben hosszan elnyúló lineáris 

övekben hatol fölfelé konvekciós köráramokat idézve elő a felső köpeny kváziplasztikus anyagában. Ezek az 

áramlási rendszerek 1–100 millió év időtartamúak, s a tartósság eltérő időtartamára jelenleg nem ismerünk 

megbízható magyarázatokat. 

4.2. ábra - Föld belső övei és azok főbb fizikai tulajdonságai[4.4]> 
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E konvekciós áramlások mozgatják a szilárdként viselkedő legfelső, izzó állapotú köpenyzóna és a vele 

összeforrott, szilárd kristályos anyagokból álló földkéreg nagy méretű, úgynevezett litoszféra lemezeit (4.3. 

ábra). Voltaképpen az így kialakuló mozgások felelősek a felszínen is jól látható vertikális tagolódások, 

térszínkülönbségek, horizontális térrövidülések, gyűrődések, süllyedések, alá- és fölétolódások folyton 

újratermelődő jelenségeinek sokaságáért (pl. hegység- és medenceképződés, óceáni kéreg fejlődés, 

vulkanizmus, földrengések). 

4.3. ábra - A Föld litoszférájának mozgási mechanizmusa a táguló és ütköző 

lemezszegélyeken [4.4]> 

 

A geotermikus hő ismertté vált megjelenési formái a földmag és földköpeny határán születő pozitív hőanomália 

foltok miatt kialakuló hengerszimmetrikusan felszín felé irányuló koncentrált hőkémények. Ezeket a felszínen 

100–150 km átmérőjű forró foltokként észleljük, melyeknél a centrumban van a termikus maximum, és kifelé 

sugarasan fokozatosan csökken a hőmérséklet. E forró foltok (hotspotok) nagy számban váltak ismertté az 

elmúlt évtizedekben mind az óceáni, mind a kontinentális kéreg területén (4.4. ábra). Legintenzívebb változatai 

a fölöttük lassan elmozgó litoszféra lemezeket képesek átégetni, vulkánosságot idézve elő. Ilyen típusú pl. a 

Hawaii-szigetek és a folytatásukban ÉNy-felé húzódó Emperor-szk. több ezer kilométeres lánca, jelezve, hogy 

az ott működő forrófolt a fölötte elmozduló óceáni litoszféralemezt igen sok helyütt átégette, DK felé egyre 

fiatalodó vulkáni szigetsort hozva létre. 

4.4. ábra - A Föld litoszféra lemezeinek határai, mozgásirányai és sebessége[4.4]> 
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A Föld belső, geotermális erői által létrehozott jelenségek és képződmények folyamatos újratermelődése 

gravitációs és termikus potenciálkülönbséget hoz létre. E különbségeket a napsugárzással földfelszínre jutó 

energiasűrűség anomáliái által kiváltott alsó légköri és hidroszférabeli anyag- és energiaáramlások 

(szélrendszerek, hidroszféra körfolyamatai) pusztító ereje igyekszik eltüntetni, kiegyenlíteni. E két egymással 

hatásában ellentétesen működő energetikai rendszer okozza a kőzetciklus szüntelen körforgását, a folyamatos 

változásokat, s közvetve befolyással van a Föld klímájának hosszú távú ingadozásaira is. 

Az így vázolt változások hozzák létre a belső és külső földövek érintkezési zónájában a számunkra rendkívül 

fontos határfelületi jelenségeket (időjárás, talajképződés). Ez az a környezet, amelyben 3,8 milliárd éve 

megjelentek az élet első csírái, s az egyre gyorsuló, szélesedő bioevolúciós spirál fajok egyre növekvő sokaságát 

hozta létre. A biomasszának ez a szüntelen megújulása és változása visszahat a geológiai folyamatokra. Az 

élővilág elpusztult maradványai részben kőzetalkotókká válnak (lásd pl. mészkő), másrészt az éghető 

szervesanyag betemetődő felhalmozódásainak telepszerű képződményei alkotják a fosszilis energiahordozóinkat 

(szén, szénhidrogén). Ezek érlelődésében, fűtőértékének növekedésében ismét szerepet kapnak a geotektonikai 

folyamatok, a betemetődés sebessége és mértéke, valamint a rendszert átfűtő geotermikus földhőáramok helyi 

sűrűségértékei, s e körülmények fennállásának időtartama. 

Az energetikában szintén szerepet játszó hasadóanyagok az előbbiekben vázolt kőzetciklus magmás 

folyamataihoz kapcsolódnak, az izzón folyó szilikátolvadékok kristályosodásakor kerülnek be az őket hordozó 

ásványokba, s rendszerint a külső erők pusztító-áthalmozó-újraülepítő munkája során jutnak el a telepszerű 

koncentrálódásig (lásd a mecseki perm homokkövei). 

Mindezek a nyersanyagképző folyamatok napjainkban is folyamatosan zajlanak, de időtartamuk csupán a 

földtani időskálán mérhető léptékekben képes megvalósulni. Így az emberiség által az ipari forradalom óta egyre 

növekvő mértékben kitermelt energiahordozók antropogén felhasználása nagyságrendekkel gyorsabb, mint a 

létrehozó geológiai folyamatok sebessége. 

Az előzőekből következően a földkéregben lefelé haladva folyamatosan nő a hőmérséklet, de a hőeloszlás 

egyenlőtlenségei és a földkéreg összetételének helyi változásai miatt ez a növekedés helyenként eltérő lehet. 

Az egész földkéreg átlagát tekintve 33 m-enként nő 1 oC-kal a hőmérséklet a mélység felé. Ez az úgynevezett 

geotermikus mélységlépcső a pozitív hőanomáliájú területeken 5–10 m/oC-ra is lecsökkenhet, míg a negatív 

anomáliájú területeken 100 m/oC felé növekedhet. 

A geotermikus mélységlépcső reciprokát, az úgynevezett geotermikus gradienst gyakran használjuk a műszaki 

gyakorlatban. Ennek értéke az említett világátlag esetében 3 oC/100m, illetve 30 oC/km. 
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A harmadik közismert és gyakran használt geotermikai alapfogalom a hőáram (pontosabban hőáramsűrűség), 

amely a földkéreg egységnyi felületén átáramló hőmennyiséget fejezi ki. A földi átlag ~74 mW/m2, amelytől 

jelentős eltérések lehetnek a helyi adottságok függvényében. 

A föld szilárd kérge a kontinensek alatt átlagosan 30–35 km közötti vastagságú, összetétele a 2,7 g/cm3 átlagos 

sűrűségű gránitokak felel meg. Az óceáni kéreg mindössze 6–8 km vastagságú, összetétele a 2,9–3,1 g/cm3-es 

sűrűségű bázisos-ultrabázisos kőzeteknek felel meg. A Föld kérgén áthaladó földhő a nagy nyomás miatt igen 

tömör szerkezetű kristályos kőzeteken alapvetően vezetéssel terjed. A felszín közeli 2–3 km-es felső zónában a 

csökkent nyomás és a szerkezeti mozgások, valamint a kisebb tömörödöttség miatt porózus és hasadékos övben 

jelentős mennyiségben vannak jelen fluidumok (víz, szénhidrogének, oldott gázok), így ebben a zónában a 

vezetés mellett jelentős szerepet kaphat porozitástól függően az áramlással történő hőterjedés is. A harmadik, 

úgynevezett gázfázis megjelenése csak a felszín közeli néhány 10 m-es szakaszon jellemző, így itt a sugárzás is 

megjelenik, mint hőterjedési forma, de szerepe a folyamat egészét illetően alárendelt. 

A hővezetéssel terjedő hőáram (q) értéke függ a hőmérsékletgradienstől (grad T) és a vizsgált kőzet egy anyagi 

jellemzőjétől, az úgynevezett hővezetőképességtől (k): 

(4.1) 
 

 (4.1) 

Adott vízzel telt kőzettestben tárolt hőenergia (H KJ) számításához szükséges a víz és a kőzettestek sűrűségének 

(ρ kg/m3), fajhőjének (c KJ/kgoK) és a kőzet porozitásának (p), valamint a hőmérsékletének és a felszíni 

átlaghőmérséklet különbségének (ΔT oK) ismerete [4.5]: 

(4.2) 
 

 (4.2) 

A leggyakoribb kőzetfajták alapvető hőtani paraméterei a 4.1. táblázatban [24] találhatók. 

4.1. táblázat - A gyakoribb kőzetfajták alapvető hőtani állandói [4.6] 
 

kőzet hővezetőképesség, k (W/mK) fajhő, c (kJ/kgK) 

gabbró 1,9–2,8 1,0–1,1 

bazalt 1,8–2,9 1,2–2,1 

gránit 2,2–3,7 0,9–1,55 

riolit 2,3–2,8 1,1–1,6 

tufák 1,4–2,1 0,9–1,3 

homokkő 1,7–5,0 1,0–3,3 

agyag 0,8–2,8 1,24–3,5 

mészkő 2,2–4,0 1,0–1,6 

agyagpala 1,0–4,0 1,1–1,7 

gneisz 2,0–4,8 1,0–1,2 

kvarcit 5,3–8,5 0,99–1,33 

Termikus felfűtöttség szempontjából a rezervoárokat hőbányászati szempontból három kategóriába: a kis, 

közepes vagy nagy entalpiájú rezervoárok közé sorolhatjuk. A három kategóriát a különböző szerzők eltérően 

határolják el, egyes források nem is különítik el a közepes entalpiájú rezervoárokat. 

4.2. táblázat - A geotermikus rezervoárok osztályozása entalpiájuk alapján [4.2] 
 

  Muffler – 

Cataldi (1978) 
Benderitter – 

Cormy (1990) 
Hochstein 

(1990) 
Nicholson (1993) Axelsson – 

Gunnlaugsson 

(2000) 

kis entalpiájú < 90 oC < 100 oC < 125 oC < 150 oC < 190 oC 
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  Muffler – 

Cataldi (1978) 
Benderitter – 

Cormy (1990) 
Hochstein 

(1990) 
Nicholson (1993) Axelsson – 

Gunnlaugsson 

(2000) 

közepes 90–150 oC 100–200 oC 125–250 oC - - 

nagy entalpiájú > 150 oC > 200 oC > 250 oC > 150 oC > 190 oC 

A 4.2 táblázatból [24] látható, hogy az egyes szerzők különféle megfontolások alapján igen eltérő hőmérsékleti 

intervallumokat jelölnek meg és e téren még nem történt nemzetközi egységesítés, bár időszerű lenne. A 

Benderitter – Cormy féle beosztás felel meg legjobban az utómagmás hidrotermás ásványparagenezisek 

hőmérsékletek szerinti kategorizálásának. A termálvizek többsége azonban nem köthető közvetlenül magmához, 

vagy magma okozta direkt felfűtődéshez, így a hűléskor belőlük kicsapódó ásványi vegyületek (pl. vízkő) sem 

tekinthetők magmás eredetűnek. 

Hazánkban a sajátos medenceszerkezet és porózus, ill. hasadékos hévíztartó rezervoárok kategorizálásához mind 

genetikai, mind energetikai szempontokból a Muffler – Cataldi (1978) beosztás felel meg, így hazai 

meghonosodása [4.7] érthető és elfogadható. 

A földkéreg felső 1 km-ének becsült hőtartalma a világ jelenlegi energiafelhasználásával számolva millió évekre 

elegendő [4.10] Ennek figyelembevételével jogosnak tűnik a geotermikus energiát a megújulók közé sorolni. A 

hő terjedésének korlátos sebessége miatt ugyanakkor szükségszerű definiálni a földhőtermelés 

fenntarthatóságának feltételeit. Az izlandi Orkustofnun Munkacsoport [4.8] meghatározása alapján a termelés 

fenntarthatóságának feltétele egy meghatározható teljesítmény-határérték alatti termelés, mely hosszú ideig 

(szerintük 100–300 évig) biztosítható. E definíció tehát nem tartalmazza a földi hőáram nagyságával kapcsolatos 

aggályokat, elfogadhatónak tartja a kőzettestek lehűtéséből kinyerhető hőmennyiség hasznosítását is, ha az 

kellően lassú. A jelenlegi termelési tapasztalatok alapján nem tekinthetjük fenntartható művelésűnek sem a 

bemutatott erőműveket, sem a legtöbb hévíztermelési módot [4.9] A középtávú gazdaságosság azonban ennél 

nagyobb ütemű hőkitermelést is lehetővé tesz, amennyiben a működtetőnek nem elsődleges célja a 

fenntarthatóság. 

A geotermikus rendszereket földtani helyzetük és hőátadási helyük szerint a következő hőátadási kategóriákba 

osztották [4.10] , melyet a magyar szakirodalom is átvett [4.11] : 

• konvektív geotermikus rendszerek 

• hidrotermikus rendszerek nagy porozitású és permeabilitású környezetben, melyek sekély mélységű 

magma-benyomulásokkal kapcsolatosak 

• cirkuláló rendszerek kis porozitású, repedéses permeabilitású környezetben, normális és nagy regionális 
hőáramú területeken 

• konduktív geotermikus rendszerek 

• kis entalpiájú víztárolók a nagy porozitású és permeabilitású üledéksorozatokban (beleértve a rendellenes 
túlnyomású, litosztatikus nyomású övezeteket is), a normális és kissé magas hőáramú területeken 

• száraz forró kőzet nagy hőmérsékletű és kis permeabilitású környezetben 

A felszín alatti hidrodinamikai áramlási rendszerek adott környezet- és vízföldtani provincia lokális és regionális 

geotermikus viszonyait pozitív vagy negatív módon egyaránt befolyásolhatják. A hidrológiai ciklus hatása 

leginkább a felszín közeli víztárolókban érvényesül, s a mélység felé fokozatosan veszít hatásából. E kapcsolat 

bizonyos mélység alatt meg is szakadhat, különösen, ha nagy kiterjedésű szigetelőrétegek települnek közben. 

A felszín alatti víztípusok közül kiemelkedően legnagyobb jelentősége az ún. meteorikus vizeknek van, amelyek 

aktív résztvevői a hidrológiai ciklusnak, bár annak lassuló szakaszában tartózkodnak. Törések mentén 8–12 km 

mélységig is lejuthatnak, azonban 2000 m alatt már minimálisra csökken jelenlétük. Sekélyebb tárolókból 

történő kitermelés esetén utánpótlódásuk részben vagy egészben megvalósulhat, de a mélységgel ennek 

lehetősége rohamosan csökken. Legmélyebb ismert termálvíztároló rezervoárjaink is 2500 m-es mélységszint 

fölöttiek, a leggyakoribb előfordulási mélységük 600–1200 m közötti. 

1. 4.1. A geotermikus energia hazai adottságai 

i4_2_t


 Geotermikus energia  

 26  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

A geotermikus energia kiaknázási lehetőségeinek meghatározásánál figyelembe vett fizikai paraméterek közül 

az egyik legfontosabb a felszíni hőáram. Ennek értéke elsősorban az Alföldek területén nagy, helyenként a 110 

mW/m2 értéket is elérheti (4.5. ábra), melynek elsődleges oka a vékony kéreg és a mélytörések jelenléte, az 

intenzív konvekció lehetősége. Figyelembe véve, hogy a kőzetek hővezetőképessége között nincs jelentős 

különbség, így a magas hőáram általában nagy geotermikus gradienssel társul. Ez a mutató lényeges eleme az 

energiatermelésnek, ugyanis adott hőmérsékletigény esetén meghatározza a kitermelés hozzávetőleges 

mélységét, így a beruházás költségét is. 

4.5. ábra - A Kárpát-medence és környezetének hőáramtérképe [4.12]> 

 

Mivel medenceterületeinken a termálvíztartó képződmények nagyrészt a pannóniai rétegsorban találhatók, ezért 

hasznos ismeretet nyújt egy olyan térkép (4.6. ábra), amely e képződménysor feküjéig adja meg a geotermikus 

gradiens várható értékét [4.13] 

A tervezhetőség szempontjából lényeges a geotermikus gradiens mélység szerinti változása, ugyanis a 

mélyhőbányászat esetében fokozott anyagi kockázatot jelent az, ha az elérni kívánt hőmérséklet mélyebben 

található, mint a felszíni geotermikus gradiensből az becsülhető lenne. Erre példa az Európai Unió által 

támogatott soultzi project (Elzász), ahol a felszíni nagy geotermikus gradiens 900 m után lecsökkent, és a 200 
oC-os zónát a várt 2000 m helyett 5000 m-en érték el. 

A hőmérséklet (és így a gradiens) változását csak a mélyfúrások hőmérsékletméréseinek általánosításával 

becsülhetjük. Erre vonatkozólag mértékadó mélyfúrási adataink azt mutatják, hogy az üledékekben a 

geotermikus gradiens egy-egy fúrásban csupán kis mértékben változik, általánosságban a növekvő mélységgel 

csökken. A geotermikus gradiens teljes fúrásokra vonatkozó maximális értékei megközelítik a 60 oC/km értéket 

(Kaba EK-1, Hajdúszoboszló-6, Edelény E-475). Sok fúrásunkban ez az érték csupán 40 oC/km körüli, mely 

még mindig kb. egyharmaddal több, mint a világátlag [4.14] 

4.6. ábra - Geotermikus gradiens a pannóniai képződmények feküjéig [4.13]> 
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A megvalósítani kívánt befektetések hő- és hőmérsékletigényeinek megfelelő termelőkutak szükséges 

talpmélysége a fenti adatokból számolható. Hozzávetőlegesen a fürdőüzemi használathoz szükséges 45 oC-os 

hévizet 700–800 m-en, a 60 oC-ot 900–1200 m-en, a 100 oC-ot 1600–2000 m-en érhetjük el (4.7. ábra). A 2500 

m-nél mélyebb zónákat a kompakció miatt vízmentesnek tekinthetjük. Ebből az következik, hogy az 

áramtermeléshez, nagyobb energiakivételhez szükséges nagy hőmérsékletű rezervoárok elterjedése területileg 

igen korlátozott. Legmélyebb fúrásaink (Tótkomlós-I, Derecske-I, Hód-I) alapján bizonyos helyeken 5000 m 

körül érhető el 200 oC körüli hőmérséklet, mely paraméter megegyezik az európai EGS project értékeivel. 

Jelentős különbség viszont a két eset között, hogy ott kb. 1600 m után kristályos kőzetekben kellett fúrni, míg 

hazánkban az említett területeken a kristályos aljzatot rendre 3635 m, 4988 m-en érték el, míg a Hód-I. 5842 m-

es talpmélységével sem érte el a kristályos aljzatot [4.14] 

4.7. ábra - Jellemző átlagos hőmérséklet-mélység diagram néhány Magyarországi 

tájegységen, pirossal kiemelve a Tiszántúlra vonatkozó összefüggés [4.14]> 
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Érdemesnek tartjuk kiemelni azt a tényt, hogy hazánk ugyan világszerte közismerten jelentős geotermikus 

energiával rendelkezik, magas a hőáram és a geotermikus gradiens értéke, valamint viszonylag nagy 

mélységben is rendelkezünk jó vízadó rétegekkel, de még ezek az adottságok sem elegendőek ahhoz, hogy 

jelentős kiterjedésű nagy entalpiájú geotermikus mezőink legyenek, melyek energiáját változatosan és jó 

hatásfokkal lehet átalakítani. Ez nem csupán a magyar lehetőségek csökkenését jelenti, hanem azt, hogy a 

geotermikus energia jelentős mennyiségű kitermelése csak a tektonika és vulkanizmus által kialakított 

különleges hidrogeotermikai rendszerekben és az aktív lemezhatárok, hotspot tevékenység környezetében 

lehetséges. A 200 oC-os kőzethőmérséklet a mélyfúrások tanúsága szerint az ország legnagyobb részén 3000–

4000 m között érhető el, mely a Békési-süllyedék és Makói-árok kivételével legtöbbször az aljzat kristályos 

vagy karbonátos kőzeteinek szintjét jelenti (4.8. ábra). 

4.8. ábra - A 200 oC-os izotermafelület mélysége és konszolidáltsága [4.12]> 
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A hazai környezetben nagy hőmérsékletű kőzettestek éppúgy lehetnek kristályosak (és emiatt pl. EGS 

módszerrel vagy zárt rendszerű hőszonda segítségével termelhető rendszerek) vagy kis porozitású, kis 

konszolidáltságú üledékek. Ez utóbbiakban nem hozható létre másodlagos porozitás, így belőlük 

valószínűsíthetően csak zárt rendszerű, csak a hővezetés jelenségén alapuló hőszondás termelés segítségével 

lehet energiát kinyerni. Az ilyen módon kinyerhető teljesítmény becsléseink szerint jóval alulmúlja az 

ugyanilyen hőmérsékletű víztartó rezervoárokból kinyerhető teljesítményt. 

Hazánkban is előfordulnak olyan túlnyomásos tárolók, melyekben a gyors süllyedés miatt a kompakció nem tud 

kellő ütemben végbemenni, így a közrezárt rétegvíztartókban jelentős túlnyomás alakulhat ki. Bár ezekben a 

rendszerekben a geotermikus gradiens általában kisebb, mint a környezetükben, a nagy mélység miatt a 

hőmérséklet így is nagy lehet, ráadásul a nagy túlnyomás miatt – a H(T,p)=E(T)+pV összefüggés alapján – az 

entalpia (H) nagyobb lehet az azonos mélységben található magasabb hőmérsékletű, de normál nyomású 

rendszerekénél. Az ilyen rendszerekben a termelés megindulása a nyomás és így az entalpia csökkenésével jár, a 

kinyerhető teljesítmény csökkenése a rezervoár kiterjedésétől és a nyomáscsökkenés időbeli ütemétől függ. 

Legjelentősebb túlnyomásos tározóink a leggyorsabban süllyedő Makó-Hódmezővásárhelyi-árokban alakultak 

ki, melyben a mérések tanulsága szerint a porozitás – a gyors süllyedés miatt elmaradó kompakció 

következtében – 2000 m-nél mélyebben alig csökken [4.11]. Ennek viszont fontos következménye lehet, hogy a 

3000–5000 m-es zónákban jelenlevő fluidum segítségével ennek a mélységnek az energiája zárt hőszondás 

kitermelés esetén konvekció segítségével nyerhető ki. 

Nem megkerülhető a hévízbányászattal kapcsolatos geotermikus lehetőségek tárgyalásánál a már korábban 

említett hazai adottság, miszerint a jó vízadók a felső-pannóniai összletek. Így ezen rétegek vastagsága és 

talpmélysége is meghatározó tényező a hévíz hőmérsékletének, és energiatartalmának szempontjából. Így 

azokon a területeken, ahol az alsó-pannóniai összletek vastagabb kifejlődésűek, hiába érhető el mélyfúrással 

magas hőmérsékletű réteg, a hévíztermelés a kis fajlagos vízhozamérték miatt korlátozott. 

A hévízkutatási gyakorlatban a talphőmérséklet mellékes adat, hiszen a kinyert víz hőmérsékletét a beszűrőzött 

vízadószint vizének felszínre érésekor mérhető hőmérséklete jelenti. Több vízadó réteg esetén ezek vizének 

keveredésével így egy hozamarányos átlaghőmérséklettel számolhatunk. Emiatt a kifolyó víz maximális 

hőmérsékletét szokták megadni, ami a felhasználó szempontjából leginkább szükséges paraméter. A legnagyobb 

kifolyó fluidumhőmérséklet a Délkelet-Alföldön Szentes és Szeged közötti sávban és Szentestől keletre az 

országhatárig terjedő sávban mérhető, értéke meghaladja a 90 oC-ot . 70 oC-tól magasabb hőmérsékletek 
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várhatók a Körös–Maros-közén, Mosonmagyaróvár környékén, a nyugati országhatár mentén, és a belső flisöv 

peremein, így Hajdúszoboszló és Debrecen környékén is. 

50 oC-nál melegebb hőmérsékletű vizek már az ország területének kb. feléről kitermelhetők, míg 30 oC-nál 

melegebb víz gyakorlatilag a középhegységeink kivételével mindenhonnan bányászható. Geotermikus 

„nagyhatalmi” státuszunk pontosan abban rejlik, hogy bár a fluidumok kis entalpiájúak, de az ország területén 

sok helyütt, viszonylag nagy mennyiségben elérhetők. 

A geotermikus potenciál számszerű meghatározására számos módszert vezettek be. Ezek közül a legelterjedtebb 

és legegyszerűbb az ún. felszíni hőáram módszer, mely a hővezetéssel (kondukcióval) és nagy hőmérsékletű 

anyagok felszínre kerülésével (konvekcióval) az atmoszféra v. hidroszféra irányába terjedő energiahozamot 

(teljesítményt) adja meg. Ennek konduktív része az átlagos hőáramsűrűség ismeretében számolható, hazánk 

esetében 90–100 mW/m2-es értékkel számolva kb. 8,4–9,3 GW termikus teljesítményt jelent a teljes 

országterületre. 

Sokkal nehezebb megbecsülni a konduktív rész szerepét az energiamérlegben, ugyanis elvben minden olyan 

anyagáramot figyelembe kellene venni, melynek hőmérséklete nem egyezik meg az aktuális felszíni 

hőmérséklettel. Ebbe nem csupán a 30 oC feletti ún. termálkutak hőkivételét (2002-ben 15,2 PJ, azaz közel 500 

MWt), hanem az ennél kisebb hőmérsékletű vizek energiáját is (további 11,4 PJ, azaz 361 MWt) 

beleszámolhatjuk [4.15]. Így összesen mesterségesen (fúrt kutakból) évente kb. 26,6 PJ energia jut a felszínre, 

ami a kondukcióval felszínre kerülő energiának kb. tizede. Ez a számolás ugyanakkor nem tartalmazza a 

természetesen felszínre lépő hőforrások energiaértékeit. A hőárameloszlás területi egyenetlenségeit a 

hőáramtérképekről, a fúrt kutak elhelyezkedésének ismeretében leolvashatjuk. A legjelentősebb becsült 

energiakészletek az Alföldön, főként az Észak-Tiszántúlon találhatók, miközben a legmagasabb hőfokú 

pannóniai víztárolók a délkelet-alföldi süllyedékekben találhatók. 

Elkészült Magyarország geotermikus készletének térfogati módszerrel történő meghatározása [4.16] melyhez az 

adathiányos helyeken interpoláció volt szükséges, ami az eredményt becslés jellegűvé teszi. Az 5000 m-es 

rácstávolsággal a vízadókra külön-külön és együtt is meghatározták a hővagyonunkat, melynek értéke 5000 m-

es mélységig számolva 60416 EJ. Ennek kb. huszad része, kb. 2652 EJ köthető a felszín alatti vizekhez. A 

viszonylag kis mélységekben elérhető felső pannóniai víztartók kőzetvázában 4030 EJ energia tárolódik, ebben 

a zónában a vizek hőtartalma 636 EJ (4.9. ábra, idézve [4.15]). 

4.9. ábra - Kőzetvázban, pórusvízben és együttesen tárolt hőmennyiségek modellezett 

értékei [4.15]> 
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Q: negyedidőszak; Pa2: felső pannóniai; Pa1: alsó pannóniai, Pre-Pa: pannóniai és az aljzat között; 2500 m-ig; 

5000 m-ig 

Ennek segítségével kirajzoltatható a pannóniaitól fiatalabb porózus tározók fajlagos energiatartalma, mely 

kifejezés alatt a pannóniai feküig raktározott összes energiát értjük. Így az értékben együtt fejeződik ki a 

legfiatalabb üledékeink vastagsága, hőmérséklete és víztartalma is. A fajlagos energiaértékek maximumai 

szintén a Dél-Alföld keleti észén és a Kisalföldön találhatók (4.10. ábra). 

4.10. ábra - A felső-pannóniai-negyedidőszaki üledékekben tárolt energia GJ/m2-ben 

kifejezett fajlagos mennyisége [4.14]> 

 

Mindkét becslési módszer teljes energiakészletre vonatkozik, azonban ennek kitermelhetőségére, és a kitermelés 

lehetséges ütemére nem ad felvilágosítást. E hiányosságban rejlenek bizonyos beruházói kockázatok, mivel egy 

kiépített hőkivételi rendszer gazdaságossága meghatározó módon függ a kitermelés ütemétől, s kevésbé annak 

hosszútávú élettartamától, fenntarthatóságától. A bizonytalanul ütemezhető jelleg miatt nehéz előtervezési 

szinten e készletekhez rendelni a kitermelésükhöz optimális műszaki rendszereket. 

Szokásos ún. dinamikus készletbecslést alkalmazni, melyben a kitermelés lehetséges hozama is figyelembe van 

véve, melyet gyakran numerikus modellezéssel támogatnak. Magyarország esetében elvégzett becslések arra 

utalnak, hogy a visszasajtolással kitermelhető dinamikus hévízkészlet mennyisége 380 millió m3/év. Ebből 

évente – átlagosan 40 oC-os lehűtéssel számolva – 63,5 PJ energia nyerhető ki. 

Debrecen esetében az 1000 m körüli vízadószintekben elérhető vízhőfok 55–75 oC (4.11. ábra). Egy kút 

telepítésekor a várható vízhozam 500–600 l/perc körüli, így a kitermelhető energia hőteljesítménye 1,5–2 MW. 

Az ebből kinyerhető energia tényleges mennyiségét az alkalmazott eljárások határozzák meg. 

4.11. ábra - Felső-pannóniai porózus hévíztározók kitermelhető, kifolyó vizének 

legvalószínűbb hőmérsékleti értékei [4.17]> 
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2. 4.2. A geotermikus hő-hasznosítás 

A viszonylag alacsony hőmérsékletű termálvizeket hazánkban nagy mértékben balneológiai célokra használják 

(fürdők, főleg gyógyfürdők ellátására, valamint gyógyvíz forgalmazásra), kisebb mértékben az ivóvízellátásban 

(ipari vízként is) hasznosul. Jelentős mértékben használják mezőgazdasági (növényházak, állattartó telepek 

fűtésére, valamint szárításra) célokra (l. 4.3. táblázat [32]). Kifejezetten energetikai célú hasznosítása (fűtés, 

használat-melegvíz előállítás, elektromos áramtermelés) jelenleg még nem kielégítő. 

A közepes és kis entalpiájú geotermikus energiát kiválóan hasznosíthatjuk a központosított hőellátásban. A 

hőhasznosítás történhet termálvíz kitermeléssel és kitermelés nélkül. A kis hőmérsékletű kitermelés nélküli 

rendszerek az 50–150 m mély földszondákkal működő hőszivattyúk. Kis hőmérsékletű termálvíz kitermelése 

esetén is alkalmazhatunk hőszivattyú berendezéseket csakúgy mind a kitermelt nagy hőmérsékletű termálvíz 

többcélú hasznosítása esetén, amikor a folyamat végén a 20-30 oC hőmérsékletű termálvíz hőenergiáját is 

hasznosítani szeretnénk a visszatáplálás előtt. 

Hő hasznosítás termálvíz kitermeléssel [4.2].  

A központosított hőellátás termálvízzel történhet: 

• Közvetlenül, amikor a termálvíz kedvező fizikai és kémiai tulajdonsággal rendelkezik, nem hajlamos 
üledékképzésre, nem fejt ki korróziós hatást a csővezetékekre, berendezésekre. A termálvíz ebben az esetben 

közvetlenül a fogyasztóhoz jut. Ebben az esetben a termálvízzel közvetlenül fűthetjük az épületeket és 

elláthatjuk a használati melegvizes berendezési tárgyakat. 

• Közvetetten, amikor a termálvíz kedvezőtlen kémiai és fizikai tulajdonsággal rendelkezik. Ebben az esetben 
termálvíz a hőhasznosításban mint primer közeg szerepel és hőcserélő közbeiktatásával megfelelően kezelt 

szekunder közeg szállítja a hőt a fogyasztóhoz. Ebben az esetben a fogyasztók alapvetően: 
 

- fűtési rendszerek, 
- használati melegvíz-termelő rendszerek, 
- abszorpciós hűtőgépek lehetnek. 

4.3. táblázat - Hévíz kutak hasznosítás szerinti megoszlása a kifolyóvíz hőmérséklete 

szerint 2004. január 1-i állapot [4.18] 
 

  Hőfok 

(oC) 
30,0-

39,9 
40,0-

49,9 
50,0-

59,9 
60,0-

69,9 
70,0-

79,9 
80,0-

89,9 
90,0-

99,9 
>100 Összes

en 
Arány 

(%) 

Haszno Fürdő 73 118 50 33 9 2 4 0 289 20,20 

i4_3_t
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  Hőfok 

(oC) 
30,0-

39,9 
40,0-

49,9 
50,0-

59,9 
60,0-

69,9 
70,0-

79,9 
80,0-

89,9 
90,0-

99,9 
>100 Összes

en 
Arány 

(%) 

sítás 

(kút db) 
Ivóvíze

llátás 
203 30 7 0 0 0 0 0 240 16,80 

Mezőg

azdaság

i 

73 17 15 17 17 20 33 0 192 13,40 

Ipari 44 13 11 5 5 3 1 0 82 5,70 

Komm

unális 
1 2 2 1 5 1 5 0 17 1,20 

Többcé

lú 
6 17 13 29 16 5 0 1 87 6,10 

TERM

ELŐ 

KUTA

K 

400 197 98 85 52 31 43 1 907 63,47 

Visszas

ajtoló 
0 0 5 8 1 1 0 0 15 1,10 

Zárt 

(lezárt) 
119 44 21 20 10 6 4 1 225 15,80 

Észlelő

kút 
48 33 10 3 4 0 0 0 98 6,90 

Selejt 113 44 10 13 1 1 2 0 184 12,90 

Kutak száma 

(db) 
680 318 144 129 68 39 48 2 1429 100 

Százalék (%) 47,6 22,3 10,1 9,03 4,76 2,73 3,43 0,14 100 100 

A termálvíz termelőkútból való kivétele, és a hasznosítási rendszer kapcsolata alapján a geotermikus rendszer 

lehet: 

• Nyitott, ha a termálvíz a termelő kútból való kivétel majd hasznosítás után közvetlenül a víztárolóba, vagy 
közvetlenül elvezetőcsatornába kerül. A termálvizet a saját túlnyomása vagy szivattyú juttatja a fogyasztóhoz, 

és lehűtése után jut a befogadó víztárolóba. Ezekben a rendszerekben a rezervoárok energiáját úgy juttatják a 

felszínre, hogy a rezervoár víz-, illetőleg gőztartalmát emelik ki. A telep hőtartalmának (hőmérsékletének) 

csökkenése mellett számolni kell a rétegnyomás csökkenésével, viszonylag jelentős tömörödéssel, az oldott 

anyagok koncentrációjának változásával is. A hőkinyerés után számolni kell a lehűlt, de gyakran a 

környezeténél még melegebb, nagy oldottanyag-tartalmú víz elhelyezésének környezeti-gazdasági 

problémáival. A használt termálvizek felszíni elhelyezése történhet csatornahálózatba, de gyakran a vizet 

hűtési és elszikkasztási célból felszíni vizekbe (csatornákba, tavakba) juttatják. Ezekben az esetekben 

környezetterhelési, környezetszennyezési bírságot kötelesek fizetni, hiszen nem csupán a hőszennyezés 

jelentős, hanem nagy Ca2+ és HCO3
- -ion koncentráció esetén mészkiválás, magas Na+ -tartalom esetén pedig a 

talaj szikesedése következhet be. 

• Zárt, ha a felhasznált termálvíz visszatápláló furaton visszasajtolással jut az eredeti víztartó rétegekbe. Egyes 
szakirodalmak zárt rendszerű hőbányászat alatt azt a technológiát értik, amely szerint a rezervoár energiáját 

egy zárt rendszerben keringetett fluidum veszi fel, és ez a fluidum juttatja fel a hőenergiát a felszínre. Így a 

rétegnyomás alig csökken, a felszín alatti vizek oldottanyag-tartalma nem, vagy minimálisan változik, és nem 

jut a felszínre, így a kútszerelvényekben, hőcserélőben stb. nincs korrózió és vízkőképződés. Zárt rendszerben 

termelnek a hőszivattyús rendszerek (horizontális kollektorok és vertikális szondák) jelentős része és néhány 

egyedi kivitelezésű mélyhőszonda, melyek energiája akár áramtermelésre is alkalmas lehet [4.19]. 

Magyarországon a kitermelt termálvizek sótartalma, vegyi alkata a közvetlen hő hasznosítást nem teszi lehetővé. 

A kizárólag energia hasznosítás céljából kitermelt termálvizet –219/2004. (VII.21.) Korm. rendeletben 

megfogalmazottak szerint – vissza kell táplálni, így a nyitott rendszer sem megfelelő műszaki megoldás. 
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A 4.12. és a 4.13. ábrákon egy közvetlen nyitott, és egy közvetett nyitott rendszerű fűtés kapcsolási rajza, a 

4.14.ábrán pedig egy követett zárt rendszerű fűtés sémája látható. 

4.12. ábra - Közvetlen nyitott rendszer, sorba kapcsolt különböző hőmérsékletű fűtési 

rendszerrel [4.2]> 

 

1 - gázleválasztó, 3 - szivattyú, B (4)– tartalék kazán (csak a régi rendszerekben), 5 – hőleadók (izlandi példa) 

4.13. ábra - Közvetett nyitott rendszer (1 - gázleválasztó, 2 – hőcserélő,3 - szivattyú, B 

(4) - tartalék kazán (csak a régi rendszerekben), 5 - hőleadók) [4.2]> 

 

4.14. ábra - Használati melegvíz előállítására és épület fűtésére szolgáló közvetett zárt 

rendszer (1-gázleválasztó, 2-hőcserélő, 3-szivattyú, 4-hőleadó, 5-HMV tároló) [4.2]> 
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Geotermikus energia hasznosítása hőszivattyús rendszerekkel.  

A geotermikus energia hasznosítása hőszivattyúval történhet: 
 
• Termálvíz kitermeléssel (ahogy ezt az 4.15. és 4.16. jelű egyszerű ábrákon látható) kis hőmérsékletű fluidum 

esetén illetve többcélú termálvíz hasznosításakor. 
• Kitermelés nélkül, zárt, indirekt típusú, víz primer közeggel működő. 
• Kitermelés nélküli, direkt elpárologtatós, hűtőközeggel működő. 

4.15. ábra - Közvetett nyitott rendszer, kis hőmérsékletű termálvíz esetén. [4.2]> 

 

(1 - gázleválasztó, 3 - szivattyú, B (4)– tartalék kazán (csak a régi rendszerekben), 5 - hőleadó, 6 – hőszivattyú) 

(izlandi példa) 

4.16. ábra - Közvetlen nyitott rendszer. (1 - gázleválasztó, 2– tartalék kazán (csak a régi 

rendszerekben), 3 - hőleadó, 4 – hőszivattyú) (izlandi példa) [4.2]> 
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Hőszivattyúk működési elve:  

A hőszivattyú olyan berendezés, amely zárt rendszerben áramló munkaközeg segítségével egy tér adott 

hőmérsékletén hőenergiát vesz fel, és amit mechanikai vagy hőenergia közbeiktatásával, egy nagyobb 

hőmérséklet szintre emel, és a nagyobb hőmérsékleten lévő energiát egy másik térben leadja (4.17. ábra). A 

hőszivattyú fűtési üzemmódban működik, ha a nagyobb hőmérséklet szinten lévő leadott energia a hasznos 

energia, és hűtési üzemmódban akkor, ha a kis hőmérséklet szinten történő hőelvonás a hasznos energia. 

A hőszivattyú legfontosabb elemei: 
 
• kompresszor, 
• kondenzátor (cseppfolyósító) 
• expanziós szelep (adagoló szelep) 
• elpárologtató (elgőzölögtető) 

4.17. ábra - A hőszivattyú működési sémája. [4.2]> 
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A hőszivattyúban végbemenő idealizált Carnot körfolyamat során a következő állapotváltozások zajlanak le, (a 

4.18. ábra jelöléseivel): 
 
√ 1-2 izentropikus kompresszió (kompresszor) 
√ 2-3 izotermikus hőleadás (kondenzátor) 
√ 3-4 izentropikus expanzió (expanziós szelep) 
√ 4-1 izotermikus hőfelvétel (elpárologtató) 

Az ábrán a  a kondenzátorban hasznosított hőáram, az elpárologtatóban felvett hőáram  , a Pv a 

kompresszor működtetéséhez szükséges teljesítményigény. A Tc a fűtési hőmérséklet (kondenzátornál), a T0 a 

környezeti hőmérséklet (elpárologtatónál). 

A hőszivattyú idealizált körfolyamatának teljesítménytényezője az ábra jelöléseivel a következő: 

(4.3) 
 

 

(4.3) 

Az idealizált körfolyamat teljesítménytényezője annál nagyobb, minél nagyobb a környezeti hőmérséklet és 

minél kisebb a fűtési hőmérséklet. 

4.18. ábra - Ideális Carnot körfolyamat [4.2]> 

 

A hőszivattyú három üzemmódban dolgozhat: csak fűt, csak hűt és egyszerre hűt és fűt. 

A fűtési és hűtési teljesítménytényezőkre az angol nyelvű irodalom általánosan használja a COP („coefficient of 

performance” kifejezést) jelölést. A fűtési teljesítménytényező a leadott termikus teljesítmény és a felvett 

elektromos teljesítmény hányadosa. Általánosan megfogalmazva, a leadott hasznos hőteljesítmény hányszorosa 

a működtetéshez felhasznált hajtási teljesítménynek A hűtési teljesítménytényező a hűtési teljesítmény és a 

felvett elektromos teljesítmény hányadosa. 

EER (Energy Eficiency Ratio) egy adott munkapontban a berendezés leadott teljesítménye és a felvett összes 

elektromos teljesítmény (beleértve a szivattyúk, ventilátorok stb. is) hányadosa. Megmutatja a berendezés 

hatékonyságát egy adott terhelésen, jellemzően a maximális teljesítményen. 

ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio) Mivel a folyadékhűtők és klímaberendezések ritkán 

üzemelnek teljes terhelésen, az igazi hatékonyságukat a valós működésre vonatkoztatva, vagyis a 

részterheléseket is figyelembe vevő mutatóra van szükség. 
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A hőszivattyúk teljesítménytényezője is változhat az év folyamán, a hőforrás (elpárologtató primer oldali) 

hőmérsékletének változásával, és a kondenzátor szekunder oldali közeg hőmérsékletének változásával, ezért az 

egy évre vonatkozó energiaszám (éves munkaszám) pontosabb képet ad a hőszivattyúról. 

A hőszivattyúkat csak és kizárólag azonos hőmérséklet viszonyok mellett lehet COP szám alapján 

összehasonlítani. A gyártmánykatalógusok a berendezések teljesítményadatait, COP értékét 0 oC primerközeg, 

és 35 oC fűtési előremenő hőmérsékletek esetére (5 oC-os Δt-nél) adják meg. A COP az EN 255 szerint 0/35 oC 

mellett 10 K-es hőmérséklet-különbséggel kb. 5 – 6 %-kal magasabb, mint az EN 14511 szerint. 

Hőszivattyúk meghajtási módjai: 

A hőszivattyú kompresszorát működtető energia szerint lehet: 
 
- elektromos, 
- gázmotoros, vagy 
- szorpciós hőszivattyú. 

A ma használatos hőszivattyúk többsége kompressziós, tehát egy kompresszor segítségével emeli meg annak a 

speciális anyagnak, munkaközegnek a hőmérsékletét, mely a hőt szállítja. A hőenergia forrása több helyről is 

származhat, a hőszivattyú működésének energiaforrása ettől független. A befektetett energia a kompresszor 

működéséhez szükséges. Amennyiben elektromos hőszivattyúról van szó, akkor a kompresszort elektromos 

motor hajtja. Elektromos áram forrása lehet napenergia, szélenergia, továbbá egyéb bioenergiák. Az elektromos 

hőszivattyú leggazdaságosabb formája, amikor a kompresszor működéséhez felhasznált energiát is a 

környezetből nyerjük, amire a napkollektor lehet egy megfelelő eszköz. Amennyiben a beruházás csak az 

erőműből érkező elektromos áram felhasználását teszi lehetővé, akkor is lehet gazdaságos a hőszivattyú. 

Hőszivattyúk lehetséges hőforrásai:  
 
• Levegő 
• Talajvíz 
• Földkollektor 
• Földszonda 
• Hulladékhő 

Termálvíz hasznosítása kitermelés nélkül direkt elpárologtatós rendszerrel .  

Némely országokban kizárólag fűtési céllal, kísérleteznek olyan kialakításokkal amikor a talajban elhelyezett 

csőrendszer maga az elpárologtató. Ebben az esetben a csővezetékekben nem közvetítő közeget (vízet, 

sóoldatot, glikolos oldatot) keringtetünk, hanem a hűtőközeget, amelyet a hőszivattyú kompresszora keringtet. A 

csőhálózatot általában vékony (1 mm) műanyag bevonatos 12-14 mm átmérőjű rézcsőből építik. A műanyag 

bevonat megvédi a vezetéket a korróziótól. 

Kísérleteznek a vízszintes és függőleges csőszonda kialakításokkal is. Ennek a kialakításnak vitathatatlan 

energetikai előnyei vannak, az alacsony előremenő vízhőmérsékletű jól megtervezett fűtési rendszerek esetében 

(falfűtés, padlófűtés) a COP>5 is lehet. 

Ezek az előnyök a következőkből adódnak: 

• a talaj oldali hőcsere direkt, a keringetett hűtőközeggel történik, kiiktatva egy lépcsőt a víz/talaj és a 
víz/hűtőközeg kétlépcsős, hagyományos rendszer helyett, 

• nem szükséges a talaj oldali hőcserélőben a közeg keringetésére még egy szivattyút alkalmazni, amely 
lerontja a rendszer energetikai hatékonyságát, ugyanis a hűtőközeget maga a kompresszor keringeti, 

• a rézcsövek hőátadása sokkal jobb, mint a vizes rendszereknél alkalmazott KPE csöveké, ezért rövidebb 
szakaszokra van szükség, kevesebb földmunkával kialakíthatóak. 

Hogy nem alkalmazzuk tömegesen ezt a rendszert, annak az az oka, hogy nagyon sérülékeny, és rendkívül 

nehezen javítható. Ha a talajszonda megsérül, elszökik a hűtőközeg (amelynek ára jelenleg kb. 15-szöröse a 

glikolos oldaténak). A talajban elhelyezett csőhálózat nehezen hozzáférhető és javítható, nehéz a szivárgást 

megtalálni. Ezen túlmenően rendkívül pontosan kell a direkt elpárologtatós csőrendszert megtervezni és 

megépíteni, mert egészen kis tévedés is felborítja a hűtőköri egyensúlyt, és pont az ellenkező hatást érjük el, 



 Geotermikus energia  

 39  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

nagyon pazarló lesz a rendszer vagy egyáltalán nem működik. Ezzel szemben a vizes rendszerek könnyen 

telepíthetőek, könnyebben javíthatóak, és a méretezésnél is nagyobb szabadságunk van. 

A direkt elpárologtatós rendszerek képezhetik a jövő energetikailag hatékonyabb megoldását, de egyenlőre nem 

biztonságos az alkalmazásuk. 

3. 4.3. A geotermikus villamosenergia hasznosítás 

Ahhoz, hogy a geotermikus energiát villamosenergia-termelésre használjuk, előfeltétele hogy a primerenergia-

forrásként szóba jöhető geotermikus energia megfelelő hőmérsékletű, entalpiájú fluidummal kerüljön felszínre, 

és kellően koncentráltan és kellő mennyiségben álljon rendelkezésre. Napjaink technikai fejlettsége szerint 

gazdaságosan kiaknázható geotermikus "hőforrások" általában 3000 méternél kisebb mélységben találhatók. 

Ilyen energiaforrások Izlandon, Új-Zélandon, az Amerikai Egyesült Államokban, Olaszországban, 

Oroszországban és Délkelet-Ázsiában találhatók, s mindenütt az ún. aktív lemezszegélyek magmatizmusával 

hozhatók összefüggésbe. 

A geotermikus erőművek előnye, hogy képesek folyamatos energiatermelésre, egyes más megújuló erőforrást 

használó energiatermelési módoktól eltérően nincs a termelésnek napi, évszakos vagy időjárásfüggő ingadozása. 

Változhat azonban a rétegnyomás, a fluidum időegység alatt kitermelhető mennyisége, geokémiai jellege. 

Villamosenergia-termelési célokra száraz gőz, nedves gőz, illetve forróvíz fluidummal felszínre jutó 

geotermikus energia egyaránt hasznosítható. A 150–180 oC-nál kisebb hőmérsékletű forróvíz illetve gőz nem 

kifejezetten erőművi forrás. 

A geotermikus energia villamosenergia-termelési célú hasznosításának főbb technológiái a következők: 

• túlhevített (száraz) gőzzel működő, erőművi körfolyamattal, 

• közvetlen kigőzölögtetéssel, és egy illetve két nyomású közvetett gőztemeléssel működő körfolyamattal, 

• kettős ciklusú erőművi körfolyamattal megvalósított technológia. 

Műszaki szempontból a legegyszerűbb megoldás akkor adódik, ha a geotermikus energia száraz gőz formájában 

áll rendelkezésre (4.19. ábra). A túlhevített gőz hőmérséklete jellemzően 180–185 oC, nyomása 0,8–0,9 MPa. 

Vannak azonban olyan geotermikus erőművek, amelyek esetében a gőz hőmérséklete nagyobb, 300–350 oC, s 

ennek megfelelően a nyomása is nagyobb. Ezekben az erőművekben a nagy telephőmérsékletnek köszönhetően 

az energiaátalakítás viszonylag nagy hatásfokú (elérheti a 60 %-ot), a szükséges berendezések egyszerűbbek a 

többi erőműhöz képest, így telepítésük fajlagos ára a legkedvezőbb az erőművek között. Ebben az esetben 

úgynevezett nyitott körfolyamatú gőzerőművi technológia alkalmazható, természetesen abban az esetben, ha a 

gőz nem tartalmaz olyan gázokat vagy sókat, amelyek ellehetetlenítik a közvetlen alkalmazást. A 

konvencionális gőzerőművi technológiához képest ebben az esetben a gőzkazán mint technológiai főberendezés 

elmarad. A kondenzátumot általában visszasajtolják a földkéregbe, annak érdekében, hogy az adott terület 

vízháztartása ne boruljon fel. Széleskörű telepítésének gátat szab, hogy a szükséges 240 oC-nál nagyobb 

hőmérsékletű rezervoárok elterjedése korlátozott, így ez a technológia csak nagyon kevés helyen alkalmazható. 

Izlandon, az Amerikai Egyesült Államokban, Olaszországban, Új-Zélandon, Délkelet-Ázsiában található példa 

ilyen technológia alkalmazására. 

4.19. ábra - A szárazgőz erőmű blokksémája [4.2]> 
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A geotermikus energiaforrások többségében a geotermikus energia forró víz formájában áll rendelkezésre. A 

mélyben uralkodó nagy nyomás miatt ugyanis a munkaközeg elsődlegesen mindig folyadék halmazállapotú. A 

rendelkezésre álló forró vízből többféle módon állítható elő gőz. Lehetséges hőcserélő segítségével zárt 

körfolyamatú, egynyomású gőzerőművi technológia alkalmazásával. Van példa hőcserélő nélküli egynyomásos 

kigőzölögtetésre is (4.20. ábra), de létezik kétnyomásos közvetlen kigőzölögtetéses technológia is. Ez utóbbi két 

esetben értelemszerűen nyitott gőzerőművi körfolyamatról van szó. A forróvíz, ha hőmérsékletéhez tartozó 

telítési nyomástól kisebb nyomású térbe jut kigőzölög. A közvetlen kigőzölögtetés hátránya, hogy telített 

gőzöket eredményez, azaz nincs lehetőség túlhevítésre. A másik hátrány, hogy a nyitott gőzerőművi 

körfolyamat esetében nincs lehetőség a tápvíz előmelegítésére. Összességében azonban a nyitott körfolyamatú 

geotermikus gőzerőművek hatásfoka magasabb, mint a hőcserélős, zárt körfolyamatú geotermikus erőműveké, 

mert a gőztermelés termodinamikai átlaghőmérséklete nagyobb. 

4.20. ábra - Egyszeres kigőzölögtetős erőmű blokksémája [4.2]> 
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Abban az esetben, ha a rendelkezésre álló gőz, vagy a forró termálvíz 150 oC-nál alacsonyabb hőmérsékletű, a 

villamosenergia-termelés a bináris Rankine-ciklusú vagy Kalina körfolyamat alkalmazásával lehetséges. A 

bináris körfolyamatok alkalmazása jelentősen kiterjeszti a geotermikus energia villamosenergia-termelési 

célokra való alkalmazásának lehetőségeit, az esetek túlnyomó többségében ugyanis az adott geológiai, technikai 

vagy gazdasági feltételek nem teszik lehetővé 150 oC-nál magasabb hőmérsékletű gőz előállítását. Ezekben az 

erőművi blokkokban a kitermelt fluidum energiáját hőcserélőn keresztül egy a víznél alacsonyabb forráspontú 

fluidumnak adják át, így hozva létre a turbinahajtáshoz szükséges gáz halmazállapotot (4.21. ábra). Azonos 

tömegáram mellett a kisebb hőmérsékletű, folyékony halmazállapotú víz belső energiája jóval kisebb, mint a 

fent említett technológiákban szereplő gőznek, melynek következtében az erőművek hatásfoka 10 % körüli, így 

ezek az erőművek általában csak néhány MW (1–50 MW) elektromos teljesítményre képesek a jelenlegi 

ismereteink szerint. A geotermikus energiát hasznosító bináris körfolyamatot megvalósító rendszerek fajlagos 

beruházási költségei azonban jelentősen meghaladják az előzőekben említett technológiák beruházási költségeit. 

4.21. ábra - Segédközeges erőmű blokksémája [4.2]> 
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4.4. táblázat - Geotermikus alapú elektromosáram-termelés teljesítménymutatói a világ 

országaiban [4.2] 
 

ország beépített kapacitás (MWe) éves energiatermelés (2003) 

(TWh/év) 

Ausztrália 0,2 0,5 

Ausztria 1,2 3,2 

Costa Rica 163 1145 

El Salvador 151 967 

Franciaország 15 102 

Fülöp-szigetek 1930 9253 

Guatemala 33 212 

Izland 202 1483 

Indonézia 797 6085 

Japán 535 3467 

Kenya 129 1088 

Kína 28 96 

Mexikó 953 6282 

Németország 0,2 1,5 

Nicaragua 77 271 

Olaszország 791 5340 

Oroszország 79 85 

Pápua Új-Guinea 6 17 

Portugália 16 90 

Thaiföld 0,3 1,8 

Törökország 20 105 
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ország beépített kapacitás (MWe) éves energiatermelés (2003) 

(TWh/év) 

Újzéland 435 2774 

USA 2564 17917 

Összesen:  
8933 56786 

A világ geotermikus eredetű áramtermelése 2003-ban kb. 57 PWh/év volt (4.4. táblázat [42]), mely a teljes 

áramtermelésnek 0,3 %-a. A geotermikus erőművek – más erőművekhez képest – csekély fajlagos üvegház-

hatású gáz kibocsátásukkal, a nagy üzemóraszámukkal, a segédközeges erőművek széles telepíthetőségével 

versenyképes társai lehetnek a helyi igényeket ellátó, kis teljesítményű szénhidrogén-bázisú erőműveknek. 

Jelenleg a geotermikus eredetű elektromosáram-előállítás az EU-belül csupán Olaszországra, Németországra, 

Ausztriára, Franciaországra és Portugáliára korlátozódik. Német és osztrák területen csupán egy-egy kis 

teljesítményű segédközeges erőmű épült, míg Franciaország és Portugália esetében a jobb adottságú Európán 

kívüli megyéikben találhatóak az erőművek. A nem EU-tag Izland esetében mind az áramtermelés, mind a 

közvetlen hasznosítás jelentős értékű (lásd 4.4. fejezet [50]-ben leírt esettanulmányt). 

Magyarországon jelenleg a geotermikus energiát az energiaellátásban kizárólag hőhasznosításra fordítják, 

villamosenergia-termelés nincs, ez utóbbira jelenleg még csak egy kisérleti projekt született (MOL Rt. 

Iklódbördöce), miközben a világon már 2006 végén mintegy 440 geotermikus erőművi blokk működött, közel 9 

ezer MW összkapacitással. 

A kapcsolt energiatermelés a megújuló forrásokra támaszkodó villamosenergia-termelés növelése 

elengedhetetlen. 

A kis hőmérsékletszintű hő hasznosítása a villamosenergia-termelésben.  

A kis hőmérsékletű hőforrások (hulladékhő, földhő) hasznosítása a koncentrált energiatermelésben és az olcsó 

tüzelőanyagú erőművekben eddig nem bizonyult gazdaságosnak. A környezetvédelmi meggondolások 

fokozódásán túl a decentralizált energiatermelés és a drágább tüzelőanyagok újra felvetik, hogy lehetséges-e, és 

indokolt-e a kis hőmérsékletszinten rendelkezésre álló hőt helyben, mikroegységekben hasznosítani. Az is 

kérdés, hogy a hasznosításban a hőellátás mellett hogyan alakulnak a kizárólagos villamosenergia-termelés és a 

kapcsolt energiatermelés lehetőségei. 

4.22. ábra - Kis hőmérsékletű termálvíz reverzibilis energiaátalakításának változatai 

[4.20]: a) kondenzációs villamosenergia-termelés; b) kondenzációs villamosenergia-

termelés hőellátásra; c) ellennyomású villamosenergia-termelés hőellátással 

 

A kis hőmérsékletű termálvíz hasznosítási lehetőségét villamosenergia-termelésre és hőellátásra három 

változatban vizsgáljuk [4.2], [4.20] (4.22. ábra), a rendelkezésre álló termálvíz hőmérséklete T1, a környezeti 

hőmérséklet T0 a termálvíz hőtartalma Q0. A termálvizet a hasznosításkor T0-tól nagyobb Th hőmérsékletig 

i4_4_t
i4_4_f
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hűtjük le . Azt feltételezzük, hogy a közvetlen és a kapcsolt villamosenergia-termelés folyamatai 

veszteségmentesen valósulnak meg a megjelölt hőmérséklethatárok között [4.2], [4.20]. 

a. Abban az esetben, ha a termálvízből kizárólag villamos energiát termelünk, az eszményi hatásfok különböző 
hőmérséklet értékek mellett is igen alacsony 

A villamosenergia hatásfoka: 

(4.4) 
 

 

(4.4) 

Abban az esetben, ha t1=120 oC t0=10 oC és th=30 oC a termálvíz hasznosítás elméleti, eszményi hatásfoka 

közvetlen villamosenergia-termelés esetén: 15,4 %. 

Természetesen az eszményi hatásfok érzékenyen nő a T1 termálvíz növekedése esetén, a T0 

környezeti/kondenzációs hőmérséklet csökkentésével számottevően nő, vagyis fontos az alacsony (mínusz) 

környezeti hőfokszint kihasználása, a hasznosítás Th hőmérsékletétől eltérően függ, befolyása a nagyobb 

hőmérsékletű termálvizeknél mérséklődik. 

b. Abban az esetben, ha a termálvizet T1 és Tf hőmérséklet között közvetlen villamos-energia-termelésre, Tf és 

Thh között fűtésre hasznosítjuk, a kvázi kapcsolt energiatermelés eszményi villamos részhatásfoka: 

(4.5) 
 

 

(4.5) 

és eszményi termikus hatásfoka: 

(4.6) 
 

 

(4.6) 

A Q0 hőtartalomra vetített mennyiségi hatásfok: 

(4.7) 
 

 (4.7) 

A termikus részhatásfok értéke t1=120 oC, tf =80 oC, t0=10 oC hőmérsékleteknél 44,4 %, míg a villamos 

részhatásfok 9,7 %-ra adódik és a rendszer Q0 hőtartalomra vetített mennyiségi hatásfoka 54 %. A 

mennyiségi hatásfok kis értékét részben a nem teljes hőhasznosítás, részben a kondenzációs villamosenergia-

termelés nagy disszipációs vesztesége okozza 
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c. Abban az esetben, ha kapcsolt (ellennyomású) energiatermelést hajtunk végre, a T1 és Tf hőmérséklet között a 

termálvizet villamosenergia-termelésre, Tf és Th között közvetlen fűtésre fordítjuk, az eszményi villamos 

részhatásfok a fenti példában alkalmazott hőmérsékletek figyelembe vételével 2,13 %-ra, míg az eszményi 

termikus részhatásfok 69 %. Ebben az esetben a legkedvezőbb a mennyiségi hatásfok 71,13 %, az 

energiaarány viszont kedvezőtlenebbül alakul. 

A bemutatott számértékek mindegyik változatban azt jelzik, hogy a kishőmérsékletű termálvíz hasznosítása 

közvetlen villamosenergia- és kapcsolt energiatermelésre még eszményi viszonyokat feltételezve sem 

hatékony. Úgy tűnik, hogy előnyösebb a termálvizet közvetlenül hőellátásra felhasználni, hiszen 

hőmérsékletszintje nem nagyobb, mint távhőrendszereink szokásos (egyébként magas) hőmérséklete. 

A valóságos energiaátalakítás jellemzői természetesen még kedvezőtlenebbek a körfolyamat és a 

berendezések veszteségei miatt. 

Geotermikus vízgőz-körfolyamatok.  

A kis hőmérsékletű termálvizet – ahogy az előzőekben ezt már említettük – hasznosíthatjuk kondenzációs 

vízgőzerőműben. A gőztermelés történhet közvetlenül kigőzölögtetéssel vagy közvetve gőzfejlesztőben, egy 

vagy több nyomásfokozatban. A kis hőmérsékletszint miatt a gőz túlhevítését elhagyjuk. 

A 4.23. ábra a termálvíz egyfokozatú közvetlen kigőzölögtetését mutatja. Kigőzölögtetéssel p1 nyomású, Ts1 

hőmérsékletű, mg tömegáramú telített gőzt termelünk, amit a gőzturbinába vezetünk. A kigőzölögtetéssel és a 

tápvíz-előmelegítéssel a termálvizet T1 hőmérsékletről Tf -re hűtjük le. A villamosenergia-termelésre fordított 

hőteljesítmény: 

(4.8) 
 

 (4.8) 

a kinyert villamos teljesítmény Pk. A reverzibilis hőkörfolyamathoz képest a hatásfokot rontja a kigőzölögtetés 

és a tápvíz-előmelegítés irreverzibilitása. A fűtésre fordítható hőteljesítmény: 

(4.9) 
 

 (4.9) 

4.23. ábra - Termálvíz hasznosítása egynyomású közvetlen kigőzölögtetéssel [4.20] 

 

Közvetlen kigőzölögtetésnél a termálvíz sótartalmának bizonyos része a gőzbe, illetve a nyitott körfolyamatú 

gőzerőműbe kerül. Emiatt nagy sótartalmú termálvíznél a kigőzölögtetés nem engedhető meg 
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A gőz elsózódása elkerülhető, ha a gőzt egy fokozatban, a termálvíz-fűtésű gőzfejlesztőben termeljük (4.24. 

ábra). Itt figyelembe kell venni a hőcserélőben fellépő hőmérséklet-különbséget. Ennek hatására a zárt 

körfolyamatú gőzerőmű gőzparaméterei csökkenek, nő a hőközlés irreverzibilitása, esetleg kisebb 

hőteljesítmény szolgálja a villamosenergia-termelést (Tf*> Tf) és csökken a villamos teljesítmény (Pk* < Pk). 

Ugyanakkor nő a fűtésre fordított hőteljesítmény (Q* > Q). 

4.24. ábra - Termálvíz hasznosítása egynyomású közvetett gőztermeléssel [4.20] 

 

Az egyfokozatú közvetlen kigőzölögtetés és közvetett gőztermelés hátránya, hogy a hőátadás során a termelt 

gőz hőmérséklete nem követi a termálvíz folyamatosan változó hőmérsékletét, és ez számottevő irreverzibilitást 

okoz. Termálvíz esetén a kétnyomású közvetett gőztermelés kapcsolását és jellemzőit a 4.25. ábra szemlélteti. A 

kétnyomású gőztermelés hatására csökken a hőközlés irreverzibilitása, növelhető a villamosenergia-termelésre 

fordított hő (Tf” < Tf*), s ezek következtében nő a villamos teljesítmény (Pk” > Pk*), illetve csökken a fűtési 

hőteljesítmény (Q” < Q*). 

4.25. ábra - Termálvíz hasznosítása kétnyomású közvetett gőztermeléssel [4.20] 

 

A kis hőmérsékletszintű termálvíz hasznosítására alkalmas vízgőz-körfolyamatok több hátránnyal rendelkeznek. 

A hőközlés oldalán hátrány, hogy még többnyomású gőztermelés esetén is nagy átlagos hőmérsékletkülönbség 
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lép fel a termálvíz és a gőz között, továbbá a termelt gőz nyomása többnyire az atmoszférikusnál kisebb, emiatt 

a teljes hőkörfolyamat „vákuumban” üzemel. A hőelvonás oldalán a vízgőznél a fagyveszély miatt nem tudjuk 

kihasználni a téli hidegebb környezetet, noha erre a kis hőmérsékletszintű hő hasznosítása nagyon érzékeny. 

ORC és Kalina körfolyamatok.  

A Szerves Rankine Körfolyamat (Organic Rankine Cycle - ORC) (4.26. ábra) hasonló a hagyományos 

gőzkörfolyamathoz, egyedül a turbinát meghajtó közeg eltérő, ami ammónia, vagy nagy molekuláris tömegű 

szerves fluidum (freon, propán, bután, vagy más, környezetbarát hűtőközeg). Az alkalmazott folyadékok 

lehetővé teszik, hogy már az alacsonyabb hőmérsékletű hőforrásokat is hatékonyan kihasználjuk, és 

segítségükkel eltérő teljesítményű (néhány kW-tól több MW-ig) elektromos energiát állítsunk elő. A 

termálvízzel fűtött hőcserélőben termelt pl. freon-gőzzel turbinát hajtanak, az expandált gőzt hűtővízzel 

kondenzáltatják, és a freon kondenzátumot visszatáplálják a hőcserélőbe. Ezeknek az ORC rendszereknek a 

hatásfoka alapvetően a geotermikus forrás és a hűtővíz hőmérsékletétől függ. A működő egységek hatásfoka 8–

20 % között van. 

Az OECD / IEA statisztikák, ha nincs specifikus adatuk, geotermikus erőműveknél átlagban 10 % hatásfokkal 

számolnak. 

4.26. ábra - ORC körfolyamat [4.20] 1 előfűtő, 2 termálvíz fűtésű gőzhevítő, 3 turbina, 4 

generátor, 5 kondenzátor 

 

Kapcsolt ellennyomású energiatermelő ORC körfolyamatot mutat a 4.27. jelű ábra is, a hozzá tartozó T-s 

diagrammal. A kis hőmérsékletű hőközlésnél (Q1) előny, hogy az alacsony elgőzölögtetési hőmérséklethez (Ts1) 

is az atmoszferikus nyomásnál nagyobb telítési nyomás (pt) tartozik. A hőközlés okozta irreverzibilitás 

viszonylag mérsékelt lehet, ezt csökkenti a túlhevítés és az expandált gőzzel végzett folyadék előmelegítés (2-6 

vonal alatti terület megegyezik a 4-5 vonal alatti területtel), illetve még tovább csökkenthető, ha a gőztermelést 

több fokozatban valósítjuk meg. 

4.27. ábra - Kapcsolt energiatermelő ORC körfolyamat és T-s diagramja [4.20] 
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Az ORC körfolyamatok másik lényeges előnye, hogy a rendelkezésre álló környezeti vagy fűtési 

hőmérsékletekhez (Tv és Te), illetve a hőelvonáshoz (Qf) jobban illeszkedik, mint a vízgőz-körfolyamat (kisebb 

lehet az entrópianövekedés). 

A kondenzációs energiatermelés esetén lényeges előny, hogy ezeknek a körfolyamatoknak a véghőmérséklete (a 

p2 nyomáshoz tartozó Ts2 telítési hőmérséklet) a fagyhatár alatt is lehet, ha a hőelvonást pl. léghűtéssel tudjuk 

biztosítani. A kondenzátor hőmérséklet csökkentése a kis hőmérsékletszintű termálvíznél különösen e1őnyös. 

Vegyes kondenzációs-fűtési üzem is lehetséges, ha a túlhevítési hőt az R hőcserélőből fűtésre adjuk ki, a telítési 

hőt pedig hűtővízzel vonjuk el. 

A Kalina-körfolyamat munkaközege nem homogén, hanem kettős közeg, pl. ammónia és víz keveréke. A 

különböző koncentrációjú keverék forrási hőmérséklete képes követni a termálvíz hőmérsékletének változását, 

ezzel csökkentve a hőközlés irreverzibilitását, és növelve a hőközlés termodinamikai átlaghőmérsékletét (4.28. 

ábra.). 

4.28. ábra - Kalina körfolyamat [4.2] 1 elpárologtató, 2 szeparátor, 3 turbina, 4 

generátor, 5 kondenzátor, 6 előfűtő hőcserélő, 7 és 8 szivattyú 

 

A forró termálvíz az elpárologtatóban az ammónia-víz elegyet részben elgőzölögteti. A nedves gőz a 

szeparátorba jut, ahol elválik a telített gőztől a folyadék. Az ammóniában feldúsult telített gőz tovább áramlik a 
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gőzturbina felé, a leválasztott melegvíz pedig a hőcserélőben (rekuperátorban) előmelegíti a hideg 

folyadékelegyet. A turbinába beömlő gőz, miközben expandál a gépben, hőenergiáját leadja, ami mozgási 

energiává alakul, amit a generátor elektromosáram-termelésre fordít. A rekuperátorból kilépő vizet a turbinából 

kilépő nedves gőzbe vezetik, ekkor a keveredés mellett az ammónia abszorpciója is végbemegy, a nedves gőz 

pedig az ellenáramú kondenzátorban lecsapódik. A kondenzátorban a hűtővíz, a gőz rejtett hőjét átvéve és így 

felmelegedve további célokra (pl. fűtés) használható fel. A rendszerből kilépő termálvíz maradék hője is 

hasznosítható. Egy adott nyomáson a folyadék elgőzölgése nem állandó hőmérsékleten megy végbe, mint az 

például a víznél vagy más egynemű folyadéknál történik, hanem minden relatív nedvességtartalomhoz más-más 

hőmérséklet tartozik. (A nedves gőz állandó nyomású - izobár - állapotváltozásának diagramja nem vízszintes 

egyenes, mint a vízgőznél, hanem ferde egyenes.) Ez a tény azért jelent előnyt, mert a gőzfejlesztés veszteségei 

úgy csökkenthetők, ha a mindenkori hőmérsékletkülönbséget a fűtő közeg (például forró víz) és az elgőzölgő 

közeg között mindenütt a lehető legkisebb értéken tartják. 

A Kalina-körfolyamat kapcsolt energiatermelésre alkalmas kialakítását mutatja a 4.29. ábra is. 

4.29. ábra - Kalina körfolyamat felépítése kapcsolt energiatermelés esetén [4.20] 

 

Az ORC és a Kalina-körfolyamatok hőmérsékletváltozását a hőközlés folyamán a 4.30. ábra szemlélteti. A 

termálvíz hőmérsékletváltozásához történő jó illeszkedésen kívül a Kalina körfolyamat további előnye, hogy a 

termálvíz kisebb hőmérsékletre hűtését is lehetővé teszi. 

4.30. ábra - Az ORC és Kalina körfolyamat hőközlési hőmérséklete [4.20] 
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Azonos hőmérsékletszintnél a Kalina ciklus 15–20 %-kal hatékonyabb, mint az ORC körfolyamat. Az 

erőművekben szokásos munkaközegek jellemzőit a 4.5. táblázat [50] mutatja. 

4.5. táblázat - Energiatermelésben használt munkaközegek kritikus értékei [4.2] 
 

A közeg megnevezése Kritikus hőmérséklet oC Megjegyzés 

Propán/etán 0,9 /0,1 90,7 Két komponensű zeotropic 

keverék (tömeghányad) 0,8 /0,2 84,6 

0,7 /0,3 78,4 

0,6 /0,4 72,1 

0,5 /0,5 65,7 

propilén 92,4 Egy komponensű 

természetes folyadék 

R227ae 101,7 Egy komponensű 

szintetikus folyadék 

RC318 115,23 Egy komponensű 

szintetikus folyadék 

R236fa 124,92 Egy komponensű 

szintetikus folyadék 

isobutan 134,7 Egy komponensű 

szintetikus folyadék 

R245fa 154,05 Egy komponensű 

szintetikus folyadék 

4. 4.4. Esettanulmányok 

• Geotermikus energiahasznosítás Izlandon [4.21].  

A termálvíz használata Izlandon az épületek fűtési igényének kielégítésére 100. éve kezdődött és 1930-tól a 

legtöbb épület (jelenleg a 89 %-a) rákapcsolódott a geotermikus távhőellátó rendszerre. A 315.000-es lakosságú 

országban 22 távhőellátó rendszer az önkormányzatok birtokában van és 200 magántulajdonban a vidéki 

térségben. Ezek a rendszerek évente 24 PJ hőt termelnek 125 millió m3 termálvízből. A termálvíz alacsony 

ásványi anyagtartalma és korrozivitása révén vegyi kezelés vagy hőcserélő beépítése nélkül is lehetővé teszi a 

közvetlen felhasználást. A termálvizet használati melegvízként is használják, bár jellegzetes illata van a 

hidrogénszulfid tartalma miatt. 

A felhasznált vizet nem juttatják vissza a víztározóba, (nincs visszasajtolás) hanem a szennyvízrendszerbe jut. 

Az alkalmazott búvárszivattyúk típusát hosszú idő óta nem változtatták és a hőszigetelt csövek ugyanazok, mint 

amilyeneket a hagyományos távhőellátó rendszerekben használnak. Az épületek fűtési rendszerei azonosak 

bármilyen más melegvizes fűtési rendszerrel ugyan úgy, mint az alkalmazott berendezések, csak alacsonyabb 

hőmérsékleten üzemelnek. Az előre menő hőmérséklet 55-80 oC közötti, míg a visszatérő hőmérséklet 35 oC. 

Több esetben a termálvíz hőjét még nagyobb mértékben kihasználják, mivel a 35 oC hőmérsékletű vízzel a járdát 

és az utakat fűtik, ezáltal jégmentesítik ezeket. 

i4_5_t
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A kiváló természeti adottságoknak és a modern, hatékony technológiának köszönhetően ezek a rendszerek 

gazdaságosak. A termálvizet alacsony áron értékesítik, mennyiségét hagyományos vízórával mérik (60-120 

IKR/m3, ami 0.15-0.30 Euro/kWh árnak felel meg). Egy családi házra éves fűtési költsége 500 Euro körül van. 

Az, hogy milyen termálkút kialakítást választanak az leginkább az áramlási jellemzőktől/követelményektől 

függ. A legnagyobb átmérővel rendelkező kutakat Reykjavik és környéke esetében alkalmazzák (300 mm 

termelési csőátmérők és 90 l/s tömegáram), kisebb városoknak elegendő 250 mm termelési csőátmérő 45 l/s 

tömegáram mellett, míg a falusi környezetben 10 l/s tömegáramhoz 200 mm csőátmérőt alkalmaznak. Az, hogy 

a termelő kútban milyen mélyen helyezik el a csövezést, leginkább a felsőbb rétegek hidegebb víztározóinak 

szigetelésétől függ és attól, hogy milyen mélyre kell elhelyezni a búvárszivattyút (tipikusan 150-800 m). A nagy 

teljesítményű kutak mélysége minden esetben 700-2500 m között van, míg a kisteljesítményű kutak mélysége 

300-1200 m. A kutak többsége függőleges, de az irányított ferde furások egyre népszerűbbek, mivel ezekkel 

pontosan elérhető a legjobb teljesítményt adó réteg és ennek hasadékai. A ferde furások indulhatnak a felszínről 

ebben az esetben 10-30 o dőlésszög kivitelezhető, ezért nagyobb szögeknél a kivitelezés úgy történik, hogy 

függőlegesen lefúrnak 350 m mélységig, ami után a kívánt szöget lépcsőzetesen érik el (2,5 o/30 m) így 30-45 o 

dőlés érhető el (irányított furások). Ez azt jelenti, hogy a kiindulási ponton keresztül haladó függőlegestől való 

eltérés vízszintes irányban 500-800 m lehet. Nyilvánvaló, hogy a kútfúró berendezés kötélzeteinek méretében 

(kötélzet terhelés 50-200 t) és a kútköltségben nagy különbség van (0.1-1.5 M Euro). Csak kettő vagy három 

drótkötelet használnak és a béléscsöveket mindig összehegesztik, és nem karima toldást alkalmaznak azért, hogy 

a kialakított kút átmérője a lehető legnagyobb legyen. Minden alacsony hőmérsékletű kutat karima és 

ellenkarima nélkül zárnak le a kútfejnél. A bazalt kőzet rétegek elég stabilak ahhoz, hogy megtámasztás nélkül 

stabilan álljanak. A kutak tiszta vizet termelnek és a homok, illetve az agyag bejutása a rendszerbe kizárt. 

A víz a leggyakoribb fúrófolyadék, ami tisztítja a kutat a fúrás előrehaladtával. Az öblítőfolyadékhoz bentonitot, 

illetve polimer tablettákat csak akkor adnak, amikor a vízzel történő kúttisztítás nehézzé válik. Levegővel 

dúsított vizet, (sűrített levegőt adagolnak a vízhez) inkább csak azért használnak, hogy kialakuljon a 

nyomásegyensúly, mivel ebben az esetben a fúrási folyamat során eltávolított törmelékek nem tömítik el a 

természetes hasadékokat, így a kút közvetlen környezetében található rétegek, sértetlenek maradnak. 

A termálkutakat a fúrási folyamat végén sűrített levegővel tesztelik. A kialakított termálkutnál az áramlási 

folyamatok beindításához különböző stimulációs módszereket alkalmaznak. Ilyen pl. a nagy mennyiségű 

hidegvíz kútba történő sajtolása (60 l/s 100 bar) amelyet igen hatékonynak találtak egyes területeken a kúthozam 

javítására. 

Kezdetben a források és a sekélymélységű kutak túlnyomásúak voltak így szivattyúzás nélkül termelték a vizet a 

távhőellátó rendszerek számára. Amikor az nem volt elég, néhány éven keresztül sűrített levegőt használtak 

Reykjavikban néhány évig, egy légkompresszor és egy levegőt szállító cső elhelyezésével a termelő kútban. Ez 

növelte a tömegáramot, de korróziót okozott a rendszerben a felvett oxigén miatt. 1964-ben helyezték el az első 

búvárszivattyút Reykjavikban. Volt néhány probléma a működésben, de ezeket úgy kezelték, hogy a 

tengelymeghajtású szivattyúkat módosították úgy, hogy tefloncsapágyakon üzemeltek, melyeknél vízkenést 

alkalmaztak. Ezeket a szivattyúkat izlandi geotermikus szivattyúknak is nevezik és 250 m mélyre helyezik el 

max. 130 oC hőmérsékletű vízben ahhoz, hogy 20, 40, vagy 90 l/s vizet termeljen ki. 

A leginkább alkalmazott szivattyú átmérője 190 mm és kitermelt tömegárama 40 l/s. Ennek tervezése abból áll, 

hogy meg kell határozni az emelési lépcsők számát (többlépcsős szivattyú) ahhoz, hogy a szükséges 

emelőmagasságot biztosítsuk az élettartam során. A szivattyúk tervezésénél figyelembe kell venni a dilatációkat, 

amelyek a magas üzemi hőmérsékletek miatt lépnek fel. ezeket axiális támcsapágy beépítésével oldják meg. A 

szivattyú tengelye tefloncsapágyakon forog, melyeket a kiszivattyúzott víz keni. Ezek a szivattyúk 

megbízhatóak, az egyes beavatkozások között 6-12 év telik el. 

Napjainkban a legtöbb szivattyú fordulatszám szabályozású motorral rendelkezik. A teljesítménygörbe éveken 

keresztül nem változik egyedül a rezervoár nyomásának csökkenése tolja el görbét lefelé. Ezért amikor egy 

búvárszivattyút cserélnek, az újat általában egy kicsit mélyebbre helyezik el, ami kompenzálja a 

vízszintcsökkenést és némileg biztosítja a megfelelő működést kisebb nem várt igényváltozások esetén. Ezeknek 

a kutaknak egy figyelemre méltó jellemzője az, hogy a tömegáram hosszú éveken keresztül várhatóan állandó 

marad, és nem történik lerakódás, vagy eltömődés. 

Várhatóan a kutaknál több mint 50 évig beavatkozás, vagy karbantartási munka nem szükséges csak a 

búvárszivattyúk igényelnek periodikus karbantartási munkákat. A kutakat felhagyják abban az esetben, ha az 

eredeti csövezés nem volt megfelelő vagy ezeknek a csöveknek a korrózió által okozott hibáit nem tudják 

korrigálni. A korrózió leginkább a földfelszíntől 2-3 m mélységben okoz problémát az oxidáció miatt (a víz 
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dúsabb az oxigénben). Abban az esetben, ha artézi kutak találhatóak a termál kutak közelében, akkor az 

előzőeknek a vízmennyisége csökken a szivattyúzás miatt (a termálkút szivattyúja elszívja a vizet az artézi 

kúttól). Általában szivattyúzással a természetes kifolyás 4-10-szeresét termeli ki. Jelenleg kb. 180 alacsony 

hőmérsékletű kút szolgálja ki a 62 különböző kerület 22 önkormányzati tulajdonban lévő távfűtési rendszerét. 

Egy kút átlagos térfogatárama 45 l/s a teljesítmény pedig 10 MWt, 2006-ban az összes kitermelt termálvíz 98 

millió m3 volt. Az eladott víz 125 millió m3 , ami 24 PJ energiatermeléshez volt elegendő. Az eladott és 

kitermelt vízmennyiségek különbözőségének oka az, hogy a visszatérő víznek egy részét bekeverik az 

előremenő vízmennyiségbe ahhoz, hogy 80 o C hőmérsékletű vizet állítsanak elő (egy adott mennyiséget, tehát 

kétszer adnak el). Ez azt jelenti, hogy egy adott mennyiségű vizet kétszeresen használnak ki és egy kisebb 

mennyiséget kell csak visszasajtolni a rezervoárba. A felhasznált vízmennyisége legnagyobb része viszont 

csatornába ömlik 25-40 oC hőmérséklet mellett. 

A távhőellátó rendszerek közvetlenül a felhasználóhoz szállítják a termálvizet. A nitrogéngázt a tartályokba 

leválasztják és a keringető szivattyúk táplálják az elosztóhálózatot. Nagyméretű fővezetéken keresztül jut el a 

termálvíz a lakott területekre, ahol előreszigetelt csöveken keresztül történik az elosztás hasonlóan 

hagyományos távfűtőrendszerekhez, kivéve azt az egy eltérést, hogy általában nincs csak előremenő vezeték, 

visszatérő vezetéket csak sűrűn lakott települések hőellátásánál alkalmaznak. Különböző rendszertípusokat 

alkalmaznak és az 4.31. ábra mutatja be a legelterjedtebb változatokat. A geotermikus távfűtési rendszerekre 

vonatkozóan különleges tervezési előírásokat alkalmaznak, s erre vonatkozóan az Izlandi Szabványügyi Hivatal 

kiadta a tervezési segédletet. Mindegyik épületnél beépítésre kerül egy vízóra, mivel a termálvizet m3 –re 

vonatkozóan számolják el, illetve az ár tartalmazza a készenléti díjat és a 7 %-os ÁFA-t. A felhasználó dönti el, 

hogy mennyi energiát használ fel a termálvízből egyes esetekben az utolsó felhasználás a járdák és közlekedési 

utak jégmentesítése. Reykjavik központjában minden járda és út ilyen rendszerrel van ellátva. 

4.31. ábra - Geotermikus távfűtés típusok [4.22] 

 
 

Közvetett hasznosítás Közvetlen hasznosítás 

a) termálvíz hőmérséklete > 75 oC d) termálvíz hőmérséklete < 100 oC 
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Közvetett hasznosítás Közvetlen hasznosítás 

b) termálvíz hőmérséklete 30-50 oC e) termálvíz hőmérséklete > 100 oC 

c) termálvíz hőmérséklete > 75 oC f) termálvíz hőmérséklete 30-50 oC 

kaszkád hasznosítás g) termálvíz hőmérséklete < 100 oC 

G-gázleválasztó; P-szivattyú; B-kazán; R-radiátoros fűtés; C-fan-coil fűtés; HP-hőszivattyú; HX-hőcserélő 

Az épület hőközpontja tartalmaz egy elosztót, a vízórát egy egyszerű elzáró szelepet, szűrőt egy 

nyomásszabályozó szelepet, ami a radiátorok termosztatikus szelepek miatt szükséges. A hőleadó általában 

radiátor, de az utóbbi időben egyre több helyen alkalmaznak padlófűtést, illetve légfűtést. Egy átlagos épület 

hőigénye 18 kW/m3 és az éves energiafogyasztás átlagosan 75 kWh/m3. A hőmérsékletszabályozó rendszer 

egyszerű termosztatikus szelepekből áll, de alkalmaznak más modern szabályozó rendszereket is. A helyiség 

hőmérséklet egész nap állandó így a rendszer terhelésének ingadozása alacsony. Egész évben szükséges a fűtés 

a nyári hőigény közel fele a téli hőigénynek. A használati melegvíz hőmérséklete az érvényben lévő szabvány 

alapján nem haladhatja meg 60 oC-ot, de sajnos több régi épületben ez a hőmérséklet eléri a 80 oC-ot, így fennáll 

a veszélye az égési sérüléseknek zuhanyozás során. 

A hőellátó rendszerekhez először a nagyvárosok kapcsolódtak. Napjainkban a termálvizet elszállítják akár 60 

km-re is a hőforrástól a gyéren lakott területekre flexibilis előszigetelt csövek beépítésével. Nem ritkák az 1 km 

hosszú csatlakozó vezetékek egyetlenegy felhasználó miatt. 

• A 2000-ben üzembe helyezett izlandi husaviki geotermikus erőmű 2 MW teljesítményű fűtőerőmű, amely 90 

kg/s 120 oC hőmérsékletű termálvizet használ fel. A kilépő 80 oC hőmérsékletű vízzel lakásokat fűtenek (4.32. 

ábra). 

4.32. ábra - Kalina körfolyamat üzemi paraméterekkel (Izland, Husavik) [4.2] 

 

• Geotermikus villamosenergia termelés Olaszországban. [4.21].  

2006. december 31-én Olaszországban a geotermikus villamosenergia termelés a következő volt: 
 
- összes beépített geotermikus kapacitás 810,5 MW 
- összes nettó termelt energia 2006-ban 5,2 TWh 

Az elmúlt néhány évben a villamosenergia termelés és geotermikus kapacitás folyamatosan növekedett az 

ENEL befektetéseinek köszönhetően (meglévő erőművek felújítása és új erőművek építése). Egy kisebb 

csökkenést tapasztalhattunk 2005-ben, amikor részlegesen és rövid időre néhány erőművet le kellett állítani. 

1999. és 2006. között a beépített kapacitás 64 MWe, ami 8 %-ot jelent, míg a geotermikus jellegű termelés 800 

GWh, ami 18 %-ot jelent. Ez a kiváló teljesítmény 12 erőmű felújításának és hatásfok növelésének köszönhető, 

illetve a visszasajtolási stratégiának és a mélyfúrási technológiák (közel 4000 méter) sikerének néhány termelő 

kút esetében. Minden idők termelési rekordja (bruttó 5527 GWh 2006-ban) 10 %-át jelenti a világ geotermikus 

energia termelésének és 25 %-át fedezi Toscana villamosenergia igényének. 
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Figyelembe kell venni, hogy a beépített kapacitás egyenértékű a gépek névleges kapacitásával, míg a hatékony 

kapacitás az erőműveket gőzzel ellátó geotermikus területekről kinyerhető tényleges kapacitást jelenti. Ez az 

érték időben változó, hiszen a geotermikus fluidumok nyomása és az egyes kutak termelése az idők folyamán 

természetesen csökkenni fog. Ez a csökkenés mérsékelhető: 
 
- ha a hűtőtornyoknál a kondenzált gőzt összegyűjtjük és visszasajtoljuk a rezervoárba, 
ha periodikus jelleggel a geotermikus területet karban tartjuk (néhány kút tisztítása esetleg új kutak furása azok 

helyett, melyekben csökken a nyomás). 

A nettó termelt villamosenergia egyenlő a bruttó termelt villamosenergiával (a villamosenergia generátornál) 

amelyből le kell vonni azt a villamosenergia mennyiséget, melyet magában az erőműben használunk fel (a 

megtermelt villamosenergiának közel 6 %-a). Más szavakkal a nettó villamosenergia alatt azt a mennyiséget 

értjük, melyet az országos rendszerbe betáplálunk. 

A geotermikus villamosenergia termelés Toscanára koncentrálódik, helyileg Pisa, Siena és Grosseto környékén. 

Az előbb megadott villamosenergia termelési adatok 32 termelőegység által összesen megtermelt energiára 

vonatkoznak, melyek egyenként állnak egy turbinából, egy a turbnával meghajtott elektromos generátorból, egy 

kompresszorból (melynek funkciója, hogy kivonja azokat a gázokat, melyek nem kondenzálódnak) egy 

kondenzátorból és egy hűtőtoronyból (4.33. ábra). Ebből a 32 egységből 21 működik Larderelloban, 6 Travale-

Radicondoliban és 5 Monte Amiataban. 

4.33. ábra - Geotermikus erőmű felépítése [4.21] 

 

Geológiai szempontból a gőz, mely ellátja a termelőegységeket, négy geotermikus területről származik: 
 
- Larderello (Pisa, Grosseto környékén) 
- Travale-Radicondoli (Siena és Grosseto környékén) 
- Piancastagnaio (Siena és Monte Amiata környékén) 
- Bagnore (Grosseto és Monte Amiata környékén). 

A Larderelloi terület, mely villamosenergia termelés szempontjából történelmileg az első volt Olaszországban és 

a világon, továbbra is legnagyobb Olaszországban a hozzátartozó 200 db termelő kúttal és a 4300 t/h hozamú 

túlhevített gőzzel (150-270 oC, 2-18 bar nyomás) és egy átlagos 3,1 %-os nem kondenzálható gáztartalommal. A 

Travale-Radicondoli geotermikus terület (2.2 táblázat) 25 kúttal rendelkezik 1300 t/h túlhevített gőztermeléssel 

(190-250 oC 8-28 bar nyomással és egy átlagos 5 %-os nem kondenzálható gáztartalommal). 

Fontos kihangsúlyozni azt, hogy 1970-től (először kísérleti jelleggel, majd később szisztematikusan fejlesztve) 

alkalmazzák a mélyfúrásos technológiát (4000 méter, vagy annál mélyebb kutakkal). 
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Ez a technológia lehetővé tette a villamosenergia termelés folyamatos növekedését és azt is bizonyította, hogy a 

két geotermikus terület (Travale-Radicondoli és Larderelloi) nagy mélységben egy és ugyanazon rezervoárhoz 

kapcsolódik. Ugyanakkor Larderelloban 1970-től kísérletek folytak a visszasajtolási technológiára vonatkozóan, 

nem termelő kutakon keresztül visszajuttatva hűtőtornyok, illetve a közeli geotermikus víztározók vízét mélyebb 

víztározókba. Ez a gyakorlat lehetővé tette a fő víztározó részleges feltöltését, melyben egyébként a folyamatos 

kitermelés miatt nagymértékű nyomáscsökkenés lépett volna fel. 

• Geotermikus energia hasznosítása Kisteleken.  

A Kisteleki termálprogram eredeti tervei 2003-ban készültek el, a végleges megvalósítási tervek 2006-ban 

születtek meg a termelő és visszasajtoló kút és termálvíz adatainak, és a potenciális fogyasztói igények 

ismeretében. A rendszert 2008-ban adták át. 

A termelő kút hőtechnikai és hidraulikai méretezés szempontjából fontos adatai: 
 

Talpmélység: 2095 m 

Talphőmérséklet: 90,6 0C 

Buborékpont: -110 m 

Maximális kúthozam: 1000 l/perc 

A kút ellenállása maximális vizhozamnál: 21 mv.o 

A kút hidrodinamikai diagramjából megállapítható, hogy télen, fűtési időszakban búvárszivattyúval működik, a 

nyári időszakban, kis terhelésnél gravitációsan. 

A visszasajtoló kút hőtechnikai és hidraulikai méretezés szempontjából fontos adatai: 
 

Talpmélység: 1678 m 

Talphőmérséklet: 71,5 0C 

Üzemi vízszint: -11,45 m a sorban megjelölt 

Vízhozamnál: 1050 l/min 

Maximális kúthozam: 1000 l/perc 

Mélységi depresszió (1000 m3/nap) 0,05 MPa . 

A potenciális fogyasztók meglévő rendszereinek legfontosabb jellemzői: 

• A potenciális fogyasztók számos önkormányzati épületek (iskola, óvoda, könyvtár, rendelő….) fűtési és 

használati HMV ellátó rendszerei. 

• A fűtési rendszerek méretezési állapotban 80/60 0C hőmérsékletű melegvízre méretezettek. 

• A hőellátó rendszerek hőtermelői régi tipusú, hagyományos acéllemez gázüzemű kazánok, az Aqua szállót 
kivéve, ahol modern, kondenzációs kazán került beépítésre. 

• A fűtési rendszerek általában kétcsöves szivattyús radiátoros rendszerek. 

• A rendszerek többsége a külső hőmérséklet függvényében szabályozott fűtőközeggel működik, de van olyan 
rendszer is, amely szabályozatlan. 

• A HMV termelés általában indirekt fűtésű tárolókban történik, de létezik közvetlen gázfűtésű HMV tárolók 

is. 

• Nyári hőigény jelentősen csökken, elsősorban a HMV termelésnek van hőigénye. Potenciális hűtési fogyasztó 

nincs. Az AQUA hotel rendelkezik egy fürdővel, amelynek azonban nem számottevő a termálvizes medence 

vízigénye (max. 6 m3/h). 

A tervezett és megépült termálvizes vezeték rendszer (4.34. ábra), a meglévő hőellátó rendszerekre az épület 

hőközpontjában, kazánházában illetve kazánhelyiségben csatlakozik. A csatlakozás hőcserélőkön keresztül 

történik. Indirekt fűtésű, változó termál primer tömegáramú rendszerek kerültek kialakításra. A hőcserélők 
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párhuzamosan vannak kapcsolva, ennek következtében a visszatérő primer termálvíz közeg hőmérsékletnek 

lehűlése nem kellő mértékű, a visszasajtoló kút, 50 oC hőmérsékletű közeget kap. A hőcserélők elé egyútú 

motoros szabályozó szelepek kerültek beépítésre, feladatuk fűtésnél a külső hőmérséklet függvényében a 

szekunder oldali közeg hőmérsékletének szabályozása, míg HMV termelésnél a használati melegvíz 

hőmérsékletének értéken tartása. 

A tervezett rendszer a kitermelő kúttól a visszasajtoló kútig: 

• A kútba beépített búvárszivattyú a kitermelt vizet 10 m3-s üzemi vízszintű gáztalanító tartályba nyomja fel 6 

m magasra. A termálvíz tartályban tartózkodásának ideje 1000 l/perc kúttermelésnél 0,16 óra, azaz 10 perc. 

Ez idő elegendő a víz egyensúlyba kerüléséhez és az elő-gázkiváláshoz. 

• Az előgáztalanító, kiegyenlítő tartályból a termálvíz nyomásfokozó szivattyúk segítségével jut a 

gáztalanítóba. A szivattyúkat a gáztalanító tartály vízszintjéről történik. A gáztalanítás csak állandó nyomás 

és kúthozam mellett hatékony. 

• A közeget további nyomásfokozó szivattyú a vastalanítókon keresztül, távvezetéken át szállítja a 
fogyasztókhoz, leküzdve a lehűlt közeg visszatérő vezetékén az áramlási ellenállást a visszatérő kiegyenlítő 

tartályig. 

• A visszatérő kiegyenlítő tartályból a közeg szintén egy nyomásfokozó szivattyú csoport segítségével jut a 
visszasajtoló kútba. 

• A távvezeték anyaga előre szigetelt műanyag csővezeték, míg a hőközpontokban, kazánházakban, gépházban 
hagyományos acélcső. 

4.34. ábra - A kisteleken megépült termálvizes rendszer kapcsolási rajza [4.2] 

 

5. 4.5. Irodalomjegyzék az 4. fejezethez 
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5. fejezet - Napenergia 

Az energiaáramlás elektromágneses hullámok – például látható fény vagy infravörös sugárzás – formájában is 

történhet. Ez a konvekció és a vezetés mellett a harmadik fő hőközlésii mód két objektum között, ami nem 

igényel közvetítő közeget. A Nap ilyen módon látja el energiával a Földet, hő és fény formájában, a Föld ilyen 

módon veszít hőt – kisugárzással az űrbe (5.1. ábra). A sugárzási konstans értéke az az energiamennyiség, ami a 

földi légkör felszínének egy a napsugárzás irányára merőlegesen felvett négyzetméterére esik a napsugárzásból 

kifolyólag (a Földnek a Naptól számított távolságának középértékén). Az általánosan elfogadott értéke 1368 

W/m2 ami egy műhold által regisztrált értékek éves átlaga [5.1]. Ez azt jelenti, hogy egy zavartalanul napsütött 

négyzetméterről ennyi energiát tudnánk begyűjteni a 100 %-os hatásfokú eszközökkel. 

A napsugárzás folytonos spektrumú, azaz különböző hullámhosszakon, különböző intenzitással történik. 

Fénynek nevezzük az elektromágneses sugárzásnak egy bizonyos tartományát, amelyből a 400–800 nm 

hullámhosszúságú az ember számára látható a következő színekben: 
 
• 400–420 nm – ibolya 
• 420–490 nm – kék, 
• 490–540 nm – zöld, 
• 540–640 nm – sárga, 
• 640–800 nm – vörös 
• Felette az un. „hősugárzás” (infravörös) 

5.1. ábra - A Napsugárzás energiamérlege [5.1] 

 

A napsugárzással naponta több kWh energia érkezik egy négyzetméterre, még akkor is, ha kissé felhős az ég. A 

napsugárzást hasznosító berendezések, mint a nap(hő)kollektor és a napelem ezért szórt fényben (sugárzásban) 

is működnek (5.2. ábra). 

5.2. ábra - A naponta érkező energiamennyiség [5.1] 
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1. 5.1. A napenergia hazai adottságai 

Magyarország a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsékelt övben helyezkedik el a 45o45‟ és a 48o35‟ északi 

szélességek között, amely nagyjából az Egyenlítő és az Északi-sark közötti középhelyzetnek felel meg. Ez a 

csekély 3o-ot sem elérő szélességkülönbség nem okoz markáns éghajlati eltéréseket. Ehhez hozzáadódik, hogy 

az ország felszínének több mint fele 200 méternél alacsonyabb tengerszint feletti magasságú és a 400 méternél 

magasabb területek nagysága nem éri el a 2 %-ot. Így az ország éghajlata meglehetősen egysíkú, azonban a kis 

kelet-nyugati szélesség és az orografikus tényezők nem teljesen hatástalanok. 

Éghajlata a hűvös éghajlatok tartományban a hosszabb meleg évszakú kontinentális éghajlati altípusba tartozik. 

Az évi hőmérsékletingás jelentős, a négy évszak élesen elkülönül. Emellett jellemző a hőmérséklet szeszélyes 

időbeli alakulása, az egyes évszakok, hónapok időjárásának nagy változékonysága. Csapadékellátottságára is a 

változékonyság jellemző, mely csapadék nagyobbik része a nyári félévben hullik. A szárazsági index, jellemző 

választó vonala, a humid és arid területeket egymástól elhatároló 1-es érték ezen az éghajlati területen halad át, 

így a zóna a nedves és száraz éghajlatú területek közötti átmenetet reprezentálja. 

A Napból Magyarország felszínére jutó globális sugárzás évi összege az ország területének túlnyomó részén 

4200-4600 MJ/m2 értékű. A legtöbb besugárzás a Duna-Tisza közének középső területén, valamint az Alföld 

középső és keleti részein tapasztalható. A legkevesebb besugárzásban az Alpokalja és az Északi-középhegység 

részesül, ahol a besugárzás évi összege alig éri el a 4100 MJ/m2-t (5.3. ábra). Ennek oka, a földrajzi szélesség 

változása, amely a mérsékelt öv középső területein befolyásolja legérzékenyebben a besugárzás évi 

mennyiségét. Az ország területének 3o-os észak-déli kiterjedése 200-250 MJ/m2 sugárzáskülönbséget jelent (5.1. 

táblázat [61]). 

5.3. ábra - A globális sugárzás átlagos évi összege Magyarországon [5.2] 
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5.1. táblázat - A globális sugárzás átlagos havi és évi összegei (MJ/m2)[5.2] 
 

Állom

ás 
Jan. Febr. Márc. Ápr. Máj. Jún. Júl. Aug. Szept. Okt. Nov. Dec. Év 

Sopro

n 
121 180 290 444 564 587 608 523 382 255 126 96 4176 

Keszt

hely 
118 181 350 498 633 684 696 593 410 282 123 85 4653 

Pécs 133 190 348 495 624 677 683 598 432 289 125 91 4685 

Budap

est 
109 165 316 450 593 638 646 569 413 278 116 81 4374 

Kecsk

emét 
131 190 361 504 641 696 723 615 425 300 139 98 4823 

Szege

d 
114 177 325 456 594 635 655 567 410 273 122 83 4411 

Békés

csaba 
130 177 330 454 607 638 658 558 404 274 122 87 4439 

Debre

cen 
109 167 333 474 616 655 697 590 427 283 118 77 4546 

A másik tényező, amely szintén befolyásolja a besugárzás területi eloszlását, a felhőzet mennyisége. Szoros az 

összefüggés a besugárzás mennyisége és a borultság mértéke között. Magyarországon a felhőzet nagysága a 

besugárzásnak még a földrajzi szélességnél is döntőbb tényezője. 

A legtöbb besugárzás júliusban jut a felszínre annak ellenére, hogy a nappalok ebben a hónapban már valamivel 

rövidebbek. A Nap delelési magassága kisebb, viszont a felhőzet mennyisége csekélyebb, mint júniusban. A 

legkisebb besugárzás decemberben mérhető a nagy borultság és a rövid nappalok miatt. A napsütése órák 

számát az 5.4. ábra mutatja. 

5.4. ábra - Napsütéses órák száma Magyarországon [5.2] 
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Magyarországra napenergia vonatkozásában a következő számok jellemzőek: 
 

2 év 
 

- szerese az éves villamosenergia felhasználásnak ill. kb. 350-szerese az ország primer 

energia felhasználásának 

A besugárzás Európa területén a földrajzi szélességhez igazodik, értéke alapvetően északról dél felé növekszik. 

A sarkvidékeken a kis beesési szögnek köszönhetően 2500 MJ / m2-t ér csak el. Skócián a Skandináv hegység 

gerincén át az Északi Ural felé tartó vonal mentén 3000 MJ / m2-t ér el. Közép-Európában 4000 MJ / m2, míg 

Dél-Európán az 5000 MJ / m2-es vonal húzódik keresztül és a kontinens legdélebbi területein a sugárzás eléri a 

6000 MJ / m2-t. Kelet felé szintén kismértékű növekedés mutatkozik, mivel az óceántól távolodva csökken a 

felhőzöttség és a köd időtartama. 

A napsütés időtartama két komponens mentén változik, egyrészt északról dél felé, valamint nyugatról kelet felé 

is növekszik. A napfénytartam ennek megfelelően Nyugat-Skóciában a legkevesebb, ahol évente alig 900 órát 

süt a nap, de a Brit szigetek sem kap több napsütést évi 1000-1400 óránál. Kelet felé Berlin-Prága vonalánál éri 

el az 1600 órát évente. 

Skandináviában 1600 óráról dél felé 2000-re nő. Skandinávia központi kontinentális részén annyi a 

napfénytartam, mint a magyar alföldön. Kelet-Európában 2400 órára, Európa déli szegélyén 2800 órára 

növekszik a napsütéses órák száma. A legmagasabb évi napfénytartam az Ibériai-félsziget déli partjain 

tapasztalható, ahol eléri a 3400 órát (5.5. ábra). 

5.5. ábra - A napfénytartam évi átlagos összegének (óra) eloszlása Európában [5.2] 
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A globális sugárzás évi átlaga a Sarkkör vidékén 2900 MJ / m2. A Hága, Stockholm, Szentpétervár vonalon 

3300, míg Portó, Marseille, Róma, Bukarest, Krím-félsziget vonalán 5000 MJ / m2 évente az átlagos globális 

sugárzás (5.6. ábra). Európa déli szegélye (a Földközi-tenger partvidékei) viszont már 6280 MJ meleget kap 

évente m2-enként. 

5.6. ábra - A globális sugárzás évi átlagos eloszlása (MJ m2) Európában [5.2] 

 

2. 5.2. Passzív napenergia hasznosítás 

A napsugárzás az épületek homlokzati felületein, a tetőszerkezet felületein, és a nyílászárók felületein keresztül 

hővezetéssel, vagy hősugárzással kisebb-nagyobb mértékben mindig csökkenti az épületek fűtési hőigényét. A 
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passzív napenergia-hasznosítás során az építészet sajátos eszközeivel tudatosan törekszünk arra, hogy a fűtési 

hőszükségletet minél nagyobb mértékben napenergiából fedezzük. 

A napenergia passzív módon történő hasznosításakor az épület tájolása, az árnyékolási megoldások és a 

felhasznált építőanyagok a meghatározóak. Cseppet sem újszerű ötletekről van szó. Már a népi építészetben is 

megfigyelhető, hogy a tornácos házak tetőszerkezete olyan kialakítást kapott, mely a laposan érkező téli 

napsugárzást beengedi az ablakon, de a meredeken tűző forró nyári nap elől leárnyékolja az ablakot. Alapjában 

véve passzív napenergia-hasznosító a legtöbb épület. Tudatos tervezéssel, a környezeti adottságok 

kihasználásával, megfelelő tájolással, anyaghasználattal és építészeti kialakítással a Nap melegítő hatását és a 

napenergiában rejlő lehetőségeket fokozott módon ki lehet aknázni. 

A helyiség temperálására tervezett passzív napenergia-hasznosítás nem, vagy csak kis mértékben érinti az épület 

fűtőberendezésének teljesítő képességét . A fűtőberendezés teljesítményét a méretezési hőszükségletnek 

megfelelően kell megtervezni figyelembe véve azt a tényt,hogy napenergia hasznosítás bizonyos időszakban 

egyáltalán nincs. 

A hasznosítás alapvető kritériumai: 
 
• A benapozás biztosítása, vagyis a napsütés elérje a szerkezetet. 
• A szerkezet legyen alkalmas a napsugárzás hasznosítására. 
• A hasznosító legyen képes a hőenergia elosztására térben és időben. 

A passzív-napenergia hasznosító épületeket a működési elvük alapján három csoportba sorolhatjuk [5.3]: 

1. Az ún. közvetlen hasznosítású épületek. A napsugárzási energia közvetlenül a fűtendő térben nyelődik el, és 
a meleg padlószerkezeten felmelegedett levegő közvetítésével, valamint a padló sugárzásával alakul ki a 

megfelelő környezeti hőmérséklet. 

2. Az ún. hasznosító tömegfalas épületek. A tömegfal nagy falvastagságú, és nagy hőtároló képességű 
szerkezet, amely elválasztja a lakott teret a külső tértől, ami bizonyos védelmet jelent, de a helyiség 

használata szempontjából előnytelen, nehezíti az épület építészeti kialakítását (5.7. ábra). 

5.7. ábra - Napház tömegfallal [5.4] 

 

3. Az ún. hasznosító előtét üvegházas épületek. Az előtét üvegház önálló energetikai egység, amely nagy 
üvegfelületein keresztül jelentős napenergiát képes elnyelni, amely a kapcsolódó fűtendő térben könnyen 

hasznosítható. Természetesen napsugárzás nélkül nagy a hővesztesége is, így állandó lakótérként való 

használata korlátozott. A járulékos tér a fűtendő helyisége hőszigetelését is jelenti, amely összeadódik a 

lakott tér határolójának hőszigetelő képességével. Az üvegezett tér jelentősen csökkenti a szél hatását, és 

előfűtött levegője csökkenti a szellőztetési hőigényt (5.8. ábra). 

5.8. ábra - Napház előtét üvegházzal [5.4] 
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Passzívház: A passzívház olyan épület, melyben kellemes hőmérséklet uralkodik télen külön fűtési rendszer, 

nyáron pedig légkondicionáló berendezés nélkül, extrém alacsony energiaráfordítás mellett. A fűtési 

hőszükséglet 15 kWh/(m2év)-re, a primerenergia-felhasználás, beleértve a használati melegvíz előállítását és a 

háztartási áramot is, pedig 120 kWh/(m2év)-re korlátozódik [5.5]. 

Ez annak köszönhető, hogy a passzívház extrém jó hőszigeteléssel rendelkezik, mind a falak, az aljzat és a tető, 

mind pedig a nyílászárok tekintetében. Ezáltal a passzívház hővesztesége csak töredékét teszi ki egy 

hagyományos házénak. A hőveszteségek minimalizálása érdekében a kiváló hőszigetelés alkalmazása mellett 

különös figyelem esik a hőhídmentes és légtömör szerkezet kialakítására, valamint a ház energiaháztartásának 

figyelembevételére már az építészeti tervezés során. 

A szellőztetés egy passzívházban mindig kontrollált módon, hővisszanyerővel ellátott légkomfort szellőztető 

berendezéssel történik. Így egyrészről folyamatosan biztosított a kiváló levegőminőség a lakáson belül, másfelől 

a szellőztetési hőveszteség is a töredékére csökkenthető. 

A passzívházban fellépő összes hőveszteség olyan minimális, hogy annak pótlásához nincs szükség külön fűtési 

rendszer kiépítésére, a fűtés jelentős részét a házban jelenlévő passzív energiaforrások biztosítják. Legfőbb 

passzív energiaforrás az ablakokon keresztül beérkező napfény, valamint a gépek és a bentlakók által leadott hő. 

Ezek a passzív energiaforrások -kombinálva a házból eltávozó, elhasznált levegőből visszanyert hőenergiával- 

képesek lefedni egy passzívház szinte teljes fűtési energiaszükségletét. Plusz hőt az egyébként is jelenlévő 

szellőztető rendszeren keresztül lehet bevinni. 

Egy passzívház fűtési energiaszükséglete 80-90 %-kal kevesebb, mint egy hagyományos házé és 60-75 %-kal 

kevesebb, mint egy alacsony energiaszintű házé. Egyetlen passzívház évente tonnás nagyságrenddel kevesebb 

széndioxid-kibocsátást okoz, mint egy hagyományos ház. 2008 végéig mintegy 16.000 passzívház épült 

világszerte, egyre több régió támogatja aktívan a passzívház szabvány alkalmazását. 

A passzívház komponensek és a passzívházak mértékadó kritériumait a Passivhaus Institut, (Dr. Wolfgang 

Feist) (PHI) határozza meg. 

• Komponensek, mint az üvegezés, ablakok, ajtók, légkomfort szellőztető berendezések és csomópontok, 
melyeket a PHI "Passzívházhoz alkalmas komponens" (németül "Passivhaus geeignete Komponente") 

minősítéssel illet, teljesítik az adott komponensre vonatkozó kívánalmakat. A minősített passzívház 

komponensek rendelkeznek azon technikai paraméterekkel, melyek az épületek energiamérlegének a 

kiszámításához szükségesek. 

• Épületek, melyek rendelkeznek a PHI vagy az általa erre feljogosított intézmény által kiállított 
"Minőségvizsgált passzívház" (németül "Qualitätsgeprüftes Passivhaus") minősítéssel, teljesítik a fent említett 

kritériumokat. Gondos kivitelezést feltételezve várható, hogy a kiszámolt energiaszükségletek 

rendeltetésszerű lakáshasználat mellett a valóságban is elérésre kerülnek. 

3. 5.3. Aktív napenergia hasznosítás 

Az aktív napenergia hasznosítás során aktív hasznosító eszközökkel alakítjuk át a Nap energiáját végenergiává. 

Az aktív napenergia hasznosításnak két alapvető fajtája terjedt el. Az első esetben a Nap energiáját egy 

berendezésben (a napkollektorban) közvetítő közeg segítségével hőenergiává alakítjuk át, amelyet 

épületgépészeti eszközökkel hasznosítunk, ezek az ún. napkollektoros rendszerek. A második esetben pedig a 



 Napenergia  

 66  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

Nap energiáját közvetlenül elektromos energiává alakítjuk át a berendezésben (a napelemben), amelyet 

elektrotechnikai eszközökkel hasznosíthatunk. Ezek az un. napelemes rendszerek. 

Napkollektoros rendszerek.  

A napkollektoros rendszerek alapeleme a napkollektor, amelynek részei az 5.9. ábrán láthatjuk [5.5]. 

5.9. ábra - Napkollektor részei [5.5] 

 

A fényáteresztő lemez feladata a napsugárzás áteresztése a lehető legkisebb veszteséggel, és a hőszigetelés 

biztosítása az elnyelő (abszorber) és a környezet között. A fedőlemez készülhet üvegből és műanyagból. Az 

elnyelő lemez (abszorber) feladata a napsugárzás elnyelése és hővé alakítása, valamint a hő átadása a hőhordozó 

közegnek. A hőszigetelő korlátozza a kollektor hátoldali veszteségét. A hőhordozó közeg lehet levegő, víz, vagy 

más fagyálló közeg. A légfűtés előnye, hogy nincs fagyveszély, fűtésre közvetlenül felhasználható, hátrány a 

levegő kis sűrűsége és kis hőátadási tényezője. A víz hőhordozó közeg esetén a felmelegített vizet akár 

közvetlenül is hasznosíthatjuk használati melegvíz ellátási, vagy fűtési célra (5.10/a. ábra), esetleg kiegészítő 

forrás felhasználásával (5.10/b. ábra), hátránya a fagyveszély. Az 5.10/c. ábra ábra fagyálló hőhordozó 

közegként való alkalmazására mutat példát két hőtároló tartály felhasználásával, amely során az elsőben a 

napenergia melegít a napsugárzás intenzitásának megfelelően, a másodikban viszont egy kiegészítő hőforrás fűt 

a kívánt mértékig. 

5.10. ábra - Napkollektoros hasznosító rendszerek [5.5] 

 

A napkollektor energia hasznosítását befolyásolja a kollektor szögállása, melynek hatását az 5.11. ábra 

szemlélteti. Optimális megoldás esetén a kollektor felülete merőleges a napsugárzásra. Rögzített kollektor 

esetén nyáron a vízszintes elrendezés a kedvező, de télen ez a legkedvezőtlenebb. A dőlésszög növelésével a 

nyári hasznosítás mértéke csökken, de a téli növekszik, így a hasznosítás kiegyenlítődik. 
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5.11. ábra - A napkollektorok havi sugárzásnyeresége a dőlésszög függvényében. [5.5] 

 

A kollektorok energetikai hatékonyságát az jellemzi, hogy az A felületű napkollektor En napsugárzás intenzitás 

mellett mekkora (  )  hőteljesítményt tud a hőhordozó közegnek átadni. A kollektor hatásfoka [5.5]: 

(5.1) 
 

 

(5.1) 

ahol: (  ) a hőhordozó közeg hőkapacitásárama, Tki, ill. Tbe a hőhordozó közeg ki- és belépő hőmérséklete. 

Kollektor típusok:  

• Nem szelektív síkkollektorok:  

5.12. ábra - Síkkollektorok felépítése [5.6] 

 

Üveg, vagy polikarbonáttal fedett, nem szelektív abszorberes (5.12. ábra) kollektor. Könnyen elkészíthető, 

viszont a szelektív síkkollektorokéhoz képest rosszabb a hatásfoka. 

• Szelektív síkkolektorok:  
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Ez a legelterjedtebb kollektor típus, világviszonylatban 90%-ot tesz ki az eladási adatokat figyelembe véve. A 

kollektor abszorbere szelektív bevonatú (speciális NiO szelektív hőelnyelő bevonat), és általában egyszeres 

üvegfedéssel készül. 

• Vákuumos síkkolektor:  

5.13. ábra - Vákuumos síkkolektor [5.6] 

 

A kollektor szerkezeti felépítése (5.13. ábra) annyiban különbözik a hagyományos síkkollektorétól, hogy 

pontszerű támaszokat alkalmaznak az üvegfedés megtámasztására, a fényáteresztő üveglemezt terhelő 

vákuum szívó hatásának megakadályozására. 

• Vákuumcsöves kollektorok:  

Ennél a típusnál a hőátadó közeg kettős falú – vákuumos – üvegcsőben kering. A vákuumcsövek két-, a 

végeinél zárt, koncentrikus üvegcsőből állnak, hasonlóan a háztartási termoszhoz. Az üvegcsövek között 

magas vákuum van, amely a hőszigetelést biztosítja. A belső üvegcső teljes felülete szelektív hőelnyelő 

anyaggal, alumínium - nitrittel bevont abszorber. A vákuumcső belső falára préselt hőelvezető lemezen lévő 

U alakú rézcsőben áramlik a hőátadó folyadék. Az U csövek a hőszigetelt gyűjtődobozban csatlakoznak az 

osztó-gyűjtő csövekhez. 

A vákuumcsövek alatti kettős parabola tükör az abszorberre koncentrálja a kedvezőtlen szögű és szórt 

napsugárzást (5.14. ábra). Az egyes csövek, a parabola tükrök és a gyűjtődobozok összeépítve alkotják a 

vákuumcsöves kollektorokat (5.15. ábra). A kollektorban felmelegített hőátadó anyag hőcserélőkön keresztül 

melegíti fel a közvetlenül felhasználódó vizet a különféle napenergia hasznosító rendszerekben. Legfőbb 

előnye, a különösen magas energiahozam, összehasonlítva a hagyományos síkkollektorokkal. 

A hengeres abszorber felület és a CPC koncentrátor (Compound Parabolic Concentrator) a mindenkori 

napálláshoz és sugárzási viszonyokhoz optimális helyzetet biztosít. Kevésbé irányérzékeny, így ferde tetők 

mellett lapos tetőkre és homlokzatokra is felszerelhető. 

A vákuumcsövek hatékonyan csökkentik a napkollektorok hőveszteségét; a vákuum jó hőszigetelése miatt 

télen is jó hatásfokkal működnek. A hőátadó közeg közvetlenül a vákuumcsövekben melegszik fel, direkt 

áramlással, hőcserélő nélkül. Nagy üzembiztonság és hosszú élettartam jellemzi az alkalmazott nemes 

anyagok és a korszerű technológia miatt. 

Ideálisan alkalmazható alacsony hőmérsékletű fűtési rendszereknél fűtés rásegítésre. 

5.14. ábra - Vákuumcső szerkezeti elemei [5.7] 
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5.15. ábra - Vákuumcsöves kollektor szerkezete [5.7] 

 

Napelemes rendszerek [5.2].  

A napelemek olyan szilárdtest eszközök, amelyek a fénysugárzás energiáját közvetlenül egyenáramú villamos 

energiává alakítják. Az energiaátalakítás alapja, hogy a fény elnyelődésekor mozgásképes töltött részecskéket 

generál, amiket az eszközben az elektrokémiai potenciálok, illetve az elektron kilépési munkák 

különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszerít. 

Egy másik meghatározás szerint a fotovillamos elem vagy napelem olyan eszközt jelöl, amely fénysugárzás 

hatására villamos generátorként viselkedik. Sokféle fotovillamos elem létezik, de a legelterjedtebb a szilícium 

félvezetőn alapuló elem, amit 50 éve, 1954-ben találtak fel. A napelem fényt alakít villamos energiává (5.16. 

ábra). Általában ez egy három lépésből álló folyamat: 

1. fényelnyelés, az elektronok gerjesztett állapotba kerülnek, 

2. a pozitív és negatív töltések lokális szétválasztása, 

3. a töltések külső áramkörbe vezetése. 

5.16. ábra - Kristályos szilícium napelem keresztmetszete[5.2] 
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Mivel a napelemet az adott fényviszonyok esetén a lehető legnagyobb villamos teljesítmény termelésére 

szeretnénk használni, a kinyerhető teljesítmény szempontjából hasznos áttekinteni az elektromos áram-

feszültség (I-V) karakterisztika görbéit. Ha a napelem aktuális állapotát jellemző működési pontot (a külső 

terhelő ellenállás megváltoztatásával) eltoljuk az I-V mentén, a külső terhelésen felszabaduló teljesítmény 

kiszámolható a működési ponthoz tartozó feszültség és áram értékek szorzataként. Ez látható az 5.17. ábra 

grafikonján. A teljesítménygörbének egy adott pontban, a maximális teljesítmény pontban (MPP) maximuma 

van. Erre a pontra jellemző értékek a maximális teljesítmény (PMPP), a maximum pontbeli áram (IMPP) és a 

maximum pontbeli feszültség (VMPP). 

5.17. ábra - A napelem által generált teljesítmény a működési pont függvényeként [5.2] 

 

A hatásfok (η) a napelem legfontosabb jellemzője azt mutatja meg, hogy a beeső fény teljesítményének hányad 

részét alakítja át a napelem villamos energiává. 

 

 A elem maximális 

teljesítménye a maximális teljesítmény pontban (MPP) mérendő, ezt az értéket használják a hatásfok 

megadásához. Ahogy azt már említettük, a napelem villamos paraméterei a megvilágítástól és a hőmérséklettől 

is függenek. Általánosan elmondhatjuk, hogy a hatásfok a hőmérséklet növelésével csökken, de a csökkenés 

mértéke a napelem anyagától függ. 

A napelemek különféle anyagokból készülnek, és ezen anyagok különböző elnyelési spektrumúak. Vannak 

olyan anyagok, amelyek a kék fény hullámhossz tartományába eső sugarakat nyelik el a legjobban, de vannak 

olyanok, amelyek a zöld, a piros, sőt az infravörös tartományt hasznosítják jobban a Nap spektrumából. Emiatt a 

besugárzott fény spektrumának definiálása szintén fontos a napelem mérése szempontjából. Összegezve három 

olyan paraméter van amit a napelem méréskor ismernünk kell: a hőmérséklet, a besugárzás (fényintenzitás) és a 

fény spektruma. Mivel a napelemek világviszonylatban is összehasonlíthatóak kell, hogy legyenek, 
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szabványosított vizsgálati körülményeket (STC) definiáltak, amit a hitelesítésben részt vevő intézetek mind 

elfogadtak és alkalmaznak. 

Ezek a következők: 
 

oC 
2 

o-ot bezáró szögben a légkörön átjutó napfény spektruma) 

A szabványosított vizsgálati körülmények (STC) között mért maximális teljesítményt csúcsteljesítménynek 

nevezik, aminek az egysége csúcs-watt (angol: peak-Watt , rövidítve: WP). A csúcsteljesítmény név félrevezető, 

mert azt sugallja, hogy ez az elem abszolút maximuma. Ez pedig nem igaz, mert például nagyobb besugárzással, 

vagy 25 oC-nál alacsonyabb hőmérséklet esetén nagyobb teljesítményszint is elérhető. 

5.18. ábra - A kitöltési tényező definíciója [5.2] 

 

Egy napelem jellemző adatai az 5.18. ábrán láthatók. A teljesítmény egy idealizált felső határa az A területtel 

jellemezhető (VOC és ISC szorzatával), míg a tényleges maximális teljesítmény a B területtel, (VMPP és IMPP 

szorzatával). Az A és B területek hányadosaként egy új jellemzőt, a kitöltési tényezőt (FF) definiálhatjuk: 

(5.2) 
 

 (5.2) 

A kitöltési tényező a napelem fontos jellemzője. A napelem belső veszteségeit írja le és az alkalmazott anyagok 

és gyártási eljárások minőségét jellemzi. A jónak számító kitöltési tényező 0,85 körül van egykristályos 

szilícium esetén, de vékonyréteg napelemek esetén 0,7 vagy ennél kisebb érték is lehet. 

Sokféle félvezető használható fel napelem gyártásra, és manapság sokféle anyagot, szerkezetet és 

gyártástechnológiát fejlesztenek is. A különböző technológiák értékelésére több feltétel teljesülését kell 

vizsgálnunk, amelyek közül a legfontosabbak: 
 

 
 

fogadható ára, 
 

 
 

Manapság a piacon a szilícium alapanyagú napelemek dominánsak, kristályos szilícium a szelet technológiával 

készült cellákban és amorf szilícium a vékonyréteg technológia esetén. Ennek ellenére több olyan ismert anyag 

van, amely potenciálisan csökkenti az árát és jó eséllyel kap szerepet a jövőben a vékonyréteg technológiában. 

A legfontosabb anyagok az 5.19. ábrán láthatóak. 
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5.19. ábra - A napelemek gyártásában használatos anyagok [5.2] 

 

A legtöbb napelemet kristályos szilíciumból készítik, és ezek felépítése nagyon hasonló a szilícium alapú 

eszközök, például az egyenirányító diódák felépítéséhez. A technológia szilícium lemezeket használ, s emiatt 

szelet technológiának nevezik. Az előnye, hogy önhordó, hátránya, hogy nagy mennyiségű, drága, félvezető 

minőségű alapanyag kell hozzá. A vékonyréteg technológiával készült napelemekhez csak nagyon vékony réteg 

(néhány µm) félvezető anyag kell, és a hordozóanyag általában nagyon olcsó, pl. (nátron) üveg. A vékonyréteg 

technológiának számos előnye van: nagy felületű félvezető réteget lehet kristályosítani egyidejűleg, és a 

félvezetőnek a szigetelő felületen való kristályosítása lehetővé teszi az úgynevezett monolitikus integrációt. 

Ezen technológia során a napelemet kis egyedi elemekre osztják és egy háromlépéses (elválasztás és 

kristályosítások egymásutánja) eljárásban a különálló elemeket sorba kötik. Ez a módszer nagy változatosságot 

tesz lehetővé adott villamos paraméterű modulok gyártására. 

Még egy különbség van a szelet és a vékonyréteg technológiával készült napelemek között. A szilícium 

napelemek pn átmenetét általában egy adalék anyag diffúziójával hozzák létre az alapanyag felületében. A 

vékonyréteg technológiánál a különböző rétegek egymást követő kristályosításával hozzák létre a határréteget, 

sokszor különböző anyagokat használva az átmenetekben (hetero átmenet). 

A vékonyréteg technológiánál kétféle lehetőség van az átlátszó elektródák kialakítására, az alap- vagy fedőréteg. 

Ha az alapréteg nem átlátszó (fémréteg vagy hátsó fémkontaktus), az első kontaktusnak kell átlátszónak lennie. 

A legtöbb esetben ezt állandó oxid réteggel valósítják meg az elem felső lapján, amit átlátszó üveglap véd 

(hordozó alaplap technológia). 

Ha az alap átlátszó, valamilyen okból kifolyólag (átlátszó oxiddal borított üveglap), az elemet kikristályosítják, 

és átlátszatlan fémlappal fedik. Ezután az elrendezést megfordítják és az addigi alapon átjön a fény (hordozó 

fedőlap technológia). 

A nap spektruma sokkal szélesebb, mint egy félvezető abszorpciós sávja, ez az egyik oka a napelemek 

behatárolt hatásfokának. A 5.20. ábra megoldást mutat erre a problémára: különböző anyagok kombinációjából 

felépített elem sokkal jobban tudja abszorbeálni a fényt, mint egy egyszerű elem. Az elemek kombinálására 

különböző technikákat dolgoztak ki a mechanikai összeillesztéstől (egymásra helyezéstől) a különféle 

elemeknek a rétegenkénti kristályosításáig egyazon hordozóra. 

5.20. ábra - Háromrétegű amorf szilícium napelem [5.2] 
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Az optimális besugárzásra beforgatott napelem-modul sem fog mindig teljesítményt szolgáltatni, mivel a 

besugárzás mértéke több okból is változhat, lecsökkenhet (pl. lemegy a Nap vagy eltakarják a felhők stb.). 

Mivel a fogyasztóinkat folyamatosan szeretnénk üzemeltetni, viszont a napelem nem tud folyamatosan energiát 

biztosítani, valamilyen átmeneti energiatároló puffert kell alkalmaznunk a rendszerben, amivel áthidalhatjuk az 

alacsonyabb napfény-intenzitású időszakokat. A villamos energia hasznosításának egyik útja, amikor invertert 

alkalmazunk. Az inverter a napelem egyenáramát váltakozó árammá alakítja át, és visszatáplálja a hálózatba. A 

visszatáplálás természetesen a hálózat periódusával szinkronizálva lehetséges. 

Problémát jelent a begyűjtött villamos energia tárolása. Ennek az az oka, hogy az energiát sokszor éppen akkor 

szeretnénk felhasználni, amikor az a napsugárzás hiánya miatt nem áll rendelkezésre, vagy fordítva, akkor van 

energiahozam, amikor nincs igény a felhasználásra. A napelemek által szolgáltatott villamos energiát 

legegyszerűbben akkumulátorokban tárolhatjuk. 

Olyan felhasználó esetén, ahol van villamos hálózat, nem szükséges a napból érkező energiát akkumulátorban 

tárolni, mert lehetőség van az áram közüzemi hálózatba történő visszatáplálására. Ez a megoldás látható a 5.21. 

ábrán. A visszatáplált energia mennyiségét mérik és időszakonként elszámolnak vele. Jelenleg Magyarországon 

éves periódusú az elszámolás. 

5.21. ábra - Közvetlenül hálózatra van kapcsolt napelem [5.2] 
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Amennyiben napelem rendszerünk teljesítménye nem haladja meg az 5 kW-ot, úgy az áramszolgáltató 

ugyanazon az áron veszi tőlünk vissza az elektromos áramot, mint amennyiért ő adja nekünk, ha nem lépjük túl 

saját fogyasztásunkat, akkor nekünk csak a különbözetet kell megfizetnünk. 

Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy napközben, amikor jellemzően nem vagyunk otthon, a napelem rendszer 

betáplál a hálózatba, este pedig mikor otthon vagyunk és a legtöbb energiát használjuk, de már nem süt a nap, 

egyszerűen elfogyasztjuk, a napközben napelem rendszerünk által megtermelt áramot, amit addig úgymond a 

közüzemi hálózatban tároltunk. Elszámoláskor mi csak azt a különbözetet fizetjük, amennyivel többet 

fogyasztottunk az általunk termelt energiamennyiségnél. Ha 5 kW feletti napelem rendszert telepítünk az 

áramszolgáltató átveszi tőlünk a teljes árammennyiséget, s fizet is érte nagykereskedelmi áron. Ez a 

megvalósítás látható az 5. 22. ábrán. 

5.22. ábra - Általános alkalmazási mód [5.2] 

 

Sok olyan felhasználói igény van, ahol nincs bevezetve az áramellátás (sziget üzem), így ebben az esetben 

valamilyen formájú energiatárolás szükséges, hogy naplemente után az „elraktározott” energiát használhassuk. 

Ez látható a 5.23. ábrán. A napelemek által szolgáltatott 16-42 V egyenfeszültséggel, egy töltésszabályozási 

feladatot is ellátó inverteren keresztül akkumulátor-telepet töltünk. Az akkumulátorok használatával jelentős 

mennyiségű villamos energiát tárolhatunk a későbbi felhasználási időszakra. Csak speciális akkumulátorok 

alkalmasak a napelemes rendszerek jellemzően sok ciklusból (feltöltés-kisütés) álló használatra. 

5.23. ábra - Sziget üzemű napelem [5.2] 

 

4. 5.4. Villamos-energia termelés napenergiából 
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A napenergiát a napelemek közvetlenül alakítják át (egyenáramú) villamos energiává. A napenergiának villamos 

energiává történő átalakítására más lehetőségek is rendelkezésre állnak: 

• egyik lehetőség a hagyományos hőerőművek termodinamikai körfolyamatok szerint történő hőenergia-

mechanikai energia-villamos energia átalakítás útját követi, ezek az ún. naphőerőművek, 

• másik lehetőség a napkémény, amely a szélerőmű és a naperőmű egyfajta ötvözete. 

Naphőerőművek:  

A naphőerőművekben elérhető hőmérsékletekkel gőzturbinával , vagy Stirling motorral meghajtott elektromos 

energia termelési rendszereket építettek. 

Kis villamos teljesítmény esetén parabola tányér alakú naptükröt terveztek, amelynek felülete nagyobb 100 m2-

nél (5.24. ábra). A napsugár irányába automatikusan beálló paraboloid tükör fókuszpontjába elhelyezkedő 

hőcserélővel működtetett Stirling-motor meghajtásával néhányszáz kW elektromos teljesítmény érhető el, a 

rendszer hatásfoka eléri a 30 %-ot. A hőközlés hőmérséklete 700-1000 oC. 

5.24. ábra - Naphőerőmű naptükörrel [5.6] 

 

Gőzkörfolyamat nagyobb teljesítményű naphőerőmű esetén alkalmazható, amelyhez nagyszámú naptükör 

szükséges. Az így kialakítható naphőerőmű elvi sémája az 5.25. ábrán látható. 

5.25. ábra - A naphőerőmű elvi sémája. [5.6] 

 

A napenergia vagy a gázkazán által megtermelt hő hőcserélőkön keresztül szárazgőzt termel, ami a turbinát 

meghajtja. A turbina megforgatja a hálózatra szinkronizált generátort, ami az áramot termeli. A turbináról a 
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kondenzátorba kerül a gőz, ahol egy hőcserélőn keresztül áramló hűtővíz lehűti. A hűtővíz által felvett hő a 

hűtőtoronyban kerül leadásra, a kondenzvíz pedig ismét a hőcserélőhöz kerül, ahol vagy a napenergia vagy az 

elégetett gáz hőjét veszi fel. A napkollektorok teknő alakú tükrei mindig a Nap irányába fordulnak, így ha süt a 

Nap, az erőmű is működik. A tükrök fókuszpontjában található cső a visszavert sugarakat elnyeli, és a 

keletkezett hőt a benne áramló hőátadó folyadéknak közvetíti. A hőátadás két lépcsőben történik. Először a 

kondenzvizet elgőzölögteti a gőzgenerátorban a már részben lehűlt hőátadó folyadék, majd az így keletkezett 

gőz hőmérsékletét növeli tovább a hőcserélőben levő magas hőfokú folyadék, ezáltal szárazgőzt állítva elő. A 

legtöbb naperőmű hasonló elven működik, azaz egy hőátadó folyadékkal a hőt egy klasszikus erőműben 

alakítják át villamos energiává. 

A naptükrök kialakítására és elrendezésére két megoldást fejlesztettek ki. 

• Az ún. torony típusú naphőerőművek esetén az 5.26. ábrán látható naptorony létrehozásánál napkövető, és 

nagyfelületű síklap tükröket (heliosztát) koncentrikus körökbe telepítenek. Ezek a tükrök a középpontban álló 

torony tetejére irányítják a visszavert fényt. A toronyban elhelyezett parabolatükörre irányított napsugárzás 

hevíti a fókuszba elhelyezett hőcserélőt, ill. a hőcserélőben áramló hőhordozó közeget. A hőhordozó közeg 

hőmérséklete elérheti az 1000 oC-ot is, a naphőerőmű hatásfoka meghaladja a 20 %-ot, területigény nagy 30-

90 m2/kW. 

5.26. ábra - Torony típusú naphőerőmű [5.8] 

 

• Az ún. parabola-teknős naphőerőművek esetén a talajszinten elhelyezett parabola keresztmetszetű 
tükörteknők (5.27. ábra) a fókuszvonalban elhelyezett kollektoroknak adják át a napsugárzás energiáját. A 

kollektorok összefüggő csővezeték-rendszert alkotnak, és a nagy területről összegyűjtött napenergiát 

hasznosítják gőztermelésre. A napenergia kiegészítésére hagyományos gőzfejlesztést használnak (lásd az 

5.25. ábrát). Hatásfoka kisebb, mint a toronytípusú naphőerőműé, gyakorlatilag 20 % alatt marad, 

területigénye 18 m2/kW. 

5.27. ábra - Parabolateknős hőerőmű tükörrendszere [5.6] 

 

A naphőerőművek mérsékelt 20 % környéki hatásfoka, és a napenergia hasznosítás napszak függése indokolja 

azt, hogy a napenergiát nem önálló naphőerőműben hasznosítsuk, hanem egy korszerű hőerőműben 

hasznosítsuk az energiát valamilyen formába, pl. tápvíz előmelegítésre. Ezáltal egyrészt a napenergia 
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felhasználásának hatásfoka nagyobb lesz, másrészt a hőerőmű villamos teljesítménye kevésbé lesz érzékeny a 

napenergia időszakos változására. 

Napkémények:  

A napkémény működése jól követhető az 5.28. ábrán. Amint az jól látható, nagy földterületet borítanak kör 

alakú üveg vagy műanyagszerkezettel, ami a kör közepe irányába magasodik. Középen szélturbinát rejtő magas 

torony található. A lefedett térben a napsugárzás következtében 15-30 oC hőmérsékletkülönbség alakul ki, a 

kéményhatás következtében a felmelegedett levegő 12-15 m/s sebességgel áramlik fel a nagy magasságú 

kéményben. A kéményben elhelyezett szélturbinák termelik az elektromos áramot. A napkémény villamos 

teljesítménye követi a napsugárzás napszak változását, így alacsony hatásfok, és nagy fajlagos területigény 

jellemzi. 

5.28. ábra - Napkémény felépítése [5.6] 

 

5. 5.5. Esettanulmányok 

• Budai, háromszintes, családi ház HMV ellátása, és fűtésének korszerűsítése [5.7].  

Beépített berendezések: 
 

- 2 db Paradigma CPC 45 Azurro napkollektor összesen 9,8 m2 felülettel, Systa Solar vezérlővel (5.29. ábra) 
- 1 db 840 l Expresso puffertároló HMV modullal 
- 1 db Paradigma Modula II kondenzációs gázkazán 20 kW teljesítménnyel 
- 1 db Systa Comfort vezérlés és vezérléskiegészítés (5.30. ábra) 

5.29. ábra - Napkollektorok havazás és ónos eső után [5.7] 

 

5.30. ábra - A beépített gépészeti berendezések és vezérlés [5.7] 
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Üzemeltetési tapasztalatok: 
 

- HMV ellátás évi 80 %-át biztosítja a napenergia 
- Az évi fűtés 20-25 %-át biztosítja a napenergia 
- Az éves gázmegtakarítás 35-40 %. 

• Németországi élményfürdők hőellátását támogató szolár nagyberendezés (5.31. és 5.32. ábra) 

(Paradigma Solarproject)[5.7].  
 

Üzembe helyezés 2008 február 

Bruttó kollektorfelület 98 m2 

Éves besugárzás (R) 0.97 MWh/m2a 

Éves energiahozam (E) 55 MWh évente 

Névleges teljesítmény 0.048 MW 

Max. teljesítmény 0.07 MW 

Speciális rendszerhozam 0.61 MWh/m2a 

Szolár lefedettségi arány 2 % 

Tárolótérfogat 0 m3 

Fűtési hálózat helyi hőhálózat 

Szolárhőmérséklet (előre/vissza) 70...90 / 65...80 oC 

Beruházási költségek 570 €/m2 

Energiaár napjainkban 5 Cent/kWh 

Éves kihasználtság 90 % 

Az üzemeltetés eredményei: 
 

Energiamegtakarítás 1306 MWh 

Költségmegtakarítás 0.24 Mio Euro 

CO2-megtakarítás 391.8 Tonna 

Amortizációs idő 7.2 év 

Beruházás kamatozása 11.4 % 

Szolárenergia ára 2.10 Cent/kWh 

Befektetés megtérülése 7.3 év 

5.31. ábra - Az élményfürdő [5.7] 
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5.32. ábra - A tetőn elhelyezett kollektorok [5.7] 

 

• A Planta Solar 10 vagy PS10 naphőerőmű a spanyol Sevilla város mellett. .  

A 11 megawattos naperőműben (5.33. ábra) 624 nagy mozgatható tükörrel (heliostats) irányítják a 

napsugarakat a 115 m magasságú torony tetején elhelyezett abszorberre. A toronyban elhelyezett 

hőcserélőben 40 bar nyomású 250 oC hőmérsékletű gőzt állítanak elő, amelyet gőzturbinára vezetnek és a 

gőzturbinával meghajtott generátor állítja elő az elektromos áramot. Európa első kereskedelmi erőművének 

megépítésében az Abengoa nevű spanyol multinacionális cég, a Tecnical-Tecnicas Reunidas és a Spanish 

Engineering Company vett részt. A teljes kiépítést 2013-ban tervezik 300 MW összteljesítménnyel, amellyel 

el tudják látni Sevilla városának energia igényét. 

5.33. ábra - A PS10 naphőerőmű [5.9] 
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6. 5.6. Irodalomjegyzék az 5. fejezethez 
 

[5.1] www.energiakozpont.hu/index.php?p=91 

[5.2] A napelemről A-Z-ig. (tanulmány, főszerkesztő: Tóth 

János), CN-62/2007 TéT projekt: Épületbe integrált 

napelemmodulok fejlesztése, Debreceni Egyetem 

Műszaki Kar, 2009. 

[5.3] Energiafelhasználói Kézikönyv (főszerkesztő: Barótfi 

István), Budapest, 1993. 

[5.4] Büki Gergely: Energetika, Műegyetemi Kiadó, 

Budapest,1997. 

[5.5] www.passivhaus-info.eu. 

[5.6] Salló Andrea: Napenergia hasznosíthatóságának 

áttekintése családi házakban. Szakdolgozat. Eötvös 

Lóránd Tudomány Egyetem TermészettudományiKar 

Környezettudományi Iskola, Budapest, 2006. 

[5.7] alternativ-energia.eu 

[5.8] earthobservatory.nasa.gov/Features/RenewableEnergy/

Images/solar_two.jpg 

[5.9] www.solarpaces.org 

http://www.energiakozpont.hu/index.php?p=91
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http://earthobservatory.nasa.gov/Features/RenewableEnergy/Images/solar_two.jpg
http://earthobservatory.nasa.gov/Features/RenewableEnergy/Images/solar_two.jpg
http://www.solarpaces.org/
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6. fejezet - Vízenergia 

A Földön található víz a Napból származó hatalmas energia következményeként örökös körforgásban van. A 

Föld tengereinek a felszínét érő napsugárzás hatására a víz elpárolog, és a magasba emelkedik. A magasabban 

uralkodó hidegebb hőmérséklet hatására a vízpára ismét folyékony halmazállapotúvá válik (kondenzálódik), és 

felhővé egyesülnek. A levegő mozgásának a hatására a felhők nagy távolságot tehetnek meg, míg a nehézségi 

erő hatására a víz eső formájában ismét a Földre hullik. A szárazföldre jutó eső patakok, folyók formájában a 

magasabb helyről az alacsonyabban fekvő tengerekbe áramlik, hogy a körforgás újra kezdődhessen. Ez a 

földfelszínen áramló víz mozgási és helyzeti energiája az, amit vízenergiának tekintünk és hasznosítunk. Bár a 

párolgás-lecsapódás körforgási energiaátalakulása az így tekintett vízenergiának sokszorosa, mai ismereteink 

szerint kihasználhatatlan, de még az elméletileg hasznosítható vízenergiának is csupán néhány százalékát tudjuk 

hasznosítani. 

Hozzávetőleges számítások alapján a Napból Földre jutó energiamennyiségnek kb. 23 %-a a víz körforgásának 

fenntartására fordítódik. Ennek az energiának mintegy 99 %-a a párolgás-lecsapódás átalakulására fordítódik, 

amely számunkra kihasználhatatlan. A megmaradó töredék a földfelszínen mozgó víz helyzeti és mozgási 

energiája. Az állóvizek csak helyzeti és nyomási energiával rendelkeznek, de az áramló vizeknél ezek mellett a 

mozgási (kinetikai) energia is megjelenik. Vízenergián ezen energiák összességét értjük. Becslések szerint a 

világ hasznosítható vízenergia kapacitása kb. 20.000 TWh körül lehet. Az egész világon termelt összes 

vízenergia termelés kb. 2000 TWh. Ez a műszakilag hasznosítható energia 10 %-át jelenti. A világ megtermelt 

és hasznosítható vízenergia-potenciálja a 6.1. ábrán látható. 

6.1. ábra - A világ hasznosítható vízenergia-potenciálja [6.1] 

 

A víz volt az a legrégebbi erőforrás, amit arra használtak, hogy csökkentsék az emberi és állati terhet. Nem lehet 

tudni biztosan mikor is találták fel a vízikereket, de az biztos, hogy a legrégebbi öntözőrendszerek kb. 5000 

évesek. A vízikereket már az ókori Kelet országaiban: Egyiptomban, Kínában és Indiában is használták, 

vízimalmok pedig az ókori Görögországban és Rómában is működtek. A legkorábbi vízimalmok talán a 

függőleges tengelyű kukoricaőrlő malmok voltak, melyeket norvég ill. görög típusú malom névvel illettek. Ezek 

valószínűleg Kr. e. az I.- illetve a II. században jelentek meg Közép Keleten, néhány századdal később pedig 

Skandináviában. Ismereteink szerint Angliában már használtak mind vízszintes tengelyű, mind függőleges 

tengelyű vízimalmokat az angolszászok. A XI. század végén Anglia 3000 felmért településén 5624 vízimalom 

működött, Franciaország egyetlen megyéjében (Aube) pedig kétszáz [6.2]. 

Természetesen a vízimalmok nagy beruházást igényeltek, ezért rendszerint a földesúr vagy a kolostor 

tulajdonában voltak. A földesurak sokszor kötelezővé tették ezek használatát, megfelelő díj ellenében, és hogy 

ezt ki ne játszhassák a kézi malmokat összetörették. A víz energiáját azonban nemcsak gabonaőrlésre 

használták, hanem különböző célokra: így a textiliparban, a bányászatban, bányavíz-kiemelésre is és később a 

kohók légfúvóit is vízierő hajtotta. A XVIII. század végére három vízikeréktípus volt használatban, amelyek a 

víz nyomómagasságában tértek el [6.2]: 



 Vízenergia  

 82  
Created by XMLmind XSL-FO Converter. 

alulcsapott vízikerék;.  

Ennél a típusnál a lapátok belemerülnek az áramló folyóba, így szinte minden áramló vízben lehet használni. A 

hátránya azonban, hogy használhatatlan ha a víz folyásiránya áradás miatt megváltozik. 

felülcsapott vízikerék; .  

Itt a zárt lapátokra felülről érkezik a víz, ezért maga a kerék sokkal masszívabb, mivel el kell bírnia a víz súlyát. 

Az áradások nem befolyásolják a működését, mivel a víz egy csatornán keresztül érkezik a kerékre, amelyen 

egy zsilipkapuval szabályozható a víz mennyisége. 

középen csapott vízikerék;.  

A víz itt is egy csatornán keresztül érkezik és kb. a keréktengelynél folyik a kerék lapátjaiba. Előnye, hogy nem 

szükséges olyan nagy esésmagasság mint a felülcsapottnál, ahol a beáramló és kiáramló víz 

magasságkülönbségének legalább akkorának kell lennie, mint a kerék átmérője. 

1769-ben James Watt szabadalmaztatta a gőzgépét, és így a vízenergia felhasználása az 1800-as évek végére 

háttérbe szorult. Mint sok más találmánynál, a vízikeréknél is kiszámíthatatlan volt a jövőbeli felhasználási 

lehetőség. Ezt bizonyítja, hogy amikor Faraday felfedezte az elektromágneses indukciót, újabb távlatok nyíltak a 

vízenergia hasznosítására, így a róla alkotott kép ismét megváltozott. 

A víz energiájának hasznosítása a kezdeti időben azért volt korlátozott, mivel azt csak helyben tudták 

felhasználni. A fejlődésnek óriási lendületet adott a villamos energia termelésének lehetősége - amely az energia 

nagyobb távolságra való szállítását is biztosította - ill. amikor egy francia mérnök feltalált egy új és sokkal 

hatékonyabb vízikereket, amely az első sikeres vízturbina volt. A feltaláló Benoit Fourneyron volt. Fourneyron 

turbinája magában foglalt több, addig nem alkalmazott újítást is. Az egyik legfontosabb, hogy a vízbe merülő 

turbina vezetőlapátokkal rendelkezett, amely a vizet pontosan a lapátokra irányította. Ez biztosította a víz 

egyenletes eloszlását, ezáltal megnövelte a hatékonyságot (a víz energiájának 80 %-át alakítja hasznos 

mechanikai energiává). Az első ilyen turbinát a Badeni Nagyhercegség egyik kisvárosában St. Blasien-ben 

használták. A fejlődés azonban nem állt meg. Újabb turbina típusok jelentek meg. Ilyen volt a magyar Bánki 

Donát által kifejlesztett és róla elnevezett Bánki-turbina. További típusok a Francis-, Pelton-, Kaplan-turbinák. 

Az eltérő típusú turbinák kifejlesztésével megpróbálták a különböző vízhozamú és esésmagasságú vizek 

energiáját a lehető legnagyobb hatásfokkal hasznosítani. 

A turbina szót Claude Bourdin francia mérnök vezette be a XIX. század elején és az örvénylés vagy örvény 

jelentésű latin szóból származtatta. A fő különbség az első vízturbinák és a vízkerekek között az „örvény” volt, 

mely energiát ad át a forgórésznek. Ez a többlet tette lehetővé, hogy a turbinát kisebbre készítsék, mint egy 

ugyanolyan teljesítményű vízkereket. A turbinák több vizet tudnak nyelni, ha a forgórész gyorsabban forog és 

lényegesen nagyobb esést tudnak hasznosítani. (Később szabadsugár-turbinákat is készítettek, amelyek nem 

használnak örvényt.) 

A vízturbinák működési elve.  

A vízturbina olyan folytonosan áramló folyadékkal (vízzel) működő áramlástechnikai gép, amelynek működési 

elve a folyadékmechanikából ismert impulzusnyomatéki tételre (perdülettétel) vezethető vissza [6.3]. A 

vízturbinák közös jellemzője a lapátkoszorúval ellátott forgó kerék (járókerék), melynek lapátjai között áramlik 

megszakítás nélkül az energiahordozó víz. A turbina járókerekére érkező víz nagy perdülettel érkezik és a 

járókeréken való átáramlás során a perdületét részben vagy teljesen elveszíti. A járókerék közvetítésével az 

áramló víz energiája mechanikai energiává alakul (a vízturbina tehát erőgépnek tekinthető), és a hozzá kapcsolt 

generátor alakítja át a mechanikai munkát elektromos energiává. 

A turbinán átáramló folyadék energiájának egy része tehát a turbina tengelyén levehető (hasznosítható) 

mechanikai munkává alakul, és azt az energiakülönbséget, amelyet a folyadék a turbinán való átáramlása 

következtében elveszített, a turbina esésmagasságának, vagy esésnek nevezzük. Jele: H, mértékegysége: m , 

amely tulajdonképpen 1 N súlyú folyadék energiája J-ban. 

Ha a turbina nyomócsonkján belépő folyadék paramétereit 1 index, a szívócsonkon kilépő folyadék paramétereit 

2 index jelöli, akkor a turbina esésmagassága (l. 6.2. ábra): 

(6.1) 
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(6.1) 

 

ahol: e1, e2 - a folyadék 

összenergiája 

(m), 

  p1, p2 - a folyadék 

nyomása 

(pa), 

  z1, z2 - a folyadék 

helyzeti 

energiája (m) 

( az „alvíz” 

szintjétől 

mért 

magassága) a 

belépéskor 

ill. a 

kilépéskor. 

  ρ - a folyadék 

sűrűsége 

(kg/m3), és 

  g - a nehézségi 

gyorsulás 

(m/s2). 

6.2. ábra - Vízturbina energiaátalakításának elve 

 

A turbina H esése mindig kisebb, mint a felső és az alsó folyadékszint (felvíz, és alvíz) között mérhető Hg 

geodetikus szintkülönbség. Ez könnyen belátható a megfelelő folyadékszintek és a nyomó- ill. szívócsonkok 

közé felírható Bernoulli-egyenletek felhasználásával kapható egyenletből: 

(6.2) 
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(6.2) 

ahol: hn
-, a nyomóvezeték veszteség-magassága (m). 

Ha a turbinán másodpercenként átáramló vízmennyiség (víznyelés)    (m3/s), esésmagassága H (m), akkor a 

gépre érkező folyadék összteljesítménye: 

(6.3) 
 

 
(6.3) 

és a turbina összhatásfoka: 

(6.4) 
 

 
(6.4) 

A hatásfok definíciója alapján a turbina tengelyéről levehető hasznos teljesítmény az ún. tengelyteljesítmény: 

(6.5) 
 

 
(6.5) 

Az összteljesítmény és a tengelyteljesítmény különbsége a teljesítményveszteség, amely tartalmazza a nyomó- 

es szívócsővezetékben fellépő folyadéksúrlódási (hidraulikai) veszteséget, csapsúrlódási (mechanikai) 

veszteséget, és a tárcsasúrlódási veszteséget is: 

(6.6) 
 

 
(6.6) 

A turbinák osztályozása különféle szempontok szerint lehetséges. 

• A járókeréken átáramló folyadék iránya szerint lehetséges 
 

- radiális 
- félaxiális 
- axiális átömlésű turbina 

• A járókeréken való energiaátalakulás során történik-e nyomásenergia-változás, vagy sem 
 

- reakciós turbina (pl. Francis-, Kaplan-turbina) 
- akciós, vagy szabadsugár turbina (pl. Pelton-, Bánki-turbina). 

A vízturbinákkal szemben támasztott lényeges követelmény , hogy a leadott teljesítményt a szükségletnek 

megfelelően szabályozni lehessen. A fordulatszám változtatás - mint a szivattyúk esetében - nem jöhet szóba, 

mert a turbinával meghajtott generátor által előállított váltakozó áram frekvenciája nem változhat. Az esést nem 

tudjuk változtatni, így marad a turbinán átáramló folyadék mennyiségének a szabályozása. A szabályozás a 

szabadsugár turbinák esetében a sugárcsőbe az áramlás irányába axiálisan elmozdítható un. szabályozó tűvel, a 

reakciós turbinák esetén pedig a járókerék előtt elhelyezett állítható vezetőlapát-rendszerrel történik [6.3]. A 

szabályozó tűvel, ill. a vezetőlapát-rendszerrel a folyadék átáramlása a turbinán meg is szüntethető, ha 

valamilyen oknál fogva a turbina terhelése leesik, így védi is a turbinát. 

A különböző típusú járókerekek egységes jellemzésére szolgál az ún. jellemző fordulatszám. 

A turbina percenkénti fordulatszámát (jele: n ford./perc) a váltakozó áramú generátor fordulatszáma határozza: 
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(6.7) 
 

 
(6.7) 

 

ahol: f - a váltakozó áram frekvenciája (Hz), 

  p - a generátor póluspárjainak a száma. 

Az ns jellemző (fajlagos) fordulatszám annak a geometriailag tökéletesen hasonló járókeréknek a fordulatszáma, 

amely 1 m esésmagasság esetében 1 kW a hasznos teljesítménye: 

(6.8) 
 

 
(6.8) 

A fajlagos fordulatszám függvényében változik a járókerék geometriai alakja: a kis fajlagos fordulatszámú 

turbinák járókerekei radiális átömlésűek, a jellemző fordulatszám növekedésével a járókerék alakja a radiálistól 

a félaxiálison keresztül az axiális átömlésű járókerékig változik (6.3. ábra). 

6.3. ábra - Turbina járókerék típusok [6.4] 

 

A jellemző fordulatszám az egyik legfontosabb paraméterként szolgál arra, hogy kiválasszuk a különböző esésű 

és vízhozamú vízierőművekben alkalmazható turbina típust (6.4. ábra). 

6.4. ábra - A vízturbinák alkalmazhatósága [6.4] 
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1. 6.1 Vízerőművek 

A folyók, tavak, tengerek vízenergiáját hasznosító, és azt elektromos energia formájában a nagyfeszültségű 

hálózatba tápláló műszaki létesítményt vízerőműnek nevezzük. A 6.5. ábra jelölésével egy vízerőmű általában a 

következő berendezéseket tartalmazza. 

A hasznosítható energia (esésmagasság) növelése érdekében a kis esésű folyók vízét gyakran duzzasztják, és a 

duzzasztott vizet az 1 felvízből az 5 vízbevezetésen, és az 6 csatornán keresztül vezetik a 3 vízturbinákra, majd a 

turbinához kapcsolt 4 generátor elektromos energiát állít elő. Az így nyert elektromos energia az erőmű részét 

képező 7 transzformátor állomáson keresztül kerül a nagyfeszültségi hálózatra. A turbinákon átjutott víz a 8 

folyóba (alvíz) jut. 

6.5. ábra - A vízerőmű vázlata [6.4] 

 

A vízerőműveket a teljesítmény alapján osztályozhatjuk. Az így előállított energia ára a mérettől is függ [6.5]: 
 

    Méret előállított energia ára 

      (USA cent/kWh) 
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    Méret előállított energia ára 

      (USA cent/kWh) 

• Nagy vízerőművek .  
>10 MW 3-5 

• Kis vízerőművek .  
1-10 MW 5-12 

• Törpe vízerőművek (Rural Hydro Energy):  
    

  √ Mini vízerőművek 100-1000 kW 5-12 

  √ Mikro vízerőművek 1-100 kW 7-30 

  √ Piko vízerőművek 0,1-1 kW 20-40 

A nagy vízerőművek által előállított villamos energia-termelés gazdaságossága nyilvánvaló, és a többségük 

környezeti gondokat sem vetett fel, ezeket a létesítményeket sikeresen illesztették be a természet környezetbe. 

A vízerőműveket több szempont szerint osztályozhatjuk. 

Az esésmagasság szerinti osztályozás: 

• Kis esésű vízerőmű.  
 

Esés: <15 m 

Vízhozam: nagy 

Felhasználás: alaperőmű (teljesítmény kihasználás > 50%) 

Beépített turbinák: Kaplan-turbina, keresztáramú turbina, mint például a 

Bánki-turbina 

• Közepes esésű vízerőmű.  
 

Esés: 15-50 m 

Vízhozam: közepes-nagy 

Felhasználás: alaperőmű, közepes kihasználás (30-50%) 

Beépített turbinák: Francis-turbina, Kaplan-turbina, keresztáramú turbina 

• Nagy esésű vízerőmű.  
 

Esés: 50-2000 m 

Vízhozam: kicsi 

Felhasználás: csúcserőmű (kihasználás < 30 %) 

Beépített turbinák: Francis-turbina, Pelton-turbina 

A felépítés szerinti osztályozás: 

• Átfolyós rendszerű vízerőművek: .  

A nagy vízhozamú, kis vízesésű folyami vízerőművekben általában az érkező víz folyamatosan hasznosul a 

turbinákon majdnem állandó vízesés mellett. 

• Tározós rendszerű vízerőművek: .  

A legkülönfélébb módon kialakított víztározóba a vizet kis vízhozamú folyók duzzasztásával, vagy alacsony 

szinten levő folyók vizének szivattyúzásával gyűjtik, majd a tárolt vizet általában csúcsidőben (csúcserőmű) 

hasznosítják. 

• Árapály erőművek: .  
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A Föld és a Hold közötti vonzás a Föld forgása miatt a nagy vizek felszínén jelentős vízszint különbséget hoz 

létre, amely esés több ezer MW-os erőmű megépítésére nyújt lehetőséget. 

• Hullámerőművek: .  

A tengereken kialakuló hullámok energiáját hasznosító erőmű. 

• Tengeráramlat erőmű: .  

a tengeráramlatok (pl. Golf-áramlat) mozgási energiáját hasznosító erőmű. 

2009-ben épült fel a világ legnagyobb vízerőműve Kínában a Jangce-folyó vízének hasznosítására (Három-

szoros erőmű) 22500 MW-os teljesítménnyel. 

2. 6.2. A vízenergia hazai adottságai 

Magyarországon évek óta 50 MW vízerőmű-kapacitás üzemel, amely mintegy 0,2 TWh villamos energiát termel 

évente, a hazai fogyasztás 0,25 %-át. A hazai vízerő potenciál 1400 MW, 7480 GWh/a (5 %-a a Kárpát 

medence vízerő potenciáljának) ebből mintegy 1060 MW lenne műszakilag hasznosítható; 4500 GWh éves 

termeléssel. A potenciál 66%-a a Dunára, 10 %-a a Tiszára jut. A fent említett 50 MW-ot 38 hidroenergetikai 

létesítmény 53 generátorral képviseli. A vízerő potenciál teljes kihasználása indokolatlanul magas költségekkel 

és természet átalakítással járna. 
 
• a Dunán nincs villamos energia termelésre szolgáló létesítmény 
• a Tiszán a Tiszalöki Vízerőmű és a Kiskörei Vízerőmű található 11,5 MW és 28 MW teljesítménnyel 
• a Dráván jelenleg nincs erőmű 
• a Rábán és a Hernádon, ill. mellékfolyóikon üzemel a hazai törpe vízművek többsége 
• egyéb vizeken nincs működő energiatermelő rendszer 

Környezetvédelmi szempontból, ahol viszonylag nagyobb esése van a folyóknak, könnyebb olyan tájba illő 

erőműrendszert beépíteni, ami nem okoz ökológiai károkat. Erre számos példát találunk, főleg Ausztriában, de a 

többi folyón pedig, amelyek nagy esésűek, ezeket az ökológiai károkat lényegesen könnyebben ki tudják 

küszöbölni. Nagy divatja van jelenleg a kisteljesítményű erőműveknek. Ezt nagy esésű patakoknál vagy kisebb 

folyóknál nagyobb környezeti beavatkozás nélkül lehet kialakítani. Ezek a turbinaházak néhány méteresek, de a 

legújabb megoldások olyan jellegűek, hogy szinte észrevétlenül, magában az áramló vízbe helyezett igen 

érzékeny turbina fejleszti az áramot és lát el esetleg kisebb településcsoportot, kisebb elektromos szolgáltatást 

igénylő üzemet. 

3. 6.3. Esettanulmányok 

Magyarországon a múlt század második felében épült meg a Tiszán a Tiszalöki, és a Kiskörei Vízerőmű. A 

Tisza magyarországi szakaszán kis eséssel rendelkezik (6.6. ábra), a tervek szerint Vásárosnaménynál, 

Csongrádon, és Szegednél épült volna még duzzasztással vízerőmű. 

6.6. ábra - A Tisza esése Magyarországon [6.6] 
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• Tiszalöki vízerőmű [6.7].  
 

névleges duzzasztási szint: 94,50 mAf +/-0,1 m 

energiatermeléshez hasznosítható vízlépcső: 1,5 – 7,5 m 

kiépítési víznyelés: 300 m3/sec 

beépített teljesítmény: 11,4 MW 

blokkok száma: 3 

turbinák   

  elrendezése: függőleges 

  típusa: Kaplan 

turbina adatok:   

  névleges esés: 5,0 m 

  névleges víznyelés: 100 m3/sec 

  névleges fordulatszám: 75 ford/perc 

  névleges teljesítmény: 3,8 MW 

  vezetőlapátok száma: 24 db 

  turbinalapátok száma: 4 db 

generátor adatok::   

  névleges feszültség: 5,25 kV 

  névleges teljesítmény: 4,8 MVA 

  teljesítménytényező: 0,98 

  frekvencia: 50 Hz 

  névleges gerjesztő feszültség: 340 V 

  névleges gerjesztő áram: 600 A 

6.7. ábra - A Tiszalöki Vízerőmű termelése [6.7] 
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• Kiskörei vízerőmű [6.6].  
 

névleges duzzasztási szintek:   

  nyáron: 89,25-88,10 mAf 

  télen: 87,20- 86,20 mAf 

Energiatermeléshez hasznosítható vízlépcső: 2-10,7 m 

blokkok száma: 4 

turbinák   

  elrendezése: vízszintes 

  típusa: Bulbe csőturbina 

turbina adatok:   

  névleges esés: 6,27 m 

  névleges víznyelés: 143 m3/sec 

  névleges fordulatszám: 107 ford/perc 

  névleges teljesítmény: 7 MW 

  vezetőlapátok száma: 24 db 

  turbinalapátok száma: 4 db 

generátor adatok::   

  névleges feszültség: 2,5 kV 

  névleges teljesítmény: 7 MVA 

  teljesítménytényező: 0,98 

  frekvencia: 50 Hz 

  névleges gerjesztő feszültség: 115 V 

  névleges gerjesztő áram: 1200 A 

6.8. ábra - A Kiskörei Vízerőmű termelése [6.6] 
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• Bősi vízerőmű[6.8].  

1977. 09.16-án kelt államközi szerződés Csehszlovákia és Magyarország között a Bős-Nagymarosi 

vízlépcsőrendszer megépítéséről és üzemeléséről. 

Főbb céljai voltak: 
 

- Árvízkatasztrófák megelőzése Pozsony és Budapest között ( 1000 éves vízhozam 14 000 m3 /s) 
- Nemzetközi hajózási paraméterek biztosítása ( 180 m széles, 3,5 m mély ) 
- A Duna vízenergia potenciáljának kihasználása tiszta elektromos energia termelésére 
- A Duna belső deltájának és ivóvíz készletének megmentése, talajvízszint problémák megoldása 
- A térség gazdasági fellendítése, sportolási és üdülési lehetőségek kielégítése, turizmus fellendítése 

A 6.1 táblázatban [91] a ténylegesen megvalósult (szlovák oldalon) beépített teljesítményeket, az átlagos éves 

villamos-energia termelést mutatja. A 6.9 ábra a megvalósulás óta mutatja az éves villamos-energia termelést, 

a 6.10 ábrán pedig a Bősi Vízerőmű fényképfelvétele látható. 

6.1. táblázat - Bős-Nagymarosi vízlépcsőrendszer megvalósulása [6.8] 
 

  Vízerőmű Átfolyás (m3/s) Turbinák 

száma 
Beépített 

teljesítmény 

(MW) 

Elektromos 

termelés 

(GWh/év) 

Ideiglenes 

megoldás 
Gabcikovo 5100 8 720 2727 

Nagymaros 2800 6 156 1025 

Dobrohost 30 2 2,2 10,4 

MVE S7 Ga 7 2 1 4 

Összesen   18 881,2 3766,4 

Eredeti 

megoldás 
Gabcikovo 5100 8 720 2727 

Nagymaros 2800 0 0 0 

Dobrohost 30 2 2,2 10,4 

MVE S7 Ga 7 2 1 4 

Cunovo 400 4 24,4 175 

MVE Moson 20 2 1,2 5 

Összesen   18 748,8 2921,4 

 

Beépített teljesítmény: 720 MW 

Turbinák száma TG : 8 db 

i6_1_t
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Típus TG : Kaplan 

Átlag éves termelés: 2329 GWh 

Max átfolyás: 5100 m3/s 

Turbina:: Kaplan 4-K-15G 

  Lapát szám: 4 ks 

  Járókerék átmérő: 9300 mm 

  Esés tartomány: 12,5 – 24,2 m 

  Átfolyás: 413 – 650 m3/s 

  Fordulatszám: 68,2 1/ min 

  Hatásfok: 93,59 % 

  Gyártó: ČKD Blansko 

Generátor:   

  Teljesítmény: 90 MW,100MVA 

  Feszültség: 15,75 kV 

  Cos φ: 0,9 

  Pólus szám: 88 ks 

  Forgórész átmérő: 13 000 mm 

  Gyártó: ŠKODA Plzeň 

6.9. ábra - A Bősi Vízerőmű termelése [6.8] 

 

6.10. ábra - A Bősi Vízerőmű látképe [6.8] 
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7. fejezet - Az energiafelhasználás 
környezeti hatásai 

Az ipari forradalom kezdete óta eltelt csaknem két és fél évszázad alatt az emberiség megterhelte a természeti 

környezetet. Ez nemcsak a népesség igen jelentős és még ma is gyorsuló növekedésének a következménye, 

hanem a szakadatlan technikai és civilizációs fejlesztések is módosították és módosítják ma is a természetes 

környezet állapotát. A környezet megterhelésében meghatározó az energiaellátás. Az energiaellátás környezetre 

gyakorolt hatásának egyik legfontosabb eleme az, hogy az energetika a természeti környezetből veszi 

erőforrásait, mindenekelőtt a kimerülő fosszilis és nukleáris energiahordozókat, valamint a megújuló energiákat 

is. Másik lényeges elem az, hogy az energiaellátás során keletkező szilárd, folyékony és gáz halmazállapotú 

szennyezőanyagok a természeti környezetbe (talajba, levegőbe, tengerekbe, stb.) kerülnek vissza, megterhelve 

azokat. 

Az energia és a környezet közötti kapcsolatot különösen ez utóbbi folyamat alakította mind a környezetvédők, 

mind az energetikusok körében. Nem szabad azonban megfeledkezni arról, hogy minden környezeti terhelés 

egylényegű, azaz egyszerre valósítja meg a környezet terhelését a természeti erőforrások elvételével és 

átalakításával, a környezeti tér felhasználásával és a különböző szennyezőanyagok kibocsátásával. Ezért minden 

környezeti terhelés csillapítása csak a három feltétel egyszerre történő kielégítése esetén valósítható meg [7.1]. 

A meglévő hő- és atomenergetikai létesítmények, valamint a megújuló energiaforrásokat hasznosító 

létesítmények is meglehetősen nagy telephely igényűek, és ugyancsak nagy területet foglalnak el a primer 

energiahordozók kitermelő, feldolgozó, és a hulladék elhelyezésére szolgáló létesítmények is. 

A lakosság elsősorban a globális felmelegedést előidéző üvegházhatású gázok kibocsátását tekinti a 

legfontosabb környezeti kérdésnek, és fél a globális éghajlatváltozástól. A légtér globális felmelegedésében így 

az energetika az egyik előidéző tényező. 

Azonban az éghajlatváltozás esetében is a három terhelés párhuzamos könnyítéséről van szó. Ennek értelmében 

csak egyik feladat az üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés, amely nem valósulhat meg a természeti 

erőforrás-felhasználás, és a térfelhasználás mérséklése, átalakítása nélkül. 

Magyarázatként szolgáljon, hogy az üvegházhatású gázkibocsátás azért módosítja a légkör összetételét, mert 

azok nyelői bioszféra léptékben beteltek. A megváltozott bioszféra szolgáltatás oka, hogy az ember 

meggondolatlan anyag és energia-áramlások létrehozásával felborította az anyag és energiaáramlások tér-idő 

dinamikáját. Ezzel megbolygatta a biogeokémiai ciklusok kialakult önszabályozó rendszerét. A felszín 

struktúrájának, ezzel funkciójának megváltoztatása okán (térszerkezeti változások) megváltoztatta a felszín 

éghajlat-alakító hatásait. Megváltozott a felszín vegetációs borítása, a borítás milyensége, s időbeli lefutása, 

megváltozott a felszín sugárzási-elnyelési tulajdonsága, a vízháztartásban, a mikro- és mezoklíma alakításában 

betöltött szerepe. A bioszférában az ember által kialakított strukturális változások szükségszerűen hozzák 

magukkal a funkcionális változásokat (új struktúrához új működés tartozik), az ember pedig arról álmodozik, 

hogy a strukturális változások ellenére képes megőrizni a számára megszokott funkciót. 

A föld felszínében (térszerkezetében) okozott változásokat tehát legalább egyenrangú terhelésként kell kezelni 

az üvegházhatású gáz kibocsátással, amennyiben választ szeretnénk adni az éghajlatváltozásra. Az állandóan 

fogyásban lévő természetes vegetáció az üvegházhatású gáz kibocsátással vetélkedő terhelés, amelyek ráadásul 

egymás hatását erősítik. Az üvegházhatású gázkibocsátásra módosuló éghajlat rontja a biomassza produkció 

esélyeit, ezzel csökkenti annak szénmegkötő szerepét. Az emberi beavatkozások hatására a kiterjedésében 

csökkenő természetes vegetáció nem képes lépést tartani a növekvő szén-mobilizációval. 

A terhelések szempontjából fontos kérdés, hogy ne csak a közvetlen terhelőket (értsd: üvegházhatású gázok) 

tekintsük annak, hanem azokat is, amelyek kerülő úton vezetnek a helyzet romlásához. A kibocsátások 

bármilyen természetes és természetidegen anyag lehet. A környezetet nemcsak toxikus anyagokkal, de 

egyébként nem toxikus anyagok túlzott kibocsátásával is terhelhetjük. Pontosan erre mutat rá a szén-dioxid 

története. Az éghajlatváltozás esetén csábító, hogy csak az üvegházhatású gázokkal foglalkozzunk, s más 

kibocsátásokkal nem. Ugyanakkor más kibocsátások toxikus voltuk miatt csökkentik a környezeti 

szolgáltatásokat. Jó példa a kéndioxid, amely a savas ülepedés miatt rendez át egy sor környezeti folyamatot, 

amelynek hatására csökken a produkció, vagy éppen letális hatások jönnek létre (pl. erdőpusztulás). Ez 

közvetetten hat az éghajlatváltozásra, az ökoszisztéma-szolgáltatások módosításán keresztül. 
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A természeti erőforrások elvétele olyan terhelés, amely a biogeokémiai ciklusok tér-idő eloszlását, s a kialakult 

egyensúly-közeli állapotokat zavarja meg. Az ember belenyúl a kialakult eloszlásokba, s új eloszlásokat hoz 

létre. Pl. koncentrál bizonyos anyagokat, másokat éppen szétszór a térben, átalakít anyagokat, s más formába 

hoz. Olyan anyagokat is kibocsát, amelyekkel nem tudnak a kialakult folyamatok mit kezdeni. 

A terület-felhasználásból származó terhelések a természetes térszerkezetre nehezedő tevékenységek. Ezek 

sokfélék lehetnek: 

1. Építési tevékenységek, amelyek legtöbbször a terület irreverzibilis elvételét jelentik. Ilyen tevékenységek: 
„betonozás”, infrastruktúrákkal, településekkel, ipartelepekkel történő terület lefedés. 

2. Reverzibilis területhasználat, amely kisebb-nagyobb mértékben átalakítja az eredeti ökológiai feltételeket, de 

megtartja a lehetőségét annak, hogy az eredeti folyamatok regenerálódjanak. Mezőgazdasági, erdőgazdasági, 

zöldfelületi tevékenységek tartoznak ide. Az eredeti vegetációhoz képest általában csökken az ökoszisztéma 

nem anyagi szolgáltatása, pl. egyensúly-közeli folyamatok fenntartásában játszott szerep, míg ennek kárára 

nő az elvehető produkció. 

3. Fölösleges igénybevétel, a területen megvalósuló olyan tevékenység, amelynek nincs társadalmi haszna. 
Ilyen a parlagterületek égetése, technikai sportok űzése. 

4. Hatásterületként történő használat. Az ökoszisztéma-szolgáltatás akkor is csökkenthető, ha közvetlenül nem 

folyik közvetlen tevékenység, de a szomszédságában folyó tevékenység kihatása átalakítja a területen 

megvalósuló folyamatokat. 

Az üvegházhatású gáz kibocsátások 75%-a az energia szektorhoz köthető. Ebbe beleértik a villamos-energia-, 

hő- és ipari termelés számára termelt energiát, valamint a közlekedési és egyéb ágazatok energiafelhasználását. 

A statisztikai adatok azt mutatják, hogy a rendszerváltást követő radikális visszaesés óta folyamatosan 

növekszik az energiafelhasználás. Az ország közvetlen, anyagjellegű és nem energetikai felhasználás nélküli 

energia-felhasználása például 1995 óta átlagban évi kb. 2 %-kal nőtt, és 2005-re meghaladta az 1990-es szintet. 

A villamosenergia-ipar is átlagban évi 2 % bruttó villamos energia fogyasztás-növekedéssel és hasonló mértékű 

csúcsigény-növekedéssel számol, de legfrissebb publikációkban már ennél nagyobb mértékű és gyorsuló ütemű 

növekedést alátámasztó trendekről számol be (összehasonlításképpen az elmúlt egy évtizedben a villamos 

energia felhasználás növekedése évi 1,5 % alatt volt). 

Magyarországon a 2004-es statisztikák alapján 3,75 millió háztartás működik, ezek energiafelhasználása a teljes 

primerenergia-fogyasztás 38 %-át teszi ki. Az ebből származó üvegházhatású gáz kibocsátás a hazai kibocsátás 

kb. egyharmadát jelenti. Ezért minden, a háztartási szektorban megtakarított kibocsátás nagyjából harmada 

országos kibocsátás-csökkentésként is megjelenik. A lakossági és kommunális szektor nemcsak azért érdemel 

különös figyelmet, mert a végfelhasználói kibocsátások legnagyobb szegmenséért felelős, hanem azért is, mert e 

kibocsátások folyamatosan nőttek az elmúlt években (1998-hoz képest - a közlekedésből származó kibocsátás 

nélkül - mintegy 20 %-kal). Ugyanakkor az eddigi és jelenlegi kibocsátás-csökkentést célzó intézkedések, 

szakpolitikák a lakossági szektort kis részben, sőt alig érintették. 

A lakossági és közszféra primerenergia fogyasztása 38 %, s ez a üvegházhatású gáz kibocsátás 33 %-áért 

felelős, növekvő a kibocsátási trend, 1998-hoz képest 20 %. 

Az ipar energiafelhasználása 1990 és 1997 között jelentős mértékben (40 %) csökkent, azóta állandónak 

tekinthető, az utóbbi években kis mértékű növekedés figyelhető meg. 2005-ben e szektor közvetlen 

energiafelhasználása 275 PJ volt, ami a teljes közvetlen felhasználás több mint 30 %-a. Az energiafelhasználás 

tüzelőanyag-szerkezete ebben a szektorban a legváltozatosabb, azaz kevésbé érvényesül a földgázfogyasztás 

más szektorokban megfigyelhető dominanciája. Ezért az ipar energiafelhasználásának arányát némileg 

meghaladó mértékben, mintegy 34 %-ban felelős az összes üvegházgáz kibocsátásért. 

A közlekedési ágazat részesedése Magyarországon a közvetlen energiafogyasztás alapján 21%-os; ha a 

járulékos, támogató rendszerek energiafelhasználását tekintjük, akkor 36 %-os részarányt képvisel a teljes 

energiafelhasználásban, így az egyik legjelentősebb összetevője a magyar energiafelhasználásnak. Emellett a 

világtrendekhez hasonlóan nálunk is rendkívül dinamikusan nő a közlekedési ágazat energiaigénye. 

Az üvegházhatású gáz kibocsátások a statisztikában szereplő valamennyi ágazatban külön-külön is csökkentek, 

kivéve a közlekedési ágazatot, ahol 27,5 %-os növekedés volt tapasztalható. Ezzel a közlekedési kibocsátások 

aránya az összes kibocsátáson belül 1980 és 2004 között 9,4 %-ról 19,2-re növekedett. 
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A közlekedési kibocsátásokat tekintve fontos tendencia a közlekedésben végbemenő struktúraváltozás: a 

tömegközlekedéstől az egyéni közlekedés felé, valamint a vasúti áruszállítástól a közúti szállítás felé – vagyis a 

jóval energia- és kibocsátás igényesebb módok irányába. (Itt lehet tetten érni, hogy mennyire nincsenek 

összehangolva a különböző stratégiák és a fejlesztéspolitika). 

A közlekedés technikai fejlődésének köszönhetően jelentősen csökkent a fajlagos szennyezőanyag- kibocsátás, 

azonban az állomány és a futásteljesítmény növekedése ezt az eredményt sajnálatosan felemészti. 

Az éghajlatváltozás az egyik legsúlyosabb probléma, amelyre az emberiségnek megoldást kell találnia. Az 

Európai Unió azon munkálkodik, hogy globális megállapodás jöjjön létre az üvegházhatású gázkibocsátás 

csökkentésének kérdésében. Az EU rengeteget tesz azért, hogy jó példával járjon elől. Mérföldkőnek számít e 

küzdelemben az az átfogó kibocsátáscsökkentési intézkedéscsomag, melyet 2008 decemberében fogadtak el az 

Unió vezetői. A csomag azt hivatott elérni, hogy 2020-ra az EU tagországai legalább 20 %-kal kevesebb 

üvegházhatású gázt bocsássanak ki (az 1990-es szinthez képest), a teljes energiaszükséglet 20 %-át megújuló 

energiából fedezzék, energiafogyasztásukat pedig 20 %-kal csökkentsék (ahhoz a szinthez képest, amellyel a 

jelenlegi fogyasztási trendek folytatódása esetén számolni kellene). A megújuló energiaforrások térnyerésének 

elősegítése érdekében az uniós tagállamok azt is célul tűzték ki maguk elé, hogy 2020-ra a közlekedési és 

szállítási ágazat üzemanyag-szükségletét 10 %-ban bioüzemanyagból, villamos energiából vagy hidrogénből 

fedezzék. 

Az éghajlatváltozás megfékezését célzó uniós stratégia sarokkövét a kibocsátáskereskedelmi rendszer jelenti, 

mely jutalmazza a szén-dioxid-kibocsátásukat csökkentő vállalatokat, és bírságot ró ki azokra, melyek túllépik a 

megengedett határértékeket. 

A 2005-ben bevezetett rendszer alkalmazási köre mintegy 12 000 gyárra és üzemre terjed ki, melyek együttesen 

az EU szén-dioxid-kibocsátásának hozzávetőleg a feléért felelősek. A szén-dioxid az a gáz, mely a leginkább 

felelőssé tehető a globális felmelegedésért. 

A rendszer keretében az uniós tagállamok kormányai határértékeket állapítanak meg az energiaigényes iparágak 

szén-dioxid-kibocsátása tekintetében. Példaként említhető a villamosenergia-termelés, az acél-, illetve a 

cementgyártás. Ha az említett ágazatokban működő vállalatok a számukra meghatározott kvótát túl kívánják 

lépni, az energiahatékonyabb cégektől fel nem használt kibocsátási egységeket kell vásárolniuk. 

A jövőben az EU a rendszert más ágazatokra – köztük a légiközlekedési szektorra és a petrolkémiai iparra – is 

kiterjeszti. Az uniós tagállamok a kibocsátás ellensúlyozása érdekében kibocsátási egységeket vásárolhatnak 

olyan Európai Unión kívül indított projektekből, melyek a szén-dioxid-kibocsátás csökkentését célozzák. 

1. 7.1. Levegőtisztaság-védelmi hatások 

Az energiaellátás ökológiai hatásai rendkívül sokrétűek. Az energetikai környezetszennyezők hatnak a légtérre, 

az élővizekre, a talajra, és az élőszervezetekre is. Ebben a fejezetrészben csak az energiaellátás rendszerében 

jelentős környezeti hatással járó légtér szennyeződéseket vizsgáljuk meg . Ezek a légtér szennyezőanyagok az 

energiatermelés és –átalakítás során az egyes tüzelőanyagok égése során keletkeznek, de ide tartozik az 

energiafogyasztás rendszerébe tartozó közlekedés eredetű légtér szennyezőanyagok kibocsátása is. 

Az energetika által kibocsátott légszennyezőanyagok kiterjedésüket és hatásukat tekintve a helyi és regionális 

hatást kifejtő lokális légszennyező anyagokra, illetve a globális légszennyező anyagokra oszthatjuk. 

A lokális légszennyezés egyik meghatározó eleme a kibocsátott légszennyezőanyagok mennyisége (emissziója). 

A kibocsátás következtében a kibocsátás környezetében megnő a szennyező anyagok légköri koncentrációja 

(immissziója). A helyi immissziót nemcsak a szennyezőforrás emissziója, hanem a szennyezők légköri terjedési 

viszonyai (a forrás magassága, a szélirány, a szél terjedési sebessége, stb.) is befolyásolják. 

A lokális szennyezőanyagok kibocsátott mennyisége megfelelő technikai eszközökkel és technológiai 

eljárásokkal csökkenthetők, valamint a különböző berendezésekből kibocsátható szennyezőanyagok fajlagos 

értékeire környezetvédelmi előírások, határértékek tehetők. Az előírások, határértékek betartásának be nem 

tartása az érintett tevékenység megszüntetését is jelentheti szélső esetben. 

A nagytávolságú hatások miatt nemzetközi kötelezettség is a légszennyezés folyamatos csökkentése. A nagy 

távolságra jutó, határokon átterjedő légszennyezés csökkentésére 1979-ben Genfben Nemzetközi Egyezmény 

született, amelynek Magyarország is részes fele. A keretegyezményben foglalt célok elérését számos későbbi 
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jegyzőkönyv szolgálja. A jegyzőkönyvek előírásai és az Európai Unió vonatkozó irányelvei alapján dolgozták ki 

a magyar jogszabályban (7/2003.(V.16.) KvVM-GKM együttes rendelet) megjelenő, 2010-re vonatkozó 

országos összkibocsátási határértékeket. 

Az előírás szerint Magyarországon 2010-ig a kén-dioxid kibocsátást 50 %-kal, a nitrogén-oxid kibocsátást 17 

%-kal, az illékony szerves anyag (VOC) kibocsátást 33 %-kal, az ammónia kibocsátást pedig 27 %-kal kell 

csökkenteni az 1990. évi szinthez képest. A 7.1 táblázat [97] a legfontosabb légszennyező anyagok összes évi 

kibocsátását mutatja 2002-2008 között [7.2]. 

7.1. táblázat - Magyarországi légszennyező kibocsátások 2002-2008 között. [7.2] 
 

Szennyezőa

nyag (kg) 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 - Kén-

oxidok ( 

SO2 és SO3 ) 

mint SO2 

215 983 748 210 021 884 125 919 730 18 540 542 14 881 990 17 313 696 17 313 040 

100 - 

METÁN 
954 766 3 237 304 137 266 183 563 78 320 81 676 7 035 538 

13 - Kén-

dioxid 

(SPECIFIK

US) 

709 018 27 467 334 295 856 356 251 324 408 346 237 

2 - Szén-

monoxid 
73 195 632 85 681 446 59 889 086 47 369 209 51 361 227 51 125 808 47 170 927 

211 - 

DIKLÓR-

DIFLUOR-

METÁN 

< 0,5 27 190 138 125 111 97 

242 - 

TRIKLÓR-

FLUOR-

METÁN 

< 0,5 3 1 < 0,5 < 0,5 < 0,5 < 0,5 

3 - Nitrogén 

oxidok ( 

NO és NO2 

) mint NO2 

63 709 549 57 352 089 50 547 811 51 397 546 33 293 619 36 041 416 43 795 260 

581 - 

Dinitrogén-

oxid 

2 307 4 012 5 812 089 5 453 763 4 501 686 2 854 385 20 082 

7 - Szilárd 

anyag 
15 619 777 12 054 492 10 739 595 5 816 164 5 571 032 4 606 199 4 206 449 

98 - PM10 

(Szálló por 

szemcse-

átmérő 10 

mikron 

alatt) 

218 207 226 63 2239 96 596 

999 - 

SZÉN-

DIOXID 

2857050474

4 
4129659859

1 
4773460941

5 
4137376141

4 
4799458255

8 
4065902128

0 
5206977310

0 

Valamennyi jelentős légszennyezést okozó tevékenységnek 2007. október végéig meg kellett felelni a legjobb 

elérhető technika követelményeinek, nem léphetik túl a jogszabályban előírt kibocsátási határértéket. 

i7_1_t
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Mivel a légszennyezés átterjed a határokon, a magyarországi környezet állapotára pozitív hatással bírhat, hogy a 

szomszédos államok közül több szintén a közösségi előírásokat érvényesíti. Ezek között szerepel a határokon 

átnyúló problémák megoldására a kapcsolat felvételi és közös intézkedési kötelezettség is. 

A legfontosabb lokális szennyezőanyagok a szálló por, a kéndioxid, és a nitrogénoxidok. 

• A szálló por a levegőben szuszpendált szilárd és /vagy folyékony részecskék elegye [7.3]. A szálló port két 

nagy csoportra lehet bontani szemcseméret alapján: a 10 mikrométer átmérőjű szemcséket durva 

részecskéknek (PM10) nevezik, ezek a szemcsék lejutnak az alsó légutakba. A 2,5 mikrométernél kisebb 

átmérőjű, „finom” porszemcsék (PM2,5) alkotják a belélegezhető frakciót, ezek lejutnak a tüdő 

léghólyagocskákba. A PM2,5 porfrakció másodlagosan keletkezett aeroszolokból, égési termékekből, és 

kondenzálódott szerves vagy fém részecskékből áll, és a szálló por mutagén hatásáért, valamint savasságáért 

felelős. 

A PM10 frakció a talaj eróziójából, valamint az utak kopásából és ipari tevékenységből származó részecskéket 

tartalmaz. A PM10/PM2,5 arány függ az egyes területeken az ipari tevékenység típusától, a fűtőanyagtól, a 

földrajzi és időjárási viszonyoktól. Európában a szulfát és a szervesanyag a két fő szálló por komponens, ami 

végül is meghatározza az évi átlagos PM10 és PM2,5 tömegkoncentációját. Az egészségkárosító hatásokkal 

kapcsolatos emisszió források a kipufogó gáz és a széntüzelés. A szél fújta inert por - nagyobb szemcsemérete 

miatt – kevésbé károsítja az egészséget. 

A szálló por koncentráció rövid távú emelkedése izgatja a nyálkahártyákat, köhögést és nehézlégzést válthat 

ki. A tüdőben felszívódva gyulladásos folyamatot indíthat el, aminek következtében növekszik a vér 

alvadékonysága, vérrögösödés léphet fel. Növekszik az asztma és a krónikus légcsőhurut fellángolások miatti 

orvoshoz fordulás, illetve a szív-érrendszeri megbetegedések száma. A levegőhigiénés index legmagasabb, 

„veszélyes” kategóriájában az összes halálok miatti halálozás is növekedhet. 

A kültéri levegő szálló por tartalmának hosszú távú hatásai a következők: a várható élettartam jelentős 

csökkenése a szív- és érrendszerei, a légzőszervi betegségek, valamint a tüdőrák miatti halálozás növekedése 

következtében. Irodalmi adatok támasztják alá, hogy a közlekedés eredetű levegőszennyezés (magában 

foglalva a szálló por szennyeződést is) a forgalmas utak mentén élő lakosság körében nagyobb mértékben 

fejti ki a káros hatásokat. Meg kell jegyezni, a szálló por még a legalacsonyabb koncentrációban is káros. 

Egy tanulmány szerint a szálló por (PM10) koncentrációja egészségügyi szempontból az összes légszennyező 

anyag közül jelenleg a legnagyobb problémát jelenti[7.4]. A tanulmány számításai szerint Magyarországon 

évente körülbelül 15 865 ember hal meg a PM10-légszennyezés miatt, ami kiemelkedően magas Európában 

(ld. az 7.1. ábrát!). E tekintetben a vizsgált 38 országban csak Szerbia és Montenegro, valamint Bulgária és 

Ciprus „előz meg” minket. Ezek az emberek nálunk átlagosan csaknem 10 évvel tovább élhetnének, ha nem 

sújtaná őket a részecske-szennyezés. Ez azt jelenti, hogy minden évben 153 000 életévet veszítünk. A 

felmérés szerint a PM10- szennyezettség miatti életvesztés tekintetében – a lakosság számához viszonyítva – 

Magyarországon a legrosszabb a helyzet, ráadásul nem csak az EU-ban, de a 38 vizsgált európai ország 

között is. 

7.1. ábra - A PM10 szennyezés miatti elhalálozások száma 2005-ben (1 millió lakosra 

vetítve) [7.3] 
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Magyarországon a 14/2001. (V.9.) KöM-EüM-FVM együttes rendelet a „légszennyezettségi határértékekről, 

a helyhez kötött légszennyező pontforrások kibocsátási határértékeiről” szabályozza az egyes technológiákra 

vonatkozó eljárás specifikus technológiai kibocsátási határértékeket és egyéb előírásokat. E technológiákból 

kikerülő, a mellékletben nem szereplő légszennyező anyagokra az általános technológiai kibocsátási 

határértékeket kell alkalmazni. Az egyedi kibocsátási határértékeket - jogszabályban meghatározott esetekben 

- a környezetvédelmi hatóság határozatban állapítja meg. 

A hatályos uniós (és magyar) jogszabályok szerint a PM10-szennyezés egy évben legfeljebb 35 napon 

haladhatja meg az egészségügyi határértéket (50 mikrogramm/köbméter). Számos országban előfordul 

határérték-túllépés, de ennek mértéke Magyarországon a legmagasabbak közé tartozik. 

Bár az erőművi kibocsátott por mennyisége az elmúlt időszakban jentősen csökkent elsősorban a széntüzelés 

csökkenése és a szénhidrogén tüzelések növekedése, valamint a széntüzelési erőművekbe beépített korszerű 

porleválasztók beépítése révén, még mindig jelentős az energetika ipar por kibocsátása. A kisméretű szálló 

por (PM10) országos kibocsátása a 90-es évek elejétől közel felére mérséklődött, eleinte erős, később csökkenő 

ütemben. Országos szinten még mindig az ipar, az energiatermelés és a lakosság a fő porszennyező, de a 

közlekedési szektor részesedése folyamatosan nő, és a települési levegőminőségben - a kibocsátás helyi 

jellege miatt - meghatározóvá vált. Meg kell jegyezni, hogy napjainkban egyre nagyobb figyelmet kap ez a 

szennyezőanyag. Kutatási eredmények igazolták, hogy egészségügyi hatása sokkal komolyabb, mint 

korábban gondolták. Hazai szabályozás még nem készült a 2,5 mikron alatti szálló por koncentrációra, pedig 

az egészségügyi hatása még veszélyesebb a 10 mikron méretű szálló pornál. 

• A gázalakú légszennyezők egyike a kén-dioxid kibocsátás. 

A kén-dioxid (SO2) elsősorban a ként tartalmazó fosszilis tüzelőanyagok elégetésekor keletkezik. 

A kén-dioxid környezet-egészségügyi hatásai már régóta ismertek [7.3]. A magas koncentrációjú kén-dioxid 

belégzése esetén a légutak görcsös állapota alakul ki. Az asztmában szenvedők hevesebben reagálnak, mint az 

egészséges emberek. A kén-dioxid növeli izgatja a légzőrendszert, hörgő összehúzódást és csökkent 

tüdőfunkciót okoz. 
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Fő kibocsátó az energia ipar, széntüzelés és a közúti közlekedés Az elmúlt közel 20 évben az ipar által 

kibocsátott kéndioxid mennyisége számottevően csökkent, mivel ez a szennyezőanyag főként az 

energiatermeléshez, fűtéshez köthető. A gazdasági szerkezet átalakulása, az energiaigényes ipari tevékenység 

visszaesése eredményezett látványos emisszió csökkenést a 80-as évek vége és a 90-es évek közepe között. 

Ezt követően az eredmények már a tudatos beavatkozás következményei. Az Európai Unió által támasztott 

szigorú környezetvédelmi követelmények rákényszerítették a légszennyezéssel járó tevékenységek 

üzemeltetőit a kibocsátások hatékony csökkentésére. 

Az energiaipari létesítményekben jelentős fejlesztéseket hajtottak végre az 1998-2006. közötti időszakban, 

amelynek eredményeként az évenkénti kén-dioxid kibocsátás közel 500 kt-val, az 1998-as szint 20 %-ra 

csökkent. 

Igen nagy hatással volt a szennyezőanyag kibocsátásra az üzemanyagok és tüzelőanyagok minőségében 

bekövetkezett pozitív változás is. A kőolajiparban végrehajtott nagy volumenű fejlesztések lehetővé tették, 

hogy Magyarországon 1999. április 1. után megszűnt az ólmozott benzin forgalmazása, így a korábban 

komoly problémát jelentő közlekedés eredetű ólom kibocsátás nem terheli környezetünket. Az üzemanyagok 

kéntartalmára vonatkozó előírások is folyamatosan szigorodnak. 2005-től a megengedett maximális 

mennyiség a benzinekben és a gázolajokban egyaránt 50 ppm. 2009-től valamennyi EU tagországban 

kizárólag max. 10 ppm kéntartalmú üzemanyagot lehet forgalmazni. A nem közlekedésben használt 

tüzelőanyagok kéntartalmát is jogszabályban előírt határérték korlátozza. Ez szintén hozzájárult az 

energiatermelésből, fűtésből származó kén-dioxid kibocsátás csökkenéséhez. 

• Egy másik fontos légszennyező a nitrogénoxid kibocsátás. 

A nitrogén-oxidok (NOx) elsősorban a járművek üzemanyagának égéstermékeiből származnak, valamint az 

energia-termelésből és a fűtésből [7.3]. A külső légtérben a nitrogén-monoxid (NO) gyorsan átalakul NO2-vé 

a légkörben jelenlévő oxidáló anyagok hatására. Az NO2 koncentráció a közlekedés eredetű légszennyezés 

indikátor paramétere. Az Európai Unióban az NOx kibocsátás több mint fele közlekedés eredetű, ez az arány 

még magasabb lehet a nagyvárosokban, Magyarországon 2000-ben 59 %. 

A nitrogén-dioxid irritáló hatású gáz. A nitrogén-dioxid és a többi légszennyező (szálló por és ózon) közötti 

összefüggés összetett, emiatt nagyon nehéz értékelni az NO2 elkülönített hatását az epidemiológiai 

vizsgálatokban. Emiatt az NO2 egészségi hatásait elsősorban állatkísérletek eredményei alapján határozták 

meg. A nitrogén-dioxid és reakciótermékei csökkent tüdőfunkciót és különféle légzőszervi tünetek 

kockázatának növekedését okozzák. Rendkívül magas koncentrációi esetén a légutak összeszűkülnek mind az 

asztmás, mind a nem asztmás egyéneknél. 

Az asztmásak ugyanakkor érzékenyebbek a nitrogén-dioxidra, mint az egészségesek. Kimutatták, hogy a 

forgalmas utak mentén élők között többen válnak asztmásokká. A nitrogén-oxidok magas koncentrációja 

valószínűleg hozzájárul a szív és tüdő betegségeihez, továbbá csökkenti a szervezet ellenálló képességét a 

légúti fertőzésekkel szemben. 

A nitrogén-oxidok (NOx) kibocsátása nem változott olyan jelentős mértékben, mint a kén-dioxid emisszió. 

Ennek oka pedig az, hogy míg az ipari NOx kibocsátások csökkentek, a közlekedési emisszióknál egy enyhe, 

de folyamatos emelkedés tapasztalható. 2006-ban az országos NOx szennyezés több, mint 60 %-a már a 

közlekedésből származott. 

• A talajközeli ózon másodlagos szennyező, mely elsődleges szennyezőanyagokból fotokémiai úton képződik 
[7.3]. A kiindulási szennyezőanyagok közé tartoznak a nitrogén-oxidok és illó szerves vegyületek, valamint 

az oldószerek. A nitrogén-oxidokból napsugárzás hatására ózon képződik, ami a fotokémiai szmog egyik 

indikátor paramétere. 

Az ózon kellemetlen szagú, izgatja a szemet és a légzőszervek nyálkahártyáját, súlyosbítja a krónikus 

betegségeket, elsősorban a hörghurutot és az asztmát. Egészséges embereknél is a hosszabb ideig tartó fizikai 

munka jelentősen csökkenti a tüdőfunkciót, amit émelygés, hányinger, köhögés, mellkasi fájdalmak 

kísérhetnek. Az ózon a légzőszervek gyulladását is kiválthatja. Pollen allergiás betegek tüneteit jelentősen 

súlyosbíthatja a magas ózon koncentráció. 

Európában az elmúlt tíz évben leginkább az ózon (O3) és – kisebb mértékben – a nitrogén-dioxid (NO2) 

koncentrációja emelkedett, azaz az oxidánsok mennyisége nőtt a levegőben. Ezeknek az anyagoknak a 

jelenléte rákkeltő, irritáló anyagok képződését eredményezi a városi levegőben. Az egészségügyi határértéket 
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túllépő szennyezést jellemzően a dél-európai országokban mértek, de sajnos Magyarországon is jelentős 

mértékű volt az ózonszennyezettség. Az ózon miatti életvesztés szempontjából hazánk az ötödik legrosszabb 

helyen áll Európában – Görögország, Andorra, Ciprus és Horvátország után. Tehát az EU-ban a harmadik 

legrosszabbak vagyunk, még Olaszországban és Spanyolországban is kisebb az egy millió főre jutó 

életvesztés. Az ózon forrása 45 százalékban a közlekedés, 19,8 százalékban az energiatermelés, 13,6 

százalékban az ipari kibocsátások és 6,4 százalékban a mezőgazdaság. Uniós kutatások szerint határérték 

feletti ózon-kitettség esetén 30 százalékkal nagyobb esélyünk van tüdőbetegségben meghalni. Érdekes módon 

viszont 2008-ban 10 év után a legkisebb ózonkoncentrációt mérték Európában. A 7. 2. táblázatban [101] az 

indirekt üveghatású gázok kibocsátásának a trendjét mutatja Magyarországon, amely a legfrissebb jelentés 

adatait tartalmazza [7.4]. 

7.2. táblázat - z indirekt üvegházhatású gázok kibocsátási trendje [7.4] 
 

Indirekt 

gázok 

(Gg) 

1985 1986 1987 2000 2005 2006 2007 2008 

NOx 262,5 264,2 264,9 185,08 203,15 202,44 185,43 170,58 

CO 931,1 - - 592,66 588,2 594,31 576,7 570,34 

NMVOC 232,0 263,0 228,0 166,01 176,23 186,71 167,68 169,65 

SO2 1403,6 1361,8 1285,3 488,96 146,65 123,11 98,59 106,73 

Az NOx, CO és NMVOC gázokat azért nevezzük indirekt gázoknak, mert közvetve, másodlagos hatások 

révén befolyásolják (csökkentik vagy növelik) a légkör melegedését. A nitrogén-oxidok, a szén-monoxid és a 

(nem metán) illékony szerves vegyületek kémiai folyamatok révén elősegítik az ózonképződést, az ózon 

pedig üvegházhatású gáz. A kén-dioxidból olyan kis lebegő részecskék (aeroszolok) alakulnak ki, amelyek 

befolyásolják a légköri sugárzási viszonyokat. 

A szén-monoxid (CO) színtelen és szagtalan, redukáló hatású gáz [7.3]. A szénvegyületek tökéletlen égése 

során, elsősorban belsőégésű motorokban keletkezik. A közlekedés okozta légszennyezés indikátor 

paramétere. 

A szén-monoxid gyengíti a vér oxigénszállító képességét, oxigénhiányos állapot kialakulását okozhatja. A 

szén-monoxid mérgezés tünetei a fejfájás, hányás, súlyos esetekben eszméletvesztés és halál - bár a rövid 

ideig tartó expozíció hatása visszafordítható. Az idült hatások tünetei: fejfájás, szédülés, álmatlanság, szívtáji 

fájdalmak, idegrendszeri tünetek, a szívinfarktus gyakoriságának növekedése. 

2. 7.2. A klimavédelem és a megújuló energia 
felhasználás összefüggései 

Az éghajlatváltozás elleni nemzetközi fellépés első jelentős mérföldköve az ENSZ 1992-es Éghajlatváltozási 

Keretegyezménye volt, amelyben fejlett ipari országok kötelezték el magukat az üvegházhatású gázok 

kibocsátásának csökkentése mellett. Ennek felemás eredményét felismerve került sor 1997-ben a Kiotói 

Egyezmény aláírására, amelyben a 38 aláíró ország vállalta, hogy 2012-re kibocsátásaikat átlagosan 5,2 %-kal 

csökkentik az 1990-es bázisévhez képest. 

A Kiotói Jegyzőkönyvben az EU akkori 15 tagállama 8 %-os kibocsátás-csökkentés vállalt, amely átlagos 

csökkentést a tagországok között kvótaszerűen osztottak fel. Magyarország 2002-ben csatlakozott a Kiotói 

Jegyzőkönyvhöz, és az 1985-87-es bázisévhez képest végrehajtandó 6 %-os üvegházhatású gázkibocsátás 

mérséklésre tett vállalást. 

Az Európai Unió Kiotói Jegyzőkönyvben tett vállalása alapozta meg az EU közös éghajlat-politikáját, amelynek 

elsőszámú célkitűzése az üvegházhatású gázok kibocsátásainak csökkentése. A célkitűzések elérésének 

stratégiai programja a 2000-ben indított Európai Éghajlatváltozás Program, amely kiterjed ipari, közlekedési, 

mezőgazdasági, energiafelhasználási, és energiaellátási kérdésekre. 

Ennek eredményeként került sor 2005-ben az emisszió-kereskedelmi rendszer bevezetésére. 2005 márciusában 

újabb ambiciózus célkitűzést fogalmazott meg az Európai Tanács: 2020-ra 15-30 %-os üvegházhatású gáz 

kibocsátás csökkentést irányozott elő a fejlett ipari országok számára. A Környezetvédelmi Tanács pedig az 
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üvegházhatású gázok globális kibocsátás csökkentésének célkitűzését 2050-re az 1990. évi szint 60-80 %-ában 

állapította meg. 

Az Európai Tanács 2007 tavaszi ülésszakán tárgyalta az Európai Bizottság által előterjesztett éghajlat-változási 

és energiapolitikai integrált javaslatcsomagot. A csomag alapvető célkitűzése az éghajlatváltozás megfékezése, 

az uniós energiabiztonság növelése és a versenyképesség fokozása. Ennek megfelelően a Tanács márciusi 

ülésén határozott arról, hogy az Unió 2020-ra legalább 20 %-kal csökkentse az üvegházhatást okozó gázok 

kibocsátását az 1990-es szinthez képest. 

A Tanács támogatta továbbá, hogy a 2012-2030 közötti időszak alatt más fejlett országokkal együtt az Unió 

lépjen fel az 1990-es szinthez képest 30 %-os üvegházhatású gáz kibocsátás csökkentés elérése érdekében. Az 

Európai Tanács energiacsomagjának megújulókra és bioüzemanyagokra vonatkozó célok kitűzése mellett 

megerősítette továbbá, hogy 2020-ig 20 %-kal kívánja csökkenteni a teljes primer energiafogyasztást. 

Az EU 2008. január 24-én ismertté vált „Éghajlatváltozási energiacsomagja” – illetve a január 30-án közzétett, a 

megújuló forrásokból előállított energia támogatásáról szóló irányelv javaslat – országonként differenciált 

megújuló energiahordozó felhasználás növekedési elvárásokat tartalmaz. Az EU jelenlegi átlaga 8,5 % és a 20 

%-os részarányig fennmaradó 11,5 százalékpont felének a teljesítését Brüsszel minden tagországtól elvárja, a 

másik felét viszont az egy főre jutó GDP arányában osztja szét a tagállamok között. Hazánknak az EU elvárások 

szerint háromszorosára – 4,3 %-ról 13 %-ra – kell emelnie a megújuló részarányt a referencia évhez, 2005- höz 

képest. 

A 7.3. táblázat [102] az Európai Unió országai által kibocsátott széndioxid mennyiségét mutatja az 1996-2006 

közötti években. A táblázatból az derül ki, hogy az eltelt időszakban nem csökkent lényegesen a kibocsátott 

széndioxid mennyisége az Európai Unió tagállamainak az összességét tekintve. 

7.3. táblázat - Széndioxid kibocsátás országonként (millió tonna), 2007 (forrás: 

Eurostat) 
 

Ország 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

EU 

(27) 
4241,7

4 
4154,03 4142,2

8 
4075,9

9 
4099,84 4179,1

3 
4154,9

4 
4263,19 4283,2

5 
4257,5

4 
4257,62 

EU 

(15) 
3354,6

4 
3300,50 3346,6

5 
3321,1

6 
3348,82 3418,2

3 
3409,0

2 
3488,12 3507,8

2 
3485,7

3 
3466,31 

Belgiu

m 
127,95 122,21 128,34 122,62 123,78 124,03 123,17 127,13 126,78 123,50 119,11 

Bulgári

a 
65,01 63,07 55,20 50,97 50,48 52,11 49,27 53,86 53,27 54,03 55,07 

Cseh 

Közt. 
138,36 131,53 123,99 120,45 126,76 128,33 124,58 125,88 126,60 125,94 127,92 

Dánia 73,97 64,46 60,40 57,53 53,07 54,67 54,25 59,45 53,95 50,31 57,55 

Németo

rszág 
943,32 912,90 905,81 879,58 883,39 901,42 886,55 900,81 899,82 876,81 880,25 

Észtors

zág 
18,71 18,18 16,67 15,57 15,28 15,45 15,15 16,94 17,10 16,49 15,97 

Írorszá

g 
37,11 38,58 40,65 42,31 44,85 47,30 45,87 45,13 45,99 47,72 47,32 

Görögo

rszág 
89,27 94,11 98,78 98,22 103,66 106,01 105,66 109,89 110,20 110,50 109,67 

Spanyo

lország 
243,00 262,66 270,77 296,36 307,74 311,63 330,64 334,66 351,95 368,26 359,63 

Francia

ország 
402,36 396,45 416,28 405,98 402,56 408,79 401,35 407,54 411,93 415,73 404,25 

Olaszor

szág 
439,33 443,57 454,88 459,91 464,28 470,18 472,39 487,84 491,05 491,83 488,04 
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Ország 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 

Ciprus 5,87 5,93 6,39 6,47 6,84 6,74 7,13 7,45 7,74 7,94 8,15 

Lettors

zág 
9,18 8,64 8,25 7,67 7,03 7,45 7,46 7,64 7,64 7,78 8,26 

Litváni

a 
15,85 15,22 16,06 13,39 12,08 12,86 12,94 12,98 13,60 14,31 14,52 

Luxem

burg 
9,38 8,72 7,97 8,56 9,04 9,35 10,16 10,53 12,17 12,06 12,11 

Magyar

ország 
63,39 61,65 61,09 60,99 59,20 6061,0

0 
58,82 62,12 60,40 61,66 60,39 

Málta 2,34 2,35 2,36 2,45 2,32 2,44 2,46 2,64 2,59 2,67 2,63 

Hollan

dia 
177,72 171,16 173,28 167,80 169,65 175,22 175,76 179,69 181,09 175,93 172,22 

Ausztri

a 
67,41 67,20 66,77 65,54 65,93 70,20 72,12 78,27 77,53 79,52 77,28 

Lengye

lország 
374,86 368,57 340,61 328,88 320,37 316,82 305,58 316,69 316,87 317,67 330,53 

Portugá

lia 
50,29 53,53 58,22 64,79 63,61 64,88 69,06 64,38 66,41 68,66 64,45 

Románi

a 
135,44 121,02 107,30 91,64 95,26 100,27 106,31 111,38 112,14 105,85 111,01 

Szlové

nia 
15,73 16,05 15,78 15,14 15,22 16,19 16,26 16,06 16,43 16,76 16,88 

Szlová

kia 
42,37 41,33 41,92 41,23 40,20 41,64 39,97 41,36 41,07 40,70 39,98 

Finnors

zág 
64,01 62,60 59,38 58,92 56,97 62,22 64,66 72,33 68,46 56,70 68,10 

Svédor

szág 
61,55 56,98 57,50 54,64 53,42 54,16 55,30 56,30 55,19 52,55 51,51 

Egyesü

lt Kir. 
567,98 545,35 547,63 538,40 546,89 558,16 542,10 554,18 555,30 555,64 554,83 

Horvát

ország 
17,67 18,75 19,66 20,41 20,10 21,02 21,99 23,58 23,18 23,60 23,70 

Töröko

rszág 
190,67 203,72 202,71 201,71 223,81 207,38 216,43 230,99 241,88 256,33 284,36 

Izland 2,40 2,49 2,50 2,71 2,76 2,76 2,85 2,84 2,91 2,85 3,04 

Lichten

stein 
0,21 0,22 0,24 0,23 0,23 0,23 0,23 0,24 0,24 0,24 0,24 

Norvég

ia 
40,88 40,99 41,11 41,97 41,58 42,94 42,00 43,32 43,85 42,86 43,26 

Svájc 44,03 43,36 44,59 44,82 43,92 44,70 43,78 44,91 45,36 46,07 45,56 

Magyarország 2008. évi üvegházhatású gáz kibocsátása 73,7 millió tonna szén-dioxid egyenérték volt, ami a 

leltár teljes időszakát tekintve (1985-2008) messze a legalacsonyabb érték (7.4. táblázat [103]). 

7.4. táblázat - Magyarország üvegházhatású gáz kibocsátása 1985-2008 között [7.4] 
 

ÜHG 

kibocsátás 

(CO2 eé. 

Gg) 

1985-87 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 
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ÜHG 

kibocsátás 

(CO2 eé. 

Gg) 

1985-87 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

CO2 85024,99 72559,68 61436,27 58543,15 60970,82 59655,71 57882,5 56224,66 

CH4 11892,23 11172,4 9237,88 9373,77 8801,48 8715,31 8554,27 8376,84 

N2O 19260,59 14925,44 8643,54 9455,46 9765,57 9546,71 9070,52 8127,98 

HFC-k 0 0 0,78 211,34 537,77 592,05 621,18 703,38 

PFC-k 268,49 270,83 166,82 211,26 209,39 1,53 2,38 2,41 

SF6 81,02 39,87 70,15 140,11 201,02 244,45 171,65 237,85 

ÖSSZESE

N (nyelők 

nélkül) 

116527,32 98968,22 79555,43 77935,09 80486,06 78755,76 76302,49 73673,12 

Ha figyelembe vesszük az erdeink által elnyelt szén-dioxidot is, a (nettó) kibocsátásunk 69,1 millió tonna szén-

dioxid egyenértékre csökken. A 7-8 tonna közötti egy főre jutó kibocsátás Európában viszonylag alacsonynak 

számít (EU átlag: 10 tonna / fő). A Kiotói Jegyzőkönyv aláírásával hazánk 6 %-os csökkentést vállalt a 

bázisévhez képest. A jelenlegi kibocsátásunk ugyanakkor 36,8 %-kal alacsonyabb az 1985-87-es évek átlagos 

kibocsátási szintjéhez viszonyítva. A markáns csökkenés jelentős részben a rendszerváltozás következménye: 

már 1992-re mintegy 30 %-kal csökkent az emisszió az energetikai, ipari és mezőgazdasági termelés 

visszaesésének következtében. Ezt követően 14 évig (1992-2005) viszonylag stabilan alakult az ország 

üvegházhatású gáz kibocsátása, majd 2005 és 2008 között újra jelentősen, 8,5 %-kal csökkent az emisszió. 

2007 és 2008 között 3,4 %-kal, 2,6 millió tonna szén-dioxid egyenértékkel csökkent a kibocsátásunk. Szinte az 

összes ágazat kibocsátása alacsonyabb lett, de a legnagyobb relatív visszaesés (-20,6 %) az iparban következett 

be: mindenekelőtt a vegyipari termeléscsökkenés és modernizáció eredményeképp (-62,6 %). Az összesen 2,6 

millió tonnás kibocsátás csökkenésből 1,2 millió tonna köszönhető a vegyiparnak. Az energiaiparban felhasznált 

tüzelőanyagok kedvezőbb szerkezete (pl. több biomassza), illetve az atomerőmű nagyobb részesedése a hő- és 

villamosenergia-termelésben további 0,9 millió tonna kibocsátás csökkenéshez vezetett. 

A legfontosabb üvegházhatású gáz a szén-dioxid, amely az összes kibocsátás 76,3 %-áért felel. Szén-dioxid 

döntő részben az energiaszektorban keletkezik a fosszilis tüzelőanyagok elégetése révén. CO2 kibocsátásunk 

33,9 %-kal csökkent a 80-as évek közepe óta. A metán 11,4 %-os súlyt képvisel a teljes üvegházhatású gáz 

kibocsátásban. Elsősorban az állattenyésztés és a hulladékgazdálkodás során keletkezik, de pl. a földgáz 

szállításakor is elszivárog belőle egy bizonyos mennyiség. 1985-87-hez képest a metánkibocsátás 29,6 %-kal 

csökkent. A 11,0 %-nyi dinitrogén-oxid elsősorban a termőföldekről és legelőkről, illetve vegyipari termelés 

következtében kerül a levegőbe. A mennyisége kevesebb mint a felére (-57,8 %) esett vissza a bázisévhez 

képest. Az F-gázok összesen 1,3 %-ot képviselnek, de tendenciájuk növekvő, főleg a hűtő- és 

klímaberendezések miatt. 

A teljes kibocsátás kereken háromnegyede az energiaszektor számlájára írható. A mezőgazdaság 12,6 %-kal, az 

ipari folyamatok további 7,3 %-kal járulnak hozzá az üvegházhatású gázok kibocsátásához, míg a hulladék 

szektor 5,1 %-ot képvisel a leltárban. A bázisévhez képest jelentősen csökkent a kibocsátás az 

energiaszektorban (-33,0 %), a mezőgazdaságban (-52,0 %) és az iparban (-56,1 %), a hulladékszektor 

kibocsátása viszont növekedett (+25,3 %). Az erdők, a földhasználat változásai nyelőként viselkednek, vagyis 

összességében általában kivonják a szén-dioxidot a levegőből (7.5. táblázat [104]). 

7.5. táblázat - Az üvegházhatású gáz kibocsátások és elnyelések ágazatonkénti változása 

1985-2008 között [7.4] 
 

ÜHG 

kibocsátás 

(CO2 eé. 

Gg) 

1985-87 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

Energiasze

ktor 
82455,28 70184,85 60529,01 57510,11 59507,9 58433,51 56353,09 55225,09 

Ipari 11401,55 9219,95 5716,44 6569,34 7338,36 6714,69 6296,93 5001,77 
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ÜHG 

kibocsátás 

(CO2 eé. 

Gg) 

1985-87 1990 1995 2000 2005 2006 2007 2008 

folyamatok 

Oldószerek 284,54 226,27 205,16 213,71 366,33 334,66 366,16 406,3 

Mezőgazd

aság 
19413,91 16046,38 9593,43 9934,07 9418,26 9438,76 9502,16 9314,6 

Földhaszná

lat 

(erdészet) 

-2186,72 -2886,45 -6776,27 -1276,25 -4628,38 -2641,61 -2938,78 -4574,76 

Hulladék 2972,03 3290,77 3511,39 3707,85 3855,22 3834,14 3784,16 3725,37 

ÖSSZESE

N 

(nyelőkkel

) 

114340,6 96018,76 72779,17 76658,84 75857,68 76114,15 73363,71 69098,36 

2008-ban az energiaszektor a teljes kibocsátás 75,0 %-áért volt felelős. A fosszilis tüzelőanyagokból keletkező 

szén-dioxid a legnagyobb tétel az üvegházhatású gázkibocsátások között, hiszen a szektor kibocsátásában 94,3 

%-ot képvisel. A tüzelőanyagok közül az elégetett gáz okozza a legnagyobb kibocsátást (45,7 %), majd a 

folyékony és a szilárd tüzelőanyagok következnek, ez utóbbiaknak már csak 23,4 % a részesedése. A 90-es 

években lezajlott tüzelőanyag-szerkezetváltásnak köszönhetően a 80-as években még elsődlegesnek számító 

forrást, a szilárd tüzelőanyagot mindinkább kiszorítja a fajlagosan kisebb kibocsátású földgáz, ezáltal is csökken 

a teljes kibocsátás. Érdemes megemlíteni, hogy a megújuló biomassza részesedése a tüzelőanyagok között 

immár eléri a 6,2 %-ot. 

Az energiaszektoron belül legjelentősebb kibocsátó az energiaipar 35,6 %-kal, ezt követi a közületek, 

háztartások és mezőgazdaság fogyasztása (25,0%), valamint a közlekedésből származó kibocsátás (23,3 %). Ez 

utóbbi növekszik a legdinamikusabban: a közlekedésből származó kibocsátás 2005-höz képest 5,4 %-kal, a 80-

as évek közepéhez viszonyítva pedig 65,7 %-kal volt magasabb 2008-ban. 

2007 és 2008 között 2,0 %-kal csökkent az energiaszektor kibocsátása. Bár hazai erőművek villamosenergia-

termelése kis mértékben nőtt, a fosszilis tüzelőanyagok alacsonyabb részaránya, a nukleáris és a megújuló 

energia növekvő részesedése 4,3 %-os kibocsátás csökkenést eredményezett. A közlekedésből származó 

kibocsátások 0,4 %-os növekedése mérsékeltnek volt mondható, különösen a 1995 és 2007 közötti több mint 80 

%-os növekedés fényében. A közlekedés tartósan növekvő energiaigényét ugyanakkor a bioüzemanyagok 

csaknem hatszoros növekedése kompenzálta. Az intézmények, ill. a szolgáltatóipar mintegy 8 %-kal kevesebb 

energiát használt fel, és a lakosság energiafogyasztása is elmaradt a várakozásoktól. Figyelembe véve a növekvő 

energiaárakat (pl. a vezetékes gáz árának 70 %-os növekedését az elmúlt 2 évben), az energiatakarékosság is 

hozzájárulhatott a kibocsátások alakulásához. 

2008-ben a mezőgazdaság volt a második legjelentősebb szektor Magyarország üvegházhatású gáz leltárában, 

12,6 %-kal járult hozzá a teljes kibocsátáshoz. Az ágazat részesedése folyamatosan csökken, hiszen 1985-87-

ben még 16,7 %-os súlyt képviselt. A mezőgazdasági tevékenységek CH4 és N2O kibocsátással járnak, a N2O 

kibocsátásunk legnagyobb része (83 %) ebből a szektorból származik. Az ágazati üvegházhatású gáz emisszió 

legfontosabb forrásai a termőföldek N2O kibocsátása, a trágyakezelés (N2O és CH4) emissziója és a 

haszonállataink emésztése (CH4). A kibocsátás jelentősen csökkent 1985 és 1995 között, amikor a 

mezőgazdasági termelés mintegy 35 %-kal esett vissza, és az állatállomány is drasztikusan csökkent. 1996 és 

2008 között a mezőgazdasági kibocsátások enyhén csökkenő tendenciát mutattak +/-6%-os ingadozásokkal. A 

háttérben ellentétes hatású folyamatok rajzolódtak ki: az állatállomány további csökkenése alacsonyabb 

kibocsátáshoz vezetett volna, ám a műtrágya felhasználás jelentős, 2007-ig közel 60 %-os növekedése a talajok 

növekvő N2O kibocsátását vonta maga után. 

2007 és 2008 között 2,0 %-kal csökkentek a mezőgazdasági kibocsátások. Ez a változás főképp a 

sertésállomány 9,3 %-os csökkenésének volt köszönhető, ami viszont a viszonylag magas takarmányárakkal 

magyarázható. A magas árak miatt a műtrágya felhasználás is visszaesett 8 %-kal, ami – dacára a kiemelkedő 

terméseredmények miatt képződött több tarlómaradványnak – összességében csökkentette a talajok N2O 

kibocsátását. 
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Az ipari folyamatok szektor a harmadik legnagyobb kibocsátó hazánkban, a teljes kibocsátás 6,8 %-áért felelős. 

(Az oldószerek és egyéb termékek használata szektor a teljes kibocsátás szinte jelentéktelen részét, 0,6 %-át 

teszi ki.) A legjelentősebb üvegházhatású gáz az ipari tevékenységek során is a CO2, amely 80,7 %-ban járul 

hozzá a szektor kibocsátásához, ezt követik az F-gázok 18,9%-kal. A legnagyobb kibocsátás az ásványi 

termékek (pl. cement, tégla) gyártása során keletkezik (45,4 %), ezt követi az F-gázok felhasználása (18,9 %) és 

a vegyipar (13,2 %). A szektor kibocsátása 56,1 %-kal csökkent a bázisévhez képest, 2005 óta pedig 31,8 %-os 

volt a visszaesés. Mindamellett az F-gázok kibocsátása jelentősen nőtt. Noha csak 1,3 %-os súlyt képviselnek a 

teljes üvegházhatású kibocsátásban, ám például az ózonrétegre ártalmatlan HFC-k egyre elterjedtebb 

alkalmazása a hűtő- és klímaberendezésekben megtízszerezte az emissziót. 

A 2007 és 2008 közötti 20,6 %-os kibocsátás-csökkenés fő kiváltója a vegyipar volt. Az ammónia és a 

salétromsav termelése 26 %-kal csökkent, ami az ágazat csökkenő energiafogyasztásában is megmutatkozott. 

Ennél is fontosabb, hogy - egy együttes végrehajtási projekt keretében megvalósult salétromsav üzemi 

nagyberuházás eredményeképpen – a salétromsavgyártás N2O kibocsátása szinte megszűnt, ami nagyságrendileg 

1 millió tonna szén-dioxid egyenértékű kibocsátásnak felel meg. Ezen túlmenően a téglagyártás volumene is 

csökkent, a cementipar pedig adalékanyagok használatával tudta csökkenteni a kibocsátását. 

A hulladékszektor 5,1 %-kal járul hozzá a teljes kibocsátáshoz. Szemben az előzőekben felsorolt ágazatokkal, a 

hulladékkezelésből származó emisszió 25,3 %-kal magasabb a bázisévinél. Mindazonáltal a növekedés az 

utóbbi időben megtorpant, sőt, 2005 - 2008 között 3,4 %-os csökkenés volt tapasztalható. A szilárd hulladék 

lerakásából keletkezik a kibocsátás zöme (78,7%), míg a szennyvízkezelés 19,5 %-os, a nem energetikai célú 

hulladékégetés pedig 1,8 %-os részarányt képvisel. A hulladéklerakókból szivárgó metán a lassan lebomló 

hulladékok miatt a 2000-es évek közepéig növekvő tendenciát mutatott. A szennyvízkezelésből származó 

kibocsátások csökkenő trendjét a közcsatornára kötött lakások egyre nagyobb száma magyarázza. 

A földhasználat, földhasználati változások és erdészet szektorban a jelenleg rendelkezésre álló adataink alapján 

az erdők biomasszájának CO2 megkötését, az erdőtüzek és a vágástéri hulladékok helyszíni égetése során a 

levegőbe kerülő ún. nem-CO2 emissziókat számoljuk el. Becsüljük még a szántók és a gyepek talajának 

művelési mód, illetve a művelési ág megváltoztatása miatti CO2 nyeléseket és emissziókat, valamint a szőlők és 

gyümölcsösök biomasszájában végbemenő változásokat. 

A szektor összességében nyelőnek tekinthető, az erdők tekintélyes CO2 megkötése miatt, amely az elmúlt 

évtizedekben zajlott jelentős mennyiségű erdőtelepítésnek és a tartamos erdőgazdálkodásnak köszönhető. (A 

leltári időszak alatt 350 ezer ha-ral nőtt az összes erdőterület, és az éves folyónövedék minden évben 

meghaladta a kitermelt mennyiséget.) A szektor összes nyelésének mértékében azonban az itt elszámolt 

folyamatok bonyolult dinamikája miatt trend nem mutatható ki, az eredmények 1985 és 2008 között jelentősen 

ingadoznak. (Átlag: 3,5 millió tonna, az átlagtól való eltérés ± 96 %.) 

2008-ban összesen nettó 4,6 millió tonna szén-dioxid elnyelését számolhattuk el. Az erdők megkötése 4,9 millió 

tonna volt, a szőlők és gyümölcsösök biomasszája azonban összességében forrásnak tekinthető (2008-ban, 0,17 

millió tonna) tekintettel a szőlőterületek folyamatos csökkenésére. A mezőgazdasági talajaink - az elmúlt 

évekhez hasonlóan – kismértékű forrásnak tekinthetők (2008-ban 0,09 millió tonna), bár vannak olyan kedvező 

folyamatok, mint a szántóterületek művelésének felhagyása, vagy a redukált talajművelés lassú terjedése, amely 

kedvezően hat talajaink szén-mérlegére. 

3. 7.3. Egyéb energetikai környezetszennyezés 

Az energiaellátás a levegőbe kerülő szennyezéseken felül más területen is terheli a természeti környezetet. Az 

energiatermelés, az energiaátalakítás és az energiafogyasztás szilárd és folyékony hulladékai szennyezik a talajt, 

a felszíni és felszín alatti vizeinket is, de veszélyeztetik a természeti és kulturális értékeinket is. Az 

energiaellátás berendezései a lakott területeken élőket jelentős környezeti zaj- és rezgéskibocsátással terheli, de 

elektromágneses és radioaktív sugárzással valamint hőszennyezéssel is veszélyeztetik az élővilágot. A 

továbbiakban a fentiek közül a zaj- és rezgésterheléssel, a radioaktív sugárzással, valamint a hőszennyezéssel 

foglalkozunk. 

• Az energetika környezeti zaj- és rezgésterhelése.  

A gazdasági fejlődés, az életszínvonal emelkedése és ezzel szoros összefüggésben az energiafelhasználás, az 

urbanizáció és a motorizáció növekedése, a megváltozott szokások, életkörülmények emelkedő zajterhelést 

okoznak, mégpedig társadalmi szinten. Az autóhasználat általánossá és így tömegessé vált, a nagyvárosok 

agglomerációban tízezres nagyságrendben lépik át személygépkocsival a városhatárt a reggeli és esti 
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csúcsban, az urbanizáció következtében soha nem látott – és irreális – szállítási igényeket elégítenek ki, 

jobbára közúton. A megnövekedett forgalmat új utak építésével igyekeznek kezelni, ami a forgalom további 

növekedését, valamint újabb konfliktussal terhelt területeket hoz létre. Az ipari üzemek megépítésénél nem 

fordítanak megfelelő figyelmet – sem a környezethasználók, sem pedig az engedélyező hatóságok – a zaj 

elleni védelemre, jóllehet ez a jogszabály értelmében külön is vizsgálandó kérdés pl. a zajvédelmi 

dokumentáció révén. Az erőltetett ingatlanfejlesztéseket lehetővé tevő felelőtlen önkormányzati és beruházói 

döntésekkel jelentős zajforrások közvetlen közelében építenek lakóparkokat, így a leendő lakók már eleve 

határérték közeli, esetenként azt meghaladó területre költöznek. Még aggályosabb, ha nem is lakóházakat, 

hanem pl. közoktatási intézményt helyeznek el nagyforgalmú út mellett. 

A megengedett zajszinteket a hazai előírások mindenkor egyenértékű A- hangnyomásszintként rögzíti, amely 

egy olyan folyamatos, állandó A-hangnyomásszintet jelöl, amelynek négyzetes középértéke azonos az időben 

változó zaj ugyanazon időtartam alatti négyzetes középértékével. Az A súlyozással történő hangnyomásszint 

mérése egy olyan súlyozó szűrő használatának előírását jelenti, amely az emberi fül frekvenciafüggő 

torzításait utánozza, és amelynek pontos frekvenciasáv szerint módosító értékeit nemzetközi szabványok 

rögzítik. 

Az üzemi létesítményekben folytatott tevékenységből, az építési munkálatokból és a közlekedésből származó 

zajra vonatkozó zajterhelési határértékeket a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelet határozza meg 

[7.5]. Ugyanezen rendelet határozza meg az épületekben tartózkodó emberekre ható rezgésekre vonatkozó 

megengedhető terhelési határértékeket is. A 7.6. táblázat [108] az üzemi létesítményektől származó zaj 

terhelési határértékeit tartalmazza, a 7.7. táblázat [108] pedig a közlekedéstől származó zaj terhelési 

határértékeit tartalmazza a zajtól védendő területeken. A 7.6. táblázat [108]t határértékei megítélési szintben 

kifejezett értékek, ahol a megítélési idő 

a. nappal (6:00-22:00): a legnagyobb zajterhelést adó folyamatos 8 óra, 

b. éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb zajterhelést adó fél óra. 

A 7.7. táblázat [108] határértékei is megítélési szintben kifejezett értékek, ahol a megítélési idő 

a. nappal (6:00-22:00): 16 óra, 

b. éjjel (22:00-6:00): 8 óra. 

Az LAM ún. megítélési szint az alapzajjal korrigált egyenértékű A- hangnyomásszint mellett a zaj tisztahang 

(tonális hang), valamint impulzusos összetevőit is figyelembe veszi egy-egy korrekciós tagban [7.6]. A 

hatályos jogszabályok tartalmazzák a környezeti zaj és rezgés mérésére és értékelésére vonatkozó előírásokat. 

Ha a LAM megítélési szint kisebb, vagy egyenlő az LTH terhelési határértéknél, akkor a vizsgált zaj megfelel, 

egyébként nem. 

Az emberre ható környezeti rezgéstől védendő épületeket, azok helyiségeit, a vizsgálati küszöbértéket, 

valamint a helyiségekben megengedhető terhelési határértékeket az 7.8. táblázat [110] tartalmazza. 

• Ha a rezgésforrás ritkán előforduló, rövid idejű rezgésjelenséget idéz elő, a rezgésterhelés legnagyobb 
értékére az 7.8. táblázatban [110] az Amax-ra meghatározott határérték helyett a nappali időszakra - a 

rezgésre különösen érzékeny helyiségek kivételével - az Amax másfélszerese a vonatkozó határérték. 

• A rendszeresen működő üzemi vagy szabadidős rezgésforrások esetén a rezgésterhelés legnagyobb értéke 
éjszaka az 7.8. táblázat 2. sorszámú helyiségeiben nem haladhatja meg a 30 mm/s2 értéket. 

Az 7.8. táblázatban [110] meghatározott, megítélési időre vonatkozó rezgésterhelésben kifejezett 

határértékeknél a megítélési idő 

a. nappal (6:00-22:00): a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos 8 óra, 

b. éjjel (22:00-6:00): a legnagyobb rezgésterhelést adó folyamatos fél óra. 

A 7.8. táblázatban [110] meghatározott határértékek csak az épületekben tartózkodó emberekre ható 

rezgésekre vonatkoznak, nem érintik a más jogszabályok, előírások alapján meghatározott határértékeket, 

követelményeket. Nem vonatkoztathatók határértékként az épület szerkezeti károsodását vagy a telepített 
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berendezések működési zavarait okozó rezgésekre. A meghatározott határértékek csak abban az esetben 

vonatkoznak az éjszakai időszakra, ha a helyiséget rendeltetésének megfelelően éjszaka is használják. 

A rezgésterhelés megítéléséhez [7.6] három, egymásra merőleges (x, y, és z) irányra meghatározott gyors 

időállandóval mért egész testre vonatkozó súlyozott rezgésgyorsulás értékek félperces maximumainak 

sorozatából kiválasztott legnagyobb értéket kell megállapítani, amelyet a rezgésterhelés legnagyobb értékének 

tekintünk (aW,max). 

Az A0 rezgésvizsgálati küszöbérték a környezeti forrástól származó rezgésjellemző legnagyobb értékének 

megengedhető értéke, amelyet meghaladva a vizsgálatot folytatni kell, az Amax rezgésterhelési határérték pedig 

a környezeti forrástól származó rezgésjellemző legnagyobb értékének legnagyobb megengedhető értéke. A 

vizsgálat során három eset lehetséges: 

• Ha az aW,max ≤ A0, akkor a vizsgált rezgés megfelel, a követelményeknek. 

• Ha az aW,max> Amax, akkor a vizsgált rezgés nem felel meg a követelményeknek. 

• Ha az A0 < aW,max ≤ Amax, akkor ki kell számolni az aW,M rezgésterhelést, és ha ez kisebb vagy egyenlő az AM 

rezgésterhelési határértéknél akkor a vizsgált rezgés megfelel, egyébként nem felel meg. 

7.6. táblázat - Üzemi és szabadidős létesítményektől származó zaj terhelési 

határértékei a zajtól védendő területeken (1.sz. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-

EüM együttes rendelethez) 
 

Sorszám Zajtól védendő terület Határérték (LTH) az LAM megítélési szintre* (dB) 

nappal 06-22 óra éjjel 22-06 óra 

1. Üdülőterület, különleges 

területek közül az 

egészségügyi területek 

45 35 

2. Lakóterület (kisvárosias, 

kertvárosias, falusias, 

telepszerű beépítésű), 

különleges területek közül 

az oktatási létesítmények 

területe, a temetők, a 

zöldterület 

50 40 

3. Lakóterület (nagyvárosias 

beépítésű), a vegyes 

terület 

55 45 

4. Gazdasági terület 60 50 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18150-1 szabvány és az MSZ 15037 szabvány szerint. 

7.7. táblázat - A közlekedéstől származó zaj terhelési határértékei a zajtól védendő 

területeken (3. sz. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes rendelethez) 
 

Sorszám Zajtól Határérték (LTH) az LAM’kö megítélési szintre* (dB) 
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védendő 

terület 
kiszolgáló úttól, 

lakóúttól származó zajra 
az országos 

közúthálózatba tartozó 

mellékutaktól, a 

települési önkormányzat 

tulajdonában lévő 

gyűjtőutaktól és 

külterületi közutaktól, a 

vasúti mellékvonaltól és 

pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a 

nem nyilvános fel- és 

leszállóhelyektől** 

származó zajra 

az országos 

közúthálózatba tartozó 

gyorsforgalmi utaktól és 

főutaktól, a települési 

önkormányzat 

tulajdonában lévő 

belterületi gyorsforgalmi 

utaktól, belterületi 

elsőrendű főutaktól és 

belterületi másodrendű 

főutaktól, az autóbusz-

pályaudvartól, a vasúti 

fővonaltól és 

pályaudvarától, a 

repülőtértől, illetve a 

nem nyilvános fel és 

leszállóhelytől*** 

származó zajra 

nappal 06-

22 óra 
éjjel 22-06 

óra 
nappal 06-

22 óra 
éjjel 22-06 

óra 
nappal 06-

22 óra 
éjjel 22-06 

óra 

1. Üdülőterület, 

különleges 

területek 

közül az 

egészségügyi 

terület 

50 40 55 45 60 50 

2. Lakóterület 

(kisvárosias, 

kertvárosias, 

falusias, 

telepszerű 

beépítésű), 

különleges 

területek 

közül az 

oktatási 

létesítménye

k területei, 

és a temetők, 

a zöldterület 

55 45 60 50 65 55 

3. Lakóterület 

(nagyvárosia

s beépítésű), 

a vegyes 

terület 

60 50 65 55 65 55 

4. Gazdasági 

terület 
65 55 65 55 65 55 

Megjegyzés: 
 
* Értelmezése a stratégiai zajtérképek és intézkedési tervek készítésének részletes szabályairól szóló 25/2004. 

(XII. 20.) KvVM rendelet 3. számú melléklet 1.1. pontja és 5. számú melléklet 1.1. pontja szerint. 
** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegnél 

kisebb, légcsavaros repülőgépek, illetve 2,73 tonna maximális felszálló tömegnél kisebb helikopterek 

közlekednek. 
*** Olyan repülőterek, vagy nem nyilvános fel- és leszállóhelyek, ahol 5,7 tonna maximális felszálló tömegű 

vagy annál nagyobb, légcsavaros repülőgépek, 2,73 tonna maximális felszálló tömegű vagy annál nagyobb 

helikopterek, valamint sugárhajtású légijárművek közlekednek. 
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7.8. táblázat - Az emberre ható rezgés vizsgálati küszöbértékei és terhelési 

határértékei az épületekben (5. melléklet a 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EüM együttes 

rendelethez). 
 

Sorszám Épület, helyiség Rezgésvizsgála

ti küszöbérték* 

(mm/s2) 

Rezgésterhelési határértékek* 

(mm/s2) 

A0 AM Amax 

1. Rezgésre különösen érzékeny 

helyiség (pl. műtő) 
3,6 3 100 

2. Lakóépület, 

üdülőépület, 

szociális otthon, 

szálláshely-

szolgáltató 

épület, kórház, 

szanatórium 

lakó- és 

pihenőhelyiségei 

nappal 06-22 óra 12 10 200 

éjjel 22-06 óra 6 5 100 

3. Kulturális, vallási létesítmények 

nagyobb figyelmet igénylő 

helyiségei (pl. hangversenyterem, 

templom), a bölcsőde, óvoda 

foglalkoztató helyiségei, az orvosi 

rendelő 

12 10 200 

4. Művelődési, oktatási, igazgatási és 

irodaépület nagyobb figyelmet 

igénylő helyiségei (pl. tanterem, 

számítógépterem, könyvtári 

olvasóterem, tervezőiroda, 

diszpécserközpont), a színházak, 

mozik nézőterei, a magasabb 

komfortfokozatú szállodák közös 

terei 

24 20 300 

5. Kereskedelmi, vendéglátó épület 

eladó-, illetve vendéglátó terei, 

sportlétesítmények nézőtere, a 

középületek folyosói, előcsarnokai 

36 30 600 

Megjegyzés: 

* Értelmezése az MSZ 18163-2 szerint. 

Környezetünkben számos zajforrás működik, ami zavarja mindennapi tevékenységünket, nyugodt 

pihenésünket. Ezek egy része csak átmenetileg és néhány embernek okoz kellemetlenséget, másrészük 

azonban tartósan és nagy területen terheli a környezetet. Az utóbbi csoportba elsősorban a közlekedési 

létesítmények és a jelentősebb ipari üzemek tartoznak bele. Útjaink, vasútjaink, repülőtereink zajcsökkentése 

azonban nem könnyű feladat, mivel bonyolult forgalmi rendszer és kialakult településstruktúra mellett kell 

megoldásokat keresni. A nagyobb városok vagy agglomerációk zajcsökkentése éppen ezért, a település 

egészére kiterjedő gondos tervezést, intézkedési terv-készítést igényel. Országos program szükséges a nagy 

forgalmú közlekedési létesítmények zajának csökkentése érdekében is. 

Megalapozott intézkedési tervek csak a zajterhelés és a zajterheléssel érintett lakosság mértékének 

ismeretében készíthetők. Ehhez nyújtanak segítséget a stratégiai zajtérképek[7.7], [7.8]. 

Az EU 2002-ben fogadta el azt az irányelvét, ami stratégiai zajtérképek és ezeken alapuló zajvédelmi 

intézkedési tervek készítését írja elő: 
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- a nagyvárosi agglomerációkra (100000 fő lélekszám fölött), 
- a nagy forgalmú vasutakra (30 000 jármű/év forgalom fölött), 
- a nagy forgalmú közutakra (3 000 000 jármű/év forgalom fölött) és 
- a nagy forgalmú repülőterekre (50 000 repülési művelet/év forgalom fölött). 

Az irányelvet Magyarország 2004-ben vette át az alábbi két rendelet megalkotásával: 
 
• 280/2004.(X.20.) Kormány rendelet a környezeti zaj kezeléséről és értékeléséről, 
• 25/2004.(XII.20) KvVM rendelet a stratégiai zajtérképek valamint az intézkedési tervek készítésének 

részletes szabályairól 

A zajtérképek a zajforrások és a zajterjedés modellezésén alapulnak. Mérést egyedül az ipari létesítmények 

esetén végeznek, azonban a lakott területeket érő zajterhelés mértékét ebben az esetben is számítással 

állapítják meg. A stratégiai zajtérképek alapvető célja olyan állapotfelmérés készítése, amely alapot adhat a 

legjelentősebb zajforrás-csoportok kezelésére vonatkozó intézkedési tervek készítésére, stratégiai jellegű 

döntések megalapozására, ezért mind a terjedést befolyásoló tényezők, mind pedig a forgalmi adatok az adott 

területre jellemző éves átlagos értékek. 

A zajtérképek alapjaként olyan digitális térképek szolgálnak, amelyek ábrázolják a zajforrásokat (közutak, 

vasutak, repülőterek, ipari létesítmények), a hangterjedés útjában álló akadályokat (pl.: zajvédő falak, 

töltések, magasabb építmények) és a zajtól védendő épületeket (pl.: lakóépületek, egészségügyi intézetek, 

oktatási intézetek). A zajforrásokhoz azok jellegétől függően hozzá kell rendelni a forgalmi adatokat vagy a 

zajmérési eredményeket, továbbá egyéb a terjedést és zajkeltést befolyásoló jellemzőket, a zajtól védendő 

épületekhez pedig hozzá kell társítani az érintettek számát. Mindezeknek az adatoknak a felhasználásával az 

erre a célra készített számítógépes programok elkészítik az adott terület stratégiai zajtérképét. 

A stratégiai zajtérképeken a zajhelyzetet kétféle zajmutatóval kell ábrázolni. A zajhelyzet értékelésére 

felhasznált mutatók: Lden és Léjjel 

Az Lden egy olyan „átlagos” zajszint, ami egy nap teljes 24 órájának jellemzésére szolgál. Az átlagképzéskor 

az esti és éjszakai időszakban fellépő zajok (5 ill. 10 dB-lel) nagyobb súlyt kapnak. 

Az Léjjel az éjszakai (22:00 és 6:00 óra közötti) időszak átlagos zajszintje. 

A zajtérképek egy része, az ún. „zajterhelési térképek” az egyes térképi pontokban észlelhető zaj mértékét 

ábrázolják. 

Azokra a területekre, amelyre elkészült a zajterhelési térkép, konfliktustérképet is kell készíteni. Ez a térkép 

azt mutatja, hogy a zajterhelés az egyes pontokban mennyivel magasabb, mint a stratégiai küszöbérték. Az 

előbb említett küszöbérték alatt nem határértéket, csupán elérendő célértékeket kell érteni. A konfliktus térkép 

világít rá arra, hogy mely területeken lehet kritikus a zajhelyzet, hol kell az intézkedési tervben foglalkozni a 

meglévő kedvezőtlen zajhelyzet részletesebb vizsgálatával. Az érintettség azt fejezi ki, hogy egy adott 

zajszint hány embert érint. 

Forrástípusonként (ipari létesítmények, közutak, vasutak és repülőterek) külön készül zajterhelési zajtérkép az 

éjszakai és az egész napra jellemző állapotra és ugyancsak forrástípusonként külön készül konfliktus térkép 

az éjszakai és a teljes nappali időszak jellemzésére. A nagyvárosi agglomerációkra tehát (ha a területükön 

mind a négy forrástípus fellelhető) összesen 16 db, a nagy forgalmú közlekedési zajtérképekre pedig 4 db 

különböző zajtérkép készül. 

A zajtérképek alapján olyan információkat nyerhetünk környezetünkről, amelyek segítéségével az egyes 

területek zajvédelmi helyzete reálisan összehasonlítható. A zajtérkép egy adott pontjának értékelésekor 

azonban figyelembe kell venni, hogy a számítás éves átlagos adatokból indul ki és bizonyos egyszerűsítéseket 

tartalmaz. A zajtérképek eredményei méréssel nem ellenőrizhetők vissza. 

A környezetvédelmi jogszabályok között találunk olyat, amelyik az ipari és a közlekedési létesítményektől 

származó zajra „zajterhelési határértéket” állapít meg. A stratégiai zajtérképek eredményei az eltérő 

zajmutatók (Lden és Léjjel helyett, LAM megítélési szint) és értékelési módszerek miatt nem vethetők össze a 

zajterhelési határértékkel. A határértékeknek való megfelelést a jellemző, azaz a leggyakrabban előforduló 

állapot figyelembevételével, műszeres vizsgálattal kell ellenőrizni. 
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A konfliktus térképen ábrázolt helyzetek nem járnak együtt bírság kiszabásával és a környezetvédelmi 

hatóság intézkedésével. A konfliktusos helyzetek kezelésére a települési önkormányzatok, vagy a 

közlekedéséért felelős miniszter által kijelölt szerv által készített – korábban már említett - intézkedési tervek 

megvalósítása szolgál 

• Nukleáris energia és a környezet [7.9].  

A társadalmi követelmények sokrétűek, a területfejlesztéstől a munkaerő-foglalkoztatásig. Ezek között a 

technológia elfogadásának és az ellátás biztonságának megkülönböztetett jelentősége van. Minden 

energiaellátási módnak vannak ellenzői, de a legnagyobb ellenérzés az atomenergetikával szemben 

jelentkezik. Az atomenergia borzalmait az emberiség Hirosima és Nagaszaki gombafelhőivel ismerte meg, 

amit a hidegháború két évtizedes rettegése követett, nem pusztítják-e el a civilizációt a felhalmozott nukleáris 

fegyverek. A békés alkalmazás időszakának optimizmusát törte derékba a Three Mile Islanden (USA, 1979) 

és a Csernobilban (Szovjetunió,1986) történt balesetek, megkérdőjelezve a technológia hitelét. Nem meglepő, 

hogy ilyen mély gyökerekből érzelmek és indulatok fakadnak, melyek a tényeket félresöpörve irracionális 

döntésekre kényszerítik a politikát. Ilyen légkörben határozta el számos ország, hogy nem támaszkodik az 

atomenergiára, nem építenek új atomerőműveket, egyesek a jól működők leszerelését is elhatározták, sőt az 

atomenergiát a fenntartható fejlődés lehetőségei közül is kirekesztenék. Jó néhány, önálló energiaellátásra 

képtelen ország azonban kitartott az atomprogram mellett, ellátásbiztonságának stabilizálása érdekében. Az 

atomerőművek széles körű társadalmi elfogadtatásának a feltétele a tények nagyon tárgyilagos, őszinte, nyílt 

bemutatásával folytatott szívós felvilágosító munka. Ezt különösen négy kérdésre célszerű összpontosítani. 

Az első, hogy a csernobili katasztrófa nem ismétlődhet meg. Ezt még az RBMK típusú erőműveknél is 

sikerült kiküszöbölni a világszerte bevezetett biztonságnövelő intézkedésekkel, amik nem utolsósorban a 

csernobili tapasztalatokra is épültek. Természetesen sokkal kisebb kibocsátással járó baleseteket az 

atomerőművek jelenlegi generációjánál nem lehet tökéletesen kiküszöbölni, de ennek valószínűségét olyan 

kicsire szorították, hogy ma már az atomerőművek (kivéve a régi RBMK és VVR 230-as típusokat) nem 

veszélyesebbek más villamosenergia-termelési módoknál. Ezt támasztja alá egy, az Európai Unió több 

országának számos intézetében végzett vizsgálat (ExternE program) végeredménye, amely a különböző 

vertikumok egészségi ártalmainak kockázatát hasonlítja össze. A vizsgálat szerint az atomenergia hasznosítás 

egészségmegőrző beavatkozásainak a legalacsonyabb az energia egységre vonatkoztatott költsége. 

A jelenleg ajánlott atomerőmű-típusoknál a környezetet érintő balesetek valószínűségét a nagyon ritka 

természeti katasztrófák valószínűsége alá szorították, a következő generáció érdekében pedig követelmény, 

hogy ne veszélyeztessék a környezetet. Erre vannak elvi javaslatok, pl. az erőmű nukleáris részének föld alá 

telepítésével, gyorsítóval vezérelt láncreakcióval, de megjelentek inherens biztonságot ígérő konstrukciók is 

(Westinghouse: AP 600, Siemens: SWR 1000), és ezt ígéri a dél-afrikai ESKOM cég is, az épülő, magas 

hőmérsékletű erőművében. A veszélyességgel kapcsolatban tanulságos a Nemzetközi Atomenergia 

Ügynökség egy vizsgálata különböző régiók lakóinak 70 éves életidejükre összegzett sugárterheléséről. 

A második kérdés a radioaktív hulladékok biztonságos elszigetelhetősége a környezettől. Nem tudatos, hogy 

erre csak addig van szükség, amíg a spontán bomlás következtében a sugárzás nem csökken jelentéktelen 

mértékre, ami nagy előny a nem radioaktív veszélyes hulladékok örök ideig tartó veszélyességével szemben. 

A hulladékok legnagyobb részénél e lebomlás néhány évtized, legfeljebb 1-2 évszázad alatt lezajlik, és ilyen 

hulladékok tárolására kereken 100 létesítmény problémamentesen működik a világon (Magyarországon 

Püspökszilágyiban). 

Megvalósítható, reális megoldás a hosszú felezési idejű nagy aktivitású hulladékok elhelyezése stabil földtani 

formációban, néhány száz méterrel a felszín alatt. Ezt maga a természet igazolta. Egy Gabonban (Oklo 

térségében) feltárt lelet tanúsítja, hogy ott 1 milliárd évvel ezelőtt hosszú ideig spontán láncreakció zajlott, és 

a hasadás termékei együtt maradtak, azokat migráció vagy más transzportfolyamat nem szórta szét. 

A hosszú tárolási idő elfogadhatóságával kapcsolatban azonban a társadalom szkeptikus. Ezt csak részben 

enyhíti, hogy általánosan elfogadottá válik a visszanyerhetőség követelménye, ami szükség esetén módot ad 

utólagos korrekcióra. Ezért az átmeneti tárolás gyakorlata terjedt el, ami 50–100 évre biztosítja a kiégett 

fűtőelemeknek elszigetelését. Laboratóriumi körülmények között már sikerült hosszú felezési idejű izotópokat 

neutron-besugárzással rövid felezési idejű, vagy stabil izotópokká átalakítani. Reméljük, hogy ez a 

transzmutáció továbbfejleszthető ipari technológiává, ami kiutat jelentene a csapdahelyzetből. Addig is a 

kiégett fűtőelemek átmeneti tárolásának évtizedeit nemcsak a sugárzást és hőfejlődést csökkentő periódusnak 

kellene tekinteni, hanem a tévhiteket oszlató időszaknak is. 
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A harmadik feladat annak bemutatása, hogy az atomerőművek nem a nukleáris fegyverfejlesztés melegágyai. 

Az atomsorompó-szerződés és a hasadóanyagok nemzetközi felügyelete eddig jól vizsgázott, nem vált az 

atomfegyvergyártás alapanyagává a polgári atomerőművek kiégett fűtőelemeiben található plutónium. De 

ennek műszakilag is elejét lehet venni, pl. a fűtőelem-ciklusban a keletkező plutónium-izotópok olyan 

arányának kialakításával, hogy az alkalmatlan legyen fegyvergyártásra, a tórium-bázisú hasadásnál pedig nem 

is keletkezik plutónium. 

Nem kerülhető meg a negyedik kérdés sem, az atomenergetikai eszközök terrorizmus elleni védelme. Az 

USA-ban történt 2001. szeptember 11-ei terror-támadás óta joggal vetődik fel a kérdés a lakosság körében, 

vajon biztonságpolitikai szempontból is megfelelő az atomlétesítmények védelme. Nem véletlen, hogy azóta 

felerősödtek a civil szervezetek akciói az atomenergetikai létesítmények környékén, valamint 

megszaporodtak a televíziókban és mozikban azok az akciófilmek, amelyeknek a témái az atomenergiai 

eszközök, és/vagy - fegyverek birtoklásával és a terrorizmussal kapcsolatosak. 

Az energiaellátás biztonsága minden országban alapvető követelmény. Ezzel kapcsolatban emlékeztetni kell 

arra, hogy az elmúlt fél évszázadban a világpolitika és a világgazdaság váratlan fejleményei gyakran vezettek 

az energiapolitika radikális változtatásához. Nem lesz ez másképp a jövőben sem, ami ellen csak több lábra 

támaszkodó, rugalmas energiapolitikával lehet védekezni. Különösen fontos ez Magyarország sérülékeny 

energiahelyzetében, hiszen energiaszükségletünk több mint kétharmadát fedezzük importból, és ez az arány a 

jövőben tovább nő. Egy ország energiaellátásának biztonságát növelik a belső energiaforrások, köztük a 

megújuló energiák, és növelik az atomerőművek, mivel hosszú időre stabilizálják a viszonyokat, miután a 

fűtőelemeket 3-4 év alatt égetik ki a reaktorokban, és könnyen tárolható üzemanyag további évekre is (a 

magyar jogszabályok kétéves tartalékot írnak elő). Sérülékeny helyzetünkben nekünk minden reális 

energiaellátási lehetőséget előítéletektől, érdekektől és érzelmektől mentesen kell megítélni, legyen szó 

lignitről, vízerőműről, vagy atomerőműről. 

A továbbiakban számba vesszük azokat az előnyöket és hátrányokat, amelyek alapján megítélheti a 

társadalom az atomenergia hasznosítás reális környezeti hatását és az energiaszükséglet kielégítésében 

betölthető szerepét [7.10]. 

Az atomenergia-hasznosítás előnyei (normális üzemviszonyok esetén): 

• az energia felszabadításának aránya lényegesen nagyobb más tüzelőanyagéhoz képest (szén elégetése 
esetén 10-20 milliószor több tüzelőanyagot kell elégetni egységnyi energia termeléséhez), 

• a fosszilis tüzelőanyagok esetén fellépő helyi, regionális és globális légszennyezések elmaradnak, 

• az atomerőművek radioaktiv sugárzása és emissziója alacsony szintű és ellenőrzött. A biztonságos 
védelemmel ellátott atomerőmű radioaktív sugárzása a háttérsugárzással azonos nagyságrendű, vagy annál 

alacsonyabb. 

Az atomenergia-hasznosítás hátrányai:  

• havária esetén óriási helyi, regionális, és globális szennyező forrássá válhat (Csernobil típusú esetek, 
terrorista támadás, stb.), 

• az atomerőmű üzemeltetése során viszonylag jelentős mennyiségű szilárd és folyékony, kis és közepes 
aktivitású radioaktív hulladék keletkezik, aminek tárolásáról hosszú ideig gondoskodni kell, 

• a kiégett, nagy aktivitású üzemanyagok átmeneti és tartós tárolása, esetleg újrafeldolgozása jelentős 
feladatot jelent, 

• az atomerőmű élettartama utáni leszerelése, és a leszerelt radioaktív elemek végleges környezeti 
elhelyezése még nem megoldott. 

• Az energetika hőszennyezése.  

A termodinamikai főtételek következtében a tüzelőanyaggal bevezetett hőenergia soha nem alakítható át 

teljesen mechanikai munkává (így villamosenergiává sem), az át nem alakított hőenergia veszteség 

formájában a környezetbe távozik. A környezetbe bocsátott hő részben a levegőbe (többnyire a füstgázok 

révén), részben a hűtési rendszer kialakításától függően az élővizekbe kerül. Szűkebb értelemben az 

élővizekbe került kondenzációs hőt tekinthetjük hőszennyezésnek. 
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A különböző típusú energiaátalakítások hőszennyezésének megítélésére használhatjuk a hulladék-hő mutatót 

(WH), amely az egységnyi hasznosított hőre jutó hulladék-hő mennyiségét adja meg (kJ/kJ): 

(7.1) 
 

 
(7.1) 

ahol η – az energia-átalakítás hatásfoka. 

A hulladék-hő mutató az energiaátalakítási típusonként nagyon eltérő lehet. 
 

Például egy hőenergiát előállító földgáz - üzemű 

kazán esetében az érték: 
0,111, 

egy földgáz üzemű gázmotoros hőszivattyús fűtésnél: 0,040. 

Tehát a kazános berendezés hőemissziója 2,8- szerese a gázmotoros hőszivattyús fűtéshez viszonyítva [7.11]. 

Hasonló megállapítást tehetünk egy átlagos atomerőmű, valamint egy gáz/gőzerőmű esetén is. 
 

Atomerőművek esetén a hulladékhő-mutató (η ~ 0,3): 2,33 

gáz/gőzerőmű esetén (η ~ 0,5): 1,00. 

A víz hőszennyezését az erőművek és a különféle ipari üzemek (pl. vaskohászat, vasfeldolgozó ipar) 

hűtővizei okozzák. Napjainkban az energiatermeléssel összefüggésben rohamosan nő a hűtővíz iránti igény. 

A 600-1500 MW-os atomerőmű pl. napi 5-12 millió m3 hűtővizet igényel, ha azt akarjuk, hogy a 

vízhőmérséklet csak 2,5 oC-kal növekedjék. (Ez egy kétmilliós város kb. 10-20 napi vízfogyasztása.) A 

hőmérséklet-terhelés a hőfok növekedését jelenti a bevezetőhely közelében. Mivel a hőmérséklet fontos 

környezeti tényező, a vízi ökoszisztémára való hatása számottevő: 

• a hőmérséklet-emelkedés a vizek oxigéntartalmát kedvezőtlenül befolyásolja, mivel a hőmérséklet 
emelkedésével csökken a víz gázoldó képessége, 

• a melegebb vízben felgyorsul a szervezetek anyagcseréje, nő az algatermelés, majd az algák pusztulásakor 
a nagy sebességű bomlás mind az oldott oxigén mennyiségét csökkentik, 

• a bakteriális egyensúly a hőkedvelő (termofil) baktériumtörzsek felé tolódik el, 

• a melegvízben nagyobb a növényi tápanyagok oldhatósága, 

• a fölmelegedés csökkenti a vizek terhelhetőségét. 

Mindezek hatására fokozódik az anaerob, rothadási folyamatok valószínűsége, csökken a vizek öntisztuló 

képessége. A hőfok emelkedésével nő a vizek korrozivitása is. 

Az öntisztulás egyensúlya és a halak életfeltételeinek veszélyeztetése nélkül nem lehet túllépni a max. 28 oC-

os középhőmérsékletet, és a fölmelegedés normális esetben a 3 oC-ot, szélsőséges esetben az 5 oC-ot nem 

haladhatja meg. 

A következőkben a Paksi Atomerőmű Dunára gyakorolt hőszennyezésének hatását jellemezzük az üzemidő 

meghosszabbítás érdekében végzett vizsgálata alapján [7.12]. 

A Paksi Atomerőmű 4 blokkját frissvízhűtéses rendszerrel alakították ki. Felszíni vízből, azaz a Dunából a 

vízkivétel meghatározó eleme a hűtővízrendszerek táplálása. Az erőmű hűtővízigényét három alapvető 

technológiai rendszerhez kell biztosítani: 
 
– a kondenzátorok hűtővízellátása, 
– a reaktor üzemhez kapcsolódó biztonsági hűtővízellátás, 
– az erőmű egyéb rendszereihez csatlakozó technológiai vízellátás. 
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A három rendszer közül a kondenzátorok hűtővízellátás vízigénye a meghatározó, mivel a biztonsági és az 

egyéb technológia hűtővízellátás nem éri el a kondenzátor hűtővízigény 5 %-át sem. A Paksi Atomerőmű a 

turbinakondenzátorok hűtésére 100-110 m3/s vizet emel ki a Dunából. A beépített szivattyúk 144 m3/s 

vízkitermelésre képesek. A 100-110 m3/s vízkivétel a legkisebb vízhozam kb. 1/8-a, s az átlagos vízhozamnak 

közel 5 %-a. A hűtővíz rendszerek vízfogyasztására lekötött érték 3,1 milliárd m3/év (hatósági korlát). Az 

elmúlt évek tényleges vízfelhasználása azonban ez alatt maradt [7.12]. 

Az Európai Gazdasági Közösség Energia Bizottságának 1981-ben kiadott jelentésében huszonkét ország 

hőmérsékleti határértékeire vonatkozó előírásai találhatók. Ezek összesen háromféle határértéket, a Tmax a ΔT 

és a ΔTmax értékeit rögzítik. A Tmax az esetek nagy részében 30 oC. A ΔT értékét csak Romániában (6-8 oC) és 

Németországban (10 oC) írják elő. Minden ország javaslatot tesz azonban a ΔTmax értékére a teljes 

elkeveredés után, ami 3-5 oC. Ez utóbbi paraméter hívja fel leginkább a figyelmet a Duna speciális jellegére, 

hiszen a Paks alatti folyószakaszon a hőcsóva teljes elkeveredése csak nagyon hosszú távolság után 

következik be. 

A VITUKI laboratóriumi kísérletei és a nemzetközi előírások figyelembe vételével a hatósági előírás szerint: 

a visszavezethető hűtővíz és a befogadó Duna közötti hőmérsékletkülönbség 11 oC-nál, illetve 4 oC-os 

dunavíz hőmérséklet alatt 14 oC-nál nem lehet nagyobb. Kisvízi vízállás esetére külön intézkedési terv 

készült. A bevezetés alatt 500 m-re levő szelvény bármely pontján a Duna-víz hőmérséklete nem haladhatja 

meg a 30 oC-ot. 

A frissvíz-hűtéses hűtőrendszerek esetében a páraköd megjelenési gyakorisága a folyó hővel terhelt 

szakaszának környezetében emelkedhet. A telephely jellemzési program keretében végzett hőkamerás 

légifelvételek cáfolták a korábbi becsléseket, mely szerint szélsőséges esetben 10-80 km után csökken a Duna 

ún. "túlhőmérséklete" 1 oC alá. Eddigi tapasztalatok azt mutatják, hogy a 4 blokk együttes működése esetén is 

a Sió torkolatáig ez a csökkenés lejátszódik. E miatt rosszabb látási viszonyok ebben a mintegy 30 km-es 

körzetben az átlagosnál gyakrabban fordulhatnak elő a Duna közvetlen körzetében. A hőszennyezés 

feláramlást is eredményez. Figyelembe véve a nedvességviszonyokat, ez oka lehet cumulus (gomoly v. "szép 

idő") felhőképződésnek, esetleg zivatarok kialakulásának. A felhő- és ködképződés lehetséges növekedésével 

párhuzamosan természetesen csökkenhet a napsütéses órák száma a térségben. A frissvíz-hűtéses rendszer 

esetében kicsi a konvektív-aktivitás, mivel a hőszennyezés nagy felületen oszlik meg, és ekkor inkább csak a 

köd-gyakoriság növekedése várható. A fentiek mellett a magas párakicsapódás miatt a téli félévben a 

környéken növekedhet a talajszintű jegesedés is. 

Az 1999-2002. között végzett helyszíni vízhőmérséklet mérések eredményei azt mutatják, hogy - ha a Duna 

vizének természetes hőmérséklete meghaladja a 23 oC-ot - az atomerőmű felmelegedett hűtővizének hatására 

a melegvízcsatornában a víz hőmérséklete meghaladhatja a hidrobiológiai szempontok alapján kritikusnak 

ítélt 30 oC hőmérsékletet. Mivel azonban mennyisége nem számottevő a Duna vízhozamához képest, így a 

torkolata alatt 500 m-re levő nagy sarkantyúnál az elkeveredés miatt a melegvíz csóva hőmérséklete általában 

már 3-6 oC-al csökken. Amennyiben a hőmérséklet korlátok betartása érdekében intézkedések szükségesek, 

azt az erőmű műszaki beavatkozásokkal (többlet hűtővíz visszakeverés, blokk leterhelés, leállítás) minden 

körülmények között biztosítani tudja. 

A mérések alapján kijelenthető, hogy magas dunavíz hőmérsékletnél az erőmű melegvízcsatornájának 

beömlési pontjától mért 500 m-re lévő mérési pontig a vízcsóvában mérhető hőmérséklet 6-6,5 oC-ot csökken. 

Alacsonyabb dunavíz hőmérsékletek esetén ezek az értékek 3,4-5,1 oC között változtak. A helyszíni mérések 

eredményei is igazolták, hogy az előírt hatósági korlátok betarthatók. (A teljesítménynövelés vízjogi 

engedélyezéséhez készült vizsgálatok alapján megállapítható, hogy ebben a teljesítménynövelés sem fog 

számottevő változást okozni). 

A Paksi Atomerőmű melegvízének hatása a Duna élővilágára helyszíni vizsgálatok eredményei alapján: 

• Az eredmények összegzéseként az állapítható meg, hogy a hőterhelés esetleges kedvezőtlen hatásait a 
bakteriológiai vizsgálatok nem jelzik. 

• A dunai fitoplankton közösségek állománysűrűsége és összetétele nem különbözik lényegesen a hideg, 
illetve a melegvízi környezetben, ezért a hőterhelés nem gyakorol kimutatható hatást a fitoplankton 

fajösszetételére. 

• Az eredmények összegzése alapján elmondható, hogy az atomerőmű felmelegedett hűtővize alapvetően 
nem károsítja a dunai zooplankton állományok faji összetételét és biomasszáját. 
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• Az eredmények összefoglaló értékeléseként megállapítható, hogy az atomerőmű kibocsátott hűtővize csak 

korlátozott szakaszon változtatja meg a vízi makroszkópikus gerinctelen társulások összetételét, a 

csóvaszerűen levonuló felmelegedett hűtővíz csupán lokális hatást fejt ki a helytülő vízi élőlény-együttes 

tagjaira. A változás az élőlény-együttes faj-és egyedszám növekedésében nyilvánul meg. 

• A torkolati műtárgytól lefelé néhány folyam km-rel lejjebb az élőlény-együttes összetétele már nem 

különbözik jelentős mértékben az atomerőmű feletti szelvény együttesétől és az alvízi irányban 

kimutatható együttesétől sem. 

• Az eredmények szerint a halállomány jelentős része felkeresi a melegvíz beömlések környékét, azaz a 
hőmérséklet-emelkedés nem okoz fajszám-csökkenést. Bár a halak a számukra kedvezőtlen területekről 

aktív úszással el tudnának menekülni, a felnőtt példányok mégis a torkolati műtárgy környezetében 

gyülekeztek különösen a téli és kora tavaszi időszakokban. A vizsgálatok nem bizonyították a melegvíz 

bevezetés káros hatását az ichtiofaunára nézve. Feltétlenül el kell kerülni azonban a tartós hődugó 

létrejöttét, amely a folyót a vándorló halak szempontjából két különálló szakaszra osztaná. Ez azonban 

tekintettel a vízkivétel és a vízhozam arányaira, valamint az elkeveredési viszonyokra nem jelent reális 

veszélyt a Paksi Atomerőmű jelenlegi működésénél. 
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