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Újabb sikerek a megújuló energia terén 
Németországban 

 

A megújuló energiaforrások részaránya Németország teljes elsődleges energiafelhasználásában 

2003-ban meghaladta a 3,1%-ot, a villamos energia fogyasztásában a 7,9%-ot, a hőenergia fel-

használásában a 4,1%-ot, a teljes motorüzemanyag-fogyasztásban pedig a 0,9%-ot, ami együtte-

sen mintegy 53 millió tonnával csökkentette az éghajlatváltozást felgyorsító üvegházhatású szén-

dioxid (CO2) kibocsátását. Összeállításunk bemutatja az imponáló összesített számok mögötti rész-

leteket is. 

 

Tárgyszavak: megújuló energiaforrás; napenergia; szélenergia; bioenergia; Németország. 

 
A megújuló energiaforrások részaránya Né-

metország teljes elsődleges energiafelhaszná-

lásában 2003-ban meghaladta a 3,1%-ot, a 

villamos energia fogyasztásában a 7,9%-ot, a 

hőenergia felhasználásában a 4,1%-ot, a teljes 

motorüzemanyag-fogyasztásban pedig a 0,9%-

ot, ami együttesen mintegy 53 millió tonnával 

csökkentette az éghajlatváltozást felgyorsító 

üvegházhatású szén-dioxid (CO2) kibocsátását. 

E sikert méltatva Jürgen Trittin szövetségi 

környezet- és természetvédelmi, valamint a 

nukleáris biztonságért felelős miniszter hang-

súlyozta, hogy az első látásra jelentéktelennek 

tűnő arányszámok eléréséhez számos érintett 

gazdasági és más szereplő, valamint távlati 

szemléletű szakember együttes erőfeszítéseire 

– nem utolsó sorban megfelelő jo-

gi/szabályozási környezetre volt szükség.  

 

Ma már a német tudományos és ipari háttér 

világviszonylatban is versenyképes, a megúju-

ló energiaforrások kiaknázásának számos rész-
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területén (1. ábra) pedig mértékadó/meg-

határozó színvonalat képvisel. Jól fémjelezte 

ezt a Budapesten ez év októberében ötödször 

megrendezett Ökotech környezet- és termé-

szetvédelmi szakmai fórum (kiállítás, szakmai 

eszmecserék és az elmaradhatatlan vásár) al-

kalmából a német kiállítók rendezésében a 

megújuló energia témakörében szervezett egy-

napos konferencia is. E rendezvényen szakte-

rületükön prominens szakemberek adtak képet 

az utóbbi időszak fejlődéséről, a felmerült 

problémákról és nehézségekről, valamint a 

közeli és a távolabbi jövőre kialakított német 

célkitűzésekről – a következők erről adnak az 

elhangzottak és az írásban átadott anyagok 

alapján rövid ismertetést.  

 

 

Általános helyzetkép, 
globális távlati célkitűzések 
 

Összhangba kell hozni a gazdasági fejlődést az 

ökológiai követelményekkel – e fenntartható-

sági követelmény képezte az alapját a Német-

országban 1998-tól kibontakozott és napjaink-

ban újabb lendületet kapó ökológiai szemléletű 

modernizációnak, amelynek egyik sarokköve a 

jelenlegi és a jövő generációk életminőségének 

megőrzése/javítása is. Az időközben egyre 

inkább érzékelhető éghajlatváltozás nap mint 

nap fellépő hatásai, az emberek egészségi álla-

pota és várható életkora, a természeti értékek 

jelentősége és védelme egyaránt az energiapo-

litika radikális megújítását teszik szükségessé. 

Ezt szolgálja a megújuló energiaforrások 

hasznosítását szabályozó törvény is, amely 

arra kötelezi a villamosenergia-hálózatok üze-

meltetőit, hogy meghatározott minimális ár-

szinten átvegyék a  nap-, szél-, víz-, illetve a 

geotermikus forrásból és biomasszából előállí-

tott  elektromos energiát (2. ábra). Mégpedig – 

ahogy ezt a konferencián kivétel nélkül mind-

egyik előadó hangsúlyozta – olyan, a megújuló 

energia fajtájától és a létesítmény kapacitásától 

függő átvételi árakon, amelyeket a felek 20 

évre garantálnak. A fokozatosan csökkenő 

mértékű állami támogatás feltételeit kétéven-

ként felülvizsgálják. A támogatás révén a piaci 

árszint fölött esetleg elért költségelőnyt méltá-

nyosan (fogyasztásarányosan) visszaforgatják 

a fogyasztóknak. A szabályozási erőfeszíté-

sekkel természetesen lépést tartanak a meg-

újuló energiaforrások hasznosítása piaci elter-

jedésének meggyorsítását támogatni hivatott 

pénzügyi alapok is, amelyekből 1998 és 2003 

között több mint 1 milliárd eurót folyósított 

különböző programokra a német szövetségi 

kormány. Ilyen volt például a napenergia 

hasznosítására irányuló „100 000 Háztető” 

program is, amelynek támogatási céljait határ-

idő előtt, már 2003 közepére teljesítették. És e 

pozitív hozzáállást illetően nem kell tartani 

radikális változásoktól az új kormány részéről 

sem, mivel a megújuló energia olyan fejleszté- 
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végső energiafelhasználás: 113,8 TWh

vízenergia; 17,9%

szélenergia; 16,3%

hőenergia biológiai 
eredetű fűtőanyagokból; 

49,9%

hőtermelés 
napenergiából; 2,2%

geotermikus energia; 
1,3%

biodízel; 5,9%
villamos energia biológiai 
eredetű fűtőanyagokból; 

6,2%

napelemes energia; 0,3%

 
 

1. ábra A megújuló energiaforrások hasznosításával előállított energia megoszlása 
az egyes technológiai irányok között 2003-ban 
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2. ábra A megújuló források hozzájárulása a villamos energia termeléséhez 1990–2003-ban 
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si prioritás, amely mellett minden jelentős po-

litikai erő elkötelezte magát – ez volt a másik 

kérdés, amit rendre szükségesnek tartottak 

megválaszolni az egyes szakterületekről be-

számoló előadók. 

 

Hogy a „jó gazda” mentalitása máris látványos 

eredményeket hozott, azt a megújuló energia-

források energiafelhasználásban képviselt ará-

nyának alakulása is bizonyítja (1. táblázat). 

Eszerint a villamos energia végső fogyasztásá-

ban a megújulók aránya a 2000. évi 6,7%-ról 

2003-ra 7,9%-ra nőtt, az elsődleges energia-

felhasználásban pedig 2,6, illetve 3,1% ez az 

arány. Az elsődleges energiafelhasználás szer-

kezetének alakulását (3. ábra) vizsgálva kitű-

nik, hogy 2003-ra a továbbra is meghatározó 

kőolaj (36,4%) és a földgáz (22,5%), valamint 

a kőszén (13,7%), a lignit (11,4%) és a nukleá-

ris energia (12,6%) mellett már érzékelhető 

mértékű (3,1%) volt a megújuló források ré-

szesedése is.  

 

A felsorolt arányok kézzelfoghatóbb értelme-

zése érdekében célszerű áttekinteni a megújuló 

energiaforrások hasznosításának köszönhetően 

2003-ban elért csökkenést a káros anyagok 

kibocsátása terén (2. táblázat). A CO2-

egyenértékben számított kibocsátáscsökkenés-

hez még hozzá kell adni a biodízel alkalmazá-

sának köszönhető további, több mint 1,6 millió 

tonnát is (ez utóbbi mennyiség becslésénél a 

biodízel használata révén a káros kibocsátások 

80%-ának elkerülését feltételezték). Természe-

tesen e figyelemre méltó eredmények elérésé-

hez kellő műszaki háttérre volt szükség, amit a 

megújuló energiaforrások hasznosítására al-

kalmas berendezésekre és létesítményekre 

2003-ban fordított beruházási eszközök volu-

mene és összetétele érzékeltet (4. ábra).  
 

1. táblázat 
A megújuló források részesedése az energiaellátásból 

 
 2000 2001 2002 20031,2

Végső energiafogyasztás % 

Villamosenergia-termelés (részesedés a teljes áramtermelésből) 6,7 6,7 7,95 7,9 

Hőenergia-ellátás (részesedés a teljes hőenergia-termelésből) 3,9 3,8 4,0 4,1 

Fűtőanyag-felhasználás (részesedés a teljes fűtőanyag-felhasználásból) 0,3 0,5 0,8 0,9 

Elsődleges energiafogyasztás 2,6 2,7 3,0 3,1 

Villamosenergia-termelés (részesedés a teljes áramtermelésből) 1,1 1,2 1,4 1,4 

Hőenergia-ellátás (részesedés a teljes  hőenergia-termelésből) 1,4 1,4 1,5 1,5 

Fűtőanyag-felhasználás (részesedés a teljes elsődleges fűtőanyag-felhasználásból) 0,06 0,09 0,14 0,17 
 
1 Előzetes adatok 
2 A hőellátás és a fűtőanyag-felhasználás esetében 2002 a referenciaév. 
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kőolaj
36,4%

lignit
11,4%

kőszén
13,7%

nukleáris
12,6%

földgáz
22,5%

import villamos energia
0,3%

megújuló energiaforrások
3,1%

 
 

3. ábra Az elsődleges energiafelhasználás 2003-ban 
 

2. táblázat 
A megújuló energiaforrások hasznosításának tulajdonítható kibocsátáscsökkenés 2003-ban 

 
 Üvegházhatású légszennyező gáz Elkerült kibocsátás [1000 t] 

  Villamos energia1 Hő Összesen 

Üvegházhatás2 CO2 37 006 13 902 50 908 

 CH4 0,7 0,5 1,2 

 N2O 1,3 0,1 1,4 

 CO2-egyenértékben 37 424 13 948 51 372 

Savasodás3 SO2 20,9 8,6 29,4 

 NOx 26,6 5,4 32,0 

 HCl 0,9 0,1 1,0 

 HF 0,1 0,01 0,1 

 SO2-egyenértékben 40,3 12,4 52,7 

Ózon4 CO 7,5 18,1 25,6 

 NMVOC 1,1 0,7 1,8 

 Szálló hamu 2,0 0,5 2,4 

 Egyéb por 0,3 0,2 0,5 
 
1 Megújuló forrásokkal helyettesített, feltételezett fűtőanyag-összetétel. 
2 Más üvegházhatású gázok (SF6, PFC, HFC) figyelembevétele itt nem indokolt. 
3 Más, savasodást okozó légszennyező anyagok (HCL, HF) figyelembevétele itt nem indokolt. 
4 Földfelszínhez közeli ózonképző elővegyületek keletkezése. 
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összesen: kb. 6,1 Mrd  EUR

közvetlen hőtermelés 
napenergiából; 9,9%

600 M EUR

biomassza**; 25,9%
1570 M EUR

szél; 51,2%
3100 M EUR

hőszivattyúk; 1,5%
90 M EUR

napelemek; 10,7%
650 M EUR

víz; 0,3%
20 M EUR

geotermikus energia*; 
0,5%, 30 M EUR

 
* Nagyobb létesítmények. 
** Beleértve a biogázt is. 
 

4. ábra A megújuló energiaforrások hasznosítására 
2003-ban fordított beruházások volumene és megoszlása 

 
 
Az eddig elért tekintélyes eredményekre tá-

maszkodva a szövetségi kormány 2000-hez 

képest 2010-re meg kívánja duplázni (12,5%-

ra) a megújuló forrásokból előállított villamos 

energia részarányát, 2020-ra pedig a megújuló 

forrásokból származó energia felhasználásának 

aránya elérheti a teljes felhasználás 20%-át. 

Ennek érdekében továbbra is támogatni kíván-

ja a megfelelő kutatási/fejlesztési munkákat, 

de ezen kívül átvételi garanciákban, illetve 

kompenzációkban testet öltő beruházási ked-

vezményeket is nyújt. Az erre a célra 2003-ban 

felhasznált 190 millió eurós támogatási keretet 

2004-ben 200 millióra növelték, 2006-ra pedig 

már 230 millió euró fog rendelkezésre állni 

vissza nem térítendő támogatásra és kedvez-

ményes hitelek folyósítására. E szabályozási 

háttér iránt egyébként külföldön is igen élénk 

az érdeklődés: Spanyolország, Portugália, Gö-

rögország, Franciaország és a Cseh Köztársa-

ság már be is vezetett hasonló intézkedéseket, 

amelyek közül a törvényben tartósan rögzített 

átvételi árak különösen hatékony eszköznek 

bizonyulnak a megújuló energiaforrások hasz-
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nosításának gyors elterjesztéséhez. Az alábbi-

ak részletesebben is megvizsgálják az egyes 

megújuló energiaforrások hasznosításának 

alakulását. 

 

 

Szélenergia 
 

Míg a ’80-as években Németországban csupán 

néhány szélkerék működött pár MW-os össz-

teljesítménnyel, 2004 végére a teljes beépített 

kapacitás már elérte a 16 629 MW-ot, ami 

összesen 16 543 szélerőmű-rendszer között 

oszlik meg. Csupán 2004-ben 2037 MW-tal 

bővült a szélerőművek kapacitása, ami az elő-

ző évhez képest 13,8%-os növekedés. Egy 

átlagosnak mondható évben 31,6 milliárd kWh 

villamos energiát képesek szélenergiából 

termelni, ami eléri a nettó villamosenergia-

fogyasztás 6,2%-át. Ami a fejlesztési poten-

ciált illeti, a jövőben egyre nagyobb szere- 

pet kapnak a tengerpartok közelében a part 

menti vizekben (off shore) létesített szélerő-

művek, ahol üzembe állnak az 5 MW-os turbi-

nák is. 

 

Az Európai viszonylatban piacvezető német 

szélenergetika ma már közel 50 000 főt foglal-

koztat, és az off-shore fejlesztések fokozódá-

sával további 10 000 fő alkalmazása várható 

itt. Összességében a német szélenergetika üz-

leti forgalma meghaladja a világ többi orszá-

gának együttes teljesítményét, jelentős az ex-

port is, példaként Brazília és Kína említhető.  

 

Az utóbbi 30 év folyamán a beépített egység-

kapacitás a többszörösére nőtt. Míg 1982-ben 

a legnagyobb szélturbinák névleges kapacitása 

nem érte el az 50 kW-ot, jelenleg a német 

szélkerék-park átlagos névleges kapacitása 

körülbelül 2 MW, a fejlesztők pedig már az 5 

MW-os, 120 méter lapátátmérőjű egységeken 

dolgoznak. 2004-ben két német cég már fel is 

állított két ilyen, off-shore üzemeltetésre szánt, 

mintegy 4500 háztartás villamosenergia-

szükségleteinek biztosítására képes létesít-

ményt, amelyeket egyelőre a szárazföldön 

próbálnak ki. Az elkötelezett fejlesztési politi-

kát folytató iparágban elért technológiai fejlő-

désnek és a tömeggyártás beindulásának kö-

szönhetően a csökkenő költségek jelentős mér-

tékben javítják a többnyire ellátó hálózatokba 

táplált, szélenergiából termelt villamos energia 

gazdaságosságát.  

 

 

Villamos energia napenergiából – 
napelemek 
 

Németországban 2004-ben több napelemes 

technológiával villamos energiát előállító 

rendszert létesítettek, mint a világ többi részén 

együttvéve, és a teljes beépített kapacitás elér-

te a 700 MW-ot. Műszaki színvonalának és 
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magas minőségi mutatóinak köszönhetően 

Németországban ez az iparág az elkövetkező 

években is kétszámjegyű növekedésre számít-

hat. A jelenleg többnyire hálózathoz csatla-

kozva működő napelemes egységek teljesít-

ménye a háztetőkön elhelyezhető, néhány száz 

wattos panelektől a több megawattos berende-

zésekig terjed. Az egyre növekvő teljesítmény 

a  hálózattal nem rendelkező körzetek függet-

len ellátása szempontjából is figyelemre méltó 

megoldássá teszi ezt a technológiát.  

 

A világ legnagyobb kapacitású, 5 MW-os nap-

elemes erőművét 2004-ben a németországi 

Espenhainban helyezték üzembe, a 33 500 

napelem-modul által itt termelt villamos ener-

gia körülbelül 1800 háztartás ellátásához ele-

gendő. Emellett természetesen különféle hor-

dozható elektronikus készülékekben (kalkulá-

torokban, mérőműszerekben, parkolóórákban 

stb.) is lehet alkalmazni napelemeket. Integrált 

megoldások segítségével ma már hálózatra 

nem csatlakozó létesítmények külső világítása 

is gazdaságosan megoldható napelemes for-

rásból. E technológia gyártási költségei ugyan-

is az utóbbi 10 évben mintegy 60%-kal csök-

kentek, új eljárások és különböző technológiá-

kat párosító megoldások is megjelentek a pia-

con.  

 

Nem véletlen tehát, hogy Németországban ez 

az iparág ma már körülbelül 3500 kisebb-

nagyobb céggel, köztük napelemes cellákat, 

modulokat vagy alkatrészeket gyártó 43 fel-

dolgozóipari gyártóval működik, és a tervezé-

si, értékesítési, valamint a telepíté-

si/felszerelési tevékenységeket is beszámítva 

már közel 20 000 főt foglalkoztat. Éves üzleti 

forgalma 2004-ben elérte az 1,5 milliárd eurót. 

Mindezeknek köszönhetően közel meghárom-

szorozódott Németországban az egyenáramot 

váltakozó árammá alakító inverterek gyártása 

is, amelyek közül minden negyedik készülék 

exportra kerül.   

 

 

A napenergia közvetlen 
felhasználása – napkollektorok 
 

A napenergia közvetlen hasznosítása fűtési 

célokra több éve bevált, sok lakóház fűtésére is 

alkalmazott megoldás. Még a kevéssé napos, 

északabbra fekvő szélességi fokokon is képes 

előállítani a lakás melegvízszükségletének 

átlagosan 60%-át, miközben hozzájárul a ház 

fűtéséhez is. Németországban 2004-ben közel 

6 millió m2 összfelületű napkollektor üzemelt, 

és ma már a háztartások több mint 4%-át fűtik 

napenergiával, de 2010-re a jelenlegi kollek-

torterület megkétszerezését tervezik.  

 

Üvegburkolatú, illetve e nélkül működő nap-

kollektorok képviselik a két alaptechnológiát, 

amelyeket lakások és úszómedencék (ma már 
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több mint 600) fűtésére, Svájcban és Norvégi-

ában pedig mezőgazdasági termékek szárításá-

ra is alkalmaznak. Az ezen a területen is élen-

járó Németországban az iparág 2004-ben közel 

10%-kal, 600 millió euróra növelte üzleti for-

galmát, 12 000 fős foglalkoztatotti gárdája 

pedig 75 ezer új létesítményt szerelt fel, össze-

sen 750 000 m2-rel növelve a működő napkol-

lektorok felületét. E gyors növekedésben jelen-

tős szerepet játszottak az utóbbi évtizedben a 

felére csökkent fajlagos költségek és a hatás-

fok nagymértékű javulása is. Kis súlyuknak és 

nagy hatékonyságuknak köszönhetően a vá-

kuumcsöves, megfelelő sugárzáselnyelő bevo-

natokkal ellátott napkollektorok kínálnak a 

hagyományos technológiákkal szemben vonzó 

alternatívát. Műszakilag Németország fűtési 

igényeinek akár a felét is fedezni lehetne köz-

vetlenül a napenergiából. E területen a napkol-

lektorok és alkalmas hőtárolók kombinálásával 

lehetne továbbfejleszteni a helyi igényeket 

kielégítő fűtőrendszereket. 

  

Termikus naperőművek segítségével villamos 

energia  is előállítható – a megfelelő parabola-

tükrök segítségével koncentrált napsugárzással 

felmelegített víztartályokban keletkező gőz 

generátorokhoz csatlakozó turbinákat hajt 

meg. Ennek kapcsán hálózatoktól távol eső 

körzetekben a parabolatükrök által felhevített 

levegő által hajtott Stirling-motorok is alkal-

mazhatók. A szokásosan használt vákuumcsö-

ves napkollektorok ugyanis nem képesek elő-

állítani a vázolt rendszer hatékony működteté-

séhez szükséges közel 1000 °C-os kiindulási 

hőmérséklet elérésére képes napenergia-

koncentrációt. A legjobb eredményt forró vizet 

tartalmazó toronyszerű tartály körül elhelye-

zett, a nap járását követő, és arra irányított 

tükrök segítségével lehet elérni. Ilyen erőmű-

vek Németországban ma még csak kutatási 

projektek formájában léteznek, a napsütötte 

Kaliforniában viszont már közel 20 éve műkö-

dik és termel gazdaságosan villamos energiát 9 

ilyen villamos hőerőmű. Európában Spanyol-

országban tervezik 2007-ben, német társfinan-

szírozás mellett üzembe állítani az első ilyen, 

hálózatra kapcsolt berendezést, míg a Globális 

Piaci Kezdeményezés a Napenergia Koncent-

rálására nevet viselő nemzetközi program 

2015-re a termikus naperőművek összes kapa-

citását 5000 MW-ra kívánja növelni.  

 

 

A bioenergia 
 

A lényegében átalakult napenergiának tekint-

hető biológiai eredetű energiahordozók szilárd, 

cseppfolyós vagy légnemű állapotban is ren-

delkezésre állnak – mégpedig akkor, amikor 

erre éppen igény mutatkozik. A fenti körülmé-

nyek miatt a bioenergia Németország legfon-

tosabb megújuló energiaforrása, amelynek 

hasznosítása nem terheli a szén-dioxid-
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mérleget sem, hiszen a különféle formában 

előállított biomassza elégetésekor éppen annyi 

CO2 szabadul fel, amennyi korábban beépült.  

 

Biogázt már évtizedek óta fejlesztenek külön-

böző, főként az állattenyésztésben keletkező 

biológiai eredetű melléktermékek anaerob er-

jesztése útján. A metánt, szén-dioxidot, oxi-

gént és nitrogént tartalmazó biogázt többnyire 

kapcsolt hőt és villamos energiát előállító be-

rendezésekben használják fel. Az alapanyag 

erjesztése után visszamaradt iszapból a növé-

nyek által könnyen feldolgozható trágya állít-

ható elő. Németországban az utóbbi években a 

bioenergia hasznosításával összefüggő hozzá-

adott érték előállítása kapcsán mintegy 50 ezer 

munkahely keletkezett, illetve maradt fenn. 

Emellett az energetikai célú növénytermesztés, 

valamint a biogáz és a bioüzemanyag haszno-

sítása új gazdasági tevékenységek folytatását 

is lehetővé teszi a gazdák számára. A biomasz-

sza többnyire elszórt körzetekben folyó előállí-

tása/kezelése különösen regionális szinten 

nyújt megélhetési és munkalehetőségeket az 

emberek számára. 

 

A biológiai eredetű motorüzemanyagok is ígé-

retes alternatívát jelentenek a hagyományos 

benzinnel és dízel üzemanyaggal szemben. 

Közülük jelenleg a biodízel a legnépszerűbb, 

de gyorsan terjed a cukor- vagy keményítőtar-

talmú növényekből, illetve sejtcellulózban gaz-

dag alapanyagokból (fa, zöldségfélék) előállít-

ható bioetanol felhasználása is. Németország-

ban az utóbbi években a biodízel üzleti for-

galma csaknem a kétszeresére nőtt, és 2004-

ben az éves termelés már meghaladta az 1 mil-

lió tonnát (300 000 személygépkocsi üzemel-

tetéséhez 376 millió liter az ebből az üzem-

anyagból elegendő mennyiség). Mivel a kor-

mány a biodízel felhasználóinak 2009-ig adó-

kedvezményt ad, az eddig kiépült több mint 

1900 töltőállomás révén a környezetet kevésbé 

szennyező üzemanyag a hagyományos hajtó-

anyagok komoly versenytársa lett. Emellett a 

biodízel számos szállítmányozó cég jármű-

parkja számára 5%-ban a dízel üzemanyaghoz 

keverve is kínál piaci lehetőségeket. Mind-

emellett a biomasszából szintetikus úton elő-

állított üzemanyagokkal kapcsolatban is foly-

nak kutatások Németországban. Ennek kap-

csán az előzetesen elgázosított biomasszából 

a Fischer-Tropsch eljárás segítségével állítanak 

elő olyan cseppfolyós üzemanyagot, amely a 

biodízelnél és a bioetanolnál jobban illeszke- 

dik a belsőégésű motorok adottságaihoz. Ter-

mészetesen Németországban az így előállított 

üzemanyagot is megilleti az adókedvezmény. 

A nagy energiatartalmú magvakból előállított 

bioetanolt jelenleg egy üzem állítja elő az or-

szágban, de – az EU irányelvnek megfelelő terv 

szerint – 2010-re piaci részesedése előrelátható-

lag 5,75%-ra, mintegy 2,1 millió tonnára nő 

majd. 
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A biomassza elégetése révén becslések szerint 

csupán Németországban több mint 13 000 me-

gawattnyi kapacitást lehetne létesíteni. A pré-

selt faforgácsot (pellet) automatizált kazánok-

ban elégető technológia az utóbbi években 

gyorsan terjed szerte az országban. Különösen 

olyan magánházaknál, ahol az olaj- és gázfű-

tést kiváltó granulált faanyag rendszeres szállí-

tása és tárolása is megoldható. Általában egy-

szerre több épületet fűtenek így, a központi 

berendezésnél a fűtőanyag-adagolást is auto-

matizálják. Jelenleg közel 30 000 vállalkozás 

állít elő fapelletet az országban és – a szövet-

ségi kormány speciális ösztönzési programjá-

nak köszönhetően – itt is folytatódni fog a pia-

ci expanzió. Ami pedig a biomassza erőmű-

méretű hasznosítását illeti, ma már több mint 

35% villamos hatásfokkal üzemelő technoló-

giai berendezések is működnek, és a természe-

tes erdei faanyagok mellett szalmát és sokfajta 

más növényi hulladékot, trágyát és szennyvíz-

iszapot stb. égetnek el itt. Az így előállított 

villamos energia átvételi feltételeit illetően is 

törvényi rendelkezések az irányadók. E céltu-

datos, az EU kereteket jóval meghaladó mér-

tékű támogatásnak köszönhetően a biomassza 

hasznosításával foglalkozó német üzleti vállal-

kozások – a korábban tárgyalt technológiai 

irányokhoz hasonlóan – jelentős exportpoten-

ciált képviselő szakmai tapasztalatra tettek 

szert a megfelelő létesítmények gyártása és 

üzemeltetése területén. 

A geotermikus hő hasznosítása terén a Német-

országban többnyire csak a mélyebb földré-

tegekben elérhető hőenergia felhasználása jön 

szóba, fűtésre és/vagy villamos energia elő-

állítására alkalmas technológiák segítségével. 

A legperspektivikusabbnak számító, úgyne-

vezett „forró köves” technológia (hot rock 

method) segítségével két mélyre (mintegy 400 

m) fúrt kútból hőszivattyúk közbeiktatásá- 

val hozzák a felszínre a földkéreg felső réte-

geiben elérhető hőenergiát, ami a 100 mé-

terenként mintegy 3 °C-os hőgradiensnek kö-

szönhetően közvetlenül fűtésre és/vagy vil-

lamos energia fejlesztésére is felhasználható. 

Emellett, tekintettel az 1–2 méteres mélység-

ben már gyakorlatilag télen-nyáron állandó 

hőmérsékletre, hőszivattyúk segítségével épü-

letek olcsó fűtése/hűtése is megoldható. Né-

metországban jelenleg mintegy 400 MW tel-

jesítménnyel állítanak elő geotermikus forrású 

villamos energiát, ami – a többi megújuló for-

rás hasznosításához hasonlóan – messze elma-

rad a potenciális lehetőségektől. Az így nyert 

energiával ugyanis a fentiek mellett meleg- 

házi növénytermesztés, vagy különféle mező-

gazdasági termékek szárítása és számos ipari 

tevékenység is folytatható. A számos külföldi 

példa mellett Németországban a Német Szö-

vetségi Parlament integrált, geotermikus ener-

giából kapcsolt hőt is termelő rendszere emel-

hető ki.  
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A vízenergia potenciális (a természeti adottsá-

goktól nagymértékben függő) lehetőségeit 

használják ki messze a legnagyobb mértékben 

a világon: 2000-ben becslések szerint ennek 

mértéke elérte a 19%-ot, míg az összes többi 

megújuló forrás hasznosítási lehetőségei tekin-

tetében legfeljebb 1%-os volt a kihasználtsági 

arány. A vízerőművekben érhető el ugyanis a 

legnagyobb termelési kapacitás, széles körben 

automatizálhatók, így üzemeltetési költségeik 

viszonylag alacsonyak. Emellett szerepet 

játszhatnak az árvízvédelemben, a vízi közle-

kedés feltételeinek biztosításában és az öntö-

zésben is. Időközben azonban a természeti és 

lakott körzetek kiterjedt pusztulása árán léte-

síthető nagy erőművek helyett az említett 

problémáktól jószerével mentes, kisebb telje-

sítményű (mintegy 10 MW-os) vízerőművek 

kerültek előtérbe. Németország is rendelkezik 

néhány ilyen létesítménnyel, nemkülönben a 

megfelelő turbinákat és más berendezéseket 

előállító, esetenként tradicionális tapasztala-

tokban bővelkedő cégekkel is. 
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