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Németországban 2002. április elején lépett életbe a kapcsolt energiater-

melésről szóló törvény. Feladata a meglévő kapcsolt energiatermelő berende-
zések gazdaságos üzemeltetésének stabilizálása, a kis blokkerőművek formá-
jában megvalósuló villamosenergia-termelés kiépítése és a tüzelőanyag-
elemek piaci bevezetése. 

A törvény további lépés az ország decentralizált energiaellátásának irá-
nyába, hangzik a kormánypártok zöld frakciójának jelentésében. Jelentős fel-
adata az energiaellátási struktúra megváltoztatása és hozzájárulás az éghajlat 
védelméhez. 

Ezzel párhuzamosan az egyik német energiaellátási óriásvállalat kam-
pányt kezdeményezett a felhasználás helyéhez közeli, tüzelőanyag-elemes 
energiatermelés népszerűsítése érdekében. A nagyberendezéseket gyártók 
sem akarnak lemaradni, és arra hivatkoznak, hogy középtávon saját termelési 
kapacitást fognak kiépíteni. A politika és az ipar közösen bejelentették, hogy a 
jövőben százával állítanak elő kis tüzelőanyag-elemeket társasházak fűtésére. 

A valóság azonban egészen másként fest. Bár a törvény a tüzelőanyag-
elemek támogatását is előirányozza, a tüzelőanyag-elemes villamosenergia-
termelés költségei társasházak esetében ma még mintegy ötször nagyobbak, 
mint a hagyományos villamosenergia-szolgáltatás esetében. 

A tüzelőanyag-elemek gazdaságosságának 
problémái 

A tüzelőanyag-elemet üzemeltető, a törvény értelmében, a hálózatba táp-
lált áram egyenértékeként kWh-ként 7,5 centet érhet el. Az ilyen berendezé-
seket üzemeltetők, 10 éves időtartamra, a nyilvános hálózatba táplált áramért 
5,11 cent/kWh támogatást kaphatnak. Ez a támogatás egészíti ki az áram-
szolgáltatói szövetséggel kötött megállapodás szerinti jóváírás összegét, 
amelyről azonban a hálózat üzemeltetőivel megállapodást kell kötnie, és ez 
jelenleg 2,5 cent/kWh-ig terjedhet. Viszont ezzel a piaci ösztönzéssel szem-

 



ben állnak a beruházási és üzemeltetési költségek: a párhuzamos hőtermelés-
től eltekintve, jelenleg a tüzelőanyag-elemmel megvalósított villamosenergia-
termelés költsége nagyjából 35 cent/kWh. 

A gyártó cégek adatai szerint a társasházakban felhasználható, 5 kW vil-
lamos teljesítményű tüzelőanyag-elem leszállítása és üzembe helyezése leg-
alább 30 000 euróba kerül. A tüzelőanyag-elemek jelenleg legfeljebb még 
csak a demonstrációs fázisnál tartanak. Tekintettel az élettartamra, jelentős 
üzemeltetési költségekre kell számítani. Egyedül a karbantartási költségek 
elérik az évi 3000 eurót. Ehhez még hozzá kell számítani a ma még alig előre 
jelezhető elembetét-pótlási költségeket. A tüzelőanyag-elem felhasználása 
még a 15 cent/kWh ellenszolgáltatás esetében sem lesz gazdaságos. 

Egyelőre tehát gazdaságosságról szó sem lehet. Az elkövetkező időkben 
még nem lehet arra számítani, hogy az új kapcsolt energiatermelési törvény 
gazdaságilag ösztönözné a tüzelőanyag-elem beépítését a társasházak pincé-
jébe. 

Alternatíva: motormeghajtásos 
kis blokkerőművek 

A tüzelőanyag-elemekkel szemben már ma gazdaságosan alkalmazha-
tók az 50 kW alatti teljesítményű, kisméretű, motorral működtetett kapcsolt 
energiatermelő berendezések, amelyek műszakilag érettek és mind beszerzé-
si, mind üzemeltetési költségeik lényegesen alacsonyabbak. Ezek a földgáz-
zal üzemeltetett berendezések már régóta alkalmasak a decentralizált ener-
giaellátás céljaira, tekintettel a fogyasztó közvetlen közelében való, 
enegiaforrás-kímélő tulajdonságaikra. Egy 5,5 kW villamos teljesítményű 
blokkerőmű átlagos beszerzési költsége 12 000 euró. Már ez önmagában 
csaknem harmada egy tüzelőanyag-elemének. A blokkerőművek átmenetet 
képeznek a hidrogénüzemű tüzelőanyag-elemekhez és tekintettel hasonló 
konstrukciós megoldásukra, valamint üzemeltetési körülményeikre, lényegé-
ben előkészíthetik azok későbbi felhasználását. 

Mindenesetre a villamosenergia-szolgáltató vállalatok eddig nem sokat 
tettek ezeknek a decentralizált berendezéseknek a felhasználásáért. A vissza-
tartó jellegű gazdasági feltételek akadályozzák alkalmazásukat. A villamos-
energia-szolgáltatók jelenlegi fogadkozásainak, hogy mindent megtesznek a 
siker érdekében, a tények láttán aligha lehet hitelt adni. Sikertelenségre van 
kárhoztatva az a próbálkozás is, hogy a villamosenergia-szolgáltatók segítsék 
elő a tüzelőanyag-elemek tömeges bevezetését. 

Amennyiben a szövetségi kormány valóban lehetővé akarja tenni, hogy 
fordulat álljon be a tüzelőanyag-elemeket felhasználó decentralizált ellátási 
struktúrában és energiahordozó-kímélő energiatermelés terén, nem szabad 
megállnia ezen az úton. Egyrészt meg kell változtatnia a decentralizált beren-
dezések üzemeltetését visszafogó energiagazdálkodási keretfeltételeket. Ide 

 



 

kell számítani a gázpiacnak a valóságban elmaradt liberalizálását olyan árak-
kal, amelyek többek között a tüzelőanyag-elemeket és kis kapcsolt energia-
termelő berendezéseket üzemeltető vállalkozások számára is versenyképe-
sek. Másrészt szakszerűen és semlegesen, elfogulatlanul kell a potenciális 
felhasználók számára célratörő információk és modellértékű alkalmazási pél-
dák alapján, szemléletesen bemutatni azokat a sokoldalú lehetőségeket, ame-
lyeket a tüzelőanyag-elemes kapcsolt hő- és villamosenergia-szolgáltatás ké-
pes biztosítani. Ehhez döntő mértékben hozzájárulhatnak az energiaügynök-
ségek, amikor népszerűsítik a decentralizált és bizonyíthatóan széndioxid-
mentes, tüzelőanyag-elemeken alapuló energiaellátást. 

 
(Dr. Barna Györgyné) 
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