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Törvények, lehetőségek 

A megújuló energiák fejlesztési lehetőségei Európában, ezen belül 
Németországban kedvezők. A tervek szerint a német áramtermelésben 
a megújuló források részarányát 2010-ig a jelenlegi 6%-ról 12,5%-ra kell 
növelni. Európai relációban ugyanezen évig ennek a részesedésnek 14-
ről 22%-ra való emelését irányozták elő. 

Németországban a megújuló energiafajtákra vonatkozó törvény, a 
hozzá tartozó biomassza-rendelettel 2000 második felétől új távlatokat 
nyitott meg az energiaszektor vállalatai előtt. 

Több EU-állam kormánya, köztük a német kormány is jelentős tá-
mogatásban részesíti a megújuló bázisú energiatermelést. Átvételi ga-
ranciák, szolid, kalkulálható haszon és megnyugtató törvényi háttér te-
remt vonzó közeget a beruházóknak. 

A megújuló energiák németországi piacvezetője 

A mannheimi MVV Energie AG korán felismerte a megújuló energi-
ák hasznosításában a dinamikusan fejlődő piacot, ahol gyors döntéseivel 
mára hatalmas időelőnyt és részesedést szerzett. Évi forgalma megkö-
zelíti a 2 Mrd eurót, világszerte 6000 főt foglalkoztat. A konszern Német-
ország legnagyobb regionális energiaellátóinak egyike, a német 
villamosenergia-szolgáltatók sorában az ötödik helyen áll. A cég megúju-
ló energiafajták hasznosítására irányuló tevékenysége és beruházásai 
leányvállalatához, az MVV Erneuerbare Energien GmbH-hoz köthetők, 
amely nemcsak Németországban, külföldön is épít és működtet villamos 
és hőerőműveket, sőt partnereivel azok tervezésében is részt vesz. 

 



Biomasszát égető erőművek 

Az MVV Energie AG jelenleg Németország három telephelyén épít 
egy-egy „bioerőművet”, és a cég terveiben szereplő továbbiakkal együtt 
2006-ig összesen mintegy 250 M euró értékben kíván beruházni ebbe a 
speciális programba, a termelt áramnak a közellátó hálózatba való be-
táplálásának szándékával. 

Az MVV Energie mindhárom kijelölt helyszínen együttműködik az 
adott körzet hulladékfeldolgozó és fakereskedelmi hálózatának tapasz-
talt tagjaival, ilyen módon gondoskodva erőművei biztos fűtőanyag-
ellátásáról és gazdaságos működéséről. A létesítmények közül 

– a mannheimi egy hulladékégető telephelyének szomszédságában 
épült, évi 135 000 t fát feldolgozó és 20 MW termelőkapacitással, 

– a wiesbaden melletti erőmű 90 000 t előkészített, bontási fa-
anyagból évente 15 MW villamos energiát fog termelni, kb. annyit, 
amennyi 35 000 háztartás, azaz 100 000 lakos ellátásához ele-
gendő, 

– a MVV Energie AG a brandenburgi Königs-Wusterhausen kikötő-
jében, a berlini Alba hulladékfeldolgozó és szolgáltató vállalat 
részvételével kereken 55 M euró beruházási költséggel épülő 
egysége Európa egyik legmodernebb biomassza-erőműve lesz, 
évi 160 M kWh termeléssel. 

A hőerőműprogram eredményei 

Az ugyancsak a MVV Energie AG által épített, biomasszát feldolgo-
zó hőerőmű a Ruhpolding nevű kisváros központjában levő sportközpont 
hőszükségletéről (fűtés, melegvíz) gondoskodik a helyi erdőgazdaság 
gyenge minőségű termékét, valamint a tájgondozás és fűrésztelepek 
hulladékát feldolgozva. Az itteni tapasztalatok alapján a mannheimi cég 
további három német városban létesít biomasszát hasznosító erőművet. 

A biomasszát égető hőerőművek előnyei: 
– a fa mint fűtőanyag jó hatásfokú hasznosítása, 
– csekély porkibocsátás (jóval a szigorú német határérték alatt), 
– a közeli hőellátásban a fosszilis alapú lakásfűtés kiváltása. 
A felsorolt előnyöket demonstráló példaként szolgálhat egy másik 

német kisvárost, Bad Endorfot részlegesen ellátó, kb. 4 MW teljesítmé-
nyű biomassza-hőerőmű, amely évente közel 1 M l fűtőolajat takarít 
meg, ezáltal 3150 t szén-dioxid és 3800 kg kén-dioxid kibocsátásától kí-
méli meg a környezetet. 

 



 

Az üdülőként kedvelt Bad Endorfban a fával fűtött hőerőmű mintegy 
3,5 km összhosszúságú vezetékhálózatával kiszolgálja a község új, csa-
ládi házas lakótelepét, termálvizes fürdőjét, nagyszállóját, egyik kórhá-
zát, közigazgatási és iskolaépületeit, valamint még néhány üzleti és ma-
gán megrendelőjének objektumait. 

Az erőmű a legkorszerűbb energiatakarékossági igények szerint 
épült. A füstgázt 180-ról 55 °C-ra hűtik, ezáltal a fából 10–15%-kal több 
energia nyerhető. Az erőművet folyamatosan felügyeli a számítógé- 
pes rendszer. Az erőműben termelt hő speciális, szigetelt föld alatti 
vezetéken meleg víz formájában jut el a fogyasztókhoz. Gyakorlatilag 
a fa különféle hulladékformáiból termelt villanyáram tarifája 8,5–10 
eurócent/kWh. 

Szél- és napenergia-hasznosítás 

Az MVV Energie AG, a biomassza-égetés mint súlypont megtartása 
mellett tevékenységét kiterjeszti a szél- és napenergia-hasznosítás irá-
nyába, hangsúllyal decentralizált, 600 MW összteljesítményű erőműhá-
lózatok projektumainak kidolgozásával. 

A gyorsan bővülő szélenergia-piacra való „benyomulásának” első 
lépését már megtette azzal, hogy megvásárolta a 2000-ben a lübecki 
DeWind AG-vel közösen alapított Eternegy GmbH 100%-os tulajdonjo-
gát. Az Eternegy hazai és külföldi szélenergia-telephelyeket tervez és 
realizál, ellátó társaságoknak „kulcsrakész” átadásra. 

2002-ben három projekt valósult meg összesen 24 szélturbinával, 
amelyek összes beépített teljesítménye mintegy 20 MW. Ez 11 háztartás 
évi áramfogyasztásának felel meg. A németországi építéseken kívül az 
Eternegy szintén erősen terjeszkedik nemzetközi viszonylatban, külföldi 
megrendelésállománya 2003 közepén több száz MW-ot ért el. 

Az MVV Energie 2002 folyamán napelemekre szintén sok megren-
delést kapott. Még abban az évben 96 KW, 2003-ban már 280 kW volt a 
felszerelt energiatermelő egységek összteljesítménye. Kiemelkedik kö-
zülük egy stadion tetejére telepített, 106 kW-os „naperőmű” évi 90 000 
kWh termeléssel. 
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