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Az Észak-Alföldi régió és a francia Champagne-Ardenne régió 

partnerrégiók, már hosszú évek óta működnek együtt különböző 

területen, és 2010-ben megkezdődött a partnerkapcsolatok 

kiépítése az energetika területén is. Az együttműködés területeinek 

feltérképezése céljából tavaly ősszel a francia delegációt fogadtuk 

régiónkban, melynek keretében a régió jó gyakorlatait, megújulók 

terén meglévő adottságait és lehetőségeit mutattuk meg francia 

vendégeinknek. 

Úgy véltük, az együttműködés szakmai alapjainak realizálásához 

elengedhetetlen, hogy a két fél ismerje egymás területi, gazdasági 

lehetőségeit, így francia invitálásra idén május elején ellátogattunk a 

pezsgő hazájába Champagne-Ardenne régió központjába, Chalon-en-

Champagne-ba. 

A kifogástalan francia vendéglátás mellett igen tartalmas és feszített 

programon vettünk részt. Délelőttönként helyet kapott az adott 

területek szakemberei által tartott szakmai előadások és tréningek, 

de délutánonként olyan programok és jó gyakorlatok is helyet kaptak, 

mint a nem élelmiszer célú mezőgazdasági termékek kiállítása, biogáz 

üzem és egy biogazdaság megtekintése, illetve egy energia 

információs pont felkeresése. 

A szakmai út elérte célját, hiszen teljes képet kaphattunk 

Champagne-Ardenne régió megújulók, illetve energiahatékonyság 

területén elért eredményeiről, a jelenlegi helyzetről, és a 

prioritásokról. A látogatásunk végén lefektetésre kerültek az 

együttműködés lehetséges irányai, melyek az energetikai kutatás-

innováció és biomassza területen kezdődhetnek meg a közeljövőben. 

A franciák észak-alföldi látogatását idén őszre tervezzük. 
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2010 végén az ENEREA Észak-Alföldi Regionális Energia Ügynökség elkészítette 5-6. osztályosok számára az 

energetikáról szóló munkafüzetét, Nap Robi energia kalandjai címmel.  

A munkafüzet célja, hogy a diákok, akik még nem ismerik 

részletesen a megújuló és a nem megújuló energiaforrásokat, vagy 

kevés ismeretük van róla, az alapgondolatokat megismerjék, 

valamint, hogy rajtuk keresztül képet kapjunk a családok 

energiafogyasztási szokásairól. 

A munkafüzethez tartozik egy néhány oldalas kis tanulmány, ami 

segítséget ad a feladatok megoldásához. 

A munkafüzet feladatait úgy terveztük meg, hogy a gyerekeknek a 

tanáraikkal és a szüleikkel is együtt kelljen dolgozniuk, az iskolában 

és otthon is, ill. önállóan is el tudjanak gondolkozni egy-egy feladat 

kapcsán. 

Azok között a gyerekek között, akik a munkafüzethez kapcsolódó 

ellenőrző lapot visszaküldik, egy kirándulási lehetőséget is 

biztosítottunk. 

Februárban két településen is elindítottuk a programot, 

Szolnokon, ahol mintegy 1000 db munkafüzetet adtunk az 

iskoláknak, ill. Besenyszögön, ahol egy iskolát vontunk be a 

programunkba. A visszaküldött lapok kiértékelésekor a következő 

megállapításokat tettük. 

A legtöbben odafigyelnek az energiafogyasztásra, az otthonok többségében a háztartási gépek, mint a hűtő, 

mosógép, mosogatógép a jobb energiaosztályba tartozik, a fűtés a legtöbb helyen szabályozható, a vízpazarlást 

többnyire észreveszik (pl. felkapcsolva marad a villany, nyitva hagyják a csapokat vagy vízpazarló módon 

mosogatnak, mosnak fogat). Az iskolákban majdnem mindenhol található szelektív hulladékgyűjtő vagy veszélyes 

hulladéktároló. Azzal is tisztában vannak a gyerekek, hogy miért kell takarékoskodnunk a forrásainkkal, a két 

leggyakoribb válasz az energiaforrás gondok és a takarékoskodás, spórolás volt, de sokan válaszolták a 

környezetszennyezési problémákat is. A feladatok során a diákoknak az ökológiai lábnyomukat is ki kellett 

számolni, a legkisebb érték 2,2 volt, a legmagasabb pedig 7,5, de ez az érték csak 2 esetben fordult elő, a többség 

2,2 és 2,9 közé esett, ami megfelel a hazai átlagnak. Az élelmiszervásárlási szokásokat egy olyan feladattal mértük 

fel, amiben meg kellett határozniuk a diákoknak, hogy a vacsorájukban melyik az az élelmiszer, ami a legtöbbet 

utazott, az átlag kb. 100 és 400 km között volt, a helyben előállított étel kisebb arányban fordult elő az 

étkezésükben. 

Ahogyan arról korábbi számunkban beszámoltunk 2011. május 19-én az ENEREA szervezésében megrendezésre 

került II. Észak-Alföldi Önkormányzati Energia Nap, mely a régió egyetlen energetikai témájú EU elnökségi kísérő 

rendezvénye címmel büszkélkedhetett.  

A rendezvény nagy érdeklődésre tartott számot a régió önkormányzatai körében. 

A rendezvényen elhangzott előadások anyagai letölthetőek az 

alábbi linken: 

http://www.enerea.eu/esemenyek.php 

Nap Robi Energia Kalandjai – kiértékelés alatt a program 

Sikerrel zárult a II. Észak-Alföldi Önkormányzati 

Energia nap 
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Magyarországon jelenleg nem létezik energiahatékonysági stratégia, továbbá a rendelkezésre álló programok 

és tervek sincsenek összhangban egymással.  Az ENERGIAKLUB a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 

közreműködésével szervezett nagyszabású konferenciát május 25-én „Energiahatékonysági Politikák 

Magyarországon” címmel.  

Az energiahatékonyság nagyon fontos, mégis érdemtelenül kevés az 

ehhez hasonló színvonalas szakmai rendezvény - hangsúlyozta 

Olajos Péter zöldgazdaság-fejlesztésért és klímapolitikáért felelős 

helyettes államtitkár a teltházas konferencia megnyitóbeszédében, 

melyre szakmai szervezetek, ipari szereplők, egyetemek, 

kormányzat és a civil szektor részéről érkeztek résztvevők. Körtvély 

Zoltán, az NFM osztályvezetője ismertette a kormányzat aktuális 

terveit. Magyarországnak – a többi uniós tagországhoz hasonlóan – 

2011. június 30-ig kell értékelnie majd benyújtania az új Nemzeti 

Energiahatékonysági Cselekvési Tervet. 

 Ámon Ada, az ENERGIAKLUB igazgatója előadásában a téma 

szerteágazó, bonyolult természetét illusztrálta, valamint utalt egy 

kifejezetten az energiahatékonyságot elhelyező stratégia 

szükségére. Ez a stratégia akkor élvezi majd a szakma támogatását, ha széleskörű egyeztető megbeszélések során 

nyeri el végleges formáját. 

Az energiahatékonyság – szemben egy erőművi beruházással, amely tényleges, látható elemeket tartalmaz (pl. 

alapkőletétel, szalagátvágás, stb.) – absztrakt, megfoghatatlan dolog, melyet „megszemélyesítés” útján lehet 

közelebb hozni az emberekhez – mondta el Fürjes Balázs, az IPENERG érdekképviseleti szervezet vezetője. Ezt a 

megközelítést követte az ENERGIAKLUB „NegaJoule 2020” c. kutatási projektje is, melyet Fülöp Orsolya 

ismertetett. A magyar lakóépületekben rejlő energiahatékonysági potenciált vizsgáló tanulmány érthető, 

megfogható számokkal operál. Többek közt az is kiderül belőle, hogy az összes Magyarországon elfogyasztott 

energia 10%-át a következő évtized alatt meg lehetne spórolni csak a lakossági szektorban. Soltész Ilona, a 

Belügyminisztérium munkatársa a középületek energiafogyasztásának csökkentését célzó programokat, 

lehetőségeket, kihívásokat taglalta és felhívta a figyelmet a középületek példamutatási kötelezettségére. 

 A konferencia egyik újdonsága abban állt, hogy a szakmai programban a lakossági és középületek hatékonysági 

kérdései mellett helyet kapott az ipari és a közlekedési energiahatékonyság is, melyek - jelentőségük  ellenére - 

többnyire kevéssé tárgyalt részterületek. Fürjes Balázs ismertette a Virtuális Erőmű Programot, Dr. Török Ádám 

pedig a közlekedési hatékonyság kihívásaira és ellentmondásaira hívta fel a figyelmet. 

A konferenciát egy hat alkalomból álló tematikus kerekasztal-beszélgetés sorozat követi június folyamán, mely az 

energiahatékonyság különböző területeit (1. közlekedés 2. háztartási és 3. közületi szektor 4. ipar 5. jogi 

problémák 6. oktatás, képzés, szemléletformálás) veszi górcső alá a szakma, a kapcsolódó ipari szereplők, 

egyetemek és civil szereplők közreműködésével. A rendezvénysorozat célja, hogy az eddigi programok 

tapasztalatait, kutatások eredményeit ismertetve javaslatok megfogalmazásával segítse az energiahatékonysági 

szakpolitika alakítását, biztos alapokra helyezését. 

Energiahatékonyság - megtervezve 

A konferencián elhangzott előadások letölthetőek az 

alábbi linken: 

http://energiaklub.hu/hir/energiahatekonysag-megtervezve 

 

http://energiaklub.hu/hir/energiahatekonysag-megtervezve
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A keretek kimerülése miatt a Megújuló energia alapú villamosenergia-, kapcsolt hő és villamosenergia-, 

valamint biometán termelés című (KEOP-2011-4.4.0 kódszámú) konstrukciót 2011. május 19. napjával 

határozatlan időre felfüggesztették. A 2011. május 18. 24 óráig postára adott pályázatok még érkeztetésre 

kerülnek.  

Amennyiben a KEOP-2011-4.4.0 konstrukcióra beérkező és pozitív elbírálásban részesíthető projektek támogatási 

igénye meghaladja a rendelkezésre álló forrást, a postai bélyegző szerint 2010. május 16-án és azt követően 

postára adott, illetve a 2011. május 16-án és azt követően az Energia Központ ügyfélszolgálatán személyesen 

benyújtott pályázatok közül, a pályázati felhívásban meghatározott értékelési szempontok alapján, a minimális 

támogatási ponthatárt elérő vagy azt meghaladó pályázatok rangsorolása alapján kerülnek kiválasztásra a 

támogatott projektek, a rendelkezésre álló forrás erejéig. A rangsorban a keretösszegen felüli, forráshiány miatt 

nem támogatott projektek tartaléklistára kerülnek.  

A keretek kimerülése miatt A fenntarthatóbb életmódot és fogyasztási lehetőségeket népszerűsítő, 

terjedésüket elősegítő mintaprojektek című (KEOP-6.2.0/A/09-11 kódszámú) pályázati konstrukciót 2011. 

május 19. napjával határozatlan időre felfüggesztjük. A 2011. május 18. 24 óráig postára adott pályázatok még 

érkeztetésre kerülnek.  

Amennyiben a KEOP-6.2.0/A/09-11 konstrukcióra beérkező és pozitív elbírálásban részesíthető projektek 

támogatási igénye meghaladja a rendelkezésre álló forrást, a közreműködő szervezet a pályázatokat beérkezési 

sorrend szerint sorba rendezi és a rendelkezésre álló forrás erejéig hoz támogatási döntést. A rangsorban a 

keretösszegen felüli, forráshiány miatt nem támogatott projektek tartaléklistára kerülnek. 

A 6-os prioritás más pályázati kiírásaira (így a KEOP-6.2.0/B/09-11 kiírásra) a felfüggesztés nem vonatkozik, 

ezekre pályázatok beadása folyamatosan lehetséges. A konstrukció újraindításáról az NFÜ közleményben fogja 

értesíteni a pályázókat.  

Május 30-ától érhető el az Új Széchenyi Terv honlapján újabb három vállalkozásfejlesztési felhívás:  

A GOP-2011-2.2.1, illetve KMOP-2011-1.2, „Vállalati folyamatmenedzsment és elektronikus kereskedelem 

támogatása” című pályázati kiírás célja a mikro-, kis- és középvállalkozások jövedelemtermelő képességének 

erősítése az információs és kommunikációs technológiai megoldások hatékony alkalmazása révén. Támogathatók 

továbbá a modern vállalat irányítási és termelési környezet kialakításához kapcsolódó komplex vállalati és 

szervezeti infokommunikációs fejlesztések.  

A GOP-2011-2.1.4 kódszámú Környezeti célú fejlesztések című pályázati kiírás célja, hogy a vállalkozások 

technológiai fejlesztéseik által közvetlenül csökkentsék a környezeti terhelést, azaz kimutathatóan növeljék az 

energia-, víz- és egyéb nyersanyaghasználat hatékonyságát, csökkentsék a hulladéktermelés és egyéb káros 

kibocsátások mennyiségét és veszélyességét. A támogatás ahhoz is hozzá kíván járulni, hogy a környezetvédelmi 

szemléletmód, a fenntarthatóság figyelembevétele rendszerezetten és tudatosan bekerüljön a vállalkozások 

működési, termelési döntéseibe. A konstrukció keretében 9 milliárd forint áll rendelkezésre a 2011-13. évekre. A 

pályázatok benyújtása 2011. július 1-től 2012. december 31-ig lehetséges. 

 Forrás: ujszechenyiterv.gov.hu

Felfüggesztésre került két KEOP konstrukció 

Új Széchenyi Terv 

Pályázati információk 

Környezeti célú fejlesztések c. pályázat 
vállakozásfejlesztésre 
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Az Európai Unió 2020-ig terjedő energetikai stratégiájának megvalósulását követően is szükség van a 

tagállami energiapolitikák összehangolására, ezért indokolt a 2030-ig, majd a 2050-ig tartó célkitűzések 

meghatározása – hangsúlyozta Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter az uniós energiaügyi 

miniszterek gödöllői informális ülésén, 2011. május 3-án. 

 

A találkozó középpontjában az alacsony széndioxid-kibocsátású energiarendszer kialakítását 

előirányzó Energia-ütemterv 2050 és az Unió külső energetikai kapcsolatainak témája állt. Fellegi Tamás 

az ülésen rámutatott, hogy „a magyar elnökség alatt olyan dokumentumok tárgyalása kezdődött meg, 

amelyek hosszú évtizedekre meghatározhatják az energetikában a lehetséges irányokat és a szükséges 

eszközrendszert”. A tanácskozáson Günther Oettinger biztos mellett Tanaka Nobuo, a Nemzetközi Energia 

Ügynökség (IEA) ügyvezető igazgatója és több nem uniós európai ország képviselője is részt vett. 

Energiahatékonyság és versenyképesség 

Az ülésen elnöklő Fellegi szerint az Energia-útitervben szereplő 85-90 százalékos széndioxidkibocsátás-

csökkentés (1990-hez képest) rendkívül ambiciózus célkitűzés, „amellyel elérhető az energiabiztonság, a 

fenntarthatóság, illetve a versenyképesség megteremtése”. Fellegi kiemelte, hogy a kibocsátási célok 

elérésében az energiafelhasználás hatékonysága is kiemelt szerepet játszik. A megújuló energiaforrások 

kiaknázása új technológiai megoldásokat igényel az EU-ban, mondta. A miniszter hozzátette: fontos, hogy 

a szolidaritás elve is érvényesüljön, az unió a 2050-ig tartó útiterv meghatározásakor vegye figyelembe a 

tagállamok eltérő gazdasági és földrajzi adottságait, lehetőségeit. 

A megújuló energiaforrások jelentősége 

A tagállamok miniszterei egyaránt hangsúlyozták az olyan megújuló energiaforrások fontosságát, mint a 

szél és napenergia, illetve az árapály. A miniszterek arról is beszéltek, hogy a villamosenergia-termelésben 

elérendő széndioxid-kibocsátási csökkentés nem veszélyeztetheti az energiaellátást, és a lakosságnak 

továbbra is megfizethető energiát kell nyújtani. 

Több tagállam arra hívta fel a figyelmet, hogy a korszerűbb energiaforrásokra történő átállás nincs ingyen, 

így a magasabb energiaárak elkerülhetetlenek, de a fogyasztókat ezzel együtt ösztönözni kell a váltásra. 

Egyes felszólalások szerint a fogyasztók egy részének árkedvezményt kellene kapnia az átálláshoz. 

Elhangzott az is, hogy nincsen olyan megoldás, amely minden tagállam számára egyformán megfelelő 

lenne.  (Folytatás a 6. oldalon) 

A szénmentes Európáról vitatkoztak az 

energiaminiszterek 
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(Folytatás az 5. oldalról) 

Számos ország jelezte, hogy energiatermelése egy részét hosszú távon is atomenergiából vagy 

földgázból szeretné fedezni. 

A szénmentes Európa megteremtése 

„A cél, hogy leépítsük a szén alapú energiafelhasználását, és ma megvitattuk ennek feltételeit” – foglalta 

össze a tanácskozást Gunther Oettinger az eseményt követő sajtótájékoztatón. A biztos hangsúlyozta: 

”Európa energiaügye túlnyúlik a 27 tagállam határain, az energia közös ügyünk”. Oettinger hozzátette: a 

gödöllői tanácskozás eredményeit az Energiatanács következő hivatalos ülésén, júniusban fogják 

hasznosítani, amikor a konkrét és konstruktív javaslatok megfogalmazása lesz a cél. 

Fellegi Tamás a sajtótájékoztatón hangsúlyozta: a tagállamok különösen fontosnak tartották a 

fogyasztók tájékoztatását energiafelhasználás nagyságáról és annak hatásairól. A fogyasztók 

szemléletének formálására van szükség – tolmácsolta a Tanács álláspontját Fellegi. A fejlesztési 

miniszter hozzátette, hogy az energiamixről is szó volt a tanácskozáson: „és bár határozott törekvés van, 

hogy ahol lehet, közös politikát tudjunk megfogalmazni, az energiamix nemzeti hatáskörben marad”. 

A teljes cikket az alábbi linken találja: 

http://www.eu2011.hu/hu/hir/energiaugyi-miniszterek-05-03 

Itt az idő, hogy megállapodjunk az energiainfrastruktúra fejlesztésének konkrét irányairól, technikai 

hátteréről és finanszírozásáról – hangsúlyozta Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter az Energia-

infrastruktúra magas szintű konferenciát megnyitó sajtótájékoztatón 2011. május 16-án Budapesten. 

 

A kétnapos esemény célja, hogy a tagállamok, az uniós intézmények, az energetikai rendszerek 

üzemeltetői, a felügyeleti szervek és piaci szereplők az Unió energiainfrastruktúrájának jövőjéről 

tanácskozzanak.  (Folytatás a 7. oldalon) 

Eljött a tettek ideje az energetikában 

 

http://www.eu2011.hu/hu/hir/energiaugyi-miniszterek-05-03
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(Folytatás a 6. oldalról) 

A résztvevők elsősorban az Energia 2020 stratégiáról, illetve a megvalósításához szükséges infrastruktúra-

fejlesztésekről folytatnak véleménycserét. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter a konferenciáról 

szólva hangsúlyozta: az energiahálózatok korszerűsítése, bővítése és összekapcsolása elengedhetetlen 

ahhoz, hogy Európa elérhesse energiapolitikai vállalásait, az energiabiztonság növelését és az alacsony 

szén-dioxid kibocsátású gazdaság megteremtését. 

Kulcskérdés a finanszírozás 

Fellegi Tamás a konferenciával kapcsolatos 

sajtótájékoztatón elmondta, hogy az 

energiainfrastruktúra-csomag 

(Energiainfrastruktúra-prioritások 2020-ig és 

azt követően) megmutatja a jövő fejlődési 

irányait, azt, hogy miként lehet 

biztonságosabbá tenni az ellátást, ösztönözni 

a megújuló energiaforrások felhasználását és 

növelni az energiahatékonyságot. A miniszter 

szerint „az elkészült kereteket kell most 

konkrét jogi és finanszírozási tervekkel 

megtöltenünk”. Fellegi úgy vélte, hogy a 27 

tagállamnak egységes politikát kellene megvalósítania ezekben a kérdésekben. „Konkrét egyeztetésekre 

van szükség, hogy milyen feltételek mellett tudjuk a stratégiai döntéseket meghozni, és ehhez milyen 

pénzügyi források kellenek” – tette hozzá Fellegi. 

A miniszter külön kiemelte a határokon átnyúló energetikai beruházások finanszírozásának kérdését, 

amelyről szerinte mihamarabb meg kell állapodniuk az érintett tagállamoknak. Szerinte „politikailag 

kiemelkedő kérdés lesz az egész csomag finanszírozási háttere”, illetve a kohéziós alapokhoz való 

illeszkedése – mondta Fellegi. A miniszter rámutatott arra is, hogy az energiaellátás biztonságának 

érdekében erősíteni kell az uniós energiapolitika külső dimenzióját is.  

Közös stratégiára van szükség 

„Nagy öröm számomra, hogy a magyar elnökség felhívta a figyelmet ezekre a fontos kérdésekre” – 

üdvözölte az elnökség témaválasztását Günther Oettinger  energiaügyi biztos. A politikus nem rejtette 

véka alá, hogy 2020-ig mintegy 200 milliárd euróra lesz szükség az egységes európai energiapiac 

létrehozásához és energiaszigetek megszüntetéséhez. Oettinger szerint ennek finanszírozása nagy részben 

az energiát felhasználó fogyasztókra hárul majd. A biztos aláhúzta annak fontosságát, hogy minden 

érintett véleményét kikérjék a kérdéssel kapcsolatban:„Mindenkivel vitázunk, akiket ez a kérdés érint, 

fontos hogy ambiciózus javaslatok legyenek, hogy Európa megkapja a szükséges energia infrastruktúrát, 

sőt 2020-on túl is szükség van a közös tervekre”. A finanszírozástól az engedélyeztetésen át az 

üzemeltetésig, mindenről meg kell állapodniuk az érintetteteknek, ennek a párbeszédnek a megkezdésére 

pedig kiváló alkalom a budapesti konferencia – vélekedett Oettinger. 

Az energiaforrások diverzifikációja 

„Minden olyan kezdeményezést támogatunk, amely az egyes régiók és az unió energiaellátásának 

diverzifikációját elősegíti” – mondta Fellegi Tamás, akit a sajtótájékoztató végén a Nabucco-gázvezetékkel 

kapcsolatos fejleményekről faggattak. A gázvezeték Kaszpi-tengeri földgázt juttatna Törökországból 

Ausztriáig, Bulgárián, Románián és Magyarországon keresztül. A miniszter leszögezte, hogy az elnökség 

továbbra is támogatja a hasonló beruházásokat. „A tagállamok és az unió érdekei teljesen egybeesnek a 

beszerzési források diverzifikációjával kapcsolatban. Amennyiben ezek a lehetőségek realizálódnak, az az 

ellátás lehetőségeit jelentősen javíthatja” – jelentette ki a miniszter. 

A Magyar Elnökséggel kapcsolatos további aktuális hírek  

a www.eu2011.hu honlapon olvashatóak 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0677:FIN:HU:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0677:FIN:HU:PDF
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A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium gondozásában elkészült a "Megújuló energia - Magyarország Megújuló 

Energia Hasznosítási Cselekvési terve 2010-2020" című kiadvány, amely a kormányzati honlapon is olvasható.  

A cselekvési tervben megfogalmazott intézkedések az energia- és klímapolitikai célok megvalósításának 

előmozdítása mellett a magyar gazdaság fejlődését, új munkahelyek létrehozását, a vidék fenntartható 

fejlesztését is szolgálják.  

A közlemény szerint Magyarország megújuló energia hasznosítási cselekvési tervében a kormány olyan 

intézkedéseket vázol fel, amelyek az Európai Unió által megjelölt 13 százalékos célértéknél ambiciózusabb 

megújuló részarány - 14,65 százalék - elérését is lehetővé teszik. Mindez hozzájárul a kormány nemzetgazdasági 

célkitűzéseihez, a munkahelyteremtéshez, a földgázimport kiváltásához és Magyarország versenyképességének 

növeléséhez.  

Magyarország ezzel a célértékkel az uniós tagállamok rangsorában az utolsó helyek egyikéről előrelépve a 

középmezőnyhöz zárkózik fel. A cselekvési terv bemutatja és kijelöli azokat a pénzügyi ösztönzőket, amelyek a 

megújuló energiaforrások előállítását és hasznosítását előmozdító beruházások megvalósulását szolgálják.  

Felvázolja azokat a szabályozási ösztönzőket és adminisztratív eszközöket, amelyekkel előmozdítható az 

alternatív energiaforrások felhasználásának terjedése. Meghatározza továbbá azokat az egyéb intézkedéseket - 

mint például oktatás, szemléletformálás -, amelyek az ambiciózus célérték eléréséhez szükséges társadalmi 

feltételek alakítását segítik.  (Folytatás a 9. oldalon) 

Elkészült a Megújuló Energia Hasznosítási 
Cselekvési Terv 
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(Folytatás a 8. oldalról) 

A közlemény szerint a kormány minden lehetséges eszközt igénybe kíván venni a fenti célkitűzésnél magasabb 

megújuló részarány elérése érdekében. 

Erre lehetőséget teremthet a külső feltételek változása, például a technológiai fejlődés, a beruházási költségek 

csökkenése vagy a közvetlen közösségi források bővülése, a szabályozási rendszer felülvizsgálata és szükségszerű 

átalakítása, a támogatási rendszerek újragondolása, valamint az engedélyezési eljárások egyszerűsítése. 

 A közlemény emlékeztet, hogy az Európai Tanács 2007-ben tűzte ki célul, hogy a megújuló energiaforrások 

részaránya 2020-ra uniós szinten érje el a 20 százalékot, és ezzel párhuzamosan 10 százalékban határozta meg az 

elérendő bioüzemanyag hányadot. A nemzeti kötelezettségeket, célértékeket rögzítő irányelvben 

Magyarországnak 2020-ra 13 százalékban határozták meg a megújuló energiaforrásból termelt energia elérendő 

felhasználási hányadát.  

 

 

 

 

 

Forrás: MTI 

Különleges látványban lesz részük azoknak 

a turistáknak, akik a francia Alpok déli 

lejtőin Le Mées felé veszik az irányt. Belga 

beruházók megépítették ugyanis a franciák 

eddigi legnagyobb napenergia parkját. 

A betonozás nélkül kiépített napelem-

rendszer jelenleg 36 hektárnyi területet fed 

le, ám az év végére a beruházók azt ígérik, 

hogy 200 hektárt borítanak majd be a 

napelemsorok. A jelenlegi terület 18,2 MW 

energiát termel meg, amely éves szinten 26 

millió kWh-át jelent. Ez csaknem 8000 család 

teljes energiaellátását fedezi. 

 

A tervek szerint a nappark 100 MW energiát nyújt majd, és ezzel a legnagyobb napenergia-forrás lesz 

Franciaországban. A 70 millió eurós beruházás jelentős részét arra költötték, hogy megőrizzék a táj vonalait és a 

betonozás nélkül lerakott napelemsorok közé füvesítsenek is. 

Forrás: Greenfo 

Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési 

terve 2010-2020 című kiadvány az alábbi linken olvasható: 

http://www.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%

BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C

3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1

si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%

C3%A1ny.pdf 

Napelemsorok futnak a francia Alpok 
lankáin 

http://www.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
http://www.kormany.hu/download/2/b9/30000/Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia_Magyarorsz%C3%A1g%20Meg%C3%BAjul%C3%B3%20Energia%20Hasznos%C3%ADt%C3%A1si%20Cselekv%C3%A9si%20terve%202010_2020%20kiadv%C3%A1ny.pdf
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Háromévnyi fejlesztés után bemutatta különleges robogóját a hazai Antro-csoport. A pöttöm jószág több 

technikai újdonságot is hoz, legfontosabb értéke azonban az, hogy magyar fejlesztés. 

Az Őriszentpéteren működő Antro Kht. 2008-ban tette le névjegyét az autóipar asztalára: akkor bemutatott, 

Solo-Duo projektnevű autójuk a hagyományos hibridek kettős üzemét pedálhajtással egészítette ki. 

A Solo nem tűnt el a süllyesztőben, épp csak túl korán érkezett a piacra (a Time magazin például tavaly, 

kétévesen vette azt fel a világ ötven legfontosabb találmánya közé), ezért fejlesztői úgy gondolták, a belőle 

szerzett tapasztalatokat érdemes volna egy másik, olcsóbb, ezért széles körben elfogadhatóbb formában 

kamatoztatni. 

Így esett a választás a robogóra, aminek piaca az előrejelzéseknél másfélszer nagyobb ütemben növekszik évről 

évre. A Moveo nevű robogó alapgondolatát egyébként már ötödik éve érlelik magukban az alkotók, a konkrét 

megvalósítás azonban csak 2008-ban vette kezdetét. Az első, járóképes prototípust másfél éves, megfeszített 

fejlesztőmunka követte, és ennek nyomán 2011. március 31-én a sajtó nyilvánossága előtt is bemutathatták a 

Moveo végleges, szériaérett példányát.  

Alkotói a Moveót olyan kiegészítő közlekedési eszköznek szánják, ami komfortos és környezetbarát 

összeköttetést jelenthetne otthonunk és a tömegközlekedési csomópontok között. Ennek megfelelően a Moveo 

ötletes csuklómechanizmusok segítségével nagyjából utazóbőrönd méretűvé hajtogatható össze, így akár egy 

autó csomagtartójában, akár vasúton vagy buszon szállítható. A hordozhatóság persze nem sokat ér, ha nem 

tudjuk megemelni a kompakt járművet, ezért a fejlesztés során 25 kilós menetkész tömeget tűztek ki célul – a 

sajtótájékoztató résztvevői könnyedén emelgették a hazai formatervezésű, ám vonalaiban a klasszikus olasz 

robogókat idéző, egyszemélyes apróságot. 

A különleges jármű szénszálas, kompozit héjszerkezete teherhordó elemként is szolgál, azaz feleslegessé teszi a 

külön váz alkalmazását, a hajtásra pedig a kerékagyba épített elektromotort alkalmaztak, ráadásul nemcsak 

hátul, hanem a világon első ízben elöl is. A Moveo menetteljesítményei értelemszerűen szerények: végsebessége 

45 km/óra, hatótávolsága 35 km, illetve a lábtartók helyére szerelt pedálok intenzív használata esetén valamivel 

több. A maga nemében még olcsónak is tekinthető, hiszen tervezett 2400 eurós nettó ára bőven alatta marad a 

nyugat-európai piacokon fellelhető vetélytársakénak.  

A projekt a végső fázisába ért, már csak befektetőre van szükség ahhoz, hogy az Őrségben létrejöhessen a 160 

munkahelyet teremtő gyár, amelynek kapuján a tervek szerint 15 000 darab Moveo gördülne ki évente. 

Forrás: alternativenergia.hu 

Hibrid robogó az Őrségből 
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A Debreceni Egyetem Fizika Intézetének tetejére 6 db. 200 W-os napelem kerül felszerelésre, melyet a 

hálózatra csatlakoztatnak egy db. SMA SB1200 W-os inverteren keresztül, melyek biztosítják a megfelelő 

műszaki feltételeket az áram hálózatra való betáplálásához.  

Így létrejön egy 1,2 kW teljesítményű kiserőmű, 

mely fedezi a vállalkozás energiaigényét, részben 

az időleges felesleget a szolgáltató hálózatába 

továbbítja, ahol az újrafelosztásra kerül más 

fogyasztók között. 

Ezzel a megoldással az éves energiaszükséglet 

mintegy 1380 kWh takarítható meg, amley 44,3 

Ft/kWh árfolyamon számolva 61 334 Ft érhető el a 

betáplálás révén. A nyereség költség 

megtakarításként fog jelentkezni az egyetem 

számára. A beruházás valódi célja a kutatás 

biztosítása, ezért a beruházáshoz meteorológiai 

állomást is telepítenek, valamint az automata 

távfelügyeleti rendszer is kialakításra kerül. 

A beruházás élettartama 25 év, amely hosszú távon biztosít kutatási és kísérleti terepet az egyetemi dolgozók és 

diákok számára. 

A cikk részletei az alábbi linken olvashatóak: http://www.alter-energia.hu/hirek/?id=46 

Forrás: www. alter-energia.hu 

A Mol Nyrt. országszerte 100 benzinkútjánál kezdi 

gyűjteni május közepétől a használt háztartási 

sütőolajat, amiből bioüzemanyagot állítanak elő. 

Magyarországon egy háztartás havonta átlagosan 3 liter 

étolajat fogyaszt, aminek 75 százalékát sütésre 

használják, sokan öt alkalommal is, ami nem egészséges. 

A háztartások többsége kiönti a használt olajat, ami 

jelentősen szennyezi a környezetet, egy csepp használt 

olaj mintegy ezer liter vizet szennyez. A Mol által 

összegyűjtött olajat a komáromi Rossi Biofule üzemében 

dolgozzák fel. 

 

 Forrás: www.alterenergia.hu 

Elkészült a Debreceni Egyetem első hálózatra 

tápláló napelemes rendszere 

 

Háztartási sütőolajból bioüzemanyag 

http://www.alter-energia.hu/hirek/?id=46
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A magyar települések gondolkodtak, megújuló erőforrásokra váltottak – és nyertek! A közel 200 induló közül 

23 város és falu nyerte el 2011-es a Napkorona, illetve Biomassza Bajnokságok díjait és különdíjait.  

A Napkorona Bajnokságban azok az önkormányzatok versengenek, amelyek területén a legmagasabb az egy főre 

eső napenergia felhasználás, legyen szó napkollektorokról, vagy az elektromos áramot termelő napelemekről. A 

Biomassza Bajnokságban a fenntartható módon hasznosított biomassza segítheti győzelemre a településeket. A 

budapesti Károlyi-palotában a napokban megtartott ünnepélyes díjátadón a haladó gondolkodású 

polgármesterek, a projektjeikre büszke energetikusok és helyi energetikai szakemberek jelenléte bizonyította, 

hogy van jövő a zöld, megújulós beruházásokban. 

A Napkorona Bajnokságot az európai RES (Megújuló Erőforrások) Bajnoki Ligájának magyar fordulójaként az 

ENERGIAKLUB immár második éve rendezi meg. Három települési kategóriából kerülnek ki azok a díjazottak, akik 

élen járnak a napenergia hazai felhasználásában. Az 5000 lakos alatti kategóriában idén is a 26 lakosú Dötk 

bizonyult a legjobbnak. Az első helyet az Ökológiai és Vidékfejlesztési Tájközpont tetején található 

napkollektorokkal nyerték el, 

emellett mindenképpen 

példaértékű az a tevékenység is, 

amit a lakossági szemléletformálás 

terén végeznek, ami az egész 

környező régióban érezteti a 

hatását. A következő súlycsoport 

bajnoka Budaörs lett, ahol a 

jelentős napkollektorfelület mellett 

az önkormányzat is aktív az 

energiahatékonysági 

beruházásokban. A legnagyobbak 

csoportgyőztese, a Faluház tetején 

található hatalmas napkollektor 

mezővel, idén is Óbuda lett. 

A Napkorona Bajnokság különdíjával a szervezők a példaértékű önkormányzati törekvéseket támogatják. Így a 

tavalyi bajnok, Orosháza, az idén is egy kiemelkedő elismeréssel lett gazdagabb, hiszen nem pihentek a 

babérjaikon, további napos és megújulós beruházásokat valósítottak meg. Martfű összes közintézményén 

napelem található, de a különdíj elnyerésében a kiemelkedő lakossági tájékoztató tevékenységük is közrejátszott. 

Sopron különdíját többek között a börtön tetején, illetve a helyi strandon található napkollektorok, valamint a 

20-nál több elnyert energetikai pályázat és a 2 nemzetközi energiahatékonysági projektben való részvétel is 

megalapozta. A bajnokok a Magyar Épületgépészek Szövetsége Megújuló Energia tagozata, a Magyar Napelemes 

Iparági Szövetség és a Települési Önkormányzatok Országos Szövetsége különdíjait is átvehették. Szintén a 

nemzetközi RES Liga részeként idén először megrendezett Biomassza Bajnokságban a zsűri olyan önkormányzati 

beruházásokat pontozott, amelyek fenntartható módon valósultak meg. 

A gyakorlatban ez például azt jelenti, hogy a biomassza alapú kazánban helyben rendelkezésre álló 

mezőgazdasági hulladékot égetnek el, vagy maximum 50 km-es körzetből szerzik be azt. Külön jó, ha ez 

munkahelyteremtéssel is együtt jár. A lakosság számához viszonyítva a Napkorona Bajnoksághoz hasonlóan 3 

települési kategóriában hirdettek győzteseket. Pornóapáti, Körmend és Komló lettek a három kategória első 

helyezettjei. (Folytatás a 13. oldalon) 

Napbajnokok, zöldvárosok – kiosztásra kerültek a 

Napkorona és Biomassza Bajnokság díjai 
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A Napkorona Bajnokság 

díjazottjai: 

http://napkoronabajnoksag.hu/hi

r/a-napkorona-bajnoksag-

dijazottjai 

A Biomassza Bajnokság 

díjazottjai:  

http://napkoronabajnoksag.hu/hi

r/a-biomassza-bajnoksag-

dijazottjai 

(Folytatás a 12. oldalról) 

Példamutató beruházásaikért  Miskolc és Örményes érdemelt 

különdíjat. Előbbi egy 500 kw-os depóniagázt hasznosító hő és 

áramtermelésre egyaránt alkalmas erőművel, utóbbi az iskolát és 

óvodát fűtő, helyi mezőgazdasági hulladékot felhasználó 120 kW-

os biomassza kazánnal lett bajnok. Örményesen a beruházással 

sikerült a felére csökkenteni az intézmények fűtési költségeit. A 

RES Bajnoki Ligájában a francia, német, olasz, vagy éppen cseh 

versenyzők mellett immár második éve magyar önkormányzatok is 

részt vesznek. A tavalyi évben Orosháza büszkélkedhetett 

nemzetközi különdíjjal, idén Nagypáli veheti át az európai szintű 

elismerést a prágai Parlament épületében. Az alig 480 lakosú Zala 

megyei település példaértékű napenergiás és biomasszás 

beruházásainak köszönheti az elismerést. Nagypáliban a falu teljes 

hőenergia igényének 70%-át megújuló erőforrásokból fedezik. Az 

ünnepélyes díjátadókat önkormányzatoknak szervezett 

konferencia előzte meg. Az előadásokban az aktuális pályázati 

lehetőségekről éppen úgy szó volt, mint megvalósult és követésre 

érdemes megújulós projektekről. Forrás: www.alterenergia.hu 

 

A svédek eddig leginkább az ABBA-ról, a Volvóról és az IKEA-ról voltak igazán ismertek. Mostantól azonban 

elmondhatják, hogy övék az első olyan városa, amely csak megújuló energiából látja el magát. 

A 80 000 fős Kristianstad vezetése még az ezredfordulón határozta el, hogy a megpróbálják elhagyni a város 

üzemeltetéséből a fosszilis erőforrásokat. A döntés értelmében még a skandináv télben sem használnak benzint, 

földgázt és szenet. 

A terv nem tűnt lehetetlennek, hiszen a város közelében működik a svéd élelmiszeripari jelentős része. Ez pedig 

kitermel annyi szemetet, amiből energiát tudnak előállítani. Így a fosszilis erőforrások helyett krumpli héjból, 

állati ürülékből, használt háztartási olajból, lapos kekszből és sertésbélből alakítanak ki biogázt a helyi erőműben. 

Az így keletkezett hőenergiát és elektromosságot a házak fűtésére és áramellátására használják, és még így is 

marad felesleg, ami pedig további finomítás után gépjármű-üzemanyagként kerül forgalomba. 

A város semmit nem hagy elveszni, hiszen a New York Times beszámolója szerint a régi szeméttelepből és ipari 

szennyvíz-tóból felszálló gázokat is energiává alakítják. A nagy átalakulásnak a város lakói és a helyi 

élelmiszeripari vállalatok is örülnek, hiszen a biogáz-erőműbe díjfizetés fejében hordhatják hulladékukat. Így az 

energia-előállítás kétszeresen is bevételt hoz a városi költségvetésnek. 

Forrás: biouzemanyag.blog.hu 

 

Kristianstad az első biováros 
 

http://napkoronabajnoksag.hu/hir/a-napkorona-bajnoksag-dijazottjai
http://napkoronabajnoksag.hu/hir/a-napkorona-bajnoksag-dijazottjai
http://napkoronabajnoksag.hu/hir/a-napkorona-bajnoksag-dijazottjai
http://napkoronabajnoksag.hu/hir/a-biomassza-bajnoksag-dijazottjai
http://napkoronabajnoksag.hu/hir/a-biomassza-bajnoksag-dijazottjai
http://napkoronabajnoksag.hu/hir/a-biomassza-bajnoksag-dijazottjai
http://www.alterenergia.hu/
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Biobrikett:  

Nagy nyomású préseléssel készült, 

faipari vagy mezőgazdasági hulladék 

alapú, henger vagy tégla alakú 

tüzelőanyag. Kis nedvességtartalma és 

nagy anyagsűrűsége miatt fűtőértéke 

nagyobb a hasábfáénál, míg 

hamutartalma kisebb.  

 

Hullámenergia:  

A megújuló energiaforrások típusába 

tartozik. A Föld felszínének több mint 

háromnegyed részét víz borítja 

(folyók, tavak, tengerek, óceánok). A 

felszálló meleg levegő helyébe áramló 

hűvösebb légtömegek mozgásba 

hozzák ezeket a víztömegeket: így 

keletkeznek a hullámok. Több 

különböző módszer is létezik a 

hullámenergia hasznosítására. A 

hullámenergia-rendszerek 

tengerpartra és nyílt vízre is 

tervezhetők. 

 

Óvadék:  

Az óvadék az energetikai pályázatok 

szempontjából olyan pénz, ügyleti 

biztosíték céljára szolgáló 

takarékbetétkönyv, vagy értékpapír 

átadása valamely huzamosabb 

jogviszony esetén a kötelezettség 

biztosítására. Az óvadék minden 

esetben a jogosult birtokába kerül, és 

szerződésszegés esetén a részére 

óvadékként átadott pénzből, 

takarékbetétkönyvből vagy 

értékpapírból közvetlenül kielégítést 

kereshet. Az óvadékot nyújthatja az 

adós, de nyújthatja harmadik személy 

is.  

 

 Megközelítőleg 2,7 milliárd forintból vízi erőmű épül a Hármas-Körösön 

Békésszentandrásnál  - közölte az MTI-vel a Hydro Power Consulting Kft. 

szóvivője pénteken. Veres Gábor elmondta, a helyi, 1942-ben épült 

duzzasztómű mellé építi meg a fővárosi székhelyű és magyar 

magánszemélyek tulajdonában álló cég a két megawatt teljesítményű 

erőművet, amely éves szinten 8,6 gigawattóra villamos energiát termel. A 

vállalkozás a projekthez a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 

keretében egymilliárd forintos támogatást nyert el. A támogatáson felül a 

projekthez szükséges forrásokat a tulajdonosok hozzájárulásából, illetve 

bankhitelből biztosítják. 

A 2 darab Kaplan turbinás erőmű beruházása a tervek szerint júniusban 

kezdődik és várhatóan 2012 őszére  befejeződik. A társaság számításai szerint 

a fejlesztés 15 év alatt megtérül, ugyanakkor a környezetbarát beruházással 

évente nyolc ezer tonna széndioxidot váltanak ki. A Hydro Power Consulting 

Kft. egyébként korábban már átadott egy hasonló erőművet a Rábán 

Kenyeriben, s hasonló terveket fontolgat a Hernádon is. 

 

 

 

 

 

Energia ABC Vízi erőmű épül a Hármas-
Körösön Békésszentandrásnál 

 

Kiadja: 

ENEREA Nonprofit Kft. 
Székhely: 4400 Nyíregyháza, Sóstói út 31/B, ’A’ 
ép., III/345. 
Telefon: 42/599-400, mellék: 2816 
Fax: 42/999-635 
Honlap: www.enerea.eu,  
E-mail: info@enerea.eu 
Felelős kiadó: Vámosi Gábor 
Szerkesztő: Handa Orsolya 
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