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A WAM forgatókönyv célja:

• 2030-ig 20%-ról -> 28%-ra növelni a biomassza részarányát;

• Tendencia nem egyenletes, 2025-30 között hírtelen növekedés;

• Milyen fajta biomassza??? (Megválaszolatlan);

• Biogáz technológia hazai jövője kérdéses;

Fenntarthatósági kérdések:

• Miközben a tűzifa felhasználás már az erdővel borított régiókban 

már most is fenntarthatatlan. pl. Bükkalja 1,5 szeres fogyasztás*

*Csontos Cs. et al. 2020

Biomassza



• A szektor megújulóenergia-
felhasználáson belüli részesedése 
~4%;

• A 58%-os felhasználásbővülés;

• A szektorban betöltött részarány 
azonban 2030-ra is csak ~5%; 

• Fejlesztési célok a távhőtermelésben 
és a mezőgazdaságban;

• Visszasajtolással kapcsolatos 
jelenlegi anomáliákat a NEKT nem 
tárgyalja;

• Ugyanakkor a NEKT is problémaként 
kezeli a komplex, kaszkád rendszerű 
hőhasznosítás hiányát. 

Geotermia



• A környezeti hő hasznosítással
kapcsolatban a NEKT-ben
megfogalmazott elképzelések nem
világosak.

• A hőszivattyú technológia esetben
567%-os növekedést irányoztak elő.

• Ugyanakkor a dokumentum nem említi
a “környezeti hő” kifejezést .

• A hulladékhő felhasználás szintén nem
képezi szerves részét a tervezetnek.

• Pedig csak Budapest környékén szinten
20 PJ/év hulladékhő forrás áll
rendelkezése.

Környezeti hő felhasználás



Napenergia termális hasznosítása 

• A NEKT nem fektet hangsúlyt a 
napenergia termális hasznosításával 
kapcsolatos elképzelésekre;

• A napkollektor kifejezés kétszer 
jelenik meg a 293 oldalas szövegben;

• Miközben a szektor által termelt 
hőenergia mennyiségét 423%-ra 
kívánják megnövelni tíz év leforgása 
alatt. (129 GWh/év -> 546 GWh/év)

• Hazai körülmények között 10-20%
több energiát lehet kinyerni a 
napsugárzásból mint Dániában.

Gram, Dánia (~17 GWh/év a hőenergia a napkollektorokból)



Távhő tervek és intézkedések 

• Ennek ösztönzése vissza nem térítendő 
támogatásokkal valósul majd meg. 
Kulcsfontosságúnak tartjuk a projektek 
folyamatos szakmai támogatását, majd 
szigorú utóellenőrzésé.

• 2030-ra minden magyar távhőrendszer 
rendelkezzen legalább 24-48 órás 
hőtárolási kapacitással. Az energia 
tárolásának kapcsán a jogi, gazdasági és 
műszaki szabályozási rendszert is át kell 
alakítani.

• NEKT Zöld Távhő Program 

“A meglévő, jellemzően nagyvárosi távfűtések mellett kedvező jogi és gazdasági feltételek megteremtésével elő 
kell segíteni az új, kisebb méretű, helyi önellátásra alapuló rendszerek kiépítését. A megújuló energia alapú 
”falufűtőművek” szabályozási támogatását az energiaközösségek keretében célszerű megvalósítani.” 



Összefoglalás & javaslataink 
1. A hőenergia szektor racionalizálása a következő évtizedekben (óriási potenciálok);

2. NEKT-ben megfogalmazott megújulós célok ebben a szektorban nem elég világosak és 
részletesek pl. a biomassza (tűzifa felhasz.) növelése fenntarthatatlan, a napenergia termális 
hasznosítása, valamint a geotermia/környezeti- és hulladékhő kiaknázása nem elég 
hangsúlyos;

3. Mélyreható szakmai egyeztetések során a következő években lássanak napvilágot azok a 
konkrét tervek, amik a "Zöld távhő program" keretében, egymást kiegészítő megújuló 
forráson alapú falu- és városfűtőmű és távhőrendszer elterjedését alapozzák meg;

4. Kiemelt figyelmet kell fordítani az elavult épületállomány energetikai felújítására, hiszen az el 
nem fogyasztott energia, a legolcsóbb és legzöldebb energia;


