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Az energiagazdálkodás alapjai 

 

 

A megújuló energiaforrások felhasználásának jövője 
az Európai Unióban 

 

Noha sok európai ország lassan mozdul, a megújuló energiaforrások kihasználásának kilátásai 

bíztatóak. Ugyan az EU irányelvében megcélzott értékeket 2010-ig nem lehet elérni, a fejlődés 

azonban tagadhatatlan. Jelentős új kapacitások épültek ki, amelyek biztosan nem születtek volna 

meg az irányelv nélkül – ennek teljes kudarcáról tehát nincs szó. Összeállításunk bemutatja az 

egyes megújuló energiafajták helyzetét és kilátásait. 

 

Tárgyszavak: megújuló energia; biomassza; napelem; napkollektor. 

 
Az Európai Uniónak a megújuló energiafajták 

minél hathatósabb felhasználásáról szóló 

irányelve gyakorlati megvalósítása a jelek sze-

rint vontatottan halad. Egyes országok való-

színűleg teljesíteni fogják az irányelv köve-

telményeit a kitűzött 2010-es határidőre, míg 

más országokban a teljesítés elmarad a célok-

tól. Az összesítés mindazonáltal pesszimiz-

musra ad okot. A különbség a tapasztalatok 

szerint nem a technikai módszereken vagy az 

anyagi fedezeten múlik, hanem az adott ország 

vezetésének hozzáállásán. Ott, ahol a kormá-

nyok jó szabályozást dolgoztak ki, meglepően 

jó eredményeket értek el, példa erre a szél-

energia hasznosítása Németországban, Spa-

nyolországban és Dániában – ezekben az or-

szágokban működik az összesített európai 

szélerőművi kapacitás 85%-a (1. ábra). Ezek-

ben az országokban a jó kezdeményezéseket 

erőteljes állami támogatással, kölcsönökkel 

ösztönözték.  
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1. ábra Az üzembe helyezett szélerőművek 
teljesítménye 

 
 
A politika mindenek fölött 
 
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a megújuló 
energiafajták elterjedésében a politika játssza a 
főszerepet, az üzleti szempontok kevésbé – 
tisztán üzleti alapon, spontán módon ezeknek 
az energiaforrásoknak az iparszerű kiaknázása 
nem indul be, az így megtermelt energia az 
állami beavatkozás nélkül (egyelőre) drágább, 
mint a hagyományos fosszilis energiaforrások-
ra alapozott termelés. A célkitűzést várhatóan 
nem teljesítő országokban nem dolgoztak ki 
megfelelő terveket, nincs ütemtervük, amely a 

munka egyes fázisait határidőhöz kötné – az 
esetleg elért eredmények spontán kezdemé-
nyezéseknek köszönhetők. 
 
A szélenergia három eminenséhez visszatérve, 
a szélerőművek kapacitása Németországban 
1993 és 2003 között évente mintegy 50%-kal 
nőtt, Dániában a villamos energia 20%-át, 
Németországban 5%-át nyerik ki szélenergiá-
ból. A szélenergia második hulláma főszerep-
lőiként a szakértők az Egyesült Királyság és 
Franciaország gyors felfejlődését jósolták – a 
fellendülés egyelőre várat magára. Nagy-
Britanniában az állam nem támogatja a beru-
házókat, a kormányzat teljesen a piacra bízza a 
fejlesztést. Működik ugyan egy kvótarendszer, 
amely a szolgáltatók számára előírja, hogy a 
villamos energia meghatározott hányadát 
megújuló forrásból szerezzék be, ez azon- 
ban csak 2015-ig érvényes. A szélenergia ki-
aknázása jellegzetesen „fejnehéz” folyamat, 
vagyis igen nagy beruházásokat igényel az 
elején. A megtérülési időszak hosszú, termé-
szetes tehát a beruházók idegenkedése a bi-
zonytalan megtérülési kilátásokkal kecsegtető 
üzletágtól.  
 
Noha a fejlődési ütem földrajzilag erős szórást 
mutat, a szélenergia kiaknázása összeurópai 
szinten jelentős fejlődést mutat. Nem mondha-
tó el ugyanez a biomassza energetikai felhasz-
nálásáról, noha kezdetben a stratégák e két 
energiafajtában látták a legnagyobb lehetősé-
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geket. A biomasszából nyert energia mennyi-
sége a szélenergiához képest is ma még elha-
nyagolható. A Nemzetközi Energiaügynökség 
(International Energy Agency, IEA) szerint 
2001-ben a biomasszából az összes megter-
melt energiának csak mintegy 3,3%-át, azaz 
körülbelül 50 millió tonna olajjal egyenértékű 
energiát állítottak elő az Unióban, méghozzá a 
legtöbb helyen kisméretű berendezésekkel, 
hagyományos módszerekkel a fa közvetlen 
eltüzelésével, és nem villamos energia formá-
jában. Az elmúlt öt évben ez a mennyiség alig 
emelkedett, a legújabb becslések szerint 54 
millió tonna olajegyenértékre. Kivételt csak az 
észak-európai államok képeznek, elsősorban 
Svédország és Finnország. Több országban 
jelentős haladást érhetnének el, ha össze tud-
nák hangolni az energiapolitikát és a mező-
gazdasági politikát, ennek hiányában a mezei 
gazdálkodók nem termelnek energianövénye-
ket, félve a felvevőpiac bizonytalanságától, de 
az erőművek tulajdonosai is ódzkodnak a be-
ruházásoktól. Előfordult olyan is, hogy az ösz-
szehangolatlanság miatt nagy távolságból kel-
lett a biomasszát az erőműbe szállítani – fosz-
szilis energiahordozóval üzemeltetett, levegő-
szennyező szállítóeszközökkel.  
 
 
Célkitűzések és kilátások  
 

A lassú haladás ellenére optimista szakértők 

szerint 2010-re az EU kibővítés előtti 15 tagál-

lamában (EU15, vagy „régi” tagállamok), 

megfelelő központi és helyi intézkedések se-

gítségével, a megújuló energiáknak villamos-

energia-termelésre való felhasználásában az 

előírt 22%-os részesedés még megvalósítható 

(1. táblázat). Az összes energiafelhasználás- 

ra kitűzött 12%-os megújuló részarány eléré- 

se azonban még az optimisták szerint is lehe-

tetlen. 

 
1. táblázat 

A megújuló energiák %-os részesedése 
az összes termelt villamos energiában, 

az EU15 „régi” tagállamában 
 

% 1970 1990 1995 2001 2010 
Ausztria, 
Belgium, 
Dánia, 
Finnország, 
Franciaország, 
Németország, 
Görögország, 
Írország, 
Olaszország, 
Luxemburg, 
Hollandia, 
Portugália, 
Spanyolország, 
Svédország, 
Egyesült Királyság 

70,8 
  0,8 
  0,1 
42,1 
39,4 
  6,5 
26,8 
13,8 
38,3 
  7,1 
  0,0 
80,5 
49,4 
68,7 
  1,8 

66,2 
  1,1 
  3,2 
28,6 
13,4 
  3,7 
  5,1 
  4,9 
16,4 
16,7 
  1,1 
34,7 
17,2 
51,0 
  1,8 

70,5 
  1,3 
  5,5 
30,9 
15,5 
  5,1 
  8,6 
  4,1 
17,5 
29,0 
  1,6 
28,3 
14,9 
47,6 
  2,1 

70,1 
  1,4 
16,4 
29,1 
14,4 
  6,2 
  5,5 
  4,2 
20,1 
44,0 
  3,5 
34,6 
21,9 
51,3 
  2,5 

78,1 
  6,0 
29,0 
31,5 
21,0 
12,5 
20,1 
13,2 
22,0 
  5,7 
  9,0 
39,0 
29,4 
60,0 
10,0 

 

Sokak szerint a megújuló energia elterjedésé-

nek egyik fő akadálya a megújuló forrású fűtés 

állami támogatásának szinte teljes hiánya. Né-

hány országban már most elterjedten alkal-

maznak napelemeket és napkollektorokat la-

kóházak fűtésére, vagy villamos energia ter-

melésére. Kiemelkedő eredményeket értek el 

ezen a téren Ausztriában. Görögországban a 
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kedvező éghajlati viszonyok ellenére a nap-

energia-felhasználás csekély, és ez is inkább a 

hagyományoknak, mint a jó szervezésnek kö-

szönhető. A francia kormány központi intéz-

kedéseket hozott, többek között kibocsátotta a 

Napenergia-tervezetet (Plan Soleil), amelynek 

alapján államilag támogatják a napkollektorok 

felszerelését körzeti és helyi fűtés céljára, va-

lamint vízmelegítésre. 

 

A következő öt évben a szélenergia felhaszná-

lásában várható a legnagyobb fejlődés. Jelen-

tős beruházások lesznek az Egyesült Király-

ságban, ott még teljesíthetik a 2010-es elői-

rányzatot. Franciaország és Olaszország ren-

delkezik a legjelentősebb szélenergia-

kapacitással – valamivel kevesebb, de számot-

tevő Svédország, Portugália és Spanyolország 

potenciálja. Az említett országokban a száraz-

földre telepített (onshore) szélerőműveket ré-

szesítik előnyben, Dániában viszont olyan 

szélerőműveket fejlesztenek ki és építe- 

nek, amelyeket a tengerben, partközelben 

(offshore) állítanak fel. A szélerőművekkel 

még nem hasznosított energiamennyiség igen 

nagy, egyes felmérések szerint egyedül Nagy-

Britannia lehetőségeinek teljes kihasználásával 

egész Európát el lehetne látni villamos energi-

ával. A tengeren létesített szélerőművek telje-

sítménye lényegesen nagyobb, mint a száraz-

földieké, (az utóbbiaknál 50 MW teljesítmény 

már nagynak számít), míg a Nagy-Britannia 

partjainál tervezett offshore erőműveké az 

1 GW-ot is elérik. A szárazföldi erőműveket 

ezért főleg kisvállalkozók, az offshore létesít-

ményeket tőkeerős nagyvállalatok (Angliában 

például a GE, a Shell és a Total) építik és 

üzemeltetik.  

 

 

A fejlődés lehetőségei és akadályai 
 

A tengeri szélerőművek tervezésénél több kü-

lönleges tényezőt is figyelembe kell venni: a 

szélsőséges éghajlati viszonyokat, a szélerős-

ség hirtelen változásait, a váratlan széllökése-

ket, a tenger hullámzásának ingadozásait, a 

tengeráramlatokat. A berendezések elérése és 

karbantartása nehézségekbe ütközik, a meg-

bízhatóság a szokásosnál is fontosabb. Azt 

lehet mondani, hogy ezek a szélerőművek „el-

lenséges környezetben” működnek. Hasonló-

képpen ellenséges a közvéleményre jelen- 

tős befolyással bíró környezetvédők hozzáál-

lása is.  

 

A naptelepek – azonos teljesítményt feltéte-

lezve – jóval nagyobb teret, szabad felületet 

igényelnek, mint a szélturbinák. A probléma 

azonban csak látszólagos, mivel ezek a felüle-

tek jórészt rendelkezésre állnak tetőkön, tera-

szokon vagy kertekben. Legelőnyösebb a nap-

energia felhasználása egyedülálló lakóházak-

ban, hétvégi házakban vagy hajókon. Előnyük 
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a szélerőművekkel szemben, hogy ahol a meg-

felelő nagyságú felület rendelkezésre áll, váro-

si környezetben is könnyen felszerelhetők, és a 

házak vagy kisebb üzemek fűtésén kívül olyan 

speciális célokra is felhasználhatók, mint a 

sportrendezvények eredményközlő táblái, vagy 

a közlekedési megállóhelyek tájékoztató be-

rendezései. A napelemek műszakilag még nem 

érték el a szélmotorok fejlettségi fokát, de a 

jövőben jelentős fejlődés várható ezen a téren 

is. Erre mutat az is, hogy az EU15 tagállamok-

ban 1992 és 2002 között 12-szeresére nőtt a 

napelemes berendezések kapacitása. A techni-

ka tökéletesítésére irányuló egyetemi és kuta-

tóintézeti kutatásokat elsősorban az állam fi-

nanszírozza, a magánvállalatok szerepe sokkal 

kisebb. 2002-ben az EU15 államokban műkö-

dő napelemes telepek összteljesítménye 40 

MW volt, míg a szélerőműveké elérte a 23 

GW-ot. A napenergia felhasználásában is ki 

kell emelni Németországot, ahol a háztetőkre 

telepített napelemek összteljesítménye Euró-

pában a legnagyobb (2. ábra). A kollektorok-

kal koncentrált napenergiát épületek fűtésére 

és vízmelegítésre alkalmazzák. Az Európai 

Napenergia-ipari Szövetség (European Solar 

Thermal Industry Federation) felmérése szerint 

az Európában működő napkollektorok összes 

felülete jelenleg 12 millió m2. Ez édeskevés a 

2010-re megcélzott 100 millió m2-hez képest, 

ezt a részcélt az Unió minden bizonnyal nem 

fogja elérni. Számszerűleg Németország vezet 

a legnagyobb kihasznált felület tekintetében, 

de az egy főre jutó felhasználás Ausztriában és 

Görögországban a legnagyobb; ez a három 

ország az EU15-ben működő kapacitás 80%-

ával rendelkezik. 
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2. ábra A Nyugat-Európában üzembe helyezett 

napelemes rendszerek teljesítménye 
 
A megújuló energiák közül a világon a legna-

gyobb mértékben a vízenergiát hasznosítják. 

Az EU15 államokban a nagy vízerőműveket 

már minden lehetséges helyen megépítették, 

teljesítményük szinte mindenütt elérte a ma-

ximumot, a jövőben ez már nem fokozható, 

mert a jelenlegi erőművek teljesítményének és 

hatásfokának növelésétől nem várható az 
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energiaellátás jelentős növekedése. Nagy jövő-

jük van viszont a 10 MW-nál kisebb teljesít-

ményű helyi létesítményeknek. A „régi” euró-

pai államok közül a legnagyobb ilyen lehető-

ségek Portugáliában vannak. A kis vízierőmű-

vek megépítése könnyű, nem igényel nagy 

tőkebefektetést sem, de hátrányuk az, hogy a 

hatósági engedélyezési eljárás meglehetősen 

bonyolult, gyakran éveken át elhúzódhat.  

 

Európában a megújuló energiaforrások közül a 

legígéretesebb a biomassza hasznosítása. Az 

előrejelzések szerint az EU15 államok 2013-ig 

6,7 milliárd USD-t fognak erre a területre be-

fektetni. A biomassza leggyakoribb felhaszná-

lása hő és elektromos áram fejlesztése közvet-

len elégetéssel, de kisebb mértékben egy má-

sik módszert, az anaerob bakteriális erjesztést 

is alkalmazzák. Az így termelt gázt is közvet-

lenül házak, intézmények fűtésére, vagy erő-

művekben áramtermelésre hasznosítják. A 

legjelentősebb fejlődés Ausztriában, a skandi-

náv országokban és Németországban várható, 

főleg a lakótelepeket és egyes üzemeket helyi-

leg ellátó kombinált hő- és villamos energia-

fejlesztő állomások létesítésével. A biomassza, 

a hulladék és melléktermékek felhasználásából 

jelentős haszna lehet a mezőgazdaságnak is, 

mivel egyrészt megszabadulnak a hulladék-

tárolás és -megsemmisítési gondjaitól, más-

részt az energianövények alternatívát jelent-

hetnek az élelmiszergabonákkal szemben az 

utóbbiak piacára jellemző túltermelés miatti 

nehézségek leküzdésére. 

 

A Föld mélyebb, magas hőmérsékletű rétegei-

ben rejlő jelentős hőenergiát (geotermikus 

energia) is fel lehet használni fűtésre vagy 

villamos energia termelésére, de természetesen 

nem minden ország adottságai alkalmasak 

erre. Először Olaszországban kezdték meg az 

ilyen villamos erőművi energiafelhasználást 

1913-ban. Ma is Olaszország jár élen, míg a 

többi EU15-állam alig alkalmazza; 2002-ben a 

883 MW összes kihasznált teljesítményből 862 

MW jutott Olaszországra. Az Európai Bizott-

ság célkitűzése a geotermikus energia terén 

2010-ig az 1 GW összteljesítmény elérése. Ez 

reális is, mivel az Olaszországban, Spanyolor-

szágban és Portugáliában folyamatban levő 

projektek növekménye elegendő a cél elérésé-

re. Újabban az alacsony hőmérsékletű geoter-

mikus energiatermelési módszerrel is kísérle-

teznek, amelynek az a lényege, hogy vizet 

áramoltatnak a mélyebb kőzetrétegeken ke-

resztül. Franciaországban a „forró száraz kő-

zet” (hot dry rock, HDR) eljárással kísérletez-

nek, ennek lényege, hogy néhány kilométeres 

mélységben lévő forró kőzeten át vizet kerin-

getnek, a hőt pedig villamos energia termelé-

sére vagy fűtésre hasznosítják. A hőszivattyú 

főleg Svédországban terjedt el, ahol a 2002-

ben működő berendezések összteljesítménye 

1,056 GW volt. Az EU 15 államokban ma még 
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ki nem használt kapacitást 3,281 GW-ra be-

csülik. 

 

Hosszabb távon jelentős eredményeket hoz-

hatnak a hullámzás és az árapály energiáját 

kihasználó erőművek. A szél- és a napenergiá-

val szemben itt kiszámítható az időbeli inga-

dozás, mert az óceán hullámzásának és a ten-

geráramlatoknak a törvényeit régóta ismerik. 

Sokféle megoldással kísérleteznek, például az 

„óceánáram-turbina” (ocean-current turbine) 

víz alatti szélturbinához hasonlítható, de a szá-

razföldi szélerőműnél jóval kisebb méretű, és 

energiaszolgáltatása egyenletes. Most még 

csak kísérletek folynak, de azt jósolják, hogy 

2020-ra jelentős számú árapály-erőmű épül, 

ezért a következő 4–5 évben erre a területre 

jelentős tőkebeáramlást várnak.  

 

 

Technológiai fejlődés 
 

A megújuló energiaforrások felhasználásának 

hatékony technológiai fejlesztéséhez a kutató-

intézetek nagy anyagi ráfordítással járó inten-

zív munkája szükséges. Ez csak jelentős állami 

hozzájárulással valósulhat meg. A sokféle fej-

lesztendő, illetve kísérleti stádiumban lévő 

kutatás közül természetesen nem mindegyik 

részesülhet egyenlő mértékű támogatásban. 

1974 és 2002 között a legtöbbet – átlagosan az 

 

összes fejlesztési forrás 2,2%-át – a napelemes 

ágazat kapta, de a támogatás mértéke orszá-

gonként változott. Amint a politikák kialakítá-

sában, a fejlesztési beruházásoknál is nagy a 

különbség az egyes országok között. A fenti 

időszakban Németország ruházott be legtöb-

bet: 2,2 Mrd USD-t; második az Egyesült Ki-

rályság 0,6 Mrd USD-vel. A szél- és napener-

gia hasznosításában a hatásfok növelését tar-

tották a legfontosabbnak, a kutatások eredmé-

nyeképpen a szélenergiával termelt villamos 

energia egységára a legmodernebb erőművek-

ben az 1980. évi 0,7 USD/kWh-ról 0,04 

USD/kWh alá csökkent.  

 

Általánosságban a megújuló energiaforrások-

ból nyert energia egységára – a vízienergia 

kivételével – még nem versenyképes a hagyo-

mányos energiaforrásokéval. Optimális körül-

mények között a biomassza, a geotermikus 

energia, a kis helyi vízerőművek és a szélerő-

művek technikai fejlesztése és a jobb szerve-

zés következtében várható, hogy az árak nem-

sokára csökkennek, és versenyezhetnek a ha-

gyományos forrásokból termelt energia árával. 

A magas olajár is ösztönzi ezeket a beruházá-

sokat. A fosszilis források árának emelkedése 

miatt érdemes támogatni a kutatási és fejlesz-

tési munkát – az olajválság nyomában, 1974 és 

1980 között a Nemzetközi Energiaügynökség 

(IEA) kimutatása szerint a fejlett 
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országokban az erre fordított pénzösszeg évi 

60 millió USD-ről 2 milliárd USD-re növeke-

dett. Az olajárak csökkenésével a megújuló 

energiaforrásokkal kapcsolatos kutatási kiadá-

sok is újra csökkentek.  

 

Noha sok európai ország lassan mozdul, a 

megújuló energiaforrások kihasználásának 

kilátásai bíztatóak. Ugyan az EU irányelvében 

megcélzott értékeket 2010-ig nem lehet elérni, 

a fejlődés azonban tagadhatatlan. Jelentős új 

kapacitások épültek ki, amelyek biztosan nem 

születtek volna meg az irányelv nélkül – ennek 

teljes kudarcáról tehát nincs szó. 

 

Összeállította: Dr. Menczel György 
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BME-OMIKK 
 

3PL 4PL 5PL A2A A2B A2C ABC ASP ATP 
ÁFK B2A B2B B2C BDE BPR BSC C2A 
C2B C2C CAD CAM CAQ CCD CIM CPFR 
CRM CRP DISK DTS ECR EDI EIP EFT ERP 
ETK FIFO GSM GPS HUB IFS IS ISDN IT 
JIS JIT KEP KuBA LDL LIFO LM LSS LVS 
MDE MRP NET NRONI OCR OEM OES 
OMS PAN POI POS PPS PRM PZE RF RFID 
RMT SAW SC SCE SCEM SCIM SCM SCOR 
SCP S&D SG SRP TAG TLHM TMS TPN 
TQM TSP T&T UDT VAN VAS VMI WAC 
WEV WM WMS WWS WWW ZK XML XSS  

   LLLOOOGGGIIISSSZZZTTTIIIKKKAAA   

 
mgksz@info.omikk.bme.hu ▪ 061/ 45 75 322 

 12


