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Ez a tanulmány a Magyar Köztársaság és az Európai Unió támogatásával jött létre. 

 

A tanulmányt megalapozó program gazdája az Esztergomi Környezetkultúra 

Egyesület. 

A program megvalósításában partnerünk az Eötvös Loránd Tudományegyetem 

Környezet- és Tájföldrajzi Tanszéke. 

 

A tanulmányt a Zöld Kör – Föld Barátai Magyarország készítette 

 

Köszönet a résztvevők lelkes és önfeláldozó közreműködéséért és a munkájuk során 

tanúsított töretlen kitartásukért. 
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1. Bevezetés 
 
Ha komolyan hiszünk a fenntarthatóságban, az egyetlen lehetséges jövő a megújuló 

energiák alkalmazásában van nem csak globális, de helyi szinten is. Szervezetünk az 

Esztergomi Környezetkultúra Egyesület ezt felismerve, régi törekvéseit megvalósítva 

indította el "Megújuló energia - megújuló határvidék" című programját, az Európai 

Unió és a Magyar Köztársaság által társfinanszírozott INTERREG IIIA pályázati keret 

támogatásával. 

Ennek a programnak az eredménye az a kutatási anyag, amelyet most a kezében tart a 

kedves olvasó. Ez a tanulmány azonban csupán egyik - bár igen fontos eleme - a teljes 

projektnek. Első lépésként készült el ez a munka, amely felméri a Komárom-

Esztergom Megye megújuló energia potenciálját olyan részletességgel, hogy az a 

jövőbeni beruházások, önkormányzati döntések megalapozója lehessen. Második 

lépésben felmérésre kerülnek a célterületen már eddig megvalósult megújuló 

energiával kapcsolatos beruházások, és a lehetséges jövőbeni fejlesztési lehetőségek. 

Harmadik szakaszban felépül egy ökoház és ökotechnikai park Esztergom-

Búbánatvölgyben. Végezetül a projekt negyedik elemeként intenzív szemléletformáló 

kampány indul az iskolás korosztálytól kezdve, a pedagógusokon keresztül, egészen a 

döntéshozókig. 

Reményeink szerint a projekt négy eleme egymást segíti, erősíti. Ha tudjuk, hogy 

milyen erőforrások állnak a rendelkezésünkre, megismerjük a fejlesztési 

lehetőségeket, illetve azokat működés közben is megtekinthetjük az ökoházban, akkor 

már csak a kellő indíttatás szükséges, melyet reményeink szerint a szemléletformáló 

kampány megad. És mindezt kívánjuk tenni azon végső cél érdekében, hogy a 

térségben minél több megújuló energia felhasználásával kapcsolatos beruházások 

valósuljon meg az egyéni szinttől a nagyberuházásokig. 

 

Napjainkban új korszakot élünk. Az emberi hatások globális léptékűvé nőttek. Ha 

nem tudunk váltani életmódot, technológiát, de leginkább gondolkodásmódot, akkor 

a globális hatások felmérhetetlen következményekkel járhatnak. És mit tehet a 

változásért egy kis civil szervezet itt Kelet-Közép-Európában? Talán semmit, talán 

mindent.  

Hisszük, hogy a változás csak lokális szinten indulhat meg, és hogy ezen a szinten is 

megvan a kellő tudás és szakértelem, és csak ezen a szinten van meg az a kellő 

rugalmasság, ami a változást lehetővé teszi. 

Az energiaellátás, a megújuló energiák alkalmazása azon túl, hogy kulcskérdése az 

egész globális környezeti problémának, jelkép is egyben.  

 

Ezért dolgozunk itt, és ezen a területen. 

 

Hisszük, hogy munkánk hiánypótló és mintaértékű lehet, és reméljük, hogy 

hozzájárulunk a megújuló energiaforrások elterjedéséhez itt helyben, és talán 

áttételesen országos szinten is. 
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2. Biomassza 
 

Készítette: Kazai Zsolt 

Térinformatika: Egri Csaba 

 

 

2.1. Bevezetés 
 

A biomassza, mint megújuló energiaforrás potenciáljának meghatározásánál 

alapvető fontosságú, hogy mindenekelőtt meghatározzuk az adott területen élők 

élelmiszerszükségletének kielégítéséhez szükséges mennyiségű terület nagyságát és 

csak az ezen felül maradó területekre tervezzünk energetikai célú növénytermesztést. 

További kompromisszumokat kell kötni a védett természeti területekkel kapcsolatban 

is, melyet első körben érdemes kivonni a vizsgálat alól. Megjegyezzük, hogy bizonyos 

- a természetközeli gazdálkodás és az élőhelyvédelmi szempontok szigorú betartása 

mellett - védett területek is szóba jöhetnek, mint energetikai célú biomassza források. 

 

 

2.2. Módszertan 
 

A terület biomassza potenciál-felméréséhez az Európai Unió egész területét 

lefedő „Corine Felszínborítási Adatbázisát”, illetve az Ister-Granum Eurorégió 

mezőgazdasági statisztikai adatait vettük alapul. A Corine adatbázis tartalmi elemei 

műholdfelvételek digitális feldolgozásával készültek. Hazánk teljes területére a 

legutóbbi változat 2003 őszén készült el 1:50.000-es méretarányban. A felmérés 

során az alábbi munkafolyamatok valósultak meg, melyek alapján a potenciálbecslés 

elvégezető volt. 

 

1. A felszínborítottsági adatbázisból térinformatikai módszerekkel 

leválogatásra kerültek azokat a területek, melyek jelenleg is valamilyen 

mezőgazdasági művelés alatt állnak és semmilyen fokú védettség alá nem 

tartoznak. Cél az volt, hogy első lépésben a már művelés alatt álló területek 

biomassza hozamáról kapjunk képet, a védett területek pedig mint 

tartalékterületeket lettek figyelembe véve. – 2.3 fejezet - 

2. Meghatározásra kerültek az érintett területen élő lakosság 

gabonaellátásához szükséges minimális szántóterületek nagysága, melyek a 

védett területekkel egyetemben szintén kiestek az energetikai célra 

potenciálisan hasznosítható szántókból. – 2.4 fejezet - 

3. A fennmaradó területekre vonatkozóan különböző alapanyagok potenciális 

hozamadatai alapján már meg meghatározható volt az energetikai célra 

hasznosítható biomassza mennyisége és annak energiatartalma. – 2.5 

fejezet - 
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4. Megbecsülés alapján kiértékelésre került a régióban keletkező 

mezőgazdasági melléktermékek és egyéb szerves hulladékok mennyisége, 

majd azok potenciális energiatartalma. – 2.6 - 

5. Utolsó lépésként összegezve lettek az egyes alapanyagokra becsült 

biomassza potenciálértékek. – 2.7 - 

6. Végezetül megtörtént a javaslatok megfogalmazása a régió biomassza 

hasznosítási stratégiájának kialakításához.  – 2.8 - 

 

 

2.3. Az Ister-Granum Eurorégió mezőgazdasági művelés alatt 
álló területeinek nagysága Magyarország területén 

 

Az Ister-Granum Eurorégió magyarországi részén az összes szántóterület a 

statisztikai adatok alapján 21.522 ha, mely 77%-át teszi ki az összes mezőgazdasági 

területnek. A fennmaradó részeken szőlők, gyümölcsösök és gyepterületek 

találhatóak, összesen 6187 ha területen. A legnagyobb, 1800-2200 hektár méretű 

szántóterületekkel Visegrád, Letkés, Piliscsaba, Pilisjászfalu, Bajna települések 

rendelkeznek.  

A Corine adatbázis alapján a szántóterületekre vonatkozóan valamivel 

magasabb, 24.630 ha-t értéket kapunk.  

A továbbiakban számításainkhoz az előbbi hivatalos statisztikai adatot 

használtuk, míg a Corine felszínborításra vonatkozó értéket a térképi ábrázolások 

során vettük figyelembe.  

 

 

2.4. A régió lakosságának gabonaellátásához szükséges 
területnagyság meghatározása 

 

A régió lakosságának gabonafogyasztására vonatkozóan a KSH 

élelmiszerfogyasztási adataiból indultunk ki. Ebből kiderül, hogy 2004-ben 

Magyarországon az átlagos élelmiszerfogyasztás 3.309 kcal/fő/nap értéknek felel 

meg. Ennek kevesebb, mint negyedét, mintegy 860 kcal/fő/nap értéket a liszt és rizs 

adja, melyet közvetlen gabonafogyasztásnak veszünk esetünkben. 

A 860 kcal/fő/nap értéket átszámolva 3601 kJ-t kapunk (1 J=0,2388 cal1). Ezt 

megszorozva a lakosságszámmal és az év napjaival (148.064 fő x 3601 kJ x 365 nap) 

megkapjuk, hogy az Ister-Granum Eurorégió magyarországi részén élő lakosság 

mintegy 195 TJ energiatartalomnak megfelelő mennyiségű gabonát fogyaszt ebben a 

formában. Az 1 kg 14%-os nedvességtartalmú búza 15,74 MJ energiatartalmához 

viszonyítva így megkapjuk, hogy a régió lakosságának ellátásához mintegy 12.364 t 

gabonára van évente szükség.  

                                                 
1
 KSH alapján 
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A fenti adatokon túl közvetett gabonafogyasztással is számolnunk kell az állati 

termékek (hús, tej, tojás stb.) előállításához felhasznált takarmány-szükséglet miatt. 

A továbbiakban a húsfogyasztással számolunk, mely 2004-ben 68,8 kg/fő értéket 

képviselt országos átlagban a KSH adatai alapján. Elfogadott adatok alapján 1 kg 

hústerméket átlagban 10 kg növényi alapanyag felhasználásával állíthatunk elő 

(KVVM, 2007), így számítható, hogy az egy főre jutó húsmennyiség előállításához 

688 kg gabonára van szükség, mely az érintett lakosságra vonatkoztatva 101.868 t 

gabonát jelent évente. 

Megállapíthatjuk tehát, hogy az Ister-Granum Eurorégió magyarországi 

területének lakossága összesen mintegy 114.232 t gabonát fogyaszt, illetve használ fel 

évente élelmiszerigényeinek kielégítésére. E mennyiség termőterület-igényének 

kiszámításához Komárom-Esztergom megye búza termésátlagát vettük alapul, mely 

2000 és 2007 között 2,7 és 4,7 t/ha között változott. Így egy átlagos 3,7 t/ha értékkel 

számolva azt kapjuk, hogy a fenti gabonamennyiség megtermeléséhez, mintegy 

30.874 ha területre van szükség. 

Látható, hogy ez az érték magasabb, mint a régió Magyarországon fekvő 

szántóterületeinek nagysága, így a vizsgált terület nem képes a saját fogyasztóit ellátni 

elegendő mennyiségű gabonával.  

 

 

2.5. Az energetikai célú biomassza lehetséges forrásai, 
mennyisége 

 

Az energetikai célra hasznosítható biomassza mennyiségének meghatározásához 

figyelembe vettük a terület már jelenleg is mezőgazdasági művelés alatt álló 

területeinek nagyságát és hozamát, az erdőterületek nagyságát és fahozamát, 

valamint az évente keletkező állati trágya mennyiségét. Az előző lépésben 

gyakorlatilag kizártuk a szántóföldeket, mint potenciális energetikai célú 

növénytermesztésre alkalmas területeket, mivel a lakosság élelmezése magasabb 

prioritást élvez.  

Következő ütemben megvizsgáltuk, hogy esetlegesen milyen egyéb területekkel 

lehet még számolni a biomassza forrásait tekintve. Az 1-es táblázatban és az 1-es 

térképen a Corine felszínborítási adatai alapján lehatároltuk azokat a területeket, 

melyek semmilyen fokú védettséget nem élveznek és jelenleg is mezőgazdasági 

termelést folytatnak rajtuk.  
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1. térkép Mezőgazdasági hasznosítás alatt álló nem védett területek 

Készült a Földmérési és Távérzékelési Intézet által biztosított CLC50 adatok felhasználásával 

1. Csoport: Elsődlegesen energetikai célra használható területek 39.571 ha 

felszínborítás terület (ha) 

nem öntözött szántóföldek 24630 

gyümölcsösök bogyósok 1345 

mozaikos művelés 3249 

mezőgazdaság természetes növényzettel 583 

mezőgazdasági-erdészeti területek 491 

lombos erdők 6065 

fenyőerdők 2389 

vegyes erdők 819 

2. Csoport: Potenciális, nem védett területek 7.611 ha 

felszínborítás terület (ha) 

szőlők 1111 

rét/legelő 3383 

természetes gyepek 1469 

átmeneti erdős-cserjés területek 1414 

szárazföldi mocsarak 234 

1. táblázat A biomassza lehetséges forrásai 

forrás: Corine felszínborítási adatbázis
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Természetesen mindezen területeknek csak egy része állítható át energetikai 

célú növénytermesztésre. A fentiekben látható, hogy az élelmiszerellátás magas 

prioritása mellett a szántóterületekkel gyakorlatilag nem számolhatunk. A további 

területeken is inkább csak mozaikosan lehet számítani fás-, vagy lágyszárú 

energetikai célú ültetvény telepítésével, hiszen a maradék területeken igen sokfajta 

felszínborítást találunk, ami nagy eltéréseket eredményezhet a hozamadatokban. Azt 

hogy egy területen élelmiszer-, vagy energetikai, avagy ipari célú növénytermesztést 

folytatnak, elsősorban a mindenkori piaci viszonyok döntik el. 

 

 

Erdők 

 

Az Ister-Granum régió magyarországi része rendkívül jó adottságokkal 

rendelkezik az erdősültség tekintetében. A területén található a Pilis, Visegrádi-

hegység és a Börzsöny is, melyek teljes egészében nemzeti parki védettség alá 

tartoznak. Ezeken a területeken is folyik azonban erdőgazdálkodás, melynek 

kitermelési adatait a 2-es táblázatban foglaltuk össze. Ezen kívül, ahogy azt már a 

felszínborítási adatokban is láttuk, vannak nem védett erdős területek is, melyek 

további energetikai potenciált jelentenek. 

 

erdészetek 
kitermelhető fa mennyisége 

(m3/év) 

Börzsöny 

Diósjenői Erdészet 21500 

Kemencei Erdészet 26000 

Királyréti Erdészet 20000 

Nagymarosi Erdészet n.a. 

Pilis- és Visegrádi-hg. 

Visegrádi Erdészet 7000 

Pilisszentkereszti Erdészet 13000 

nem védett területen 

Bajnai Erdészet 25000 

Összesen 112500 

2. táblázat Az erdészetekben kitermelhető fa mennyisége 

forrás: http://www.ipolyerdo.hu/, http://www.parkerdo.hu 

 

A táblázatból kiolvasható, hogy az Ister-Granum Eurorégió magyarországi 

területén az erdészetekben évente mintegy 112.500 m3 faanyagot termelnek ki, mely 

átlagos sűrűség esetén mintegy 67.500 t-val egyenértékű. Különböző fafajok 

http://www.ipolyerdo.hu/
http://www.parkerdo.hu/
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szakirodalomban megadott energiatartalmával számolva (18,5 MJ/kg, Barótfi, 1999) 

ez a mennyiség mintegy  1,25 PJ/év energiatartalmat képvisel. Ezen felül számolható 

még az úgynevezett vágástéri apadék, melynek nagy része ma a helyszínen elégetésre 

kerül, mivel begyűjtése nem megoldott. Ennek mennyisége nem elhanyagolható, 

hiszen a mindenkori véghasználati hozam kb. 20%-a (KVVM, 2007). Ez utóbbival 

együtt a régió esetében mintegy 1,5 PJ/év potenciállal kalkulálhatunk. Az ennek 

megfelelő, mintegy 81.000 t/év alapanyagból korszerű, kapcsolt (hő és villamos 

energia) erőművekben 80-90%-os hatásfok mellett, kb. 125 GWh/év villamos 

energia, és 200-210 GWh/év hőenergia állítható elő elméletileg.  

 

 

2.6. A régióban keletkező mezőgazdasági melléktermékek 
 

Gabonaszalma 

 

A fentiekben ugyan nem javasoltuk a szántóterületek energetikai célú 

növénytermesztésbe vonását, de mivel a gabonatermesztés során jelentős mennyiségű 

mezőgazdasági melléktermék keletkezhet, - melynek egy része ma nem hasznosul - 

így számolnunk kell az energetikai célú hasznosítás lehetőségével. Mivel pontos 

információk nincsenek arról, hogy a régió magyarországi területén hány hektáron 

termelnek búzát és kukoricát, ezért a KSH Komárom-Esztergom megyére vonatkozó 

adataiból indultunk ki. Az itt megadott arányszámok alapján a régióban a 

szántóterületek 70%-a gabonatermőnek, míg 30%-a kukoricatermőnek tekinthető. A 

gabonaszalma hozamára vonatkozó adatokkal (3-6 t/ha) kalkulálva az alábbi 

eredményeket kaptuk. 

 

 

 
termőterület 

nagysága (ha) 

éves hozam 

(t/ha) 

fűtőérték 

(MJ/kg) 

energiahoza

m a régióban 

(PJ/év) 

gabonaszalma 15065 3-6 14,3 0,65-1,29 

3. táblázat A gabonaszalma várható energiahozama a régióban 

forrás: saját számítás, KVVM, 2007 

 

Mivel a gabonaszalmát is többféle célra használják (almozás, takarmányozás, 

ipari felhasználás stb.), ezért ennek csak mintegy 40%-ával számolhatunk. Ennek 

alapján a régióban a gabonaszalmában jelentkező potenciál mintegy 0,26-0,52 PJ/év. 

Szintén értékes energetikai alapanyag lehet a kukoricaszár, melynek fűtőértéke 15,5 

MJ/kg körül alakul. Ennek hozamára vonatkozóan a régióban nem álltak 

rendelkezésre információk. 
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Állati trágya 

 

A régió területének állatállományára és az egyes állatfajták fajlagos trágya-, 

illetve annak gázkihozatali mutatóira vonatkozó adatokból meghatározható az Ister-

Granum Eurorégió magyarországi részére vonatkozó várható biogáz-hozam. Az 

összesítést a 4-es táblázat tartalmazza. 

 

fajta 

állomány a 

régióban 

(db) 

állomány a 

régióban 

(számosállat) 

átlagos 

gázkihozatal 

számosállat/nap2 

(m3) 

gázkihozatal a 

régióban 

számosállat/év 

(m3) 

sertés 21 489 2 579,7 0,88 828 603 

szarvasmarha 3 947 4 755,4 2,00 3 471 458 

baromfi 207 800 692,7 3,75 948 088 

összesen 233 236 8 027,8 6,63 5 248 149 

4. táblázat A szerves trágyából előállítható gáz mennyisége a régióban 

forrás: saját számítás 

 

A 60% metántartalmú biogáz fűtőértéke 21-23 MJ/ Nm3 körül alakul, így a 

régióban évente potenciálisan az állati trágyákból kinyerhető biogáz mintegy 0,11 PJ 

energiatartalommal rendelkezik. 

Amennyiben elfogadjuk, hogy a 23 MJ/ Nm3 energiatartalommal rendelkező 

gázból, mintegy 2,4 kWh villamos-, és 3,3 kWh hőenergia állítható elő gázmotorban3, 

akkor a régióban keletkező állati trágyából, mintegy 12,6 GWh/év villamos- és 17,3 

GWh/év hőenergia állítható elő potenciálisan. A biogáz-erőművekben megtermelt hő 

körülbelül 30%-át saját fogyasztásra - a fermentorok fűtésére - használják fel, illetve 

saját fogyasztással kell még számolni a villamos energia tekintetében is. 

 

 

2.7. Összesítés 
 

A fenti számítások eredményeit összegezve megállapíthatjuk, hogy az Ister-

Granum Eurorégió magyarországi területének becsült biomassza potenciálja mintegy 

1,62-1,88 PJ/év.  

                                                 
2
 Heinz Schulz - Barbara Eder: Biogázgyártás, Cser kiadó Budapest, 2005 

3
 Hódi János - Biogáz tisztítás-hasznosítás, 2006 (konferencia előadás) 
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alapanyag típusa 
energiahozam 

(PJ/év) 

erdei fa 1,25 

gabonaszalma 0,26-0,52 

állati trágya 0,11 

Összesen 1,62-1,88 

5. táblázat A biomasszából várható energiahozam 

forrás: saját számítás 

 

Mindezeken felül a jelen felmérésben nem szereplő további potenciált 

jelenthetnek az alábbi szerves anyagok: 

- a kukoricaszár, 

- a szőlőkben és a gyümölcsösökben keletkező nyesedék, 

- faipari hulladékok, 

- tóparti nádasok. 

 

 

2.8. Javaslatok 
 

A megújuló energiaforrások közül az egyik legellentmondásosabb terület a 

biomassza. Napjainkban, ha megújulókról szóló híreket nézünk láthatjuk, hogy a 

legtöbb vitát ez a terület generálja nem csak hazánkban, de az Európai Unióban és a 

világ más területein is. A viták legnagyobb része a bioüzemanyagok környezeti 

fenntarthatósága körül zajlik, de akadnak ellentmondásos vélemények az erőműi 

szalma- és fatüzelés háza táján is. Amennyiben hajlandóak vagyunk belemélyedni a 

témába, hogy megértsük mi áll ezen viták hátterében láthatjuk, hogy mindig akkor 

keletkeznek feszültségek, amikor a túl nagy haszon érdekében irreális terveket 

próbálnak megvalósítani környezetbarát energiatermelés címén. 

Ahogy az elején említettük a biomassza azért tud ellentmondásos megújuló 

energiaforrás lenni, mivel az összes többi közül talán ezt a legkönnyebb pazarló, nem 

fenntartható módon hasznosítani. Innentől kezdve pedig már nem is megújuló, 

hanem fogyó energiaforrás lesz. 

Annak érdekében, hogy ezt elkerüljük, a következő szempontokat szükséges 

figyelembe venni. 

- Mielőtt energetikai növénytermesztésbe fogunk, mindig fel kell mérni a 

melléktermékekben, hulladékokban rejlő potenciálokat. Amennyiben ez 

nem elegendő, lehetőleg csak akkor tervezzünk direkt célú energetikai 

növénytermesztést. 

- Tekintve, hogy a biomassza-hasznosítás teljes életciklusára vetítve a 

környezetterhelés legnagyobb része (egyes esetekben ez 90% is lehet) a 
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mezőgazdasági termelés során jelentkezik, ezért fokozott figyelmet igényel 

a termesztéstechnológia helyes megválasztása (intenzív helyett extenzív 

gazdálkodás, pl. csökkentett műtrágya felhasználás stb.) 

- Biomasszára alapozott erőmű tervezésekor a beépített kapacitást a 

mindenkori hőigényre kell méretezni, ami mellett kapcsoltan villamos 

energiát is elő lehet állítani. A jelenlegi szabályozás sajnos a kötelező 

átvételi rendszerrel csak a villamosenergia-termelést ösztönzi, így a 

beruházók kizárólag erre koncentrálnak, míg mellette óriási mennyiségű hő 

megy veszendőbe. 

- A biomassza erőművek tervezésének egyik legkritikusabb pontja a 

méretezéssel összefüggésben az alapanyag-beszállítási távolságok 

meghatározása. Túl nagy távolságok esetén előfordul, hogy a szállításra 

használt teherautók több energiát használnak fel, mint amit az egész 

rendszer megtermel, nem beszélve környezetterhelésükről. 

- Szem előtt kell tartani, hogy melyik alapanyagot milyen technológiával 

lehet a leghatékonyabban hasznosítani. A fás szárú növényeket közvetlen 

eltüzelésre, míg a lágyszárúakat inkább biogáz-termelésre érdemes 

hasznosítani. 

 

 

Jó példa 

 

A régió határán fekvő Szentendrén már évek óta működik egy magas hatásfokkal 

működő faapríték fűtő-erőmű, mely a környező erdészeti és faipari melléktermékekre 

alapozva állít elő hő- és villamos energiát. Ez méretében és működési elvében is 

mintaként szolgálhat a régió települései számára, amennyiben biomasszán alapuló 

energiatermelésbe fognak. 

 

teljesítmény 
9 MWth (4+5 MW kazánok) + 

1,3 MWel (gőzturbina) 

felhasznált alapanyag mennyisége 

(fahulladék, fakéreg, apríték) 
24.000 t 

éves szinten megtermelt energia 
80 ezer GJ hő + 4-6 GWh villamos 

energia 

a fűtő-erőmű által termelt energiát 

felhasználók száma 
3500-4000 fő 

beruházási költség ~1,5 milliárd forint 

kiváltott energiahordozó földgáz 

6. táblázat: A szentendrei fűtőmű főbb adatai 

forrás és további részletes információ: www.energiaklub.hu 

http://www.energiaklub.hu/
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3. Geotermikus adottságok 
 

Készítette: Góbor Attila 

 

 

3.1. Bevezetés 
 

Magyarország kedvező geotermikus adottságai közismertek. A Világ Energia 

Bizottság (World Energy Council) 2001. évi jelentése alapján Magyarország 

rendelkezik a legnagyobb felszín alatti termálvíz és geotermikus energia potenciállal 

Európában (alacsony és közepes entalpiájú vizek tekintetében). 

A hazai hőforrások, termálvizek hasznosítása több ezer évre tekint vissza. 

Magyarország adottságait tekintve geotermikus nagyhatalom, a talpunk alatt 

megbúvó potenciális energiamennyiség az USA és Kína társaságába repít minket a 

statisztikákban. Az, hogy a geotermikus adottságok áramfejlesztési célú hasznosítása 

még ma is „gyerekcipőben” jár, feltehetően a tájékozatlanságra és a fosszilis-energia 

lobbi erőteljes működésére vezethető vissza. 

 

 

3.2. Módszertan 
 

A geotermikus energia potenciál vizsgálatához az alábbi részterületek kerültek 

kidolgozásra. 

 

1. földtani meghatározottság – 3.3 fejezet – 

2. geotermikus energia hasznosítási lehetőségei – 3.4 fejezet – 

3. fenntartható hasznosítás – 3.5 fejezet – 

4. Magyarország geotermikus adottsága – 3.6 fejezet – 

5. Az Ister-Granum Eurorégió geotermikus adottsága – 3.7 fejezet – 

 

 

3.3. A geotermikus energia földtani meghatározottsága 
 

A geotermikus energia a bányászatról szóló 1993. évi XLVIII törvény 

meghatározása szerint a földkéreg belső energiája (földhő). Ez az energia a Föld 

belsejének hőtartalékát jelenti, ami döntően a földkéregben koncentrálódó hosszú 

felezési idejű radioaktív elemek (urán, tórium, rádium stb.) bomlásából származik. Az 

energia a felszín és a mélyebb rétegek közötti hőmérséklet-különbség miatt áramlás, 

sugárzás és vezetés révén fölfelé, a Föld felszíne felé igyekszik, felhasználás hiányában 

a légkörben felemésztődik. A felszín alatti hőmérséklet-növekedés mérőszámaként 

használt mutató a geotermikus gradiens, értéke 10-60 °C/km közötti. A geotermikus 

energiahordozók azok a különböző halmazállapotú anyagok, melyek a földkéreg belső 
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energiájának hőenergetikai célú hasznosítását lehetővé teszik. A geotermikus mező 

általában olyan földrajzi területet jelöl, ahol a felszínen geotermikus aktivitás 

észlelhető. A „vak” geotermikus mező esetében felszíni jelenségek nincsenek, de 

tudjuk, hogy a felszín alatt potenciálisan kiaknázható geotermikus energiakészletek 

rejlenek. A geotermikus mező ebben az esetben a felszín alatti tározó (rezervoár) 

felszíni vetületeként értelmezhető. A geotermikus rendszer elemei a hőforrás, a tározó 

és a szállító folyadék. Az utóbbi két elem adott esetben mesterséges is lehet. A 

geotermikus rendszer jellemző mutatója az entalpia (energiatartalom). A geotermikus 

energiaforrásokat kis, közepes és nagy entalpiájú vagy hőmérsékletű csoportokba 

sorolhatjuk. 

 

 

3.4. A geotermikus energia hasznosítása 
 

A geotermikus energia hasznosítása lehet közvetlen (pl. geotermikus 

közműrendszer, hőszivattyú) és közvetett (áramtermelési célú). Az energia 

hasznosítása szempontjából fontos a szállító anyag fázisa is (víz vagy gőz). A 0-30 °C-

os felszínközeli rétegek, sekély víztározók és tavak hőtartalmát gazdaságosan 

kiaknázhatóvá teszik a hőszivattyúk. Általában (Magyarországon is) a kifolyásnál 30 

°C-nál magasabb hőmérsékletű vizeket nevezik termálvíznek, ezt fürdőkben, 

uszodákban, valamint közösségi terek, üvegházak, raktárak, tornatermek stb. fűtésére 

használják. Áramtermelési célra legalább 100 °C körüli hőmérsékletű víz szükséges. 

1. ábra A geotermális energia hasznosításának lehetséges módjai a fluidum hőmérséklete szerint. 

(Forrás: Árpási M. 2002) 
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A földhőt hasznosító hőszivattyúk esetében csak a hőforrás természetes, a 

rendszer többi eleme mesterséges. A hőszivattyúk olyan berendezések, amelyek a 

környezetből hasznosítható hőfokszintű hőenergiát vonnak el, amelyet külső energia 

felhasználásával nagyobb hőmérsékletű, hasznosítható hővé alakítanak. A 

geotermikus földhőszivattyúk lehetnek zárt, illetve ha a víz közvetlenül bejut a 

hőszivattyúba, nyitott rendszerűek. A geotermikus áramfejlesztés hagyományos 

gőzturbinákkal vagy segédközeges (binér rendszerű) erőművekkel történik. Az 

előbbihez legalább 150 °C-os hőmérsékletre van szükség. A binér technológia 

alacsonyabb hőmérsékletű (akár 98 °C) termálvíz felhasználásával is elő tud állítani 

elektromos áramot. Ehhez egy másodlagos folyadékra van szükség, amely alacsony 

forráspontú és elegendő gőznyomású a rendelkezésre álló alacsonyabb hőmérséklet 

mellett is. Jelenleg kb. 3 km mélységig gazdaságos a geotermikus készletek 

kitermelése (ipari vagyon), a közvetlenül ez alatti tartalék vagyonnak tekinthető. A 

jelenleg elérhető technikai, technológiai szint mellett a 7 km-es mélység képviseli az 

alsó határt. 

 

 

3.5. A geotermikus készletek utánpótlódása és fenntartható 
hasznosítása 
 

A geotermikus energiát megújulónak tekinthetjük, mivel a földhő gyakorlatilag 

„korlátlan” mennyiségben áll rendelkezésre, valamint a geotermikus célból kitermelt 

hő és víz visszaáramlik, utánpótlódásuk a felhasználás helyén, emberi léptékkel 

mérhető időben megtörténik. Fenntartható egy termelés mindaddig, amíg az „a 

jelenlegi generációk igényeit úgy elégíti ki, hogy ezzel nem veszélyezteti az utána 

következő generációk lehetőségeit” (Brundtland Bizottság 1997). 

 

 

3.6. Magyarország geotermikus adottságai 
 

Magyarország területe, a Pannon-medence alatti különlegesen vékony, 60-100 

km-es litoszféra miatt sorolható geotermikus adottságait tekintve a világ élvonalába. 

Hazánk alatt a földkéreg vékonyabb (20-26 km), mint a világátlag (30-35 km), 

valamint a medencét jó hőszigetelő, nagy víztartalmú agyagos-homokos üledékek 

töltik ki helyenként több ezer méter vastagságban. A magyarországi geotermikus 

gradiens átlagosan 50 °C/km, a világátlag másfélszerese. A kedvező adottságokat jelzi 

a hőáramsűrűség (egységnyi felületen, egységnyi idő alatt átáramló hőmennyiség 

mutatója) értéke is: 80-120 mW/m2 (Dövényi és társai, 2002), az európai átlag 70-

90 mW/m2. Az ország területének 70%-án tárható fel 30 °C-ot meghaladó kifolyó 

hőmérsékletű víz. A 2000. január 1-i állapot szerint az országban nyilvántartott 30 

°C-nál melegebb vizet adó kutak száma: 1289 db. A kedvező adottságok ellenére – 

2006-os adatok alapján – mindössze három olyan kút van Magyarországon, ahol a 

felszínen mérhető hőmérséklet meghaladja a 100 °C-ot. 
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2. térkép Hévízkutak Magyarországon 

(Forrás: VITUKI, Térkép: Bába Imre) 

 

Hazánkban jelenleg 3,6 PJ a geotermális energia jelenlegi felhasználása, míg a 

potenciálisan felhasználható 10-50 PJ lehetne (Rakics, 2005). 

Az említett geotermikus gradiensnek megfelelően Magyarországon 1 km 

mélységben 60 °C, 2 km mélységben pedig már 110 °C a kőzetek és az azokban 

elhelyezkedő víz hőmérséklete. Ezek az értékek azonban a változatos földtani 

felépítésnek köszönhetően területenként igen jelentős eltérést mutatnak. 

Magyarország éves energiaigénye 1090 PJ (1,09 x 1018 J). A földhő 

hasznosításából származó energia jelenleg a teljes hazai energiaszükségletnek csak 

kb. 0,3 %-át teszi ki. A geotermikus energia-nyilvántartás alapján a könnyen elérhető 

mélységek által tárolt hőmennyiség 4,84 x 1021 J, ami hat nagyságrenddel nagyobb az 

eddig hasznosítottnál (2,46 x 1015 J). 

A geotermikus energiavagyon megfelelő kiaknázása számottevően hozzájárulhat 

a hazai energiaigény kielégítéséhez. A közvetlen hőhasznosítású, a hőszivattyús és a 

geotermikus erőművi hasznosítás a hazai energiaszükséglet kb. 10-15%-át fedezhetné. 

A geotermikus gradiens a Dél-Dunántúlon és az Alföldön nagyobb, a Kisalföldön 

és a hegyvidéki területeken kisebb, mint az országos átlag. 
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3.7. Az Ister-Granum Eurorégió és Komárom–Esztergom 
megye geotermikus adottságai 

 

A vizsgált terület nagyobbik nyugati része (a Gerecse és a dombsági 

környezetének aljzata) hideg karsztnak, kisebbik keleti része (a Pilis, a Visegrádi-

hegység és a Börzsöny aljzata) meleg (termál) karsztnak tekinthető. Komárom–

Esztergom megyében triász időszaki és miocén karbonátos (mészkő, tűzköves 

dolomit, dolomit) hévíztároló rendszer található (Komárom, Ács, Bábolna). Nógrád 

megyében földtani okok miatt nem alakulhattak ki hévízkészletek. Az ország fő 

hévíztároló képződményei a felsőpannon és a karbonátos mezozoikum itt nem 

fejlődött ki, az alaphegység pedig nagyrészt kristályos pala. Pest megye északi részén 

triász karbonátos és miocén homokkő rétegsorban található hévíz (Visegrád, 

Leányfalu). 

3. térkép Komárom-Esztergom megye és az Ister-Gránum Eurorégió területén található hévízkutak. 

Nagyobb mélységben azonban már elsimulnak a területek különböző jellegéből 

adódó különbségek, és 1000 m-es mélységben 40 °C körüli, 2000 m-es mélységben 

80 °C körüli, 3000 m-es mélységben 120 °C körüli hőmérsékletek mérhetőek a terület 

egészén. Ebből következik, hogy a vizsgált terület – a jelenlegi gazdasági 

környezetben – közvetlen energiatermelésre (elektromos áram) alkalmatlan. Az itt 
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található geotermikus energiavagyont főként kommunális és agrár célokra (épületek, 

üvegházak fűtésére, szárításra, balneológia) érdemes alkalmazni. 

2. ábra: A területre jellemző hőmérséklet eloszlás a felszíntől számított 1950m mélységben 

(Forrás: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2008) 

3. ábra: A területre jellemző hőmérséklet eloszlás a felszíntől számított 2950m mélységben         

(Forrás: Eötvös Loránd Geofizikai Intézet, 2008)
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4. Napenergia 
 

Készítette: dr. Munkácsy Béla 

 Borzsák Sarolta 

 Egri Csaba 

 

 

4.1. Bevezetés 
 

A napenergiában rejlő potenciálok kapcsán látni kell, hogy azt nagyban 

befolyásolja az a tényező, milyen a vizsgált terület beépítettsége, és ebből fakadóan 

mekkora a számítások során vizsgálat területek nagysága. Jelen elemzés kiinduló 

pontja az volt, hogy természeti (mezőgazdasági művelés alatt álló, erdővel borított) 

területek nem kerültek a vizsgált adatok sorába, hiszen  bár külföldi példák akadnak 

rá  valószerűtlen, hogy ezeken a területeken napenergia hasznosításával kapcsolatos 

projektek jöjjenek létre a közeljövőben. A vizsgálatok így elsősorban a mesterséges 

felszínekre koncentrálódtak. 

 

 

4.2. Módszertan 
 

A felmérés során az alábbi munkafolyamatok valósultak meg, melyek alapján a 

potenciálbecslés elvégezető volt. 

 

1. Mintaterületek kijelölése – 4.3 fejezet – 

2. Légifelvétel-elemzés – 4.4 fejezet 

3. Az eredmények értékelése – 4.5 fejezet - 

4. Az eredmények extrapolálása – 4.6 fejezet - 

5. Következtetések – 4.7 fejezet - 

6. Nemzetközi összehasonlítás – 4.8 fejezet - 

 

 

4.3. Mintaterületek kijelölése 
 

A felmérés során az alábbi mintaterületek kerültek kijelölésre: 

- Dorogi Kistérség, valamint Esztergom; 

- a Dorogi Kistérség 15 települése: Annavölgy, Bajna, Csolnok, Dág, 

Dorog, Epöl, Kesztölc, Leányvár, Máriahalom, Nagysáp, Piliscsév, 

Sárisáp, Tokod, Tokodaltáró, Úny. 
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4.4. Légifelvétel-elemzés 
 

A mintaterület valamennyi településére elkészült egy légifelvételek elemzésére 

alapozott vizsgálat. A felhasznált légifelvételek 0,5 méteres felbontású, 2005-ben 

készült, tömörítetlen ortofotók, amelyeken a digitalizálási feladatok ArcView 3.2 

szoftver segítségével történtek. A településeken minden olyan lakóépület belekerült a 

számításba, amelyen a tető alkalmas a napenergia hatékony hasznosítására, vagyis 

déli tájolású, vagy tájolása attól keleti vagy nyugati irányban 45°-ban eltér (a 

tetőgerinc 45-135°). A paramétereknek megfelelő tetőfelületek pontos kiválasztása a 

GPS Pathfinder Office 2.90 szoftverrel történt. A további elemzések megkönnyítése 

érdekében a ferde és lapos tetők jelölése egymástól eltérő, illetve az egy épületen 

található esetlegesen több felület összevonva került az adatbázisba. A kapott 

eredményeket a 7-es táblázat összegzi. 

 

 

Település 

Összes 

lakás 

(db) 

Alkalmas 

háztetők 

(db) 

Alkalmas 

háztetők 

(%) 

Összes 

tetőterület 

(m2) 

Átlagos 

tetőterület 

(m2) 

Maximális 

tetőterület 

(m2) 

Annavölgy 450 129 29 8048 62 371 

Bajna 720 389 54 23848 61 436 

Csolnok 1182 809 68 42385 52 538 

Dág 352 295 84 18208 62 362 

Dorog 5152 1068 21 120564 113 4385 

Epöl 250 124 50 5397 44 177 

Esztergom   2550   293236 115 6903 

Esztergom Kv.   976   69234 71 2910 

Kesztölc 1020 541 53 27228 50 397 

Leányvár 650 289 44 11466 40 190 

Máriahalom 240 106 44 6528 62 474 

Nagysáp 500 284 57 12050 42 201 

Piliscsév 910 487 54 17532 36 958 

Sárisáp 1100 611 56 29475 48 984 

Tokod 1620 520 32 23313 45 454 

Tolkodaltáró 1010 455 45 28892 63 359 

Úny 268 198 74 11166 56 729 

7. táblázat A napenergia hasznosítására alkalmas tetőfelületek Esztergomban és a Dorogi Kistérségben 
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1. kép Napenergia hasznosításra alkalmas tetőfelületek a Dorogi Kistérségben és Esztergom területén 
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4.5. Az eredmények értékelése 
 

A vizsgálat megállapításait összegző 7. táblázat segítségével az alábbi 

eredmények állapíthatók meg. 

 

I. A napenergia hasznosítás kapcsán számításba vett épületek aránya 21% és 84% 

között változik. A nagyon alacsony értékek két tényezőre vezethetők vissza. 

 

a. Dorog esetében a statisztikai adatok szerint a lakások száma 5152, az 

alkalmas épületek száma 1068. Figyelembe kell azonban venni, hogy a 

városias beépítésből fakadóan az épületek jelentős része nem egy, 

hanem több lakást jelent. Erre utal az is, hogy az alkalmas tetőfelületek 

átlagos területe a falvakra vonatkozó adatoknak mintegy kétszerese. Ha 

figyelembe vesszük az ebből fakadó torzítást, akkor a napenergia-

hasznosítás szempontjából számításba vehető épületek tekintetében 

átlagértéknek 53% adódik. 

 

b. Az alacsony értékek a falusias beépítettségű települések esetében arra 

hívják fel a figyelmet, hogy  

- a kedvezőtlen településszerkezet,  

- a rosszul kialakított utcahálózat és 

- a hibásan tervezett telekbeosztás 

következtében az épületek többsége sajnos nem rendelkezik délies 

kitettségű tetőfelülettel. A falvak esetében az 50% alatti értékek 

egyértelműen alacsonynak tekintendők és a fenti problémák 

valamelyikével magyarázhatók. Az elemzés végeztével látható, hogy 

ilyen problémával küzdenek az alábbi települések: 

- Annavölgy  29% 

- Tokod  32% 

- Máriahalom 44% 

- Leányvár  44% 

- Tokodaltáró 45% 

- Epöl   50% 
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2. kép Napenergia-hasznosításra kevéssé alkalmas településszerkezet és utcahálózat Máriahalmon. 

 

II. Az napenergia hasznosítására alkalmas tetőfelületek átlagos területe 

településenkénti bontásban 36 m2 (Piliscsév) és 115 m2 (Esztergom) között 

változik. A vizsgált mintaterületen átlagértéknek 53 m2 adódik, ha nem 

vesszük számításba a nagyobb települések adatait, amelyek torzítanak abból 

fakadóan, hogy ott az épületek egy részében több lakás is van. Lényeges 

momentum, hogy a napelemes villamosenergia-termelés esetében 

családonként 4 kW teljesítményű rendszerek kialakítása tekinthető 

általánosnak, ami a jelenlegi technológia figyelembe vételével mintegy 30 m2 

tetőfelületet igényel. A használati melegvíz igény fedezésére 4-6 m2-nyi 

napkollektor beépítésével kell számolni. A fenti területszükséglettel a nyári 

időszakban 80-100% között lehet fedezni egy átlagos magyar család villamos 

energia és melegvíz igényét, a téli időszakban ennél alacsonyabb, 20-40%-kal 

lehet számolni. 
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3.kép Napenergia-hasznosításra alkalmas településszerkezet Dágon. 
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4.6. Az eredmények extrapolálása 
 

A kapott eredményeket extrapolálhatjuk az Ister-Granum Eurorégió teljes 

területére. Az Eurorégió magyarországi területe 3073,5 km2, amely 53 települést 

foglal magába, ahol mintegy 56.542 lakóépület található. Ha a fentiekben kiszámított 

adatokat alkalmazzuk, akkor a lakóépületek 53%-a rendelkezik délies kitettségű 

tetőfelülettel, vagyis összesen 29.967 épület. Az átlagos 53 m2-es tetőterülettel 

számolva az Eurorégióban  csak az épületeket figyelembe véve  mintegy 1.588.000 

négyzetméter felület áll rendelkezésre a napenergia hasznosítására. 

4. kép Ideális adottságú településszerkezet (Esztergom).
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4.7. Következtetések 
 

A napenergia hasznosítására kidolgozott különféle technológiák segítségével az 

előző lépésben kapott, közel 1,6 millió négyzetméternyi felületen természetesen más-

más hatásfok elérésével, más-más típusú másodlagos energiahordozó állítható elő. 

Ha a napelemes villamosenergia-termelésre számítunk technikai potenciált, akkor  

7,5 m2/kW átlagos teljesítménnyel számolva  csak az épületekre számítva mintegy 

210 MW villamos teljesítmény adódik. Ezt figyelembe véve megállapítható, hogy a 

térségben csak a meglévő épülethálózat napenergia-hasznosításra alkalmas 

elemeinek felhasználásával éves szinten több mint 180 000 MWh villamos energia 

állítható elő (Bletterie, B. – Heidenreich, M. 2003). Az Eurorégióban élő 152 - 153 

000 főre vetítve ez lakosonként körülbelül 1,1-1,2 MWh/év eredményt ad. Európa 

nyugati és északi országaiban az átlagfogyasztó 0,5-1 MWh/év villamos energiát 

használ fel (Nørgård, J. S. 1995), vagyis megállapítható, hogy a tavasztól őszig terjedő 

időszakban a mégoly szerény hatékonyságú napelemek is képesek volnának 100%-

ban biztosítani az Eurorégió lakosságának villamosenergia-szükségletét. A téli 

félévben körülbelül 20-40%-os arányban lehetne a napelemekkel termelt villamos 

árammal számolni. 

Ugyanez napkollektoros melegvíz-előállításra számolva a magasabb hatásfokból 

fakadóan jóval kedvezőbb eredményt ad. 1,5 m2/kW (rendszerenként ez körülbelül 5 

m2 helyigény jelent) átlagos teljesítményt figyelembe véve az Eurorégióban található 

épületek tetőfelületén kb. 1000 MW teljesítményű napkollektor helyezhető el. A 

használati-melegvíz igény ilyen berendezésekkel a nyári félévben 100%-ban a téli 

félévben 20-40%-ban fedezhető. 

A levegős kollektorok 4 m2/kW teljesítménnyel segítenek rá a fűtésre az ősztől 

tavaszig terjedő időszakban. A technikai potenciáljuk tehát hozzávetőlegesen 400 

MW az Eurorégió magyarországi területén. A levegős és folyadékos napkollektorok 

együttes alkalmazásával nem csak a használati melegvíz-igény, de akár a fűtési 

energiafelhasználás 30-40%-a is kiváltható. 

Az előzőekben bemutatott adatok csak a háztetőkre vonatkoznak. Ha teljes képet 

akarunk kapni a valódi lehetőségekről, látnunk kell, hogy további alkalmazásokat is 

figyelembe vehetünk. 

 

a) Az épületek déli oldalának függőleges felületei is alkalmasak kollektorok 

elhelyezésére (a levegős kollektorokat például általában ide építik be). E 

tekintetben ugyancsak vissza kell utalni a vizsgálat 4.5-ös fejezetében tett 

megállapításra, miszerint a települések egy része a településszerkezetből 

adódóan kifejezetten kedvező adottságokkal rendelkezik (pl. kiemelkedősen jó 

helyzetű Dág), más része azonban inkább hátrányos helyzetben van (pl. 

Annavölgy, Tokod). 

b) Az épületek átgondolt tájolásával megvalósítható a napenergia passzív 

hasznosítása is, amely alapesetben nem igényel semmiféle gépészeti 
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megoldást. E tekintetben is igazak az épületállomány tájolásából fakadó 

előnyös vagy hátrányos helyzetek. 

c) Az épületek mellett figyelembe vehetünk más objektumokat is, például az út- 

és vasúthálózat elemeit. Európában több mint 20 helyszínen működik zajvédő 

falakba integrált napelemes rendszer. A legközelebbi az ausztriai Gleisdorf 

térségében (Graz közelében) az A2/E59 jelzésű autópálya mellett található, 

amely 101 kW teljesítményű, 1300 méter hosszúságú és 86 000 kWh/év 

villamos energia termelésére alkalmas (Bletterie, B. – Heidenreich, M. 2003). 

Ennek jellemzőit figyelembe véve megállapítható, hogy az Eurorégió 

magyarországi területén is igen jelentős további fotovillamos kapacitással 

számolhatunk – annak ellenére, hogy a domborzati adottságokból fakadóan az 

úthálózat nem az energetikai szempontból ideális K-Ny, hanem DK- ÉNy 

csapásirányú. A leginkább kedvezőek ebből a szempontból a Duna mellett 

található utak, ahol a fekvés és a települések sűrűsége is indokolja az efféle 

beruházásokat.  

 

 

4.8. Nemzetközi összehasonlítás 
 

A folyadékos napkollektorokra vonatkozó társadalmi-gazdasági potenciál 

számítására nemzetközi összehasonlítást készítettünk. Ehhez olyan országot érdemes 

választani, amely élen jár az adott technológia meghonosításában, elterjesztésében. 

Ausztriai ugyan gazdasági szempontból jóval kedvezőbb helyzetben van mint hazánk, 

de ez  mint számos a megújuló energiaforrások témaköréből vett nemzetközi példa 

mutatja  nem feltétlenül jelenti azt, hogy nem volnának elérhetők a gazdagabb 

országokra jellemző mutatók. Különösen annak tükrében tehető meg az 

összehasonlítás, hogy természeti adottságaink kedvezőbbek, mint a szomszéd 

országé. Ausztria esetében 25,2 kWth /1.000 fő (ESTIF 2007) a folyadékos 

napkollektorokra vonatkozó mutató (ezzel Európában a napenergetika szempontjából 

különösen kedvező mediterrán térségben fekvő Ciprus után az első). Az Eurorégió 

152.664 lakosára vetítve tehát  egy kedvező szabályozási rendszerrel  3.847 kW 

(3,85 MW) kollektorkapacitás volna kiépíthető egy hozzávetőlegesen 15 éves időszak 

alatt  ezt tekinthetjük az Eurégió 2020-ra vonatkozó társadalmi-gazdasági 

kapacitásának. A teljesítményt kollektorfelületre átszámítva ez mintegy 5.500 m2-t 

jelent (0,7 kWth/m2). Mindez nagyságrendileg megegyezik a 2006-ra vonatkozó 

magyarországi adattal, ahol a teljes kollektorkapacitás 4.375 kWth (ESTIF 2007).  

A fotovillamos rendszerek tekintetében Luxemburg vezeti az európai listát 58 

W/fő kapacitással, Ausztria a negyedik helyen áll mindössze 2 W/fő mutatóval 

(Refocus 2005). A listavezető ország adatainak tükrében 8.854,512 kW (8,9 MW) 

fotovillamos kapacitás volna kiépíthető 15-20 éves időtávlatban. Ugyanez Ausztria 

adataival összevetve már csak mintegy 300 kW-os kapacitást, társadalmi-gazdasági 

fotovillamos potenciált jelent.  
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4.9. Ajánlás 
 

Lényeges adalék a kutatás eredményeinek összefoglalása kapcsán, hogy 

számításokban nem lettek figyelembe véve az olyan esetlegesen korlátozó tényezők, 

mint például a villamos hálózat. Ennek egyik oka, hogy a napelemek szigetüzemben is 

működtethetők, másfelől pedig a hálózat terhelhetőségével kapcsolatos aggodalmak 

komolyan megkérdőjelezhetők, vitathatók. Ez utóbbi tekintetében nyilvánvalóan 

olyan műszaki problémával állunk szemben, amely felkészült, az európai 

megoldásokat ismerő szakemberek és megfelelő tőke bevonásával könnyen 

orvosolható. 

A kutatás kapcsán feltárt összefüggések elemzésével a jövőre vonatkozóan az 

alábbi lehetőségek vázolhatók. 

Pusztán a napenergia alkalmazások már a jelenlegi technológiai színvonal 

mellett is igen komoly lehetőséget kínálnak az energiaigények fedezésére. A 

gazdaságossági megfontolásokat figyelembe véve a levegős és folyadékos 

napkollektorok elterjedése mindenképpen támogatásra érdemes. Minden olyan 

szabályozó mechanizmus, amely ezt hátráltatja folyamatos, indokolatlan terhelést 

jelent a környezet számára. Éppen ezért megfontolásra érdemes a nemzeti szintű 

gazdasági szabályozás átalakítása, a gázár-kompenzáció megszüntetése és a források 

átcsoportosítása a megújuló erőforrások támogatására. Ugyancsak érdemes 

átgondolni és esetlegesen felülbírálni a jogi szabályozás olyan elemeit, amelyek 

jelenleg például Esztergom városában műemlékvédelmi érdekre hivatkozva 

akadályozzák a napenergiás alkalmazások megvalósítását. Európa más országaiban 

számos példa van arra, hogy még kiemelt műemléki védettséget élvező, a nemzetközi 

turizmus érdeklődésére is számot tartó épületekre is napelemeket, vagy 

napkollektorokat szereltek (pl. Berlin szimbolikus épülete, a német parlamentnek is 

helyet adó Reichstag). 
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5. kép Napenergia-hasznosításra ideális utcaszerkezet és épületelrendezés Esztergom belvárosában. 

 

Ugyancsak lényeges, hogy a településszerkezet, az utcahálózat, a telkek 

kialakításánál, a házhelyek kijelölésénél a rendezési tervek vegyék figyelembe a 

napenergia hasznosításának szempontjait. Ezáltal lehetővé válik az aktív és passzív 

napenergia alkalmazások beépítése, amely által  mint néhány példa ma is igazolja  

más megújuló erőforrás bevonásával (pl. biomassza) már az átlagos keresetű 

fogyasztó számára is elérhetővé válik az, hogy a háztartási energiafogyasztásuk 70-

90%-a környezetkímélő, megújuló forrásra támaszkodjon. 
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5. Szélenergia 
 

Készítette: dr. Munkácsy Béla 

 Borzsák Sarolta 

 

 

5.1. Bevezetés 
 

Az Ister-Granum Eurorégió szélenergia-potenciáljainak vizsgálata kapcsán az 

elsődleges cél a potenciálok, vagyis a maximális lehetőségek feltárása volt. A vizsgálat 

során elsősorban a szélerőművekre vonatkozó jogszabályi korlátozások voltak azok a 

tényezők, amelyeket a számítások során figyelembe kellett venni, és ez alapján 

lehetett a kiépíthető turbinakapacitásra vonatkozóan az elemzéseket elvégezni. A 

területhasználatra fókuszáló munkában a szélklíma, és ebből fakadóan a turbinák 

által esetlegesen megtermelhető villamos energia mennyisége részletesen nem került 

vizsgálat alá. A vizsgálat végső célja az volt, hogy meghatározzuk azokat a területeket 

az eurorégióban, ahol egyáltalán szóba jöhet szélerőművek telepítése.  

 

 

5.2. Módszertan 
 

A területek lehatárolása a Környezetvédelmi Minisztérium Természetvédelmi 

Hivatalának állásfoglalását (KvVM-TVH, 2005) és egyéb az engedélyezési eljárással 

összefüggő szempontokat figyelembe véve, térinformatikai eszközök segítségével 

kerültek meghatározásra. A felmérés során az alábbi munkafolyamatok valósultak 

meg, melyek alapján a potenciálbecslés elvégezető volt. 

 

1. Területek lehatárolása – 5.3 fejezet – 

2. A térképek egymásra illesztése – 5.4 fejezet 

3. Az eredmények értékelése – 5.5 fejezet - 

 

 

5.3. Területek lehatárolása 
 

A KvVM-TVH állásfoglalása alapján szélerőmű telepítése az alábbi területeken 

nem javasolt. 

 

„Elhelyezést kizáró okok 

Szélerőmű telepítése nem javasolt: 

- ökológiai hálózat területein: védett természeti területeken, ezek védőövezetén, 

természeti területeken, (ex lege védett területeken, védett értékeken, valamint 

felszín alatti védett természeti érték esetén azok felszíni vetületének területén 
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sem) és az ökológiai folyosókon (1996. évi. LIII. tv a természet védelméről 22-

52 §, 2003. évi XXVI. törvény az Országos Területrendezési Tervről 13 §, 17-19 

§); 

- fokozottan védett, tömegesen előforduló védett állatfajok élő-, táplálkozó- és 

fészkelőhelyén, vonulási útvonalain és azok közvetlen környezetében (1996. 

évi. LIII. tv a természet védelméről 8-14 §, 43 §, 1990/7. Nemzetközi Szerződés 

a környezetvédelmi minisztertől EGYEZMÉNY az európai vadon élő növények, 

állatok és természetes élőhelyeik védelméről, Berni egyezmény); 

- fokozottan védett, illetve tömegesen előforduló védett növényfajok, 

növénytársulások élőhelyein (1996. évi. LIII. tv a természet védelméről 16-18§, 

42 §, 1986. évi 6. törvényerejű rendelet a vándorló vadon élő állatfajok 

védelméről szóló egyezmény kihirdetéséről, Bonni Egyezmény, 1990/7. 

Nemzetközi Szerződés a környezetvédelmi minisztertől EGYEZMÉNY az 

európai vadon élő növények, állatok és természetes élőhelyeik védelméről, 

Berni egyezmény); 

- nemzetközi szerződés hatálya alá tartozó területeken (Ramsari Egyezmény: 

1993. évi XLII. törvény a nemzetközi jelentőségű vadvizekről, különösen mint 

a vízimadarak tartózkodási helyéről…, 275/2004 (X.8.) Korm. rend. az európai 

közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről, Bioszféra 

Rezervátum: 1996. évi. LIII. tv a természet védelméről 29 §); 

- tájvédelmi szempontból értékes védett épületek, építmények közelében (1996. 

évi. LIII. tv a természet védelméről 7 §); 

- egyedi tájértékekhez tartozó területeken (1996. évi. LIII. tv a természet 

védelméről 7 §); 

- kiemelkedő jelentőségű tájképi értékekkel rendelkező területeken vagy 

tájképvédelmi övezetekben (1996. évi. LIII. tv a természet védelméről 7 §, 

2003. évi XXVI. Törvény az Országos Területrendezési Tervről 21 §); 

- érzékeny természeti területeken (egyedi indokoltság esetében: 2/2002. (I. 23.) 

KöMFVM együttes rendelet az érzékeny természeti területekre vonatkozó 

szabályokról).” 

 

 

A területek leválogatása az Arcview térinformatikai alkalmazásokra készült 

számítógépes program segítségével több lépésben történt. A munka elsősorban a 

Környezet- és Természetvédelmi Minisztérium „www.termeszetvedelem.hu” 

honlapján található, legfrissebb adatok alapján készült. 

 

 

5.3.1. Első lépésben lehatárolt területek 

 

- Beépített terület (városok és falvak belterületei); 

- Védett természeti terület (nemzeti park, tájvédelmi körzet, 

természetvédelmi terület, helyi védettségű természeti területek, 
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Nemzeti Ökológiai Hálózat); 

- A Nemzeti Agrár-környezetvédelmi Program keretében kijelölt érzékeny 

természeti terület; 

- Az Európai Unió kezdeményezésére létrehozott Natura 2000 terület. 

4. térkép: A természetvédelmi szempontból védelmet élvező területek és erdők az eurorégió 

magyarországi területén 

 

5.3.2. Második lépésben lehatárolt területek 

 

1:10 000-es méretarányú topográfiai térkép alapján bedigitalizálásra kerültek 

azok a vonalas létesítmények, amelyekre tekintettel kell lenni a szélerőművek 

telepítésénél: 

- úthálózat; 

- vasúthálózat; 

- légvezetékek. 

 

 

5.3.3. Harmadik lépésben lehatárolt területek 

 

Az érintett három megye, Komárom-Esztergom, Pest, és Nógrád megye 

településrendezési tervei alapján leválogatásra kerültek a tájképi védelem alá eső 

területek. 
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5.3.4. Negyedik lépésben lehatárolt területek 

 

Külön szempontként figyelembe lett véve az Országos Területrendezési Tervben 

foglalt tájképvédelmi zónák. 

 

 

5.3.5. Ötödik lépésben lehatárolt területek 

 

Az egyes leválogatott területekhez különböző nagyságú puffer zónákat kell 

rendelni, ahová például környezet-egészségügyi megfontolásból nem telepíthetők 

szélturbinák (zajhatás, dőlés stb). Az egyes pufferzónák nagysága  a gyakorlathoz 

alkalmazkodva  egy korábbi tanulmányban már alkalmazott rendszernek 

megfelelően (Munkácsy B. - Kovács G. – Tóth J. 2007) az alábbiak szerint lett 

figyelembe véve. 

 

 

Elem neve Használt védőzóna 

közút 250 méter 

vasút 250 méter 

távvezeték 250 méter 

lakott terület 400 méter 

nemzeti park 1000 méter 

természetvédelmi terület 1000 méter 

tájvédelmi körzet 1000 méter 

természeti terület 1000 méter 

natura 2000 1000 méter 

erdő 250 méter 

tájképvédelem 0 méter 

vízrajz 0 méter 

8. táblázat A vizsgálat során használt védőzónák 

 

 

5.3.6. Hatodik lépésben lehatárolt területek 

 

Ellenőrzésként még megvizsgáltuk, hogy az egységes európai felszínborítási 

adatbázis, a CORINE alapján mely további területek (pl. tanyák, fasorok) nem 

alkalmasak szélerőművek telepítésére. Ezekhez egységesen 200 m-es puffert adtunk. 
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5. térkép: Pest megye Területrendezési tervének szélenergetikára vonatkozó térképlapja - a vizsgálati 

területet ábrázoló kivágat 

 

5.4. A térképek egymásra illesztése 
 

Az előző lépésekben alkalmatlannak minősített területek a megfelelő pufferekkel 

együtt a mintaterületre lettek vetítetve. A fennmaradt területek a jogszabályok szerint 

alkalmasak szélerőművek telepítésére az Ister-Granum Eurorégióban. Hangsúlyozni 

kell, hogy a tanulmányunkban alkalmasnak minősített területek csupán elvileg és 

jogszabályilag felelnek meg a felállított kritériumoknak. Az egyes területeket valódi 

alkalmasságát részletes helyszíni vizsgálattal lehet csak megállapítani. Az elemezés 

helyességét támasztja alá Pest megye Területrendezési Terve, amely tartalmaz egy 

3.01 számú térképlapot, ami kifejezetten a szélenergetikai hasznosítás szempontjából 

vizsgálja a megye területét, és a vizsgálati területünkön sehol sem jelöl alkalmas 

helyszíneket (a többi rendezési terv nem tartalmaz kifejezetten szélenergetikai 

hasznosításra vonatkozó térképeket). 

 

 

5.5. Az eredmények értékelése 
 

A munka egyes fázisait tekintve az alábbi részeredményekről lehet beszámolni. A 

védett természeti területek (az eurorégió keleti térségében elsősorban a Duna-

Ipoly Nemzeti Park, a nyugati térségben a Natura 2000 és az érzékeny természeti 

területek) már önmagukban is komoly korlátozó tényezőként jelennek meg, így ezeket 
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berajzolva mindössze 7,74 km2-nyi terület „maradt versenyben”. További 6,63 km2 

olyan terület is kiesik, ahol a megyei területrendezési tervekben rögzített 

tájképvédelem a kizáró ok  így már csak 1,1 km2 olyan terület maradt, amely 

jogszabályilag még mindig alkalmasnak bizonyul. Ha az utolsó lépésben az Országos 

Területrendezési Tervben foglalt országos jelentőségű tájképvédelmi 

területeket is figyelembe vesszük, akkor csaknem minden maradék terület kiesett, 

hiszen az teljes egészében védettnek tekinti az eurorégió keleti felét. Végeredményben 

megállapítható, hogy  egy Tinnye közelében található 0,07 km2-es (7 hektáros) 

foltcsoport kivételével  az Ister-Granum Eurorégió területén a jelenlegi jogszabályi 

feltételek nem teszik lehetővé az ipari méretű szélturbinák telepítését. 

 

6. térkép  Az Országos Területrendezési Terv országos jelentőségű tájképvédelmi területeit ábrázoló 

térképlapjának a vizsgálati térséget ábrázoló kivágata 

 

Ez különösen annak tükrében tekinthető döbbenetes eredménynek, hogy a 

kutatási határokat 50-60 km-rel nyugat felé eltolva, gyakorlatilag Komárom-

Esztergom megye területére alkalmazva ugyanezt a szűrést, csaknem 200 km2-nyi 

potenciális terület áll rendelkezésre. 

 



MEGÚJULÓ ENERGIA MEGÚJULÓ HATÁRVIDÉK 

39 

7. térkép: Az Ister-Granum Eurorégió magyarországi területén található tájképvédelmi területek és az 

egyéb jogszabályok alapján szélturbina telepítésére alkalmas területek 

 

 

5.6. Ajánlás 
 

Az Ister-Granum Eurorégió magyarországi részének technikai szélenergia-

potenciálja a jelenlegi jogszabályok szerint gyakorlatilag 0 MW, így a térségre a 

társadalmi-gazdasági potenciál számítása sem értelmezhető. Természetesen ismerve 

az ökológiai válsághelyzet súlyosságát, a biodiverzitás megőrzése szempontjából 

kulcsfontosságú területek védelmének létjogosultsága nem is kérdéses. Ám a villamos 

energia által biztosított energiaszolgáltatásokról és kényelemről hazánk lakossága 

sem hajlandó lemondani, az energiát tehát valamilyen környezetkímélő 

technológiával a jövőben is elő kell állítani. Éppen ezért merül fel a kérdés, hogy 

meddig tartható életben egy olyan szabályozási rendszer, amely az eurorégió 1.345,68 

km2-es magyarországi területén mindössze 0,07 km2-nyi területen teszi lehetővé a 

környezetkímélőnek tekinthető szélturbinák telepítését. Ennek következtében 

javasolt a jelenlegi szabályozási mechanizmust felülvizsgálni (éppen a 

természetvédelem érdekében), hiszen a környezetre és természetre gyakorolt hatások 

tekintetében a kutatások egyértelműen alátámasztják hogy a villamos energia 

előállítására szolgáló technológiák közül a szélerőművek okozzák a legkisebb 
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környezeti problémát (pl. EU ExternE kutatási programja), így ezek magyarországi 

térnyerésének támogatása indokolt. Így van ez akkor is, ha tudjuk, hogy a szélklíma 

tekintetében hazánk nem éppen a legideálisabb adottságokkal rendelkezik. Látni kell 

ugyanis, hogy a hazánkkal azonos szélosztályba tartozó délkelet-német térség 

(Archer, C. L. – Jacobson, M. Z. 2005)  részben a technológiai fejlesztéseknek, 

részben a szabályozási háttér támogatásának köszönhetően  ma a szélenergetika 

tekintetében a világon a leggyorsabban fejlődő területek egyike (Ender, C. 2007).  

Fontos mérföldkőnek tekinthető, ha a szélturbinák telepítése kapcsán 

hazánkban is mielőbb bevezetésre kerül a németországihoz hasonló, tudatos területi 

tervezés (Munkácsy B. 2004). Ennek alapelemei persze léteznek, hiszen rendezési 

tervek minden megyében készülnek, azonban ezek a vizsgált téma kapcsán legfeljebb 

iránymutatásul szolgálnak, de nem kötelező erejűek. Ez már önmagában is probléma, 

ám sajnos a területrendezési tervek készítésekor sem minden esetben veszik 

tudomásul a hatóságok elvárásait, így a tervek ezeknek nem mindig felelnek meg 

(lásd Győr-Moson-Sopron megye területrendezési tervét, ahol a térképen ábrázolt 

szélturbina-helyszínek több mint fele ÉTT és Natura 2000 területekre esik). A területi 

tervezés módszerével talán a kutatás során felszínre került probléma (miszerint nincs 

jogszabályoknak megfelelő turbinahelyszín az eurorégióban) is orvosolható volna, 

hiszen ha a hatóságok jobban kontrollálhatnák a szélturbina-telepítésre történő 

helykijelölést, talán könnyebb volna kompromisszumos megoldásokat találni egy 3-5 

km2 kiterjedésű foltcsoport lehatárolására, ahol  a jelenlegi technológia figyelembe 

vételével  mintegy 30-50 MW-nyi turbinateljesítmény mégis kiépíthető volna.  
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6. Vízenergia 
 

Készítette: dr. Munkácsy Béla 

 Borzsák Sarolta 

 Egri Csaba 

 

 

6.1. Bevezetés 
 

Az Ister-Granum Eurorégió vízenergia-potenciáljainak vizsgálata kapcsán az 

elsődleges cél a potenciálok, vagyis a maximális lehetőségek feltárása volt.  A 

vizsgálatok során elsősorban a kiépíthető turbinakapacitásra vonatkozó lehetőségek 

kerültek elemzésre, illetve ezek pontosítása történt meg a korlátozó szempontok 

figyelembe vételével.  

 

 

6.2. Módszertan 
 

A vízenergia alkalmazására a vizsgált térségben több elméleti lehetőség van: 

1. a Duna folyó vízenergiájának felhasználása nagyberendezéssel – 6.3 – 

fejezet; 

2. a szivattyús-tározós vízerőművek létesítése – 6.4 – fejezet; 

3. az összes vízfolyás energiájának felhasználása kisberendezésekkel (1 

MW alatt) – 6.5 – fejezet. 

 

 

6.3. Duna vízenergiájának felhasználása 
 

Látni kell, hogy a vízenergia-hasznosítás alapkérdései a rendelkezésre álló 

vízmennyiség (amely az egy időegységre eső vízhozammal írható le), illetve a 

domborzati viszonyokban rejlő relief energia (vagyis az esés).  Duna tekintetében a 

vízhozam a teljes vizsgált szakaszon alkalmas volna az energetikai hasznosításra, ám 

az esés tekintetében a helyzet már némileg árnyaltabb. A legkedvezőbb ebből a 

szempontból a Dunakanyar térsége, ahol a folyó futása felgyorsul. Az ebben a 

térségben tervezett vízerőmű környezeti hatásait több szervezet, köztük a Magyar 

Tudományos Akadémia is vizsgálta, ám az elemzések nem zárultak megnyugtató 

eredménnyel. A jelen tanulmányhoz készített 8-as számú térkép is világosan mutatja, 

hogy a vizsgált terület természetvédelmi szempontból szinte teljes egészében védelem 

alatt áll, és egyben ez a folyamrész a magyarországi Duna-szakasz egyik legértékesebb 

része.  
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8. térkép: Komárom-Esztergom megye és az Ister-Granum Eurorégió magyarországi részének védett 

területei 

 

A természetvédelmi szempontból ezen jelentésnél is nagyobb térségre, 

gyakorlatilag szinte a teljes általunk vizsgált szakaszra kiterjednek a különféle megyei 

és országos jelentőségű tájképvédelmi zónák, amelyek ugyancsak nem egyeztethetők 

össze egy olyan nagyteljesítményű vízerőmű telepítésével, amely átformálná a 

Dunakanyar képét. Különösen igaz ez akkor, ha figyelembe vesszük, hogy egy ilyen 

léptékű beruházás valójában nagyságrendileg 100 km-es szakaszon rendezi át a 

természeti és tájképi viszonyokat. 

 

 

6.4. Szivattyús-tározós vízerőművek létesítése 
 

Hasonló a helyzet a szivattyús-tározós erőművek telepíthetőségével. Egy ilyen 

beruházás kifejezetten jelentős, több 100 méteres szintkülönbséget feltételez egy igen 

korlátozott földrajzi térben, amely adottság ugyancsak itt, a Dunakanyar térségében 

állna rendelkezésre. Emellett szükség volna egy nagy kapacitású tározó térre, ahová a 

vizet völgyidőszakban (az éjszakai órákban, amikor kicsi a villamosenergia-

fogyasztás) fel lehetne termelni. Mivel ez a Duna mindkét oldalán csak nemzeti parki 

terület kárára volna megvalósítható, ezért a vizsgált terület ilyen beruházás 

megvalósítására sem alkalmas.  
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Megvalósítható azonban az érintett folyószakaszon a régi hajómalmokhoz 

hasonlóan néhány kisebb teljesítményű, hajóra telepített turbina elhelyezése. Ezek a 

táj képét jelentősen nem befolyásolnák, hiszen a Duna látványához a hajók szervesen 

hozzátartoznak. Az érintett 110 km-es Duna-szakaszon akár minden kilométeren 

elhelyezhetők volnának 3-5 kW teljesítményű berendezések, és ebben az esetben 

összességében ez 330-550 kW teljesítményt jelentene.  

Az Ipoly esetében is a Dunához hasonló helyzetet találunk. A folyó 

környezetében különféle védett természeti területek (elsősorban a Duna-Ipoly 

Nemzeti Park) találhatók, de ennél is jelentősebb területeket, gyakorlatilag a teljes 

vizsgált folyószakaszt érint a tájkép védelmére kijelölt zónák rendszere. Ráadásul az 

Ipoly energetikai hasznosításra kevéssé alkalmas, egyfelől mert határfolyó, másfelől 

mert vízjárása szélsőséges. Az évenként lefolyó vízmennyiség ingadozásának mértéke 

több mint 1:7. Az előforduló legkisebb és legnagyobb vízhozamok aránya egy-egy 

esztendőn belül az 1:200-at meghaladhatja, több évre vonatkoztatva elérheti az 

1:1000-et is. Ráadásul az Ipoly feszített vízgazdálkodási helyzetben van. Az Ipolyból 

és mellékfolyóiból történő többlet vízkivétel jelentős problémaforrás. A vízgyűjtőn 

nagy számban jelenlévő tározók vízvisszatartása jelentős, a tározók alatti szakaszokon 

vízhiányos állapotot okoznak. 

 

 

6.5. Vízfolyás energiájának felhasználása kisberendezésekkel 
 

A fentiek alapján a vizsgált térségben optimálisan olyan kisteljesítményű 

vízerőművek megépítésére van lehetőség, amely sem a táj képét nem formálja át 

jelentősen, sem a természet értékeit nem veszélyezteti az indokoltnál nagyobb 

mértékben. Az efféle technológia esetében az energetikai szempontú technikai 

potenciál kiszámítása viszonylag egyszerű módszerrel történik: 

 

P = Q * H * g 

ahol 

P = elméleti villamos teljesítmény (kW), 

Q = vízhozam (m3/s), 

H = esési magasság (m), 

g = gravitációs állandó (9.8 m/s2). 

 

 

A gyakorlati alkalmazhatóság szempontjából lényeges megemlíteni, hogy a 

kisteljesítményű vízerőművek tekintetében a gazdaságosság szempontját figyelembe 

véve a vízhozam esetében kb. 1 liter/sec érték (0,001 m3/s), az esési magasság 

tekintetében pedig legalább 1 méter szükséges a projektek megvalósításához. A 

hatásfok a kis esésű mikroenergetikai alkalmazások esetében körülbelül 50%. 
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9. térkép: Tájképvédelmi területek az Országos Területrendezési Terv szerint (az eredeti 

dokumentumnak a vizsgált térséget bemutató térképkivágata) 

 

 

6.6. Megvalósíthatóság 
 

Az elméleti megvalósíthatóság igazolására néhány nagyobb patakra vonatkozóan 

történtek vizsgálatok, amelyek alapján nagyságrendileg megállapítható a vízfolyás 

energetikai potenciálja.  

 

 

6.6.1. Kemence-patak 

 

Átlagos vízhozama Bernecebarátinál (m3/s):  

2001-ben: 0.462 m3/s; 

2002-ben: 0.362 m3/s; 

2003-ban: 0.248 m3/s; 

2004-ben: 0.336 m3/s; 

2005-ben: 0.695 m3/s; 

egész vizsgált időszakban: 0.420 m3/s. 
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Tengerszint feletti magasságok: 

A magyar területről való kilépésnél 133 m 

Bernecebarátinál 196 m 

szintkülönbség: 63 m 

 

P = 0,42 m3/s * 63 m * 9,8 m/s2 

Pelméleti = 259,3 kW 

 

A patak Bernecebaráti és az államhatár közötti - természeti szempontból kevésbé 

értékes - szakaszát tekintve 50% hatásfok mellett mintegy 130 kW villamosenergia-

termelő kapacitással lehet számolni. Mivel a patak teljes hosszában különféle védett 

területeken halad keresztül, ennek kiaknázása nehezen elképzelhető. Mégis 

foglalkozni kell azzal a lehetőséggel, hogy néhány kW-os mikroberendezések nem 

zavarnák sem a természeti viszonyokat, sem a tájképet  sőt akár a turisták számára 

érdekes színfoltot is jelenthetnek, amelyek egyúttal lehetővé teszik az érintett 

objektumok (pl. erdészházak) autonóm módon történő energiaellátását, a tájképet 

zavaró villamos vezetékek és oszlopok nélkül. 

 

 

6.6.2. Által-ér 

 

Tata térségében komoly hagyományai vannak a vízenergia hasznosításának, 

hiszen még az 1930-as években is 15 vízimalom működött a településen  igaz a 

hidrológiai viszonyok az antropogén hatások eredményeként nagymértékben 

megváltoztak azóta. 

 

Átlagos vízhozama: 0,5-1,3 m3/s 

 

Tengerszint feletti magasságok: 

Tatabányát elhagyva: 135 m; 

torkolata Dunaalmásnál: 106 m. 

A vizsgált szakaszon a szintkülönbség: 29 m. 

 

P = 0,9 m3/s * 29 m * 9,8 m/s2 

Pelméleti = 256 kW 

 

Ez a számított érték azt jelenti, hogy 50% hatásfokkal számolva körülbelül 120-

130 kW villamosenergia-termelő kapacitással lehet számolni a patak Tatabánya és 

Dunaalmás közötti teljes szakaszán. A fentiek tükrében megállapítható, hogy néhány 

kisberendezés üzemeltetésére mindenképpen lehetőséget kínál a patak. 
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6.6.3. Kenyérmezei-patak 

 

A Kenyérmezei-patak Piliscsaba térségében ered. Vize az ipari üzemekből és a 

lakosságtól származó szennyezések eredményeképpen igen rossz minőségű, ám 

energetikai hasznosításra azért alkalmas. 

 

Átlagos vízhozama: 

2001-ben: 0.175 m3/s; 

2002-ben: 0,178 m3/s; 

2003-ban: 0,169 m3/s; 

2004-ben: 0,096 m3/s; 

2005-ben: 0,139 m3/s; 

egész vizsgált időszakban: 0,151 m3/s. 

 

Tengerszint feletti magasságok:  

Pilisjászfalu térségében (a vízhozam ezen a ponton már alkalmas energetikai 

hasznosításra): 182 m 

Torkolatnál: 105 m  

A vizsgált szakaszon a szintkülönbség: 77 m 

 

P = 0,151 m3/s * 77 m * 9,8 m/s2 

Pelméleti = 114 kW 

 

Ez a számított érték azt jelenti, hogy 50% hatásfokkal számolva körülbelül 55-60 

kW villamosenergia-termelő kapacitással lehet számolni a patak Pilisjászfalu és 

torkolat közötti teljes szakaszán. 

 

Megállapítható tehát, hogy az elemzés által érintett térségben a patakok 

technikai vízenergia-potenciálja 1-2 MW nagyságrendű, ennél természetesen 

nagyságrendileg kisebb az az energetikai teljesítmény, amely valóban kiépíthető.  
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7. Összefoglalás 
 

Az Ister-Granum Eurorégió potenciáljának vizsgálatakor fő cél annak a 

meghatározása volt, hogy az adott területen megtalálhatóak-e olyan mértékben az 

erőforrások, hogy azokat megfelelő módon a gazdaság vagy a lakosság számára is 

hasznosíthatóan, de ugyanakkor a természet- és környezet védelmét mindenkor szem 

előtt tartva ki lehessen aknázni. Fontos emellett figyelembe venni a terület 

sokszínűségét földrajzi és földtani szempontból, ami már önmagában is előre vetíti 

azt, hogy minden esetben pontos végkövetkeztetéseket egy adott helyszínen csak 

annak külön, konkrét vizsgálata után lehet megadni. A felmérések során mindig 

fontos szempont volt a jogszabályoknak való megfelelés, éppen ezért mindig 

figyelembe kellett ezt a tényezőt is venni. Mind látható, ez egyes esetekben olyan 

jelentős, hogy gyakorlatilag az egész régió területén tiltja a megújuló energiaforrás 

kiaknázásának lehetőségét.  

Mindezeket a szempontokat figyelembe véve elmondhatjuk, hogy az Ister-

Granum Eurorégió figyelemre méltó potenciálokkal rendelkezik. Ezek közül is 

kiemelkedik a napsütés, melyet mind villamos energia, mind melegvíz előállítására is 

fel lehet használni. A szélenergia hasznosítása a régió adottságait tekintve jó 

lehetőségnek tűnne a gyakori nyugatias szelek miatt, de ennek kivitelezése a jelenlegi 

jogi szabályozás miatt szinte lehetetlen. A vízenergia hasznosítása főleg a Dunára 

korlátozható, a kisebb vízfolyások által biztonságosan megtermelhető villamos 

energia nagysága elenyésző. Változatos, de annál érdekesebb képet mutat a 

biomassza különböző típusainak elemzése. Ezt a területet összefoglalva úgy lehet 

jellemezni, hogy az energetikai célú növénytermesztés másodrendű az élelmiszeripar 

számára termelt növények mellett, mivel így sem elégséges a vizsgált területen a 

lakosság ellátására megtermelt élelmiszer mennyisége. Fontos figyelembe venni 

viszont a jelenleg sok esetben hulladékként, vagy másodlagosan felhasznált 

biomassza mennyiséget, amely ésszerű felhasználásával komoly villamos és hőenergia 

állítható elő. A Föld hőjét megvizsgálva láthatjuk, hogy sajnos ez a terület a felszín 

közelében nem rendelkezik olyan kedvező adottságokkal, mint hazánk sok más tája. 

Ez elsősorban földtani okokra vezethető vissza, de azért ebben a régióban is található 

olyan terület, ahol érdemes végiggondolni egy esetleges beruházás tervezését és 

megvalósítását. Sokkal kedvezőbb a helyzet, ha jobban a Föld mélyébe tekintünk. Itt a 

területi különbségek elsimulnak, és előtérbe kerül a Magyarország nagy részére 

jellemző kedvező geotermikus gradiens, amely a világ átlagának körülbelül 

másfélszerese. 

Mindezeket a lehetőségeket összevetve elmondhatjuk, hogy a régió megújuló 

energiaforrás potenciálja kedvező, és a helyi adottságokat és lehetőségeket vizsgálva 

szinte bármely terület alkalmas lenne az általa felhasznált energia megtermelésére. 
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