
 
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa" 

 

HELYI GAZDASÁGFEJLESZTÉS: 

ALTERNATÍV ENERGIA, 

AUTONÓM KISKÖZÖSSÉGI ENERGIAELLÁTÁS 

 

  



- 1 - 
 

 
„Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alap: a vidéki térségekbe beruházó Európa" 

Bevezete s 

Az emberiség környezetszennyező és energia pazarló életvitele hosszú távon a 

természeti erőforrások kimerüléséhez vezethet, ezért a fosszilis energiahordozók helyett egyre 

inkább az alternatív energiaforrások kerülnek az előtérbe. Alternatív energia: a természeti 

jelenségek kölcsönhatásából kinyerhető tiszta energia úgy, mint a napenergia, a vízenergia, a 

szélenergia vagy a geotermikus energia. 

Azon természeti jelenségeket, melyekből az energia úgy nyerhető ki, hogy jelentősebb emberi 

beavatkozás nélkül legfeljebb néhány éven belül az újratermelődik, megújuló 

energiaforrásnak nevezzük.  Az alternatív energiaforrások jelentősége, hogy használatuk 

összhangban van a fenntartható fejlődés alapelveivel, és nem okoznak környezetszennyezést. 

Alternatív energiaforrás az az energiahordozó, amelyből a jelenleg használatos 

szénhidrogének alternatívájaként valamilyen energiát (pl.: hő-, mozgási- vagy villamos 

energia) tudunk kinyerni. 

A kőolaj, a földgáz, a szén és az urán a nem megújuló energiafajták közé tartoznak. Ezek az 

energiafajták adják jelenlegi energiafelhasználásunk csaknem teljes részét, azonban, ahogy 

ezek neve is mutatja, készletük korlátozott, újratermelésükre nincs lehetőség, vagy az olyan 

lassú, hogy belátható időn belül a készletek megújulására nem számíthatunk.  Vannak viszont 

olyan energiafajták, melyek folyamatosan újratermelődnek. Ezek az alternatív energiák 

(megújuló energiák): a napenergia, szélenergia, vízenergia, biomassza és a geotermikus 

energia. 

A gyors növekedés idején mind a nyersanyagokkal, mind az energiahordozókkal rendkívül 

pazarló módon gazdálkodtak, akkoriban úgy tűnt, hogy a tudományos felfedezések és a 

műszaki találmányok minden létező és felmerülő problémára kínálnak megoldást. A fosszilis 

tüzelőanyagok (bányászott szén, kén és a kőolaj vagy földgáz) használata korlátozott 

mennyiségük és a belátható időn belül kimeríthető készletek miatt nem alkalmasak arra, hogy 

egy fenntartható energiagazdaság épüljön rá, ezért a megújuló energiaforrások hasznosítása 

jelenthet megoldást környezettudatos szempontok által vezérelve. Első körben tisztázzuk, 

hogy mit is takar a környezetvédelem és a természetvédelem témaköreiben közkedvelt 

megújuló energiaforrás kifejezés, azon túlmenően, hogy egy gyakran használt szókapcsolat. 

Megújuló energiaforrás: olyan energiaforrás, amely természeti folyamatok során 

folyamatosan rendelkezésre áll, vagy újratermelődik (napenergia, szélenergia, vízenergia, 

biomassza, geotermikus energia, stb.). Olyan természeti erőforrások, melyek hasznosításával 

az emberiség a szükségleteit az adott gazdasági fejlettség szintjén kielégítheti, és használatuk 

ellenére természetes úton újratermelődnek. Ezzel szemben a fosszilis tüzelőanyagok (kőszén, 

kőolaj, földgáz) nem megújuló energiaforrások és a mennyiségük közel végesnek tekinthető. 

Az energiaforrásokat a fentiek értelmében az alábbi kategóriákba sorolhatjuk: 
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A. Ki nem meríthető energiaforrások: 

 korlátlan mennyiségben rendelkezésre álló: szélenergia, napenergia, árapály energia, 

geotermikus energia, 

 korlátozott mennyiségben rendelkezésre álló: termőföld és a termesztett biomassza 

energia. 

B. Kimeríthető energiaforrások: 

 nem megújuló: fosszilis energiaforrások, kőolaj, földgáz, szén és származékaik, 

 megújuló: természetes erdők. 

 

Az energiatermelés jelentős része sajnos ma még a kimeríthető és nem megújuló 

energiaforrásokra támaszkodik a villamosenergia termelésben és a fűtési hő előállításában. 

Ezért rendkívül fontos, hogy olyan biztos energiaforrások használatát aknázzuk ki, amelyek 

nem kimeríthetők és megújulók, vagyis amelyek az energiát a naptól, a széltől, a víztől és a 

növényektől nyerik. 

1. A megú júló  energiá k szú kse gesse ge nek 
bemútátá sá e s á terjede sú kre hátó  te nyezó k 

Globálisan elmondható, hogy a fosszilis energiahordozók tartalékainak kimerülésével 

felértékelődnek a megújuló energiaforrások. Vállalkozási és lakossági szinten pedig az 

energia költségek csökkentésére irányuló törekvés teszi szükségessé a megújuló energiák 

hasznosítását. Ezzel szemben az igen magas beruházási költségek, az egyes fosszilis 

energiahordozók alacsony ára - akár támogatások révén - valamint a szemléletváltozás a 

fogyasztói szinten hátrányosan befolyásolja a terjedés folyamatát. A megújuló természeti 

erőforrásokat hasznosító technológiák elterjedése a fenti tényezők miatt csak állami 

támogatással valósítható meg, ezért az elmúlt években Európában csakúgy, mint a világ többi 

részén az energiapolitika szerves részévé vált a különböző támogatásokkal a megújuló 

energiaforrások használatának elősegítése. Hazai viszonylatban az összes megújuló 
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energiafelhasználás 72,5 %-át a tűzifa teszi ki. A geotermikus energiafelhasználás 10,3 %-ot, 

a vízenergia 1,9 %-ot, a növényi és egyéb szilárd hulladékok 10,9 %-ot, a hasznosított 

napenergia pedig 0,15 %-ot tesz ki. 

A megú júló  energiá k hásznósí tá sá lákóssá gi szinten 

A megújuló energiaforrások során az előállított energiát fűtésre, hűtésre, használati 

melegvíz termelésre, illetve elektromos árammal működő berendezések üzemeltetésére lehet 

hasznosítani épületléptékben. A következőkben sorra vesszük a megújuló energiaforrások 

hasznosításának lehetőségét a családi házak, illetve lakások esetén: 

a. napenergia hasznosítás, 

b. geotermikus energia hasznosítása, 

c. vízenergia hasznosítás, 

d. szélenergia hasznosítás, 

e. biomassza hasznosítás, 

f. biogáz termelés és hasznosítás. 

1.1. A napenergia hasznosítása 

Napunk a földi élet elsődleges energiaforrása. A napenergia képezi az alapját csaknem 

valamennyi természeti folyamatnak, beleértve az emberi életet is. Bőséges, tiszta, szabadon 

hozzáférhető és mindenütt rendelkezésre álló energiát biztosít most és az elkövetkező 

évmilliárdok során. A Nap sugárzó teljesítményének a Földet érő része körülbelül 173 x 1.012 

kW, amely több ezerszerese az emberiség jelenlegi energiaigényének. Földünk 

másodpercenként 50 milliárd kWh energiát kap a Naptól. Ez a hatalmas fúziós erőmű már 

évmilliárdok óta üzemel. Évente olyan mennyiségű napenergia érkezik a Napból a Földre, 

amennyit 60 milliárd tonna kőolaj elégetésével nyernénk. Ha ennek csak 1 %-át 

hasznosítanánk, csupán 5 %-os hatékonysággal, akkor a világon minden ember annyi energiát 

fogyaszthatna, mint bármely fejlett ország állampolgára. A megújuló napenergia a fosszilis 

forrásokkal szemben hosszú távon jelent megoldást az emberiség energiaszükségleteinek 

kielégítésére, hiszen folytonosan, vagy bizonyos gyakorisággal fordul elő a természetben. 

Annak ellenére, hogy a nap energiáját évezredek óta ismerjük és használjuk, a napenergia 

hasznosítással működő melegítő és elektromos áramot előállító rendszerek új technológiának 

tekinthetők. A napenergia közvetlenül vagy közvetve alkalmazható. A közvetlen 

alkalmazásnál a hőenergiát melegítésre, az elektromos energiát mechanikai munkavégzésre 

vagy egyéb célok elérésére használhatjuk. Az elnyelt sugárzási energia elektromos vagy 

hőenergia formájában hasznosítható. Közvetett felhasználásról akkor beszélünk, ha a nyert 

energiát tároljuk és bizonyos idő elteltével kívánjuk felhasználni. 
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A napenergia hasznosítása két módon történhet: az egyik esetben a napenergia felfogására 

nem használunk külön berendezést, ekkor passzív napenergia hasznosításról beszélünk, a 

másik esetben a napenergia befogására és elvezetésére gépészeti berendezéseket használunk, 

ebben az esetben a napenergia hasznosítása aktív. 

Passzív napenergia hasznosítás: A passzív napenergia hasznosítás legnagyobb előnye a 

beruházási költségektől mentes, egyszerű megoldások alkalmazása. Akkor felel meg egy ház 

a passzív energia felhasználásra a leginkább, ha kihasználja a különböző évszakok adottságait, 

de egyben védekezik káros következményei ellen is. A napenergia passzív hasznosítása 

érdekében az új építésű házaknál célszerű az épületek ablakait a déli oldalon elhelyezni, ahol 

több napsugárzási energia érkezik, ezáltal a fűtési időszakban a napenergiát kihasználva a 

fűtési energiával takarékoskodhatunk. A passzív napenergia hasznosítás elsődleges feladata az 

energiahiányos időszakban a temperálási célú napenergia biztosítása, ezért a 

fűtőberendezésének méretezésénél a passzív rendszer hőtermelését nem lehet számításba 

venni. Így a beruházási költségeknél ugyan nem, viszont az üzemelésnél jelentős fűtési 

költség takarítható meg. A fentiek alapján elmondhatjuk, hogy a passzív napenergia-

hasznosítás hatásfoka 15-30 % körüli. 

Aktív napenergia hasznosítás: A napenergia adta lehetőségek hatékonyabb kihasználása 

érdekében aktív napenergia hasznosítókat célszerű alkalmazni, amelyek a napenergia 

befogására, tárolására és hasznosítására készülnek. A napenergia közvetlen hasznosítására 

szolgáló aktív rendszerek legfontosabb eleme a napenergia-gyűjtő szerkezet, azaz a 

napkollektor, mely a napsugárzást elnyeli, és a keletkezett hőt adja át.  
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A hagyományos háztartásokban éppen ezért meleg víz készítésére, fűtésrásegítésre és 

uszodafűtésre a napkollektor használata javasolt. A napkollektorok felépítése szerint 

megkülönböztetünk sík és vákuumcsöves szerkezeteket. A síkkollektorok felületét edzett sík 

üveglap borítja, amely működése során a hőelnyelő (abszorbens) felület a napból érkező 

hősugarakat elnyeli, és az energiát átadja a fagyálló folyadékot vagy vizet tartalmazó réz 

csővezetékeknek. Ezzel szemben a vákuumcsöves szerkezetben a vákuum a kollektor 

hőszigetelését javítja, ezért ugyanannyi napsütésből többlet energiát képes hasznosítani. A 

kollektorokban elnyelt napenergia használati meleg víz előállítására is alkalmas. Amennyiben 

a hőenergiát egy hőcserélőn keresztül a lakás fűtőkör-hálózatába juttatjuk, a napenergia 

felhasználásával a fűtési energiaköltségek mérsékelhetők. 

A nápelem e s hásznósí tá sá nák lehetó se gei 

A napelem olyan fotovillamos elem, amely a Nap sugárzási energiáját közvetlenül 

alakítja át villamos energiává. A napelemek alapanyaga félvezető, az energiaátalakítás 

ezekben a félvezető alapanyagokban játszódik le. A szilícium (Si) alapanyag megjelenése, a 

félvezető eszközök térhódítása új irányt adott a fotovillamos eszközök fejlődésének. A 

fotovoltaikus elemek abban különböznek a napelemektől, hogy árnyékban is képesek áramot 

termelni, nem csak napsütésben. A napenergia hasznosításának, így a napelemeknek is 

rendkívül ígéretes jövőjük van. Azt az energiát, amely az összes, Földön található és 

kitermelhető kőolajkészletekben rejlik, a Nap másfél nap alatt sugározza a Földre. Az 

emberiség évi energiafogyasztása megfelel 1 óra alatt kibocsátott napsugárzásnak. 

A napenergia hasznosításának az alább felsorolt legfontosabb előnyeit ismerjük: 

 csökkenti a fosszilis energiaforrástól való függést, 

 állandó forrás (évi 2.100-2.300 óra!), 

 a napenergia-hasznosító rendszerek működtetése és fenntartása egyszerű, 

 a napelemek árnyékban is termelnek energiát, tehát még csak nem is kell teljes, erős 

napsütés a működéséhez, 
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 a napenergia megújuló energiaforrás, azaz amíg a Nap létezik, addig energiája eléri a 

Földet, 

 a napenergia felhasználása nem jár vízkibocsátással vagy légszennyezéssel, 

 a technika elterjedésével a napelemek gyártási költsége jelentős mértékben csökken. 

A napelemeket alapanyag szerint vizsgálva az alábbi típusokat különböztethetjük meg: 

 Az egykristályos szilícium (Si) napelemek a leghatékonyabbak. A legkorszerűbb 

panelek hatásfoka 18 %, amely laboratóriumi körülmények között akár 25 % is lehet, 

de az elméleti határ 31 %. 

 Polikristályos szilícium napelemek. 

 Amorf szilícium napelemek. 

 Fém - félvezető - fémszerkezetek: festékanyagokkal érzékenyített félvezető-oxidok, 

amelyek hatásfoka kevesebb, mint 10 %. Ilyenek például a kadmium-tellurid és a réz-

indium-tellurid napelemek. 

 Adalékolt amorf félvezető napelemek. 

 Szerves anyagokból (polimerekből) készült napelemek, amelyek olcsók ugyan, de 

hatásfokuk csak 2-5 %. 

A napelemekből kinyerhető teljesítmény függ egyrészt a fény beesési szögétől, másrészt a 

megvilágítás intenzitásától és a napelemre csatolt terheléstől. A fény intenzitását persze 

kevéssé tudjuk 

befolyásolni, míg a 

másik két paraméter 

elméletileg kézben 

tartható. 

A napelem-beépítés 

jellege szerint 

megkülönböztethetünk 

fix vagy napkövető 

jellegű napelemet. A 

fixen beépített napelem 

maximum 6 órán 

keresztül képes 

napfényt elnyelni. 

Ahhoz, hogy egész nap az időjárás által megengedett maximális teljesítménnyel tudjuk 

gyűjteni a napenergiát, a nappal folyamán vízszintesen forgatnunk, függőlegesen pedig 

bólintanunk kell a napelemet úgy, hogy a napsugár beesési szöge a lehető legkisebb 

mértékben térjen el a merőlegestől. Ehhez további elektronikát és mechanikus elemeket 

kellene felhasználnunk, és a telepítési hely megválasztására is nagyobb gondot kellene 
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fordítani. Ellenben a fix beépítésnél elegendő a – tervezéskor már jól betájolt – ház 

tetőszerkezetét felhasználnunk a napelemek tartójának. 

Az energia hasznosításának másik útja, amikor invertert alkalmazunk. A hálózatra 

visszatápláló rendszerek nem tartalmaznak energiatároló szolár akkumulátorokat, így a 

veszteség is csökkenthető, s a napsugárzásból nyert elektromos energia fel nem használt 

részét egy erre a célra szolgáló hálózatra szinkronizáló inverteren keresztül közvetlenül a 

kiépített közüzemi elektromos hálózatba juttatják. Így ugyanolyan energiaszolgáltatóvá 

válunk, mint egy kis erőmű. Az általunk megtermelt energiafelesleg a hálózatba kerül, így 

más fogyasztók elhasználják és ezért az energiaszolgáltató nekünk fizet. Ha nem termelünk 

áramot, akkor mi fizetünk az energiáért.  

A napenergiát hasznosító rendszerek felhasználásuk alapján lehetnek: 

 használati melegvizet előállító rendszerek, 

 épületek fűtését ellátó rendszerek, 

 uszodafűtést ellátó rendszerek, 

 naptűzhelyek. 

1.1.1. Használati melegvizet előállító rendszerek 

A használati melegvíz előállítása napenergia hasznosító rendszerekkel gazdaságosan 

oldható meg. A használati melegvíz-készítés energiaigénye egy négytagú családnak kb. 5.000 

kWh évente. Egy 4-6 m
2
 kollektorfelületű berendezéssel ennek az energiamennyiségnek 

mintegy 70 %-át megtakaríthatjuk. A használati melegvíz rendszerek lehetnek egykörös és 

kétkörös rendszerek. Egykörös rendszer esetén a kollektorokban közvetlenül a felmelegítendő 

használati melegvíz kering. Ennek a rendszernek a legnagyobb előnye az egyszerűség, 

hátránya azonban a fagymentes időszakra korlátozott alkalmazhatóság, valamint a 

kollektorokban a vízkövesedés és a lerakódás veszélye. Kétkörös rendszer esetén a 

kollektorkör a használati vízhálózattól elválasztott külön kör, melyben megfelelő minőségű 

fagyálló folyadék kering. A használati-víz felmelegítése a hőcserélőben történik. Ezek a 

rendszerek egész évben biztonságosan használhatók. A kétkörös rendszerek előnye az 

egykörös rendszernél nagyobb éves energiahozam, a megbízható, lerakódást és vízkövesedést 

kiküszöbölő üzem, míg hátrányuk a hőcserélő miatti nagyobb beruházási költség. 

1.1.2. Épületek fűtését ellátó rendszerek 

A hagyományosan előállított energiának csaknem a felét helyiségfűtésre használjuk. 

Az átmeneti időszakban, amikor a napsütés ellenére hideg az idő, a napenergia szerepe az 

épületfűtésben kiemelkedő jelentőségű, ugyanis a téli napenergia nagyon jól hasznosítható 

kiegészítő helyiségfűtési célra. A rövid idejű hőmérséklet-ingadozások idején hagyományos 

fűtési rendszereket nem szükséges bekapcsolni, így a berendezés felfűtéséhez szükséges nagy 

energiamennyiség megtakarítható. Az épületek fűtésének kiegészítő napenergiás rendszere a 
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folyadékos rendszer. Amennyiben a fűtési rendszer melegvízzel üzemel, nem különbözik 

jelentősen a használati melegvizet előállító rendszerektől. Egy 300 m
2
 kollektorfelülettel épült 

és 3 m
3
-es tárolóval rendelkező szolárberendezés egy egyszerű lakóháznál 8.500-9.000 kWh 

évenkénti fűtőenergia megtakarítást jelenhet. A 24 órás tároló berendezéssel a fűtési 

energiaszükséglet 45-50 %-át lehet megtakarítani. 

1.1.3. Uszodafűtést ellátó rendszerek 

Az úszómedencék vizének fűtését ellátó rendszerek igen jó hatásfokkal működnek, 

mivel értelemszerűen az úszómedencék használata egybeesik a legmagasabb napenergiát adó 

időszakkal. Mivel a külső hőmérséklet ilyenkor megközelíti a kollektorok közepes üzemi 

hőmérsékletét, ezért a legjobb hatásfoka a lefedés nélküli kollektornak van. Ez alapján és a 

beruházási költséget is mérlegelve, az uszodavíz fűtésére a lefedés nélküli kollektorokat 

érdemes használni. 

1.1.4. Naptűzhelyek 

A napsugárzás energiájának felhasználása két területen is jelentős, ugyanis egyrészt a 

visszavert, másrészt az elnyelt sugarak energiája is hasznosítható. A visszavert napsugarak 

összegyűjtött energiájával ún. naptűzhely működtethető. A naptűzhely nagyságától és a beeső 

sugárzási teljesítményétől függően főzésre és sütésre is alkalmas. A naptűzhellyel végzett 

mérések alapján a tűzhely hatásfoka 40-45% körüli, ami azt jelenti, hogy 1.000 W/m
2
 

sugárzási teljesítmény mellett a tűzhely 400-450 W teljesítményű is lehet. 

 

A napenergia hasznosítás egyénileg jóval magasabb költségvetületekkel jár, mint a közösségi 

alkalmazás. Egy kisközösségi napenergia hasznosító rendszer hatékony, egyedi számlálású 

fűtéssel és központi kazánnal kombinálva gyorsan megtérülő és olcsó fűtési megoldást kínál 

például az újonnan épülő lakóparkoknak. 
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1.2. Geotermikus energia hasznosítása a családi házaknál 

Magyarország alatt 30.000 MW hőenergia található, és ezzel a világ második legnagyobb 

geoenergia mennyiségét tudhatjuk magunkénak a világon. A megújuló energiaforrások közül 

a nap- és szélenergia a folytonosság hiánya miatt nem tud alap-energiahordozóvá válni, a vízi 

erőművekhez pedig természeti adottságok szükségesek, azonban kiválóak hazánk adottságai a 

geotermia, vagyis a földhő vonatkozásában. A geotermikus energia a magmából ered és a 

földkéreg közvetíti a felszín felé, a napenergiához hasonlóan korlátlanul áll rendelkezésre, 

azaz el nem fogyó energiaforrás, de azzal ellentétben nem szakaszosan érkező, hanem 

folytonos, viszonylag olcsón kitermelhető és nem szennyezi a levegőt. A Föld belsejéből 

kifelé irányuló hőáram átlagos értéke 90-100 mW/m
2
, ami mintegy kétszerese a kontinentális 

átlagnak. A fenti termikus adottságok miatt nálunk 1.000 m mélységben a réteghőmérséklet 

eléri, sőt meg is haladja a 60 Celsius fokot. A geotermikus energia hordozóját hazánkban 

döntően a termálvíz képviseli, melyről a következő megállapításokat tehetjük: 

 A hőhasznosítás műszaki színvonala a legtöbb helyen alacsony, hatásfoka kicsi, a 

hasznosítási hőlépcső legfeljebb 30-35 Celsius fok. 

 Geotermikus alapú villamosenergia-termelés nincs. 

 A geotermikus energia nem alternatív, hanem additív energiaforrás, amely a többi 

energiahordozó hasznosításával együtt, azokat kiegészítve hasznosítható. 

 A geotermikus energia kifogyhatatlan, de hazánkban csak egyes helyeken 

koncentrálódó, helyi energiaforrás. 

 Viszonylag alacsony energiaszintű és hőmérsékletű energiaforrás. 

A geotermikus energiák hasznosítását épület léptékben leginkább hőszivattyúk 

alkalmazásával lehet kiaknázni háztartási melegvíz céljára, épületfűtésre, valamint medencék 

vízmelegítésére. A gyakorlatban elterjedt eljárás, hogy a különböző alternatív energiákat 

együttesen alkalmazzák, mint a napkollektort és hőszivattyút. Ebben az esetben, amíg a 

napkollektor elegendő hőt tud termelni, a hőszivattyú csökkentett üzemmóddal működik, 

majd a hőtároló tartályban eltárolt melegvíz fogytával a hőszivattyú rásegít a napkollektor 

által termelt hőre, vagy kiváltja azt. A hőszivattyúkat hőforrás szerint megkülönböztetve az 

alábbi négy típus ismert: 

- A talajkollektoros rendszer esetében többszáz méter hosszú speciális, kemény PVC 

köpennyel ellátott rézcsöveket, vagy polietilén csöveket fektetnek le 1-2 méter 

mélyen. Ez a hőmérséklet természetesen még nem elégséges épületfűtésre, ezért 

hőszivattyúval kell a hőmérsékletet megemelni. A rendszer alkalmazásával 

négyzetméterenként 20-30 W energiát nyerhetünk, amelynek nagysága függ a talaj 

hővezetésétől, nedvességtartalmától és az esetleges talajvíztől. 
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Talajszondás rendszer esetén kb. 15 cm átmérőjű, 50-200 méter mély lyukat fúrnak a 

földbe függőlegesen, majd ebbe helyezik bele az „U” alakú szondát, amelyben cirkulál 

a hűtőközeg. 

- Masszív abszorber: Föld alatti vagy föld feletti beton vagy téglafalban, 

betonlemezben vagy külön erre a célra épített támfalakban, homlokzati 

betonfelületeken műanyag csőkígyót helyeznek el. A működés elve hasonló a 

talajkollektorokhoz, mivel a beton jól vezeti a hőt, tömege alkalmas a hő tárolására, 

mindemellett pedig segít a levegő, a talaj és az esővíz hőjének átvételében, valamint a 

napsugárzást közvetlen is hasznosíthatja. 

- Talajvíz: A talajvíz-kútból búvárszivattyúval nyert víz hőjének elvonása után a vizet 

vagy egy másik kútba, vagy felszíni vízbe (pl.: patakba, tóba, folyóba) vezetik, vagy 

elszivárogtatják földbe fektetett dréncsöveken át. A talajvíz állandó hőmérséklete és jó 

hővezető-képessége révén ideális hőforrást jelenthet a háztartások számára. 

- Levegő: A külső levegő ventillátorokkal kerül beszívásra, amit a hőszivattyú hűt le. 

Ennek hátránya, hogy a levegő hőmérséklete nem állandó, így a rendszer 

hatékonysága is változó. Központi szellőztető rendszerrel ellátott, szigetelt ház esetén 

a kifúvásra kerülő elhasznált levegő is használható hőforrásként, egyrészt a befúvásra 

kerülő levegőt melegítve, vagy a fűtési rendszerre rásegítve. 

Mivel a hőszivattyú elektromos energiával működik, ezért szükséges megvizsgálni, hogy a 

hőszivattyú által leadott energia hányszorosa a felvett energiának. Annak eldöntésére, hogy 

alkalmas-e fűtésre a hőszivattyú, egy-egy esetben a munkaszám ad támpontot. A munkaszám 

azt jelenti, hogy a hőszivattyú által leadott energiamennyiség hányszorosa a működtetéshez 

felhasznált elektromos energiának. A hőfokkülönbség 1 Celsius fokos csökkentésével 2,5 % 

körüli elektromos energia-megtakarítás érhető el. A talajvíz a hőszivattyúk működtetésére a 

legmegfelelőbb, mivel egész évben rendelkezésre áll, hőmérséklete pedig viszonylag állandó. 

Levegős hőszivattyúk nagyon könnyen telepíthetők, azonban az alacsony forráshőmérséklet 

miatt a legnagyobb energiaigényű évszakban, azaz télen is nagyon alacsony a munkaszámuk. 
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Hatásfok: A fűtési rendszerek hatékonysága az a viszonyszám, amely megmutatja, hogy a 

rendszerbe juttatott egységnyi energiából mekkora rész hasznosul. A hagyományos 

rendszerekben ezt nevezik hatásfoknak, melynek elméleti maximális értéke 100 %. A 

hőszivattyús rendszerek hatékonysági tényezője villamos hálózati szempontból többszörösen 

meghaladhatja a 100 %-ot, azaz a kompresszort meghajtó 1 kW-os energia 3-4 kW, kedvező 

esetben 7 kW hőenergiát termel. Meg kell jegyezni, hogy még -5 Celsius fokos hőmérsékletű 

levegőből is 1 kW villamos energiával 2-3 kW hőenergiát lehet előállítani. 

 

A hőszivattyú teljesítményére azonban a talaj minősége és fajtája is jelentős hatással van. Az 

eddigi tapasztalatok szerint a nagy talajvíztartalmú, agyagos talaj például kiválóan alkalmas 

hőforrás, ezzel szemben a homokos talaj egyáltalán nem az. A hőszivattyús hőtermelés ma 

már alacsonyabb költségű, mint a földgázzal működtetett rendszereké, viszont a magas 

beruházási költségek miatt hosszú megtérüléssel kell számolni, ugyanakkor működtetésük 

gazdaságos és környezetbarát. Ezzel szemben a fűtőolajjal vagy elektromos árammal működő 

rendszerek kiváltása hőszivattyúval csupán igen rövid megtérülést biztosít. 

1.3. A vízenergia hasznosítása 

A víz energiáját az emberiség már évezredek óta előszeretettel használja. A vízfolyások, 

tavak, tengerek, mechanikai energiakészletét villamos energiává (régebben közvetlenül 

mechanikai energiává) alakító műszaki létesítmény. A hasznosítható energia növelése 

érdekében a vizet duzzasztják, esetleg tárolják, és a vízerőtelepen a turbinákra ejtik, amelyek 

generátort hajtva termelnek villamos áramot. A vízenergia az egyik legfontosabb alternatív 

energiaforrás. A vízi energia nem más, mint a víz által közvetített mozgási (kinetikus) 

energia. A folyóvizek energiáját a nap és a szél által végzett munkából nyerik. A tengerek 

folyamatos felszíni hullámzása és a mélytengeri áramlatok jelentős energiát hordoznak, 

amelynek kitermelése nagy beruházásokat igényel, ezért inkább ipari méretekben javasolt. A 

műszaki kihasználtság lehetősége tehát szoros kapcsolatban van a természetföldrajzi 

környezettel. A vízenergia nagysága mindig szorosan összefügg a folyóvizek vízjárásával is. 
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A vízrendszer jellegéből adódóan Magyarországon hihetetlenül alacsony a folyók esése - nagy 

alföldi térségbe futnak ki a hegyvidéki területekről - és a világ legalacsonyabb esésű folyói 

kategóriájába sorolhatóak. Ilyen viszonyok mellett - gazdaságossági szempontból - az 

energetikai kihasználásra nem sok remény van, ezért pl. a tervezett erőműveket, amelyeket 

még évtizedekkel ezelőtt tulajdonképpen az I. világháború után már megterveztek, nem 

nagyon tudták kivitelezni.  

1.4. Szélenergia hasznosítási lehetőségek 

A szélenergia olyan megújuló energiafajta, amelynek termelése környezetvédelmi és 

költségelőnyei miatt rohamos ütemben nő a világban. A szélenergia kitermelésének modern 

formája a szélturbina lapátjainak forgási energiáját alakítja át elektromos árammá. 

 

Energiatartalmát tekintve a szél sűrű és jól használható energiát jelent, ha sebessége a 

szélgépek optimális működési tartományába esik, ami 4-14 m/s. A szélenergiából villamos 

áramot lehet előállítani szélgenerátor segítségével, vagy munkáját használni közvetlenül, mint 

például őrlés, vízkiemelés során. A szélturbinákat ma már ipari méretekben, nagy 

csoportokban is felhasználják szélfarmjaikon a nagy áramtermelők, de nem ritkák a kis egyedi 

turbinákat működtető telepek sem. Nagy előnye, hogy nem környezetszennyező és alkalmas 

hálózatba integrálható elektromos áram termelésére. Bár már 50 országban van szélerőmű, a 

fejlesztések leginkább csak néhány országnak köszönhetőek (Németország, Spanyolország és 

Dánia). A többi országnak még nagyon sokat kell tennie szélenergiai iparuk fejlesztésében 
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annak érdekében, hogy a globális célokat elérhessük. Magyarországon sok igény merül fel a 

szélerőművek létesítésére, azok létrehozása esetén alapfeltétel kell, hogy ezt a tiszta 

energiatermelő eszközt úgy telepítsük, hogy sem a lakók, sem a civil szervezetek, sem az 

államigazgatási szervek ne találhassanak benne ellenezni valót, hisz ennek megkedveltetése 

lehet inkább a cél. 

1.5. Biomassza hasznosítás hőtermelés céljából 

Európa keleti régiójának éghajlata és mezőgazdasági potenciálja kiváló alapot ad a széles 

körű energiacélú biomassza termeléshez. Hazánkban a megújuló energiaforrások közül a 

jövőben a biomassza felhasználása rejti a legnagyobb lehetőséget, mivel ezen energiafajta a 

nap- illetve szélenergiával szemben szállítható és tárolható, így folyamatos energiaellátást tesz 

lehetővé, és nem utolsó sorban univerzálisan felhasználható. 

 

A biomassza legfontosabb forrásai a növénytermesztés, az állattenyésztés, az élelmiszeripar 

végtermékei, kommunális és ipari hulladékok, amelyekből eltérő technológiai eljárásokkal hő, 

villamos energia vagy üzemanyag állítható elő. A biomassza biológiai eredetű szerves anyag 

tömeg. Nagy lehetőség van a biomassza energetikai célú felhasználásának növelésében. Mivel 

ezek a biomasszák a megfelelő kezelés esetén megújuló energiaforrások, vagyis rövid 

életciklusban általában egy éven belül újból megtermelődnek, használatuk esetén bányászott 
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energiahordozók takaríthatók meg (pl.: kőszén, földgáz, kőolaj), így a megtakarított fosszilis 

energiahordozók nem fokozzák a levegő szennyezettségét és a CO2 tartalmának növekedését 

(üvegház-hatás, globális felmelegedés). A megújuló energiaforrások és ezen belül a 

biomassza fokozott alkalmazására nemcsak a fenntartható fejlődés miatt van szükségünk, 

hanem nemzetközi vállalásaink is erre köteleznek. Nemzetközi kötelezettségeink két területen 

jelennek meg: egyrészről a környezetvédelem területén, másrészt az energetika területén. 

Magyarországon adott a jó föld és a jó környezet a biomassza termeléshez. A 

vidékfejlesztésen is nagyot lendíthet, ugyanis az energianövények termelésével a földek 

jelenleginél nagyobb része gondozott, kulturált állapotban tartható. A megtermelt biomassza 

feldolgozására alkalmas gépeket, eszközöket gyártó ipar is kialakul. Magyarország előnye 

abból is származhat, hogy évek óta egyfajta faültetési program zajlik (erdő, gyümölcsös), 

valamint felkészültek vagyunk például az energiaerdő telepítésére is.  

A biomassza a szén, a kőolaj és a földgáz után a világon jelenleg a negyedik legnagyobb 

energiaforrás. Világátlagban a felhasznált energia 14 %-át, fejlődő országokban 35 %-át 

biomassza felhasználásával nyerik. Európában a biomassza készletek mindössze 15-20 %-

ának energetikai célú hasznosítása révén az élelmiszer-termelés teljes hőenergia szükséglete 

kielégíthető, és a potenciális készletek további 20-25 % hasznosításával a lakosság teljes 

hőenergia-szükséglete biztosítható lenne. 

A biomassza energiatartalma az alább felsorolt módszerekkel hasznosítható: 

 közvetlen tüzeléssel, előkészítéssel, vagy előkészítés nélkül, 

 kémiai átalakítás után éghető gázként, vagy folyékony üzemanyagként, 

 alkohollá erjesztéssel üzemanyagként, 

 növényi olajok észterezésével biodízelként, valamint 

 biogázként. 

Gépjármű-üzemanyagként hasznosítható biomassza: 

 Benzin esetében, magas cukortartalmú (cukorrépa, cukornád), magas 

keményítőtartalmú (kukorica, burgonya, búza) vagy magas cellulóztartalmú (szalma, 

fa, nád, energiafű) növények, melyekből etanol gyártható. 

 Dízel esetében: olajtartalmú növények, melyből az olaj kisajtolható, és egyszerűbb 

vegyszeres kezelések után a diesel olajhoz hasonló anyag nyerhető (például repce, 

olíva, napraforgó stb.). 
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1.5.1. Biodízel 

A biodízel telítetlen zsírsavakból előállított metil észter. Alapanyagai lehetnek a növényi 

olajok, az állati zsiradékok és a használt sütőolajok. Hazánk agroökológiai adottságai alapján 

a legfontosabb termesztett alapanyag a repce és a napraforgó lehet. A világ és az EU számos 

országában évtizedek óta alkalmazzák a biodízelt üzemanyagként az évek óta kialakult 

előállítási és felhasználási gyakorlat alapján. A biodízel gyártása azt a célt szolgálja, hogy a 

hagyományos dízelmotorokhoz illeszkedő üzemanyag keletkezzen, amely a gázolajhoz 

hasonlóan vagy ahhoz megfelelő arányban keverve, járműveket vagy egyéb motorokat 

hajtson. A biodízel előnye, hogy az alapanyaga alternatív energiaforrás, így környezetbarát és 

újra megtermelhető. A legkedvezőbb tulajdonságú olajnövények közé sorolhatjuk a repcét, a 

napraforgót, a szóját és egyes pálmafajtákat. Az európai kontinensen az éghajlati 

viszonyokból adódóan elsősorban a repce és a napraforgó termeszthető. A repcéből és a 

napraforgóból kinyert olaj, a triglicerid közvetlenül is felhasználható motorikus 

üzemanyagként, ám ez bizonyos hátrányokkal is együtt jár, ugyanis át kell alakítani a 

motorokat. Az elmúlt húsz év tapasztalata az, hogy a benzin ára nagyjából ötévente 

duplázódik. Egy hathatós bioüzemanyag politika kidolgozása, és megvalósítása nagyjából 

ugyanennyi időbe telik. 

1.5.2. Biotüzelőanyagok 

Hazánkban a megújuló növényi biomassza mennyisége szárazanyagban kifejezve 

megközelítőleg 60 millió tonna. Energetikai célra megfelelő körülmények között 6-8 millió 

tonna szerves anyagot lehetne hasznosítani, ezzel szemben a keletkező mennyiség 10 %-át 

sem használják fel tüzelési, illetve energiatermelési célra. Az erdőgazdaságban a nettó 

fakitermelés 41 %-a tűzifa, 59 %-a pedig ipari fa. Az ipari fa feldolgozása és megmunkálása 

során nagy mennyiségű melléktermék, hulladék keletkezik, amelyet jól lehet energetikai 

célokra hasznosítani. A keletkező faforgácsot, fűrészport, fakérget szárítás után brikettálják. A 

biotüzelőanyagok elégetése ritkán történik eredeti formájukban, különböző előkezelést 

igényelnek, mint például darabolás, aprítás vagy tömörítés (pl.: bálázás, pogácsázás, pelletálás 

útján). A tömörítvényeknek két fő fajtáját különböztetjük meg: 

- A mezőgazdasági és erdészeti anyagok préseken készített 3-25 mm-es tömörítése a 

pelletálás. A tüzelésre szánt nagyobb tömörségűt, 10-25 mm-es méretűt tűzipelletnek 

nevezik. 

- Az 50 mm vagy annál nagyobb átmérőjű kör, négyszög, sokszög vagy egyéb profilú 

tömörítvényeket biobrikettnek nevezzük, amelyeket mezőgazdasági vagy 

erdőgazdasági melléktermékekből állítanak elő. 

A tüzelési célra alkalmas biopellet vagy tűzipellet fűtőértéke közel azonos a hazai 

barnaszénnel, de annál tisztább tüzelőanyag, másrészt a szén 15-25 %-os hamutartalmával 

szemben mindössze 1,5-8 % hamut tartalmaz, melyet kedvezően lehet felhasználni talajerő 

visszapótláshoz. 
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1.6. Biogáz termelés és hasznosítás 

A biogáz a szerves hulladékok 30-40 Celsius fok hőmérsékleten végbemenő bomlásának 

gáznemű, rendszerint éghető terméke, amely ammónia, kén-hidrogén, szén-monoxid és 

széndioxid mellett legnagyobb részt metánból áll. A mezőgazdasági hulladékból, ipari 

hulladékból, illetve kommunális hulladékból előállítható mintegy 60 % metánt tartalmazó 

biogáz fűtőértéke 24-29 MJ/m
3
, a biogázgyártás maradéka pedig értékes trágya (biotrágya), 

illetve humusz (biohumusz). A biogázt villamos energiává és hővé lehet alakítani, vagy gáz-

fűtőberendezéssel közvetlenül fűtésre is alkalmazható. A szennyvíziszap bomlásának 

gázterméke a biogázhoz hasonló összetételű iszapgáz. A biogáz előállítására szolgáló 

berendezések a biogáz-generátorok és a szerveshulladék-lerakóhelyekre telepített gázkutak. A 

biogáz a víztartalom eltávolítása és a gáztisztítás után felhasználhatóvá válik energetikai célra, 

pl. fűtésre. A biogáz összetétele és fűtőértéke nagymértékben függ a kiindulási szerves 

anyagtól és a technológiától. A biogázok fűtőértéke átlagosan 22,0 MJ/m
3
. Általában 

elfogadott érték szerint számos állat egynapi trágyamennyiségével termelhető biogáz 

energiatartalma 0,8 kg tüzelőolajéval egyenlő. Magyarországon elsősorban szabályozási 

problémák (például a biogázt nem sorolták be a bioüzemanyagok közé, így az ilyen 

beruházások pályázati forrásoktól esnek el) és a más uniós tagországokhoz képest alacsony 

támogatási szint (Magyarországon a biogáz felhasználásával gázmotoros erőművekben 

előállított villamos energia átvételi ára kilowattóránként 9, Szlovákiában 13, Németországban 

pedig 24-26 eurocent) nehezíti a biogáz-technológia elterjedését. 
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Magyarországon kiválóak az adottságok a biogáz termeléshez, a jelentős mezőgazdasági 

termelésből rendelkezésre áll a szükséges alapanyag, amelynek csak egy részét hasznosítják. 

Az országban mégis csupán hat olyan biogázüzem működik, amely növényi alapanyagot és az 

állattartás során keletkező hígtrágyát dolgoz föl, egy tucatnyi helyen a szennyvíziszapból 

állítanak elő biogázt, néhány szeméttelepen pedig a depóniagázt gyűjtik. Ezzel szemben 

Németországban több mint négyezer biogázüzem működik. A biogáz előállítása során - 

amellett, hogy megújuló energiát állítanak elő - gyakran környezeti veszélyt jelentő 

hulladékokat ártalmatlanítanak. Ma Magyarországon leginkább akkor lehet gazdaságosan 

működő mezőgazdasági alapanyagot feldolgozó biogázüzemet létrehozni, ha lehetőség van a 

gázmotoros villamos-energia előállítás során keletkező hulladékhő hasznosítására. Erre példa 

a klárafalvai üzem, ahol egy tollfeldolgozó igényét fedezik így. 

2. Alternátí v energiáfelhászná lá s kiskó zó sse gi 
szinten 

Kétmilliárdos beruházás keretében biogázüzem épült Pécsen, amellyel a baranyai 

megyeszékhely szennyvíztelepén keletkező szennyvíziszap energetikai hasznosítása 

valósulhat meg, a létesítményt 2014 végén adták át. A biogázüzem 2,1 milliárd forintból, 925 

millió forintos uniós támogatással épült meg a baranyai megyeszékhely határában a pécsi 

vízszolgáltató szennyvíztelepén. A biogázüzem létesítése környezetvédelmi, gazdasági és 

fenntarthatósági szempontból is kiemelt beruházásnak számít, amely hozzájárul ahhoz, hogy a 

megújuló energiaforrások felhasználása nagyobb arányban valósuljon meg. Az üzem 

elsődleges célja, hogy a megtermelt zöld energiát teljes egészében helyben használják fel, 

azaz megtakarításokat nyújt a helyi vízszolgáltató számára. Működése nemcsak Pécsre lesz 

kihatással, hanem a környékre is, hiszen csökken a környezetterhelés, valamint segítségével a 

Pécs környékén keletkező egyéb biológiai hulladékokból is energia nyerhető. A beruházás 

további célja, hogy helyben hasznosítsák a pécsi telepen keletkező, évente 17 ezer tonnányi 

víztelenített szennyvíziszap egy részét. A biogázüzem működésével a város a legkorszerűbb 

technológiával ártalmatlanítja a szerves hulladékot, a biogázüzem teljesen zárt rendszerben 

kezdi meg működését, azaz a környezetbe sem további káros anyagok, sem szagok nem 

jutnak ki. A mechanikai és biológiai tisztításon átesett szennyvíz után maradó 

szennyvíziszapot, azaz biomasszát az üzemben víztelenítik, majd metántartalmú biogázt 

nyernek ki belőle, amely gáz elégetésével villamos energiát termelnek. A tervek szerint a 

biogázüzem maximális kapacitás mellett évente napi mintegy 8.000 köbméternyi biogázt 

termel, a megújuló energiából pedig évi közel 4.400 megawattnyit tudnak majd megtermelni. 

A megtermelt villamos energiát a saját üzemi energiaigény biztosítására hasznosítják a pécsi 

szennyvíztelepen. 

Az ország legnagyobb egybefüggő, 136 darabból álló napkollektoros rendszerét adták 

át a ceglédi kórház részére, amellyel meleg vizet állítanak elő a kórház területén – 
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hozzávetőlegesen közel négymillió liter 45 Celsius fokos melegvizet képes ez a rendszer 

előállítani, összehasonlításképpen hetven hagyományos méretű családi ház éves melegvíz 

felhasználását tudná kielégíteni. A rendszer a működése során hozzájárul még a hagyományos 

melegvíz előállítás energiaigényének csökkentéséhez is. Méretét tekintve nem üzemel még 

egy ekkora napkollektor rendszer az országban. Vannak ugyan olyan rendszerek, melyek több 

darabszámmal vannak jelen egy-egy helyszínen, de tömbösítve így egyben nem jelentkezik. 

 

A világ legnagyobb úszó napfarmja épül Japánban, amely a tervek szerint 180 ezer 

négyzetméteren terül majd el, és a vízen úszó 50 ezer napelem közel 5.000 háztartás 

energiaigényét (13,4 MW) lesz képes kielégíteni. A becslések szerint a telep üzembe állásával 

évi 8.000 tonnával csökkenthető a széndioxid-kibocsátás. A vízre telepített napelemek nagy 

előnye a szárazföldi telepekkel szemben, hogy a panelek nem foglalnak el értékes 

termőterületeket, ami Japánban különösen fontos szempont, hiszen relatíve kevés a bevethető 

föld, víztározókból ugyanakkor rengeteg akad. A napfarm ugyanakkor nem hagyja 

érintetlenül saját környezetét, és tározóra telepítésének hosszú távú hatásaival kapcsolatban 

egyelőre csak találgatni lehet. Annyi biztos, hogy mivel a struktúra leárnyékolja a tó nagy 

részét, a víz sötétebb és hűvösebb lesz. Ez korlátozhatja az algák szaporodását, ami pozitív és 

negatív hatással is járhat, attól függően, hogy ez utóbbiak mennyire vannak elszaporodva a 

vízben. A paneleket mindenesetre a tározó belső részeire telepítik majd, távol a partoktól, 

amelyek közelében a leggazdagabb a vízi élővilág.  

Megkezdte működését Hajdú-Bihar megye legnagyobb naperőműve. A létesítmény 

évente 680 Megawattóra villamosenergia termelésére képes, ami 240 háztartás éves 
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szükségletének felel meg. A kivitelezési munkák során összesen 2.277 darab napelem modult 

telepítettek az erőmű területére, így összesen 495 kW teljesítményre képes az első blokk. Az 

erőművet a jövőben 1,8 MW-os kapacitásig fogják továbbfejleszteni, amivel Magyarország 

egyik legnagyobb naperőművét hozzák létre. 

2014 során két magyar település, Szarvas és Bóly is bizonyította, hogy a megújuló 

erőforrások felhasználásban Európa legjobbjai között vannak. Az értékelés szempontjai között 

az alkalmazott napkollektorok m
2
-ben mért felülete, valamint a napelem kW-ban mért 

teljesítménye mellett a polgármesterek, illetve a városvezetés megújuló energiaforrások 

hasznosítása iránti elkötelezettsége szerepeltek. Továbbá figyelembe vették azt is, hogy 

végeznek-e szemléletformálást, van-e a településnek energiastratégiája, illetve milyen a 

közintézményeik energiafelhasználása. Bóly sikerét a szemléletformálásnak szánt komoly 

szerep mellett az is bizonyítja, hogy a településen négyfős energetikai szakemberekből álló 

team dolgozik, a napelemeket és napkollektor mellett sikerrel használják a geotermikus 

energiát, illetve a biomasszát is. Bólyon az összes közintézményt megújuló 

energiaforrásokkal fűtik, az iskolákban pedig LED világítás található. Szarvas a helyezését 

nem csak a helyi napenergia hasznosításban tett lépéseknek, vagy a rekord nagyságú 

közintézményi napelem felhasználásnak köszöntette, hanem az ország jelenleg legnagyobb és 

legmodernebb biogáz üzemének, illetve a már több évtizedes sikeres geotermikus energia 

felhasználásnak is. 

A fentiekben röviden bemutatott példaértékű beruházások több említést érdemelnének, 

amely azonban túlnyúlik jelen tanulmány vizsgálati körein, de arra tökéletesen 

alkalmasak, hogy ezen települések sikerein felbuzdulva az ország többi települése is 

kedvet kapjon a megújuló energiaforrásokba történő beruházáshoz. 

O sszegze s 

A fosszilis energiahordozó készletek végesek, ráadásul, ha növekvő energiaigényünket 

kizárólag ezek felhasználásával akarjuk kielégíteni, az a környezetszennyezés további 

fokozásával jár. Az sem mindegy, hogy a jelentős részben importnyersanyagra épülő magyar 

energiaipar mennyiért szerzi be az energiát. Sajnos Magyarország lemaradása óriási a 

gazdaságos módon kinyerhető energia felhasználások terén. A megújuló energiák lakóépület 

léptékű hasznosítását vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a viszonylag magas beruházási 

költségek miatt ezek esetében hosszú megtérülési idővel számolhatunk, amelyet 

támogatásokkal kompenzálhatunk, viszont az üzemeltetés során egyértelműen 

költségkímélőbb megoldást jelentenek bármely fosszilis energiahordozóval szemben, 

mindemellett pedig környezetkímélők és újratermelődők. 

Forrás: www.alternativenergia.hu, www.alternativenergia.net, www.alternativ-energia.eu, www.napenergia.net, 

www.napenergia.hu, www.muszakiak.hu/tudastar/energia/megujulo-energiaforrasok, www.zoldnet.hu/index.php 
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