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ELÔSZÓ

Példát mutatunk. Illetve egyszerre 15 példát. A kiadványunkban ismertetett esetek mindegyike a Visegrádi
Négyek országaiból származik, és olyan sikeres megújuló
energiás beruházásokat mutat be, amelyekrôl azt gondoljuk,
hogy kormányoknak, önkormányzatoknak, kisebb közösségeknek és vállalatoknak egyaránt követendô példák lehetnek.
Köztudott, hogy Nyugat-Európában már több országban
is széles körben ismerik és hasznosítják a napenergiát, a
szélenergiát, a biomasszát vagy a geotermikus energiát.
A mi régiónkban is sokan felismerték már a megújuló energiaforrások hasznosításának jelentôségét, de még mindig
jóval többen vannak azok, akik csak hírbôl hallottak róla.
Úgy gondoltuk, érdemes szétnézni saját házunk táján,
hiszen egyre nagyobb számban találhatunk itt is pozitív
kezdeményezéseket és megvalósult, akár modell értékû
beruházásokat. A Visegrádi Négyek országaiból négy-négy
beruházást választottunk ki bemutatásra. A munkában
partnereink voltak a lengyel Polish Ecological Club, a cseh
Hnutí Duha, valamint a szlovák Ekopolis. Az egyes
beruházások kiválasztásánál közös szempont volt, hogy
megfeleljenek az alapvetô környezet- és természetvédelmi
követelményeknek, a környezeti szempontú fenntarthatóságnak. Továbbá, hogy a megvalósult projektek
kisméretûek, helyi léptékûek legyenek (<10MW), és
legalább egy éve mûködjenek. Kíváncsiak voltunk arra is,
hogy hány új munkahely jött létre a beruházás hatására, a
munka során a helyi lakosságot milyen módon vonták be.
A visegrádi országokban hasonló társadalmi, gazdasági, politikai és környezeti viszonyok uralkodnak, így az egyik országban meg-szerzett tapasztalatok a többiek számára is
értékes lehet.

Gyûjteményünkben négy kiemelt esetet mutatunk be részletesen, további 11-rôl pedig rövid összefoglalók olvashatók. Ez utóbbiak teljes változatát a www.energiaklub.hu
és a www.agreenet.info honlapokon tesszük közzé.
Mostani kiadványunk reményeink szerint kiindulópontja
lesz annak a folyamatosan bôvülô internetes adatbázisnak,
amely a régió országaiból összegyûjti a példaértékû
megújulós projekteket, vagyis az így nyert tapasztalatokat
a szélesebb közvéleménnyel is megosztjuk. Így ha Ön tud
hasonló beruházásról, kérjük, látogassa meg honlapunkat,
és tájékoztasson bennünket róla!
Kiadványunknak azért adtuk a „Követendô példák” címet,
mert azt reméljük, hogy régiónk országaiban is egyre több
döntéshozó ismeri fel a megújuló energiaforrásokban
rejlô esélyeket és lehetôségeket. Úgy véljük, hogy a
kisebb-nagyobb közösségek által létrehozott ilyen
beruházások élhetôbbé teszik az ottlakók számára az
életet, védik a környezetet, ugyanakkor saját eszközeikkel
maguk is hozzájárulhatnak a globális éghajlatváltozást
okozó CO2 kibocsátás csökkentéséhez.

Budapest, 2006. december 11.

A szerkesztôk:
Kazai Zsolt és Varga Katalin

A megújuló energia támogatása a Visegrádi országokban
Köztudomású, hogy az Európai Unióhoz 2004-ben csatlakozott négy visegrádi országnak is alkalmaznia kell a közösség által már elfogadott szabványokat, szabályozásokat. A megújuló energiaforrások használatának népszerûsítése és támogatása terén az újonnan
csatlakozókat deklarált politikai szándék és kiforrott szabályozás fogadta. Ennek értelmében minden tagállamnak igazodnia kellett a
közösségi célkitûzésekhez, és meg kellett fogalmazniuk azokat a vállalásaikat, amelyeket 2010-ig szükséges teljesíteni. A folyamat során
az Európai Bizottság csak az iránymutatásokat és az elérendô célt adja meg; az már a tagállamok dolga, hogy milyen támogatáspolitikát dolgoznak ki vállalásaik teljesítése érdekében. Az így összegyûjtött tapasztalatok alapján a bizottság reményei szerint könnyebb
lesz eljutni egy kiforrott, egységes, minden tagállamban alkalmazható támogatáspolitika kidolgozásához. A tagállamoknak 2005 végéig
kellett elkészíteniük legutóbbi jelentésüket arról, hogy miként sikerült átültetni az uniós normákat nemzeti szabályozásukba, és ennek
milyen látható eredményei születtek. Ezek alapján foglaltuk össze röviden az egyes országokban jelenleg meglévô szabályozási, támogatási környezet fô jellemzôit.

CSEH KÖZTÁRSASÁG
Csehország nemcsak a négy visegrádi országhoz, de bizonyos
szempontból az Európai Unió tagállamaihoz képest is egyedülálló
szabályozási struktúrával rendelkezik. 2004-ben ugyanis a cseh
törvényhozás elfogadta a 2005. augusztus 1-jétôl hatályos
Megújuló Energia Törvényt. Így Ausztriához és Németországhoz
hasonlóan, a Visegrádi országokban egyedüliként itt külön törvény szabályozza az energiatermelés és -felhasználás ezen formáját.
A szabályozás másik sajátossága, hogy egyszerre alkalmazza az
EU-ban legelterjedtebb két támogatási szisztémát: a kötelezô
átvételt és a zöld bizonyítvány rendszerét. Ez azt jelenti, hogy a
megújuló energiákat hasznosító termelô eldöntheti, hogy a termelt energiáért kiemelt átvételi árat szeretne-e kapni vagy egy, a
Lengyelországban is bevezetett úgynevezett kereskedelmi
értékkel bíró zöld bizonyítványt. Az átvételi árak, ahogy pl.
Szlovákiában is, technológiánként differenciáltak, és a legtöbbet
ugyanúgy a napenergiával termelt villamos energiáért fizetnek.
A törvényben rögzítették továbbá azt is, hogy a megújulós
beruházásoknak garantálniuk kell a 15 éves megtérülési idôt. Ez a
befektetôknek biztonságot és a banki hitelekhez való könnyebb
hozzáférést jelent.
Csehország az uniós direktíva szellemében vállalta, hogy 2010-re
a teljes villamosenergia-felhasználáson belül minimum 8 százalékot ér el megújuló energiaforrásokból.
Jelenleg a vízenergia adja a megújulóból termelt villamos energia
nagyobb részét (2004-ben közel 76 százalékot), s ezt a biomassza
követi.
A lakossági és közösségi energiafelhasználás csökkentése és a
megújuló energiaforrásokat hasznosító technológiák terjedése
érdekében további programokat indítottak. Ezek finanszírozásában, többi országhoz hasonlóan, nagymértékben
támaszkodnak az EU strukturális alapjaira is.
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LENGYELORSZÁG
Lengyelország alapvetô célja, hogy 2010-re a teljes villamosenergiafelhasználásnak legalább 7,5 százaléka származzon a különbözô
megújuló energiaforrások felhasználásából. A döntéshozók e cél
elérésénél kiemelt fontosságúnak tartják a költséghatékonyságot
és az energiaárakat. Ezenkívül olyan megújuló energiaforrásokat
hasznosítanának, amelyek technológiája már kifejlett és extra
támogatások nélkül is életképes. Külön említésre kerül a
stratégiában az, hogy a megújulóenergia-felhasználás növekedése nem kívánatos akkor, ha az a fogyasztói árak indokolatlan
növekedéséhez vezet.
A megújuló energiaforrások felhasználására vonatkozó szabályozás az Energia Törvény hatálya alá tartozik. Lengyelországban
2005 áprilisában szavazta meg a törvényhozás a zöld bizonyítvány
rendszerét. A megújuló energiát hasznosító termelô tehát nem
meghatározott árat kap az elôállított energiáért, hanem az eredetigazolás fejében egy olyan kereskedelmi értékkel bíró
bizonyítványt, amelyet a belsô energiapiacon értékesíthet.
A lengyel vezetés szerint ez a rendszer elôsegíti a leghatékonyabb
termelési formák elterjedését, és szemben a rögzített átvételi
árak esetével, nem biztosít indokolatlanul magas támogatást.
Ezenkívül különbözô kedvezményes hiteleken és állami támogatásokon keresztül lehet forrást szerezni az ilyen típusú
beruházások elindítására.
A lengyel energiapolitika lefektette a 2020-ig szóló alapvetô
stratégiai célokat. A megújuló energiaforrások közül a legnagyobb szerepet a biomasszának, valamint a szél- és vízenergiának
szánják. Ezek kapják jelenleg a legnagyobb támogatásokat is.
A napenergiának - a geotermikus energiához hasonlóan - inkább
a hôtermelésben biztosítanának komolyabb szerepet. A földhô
esetében a kap-csolt energiatermelés lehetôsége is felmerült, de
ehhez még további kutatásokra van szükség. Lengyelország
stratégiai célja, hogy a teljes villamosenergia-felhasználáson belül
2020-ig 14 százalékot érjen el a megújuló energia részaránya.
Jelenleg a megújuló energiatermelésen belül a legnagyobb arányt
a vízenergia képviseli. Ezen belül azonban az összes vízerômû
beépített kapacitásának több mint kétharmada 10 MW-nál nagyobb egységekbôl áll. A biomassza, ezen belül a biogáz (2004-ben
22 MW) és a szélerômûvek (2004-ben 65 MW) részaránya is
dinamikusan növekszik.
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MAGYARORSZÁG
Magyarország a többi visegrádi államhoz képest két szempontból
is egyedi helyzetben van. Egyrészt a négy ország közül itt a
legalacsonyabb az Európai Unió célkitûzéseivel összhangban álló,
kötelezô érvényû vállalás. Másrészt ebben az egy országban sikerült ezt a célértéket már 2005-ben elérni és túlszárnyalni. A kettô
természetesen összefügg egymással. Az ország vállalta, hogy
2010-re a teljes villamosenergia-felhasználás 3,6 százaléka
megújuló energiaforrásokból fog származni. 2005-ben pedig már
4,17 százalék volt ez az érték. Ez a folyamat a biomassza, azon
belül is a nagyerômûi faapríték-tüzelés 2004-tôl kezdôdô felfutásának köszönhetô. Ez adja a megújulóból termelt villamos
energia közel 90%-át, ám sajnos ezt a kapcsolt termelés hiánya és
a centralizáltság jellemzi.
Magyarországon a megújuló energia felhasználásával történô villamosenergia-termelést a Villamos Energia Törvény szabályozza.
A 2001-ben alkotott törvényben - amelyet egyébként azóta már
többször is jelentôsen módosítottak - megfogalmazódik a
zöldáram kötelezô átvételére vonatkozó szabályozás is. Eszerint a
közüzemi áramszolgáltató a piacinál magasabb átvételi áron köteles átvenni a megújulóból termelt villamos energiát. A piaci ár és
a kötelezô átvételi ár közötti különbséget a rendszerhasználati
díjon belül elkülönített díjtétel bevételébôl finanszírozzák. Ezt a
tételt minden fogyasztó, rendszerhasználó költségeibe beépítik.
A rendszer jelenleg átalakítás alatt van, mivel 2007 júliusától a liberalizált villamosenergia-piacon megszûnik a közüzem, vagyis
kérdéses, hogy ki fogja átvenni a megtermelt villamos energiát.
A jelenlegi rendszer a fixáras kötelezô átvételre épül, de 2005 óta,
jelentôs módosítások után, vegyesnek mondható. 2005 szeptembere óta a Villamos Energia Törvényben megkülönböztetnek
idôjárástól függô (nap, szél) és idôjárástól független (biomassza,
víz, geotermia) megújuló energiaforrásokat. Az elôbbiek felhasználásával termelt energiáért minden napszakban ugyanakkora átvételi árat fizetnek, míg az utóbbiak esetében az országos
fogyasztás csúcs- és völgyidôszakaitól függôen eltérôt.
Szintén a 2005-ös módosításhoz kapcsolódik, hogy megszûnt a
kötelezô átvételi ár rendeletben történô szabályozása. Az átvételi
árat a Villamos Energia Törvényben rögzítették azzal a megkötéssel, hogy értéke az infláció mértékével évente növekszik.
Mindemellett 2005-ben a szélenergia esetében sajátos helyzet
alakult ki, mivel 330 MW-ban limitálták az országban telepíthetô
kapacitás felsô határát. 2005-ben a telepített kapacitás 17,5 MW
volt, de további 1138 MW-ra érkezett engedélykérelem. A villamosenergia-rendszer stabilitására hivatkozva azonban 2006
tavaszától kezdve nem lehet szélerômûvekre, hálózatra termeléshez engedélyt szerezni. Ez a helyzet várhatóan 2010-ig nem
fog változni.

SZLOVÁKIA
A szlovák törvényhozás 2004-ben fogadott el új szabályozást a
2001/77/EC direktíva teljes értékû adaptációja érdekében. Ez a
direktíva kötelezi az EU tagállamait, hogy tegyenek lépéseket a
megújuló energiával termelt villamos energia felhasználásának
népszerûsítéséért. A szlovák szabályozás legfôbb eleme a megújuló energia felhasználásával termelt villamos energia kiemelt
áron történô átvétele, illetve hálózatra táplálásának és elosztásának az elôsegítése. A megújuló energia felhasználásával történô
energiatermelést az Energia Törvény szabályozza. Ebben határozzák meg a megújuló energia fogalmát, az elosztó-ellátó rendszerekhez történô csatlakozás feltételeit, valamint a termelôk, a
rendszerirányító és az energiaszolgáltató köte-lezettségeit. A villamosenergia-szolgáltatókat kötelezték arra, hogy információt
szolgáltassanak az általuk használt és szolgáltatott energia származásáról, vagyis arról, hogy az elôállításához milyen arányban
használták fel a különbözô primer energiaforrásokat. A törvényben
rögzítették továbbá azt is, hogy az 5 MW alatti megújuló energiával termelôk egyszerûsített engedélyezési eljárás alá tartoznak.
A megújuló energiaforrások felhasználásával termelt villamos
energia átvételi árát külön rendeletben határozták meg. Az átvételi ár technológiánként differenciált, vagyis külön árat határoznak
meg a víz-, a biomassza-, a szél-, a nap- és a geotermikus energia
felhasználása esetében. Egyes technológiáknál többféle, MWh-ra
vetített árat is megállapítanak, így a víz- és a szélerômûvek
esetében az üzembe helyezés idôpontja alapján, míg a biomassza-erômûvek esetében az alkalmazott technológia szerint.
Az átvételi árak 1900 és 8000 korona között változnak technológiánként. 2006-ban a legmagasabb értéket a napenergia
kapta. Az átvételi árak minden évben az infláció mértékével
növekednek.
Ezenkívül a megújuló energia és a kogenerációs technológiák
beszerzéséhez egyéb állami támogatásokra is pályázni lehet.
Abban az esetben azonban, ha ezekhez EU-forrásokat is felhasználtak, akkor a termelt villamos energia átvételéért a termelôk a fenti rendeletben meghatározottakhoz képest 15 százalékkal csökkentett árat kapnak.
Szlovákia - kapcsolódva az EU 2010-es célkitûzéseihez - vállalta,
hogy a villamosenergia-fogyasztáson belül 31 százalékot fog
elérni a megújuló energia részaránya. Jelenleg ez az arány túlságosan is ambiciózusnak tûnik, és egyelôre kérdéses, hogy ezt az
ország el tudja-e érni. Ennek a célnak eddig a felét sikerült teljesíteni (14,4 százalék 2004-ben). A legnagyobb perspektívát a biomassza-, a szél- és a vízenergiában látják ma Szlovákiában.

Bôvebb információ:
http://ec.europa.eu/energy/res/legislation/electricity_member_states_en.htm
A továbbiakban bemutatjuk a Visegrádi Négyek országaiban példaértékûnek vélt beruházásokat.
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biomassza

˘
JINDRICHOVICE

CSEH KÖZTÁRSASÁG

MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSOKRA
ÉPÜLÔ TECHNOLÓGIÁK
˘
JINDRICHOVICE
POD SMRKEM-BEN

Jindrichovice
pod Smrkem

Praha

A beruházás helye:
Csehország, Liberec régió

Beépített teljesítmény (kW/MW):
150+200 kWth (biomassza kazánok)

Beruházási költség (bruttó):
EUR 105 000 (3.5 mill. CZK)
(biomasszakazánok)

Az átadás ideje:

A megtermelt energiát felhasználók száma:

A kiváltott energiahordozó típusa:

2002

6 önkormányzati létesítmény (kb. 150 személy)

Szén

A beruházás típusa:

Támogató:

Közösségi

60 százalékban kereskedelmi hitel

Tulajdonosi szerkezet:

Beruházó:

Jindrichovice pod Smrkem

Jindrichovice pod Smrkem Önkormányzata

Önkormányzata

Kivitelezô:
A projekt kidolgozása a falu és a mikrorégió közigazgatásának köszönhetô, a technológiát és
kapcsolódó szolgáltatásokat számos magánvállalat biztosította..

A PROJEKT
Jindr̆ichovice pod Smrkem Önkormányzata a környezô mikrorégió
önellátó energiastratégiájához – amelyet 1999-ben hagytak jóvá –
számtalan befektetéssel járul hozzá. A falu polgármesterének
köszönhetô, hogy mindezen beruházások megvalósulhatnak; a
polgármester személye meghatározó szerepet játszik a megújuló
és decentralizált energiaforrások népszerûsítésében.
A beruházás része két biomasszakazán beszerzése volt, amelyek
együttes beépített teljesítménye 350 kWth. Ezek váltották fel a széntüzeléses kazánokat, amelyeket a fûtôrendszer teljes körû felújítása
során cseréltek le. A faapríték eltüzelésébôl származó energia öt
közösségi épület fûtését oldja meg. Mindamellett, hogy ez a módszer jelentôsen csökkenti a levegôszennyezést, a beruházás gazdasági hasznot is hoz a falu számára, és több mint 15 alkalmazottnak biztosít idôszakos munkalehetôséget. A szélerômû-beruházást szintén
az önellátó energiastratégia keretein belül valósították meg. Ez két
szélturbinából áll, amelyek teljesítménye egyenként 600 kW. Az
általuk termelt villamos energia értékesítésébôl éves szinten 30 000
eurót meghaladó bevételhez jut a mintegy 600 lakosú falu költségvetésének. A szélerômû mellett egy fából készült alacsony
energiájú épület ad helyet a helyi turista információs központnak,
amely 10 000-nél is több látogatót szolgál ki évente. A biomasszakazánok üzembe helyezése 2002-ben, a szélturbináké 2003-ban
történt.
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A TECHNOLÓGIA
A cseh TRACTANT FABRI vállalat által készített két biomasszakazán
teljesítménye egyenként 200 kWth, valamint 150 kWth. Az önkormányzati tulajdonban lévô erdôtisztítási munkálatokból származó
faaprítékot égetik bennük. A kazánok éves energiatermelése
megközelíti a 2400 GJ-t; ami lehetôséget nyújt évi mintegy 420
tonna barnaszén megtakarítására.

GAZDASÁGI KÖRNYEZET
Az önkormányzati épületek fûtésének biomasszával való
megoldása éves szinten mintegy 8000 euró megtakarítását eredményezi a falu költségvetésében, figyelembe véve még azt a
tényt is, hogy a beruházás finanszírozása 60 százalékban
kereskedelmi hitelbôl történt. A hitel törlesztését és a létesítmény
karbantartásának költségeit teljes mértékben fedezi a regionális
hatóság részére történô energiaértékesítés. Jelenleg hozzávetôleg 9000 euró a falu költségvetésébôl a beruházásnak köszönhetôen megtakarított összeg; ezt az összeget korábban szénre
költötték, illetve a légszennyezésért fizetendô díjat fedezte.
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TÁRSADALMI HATÁSOK
Hat közösségi épületet látnak el a megtermelt energiával, ezek:
egy iskola, egy óvoda, egy idôsek otthona, egy könyvtár, egy szálloda, valamint az önkormányzat irodaépülete.
A két beruházásból (biomassza- és szélerômûvek) származó
bevételt részben a falu létesítményeinek fejlesztésére fordítják;
mint például egy új játszótér megépítésére, a meglévô sportpályák felújítására; részben pedig a Környezetvédelmi Alapba kerül
befizetésre. Ezen keresztül az állampolgárok támogatáshoz
juthatnak, amennyiben át szeretnék alakítani fûtési rendszerüket
biomasszarendszerre (maximum 30 százaléknyi támogatás és 30
százalék kamatmentes hitel formájában). Az egész falut behálózó,
ingyenes vezeték nélküli internetes kapcsolatot szintén a megújulóenergia-beruházásokból származó bevételekbôl finanszírozták.
Több mint 15 személy közvetlen alkalmazása szükséges a projektekben. Ôket leginkább idôszakosan alkalmazzák. Feladatuk a
faapríték-ellátás biztosítása, a kazánok üzemeltetése, a turista
információs iroda munkaköreinek, valamint a további fenntarthatóenergia-befektetések elôkészítésével foglalkozó osztály
tevékenységeinek ellátása. A beruházások eredményeinek bemutatása végett évente 10 000-nél több látogatót fogad a falu, ami
további munkalehetôségeket teremt.

KÖRNYEZETI HATÁSOK
A biomassza-tüzelés lényegesen csökkentette a levegô szennyezettségét a faluban, mivel minden télen több mint 400 tonnával
kevesebb, alacsony fûtôértékû barnaszenet égetnek el. A szélerômûvek villamos energiát termelnek; ezáltal mintegy 1500 tonna
CO2 kibocsátását takarítják meg más, fosszilis energiahordozót
felhasználó módszerek villamosenergia-termeléséhez képest.

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
A szélerômûvek a teljes beépített teljesítménynek csupán 12 százalékát állítják elô, és a szélenergia-beruházások gazdasági szempontból csak a jelentôs állami támogatásoknak köszönhetôen
kivitelezhetôk. Mindazonáltal a szélerômûvek jó példái annak,
hogyan hozhat a megújuló energia gazdasági és társadalmi
hasznot az önkormányzatok számára, és hogyan segítheti elô
távoli, vidéki régiók fejlôdését. Amennyiben a hasonló szélenergiaberuházások gondosabb tervezést - azaz legalább egyéves
szélerô-intenzitásmérést - követôen születnek meg, még nagyobb
hasznot hozhatnak, kevesebb állami támogatással vagy akár anélkül is.

TOVÁBBI TERVEK
Az önkormányzat további megújuló energiaforrásokhoz és energiahatékonysághoz kapcsolódó beruházásokat tervez. Támogatja
a háztartási fûtôrendszerek biomasszarendszerre való átállását, és
2006 nyarán elkezdôdött tíz ún. passzív ház építése. A házakat
elérhetô áron kínálják azzal a nem titkolt céllal, hogy fiatal családokat vonzzanak a faluba.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Petr Pávek
Jindr˘ichovice pod Smrkem polgármestere
E-mail: ou@jindrichovice.cz
www.jindrichovice.cz
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geotermikus

LENGYELORSZÁG

MSZCZONÓW
A GEOTERMIKUS VÍZENERGIA HASZNOSÍTÁSA
MSZCZONÓW-BAN

Varsó

Mszczonóv

A beruházás helye
Lengyelország, Mszczonów

Beépített teljesítmény (kW/MW)
6,4 MW

Beruházási költség (bruttó)
EUR 3,16 millió

Beruházás típusa

A megtermelt energiát felhasználók száma

A kiváltott energiahordozó típusa

Közösségi

4000 felhasználó (kb. 1200 otthon és középület)

Szén

Átadás ideje

Támogató

2000. május

Polish EcoFund, banki hitelek

Tulajdonosi szerkezet

Beruházó

Kivitelezô

Geotermia Mazowiecka S.A.

Geotermia Mazowiecka S.A.

Hove and Olsen I/S, Dánia

A PROJEKT
1996 augusztusában a Lengyel Tudományos Kutatóbizottság a
Mszczonówi Önkormányzattal karöltve elkezdte vizsgálni, milyen
lehetôségek állnak rendelkezésre egy geotermikus hôerômû
megépítésére, egy Mszsczonów-ban található lezárt régi kút
felújításával. A kút 4,1 km mély, a hetvenes években készült
víztermelési céllal. A geotermikus vízadó réteg az alsó krétakorszaki homokkô rétegben található, és kiváló minôségû ivóvizet
tartalmaz (az összes oldott szárazanyag-tartalom (TDS) kevesebb,
mint 1 g/l). A geotermikus erômû egyetlen kút által termelt, 40°Cos vizet használ, amely mind fûtési célból, mind ivóvízként felhasználásra kerül. Lengyelország területén több ezernyi hasonló,
elhagyott kút található, közülük némelyiket szintén jó eséllyel lehetne
használni a geotermikus energiatermelés és -felhasználás területén.
A beruházás mérföldkövei a következôk voltak:
• A Mszczonów-ban található IG-1 kút rekonstrukciója, hosszútávú üzemelést garantáló mûszaki feltételek biztosításáva
• A geotermikus rétegszint megközelítése; a víztermelés aktiválása, valamint a termelt víz kémiai paramétereinek stabilizálása
• Modern termikus energiaforrás megteremtése abszorpcióshôszivattyúra alapozva (40°C-os termálvíz alacsony
hômérsékletûhôforrásként való használatával)
• A geotermikus víz optimális, kétirányú felhasználása fûtési
célra és ivóvízként
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A TECHNOLÓGIA
Az erômû, amelynek összes beépített teljesítménye 10,2 MWth,
egy abszorpciós hôszivattyúból (2,7 MWth összes beépített teljesítmény) áll, amelyet kiegészít egy magas hômérsékletû
gázkazán (összes teljesítmény 1,8 MWth). Ez a rendszerüzemben
összekapcsolódik két alacsony hômérsékletû gázkazánnal (4,6
MWth összes beépített teljesítménnyel), valamint egy 0,6 MWth-s
hûtôberendezéssel, amely a fûtési technológia legfejlettebb
képviselôje. Mszczonów-ban a távfûtô vállalat évente 37 000 GJ
mennyiségû energiát állít elô, amelybôl 40 százalék geotermikus
eredetû, 60 százalék pedig földgázból származik. Fûtési szezonban a teljes fûtési energiaértékesítés hozzávetôleg 30-35 százaléka származik termálvízbôl (2003-ban 27 TJ). Miután a víz lehûlt a
hôszivattyúban, a vízmûvekhez kerül, mivel kiválóan alkalmas
ivóvízként való fogyasztásra (TDS 0,5 g/l).
A Geotermia Mazowiecka a második olyan létesítmény Európában,
amely geotermikus energiát használ fûtési és - a hûtést követôen
- kommunális célokra is.
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GAZDASÁGI KÖRNYEZET
Az erômû három hagyományos, alacsony hatásfokú, szénportüzelésû (mintegy 4500 tonna/év) hôerômûvet váltott fel.
Hasonló üzemfeltételekkel és általános költségekkel számolva 1 GJ
elôállítása a gázkazános erômûben és a szénalapú erômûben
hasonló (a földgáz kissé drágább), míg a Mszczonów-ban található
geotermikus hôerômûben 1 GJ elôállítási költsége 25 százalékkal
alacsonyabb.
A beruházás finanszírozása a Polish EcoFund és banki hitelek
segítségével történt.

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
Mivel a Mszczonów-ban található geotermikus hôerômû egy több
mint 20 éves rekonstruált kútra települt, amelyet a hosszú távú
melegvíztermelés követelményeihez igazítottak, a kút bélelését
és az egyéb létesítményeket rendszeresen ellenôrizni kell. A geotermikus rétegszint homokkal való feltöltôdése - amit elôször a
tárolómedence építésekor és tesztelésekor észleltek - további
szisztematikus felülvizsgálatot és méréseket tesz szükségessé,
illetve a víz által a vízadó rétegbôl a felszínre szállított
kôzetrészecskék ásvány- és kôzettani vizsgálata újabb feladattal
bôvíti az eddigiek körét. A geotermikus víz kémiai összetétele,
különösen a klórionok koncentrációja szintén rendszeres elemzés
tárgya, mivel a klórkoncentráció emelkedése befolyásolhatja a víz
ivóvízként való felhasználási alkalmasságát.

TÁRSADALMI HATÁSOK
A befektetés legkedvezôbb hatása a város iránt megnövekedett
érdeklôdés. Számos konferenciát tartottak már a témában, és a
„Geotermia Mazowiecka” S. A Mszczonów városának szerves részévé vált, és széles körben terjeszti a környezetvédelem eszméjét.
A beruházással kapcsolatos tájékoztatás különféle módokon
történik:
• A témában rendezett konferenciák segítségével
• Csoportos látogatások bel- és külföldi turisták, iskolai csopor• tok, stb. részére
• Internet: www.geotermia.com.pl
Brosúrák

A korlátozott pénzügyi támogatásnak, valamint a relatív energiaár-változásnak köszönhetôen a Geothermia Mazowiecka S.A.
jelenleg gazdasági nehézségekkel küzd, aminek eredményeképpen nem lehetett a fogyasztói bázist az eredeti 60 százalék fölé
bôvíteni. A geotermikus erômû 30 fôs alkalmazotti állományát,
akiket korábban a távfûtô vállalat alkalmazott, 3 fôre csökkentették. Mivel a környéken komoly problémát jelent a munkanélküliség, ez a lépés természetesen kedvezôtlen társadalmi
visszhangra talált a helyiek körében.

KÖRNYEZETI HATÁSOK
A szén és a földgáz kiváltása jelentôs környezetvédelmi hatásokkal
járt. A CO2-kibocsátás 74,8 százalékkal csökkent, a CO 98 százalékkal, a SO2 100 százalékkal, míg az NOx 82,9 százalékkal, a korom
és por kibocsátás pedig 100 százalékkal.
Mszczonów városi környezeti állapota is javult a geotermikus projekt megkezdése óta. Kellemes zöld területeket hoztak létre a
városban központi ivókutakkal, amelyekbôl iható geotermikus víz
fogyasztható.

TOVÁBBI TERVEK
Nemrégiben Mszczonów Önkormányzata tervbe vette egy uszoda és rekreációs létesítmények építését, amelyeket szintén a
geotermikus vízre alapoznának.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
Geotermia Mazowiecka S.A.
96-320 Mszczonów, ul. Spóldzielcza 9a
Telefon: 0 46 856 19 56, Tel./fax: 0 46 855 27 93
E-mail: geotermia@geotermia.com.pl
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napenergia

MAGYARORSZÁG

Budapest

Gödöllô

GÖDÖLLÔ
10 KWP TELJESÍTMÉNYÛ FOTOVILLAMOS
(NAPELEMES) RENDSZER
A SZENT ISTVÁN EGYETEMEN, GÖDÖLLÔN

A beruházás helye
Magyarország, Gödöllô

Beépített teljesítmény (kW/MW)
9,6 kW

Beruházási költség (bruttó)
EUR 62 400
Kb. 4 EUR/W (Panelmodulok ára)
6-6,5 EUR/W a teljes rendszerre

A beruházás típusa

A megtermelt energiát felhasználók száma:

A kiváltott energiahordozó típusa

Közösségi

~ 1000 fô (a kollégium lakói)

Vezetékes villamos energia

Az átadás ideje

Támogató

2005.10.08.

Európai Unió PV Enlargement projektje, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

Tulajdonosi szerkezet

Beruházó

Kivitelezô

Szent István Egyetem

Szent István Egyetem

Gaiasolar Kft.

A PROJEKT
A Szent István Egyetem Fizika és Folyamatirányítási Tanszéke
hosszú ideje foglalkozik a fotovillamos rendszerek fejlesztésével,
kutatásával. A megépített napelemes rendszer jelenleg a legnagyobb
ilyen létesítmény Magyarországon, és elsôsorban oktatási és
demonstrációs céllal épült. A kapcsolódó kutatási feladatokon túl
természetesen villamos energiát is termel, ami a helyszínt adó
kollégiumi C épület villamos hálózatába kerül betáplálásra és felhasználásra.
A beruházás mérföldkövei a következôk voltak:
• A telepítendô rendszer meghatározása/kiválasztása
• A helyszín kiválasztása (pl. árnyékmentesség, déli fekvés,
egyszerû betáplálás)
• A telepítendô fotovillamos-erômû teljesítményének modellezése
• Ellenôrzô mérések a telepítést megelôzôen
• Telepítés

A TECHNOLÓGIA
A fotovillamos rendszer három különbözô technológiát alkalmazó
alrendszerbôl épül fel. Az egyik 32 db ASE-100 típusú (RWE Solar
GmbH gyártmányú) 105 Wp teljesítményû modult, a másik két
alrendszer pedig egyenként 77 db DS40 típusú (Dunasolar Kft.
gyártmányú) 40 Wp teljesítményû modult tartalmaz. A rendszer
összteljesítménye 9,6 kW, a napelemek összes felülete 150 m2.
A megtermelt energiát három inverter alakítja át a villamoshálózatba tápláláshoz szükséges 230 V, 50 Hz-es váltófeszültséggé. A beruházás kivitelezôje a Gaiasolar Kft. volt.
A megtermelt energia becsült éves mennyisége 10-12 000 kWh az
adott év idôjárásától függôen. A mûködés elsô éve során ez az
érték 10 200 kWh volt.
A rendszer tervezett élettartama 25-30 év (egyes elemek, pl. a
napelemek 20 éves garanciával rendelkeznek).

A beruházás közvetlenül a kollégium lakóit, közvetve pedig az
összes többi hallgatót, oktatót érinti. Emellett Gödöllô lakossága
is hasznát veszi a rendszernek az oktatási felhasználáson, illetve a
látogathatóságon, ismeretterjesztésen keresztül.
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A GAZDASÁGI KÖRNYEZET
A „minierômû” az Európai Unió PV Enlargement projektje
keretében valósult meg. A projekt az EU alapfinanszírozása mellett
a Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium KAC-programjának
támogatását is élvezte. A szükséges önerôt a Szent István
Egyetem - elsôsorban szakmai munkavégzés révén - biztosította.
Az EU-s projekt elnyeréséhez a projekt vezetôje, Prof. Dr. Farkas
István tanszékvezetô egyetemi tanár kiterjedt nemzetközi szakmai
kapcsolatai is hozzájárultak.
A megtérülési idôre a tervezéskor 15 évet határoztak meg, de az
idôközben bekövetkezett energiaár-emelések ezt rövidebbé
teszik.

TÁRSADALMI HATÁSOK
A rendszer átadásakor a helyi és az országos médiában is szerepet
kapott a beruházás, mind az írott, mind az elektronikus sajtón
keresztül. Nemcsak Gödöllô környékérôl, hanem az egész ország
területérôl számos látogató csoportot (diákcsoportok, szakmai
látogatók) fogad az egyetem az üzembe helyezés óta.

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
Költségvetési intézményként a legnagyobb nehézséget a beruházás anyagi fedezetének megteremtése jelentette. A megújuló
energiák terjedését segítendô NEP-programon belül eleve csak
nagyon szûk összeget hirdettek meg, illetve késôbb ezeket a forrásokat meg is vonták.
Komoly energiákat kötött le a hatósági engedélyeztetés (tervek
elkészíttetése, engedélyek beszerzése stb.), mivel a tanszéki munkatársak az oktatási feladataik mellett dolgozták ki a projektet. Ezen
feladatok egy részében és a közbeszerzési eljárás levezénylésében
komoly segítséget nyújtott az egyetemi beruházási igazgatóság.

TOVÁBBI TERVEK:
Hosszú távú tervként felmerült a megépített rendszert tartalmazó kollégiumi épülettel szomszédos épület tetején egy napkollektoros rendszer telepítésének lehetôsége.

Az energiatermelés mellett a mininaperômû demonstrációs,
oktatási és kutatási célokat is szolgál. Mivel a napelemmodulok
különbözô technológiákon alapulnak, lehetôvé teszik összehasonlító mérések elvégzését. A folyamatos mûködésrôl, a hálózatba
betáplált energia mennyiségérôl és a kapcsolódó széndioxidmegtakarítás értékérôl a SZIE Kollégium központi épületében lévô
információs tábla ad tájékoztatást. A rendszerhez kapcsolódó
internetes oldalon a rendszer fôbb jellemzôi mellett a megtermelt energia mennyisége és a CO2 megtakarítás is hamarosan
elérhetôvé válik.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Prof. Dr. Farkas István tanszékvezetô egyetemi tanár
Szent István Egyetem, Fizika és Folyamatirányítási Tanszék
Telefon: 06 28 522 055, Fax: 06 28 410 804
E-mail: Farkas.Istvan@gek.szie.hu
http://fft.szie.hu/10kW.htm

KÖRNYEZETI HATÁSOK
Az elôzetes számítások szerint (0,81 kg/kWh értékkel számolva)
8100-9720 kg CO2 kibocsátás kerül évente megtakarításra.
A közel egyéves mûködés ideje alatt 2006. október 7-ig összesen
10 173 kWh energiát termelt a rendszer, ami 8262 kg CO2-megtakarítást eredményezett.
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szélenergia

SZLOVÁKIA

CEROVÁ
SZÉLERÔMÛPARK CEROVÁ

Cerová
Pozsony

A beruházás helye
Szlovákia, Cerová falu

Beépített teljesítmény (kW/MW)
2,64 MW (4 x 660 kW)

Beruházási költség (bruttó)
EUR 3 000 000

A beruházás típusa

A megtermelt energiát felhasználók száma

A kiváltott energiahordozó típusa

Közösségi

Kb. 2000 háztartás

Hálózati villamos energia

Az átadás ideje

Támogató

2003. október

PHARE alapok (60 százalék), szlovák állami költségvetés (17,5 százalék)

Tulajdonosi szerkezet

Beruházó

Cerová Önkormányzata

Cerová Önkormányzata
Kivitelezô
Green Energy Slovakia s.r.o. (Kft), Pozsony

A PROJEKT
A beruházás fô célja egy szélenergiát hasznosító kísérleti projekt
elindítása Szlovákiában. Cerová falu önkormányzata, valamint a
Slovenské elektrárne a.s. (azaz a Szlovák Villamos Mûvek) indította
útjára a beruházást. 2000 óta Cerová falu és a Green Energy
Slovakia Ltd. (Zöld Energia Szlovákia Kft) felelôsek a megvalósulásért. Az elsô szlovákiai szélerômûpark Vápenková szikláin található, Cerová falu felett, a Rozbehy nevû területen.
A projekt rövid története:
• 1999-2000: A szélenergia-potenciál mérése (sebesség és irány)
• 2000: A mérési eredmények kiértékelése, egy megvalósíthatósági tanulmány elkészítése és kidolgozása; kezdeti
lépések a földhasználat és az építési engedély megszerzéséhez, PHARE-támogatás (Ausztria és Szlovákia határon
átnyúló együttmûködési programja), illetve állami támogatások a szlovák költségvetésbôl
• 2001: Az építési engedély beszerzése
• 2001-2002: A technológiai beszállító kiválasztása
• 2002-2003: Építkezés
• 2003: A technológia beszerzése és összeszerelése
• 2003. október: A tesztüzem kezdete
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A TECHNOLÓGIA
A széleômû négy Vestas V47/660 turbinából áll, amelyek 76 méter
magasak. Az üvegszálas anyagú rotorlapátok által írt kör átmérôje 47 m. A turbinák összes beépített teljesítménye 4x660 kW.
A beruházást a pozsonyi székhelyû Green Energy Slovakia Ltd folytatta le, míg az összeszerelési munkálatokat az Aufwind Schmack
Regensburg német vállalat végezte. Az üzembe helyezés óta a
turbinák több mint 14 000 000 kWh villamos energiát termeltek
összesen (1 744 374 kWh 2003-ban, 5 518 240 kWh 2004-ben és
5 187 935 kWh 2005-ben), amivel az eredeti várakozásokat 15
százalékkal meghaladták. Az energia-elôállítás 2006-ban
feltételezhetôen alacsonyabb lesz, mint az azt megeôzô években,
fôként az éghajlati változásoknak köszönhetôen. A szélerômûpark
átlagos kihasználtság foka 20 százalék fölötti.
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A GAZDASÁGI KÖRNYEZET
A teljes beruházási költség EUR 3 000 000. A beruházást közösen
finanszírozta az EU (PHARE-program) és a Szlovák Köztársaság
állami költségvetése. A fennmaradó összeget (EUR 675 000, azaz
22,5 százalékot) a helyi önkormányzat biztosította. A szélerômûpark várható élettartama 25 év. Figyelembe véve a korábbi
átvételi árat (1,50 SKK/kWh azaz 3,94 eurócent/kWh, 2006.
augusztus 1-jén), a teljes beruházás eredetileg kiszámolt
megtérülési ideje, beleszámítva az EU-forrásokat is, 15-17 év.

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
A megújuló energiaforrásokhoz kapcsolódó beruházások terén a
legfôbb probléma, hogy a Hálózati Iparágat Szabályozó Hivatal
mindössze maximum 4-5 évre tudja garantálni az átvételi árakat.
Célszerû lenne a megújuló energiaforrások felhasználását
törvényileg szabályozni, amelyben a villamos energia átvételét
legalább 15–20 évre garantálnák.

A Hálózati Iparágat Szabályozó Hivatal 2005. június 30-i rendelete
értelmében minden megújuló energiaforrásokból származó
energia átvételi ára megemelkedett 2006-ban. A szélturbinák
üzembe helyezése 2005. január 1-je elôtt megtörtént, az általuk
termelt energia átvételi ára 2,50 SKK/kWh (6,56 eurócent/kWh
2006. augusztus 1-jén) értékre emelkedett, következésképpen az
elvárt megtérülési idô lecsökkenhet.

TÁRSADALMI HATÁSOK
A beruházás kezdete óta a szélerômûpark kedvezô fogadtatásra
talált a falu lakosai körében. Az építési idôszakban 10 szezonális
alkalmazottat foglalkoztattak. Az üzembe helyezést követôen egy
félállású alkalmazott szükséges az irányítási, adatgyûjtési, valamint
a forgalmazóval és a hálózati üzemeltetôvel való, garanciális idôn
belüli kommunikációs feladatok elvégzésére. A garanciális idô
lejárta után egy teljes munkaidôs alkalmazottra lesz szükség.
Az építkezés befejezése óta a szélerômûpark minden nap mintegy
200-300 látogatót vonz Cerovába. A szélerômûparkot gyakran
látogatják technikusok, szakértôk és más szlovák önkormányzatok
képviselôi. A beruházás megvalósítói és Cerová polgármestere
számos mûszaki konferencián, mûhelymunkán és szemináriumon
mutatták már be ezt a kísérleti beruházást. A projekt széles körû
nyilvánosságot kapott a szlovákiai nyomtatott sajtóban és az elektronikus médiában is.

TOVÁBBI TERVEK:
2006 áprilisára a Green Energy Slovakia tanulmányt készített egy
Cerovába tervezett új szélerômûparkról (Cerová II., Kopánky körzet),
amelynek tervezett éves villamosenergia-elôállítása 8 500 000 kWh
és összes beépített teljesítménye 4 MW (két VESTAS V80 turbina,
egyenként 2 MW) lenne. A korábbi tapasztalatokra alapozva e
beruházás várhatóan 2007 második felében kezdôdik.
A Green Energy Slovakia Ltd. a továbbiakban saját maga végzi
szélerôsség- és -irányméréseit Szlovákia különbözô pontjain, és a
Cerová II. projekttel együtt összesen 13 új szélenergia-felhasználási
lehetôséget mutat be tanulmányában.

KÖRNYEZETI HATÁSOK
A beruházás három fô célkitûzése:
• Követendô példa mutatása a szélenergia hasznosítására
• A CO2-kibocsátás csökkentése
• Környezetbarát energia, „zöld” villamos energia termelése
Éves szinten a CO2 kibocsátás 4800 tonnával csökkent 2003-2005 között.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Green Energy Slovakia s.r.o.
S̆ancová 4, 811 04 Pozsony, Szlovákia
Tel.: +421 2 524 95 522, Fax: +421 2 524 95 523, +421 2 524 95 523
E-mail: greenenergy@greenenergy.sk
Web: www.greenenergy.sk
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CSEH KÖZTÁRSASÁG
Napkollektoros szociális otthon
Slatin̆any-ban

A beépített teljesítmény
90 kW napkollektor, 37 kW hôszivattyú
49 kW biomassza kazán
< 1 kW fotovillamos

Beruházási költség (bruttó)
EUR 155.000 napkollektor + hôszivattyú
EUR 39.000 biomasszakazán
EUR 12.000 fotovillamos rendszer

Az átadás ideje
1996 - Napkollektor és hôszivattyú
2000 - Biomasszakazán
2004 - Fotovillamos rendszer

A kiváltott energiahordozó típusa
Földgáz

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
Kb. 100 szellemi vagy egyéb fogyatékossággal élô ügyfél a személyzettel

Támogatók:
Állami Környezetvédelmi Alap

A PROJEKT

TÁRSADALMI HATÁSOK

A Szociális Otthon Slatin̆any-ban több mint 300 szellemi vagy egyéb fogyatékossággal élô személynek nyújt mind bentlakásos ellátást, mind rövid
és hosszú távú terápiákat. Amikor 1994-ben a vezetôség új közösségi és
lakószobák kialakításához egy régi tanyaépület felújítása és átalakítása
mellett döntött, azt a célt tûzték ki, hogy az energiaigényük kielégítésére annyi megújuló energiát szeretnének használni, amennyi csak lehetséges.

A szociális otthon évente körülbelül EUR 14 000 költséget takarít meg
a gázszámláin. Sajnálatos módon hasonló beruházás kivitelezése
aligha lehetséges pénzügyi támogatás nélkül. Ez egyértelmûen jelzi,
hogy szükség van törvényi keretekre, amelyek fogalmi és rendszerszerû támogatást nyújtanának a megújuló energiaforrások használatával történô hôtermelés területén.

Az ún. napházat a tetôn található napkollektorok és egy biomassza kazán
segítségével fûtik. Télen a hôszivattyú azt az alacsony hômérsékletû
hôt használja, amelyet a nyár és az ôsz folyamán gyûjtöttek össze, és
egy nagy tartályban tároltak. A hosszú távú, évszakokon átívelû melegvízgyûjtés és a fotovillamos-meghajtású kifinomult monitoring és ellenôrzési rendszer a beruházás kulcstényezôi, melyek így egy magas szintû hatékonyságot eredményeznek az integrált megújuló energia felhasználásában. A ház gyakorlatilag önellátó melegvíz és fûtés tekintetében.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Miroslav Kubín, Igazgató
Szociális Otthon Slatin̆any
E-mail: usp@usp.cz
Web:http://www.usp.cz/en_zaji.htm

CSEH KÖZTÁRSASÁG
A Keresztény Ortodox Akadémia
Megújuló Energiaforrások
Alkalmazásának Központja
Vilémovban

A beépített teljesítmény
Kb. 50 kW napkollektor + helyi biomassza
100 kW szélerômû
Az átadás ideje
1998 - 9m2 napkollektor
2002 - 15 m2 napkollektor + FV

2000 - biomassza kazán,
2003 - szélgenerátor

A megtermelt energiát felhasználók száma:
Több száz személy évente

A PROJEKT
A Vilemovban található megújulóenergia-bemutató központ
egyedülálló abból a szempontból, hogy egy egyházi szervezet
üzemelteti, és a technológiák széles körét alkalmazzák. Az Ortodox
Akadémia napenergiát használ saját felhasználású meleg víz elôállításához, biomasszakazánt a téli fûtés biztosításához, és fotovillamos
rendszert demonstrációs célból. A 100 kW teljesítményû szélerômû
bevételt is generál a rögzített átvételi árak kihasználásával, amelyet
oktatási és vallási tevékenységek támogatására fordítanak.
Az akadémia népszerûsíti is a megújuló energiaforrások használatát
egyéb egyházi intézményeknél. Sikeresen elindított egy beruházást,
amely „Az egyház a jövôért: ötven napelemes tetô” nevet viseli. A cél,
hogy egyszerû napelemes rendszereket telepítsenek minden templom, papnevelde, plébánia és szociális otthon tetejére, hogy népszerûsítsék a technológia felhasználását a hívôk körében. Ezidáig
harminc helyen valósult meg ez a beruházás.
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Beruházási költség (bruttó)
Teljes költség: kb. EUR 130 000

Támogatók:
Állami Környezetvédelmi Alap
és DBU német alapítvány

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
A legfôbb akadály, amellyel az akadémiának meg kellett küzdenie az
„Ötven napelemes tetô” beruházás népszerûsítése során, a kulturális
örökség- és mûemlékvédelmi szervezetek rugalmatlan hozzáállása volt.
A fenti szervezetek ugyanis gyakran megfontolás nélkül utasították el a
napkollektorok templomok és papneveldék tetejére való felszerelését.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Roman Juriga, Igazgató
Ortodox Akadémia Vilémov
E-mail: orthodoxa@quick.cz
Web: www.orthodoxa.cz
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CSEH KÖZTÁRSASÁG

A beépített teljesítmény
2x2.5 MWth

Beruházási költség (bruttó)
kb. EUR 650 000

Biomassza-égetésû erômû
˘ ec̆ice-ben
Kardas̆ova R

Az átadás ideje
1994 (elsô szakasz)

A kiváltott energiahordozó típusa
Kôszén

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
1 200

Támogatók:
80 százalék állami Környezetvédelmi Alap, 20 százalék
Kardas̆ova R̆ec̆ice Önkormányzata és a távfûtôrendszer
magánüzemeltetôje

A PROJEKT

KÖRNYEZETI HATÁSOK

Kardas̆ova R̆ec̆ice önkormányzatának célja, hogy kiváltsa a kevéssé
hatékony kôszéntüzelésû kazánt, amely a város lakóépületeinek hôellátását biztosította. 1994-ben megkezdôdött a kazánok átállítása biomassza-tüzelésre és az elosztóhálózat kiépítésének elsô szakasza.
Az új égetôberendezések az ácsüzembôl származó fahulladékokat
égetik el. 1999-ben és 2001-ben további házakat kapcsoltak be a
távfûtés rendszerbe. Jelenleg hozzávetôleg 1200 személy hôellátását
oldják meg 180 lakásban és 120 családi házban. Ezenfelül öt önkormányzati épület és néhány magánvállalkozás tartozik a felhasználók
körébe. Az éves megtermelt hô mennyisége kb. 6000 MWh.

A 6000 MWh évenkénti hômennyiség elôállításához kb. 1000 tonna
kôszenet kellett elégetni minden évben. A kôszénkazánok cseréje és a
távfûtôrendszer magasabb hatékonysága eredményeképpen több
mint 2000 tonnával kevesebb a széndioxid-kibocsátás.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Mr. Duba, Igazgató
NEVA s.r.o
Husova 537, 37821 Kardas̆ova R˘ec̆ice,
Telefon: +420 384 377111
Fax: +420 384 377187
E-mail: neva@neva.cz
Web: www.neva.cz

A hôellátó rendszer rekonstrukciója és üzemeltetése a Public Private
Partnership (Közösségi Magán Együttmûködési) keretein belül
történik. Egy magánvállalat a tulajdonosa a kazánnak, és jelképes
összegért bérli az önkormányzati tulajdonban lévô elosztórendszert.
Cserében a vállalat hôellátást biztosít a lakosoknak kedvezô áron,
amely jelenleg a fele a környéken átlagosnak számító árnak.

LENGYELORSZÁG
Biomasszafûtés Lubańban

A beépített teljesítmény
8 MWth

Beruházási költség (bruttó)
Kb. EUR 1678 M + ÁFA

Az átadás ideje
2001.

A kiváltott energiahordozó típusa
Szén

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
a lubańi közösség 60 százaléka

Támogatók:
43 százalék adomány (EkoFundusz),
20 százalék hitel (WFOS̆iGW)

A PROJEKT
A beruházás fô célkitûzése a széntüzelés által okozott légszennyezés
csökkentése, a város hôfelhasználásának korlátozása és új, gazdaságos,
szalmatüzelésen alapuló technológia bevezetése a hôtermelésben.
Az elsô szakasz megvalósítása 1997 és 1999 között zajlott, amikor a
hôközpont építése történt 28 hôelosztó központot korszerûsítettek,
üzembe helyezték az elsô 1 MWth teljesítményû szalmatüzelésû
kazánt, valamint megépült a hozzá tartozó 800 m2-es szalmatároló.
A második szakaszban megépült a kazánház két további szalmatüzelésû kazánnal (3,5 MWth egyenként) és egy újabb szalmaraktárral
(1000 m2). A kazánházakban mind széntüzelésû, mind szalmabálakazán is használható. Az összes beépített teljesítmény 8 MWth, ami 84
százalékos hatékonyságot jelent. A beruházás megnövelte a régióban
a szezonális munkaerôôigényt (fôként a nyári idôszakban), és két további
állandó munkahelyet is teremtett a biomassza-ellátáshoz kapcsolódóan. A végfelhasználók fûtési költségei 15 százalékkal csökkenthetôk a korszerûsítésnek és a biomasszára váltásnak köszönhetôen.

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
A biomassza- (szalma-) ellátási lánc megszervezésében akadtak kezdeti nehézségek, valamint az is gondot okozott, hogy sikertelenek voltak
azok a kísérletek, amelyek az üvegházhatást okozó gázok csökkentésének kereskedelmébôl reméltek valamennyi bevételt.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Krzysztof Kowalczyk
PEC Lubań S.p.z.o.o. Pl. 3 Maja 11
Telefon: 0 75 722 43 79
w. 25, 0 602 186 113
E-mail: pecluban_dti@op.pl

Követendô példák - Sikeres megújuló energia beruházások a Visegrádi Négyek országaiban

15

MAGYARORSZÁG

A beépített teljesítmény
2 x 600 kW

Beruházási költség (bruttó)
EUR 1,4 M (HUF 350 M)

Falufûtés osztrák mintára
Pornóapátiban

Az átadás ideje
2005. október 28.

A kiváltott energiahordozó típusa
Szén

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
97 ingatlan

Támogatók:
PHARE CBC 2002, Belügyminisztérium,
Osztrák Környezetvédelmi Alap
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács

A PROJEKT

KÖRNYEZETI HATÁSOK

A biomassza alapú távfûtés megvalósításához a mintát a szomszédos
osztrák Bildeinben (Beled) település adta, ahol 1994 óta mûködik
hasonló falufûtési rendszer. Az önkormányzat úgy döntött, hogy
amennyiben Pornóapáti lakossága partner lesz, belevágnak egy
hasonló projektbe. A lakossági döntés a beruházás mellett 2003 áprilisában született meg, egy év múlva a település pedig aláírhatta a
támogatási szerzôdést, amely elengedhetetlen volt a megvalósításhoz, hiszen önerôbôl nem tudták volna megoldani a finanszírozást.

A tervezett kiváltások:
Szén:
347 t/év
Tûzifa:
260 t/év
PB gáz:
4,9 t/év
Vill. energia: 370 MWh/év
CO2 kiváltás: 1168 t/év

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Pornóapáti Önkormányzat
9796 Pornóapáti, Körmendi út 27.
Telefon: 06 30 407 2543
E-mail: purker.walter@e-kisterseg.hu
Web: www.pornoapati.hu

Magyarországon egyedülálló vállalkozásról volt szó: más településen
még nem épült ki olyan távfûtô rendszer, amelyet kezdettôl fogva
megújuló energiaforrásra alapoztak volna. A biomasszafûtés
fôrészüzemi hulladékot és egyéb, a környéken keletkezô erdészeti
hulladékot használ alapanyagul.

MAGYARORSZÁG

A levegôtisztaság területén tervezett
kibocsátáscsökkenések:
SO2:
5,4 t/év
CxHy:
6,6 t/év
CO:
43,4 t/év
Por:
0,38 t/év

Beépített teljesítmény
600 kW

Beruházási költség (bruttó)
EUR 862,745 (HUF 220 M)

Az átadás ideje
2005. 09. 04.

A kiváltott energiahordozó típusa
Hálózati villamos energia

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
Vép lakossága (3700 fô)

Támogatók:
Nyugat-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
Phare CBC

Szélerômû Vépen

A PROJEKT
A Vas megyében elsôként létesült szélerômû abban is úttörônek
számít, hogy közösségi tulajdonban, azaz Vép község és a község
lakóinak tulajdonában mûködik. A megtermelt villamos energiát a
közüzemi villamosenergia-hálózatra táplálják. Egy külön megállapodás
alapján a tulajdonosok vállalták, hogy Vép község közvilágítási számláját teljes mértékben fedezik a megtermelt villamos energia
értékesítésébôl származó bevételekbôl.

TOVÁBBI TERVEK
Az eddig felépült szélerômû a beruházás elsô szakaszát képezi.
A második ütemben további három szélerômûvet építenének összesen 4,8 MW beépített teljesítménnyel. A harmadik ütemben pedig
további további 16 db szélerômû épülne összesen 32 MW teljesít-
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ménnyel. A második ütem megvalósításához még hiányzik a hálózati
csatlakozási szerzôdés és a MEH-engedély.
A további ütemek teljesítése Vép község életére jelentôs járulékos hatással lehetnek, mivel az önkormányzattal kötött megállapodás alapján a
Szélerô Vép Kht. közösségi célokra fordítja bevételének nagy részét. Így
támogatja a helyi oktatási, turisztikai és infrastrukturális fejlesztéseket.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Szélerô Vép Kht
Telefon: 06 94 353 520, Fax:
06 94 353 058
E-mail: info@szel.hu
Web: www.szel.hu
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MAGYARORSZÁG

A beépített teljesítmény
10 MWth

Beruházási költség (bruttó)
kb. EUR 2,2 M (HUF 580 M)

Geotermálsi energiahasznosítás
Hódmezôvásárhelyen

Az átadás ideje
1998. május - I. ütem
2003. augusztus - II. ütem

A kiváltott energiahordozó típusa
Földgáz

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
Kb. 30.000 fô

Támogatók:
Európai Unió PV Enlargement,
Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium

A PROJEKT

TÁRSADALMI HATÁSOK

A hódmezôvásárhelyi termálprojektben a beruházókat kettôs cél
vezérelte: egyrészt kiváltani a helyi távfûtô mûvekben a hideg
ivóvízbôl földgázzal elôállított és szolgáltatott használati meleg vizet,
másrészt ugyancsak a földgázt kiváltani a távfûtésben. Az elôbbihez az
1000–1300 m mélységi rétegekbôl feltárható 43–50°C hômérsékletû,
ivóvíz minôségû hévíz nyújtott lehetôségeket, míg a távfûtéshez a
2000 m alatti mélységbôl kinyerhetô 80–85°C hômérsékletû termálvíz.
A tovább nem hasznosítható, lehûlt fluidumot a feltárás rétegéhez
közeli rétegekbe sajtolják vissza, a környezetvédelmi elôírásoknak
megfelelôen.

A projekt egyedi jellege miatt a város komoly hírnévre tett szert: a
beruházás a 2003. évi európai geotermikus konferencia egyik szakmai
programja volt. Ezt követôen számos külföldi szakmai és önkormányzati, befektetôi delegáció fordult meg a városban.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Kurunczi Mihály, Ügyvezetô
Geohód Kft.
Hódmezôvásárhely
Web: www.geohod.hu,
www.aquaplus.hu

A beruházás összesen évente 2,5 millió m3 földgáz kiváltásával 3000
lakás és számos közintézmény (kórház, iskolák, hivatalok, stb.) teljes
használati melegvíz-igényét és több mint 50 százalékban fûtési
hôigényét szolgálja ki geotermikus energiával.

SZLOVÁKIA
Geotermikus energiarendszer
Galanta városában

A beépített teljesítmény
8 MWth geotermikus hôerômû

Beruházási költség (bruttó)
EUR 2,76 M.

Az átadás ideje
1996.

A kiváltott energiahordozó típusa
Földgáz, szén

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
1300 otthon, önkormányzati kórház
egészségügyi létesítménnyel, iskolák,
óvodák, idôsek otthona, üzletek

Támogatók:
Hosszú lejáratú hitel a Nordic Investment
Bank Helsinki (NIB) intézménytôl.

A PROJEKT
1983-ban és 1984-ben két geotermikus kutat telepítettek Galanta
városában azzal a céllal, hogy ezek oldják meg a 1236 otthon hôellátását a Galanta-Sever (északi) lakott területein, a St. Lucas kórházban
és egyéb, önkormányzati épületekben. A szükséges források
hiányában azonban a kitûzött célt csak politikai és társadalmi változások után lehetett elérni. A Galantaterm Ltd. 1995-ben alakult,
mûködését pedig 1996-ban kezdte meg. A cég tulajdonosa legnagyobb részben Galanta Önkormányzata; a többi résztulajdonos
szlovák, izlandi és finn cégek.

A TECHNOLÓGIA
Amikor a kinti napi átlaghômérséklet legalább 2°C, a geotermikus
energia a teljes hôígényt kielégíti. Ez alatt a hômérséklet alatt földgáz
égetése szükséges a megnövekedett igény kielégítéséhez. A biztonsági

tartalék szintén a földgáz arra az esetre, ha a geotermikus kutak
meghibásodnak. A vállalat 26 310 MWh hôenergiát termelt 2005-ben,
amelybôl 22 356 MWh geotermikus forrásból származott, a fennmaradó 3954 MWh pedig földgázból. Az összes beépített teljesítmény
a kazánházban 10 MWth.
Galanta városában a fûtési szezon októbertôl májusig tart, és akkor
kezdôdik, amikor a kinti hômérséklet három egymást követô napon 13°C
alá csökken. A háztartási melegvizet egész évben szoláltatja a rendszer.
TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Galantaterm s.r.o. (Ltd.),
Vodárenská 1608/1, 924 01 Galanta,
Szlovákia,
Telefon: +421 31 780 4716
E-mail: galantaterm@galantaterm.sk
miklos.kocskovics@galantaterm.sk
zoltan.horvath@galantaterm.sk
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SZLOVÁKIA
Kazánház-rekonstrukció Nová
Dubnicabán - biomassza-égetésû
kazánok beépítése

A beépített teljesítmény
2x7 MWth (két biomassza-tüzelésû kazán)
2 MWth konténer kulcsrakész kazánegység

Beruházási költség (bruttó)
EUR 3,67 M.

Az átadás ideje
Elsô kazán: 2004 vége
Második kazán: 2005. december

A kiváltott energiahordozó típusa
Földgáz

A megtermelt energiát felhasználók száma:
3500 otthon

Támogatók:
EU Strukturális Alapok: EUR 656 209
Banki kölcsön: EUR 3 119 550

A PROJEKT
Nová Dubnica hôellátása teljes mértékben importált földgázon alapult.
A fokozatosan emelkedô földgázár, illetve a fûtôrendszerek
hatékonyságának növekelése érdekében a Datatherm úgy döntött, hogy
a központi fûtési rendszerben faaprítékot használ alapfûtôanyagként.

A cég tárgyalásokat kezdeményezett a Világbank csoporthoz tartozó
Nemzetközi Pénzügyi Társaság (IFC) helyi fiókszervezetével, és támogatást kért az IFC speciális „Az Energiahatékonyság Finanszírozása Üzleti
Alapokra Helyezve” nevû programhoz ((CEEF-prgram). A sikeres tárgyalások eredményeképpen a TERMONOVA – Szlovákiában elsôként, –
megkapta az IFC/CEEF bankgaranciát. A hitel becsült megtérülési ideje
4-5 év. A beruházást részben az EU Strukturális Alapokból is finanszírozták.

Két ütemben a földgáztüzelésû kazánokat faapríték-tüzelésû
kazánokkal (ezek összteljesítménye 14 MWth) és egy kulcsrakész
kazánegység-konténerrel (ennek teljesítménye 2 MWth) váltották fel.
A beépített berendezés várható élettartama hozzávetôleg 20 év.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
TERMONOVA, a. s. (részvényes
betéti társaság)
Sady Cyrila a Metoda 21/14, 018 51
Nová Dubnica, Slovakia,
Telefon: +421 42 44 40 809 /-810
Fax: +421 42 44 32 221
E-mail: termonova@termonova.sk
Web: www.termonova.sk

NEHÉZSÉGEK, AKADÁLYOK
A TERMONOVA részvénytársaság úgy döntött, hogy a beruházást banki
hitelek segítségével finanszírozza, amihez bankgarancia szükséges.

SZLOVÁKIA
Fosszilis energiahordozók kiváltása
biomasszával Hrin̆ová város
távfûtésében

A beépített teljesítmény
1,9 MWth

Beruházási költség (bruttó)
EUR 525 ezer

Az átadás ideje
2006. május

A kiváltott energiahordozó típusa
Földgáz, szén

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
Kb. 3000 lakos a kommunális szektorban

Támogatók:
65 százalék EU Strukturális Alapok
és állami költségvetés

A PROJEKT
Az INTECH Slovakia Ltd egy olyan vállalat, amely komplex szolgáltatásokat nyújt az energiahatékonyság területén. A cég felvásárolta
Hrin̆ová Város Távfûtô Vállalatát azzal a céllal, hogy fontosabb
szerephez jusson az önkormányzati energetika területén.
A hrin̆ovai lakosok és vállalkozások ellátásában korábban hagyományos
energiaforrásokat használtak: fölgázt és barnaszenet. A felvásárlást
követôen energiaforrást biomasszára váltották, korszerûsítették a
hôcserélô állomásokat és megkezdôdött a hôszállítás. Az egyik fô cél
az volt, hogy megakadályozzák a fûtési díjak emelkedését egy olyan
idôszakban, amikor az energiahordozók ára fokozatosan emelkedik,
különös tekintettel a fosszilis energiahordozókra.

A TECHNOLÓGIA
Az elôállított hô 80 százaléka Hrin̆ová központi távfûtô rendszerébe
kerül. Ezzel 1.000 otthont, egy iskolát és néhány egyéb épületet lát el.
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A fennmaradó 20 százalékot a Hrin̆ová Gépgyár használja fel. A jelenleg elôállított összes hô 63 százaléka biomasszából származik.
Az INTECH Slovakia Ltd megalapította saját „BIOFÛTÔANYAG” részlegét,
amelynek rendelkezik a biomassza-feldolgozáshoz szükséges valamennyi eszközzel (faaprító-gép, fûrészgépek, traktorok és egyéb jármûvek). Így a részleg a biomassza alapú hôtermelés teljes ciklusát
ellenôrzése alatt tartja.

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
Hrin̆ovská energetická, s.r.o. (Ltd.),
Obchodná kancelária
(Üzleti ügynökség) STRED
Partizánska cesta 1465,
962 05 Hrin̆ová, Slovakia
Telefon: +421 45 54 98 625
E-mail: stred@intechenergo.sk
dudak@intechenergo.sk
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SZLOVÁKIA
Napkollektorral elômelegített
távfûtés Z˘ilina-ban

A beépített teljesítmény
185 kW

Beruházási költség (bruttó)
EUR 65.6 ezer

Az átadás ideje
2003. november

A kiváltott energiahordozó típusa
Szén, földgáz, lignit

A megtermelt energiát
felhasználók száma:
470 otthon, óvoda, üzlet és mosoda

Támogatók:
Nincs (kizárólag kereskedelmi banki hitelek)

A PROJEKT
Z̆ilina “Hliny” nevû lakónegyedének hôellátását egy hôcserélô biztosítja
(a közeg gôz vagy forró víz), amely napkollektorokkal melegíti elô az
ivóvizet. A rendszer üzembe helyezése 2003 novemberében történt.
A tervek szerint a 132 darab napkollektornak legalább 100 MWh termikus energiát kell éves szinten elôállítania. A háztartási célú melegvíz
470 otthonba, valamint egy óvodába, egy üzletbe és egy mosodába
jut el.

mérni az összes káros hatás csökkenését, mivel a hôcserélô egy nagy,
kapcsolt villamosenergia-forrás gôzcsöveihez kapcsolódik, ahol fôként
lignitet égetnek. Teljes CO2-kibocsátáscsökkenés = 160t/év.

A beruházás Hliny lakónegyedében demonstrációs, illetve kísérleti
beruházásként értékelhetô, mivel ez az elsô napenergia-hôrendszer,
amelyet Szlovákiában távfûtési céllal létesítettek.

KÖRNYEZETI HATÁSOK
A kibocsátás (beleértve az üvegházhatást okozó gázokat is) és a szennyezôanyagok csökkenése a tiszta napenergia használatának köszönhetô.
A napkollektoroknak az üzemelés teljes ideje alatt semmiféle káros
hatásuk nincs a környezetre. A beruházás következtében a CO2
csökkenés becsült mennyisége évi 40 tonna. Nehezebb feladat meg-

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ:
THERMO/SOLAR Z˘iar s.r.o. (Ltd.),
Na Vartic̆ke, P.O. Box 55,
965 01 Z˘iar nad Hronom, Szlovákia
Telefon: + 421 45 601 6080
Fax: +421 45 672 2844
E-mail: info@thermosolar.sk
tomciak@thermosolar.sk,
Web: www.thermosolar.sk

Az elôzôleg röviden ismertetett projektet részletes leírásai megtalálhatók magyar nyelven a www.energiaklub.hu,
angol nyelven pedig a www.agreenet.info honlapon.
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