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Die nachhaltige Sicherung der Energie-
versorgung erfordert neue Wege in  
der Produktion und eine deutliche redu-
zierung des Verbrauchs.

Az energiaellátás fenntartható biztosítása 
új megoldásokat követel meg a termelés-
ben, miközben a fogyasztást is jelentôsen 
csökkenteni kell.
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Globale Drehscheibe für 
Energie-Spezialisten

Hannover
Unter den internationalen Energiemessen ist die Hannover Messe mit ihren Energiethemen weltweit 
führend. Gleich drei Energiemessen mit Leitmessenstatus finden im Rahmen der Hannover Messe statt: 
Die Energy, die weltweit größte Energietechnologiemesse, die Power Plant Technology, internationa-
le Leitmesse für Kraftwerksplanung, -bau, -betrieb und -instandsetzung und die Wind, internationa-
le Leitmesse der Anlagen, Komponenten und Services für die Windenergie. Die MobiliTec ergänzt die 
Energiemessen um das Thema Elektromobilität. Diese Leitmesse präsentiert elektrische und hybride 
Antriebstechnologien, mobile Energiespeicher sowie alternative Mobilitätstechnologien.

www.hannovermesse.de

Leipzig
enertec und TerraTec: Die enertec bildet die Prozesskette der Energieerzeugung, -verteilung und -
speicherung in ihrer Gesamtheit ab. Zunehmend wichtiger werden Lösungen zur Energiespeicherung, 
die die effektive Nutzung erneuerbarer Energien erst möglich machen. Deshalb nimmt die Fachmes-
se insbesondere Energiespeichertechnologien, Energiespeicherfertigung, Energiespeichergesamtsys-
teme sowie Sicherheit und Zuverlässigkeit solcher Systeme in den Fokus. Parallel zur enertec findet die 
TerraTec, internationale Fachmesse für Umwelttechnik und -dienstleistungen, statt.

www.enertec-leipzig.de

Essen
E-world Energy & Water: Die internationale Leitmesse der Energie- und Wasserwirtschaft mit Kon-
gress hat sich in den vergangenen Jahren als führender Treff der Energiewirtschaft etabliert und gibt 
wichtige Impulse. Die Bandbreite der Messethemen ist groß: Stromwirtschaft, Gaswirtschaft, Wasser-
wirtschaft, Energietechnik und Energieeffizienz. Das „Forum Energiewende“ trägt dem verabschiedeten 
Kernenergieausstieg bis 2022 und der damit verbundenen energiepolitischen Diskussion Rechnung.

www.e-world-2013.com 

Augsburg
rENEXPo: präsentiert alle Komponenten zukunftsfähiger, regenerativer Energiekonzepte. Sie ist Treff-
punkt und Wissensbörse für Entscheidungsträger und zeigt auf, wie die Energieversorgung und Ener-
gienutzung heute, morgen und übermorgen aussieht. Der 3-tägige RENEXPO-Leit-Kongress mit rund 
20 Einzelveranstaltungen gibt richtungweisende Impulse, zeigt potentielle Risiken und Chancen der 
Energiewende auf und bietet lösungsorientiertes, sofort anwendbares Wissen an. 

www.renexpo.de

Deutschland ist weltweit führend auch im Bereich Energiewirtschaft, das angebot an Fachmessen  in der Energie-
branche ist deshalb sehr vielfältig. Klassische Themen einer Energiemesse sind: erneuerbare und konventionelle 
Energien, regenerative Energiekonzepte, Energieerzeugung, Energietechnik und Energieversorgung. Durchschnitt-
lich finden im Jahr über 180 Messen rund ums Thema Energie in Deutschland statt, oftmals mit einem angeschlos-
senen Kongress oder Konferenzen. Wir stellen die Wichtigsten für Sie vor.

www.duihk.hu



Zusätzliche Fördermittel und globale Entwicklungen könnten 

2013 in Ungarn einen Photovoltaik-Boom auslösen.
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Der Energieverbrauch Ungarns stagnierte praktisch zwischen 2000 
und 2010, die in den ersten Jahren des Zeitraums verbuchte Zunah-
me um fast 10% schmolz im Krisenjahr 2009 fast völlig dahin. Zugleich 
veränderte sich der Energiemix signifikant: während zu Anfang des 
Jahrzehnts noch mehr als 15% der Energieerzeugung aus Steinkohle 
stammten, sind es heute weniger als 10%, demgegenüber hat sich der 
Anteil erneuerbarer Energieträger von 3,1% auf 6,7% verdoppelt. Der 
Rückgang des Kohleverbrauchs wurde zum Teil durch die Stilllegung 
von Kohlekraftwerken nach Ablauf ihrer Betriebszeit verursacht, zum 
anderen wurden viele Kapazitäten der Kohlekraftwerke von erdgasbe-
feuerten Kraftwerken mit Kraft-Wärme-Kopplung übernommen. Die 
Rolle der Kohle wird in Ungarn im kommenden Jahrzehnt kaum wieder 
ansteigen, denn mit der Einstellung des Abbaus im Inland ist Ungarn 
hier genauso auf Einfuhren angewiesen wie bei Erdöl oder Erdgas, die 
Importabhängigkeit würde sich also mit Kohlekraftwerken nicht ver-
ringern. Die Reaktivierung des Kohlebergbaus spielt zwar in der Ener-
giestrategie der Regierung eine hervorgehobene Rolle, auch als Bran-
che, die Arbeitsplätze schaffen und die Energieunabhängigkeit erhö-
hen kann, doch die Früchte dieser Bestrebungen werden wohl nicht 
vor Ende des kommenden Jahrzehnts zum Tragen kommen. Im Inter-
esse der Verringerung der CO₂-Emissionen wäre heute nur die Rein-
kohle-Technologie eine Alternative, die jedoch benötigt – ähnlich wie 
die erneuerbaren – staatliche Subventionen, wenn sie z.B. gegenüber 
Erdgas wettbewerbsfähig sein soll. In der internationalen Praxis wird 

Energieversorgung in Ungarn 

Unabhängiger, grüner, 
wettbewerbsfähiger 
Ungarns Energieverbrauch wird im kommenden Jahrzehnt große Veränderungen erfahren. Im Einklang 
mit den Bestrebungen der Europäischen Union soll die Versorgungssicherheit steigen und die 
Abhängigkeit von Energieimporten sinken, zugleich werden erneuerbare Energieträger eine wachsende 
Rolle spielen. Um den – wenn auch langsam – steigenden Energieverbrauch zu bedienen, werden 
neue Kraftwerksinvestitionen notwendig sein, aber auch die Verbrauchsgewohnheiten müssen sich 
ändern. Die ungarische Energiewirtschaft wird in den kommenden Jahren vor allem von Erdgas und 
erneuerbaren Energien handeln, was eine Vielzahl von Investitionsmöglichkeiten mit sich bringt.

jedoch eine Förderung fossiler Energieträger nicht unterstützt. Schließ-
lich könnte auch Fachkräftemangel die Wiederbelebung des Kohleab-
baus wesentlich zeitaufwendiger und kostspieliger machen.

Die Bedeutung von Erdgas hat im vergangenen Jahrzehnt kaum 
zugenommen, der Anteil  am Energieaufkommen liegt fast unverändert 
bei 35%. Aber auch hier werden Veränderungen eintreten. Erdgas ist ein 
liquider Brennstoff, lässt sich leicht skalieren und regulieren – auch des-
halb sind viele Stand-By-Kraftwerke, die bei Spitzenlast oder Havarien 
ans Netz gehen – erdgasbefeuert. Der blaue Brennstoff hat jedoch auch 
Nachteile. Der größte: Ungarn ist hochgradig und einseitig von Impor-
ten abhängig. Russland ist als größter Lieferant in einer Monopolstel-
lung, einzig über die in Westen verlaufende HAG-Pipeline kann Ungarn 
Zugang zu diversifizierten Ressourcen aus Westeuropa erhalten. Die 
Investitionen der letzten Jahre in den Ausbau der Erdgas-Querverbin-
dungen könnten die Lage verbessern. Die kroatische Pipeline könnte 
Gas von einem geplanten Flüssiggas-Terminal (LNG: liquefied natu-
ral gas) nach Ungarn liefern, und die slowakische Pipeline wird Ungarn 
zukünftig neben der HAG mit westeuropäischen und polnischen Liefe-
ranten verbinden. Der traditionelle Erdgasabbau in Ungarn ist tendenzi-
ell rückläufig, allerdings könnten die unkonventionellen Erdgasreserven, 
deren Volumen auf 1000 bis 3000 Milliarden Kubikmeter geschätzt wird,  
in den 2020-er Jahren den Erdgasmarkt in Ungarn stark verändern. 

Und schließlich kann auch der seit einigen Jahren funktionierende 
aktive Spotmarkt die Preisflexibilität und die Liquidität erhöhen. Ungarns 

Von  András Jenei*

Erdgas-Speicherkapazitäten sind im europäischen Vergleich einzigartig: 
das Land kann über 50% des Jahresverbrauchs speichern. Diese Kapa-
zitäten könnten durch einen gut entwickelten Spotmarkt wesentlich 
effizienter genutzt werden. All diese Entwicklungen können insgesamt 
dazu führen, dass günstigere Konditionen für den langfristigen Gasver-
sorgungsvertrag ab 2015 möglich werden. Damit könnte gewährleis-
tet werden, dass Erdgas nicht bloß als Ausgleichsenergie, sondern als 
Brennstoff für die Grundversorgung dient. Das könnte auch erdgasbe-
feuerte Grundlastkraftwerke das von E.On in Gönyű wettbewerbsfä-
higer machen, das derzeit wegen des teuren russischen Erdgases nur 
mit einer Auslastung von knapp über 25% arbeitet und am Markt auch 
eine Pufferrolle wahrnimmt.

Das Fundament der Stromproduktion in Ungarn ist das Kernkraft-
werk Paks. Die Blöcke erzeugen mehr als ein Drittel des Stroms und 
decken damit 15% des gesamten ungarischen Energiebedarfs. Bereits 
beschossen ist die Verlängerung der Laufzeit sich dem Ende ihrer 
Betriebszeit nähernden Blöcke und auch die Erweiterung um zwei 
weitere Blöcke wird wohl bis Mitte der 2020-er Jahre realisiert. Seit der 
Katastrophe von Fukushima im vergangenen Jahr haben sich mehrere 
Länder für den Ausstieg aus der Kernenergie entschlossen (z.B. Deutsch-
land, und selbst Japan). In Ungarn genießt die Kernenergie sowohl in 
der Bevölkerung als auch in Fachkreisen einen hohen Zuspruch. Auch 
wenn die Wirtschaftlichkeit neuer Blöcke fraglich ist, haben sie doch aus 
Gründen der Versorgungssicherheit und der Diversifizierung der Ener-
giequellen ihre Daseinsberechtigung.

Innerhalb der erneuerbaren Energien hat Ungarn im kommenden 
Jahrzehnt gute Chancen, Spitzenreiter bei der Nutzung von Erdwär-
me und von Biomasse zu werden. Die geothermischen Gegebenheiten 
Ungarns sind in Europa einzigartig, langfristig könnte dieser Energieträger 
im Bereich der Fernwärme fossile Energieträger ersetzen. Biomasse wieder-
um wird Fortschritte in der dezentralen Energieerzeugung ermöglichen. 

Paradoxerweise könnte die 2012 in Deutschland beschlossene Kür-
zung der staatlichen Förderung für erneuerbare Energien dem Markt für 
Photovoltaikanlagen in Mitteleuropa zu einem zusätzlichen Aufschwung 
verhelfen. Wenn die Investitionen in Deutschland zurückgehen, werden 
weltweit weitere Überkapazitäten entstehen und die Preise weiter fallen. 
Da außerdem Ende kommenden Jahres die EU-Förderperiode 2007-2013 
ausläuft, könnten noch verbliebene Mittel zu einem Photovoltaikboom in 
Ungarn führen – vorausgesetzt, die neuen Konditionen für Förderungen 
und Einspeisevergütungen (ungarisch „metár“) werden bekannt. In Rumä-
nien ist der Wettbewerb auf dem der Markt für Erneuerbare bereits ange-
laufen, und dies wird sich voraussichtlich auch auf Ungarn ausdehnen.

Eines der dringendsten Probleme der kommenden Jahre ist der Ersatz 
des alternden Kraftwerks in Parks. Denn auch wenn der Verbrauch nur 
geringfügig ansteigt und zusätzliche Kapazitäten verfügbar sind: diese 

Kraftwerke basieren überwiegend auf veralteten Technologien und sind 
kaum wettbewerbsfähig, oder können – wie im Falle von Kraft-Wärme-
Kopplungsanlagen – ohne staatliche Subventionen nicht am Markt beste-
hen. Ausscheidende Kapazitäten müssen daher durch wettbewerbsfä-
hige Grundlastkraftwerke mit sauberen Technologien ersetzt werden, die 
durch Ausgleichskapazitäten ergänzt werden, mit denen angesichts des 
für 2020 gesteckte Ziels von 14,65% für erneuerbare Energien die entspre-
chenden Skalierungsfunktionen wahrgenommen werden können.

Neben der Produktionsseite ist auch die Modernisierung der Netzin-
frastruktur unerlässlich. Die größten Fortschritte verspricht dabei das 
„smart metering“, also die intelligente Verbrauchsmessung. Entspre-
chende Geräte und Netze ermöglichen eine Echtzeit-Datenübertra-
gung über den aktuellen Verbrauch, die Verbrauchsgewohnheiten las-

sen sich um ein Vielfaches besser analysieren. Das wird bei Privathaus-
halten nicht nur die Stromrechnung entlasten, sondern auch die Vor-
aussetzungen für eine zukünftige Netzeinspeisung schaffen ermögli-
chen, wie sie in Deutschland bereits praktiziert wird. Und dies wieder-
um unterstützt die Entstehung eines dezentralen Marktes für erneuer-
bare Energieträger der privaten Haushalte.

Die derzeit zu beobachtende oder erwartete staatliche Expansion 
in der Energiewirtschaft stellt im Falle der Infrastruktur nicht unbedingt 
einen Nachteil dar. Unternehmen mit staatlicher Beteiligung investieren 
erfahrungsgemäß eher in derartige Infrastrukturvorhaben, z.B. im Falle 
der bereits erwähnten Querverbindungen im Gasnetz oder des smart-
metering-Netzes. Für das kommende Jahrzehnt bietet das eine Vielzahl 
von Investitionsmöglichkeiten für die Marktteilnehmer aus der Industrie. 
Unternehmen mit adäquater finanzieller Ausstattung, fachspezifischem 
Know-How und Technologie können sowohl bei leitungsgebundenen 
Vorhaben, als auch beim Ausbau des Stromnetzes oder der Verbreitung 
erneuerbarer Energieträger eine maßgebliche Rolle einnehmen. In Ver-
bindung mit dem regulatorischen Umfeld und der Risikobereitschaft 
staatlicher Investoren können günstige neue Geschäftsmodelle mit den 
Branchen entstehen. Mit Sicherheit kann man aber davon ausgehen, 
dass man bei den Infrastrukturinvestitionen der Zukunft am Staat als 
Bauherrn nicht vorbeikommen wird, die ungarischen Marktteilnehmer 
werden sich darauf vorbereiten müssen.  ❙
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* András Jenei Wirtschaftsdirektor von MÉLTÁNYOSSÁG Politikaelemzô Központ

Ungarn könnte Spitzenreiter bei der Nut-
zung von Erdwärme und Biomasse werden.
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Bei der Abschaffung des Systems der garantierten Einspeisevergü-
tungen (ungarisch „kát“) ist nämlich an die Stelle des Alten kein neues 
Fördersystem getreten. Deshalb herrscht in der ungarischen Energie-
wirtschaft die größte Unsicherheit für Investoren im Bereich der Erneu-
erbaren, was sich auch an der Zahl der auf Eis gelegten Projekte ablesen 
lässt. Die Genehmigung des neuen Fördersystems für erneuerbare Ener-
gien (ungarisch „metár“) ist seit dem letzten Jahr dreimal verschoben 
worden, voraussichtlich werden die EU-Stellen erst im Herbst eine posi-
tive Entscheidung fällen, damit wird auch die für Anfang 2013 geplante 
Einführung des „metár“ fraglich. Die Verzögerungen sind unter anderem 
auch der Tatsache geschuldet, dass die Regierung in der Energiewirt-
schaft vordringlich mit Megasystemen – bspw. den Vorhaben für nukle-
are und fossile Energieträger und deren Diversifizierung – beschäftigt 
ist. Andererseits mag eine Rolle gespielt haben, dass im Zuge organisa-
torischer Veränderungen im zuständigen Entwicklungsministerium der 
Bereich der erneuerbaren Energien de facto „herrenlos“ war. Hier rech-
net man im Oktober mit einer Neubesetzung, was die Branche und die 
Investoren zuversichtlich stimmen dürfte. 

Erneuerbare Energien in Ungarn 

Investoren in den Startlöchern 
Der Markt für erneuerbare Energien in Ungarn war in den vergangenen Jahren an von Stagnation geprägt, obwohl das 
Land gegenüber der EU eine der höchsten Zielvorgaben versprochen hat, nämlich bis 2020 insgesamt 14,65% der 
Energieerzeugung aus erneuerbaren Energien decken zu wollen. Im vergangenen Jahr lag der Wert bei 6,3%, d.h. der 
Anteil müsste innerhalb von 8 Jahren verdoppelt werden. Dass der Markt auf der Stelle tritt, ist teilweise auch dem 
Umstand zuzuschreiben, dass die gesetzliche Regulierung noch immer auf sich warten lässt. Derzeit ist Ungarn der ein-
zige EU-Mitgliedsstaat, der über kein gültiges Gesetz zur Regelung und Förderung von erneuerbaren Energien verfügt.

Das Fördersstem metár sieht laut des im September 2011 vorgestellten 
Regulierungskonzepts drei Eckpfeiler vor. Es unterscheidet zwischen 
Strompreisen, Preisen für „grüne Wärme“ und Bonuspreisen, für die Bio-
masse kommt ergänzend ein „brauner Tarif“ hinzu. Die Preise sind diffe-
renziert und können nach Ablauf der Förderperiode auf Antrag gewährt 
werden. Darüber hinaus besteht eine wesentliche Neuerung darin, dass 
die Abnahmepreise in einer gesonderten Rechtsvorschrift fixiert werden 
sollen und dass die Förderung einheitlich für 15 Jahre zustehen wird. 
Der Zeitraum kann allerdings in Abhängigkeit von der gewährten Inves-
titionsförderung verkürzt werden. Die neue Regelung wäre wesentlich 
kohärenter als früher und würde klarere Verhältnisse schaffen, die För-
derung von Kohlekraftwerken und von mit fossilen Anlagen gekoppel-
ten Kraftwerken würde verhältnismäßiger werden. 

Ungarns natürliche Gegebenheiten bieten vor allem für die Nut-
zung von zwei wichtigen erneuerbaren Energiequellen gute wirtschaft-
liche Voraussetzungen: Geothermie und Biomasse. Mit ihrer Hilfe kann 
der Anteil der Erneuerbaren im Energiemix signifikant erhöht werden. 
Für die Nutzung der Sonnen- und Windenergie in Kraftwerksgrößenord-
nungen gibt es zwar einzelne Beispiele, doch aufgrund der bisherigen 
Trends dürften in diesem Bereich in Ungarn am ehesten dezentralisierte 
Minianlagen eine Zukunft haben.

Biomasse
Die Nutzung von Biomasse ist CO₂-neutral, da vereinfacht gesagt bei 
der Verbrennung genauso viel Kohlendioxid entsteht, wie die pflanz-
liche Photosynthese verbraucht hat. Biomasse ist weltweit die viert-
größte Energiequelle nach den fossilen Energieträgern, sie erzeugt welt-
weit 14% der Gesamtenergie, in manchen Entwicklungsländern leigt 
der Anteil sogar bei 35%. In Ungarn hat Biomasse den größten Anteil an 
der Nutzung erneuerbarer Energien und umfasst die Abfälle der Land- 
und Forstwirtschaft sowie die biologisch abbaubaren Teile gewerb-
licher und kommunaler Abfälle. Biomasse kann vielfältig genutzt wer-
den, sie ist sowohl für die Erzeugung von Wärme als auch von Strom 
geeignet. Bei letzterem sind allerdings die Wirkungsgrade geringer als 
bei der kalorischen Nutzung, also der Fernwärme und hier insbesonde-
re der Nahwärme, die als erfolgreichste Anwendungsform gilt. Das erste 
Nahwärmesystem wurde in Ungarn 2005 in der Gemeinde Pornóapá-
ti errichtet. Zum Vergleich:  in Österreich waren schon 2008 etwa 800 
Nahwärmesysteme in Betrieb. Auch die Erzeugung und Verwertung von 
Biogas ist sinnvoll. Es kann innerhalb der bestehenden Gasinfrastruktur 
vielfältig genutzt werden und könnte bis zu 10% des derzeitigen Erd-
gasverbrauchs ersetzen. Auf der Produktionsseite bietet die Biomasse 
ein erhebliches Potenzial zur Schaffung von Arbeitsplätzen, und zwar 

Von  András Jenei

just in besonders strukturschwachen Regionen. Auch deshalb wird in 
der Regierungsstrategie der Biomasse eine besondere Rolle gewidmet. 
Investitionen im Bereich Biomasse waren vielleicht die einzigen, die von 
der Volatilität der staatlichen Regulierung in den vergangenen Jahren 
nicht in Mitleidenschaft gezogen wurden, die Intensität der Investiti-
onen dürfte auch in den kommenden Jahren anhalten.

Geothermie
Die Voraussetzungen Ungarns in der Geothermie sind europaweit ein-
zigartig. Doch während Biomasse vielfältig und substitutiv eingesetzt 
werden kann, wird Erdwärme im Energiemix ein additiver Bestandteil 
sein, da sie vor allem zur Wärmeerzeugung geeignet ist. Geothermie 
ist ähnlich wie Solarenergie zwar praktisch unerschöpflich, aber nicht 
gleichmäßig verteilt, sondern kommt konzentriert vor. Daher lässt sie 
sich am ehesten lokal als Energiequelle geringer Intensität nutzen. Bei-
spielsweise kann der Brauchwarmwasserbedarf von Wohn- und öffent-
lichen Gebäuden aus Brunnen gedeckt werden, die Thermalwasser mit 
80 bis 90°C liefern und an bestehende Heizsysteme angeschlossen wer-

den. Natürlich könnten auch Kraftwerke mit Kraft-Wärme-Kopplung 
installiert werden, die gleichzeitig Strom und Wärme liefern, aber dafür 
wären zum Schutz der Thermalquellen strikt abgeschlossene Kreisläu-
fe erforderlich, dies wiederum verlangen Hochtechnologien und damit 
um Größenordnungen höhere Investitionskosten. Der kraftwerksmä-
ßigen Nutzung der Geothermie liegen noch weitere Steine im Weg: die 
Regularien in Ungarn fördern derartige Investitionen nicht, und behan-
deln sie im Hinblick auf Genehmigungen und Umweltauflagen genau-
so streng wie Projekte der Kohlenwasserstofferkundung. Angesichts 
der unterschiedlichen Amortisationskennzahlen verteuert diese Politik 
große Geothermieprojekte unverhältnismäßig. Allerdings könnten sich 
die Tore für Großanlagen ausländischer Investoren weiter öffnen, wenn 
voraussichtlich im Herbst das neue Konzessionsgesetz verabschiedet 
wird, das das 2010 verhängte Moratorium aufheben wird. 

Wind- und Sonnenenergie
Windenergie hat derzeit den zweitgrößten Anteil an der erneuerbaren 
Energieproduktion in Ungarn. Die 37 installierten Anlagen verfügen 
über eine Nennleistung von 330 MW, ihr Wirkungsgrad schwankt um 
20%. Zum Vergleich: das Gaskraftwerk Gönyű hat einen Wirkungsgrad 

von etwa 60%, eine Geothermie-Wärmepumpe 80 bis 90 %. Windkraft 
gilt zwar global als erfolgreich, doch in Ungarn wurden in den ver-
gangenen sechs Jahren kaum neue Kapazitäten errichtet. Dafür gibt 
es mehrere Gründe. Die durchschnittliche jährliche Windgeschwin-
digkeit im Karpatenbecken liegt um 7 m/s, was bei heutigen Wind-
kraftanlagen gerade einmal den Anlassbereich abdeckt, im Hinblick 
auf die Windverhältnisse bietet Ungarn also nicht die besten Voraus-
setzungen. Natürlich gibt es Windkanäle, wie bspw. im Nordwesten, 
wo die Werte wesentlich günstiger sind, deshalb konzentriert sich ein 
erheblicher Teil der Kapazitäten hier. Das Windenergieaufkommen ist 
aber auch außerordentlich starken Schwankungen unterworfen, was 
Stromnetze mit niedriger Kapazität schwer verkraften. Dies führt dazu, 
dass die erzeugte elektrische Energie weniger kalkulierbar und damit 
teuer wird. Das kann zwar durch Handelsplattformen mit kurzen 
Durchlaufzeiten (wie dem HUPX) teilweise ausgeglichen werden, den-
noch wird die Windkraft in Ungarn im künftigen Energiemix nur eine 
marginale Rolle spielen.

Die Nutzung der Solarenergie verzeichnete im vergangenen Jahr-
zehnt eine unglaublich rasante Entwicklung, vor allem bei Photovoltaik-
Anlagen. Diese Technologie stellt mittel- und langfristig ein ernstzuneh-
mendes Potential dar, denn sie bietet bereits heute zu akzeptablen Prei-
sen eine Alternative für fossile Energieträger. Während es 2009 in der Slo-
wakei praktisch keine Stromproduktion aus Photovoltaikanlagen gab,  
sind heute 488 MW installiert. In Ungarn hingegen waren 2011 ledig-
lich Anlagen mit einer Gesamtleistung von 4 MW in Betrieb – obwohl 
die Gegebenheiten des Landes wesentlich besser sind, als im nördlichen 
Nachbarland. Auch in Rumänien werden die Kapazitäten der Solarkraft-
werke zügig ausgebaut, was besseren und immer preiswerteren Techno-
logien, aber auch äußerst investorenfreundlichen Förderbedingungen zu 
verdanken ist. Was die Kostenseite betrifft: die Installation einer PV-Kapazi-
tät von 1 MW kostet derzeit in Ungarn etwa soviel wie der Bau von 100 m 
Autobahn, mit neuen Technologien dürften die Preise weiter fallen.

Investitionen in erneuerbare Energien müssen in den kommenden 
fünf Jahren spürbar beschleunigt werden, wenn die eingegangenen 
Verpflichtungen für 2020 auch nur annähernd erfüllt werden sollen. 
Deshalb ist parallel zu Einführung des Vergütungssystems metár mit 
einem starken Interesse von Investoren zu rechnen – das beweisen z.B. 
die schon eingereichten 17 Konzessionsanträge für die Geothermie. 
Nach dem Stillstand der vergangenen Jahre dürfte der Markt für erneu-
erbare Energien in Ungarn neuen Schwung bekommen. Hilfreich dürf-
te sein, dass noch verbliebene EU-Fördergelder bis Ende 2013 ausge-
schüttet werden müssen. Daher ist es durchaus denkbar, dass das Jahr 
2013 das Jahr der Erneuerbaren in Ungarn wird.  ❙

Das Jahr 201� könnte in Ungarn das Jahr 
der erneuerbaren Energie werden.
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Wie realistisch ist das Ziel, in Deutschland den Anteil erneuer-
barer Energien an der Stromerzeugung auf 35% zu erhöhen? 
Das Ziel ist durchaus erreichbar, vielleicht sogar auch zu überschreiten. 
Zwischen 2000 und 2011 hat sich der Anteil der Erneuerbaren von rund 
6% auf 20% mehr als verdreifacht, in diesem Jahr werden wir schon bei  
24-25% liegen. Deshalb sind bis 2020 möglicherweise sogar mehr als 
40% machbar, nicht zuletzt, weil aus allen Bundesländern hohe Ausbau-
ziele gemeldet werden, die die Bundesambitionen noch übersteigen.  

Woher soll dieser Zuwachs hauptsächlich kommen?
Die größten Potentiale liegen sicher in der Windenergie. „On-shore“, 
also an Land besteht insbesondere im Süden enormer Nachholbedarf, 
die Bundesländer dort wollen jetzt nachziehen. Nordrhein-Westfa-
len z.B. will bis 2020 den Anteil erneuerbarer Energien von derzeit vier 
auf dann 15% fast vervierfachen. Die Pläne zum massiven Ausbau der 

Interview: Energiewende in Deutschland

Durchaus machbar

Offshore-Windparks im Norden werden allerdings wohl noch nicht so 
schnell realisiert werden, wie erhofft. Das liegt vor allem an fehlenden 
Übertragungsnetzen, deren Ausbau nur schleppend vorankommt. 

Angesichts der Insolvenz namhafter Solarzellen-Anbieter und sinken-
der Förderungen fragen sich viele, ob sich Solartechnik noch lohnt. 
Mit der Novellierung des Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) in die-
sem Jahr wurden die förderbaren Kapazitäten auf 52.000 MW begrenzt 
– dieses Limit wird – nach einer weiteren Explosion des Ausbaus in 2012 
voraussichtlich spätestens 2014 erreicht. Dennoch rechne ich auch 
danach mit dem weiteren Ausbau dieser Energiequelle. Zum einen ver-
bessert sich die Effizienz der Anlagen ständig, und die Kosten fallen 
sprunghaft, so dass auch mit weniger Förderung weiterhin Anreize zum 
Ausbau bestehen. Dies gilt insbesondere für den Strom aus Haus-Solar-
Anlagen, der schon kurzfristig kostengünstiger sein wird als Strom aus 

dem Netz zu beziehen. Mit der Fortentwicklung 
der Speichertechnik wird es zunehmend attrak-
tiver, den Eigenversorgungsanteil zu erhöhen.   

Welche Chancen bieten die übrigen alterna-
tiven Energiequellen?
Bei der Nutzung der Biomasse zur Stromerzeu-
gung sehe ich ein eher verhaltenes Wachstum. 
Der Grund ist vor allem die Nutzungskonkurrenz: 
Auch die Wärmeerzeugung und der Transport-
sektor fragen zunehmend Biomasse als Energie-
quelle nach, hinzu kommt die steigende rohstoff-
liche Nutzung durch die Industrie. Die Geother-
mie ist für die Stromproduktion heute noch eher 
eine Nische, für die Wärmeerzeugung hingegen 
hat sie schon heute eine enorme Bedeutung. Im 
Neubaubereich nehmen Wärmepumpen heute 
schon Platz 1 der Versorgungsoptionen ein. Für 
den Ausbau der Wasserkraft schließlich besteht 
in Deutschland nur noch ein geringes Potenti-
al, über einige Ertüchtigungsinvestitionen und 
wenige Neubau- oder Erweiterungsmaßnahmen 
hinaus dürfte hier kaum mit nennenswerten 
Kapazitätserweiterungen zu rechnen sein. 

Immer wieder werden spektakuläre Groß-
projekte erwähnt, die langfristig Strom für 
Deutschland liefern sollen: Wasserkraftwerke 
in Norwegen, oder riesige Solaranlagen in 
der Sahara. Sind solche Pläne realisierbar? 

Von  Dirk Wölfer

Für den Bezug von Wasserkraftstrom aus Norwegen sehe ich schon 
mittelfristig Bezugschancen. Solarstromimport aus Nordafrika hinge-
gen wird ebenfalls eine Zukunft haben, wenn auch wohl kaum vor 
2025. Dort haben sich mit dem arabischen Frühling die politischen 
Rahmenbedingungen für ein solches Projekt durchaus verbessert, und 
inzwischen sind nicht nur namhafte europäische Firmen an den Plänen 
interessiert, sondern auch die Akteure vor Ort. Zunächst gilt es aber in 
den nordafrikanischen Ländern eine starke Nutzung von Solarstrom zu 
etablieren und regionale Wertschöpfungsketten aufzubauen, danach 
könnte in einem zweiten Schritt auch der Export nach Europa folgen. 

Eines der wichtigsten Streitthemen in Bezug auf die erneu-
erbaren Energien sind die Kosten. Schwindet mit steigenden 
Umlagen die Akzeptanz beim Bürger?
Inzwischen sind die Verbraucherorganisationen aufgewacht und 
haben erkannt, dass die Belastungen durch die EEG-Umlagen nicht 
unbegrenzt steigen dürfen. Hier ist eine feine Balance zwischen den 
Ausbauzielen und der Kostenverteilung nötig. Außerdem muss den 
Stromkunden stärker bewusst gemacht werden, dass sich durch die 
größere Unabhängigkeit der Stromversorgung die Kostenbilanz mit-
telfristig verbessert, auch wenn kurzfristig Mehrbelastungen zu tra-
gen sind. Und schließlich kann der Kostendruck auch verringert wer-
den, wenn in der Industrie bestehende Ausnahmen von der Umla-
ge auf den Prüfstand gestellt werden. Schon heute profitieren einige 
umlagebefreite Unternehmen netto von den erneuerbaren Energien, 
denn sie können ihren Strom oft billiger an der Strombörse kaufen 
als früher. Die Politik muss hier sensibel abwägen, wo tatsächlich die 
internationale Wettbewerbsfähigkeit deutscher Firmen gefährdet ist,  
und wo Umlagebefreiungen überflüssig sind. 

Der überraschende Ausstiegsbeschluss der Bundesregierung 
aus der Kernenergie im Jahr 2011 hat in einigen Ländern Sorgen 
um die Stromversorgung in Europa ausgelöst. Zurecht?

Nein. Zum einen sollte man sich erinnern, dass der Ausstieg schon 
einmal, 10 Jahre vor der Veröffentlichung des jetzigen Energiekon-
zeptes beschlossen worden war. Zudem geht es nicht um einen Sofort-
ausstieg, schließlich ist eine Übergangszeit von 10 Jahren vorgesehen. 
Genug Zeit also, sich umzustellen, zumal die Kernenergie in Deutsch-
land nur noch einen Anteil von weniger als einem Viertel einnimmt. Die 
bisherigen Erfahrungen sprechen für die Machbarkeit. Die direkte Still-
legung von acht Reaktoren im vergangenen Jahr hat die europäische 
Energieversorgung fast nicht beeinflusst. Zwei Drittel der ausfallenden 
Stromkapazitäten von rund 32 Mrd. kWh wurden nämlich noch im sel-
ben Jahr durch Strom aus neu errichten Anlagen auf Basis erneuerbarer 

Energien kompensiert. Rund 25% der ausfallenden Kapazitäten wurden 
durch reduzierte deutsche Stromlieferungen ins Ausland kompensiert, 
aber selbst so war Deutschland noch Netto-Exporteur von Strom. 

Ist der Atomausstieg also so gut wie „abgehakt“?
Das sicher nicht. Es ist ein anspruchsvolles Ziel und kein Selbstläu-
fer, erst recht nicht in Verbindung mit einer ambitionierten Klimapo-
litik, aber durchaus realisierbar. Der Markt nimmt diese Herausforde-
rung aber zunehmend an. Zum einen haben die großen Energieun-
ternehmen das Primat der Politik anerkannt und stellen sich entspre-
chend auf die neue Situation ein. Zum anderen ergeben sich mit den 
erneuerbaren Energien auch für andere Akteure neue Marktoptionen, 
z.B. für die kommunalen Stadtwerke und private Investoren, aber 
auch für die Verbraucher selber. Entscheidend wird sein, am Ausbau 
der erneuerbaren Energien konsequent festzuhalten und die Effizi-
enzpotenziale auf der Verbrauchsseite zu nutzen. Wir wissen, dass wir 
allein in den nächsten 10 Jahren rund 20% des heutigen Strombe-
darfs durch den Einsatz heute bereits verfügbarer effizienter Techno-
logie einsparen könnten – und dies zum ganz überwiegenden Anteil 
unter wirtschaftlich hoch attraktiven Bedingungen. Gelingen diese 
Schritte in Deutschland, dann kann dies in der Energiepolitik sicher 
auch Impulse für Europa insgesamt geben.   ❙

* Prof. Dr. Manfred Fischedick ist Vizepräsident des Wuppertal  

Institut für Klima, Umwelt und Energie

Es ergeben sich auch für andere akteure 
neue Marktoptionen, z.B. für Stadtwerke 
oder die Verbraucher selbst.
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Die Europäische Union hat in ihrer „Strategie 2020“ nicht nur für die 
Bereiche Beschäftigung, Forschung und Entwicklung und Bildung ehr-
geizige Ziele gesetzt, sondern auch für den Bereich Klimawandel und 
Energie. Die Zielmarke „20“ gilt hier gleich für drei Aufgaben: 

� Die Treibhausgasemissionen sollen um 20 % 
 gegenüber 1990 sinken.
� Der Anteil erneuerbarer Energien soll auf 20 % steigen.
� Die Energieeffizienz soll um 20 % verbessert werden. 

 
Auch Ungarn macht man sich an die Verwirklichung dieser Ziele. 2012 
wurde eine „Nationale Energiestrategie“ bis 2030 verabschiedet, und 
seit Herbst 2011 gibt es einen „Aktionsplan Energieeffizienz 2016“. 

Im Mittelpunkt der Energiestrategie 2030 stehen die Energieeinspa-
rung, die Sicherung der nationalen Versorgungssicherheit sowie die 
nachhaltige Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft. Ungarn 
ist arm an fossilen Energieträgern, deshalb soll mit der Strategie vor allem 
auch die Abhängigkeit von Energieimporten reduziert werden. Dies soll 
auf der Produktionsseite mit der Konzeption „Kernenergie-Kohle-Grüne 
Energie“ verwirklicht werden kann. Auf der Verbrauchsseite ist die Ver-
besserung der Energieeffizienz das wichtigste Ziel. Hierbei nimmt neben 
einer deutlichen Verbesserung der energetischen Bilanz von Gebäuden 
die Einsparung bei industriellen Prozessen eine wichtige Rolle ein.

Energieeffizienz in Ungarn 

Enorme Einsparreserven  
Über ein Drittel des energetischen Endverbrauchs in Ungarn geht auf das Konto der Industrie. Zugleich 
liegt die Effizienz des industriellen Energieverbrauchs deutlich unter dem europäischen Durchschnitt. 
Für die Reduzierung des Energieverbrauchs ergibt sich daraus ein großes Potential. 

Energieverbrauch in Ungarn
Ungarn hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 eine Energieeinsparung von 
10% zu erreichen. Je Einwohner liegt der Verbrauch an Energie und der 
Ausstoß von CO₂ in Ungarn zwar unter dem EU-Durchschnitt, doch die 
Energieintensität ist höher. Das bedeutet: für die gleiche „Menge“ an 
Wirtschaftsleistung braucht man in Ungarn mehr Energie als in den ent-
wickelten Ländern. Zwischen 1995 und 2010 hat sich der Energiever-
brauch je Einheit Bruttoinlandsprodukt in Ungarn um 30 Prozent ver-
ringert, doch auch so war sie 2010 noch etwa doppelt so hoch wie im 
Durchschnitt der 15 „alten“ EU-Länder.

Über ein Drittel der Energie in Ungarn wird von der Industrie ver-
braucht (2010: 38%). In den 90-er Jahren war der Verbrauch der Ener-
gie deutlich zurückgegangen. Das liegt vor allem daran, dass sich im 
genannten Zeitraum die verarbeitende Industrie in Richtung einer 
weniger energieintensiven Struktur verschoben hat – weg  von der 
Schwerindustrie und material- und energieintensiven Zweigen, hin 
zur verarbeitenden Industrie und Dienstleistungen. So ist der Energie-
bedarf der Eisen- und Stahlproduktion, der Chemieindustrie, der Glas- 
und Keramikproduktion insgesamt zurückgegangen, allerdings sind 
sie auch heute noch die energieintensivsten Branchen. Währenddes-
sen hat sich der Anteil des Maschinen-  und Fahrzeugbaus an der Brut-
towertschöpfung von einem Drittel auf 60% fast verdoppelt. Die Ener-
gieeffizienz der Industrie hat sich in den letzten 20 Jahren zwar wesent-

Von  Dirk Wölfer

lich verbessert, sie ist aber immer noch nicht mit der in den entwickel-
ten Ländern konkurrenzfähig. In Ungarns industriellem Sektor hat sich 
der sogen. Energieeffizienz-Index (ODEX) zwischen 1998 und 2009 um 
44% verbessert. Die Energieeffizienz hat sich in allen Zweigen der ver-
arbeitenden Industrie verbessert. Dies trug 
dazu bei, dass in der verarbeitenden Indus-
trie die Energieeffizienz im Durchschnitt um 
7% pro Jahr angestiegen ist. 

Einen vergleichbaren Anteil Energiever-
brauch wie die Industrie hat auch die Bevöl-
kerung, doch während deren Energiebedarf 
seit dem Jahr 2000 stagniert, weist die Indus-
trie seit Anfang des Jahrtausends wieder ein 
kontinuierliches Wachstum auf – zwischen 
2000 und 2010 von 368 PJ auf 409 PJ. Die 
größten Energieverbraucher der Industrie 
in Ungarn sind heute die Chemieindustrie, 
die Metallverarbeitung und die Herstellung 
von Metallwaren, die Lebensmittelindustrie 
sowie die Produktion von nichtmetallischen 
Mineralstoffen (z.B. Baustoffen).

II. Nationaler Handlungsplan bis 2016
Ungarns Ziel ist es, bis 2020 eine Energie-
einsparung von 10% zu erreichen, zudem soll 
der Anstieg der Emissionen außerhalb des 
Emissionshandelssystems der EU unter 10% 
gehalten werden. Im II. nationalen Aktions-
plan für die Energieeffizienz Ungarns bis 2016 
werden dazu Maßnahmen zur Energieeinspa-
rung formuliert. Mit ihnen soll der Endverbrauch der Sektoren, die nicht 
unter die Geltung des Emissionshandels gehören, zwischen 2008 und 
2016 jährlich im Durchschnitt um 1% reduziert werden. Insgesamt sol-
len dadurch 57 PJ pro Jahr eingespart werden, rund ein Viertel davon, 
13,05 PJ in der Industrie. (Der Energiebedarf der Industrie lag bei 408,8 
PJ im Jahr 2010.) Bis 2010 wurde bereits eine Einsparung von gut 12 PJ 
erreicht, laut Regierung liegt man damit gut im Plan. 

Die Realisierung solcher Ziele kostet viel Geld. Die geschätzten 
Investitionskosten belaufen sich für den Zeitraum 2008-2016 auf 
1395,8 Mrd. Forint. Davon sollen 617,4 Mrd. aus Finanzmitteln der EU, 
aus Einnahmen des Emissionshandels und aus Auktionen gedeckt 
werden. Der wirksamste und schon kurzfristig zu realisierbare Weg 
zur Verbesserung der Versorgungssicherheit ist die Energieeinspa-

rung und eine höhere Energieeffizienz – sowohl auf der Produktions- 
wie auch auf der Verbrauchsseite. Laut Energiestrategie können durch 
entsprechende Maßnahmen bis 2030 fast 190 PJ an Energie einges-
part werden. Allein 60% davon könnten durch die Verbesserung der 

energetischen Eigenschaften des Gebäude-
bestandes erreicht werden. Etwa 40% der 
gesamten in Ungarn verbrauchten Energie 
wird in Gebäuden verwendet – zwei Drittel 
davon für Heizung und Kühlung. Doch 70% 
der über vier Millionen Wohnungen sowie 
der öffentlichen Gebäude entsprechen nicht 
den modernen funktions- und wärmetech-
nischen Anforderungen. Die Modernisie-
rung des Gebäudebestandes genießt daher 
höchste Priorität bei der Energieeinsparung 
– allein der Energiebedarf für Heizzwecke soll 
bis 2030 um ein Drittel gesenkt werden. 

Erhebliches Einsparungspotential besteht 
aber auch in der Stromproduktion selbst. 
Durch den Ersatz veralteter Kohle- und Gas-
kraftwerke, aber auch die Verringerung von 
Netzverlusten ließen sich laut Energiestrate-
gie weitere 70-80 PJ einsparen. Im Jahr 2009 
betrug der durchschnittliche Wirkungsgrad 
der Kraftwerke 33,5%. Dieser Wert wird sich 
schrittweise erhöhen, wenn veraltete Kraft-
werke, die heute noch nahezu 60% des 
Stroms erzeugen, stillgelegt, und neue Gas-
kraftwerke mit einem Wirkungsgrad von 50-
60% in Betrieb genommen werden. 

Schließlich bestehen – neben dem Verkehrssektor – auch in der Indus-
trieproduktion beträchtliche Einsparreserven. Zu deren Mobilisierung 
können insbesondere die Anwendung von Energiemanagementsys-
temen oder regelmäßige „Energieaudits“ beitragen. Um energieeffizi-
ente Lösungen in der Produktion zu fördern, sollen auch langfristige 
Vereinbarungen (Long Term Agreements – LTA) zwischen Unterneh-
men und dem Staat abgeschlossen werden. Darin verpflichten sich 
die Industriebetriebe, ihren Energieverbrauch um ein bestimmtes Maß 
zu senken, im Gegenzug sichert der Staat ihnen bestimmte regulato-
rische Vorteile zu. Um diese Form der Verpflichtungen zu befördern, 
wurde 2011 das Programm „VEP“ gestartet, dass die Anstrengungen 
der Firmen sichtbar macht: Die Einsparverpflichtungen der Firmen 
werden addiert und ergeben so ein „Virtuelles Kraftwerk“.   ❙
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Mercedes-Benz, Rastatt 

Geothermie für Premium-autos
Seit Ende 2011 läuft im Mercedes-Werk in Rastatt das erste Fahrzeug 
der neuen B-Klasse vom Band. In Ergänzung zu den bestehenden 
Gebäuden entstand im Werk eine neue Produktionshalle für den Karos-
serierohbau. Besonderheit des neuen Gebäudes ist ein innovatives und 
umweltverträgliches Energiekonzept, das neben der Abwärme aus dem 
Produktionsprozess auch die natürliche oberflächennahe Erdwärme 
(Geothermie) nutzt. Das Grundwasser dient hierbei als Energiequelle. 
Durch den Einsatz dieser neuen Geothermie-Anlage lassen sich Jahr für 
Jahr rund fünf Millionen Kilowattstunden Energie einsparen und rund 
800 Tonnen Kohlendioxid-Emissionen vermeiden – im Vergleich zur Ver-
sorgung aus der vorhandenen Energiezentrale.

Host Europe, Köln

Grünes rechenzentrum 
Auch in der IT-Branche wird Energieeffizienz groß geschrieben: Im 2007 
neu errichteten Rechenzentrum von Host Europe werden im Vergleich 
zu einem herkömmlichen Rechenzentrum jedes Jahr mehr als 9.300 
Tonnen Kohlendioxid eingespart. Host Europe hat beim Ausbau des 
Rechenzentrums in Köln alle Optimierungspotenziale zur effizienten 
Energienutzung ausgeschöpft und erreicht damit einen Energieeffizi-
enzwert von unter 1,35 – was in der Hosting-Branche als Benchmark in 

Energiesparlösungen aus Deutschland

Die Umwelt schonen und Kosten sparen
In einem sind sich praktisch alle Energie-Experten einig: der beste Weg zu einer nachhaltigen Energieversorgung 
ist die Energieeinsparung. Sie ist nicht nur auf nationaler und globaler Ebene ressourcenschonend, sondern bringt 
auch den Energieverbrauchern eine messbare Senkung ihrer Energiekosten. Einige hervorragende Beispiele für 
energieeffiziente Lösungen aus deutschen Unternehmen und öffentlichen Einrichtungen stellen wir im Folgenden vor.

Sachen Energieeffizienz gilt. Der Energieeffizienzwert sagt aus, dass für 
ein Kilowatt effektiver Rechenleistung insgesamt 1,35 Kilowatt Strom 
aufgewendet werden müssen. Traditionelle Rechenzentren müssen 
für ein Kilowatt Rechenleistung inklusive Stromversorgung und Kli-
matisierung rund 1,8 bis 2,0 Kilowatt Strom aufwenden. Host Europe 
betreibt in seinem Rechenzentrum derzeit über 8.000 Server für mehr 
als 175.000 Kunden (darunter auch die Deutsch-Ungarische Industrie 
und Handelskammer). Das „Grüne“ Rechenzentrum gehört zu den ers-
ten Projekten, die die Deutsche Energie-Agentur GmbH (dena) mit dem 
Label „Good Practice Energieeffizienz“ ausgezeichnet hat. 

Arbeiter-Samariter-Bund, Oberhausen 

altenheim mit junger 
Technologie
Der Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) hat in seiner in Oberhausen-Hol-
ten eröffneten neuen Altenpflegeeinrichtung modernste Energietech-
nik eingesetzt. Die Energie für die 64 Bewohner liefern ein erdgasbe-
triebenes Blockheizkraftwerk (BHKW), ein Spitzenlastbrennwertkes-
sel sowie eine 42 Quadratmeter große solarthermische Anlage. Diese 
Kombination sichert  eine hocheffiziente und umweltschonende Ener-
gieversorgung, der Gesamtwirkungsgrad des BHKW erreicht 96 Pro-

zent. Im Vergleich zu einer konventionellen Brennwertanlage werden 
in Oberhausen jährlich 25 Tonnen CO2 eingespart. Insgesamt erfüllt der 
Gebäudekomplex den „Effizienzhaus-Standard 70“, das heißt, der Pri-
märenergiebedarf liegt 30 Prozent unter den Anforderungen der aktu-
ellen Energieeinsparverordnung 2009.

Heliocentris Fuel Cells AG, Berlin

Müllauto mit high-Tech-antrieb
Auch bei den alltäglichen Dingen des Lebens kann man Energie spa-
ren. Die Berliner Heliocentris Fuel Cells AG haben zusammen mit der 
FAUN Umwelttechnik, dem europäischen Marktführer für Entsorgungs-
fahrzeuge, ein Hybrid-Entsorgungsfahrzeug mit deutlich reduzierten 
Lärm- und Abgasemissionen für die Berliner Stadtreinigung, dem größ-
ten kommunalen Entsorgungsunternehmen Deutschlands, entwickelt. 
Das Müllauto verfügt über ein wasserstoffbetriebenes Brennstoffzel-
len-Bord-Energiesystem. Es erlaubt das Abschalten des Hauptantriebs 
(Dieselmotor) beim Sammelvorgang, so dass dieser nur noch für den 
eigentlichen Fahrbetrieb genutzt werden muss. An der Ladestelle kann 
der Lifter die Mülltonnen rein elektrisch anheben, auch die 20 m³ große 
Trommel, in der der Abfall verdichtet wird, wird lärmarm elektrisch 
angetrieben. Durch ein solches System lassen sich beim Müllladev-
organg bis zu drei Liter Diesel pro Stunde einsparen. Dies entspricht 
einer Reduzierung des Dieselverbrauchs um 30%. Entsprechend redu-
zieren sich auch die Emissionen von CO₂, Stickoxiden und Feinstaub. 

Flughafen München

Schonende Expansion
Im Rahmen des Ausbau des Münchner Flughafens sind u.a. auch 
zusätzliche Abfertigungskapazitäten für das Terminal 2 erforderlich. Der 
Bauherr gab dafür ambitionierte energetische Zielvorgaben: Der CO₂-
Ausstoß soll um 40 Prozent niedriger sein als in den beiden bestehen-
den Terminals. Dazu wird beispielsweise die Gebäudehülle durch eine 
begehbare Klimafassade mit Kältespeichermedium energetisch opti-
miert. Dieses sogenannte Phase Change Material (PCM) kann im Som-
mer durch natürliche Auskühlung während der Nacht Kälte speichern 

und tagsüber wieder abgeben. Für die Klimatisierung wird moderne 
Quelllufttechnik, bei der Beleuchtung unter anderem LEDs eingesetzt. 
Im Gebäudeinneren werden die Rolltreppenbereiche durch eine Glas-
front von den eigentlichen Terminalflächen getrennt. Der so entste-
hende isolierte Raum dient als Klimapuffer für das Satellitengebäude. 
Und schließlich werden die gebäudenahen Flugzeugabstellpositionen 
mit PCA-Technik (Pre-Conditioned-Air) geplant. 

Umweltbundesamt, Berlin

„haus 2019“: 
Ganzheitliches Konzept
An seinem Standort in Berlin-Marienfelde benötigt das Umweltbundes-
amt einen Ersatzbau für insgesamt 31 Arbeitsplätze. Man entscheid sich 
für ein zukunftsfähiges, ökologisch optimiertes Nullenergiehaus in Holz-
bauweise. Es ist ein sogenanntes „Haus 2019“, das bereits jetzt die Anfor-
derungen erfüllt, die ab 2019 errichtete Gebäude laut einer entspre-

chenden EU-Richtlinie zu Gesamtenergieeffizienz von Gebäuden vor-
sieht. Bei dem Projekt sollen die architektonische Idee und deren Umset-
zung einem ganzheitlichen Ansatz entsprechen. Nachhaltige Bauwei-
se, effizienter Ressourceneinsatz und ästhetische Gestaltung sollen mit 
überzeugenden, funktionalen Qualitäten verbunden werden. Um Res-
sourcen zu schonen und die Bauzeit zu verringern, wird das Gebäude 
in Tafelbauweise als Holzhaus realisiert, also mit einem hohen Anteil an 
regenerativen Baustoffen. Der Energiebedarf des Gebäudes im Betrieb 
soll vollständig vor Ort durch regenerative Energieerzeugung in der 
Bilanz eines Jahres gedeckt werden. Um den Standard eines Null-Ener-
gie-Hauses zu erreichen, muss der Primärenergiebedarf – insbesonde-
re der Kühl- und der Strombedarf – auf ein Minimum reduziert werden. 
Die Wahl einer kompakten Gebäudeform und die räumliche Zuordnung 
der verschiedenen Raumfunktionen tragen dem Rechnung. Die Räu-
me wurden z.B. so angeordnet, dass die natürlichen Randbedingungen 
die jeweiligen Funktionen optimal unterstützen: Fenstergrößen wurden 
beschränkt, Sonnen- und Blendschutz vorgesehen und die Tageslicht-
nutzung optimiert. Mit Hilfe einer computergestützten dynamischen 
Simulation wurde bedarfsgerecht eine energieeffiziente Gebäudetech-
nik konzipiert. Die Energieversorgung für Wärme, Kühlung, Belüftung, 
Beleuchtung und Strom nutzt modernste Technologien und stützt sich 
u.a. auf Photovoltaik, Erdwärme und die „freie Kühlung“.  ❙
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Auf Deutschlands Straßen fahren derzeit über 4.500 reine Elektrofahr-
zeuge, für sie sind landesweit über 2.200 öffentlich zugängliche Lade-
punkte verfügbar. Allerdings hat Deutschland nach Meinung vieler 
Experten die Elektromobilität recht spät „entdeckt“. Um diese Aktivi-
täten zu bündeln und zu beschleunigen, wurde deshalb von der Bun-
desregierung 2010 die „Nationale Plattform Elektromobilität“ (NPE) ins 
Leben gerufen. Sie vereint Vertreter von Automobilherstellern und vie-
len anderen Industrieunternehmen, Universitäten, verschiedenen Bun-
desministerien, aber auch von Kommunalverbänden. 

Das Ziel der Initiative: mit einem systemischen, marktorientierten 
und technologieoffenen Ansatz soll Deutschland bis 2020 zum Leitan-
bieter und zum Leitmarkt für Elektromobilität werden. Die Umsetzung 
dieser Ziele soll in drei Entwicklungsphasen geschehen: Marktvorberei-
tung bis Ende 2014, Markthochlauf bis Ende 2017 und Massenmarkt bis 
Ende 2020. Dann sollen bereits eine Million E-Fahrzeuge in Deutschland 
zum Einsatz kommen. Eine Schlüsselrolle kommt natürlich den Fahr-
zeugherstellern zu.  Die Industrie investiert entlang der gesamten Wert-

Elektromobilität ist ein Schlüssel zur klimafreundlichen und nachhaltigen Umgestaltung 
der Mobilität. In Deutschland sehen sowohl Politik als auch die Wirtschaft 
Elektromobilität als Chance, aber auch als Herausforderung, Spitzenpositionen als 
Industrie-, Wissenschafts- und Technologiestandort zu sichern und auszubauen.

schöpfungskette der Elektromobilität – von der Batterie über Antriebs-
systeme, Leichtbau und Energiemanagement, den Fahrzeugen bis hin 
zu intelligenter Ladetechnologie und der Einbindung erneuerbarer 
Energien. So wollen die deutschen Automobilhersteller erreichen, dass 
in der Marktvorbereitungsphase über 15 neue elektrifizierte Fahrzeug-
modelle für den Verkauf angeboten werden können. 

Die Politik unterstützt die Wirtschaft vor allem durch die Förde-
rung von Forschung und Entwicklung. Schon im Zeitraum 2009 bis 
2011 hat die Bundesregierung dafür 500 Millionen EUR zur Verfü-
gung gestellt. Neu bei der Elektromobilität ist, die bisher getrennten 
klassischen Teilsysteme – Fahrzeug, Verkehr und Energieversorgung 
– verstärkt zu vernetzen. Die NPE-Experten sind überzeugt, dass dies 
nur mit einem systemischen Ansatz gelingen kann. Deshalb wurden 
sechs sogen. „F+E-Leuchttürme“ definiert (Batterie, Antriebstechnolo-
gie, Fahrzeugintegration, Leichtbau, Recycling, IKT und Infrastruktur). 
In diesen Bereichen wurden bereits 82 konkrete Förderprojekte einge-
reicht. Doch um das Ziel zu erreichen, bis 2020 eine Million Elektroau-

tos auf Deutschlands Straßen zu haben, empfiehlt das Nationale Platt-
form Elektromobilität weitere Maßnahmen. So müssen die geplanten 
F+E-Projekte nicht nur umgesetzt, sondern derartige Maßnahmen 
auch verstetigt werden, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben. 
Dazu gehört u.a. die Aus- und Weiterbildung der erforderlichen Fach- 
und Führungskräfte im akademischen und beruflichen Bereich („Kom-
petenzroadmap“), aber auch einheitliche Normen und Standards auf 
nationaler und internationaler Ebene („ Normungsroadmap“). 

Als eine der weltweit führenden Automobilnationen und zugleich 
als Land hoher technologischer Kompetenz ist Deutschland sicher prä-
destiniert, auch bei der Elektromobilität eine Vorreiterrolle spielen zu 
können. Entscheidend ist, dass dem Verbraucher am Ende ein überzeu-
gendes Gesamtkonzept geboten wird, dass die individuellen Mobilitäts-
erwartungen zu wirtschaftlich attraktiven Bedingungen erfüllt.   ❙

Aus Sicht der Politik ist der Klimaschutz das wichtigste Motiv für die 
Unterstützung von rein elektrisch betriebenen Autos. Der Verkehr ist einer 
der größten Emittenten von Treibhausgasen, in Ungarn geht mehr als 
ein Viertel des gesamten Energieverbrauchs auf das Konto des Verkehrs. 
Der Umstieg auf E-Autos könnte also die CO2-Emission deutlich verrin-
gern. „Der energetische Wirkungsgrad – von den Ressourcen bis zum Rad 
– ist bei Elektroautos höher als bei Wagen mit Verbrennungsmotoren, 
allein dadurch würde sich der Gesamtausstoß verringern“, erläutert Tamás 
Jászay, Direktor für Unternehmensentwicklung beim Energieversorger 
ELMŰ-ÉMÁSZ. „Noch wichtiger aber ist, woher der Strom für das Elektro-
auto kommt“, so Jászay. „In Ungarn entfallen rund 50 % der Stromproduk-
tion auf emissionsfreie Energieträger, und der Anteil erneuerbarer Ener-
gieträger wird weiter steigen“. Damit verursacht in Ungarn ein Elektroauto 
nur halb so viel CO2-Ausstoß wie konventionelle Autos.

Doch noch sind Elektrofahrzeuge für Autofahrer wirtschaftlich nicht 
attraktiv. Die reinen Treibstoffkosten sind zwar gering, die Anschaffungs-
kosten jedoch sehr hoch. „Derzeit rechnet sich ein E-Auto rein wirtschaft-
lich betrachtet tatsächlich noch nicht, doch schon mittelfristig könnte 
der Kostennachteil rasch abschmelzen“, erklärt Jászay. Zum einen wer-
den die Herstellungskosten für die teuren Batterien deutlich sinken. Bei 
den Betriebskosten hingegen sind E-Autos schon heute deutlich im Vor-
teil. Derzeit kostet die Energie für 100 km bei Elektroautos in Ungarn 700-
800 Forint, bei einem Benzinauto hingegen selbst mit einem sparsamen 
Motor 2000 Forint oder mehr. Und mit der prognostizierten Erhöhung 
der Ölpreise dürfte der Preisunterschied längerfristig sogar noch wei-
ter ansteigen. Und schließlich ist auch die Wartung eines Elektromotors 
deutlich billiger, die laufenden Instandhaltungskosten reduzieren sich 
dadurch um rund 15%, rechnet der Elmű-Experte vor.  

Netzwerk für ein sauberes Budapest
Elmű-Émász versucht, Ungarns Start in das E-Mobility-Zeitalter zu erleich-
tern. Weil die Vorteile von Elektroautos vor allem in Großstädten genutzt 
werden können, hat das Unternehmen im September 2010 selbst zwei 
Elektro-Fahrzeuge angeschafft und die erste Ladestation in Budapest 
errichtet. Der Fuhrpark der ELMŰ-ÉMÁSZ Gruppe zählt heute schon 
sechs Elektroautos – dies ist die größte Elektroautoflotte in Ungarn.

E-Mobilität in Ungarn 

Sauber, leise- und bald auch billiger
Auf Ungarns Straßen fahren derzeit nicht einmal hundert Elektroautos – aber immerhin gibt es schon  
ein halbes Dutzend Ladestationen. Die Budapester Elektrizitätswerke unterstützen die umweltfreundliche 
Antriebstechnik, auch wenn sie sich betriebswirtschaftlich wohl erst in einigen Jahren rechnen wird.

Die Stadt hat die öffentlichen Flächen für die E-Zapfsäulen bis 2013 
umsonst zur Verfügung gestellt, und für die Zeit des „Tankens“ werden 
auch keine Parkgebühren erhoben, lobt Jászay die Kommunalverwal-
tung. Zusätzliche Anreize wären z.B. die Befreiung von geplanten inner-
städtischen Straßengebühren, oder das Recht, mit E-Autos Busspuren 
zu nutzen, wie es in Deutschland schon praktiziert wird. 

Doch vorerst fahren auf Ungarns Straßen erst rund 50 rein elektrisch 
betriebene Fahrzeuge. ELMŰ-ÉMÁSZ hat deshalb im Sommer 2011 das 
E-mobility Network initiiert. Neben ordentlichen Mitgliedern, wie Elek-
tromonteurfirmen, die schon Elektroautos betreiben, dem Ungarischen 
Autóklub oder Herstellern, für deren Produktprofil Elektro-Autos interes-
sant sind, gehören dem Netzwerk auch Firmen an, die die Initiative aus 
Verantwortung für nachhaltiges Wirtschaften unterstützen. 

Wenn ein Stromversorger sich für Elektroautos engagiert, liegt der 
Gedanke nahe, er wolle einfach nur mehr Strom verkaufen. „In Ungarn 
wird E-mobility in den kommenden paar Jahren unser Geschäftser-
gebnis so gut wie gar nicht beeinflussen, dazu ist der Markt einfach 
noch viel zu klein“, erklärt Jászay. „Bis 2020 könnten 40.000 E-Autos auf 
Ungarns Straßen fahren, deren Stromverbrauch wäre kaum der Rede 
wert, er entspräche der Erzeugung eines einzigen mittelgroßen Kraft-
werksblocks. Wir wollen vielmehr dafür sorgen, dass die Entwicklung 
nicht durch fehlende Infrastruktur gebremst wird.“  Deshalb will Elmű 
sein Netz von Ladestationen deutlich ausweiten, vor allem in Budapest. 
Elmű errichtet übrigens nicht nur eigene „E-Zapfsäulen“, sondern kann 
auch für andere Betreiber Lade-Stationen installieren, z.B. auf Parkplät-
zen, in Bürohäusern oder Einkaufszentren. 

Bei Elmű hat man aber noch viel weiter gehende Visionen. Mit der 
Weiterentwicklung der Speichertechnik könnten Elektroautos einmal 
zu Massen-Stromspeichern für die gesamte Energieversorgung wer-
den. „Die Autos werden in verbrauchsarmen Zeiten aufgeladen, und 
geben in Spitzenzeiten Energie ans Netz zurück. Damit kann man 
auch die Volatilität der Erzeugung aus erneuerbaren Energien ausglei-
chen und eine tatsächliche Zero-Emission der Elektroautos sicherstel-
len. „Doch dafür braucht man auch eine intelligente Netz-Infrastruktur 
– auch dies wollen wir mit unseren Aktivitäten in den kommenden 
Jahren testen“, verspricht Jászay.  ❙
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Bereits heute sind in Deutschland über 
2.200 öffentlich zugängliche ladepunkte 
für über 4.500 Elektrofahrzeuge verfügbar. 
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Nationale Plattform Elektromobilität 

leitanbieter und leitmarkt

Mehr Informationen: www.forum-elektromobilitaet.de
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Die Ausbildung zum Energiemanager ist das Ergebnis einer 2003 in 
Deutschland entwickelten Initiative, die europaweit äußerst erfolg-
reich angenommen wurde. Hauptziel der Ausbildung ist es, den Fach-
leuten aus den Unternehmen Kenntnisse und Fähigkeiten zu vermit-
teln, mit deren Hilfe sie die Energiekosten im Betrieb deutlich senken, 
die Wettbewerbsfähigkeit steigern und den Umweltschutz nachhal-
tig gewährleisten können. Die Lehrinhalte sind hochaktuell und kom-
plex und versetzen die Teilnehmer in die Lage, energetischen Prozesse 
und den Energieverbrauch in ihrem Unternehmen technisch und 
kaufmännisch zu optimieren. Die Themenfelder reichen von der ener-
getischen Gebäude-Optimierung über produktionstechnologische 
Abläufe bis hin zur Nutzung erneuerbarer Energien. 

Für Ungarn hat die Deutsch-Ungarische Industrie- und Handels-
kammer die Lizenz zur Durchführung der neunmonatigen Ausbil-
dung erhalten. Diese Lizenz stellt sicher, dass die Ausbildung den 
strengen, international einheitlichen Ausbildungsstandards ent-
spricht, die das europäische „EnergyManager“-Netzwerk verlangt. 
Die Teilnehmer der ersten beiden Kurse in Ungarn – der erste star-

Qualifizierung 

Wettbewerbsfaktor Energie-Management
Im September 2012 startete im Deutsch-Ungarischen Bildungszentrum erneut ein Ausbildungskurs zum „European 
EnergyManager“. Das nunmehr bereits ein dritter Lehrgang aufgelegt werden konnte, beweist, wie groß die 
Nachfrage bei den Firmen in Ungarn ist. Die Spezialausbildung vermittelt nämlich den Teilnehmern umfangreiches, 
praxisorientiertes Wissen darüber, wie die Energieeffizienz in Unternehmen gesteigert werden kann. 

tete im Herbst 2011 – haben die Schulung als außerordentlich nütz-
lich bewertet. Sie konnten bestätigen, dass sie mit Hilfe des erwor-
benen Wissens im jeweiligen Unternehmen erhebliche Energie-
einsparungen umsetzen konnten.   ❙

Im Rahmen der Exportinitiative koordiniert das Bundesministerium 
für Wirtschaft und Technologie (BMWi) ein Netzwerk von Experten der 
Branche, Verbänden, öffentlichen und privatwirtschaftlichen Institu-
tionen sowie weiterer Bundesministerien. In verschiedenen Gremien 
werden die Fachkompetenzen und das Export Know-how der Partner 
der Exportinitiative gebündelt.

Die Exportinitiative bietet Unternehmen vielfältige, konkrete Maß-
nahmen, um erfolgreich neue Auslandsmärkte zu erschließen, neue 
Kooperationen einzugehen und neue Investitionsmöglichkeiten zu 
entdecken. Die Maßnahmen sind speziell auf die Bedürfnisse kleiner 
und mittelständischer Unternehmen in Deutschland abgestimmt. 

Energiemarkt Ungarn 

Chancen für deutsche Firmen
Der Energiemarkt in Ungarn bietet aufgrund seiner Größe, seiner Vielschichtigkeit und seines 
Entwicklungspotentials gute Geschäftsmöglichkeiten für deutsche Firmen. Die Bundesregierung 
unterstützt sie dabei mit der „Exportinitiative Erneuerbare Energien“ und mit der „Exportinitiative 
Energieeffizienz“. In Ungarn werden die Initiativen von der DUIHK umgesetzt. 

Die Exportinitiative Erneuerbare Energien
Mit einem breiten Angebot von Maßnahmen unter-
stützt die Exportinitiative deutsche Unternehmen 
der Erneuerbare Energie Branche bei der Erschlie-
ßung neuer Absatzmärkte im Ausland. Ein umfang-
reiches Informationsangebot zu fremden Märkten, Seminarveranstal-
tungen, Geschäftsreisen ins Ausland, Kontaktanbahnung mit Koope-
rationspartnern aus dem Zielland, Marketingunterstützung und vieles 
mehr dienen insbesondere kleinen und mittelständischen Unterneh-
men als Starthilfe für ihre Auslandsaktivitäten.

Die Exportinitiative Energieeffizienz
Unter der Dachmarke „Energieeffizienz – Made in 
Germany” unterstützt die Exportinitiative Ener-
gieeffizienz deutsche Anbieter von Produkten, Sys-
temen und Dienstleistungen im Kontext Energieeffi-
zienz. Einen besonderen Schwerpunkt bilden Aktivitäten in Ländern 
mit hohem Wirtschaftswachstum, Industriemärkte von strategischer 
Bedeutung für die Exportwirtschaft und Schwellenländer.  ❙

Nützliche Links:

www.efficiency-from-germany.info

www.renewables-made-in-germany.com

www.exportinitiative.bmwi.de

Erfahrungsbericht: Dénes Korcz, Betriebsleiter der Hauni Hungária Kft.

Die EUREM-Ausbildung bewerte ich insgesamt sehr positiv, weil 
sie viele große Themenbereiche umfasst. Fachleute aus jegli-
chen Bereichen der Wirtschaft haben sich dabei mit Themen und 
Themenkomplexen auseinandergesetzt, mit denen sie in ihrer 
täglichen Arbeit konfrontiert werden. Die Energiewirtschaft ist 
für alle Unternehmen ein wichtiger Teil des Betriebs, und die 
Zuständigen können eigentlich niemals zufrieden sein, weil es 
immer Verbesserungsmöglichkeiten gibt.

Der EUREM-Kurs bot mir die Gelegenheit, von den ausbilden-
den Experten Dinge zu erfahren, mit denen ich mich bisher nicht 
beschäftigt hatte, oder – wenn doch – die ich bisher nicht befrie-
digend lösen konnte. Die Ausbilder und Trainer sind gut qualifi-
zierte  Experten aus der Praxis, die die Ausbildungsinhalte nicht 
nur lehren, sondern auch täglich anwenden. Obwohl die The-
menbereiche recht fest vorgegeben waren, konnte man während 
der Seminare auch auf Einzelfälle eingehen, die von den Teil-
nehmern aufgeworfen wurden. Für mich war sehr positiv, dass 
auch die Teilnehmer selbst aus dem praktischen Leben kamen, 

sodass wir auch tägliche Herausforderungen diskutieren konn-
ten, die in der Arbeit bei uns allen vorkommen. Dadurch konnten 
wir einander gut unterstützen, und zudem kann man später die 
neuen Kontakte auch weiterhin aktiv nutzen.

Zwei der Schulungsthemen – Beleuchtung und Pressluftver-
sorgung – konnte ich bereits ganz oder teilweise in die täg-
liche Praxis unserer Firma umsetzen. Als Projektarbeit für den 
Abschluss des Ausbildungskurses habe ich die Optimierung der 
Pressluftversorgung gewählt, weil dieser Bereich in unserem 
Unternehmen bisher kaum beachtet wurde, aber enorme Einspa-
rungspotenziale aufweist. Bei der Projektarbeit konnte ich orga-
nisatorische und technische Maßnahmen ausarbeiten, die wir 
im Betrieb schon praktisch umgesetzt haben. Dank der Maßnah-
men konnten wir den Stromverbrauch für die Erzeugung, Beför-
derung und Verteilung von Pressluft im Vergleich zum Vorjahr 
um 32% verringern. Selbstverständlich gab es dabei auch tech-
nische Maßnahmen, die Investitionen erforderten, die werden 
sich aber schon in weniger als zwei Jahren rechnen.

Was hat mir die EUrEM-ausbildung gebracht?

Was bietet die Exportinitiative?

Kompetente Marktinformationen 
Auf der Internetseite der Exportinitiativen sind Berichte, aktuelle 
Marktstudien zu relevanten Zielmärkten und Informationen zu Aus-
schreibungen, Projekten und Fördermöglichkeiten bereitgestellt. 
Auf Informationsveranstaltungen in Deutschland informieren Exper-
ten aus dem Zielland über die Märkte vor Ort: Wie ist die aktuelle 
Situation, welche Trends zeichnen sich ab? Welche Chancen beste-
hen? Wie sind die Handelsbedingungen, welche technischen Vor-
aussetzungen und Verfahren müssen beachtet werden?

Unternehmerreisen zur Markterkundung 
Unternehmerreisen in die Zielländer bieten eine hervorragende 
Möglichkeit, schwierige oder neue Märkte aus erster Hand, direkt 
vor Ort kennenzulernen. Die Reisen bieten Gelegenheit, mit loka-
len Playern – Kunden, Partnern, Behörden, Analysten – zu sprechen 
und sofort konkrete Geschäftsmöglichkeiten zu sondieren. 

Einkäufer- und Multiplikatorenreisen 
Die Exportinitiativen bringen im Rahmen solcher Reisen Einkäufer 
und Multiplikatoren aus dem Zielmarkt direkt zu den Anbietern nach 
Deutschland. Teilnehmer sind ausländische Unternehmen, Entschei-
dungsträger aus Wirtschaft und Politik, die sich über deutsche Tech-
nologien und Know-How informieren und Referenzobjekte besuchen. 
Deutsche Unternehmen können somit Kontakte zu Partnern knüpfen, 
die bereits ein starkes grundsätzliches Interesse zeigen.

Präsenz auf Messen und Kongressen 
Im Rahmen von Messen und Kongressen werden durch die Exportini-
tiativen zahlreiche Fachveranstaltungen durchgeführt, die deutschen 
Herstellern zu mehr Sichtbarkeit bei potentiellen Kunden verhelfen.
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Magyarország energiafelhasználása 2000 és 2010 között lényegében 
stagnált, a válság előtti évekre jellemző 10%-os növekedés 2009-re elol-
vadt. Ám az energiamixen belül szignifikáns változások történtek: amíg 
az évtized elején a kőszén még több mint 15%-át adta az energiaterme-
lésnek, mára ez 10% alá csökkent, ezzel szemben a megújuló energiák 
felhasználása megduplázódott, 3,1%-ról 6,7%-ra (2009). A szénfelhasz-
nálás csökkenése a széntüzelésű erőművek üzemidejének lejárta utáni 
termelésleállásának is köszönhető, illetve annak, hogy ezen erőművek 
kapacitását túlnyomórészt földgáztüzelésű, kapcsoltan (egyszerre hőt és 
villamos áramot) termelő erőművek vették át. Várhatóan a szén szerepe 
a következő évtizedben sem fog növekedni Magyarországon, ugyanis a 
bányászati tevékenység leállásával ugyanúgy importra szorulunk, mint 
például a kőolaj, vagy földgáz esetében, tehát az importfüggőségün-
ket sem csökkentené. Bár a kormányzat energiastratégiájában a szénbá-
nyászat újjáélesztése hangsúlyos szerepet kap, mint munkahelyteremtő 
és energetikai önállóságot biztosító ágazat, ennek a törekvések a gyü-
mölcse várhatóan nem érik be a következő évtized vége előtt. Ugyanis 
jelenleg a tisztaszén-technológia az egyetlen alternatíva a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentésére, de a megújulókhoz hasonlóan állami dotáci-
ót igényel, hogy versenyképes legyen például a földgázzal szemben. Az 
általános nemzetközi gyakorlat, mely mintául szolgálhat, azonban nem 
támogatja a fosszilis tüzelőanyagok dotációját. Bár a bányászat munka-
helyteremtő ágazat, a szakemberhiány ezen a területen lényegesen idő-
igényesebbé, és költségesebbé teheti az újjáélesztést.

Fontos marad a gáz 
A földgáz szerepe az elmúlt évtizedben nem növekedett lényegesen, 
ugyanúgy 35%-át teszi ki a magyar energiafogyasztásnak, mint egy évti-
zede. Ám ezen a területen is változások fognak bekövetkezni. A földgáz 
egy likvid fűtőanyag, emellett könnyen skálázható és szabályozható – 
a készenléti erőművek, melyek a csúcsidőszakokban, vagy havária ese-
tében lépnek működésbe, többek közt ezért is földgázüzeműek. Azon-
ban hátránya is van a kék fűtőanyagnak, mégpedig az, hogy Magyar-
ország nagymértékben és egyoldalúan importfüggő. A legnagyobb 
beszállítónk, Oroszország monopolhelyzetben van, egyedül a nyugati 
irányú HAG-vezetéken tudunk diverzifikált forráshoz jutni Nyugat-Euró-
pa irányából. Az elmúlt évek földgáz-interkonnektor fejlesztései azon-
ban vélhetően javítani fognak ezen a helyzeten, a horvát vezeték egy 
majdani adriai LNG (cseppfolyósított földgáz) állomásról szállíthat gázt 
Magyarországra, a szlovák gázvezeték pedig a HAG mellett nyugat-
európai és lengyel forrással láthat el bennünket a jövőben. A magyaror-
szági hagyományos földgáztermelés egyre csökkenő tendenciát mutat, 
viszont a nem-hagyományos földgázpotenciál, melynek mértékét 1000 
és 3000 milliárd köbméter közé becslik, a 2020-as évekre átalakíthatja 
a magyar földgázpiacot. Emellett a pár éve üzemelő napi kereskedelmi 
piac is növelheti az árrugalmasságot, és a likviditást. Az európai viszony-
latban egyedülálló földgáztároló potenciált (több mint 50%-át az éves 
fogyasztásunknak képesek vagyunk letárolni) a fejlett napi kereskedel-
mi piac révén lényegesen hatékonyabban fogjuk tudni kihasználni. Ezek 

Magyarország energiaellátása

Függetlenebb, zöldebb, versenyképesebb 
Magyarország energiafelhasználása nagy változásokon fog keresztülmenni a következô évtizedben.  
Az EU törekvéseivel összhangban az ellátásbiztonság növelése, az energiaimport-függôség csökkentése 
és a megújuló energiák térnyerése várható a következô évtized közepéig. Ahhoz, hogy a bár kis 
mértékben, de növekvô energiafogyasztást kiszolgálhassuk, erômûvi fejlesztésekre lesz szükség, 
emellett az energiafogyasztási szokásokon is változtatni kell. A magyar energetika következô évei 
a földgázról és a megújulókról fog szólni, melyek befektetési lehetôségek tárházát jelentik. 

Szerzô  Jenei András*
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Die ungarische Regierung stellt mit Hilfe des „Operativen Programms 
Umwelt und Energie“ (ungarisch: KEOP) rund 1.377 Mrd. HUF Förder-
mittel für entsprechende Investitionen im Zeitraum 2007 – 2013 bereit. 
Diese Programme werden überwiegend aus Mitteln des EU Struktur- 
und Kohäsionsfonds finanziert. Aufgrund der besonderen Bedeutung 
von Umweltschutzmaßnahmen und der Förderung von erneuerbaren 
Energiequellen sowie einer großen Anzahl von geplanten Projekten 
in Ungarn ist geplant, kurzfristig zusätzliche Mittel in Höhe von 94 Mrd 
Forint (332 Mio Euro) für diese Zwecke umschichten und als direkte För-
derung verfügbar zu machen. 

Fördermittel des KEOP-Programmes können im Rahmen eines Bewer-
bungsverfahrens bei der verantwortlichen Agentur, der Energia Központ 
Kft., beantragt werden. Ausländische Investoren müssen sich darauf ein-
stellen, dass der gesamte Antragstellungs- und Vertragsverhandlungs-
prozess in ungarischer Sprache erfolgt. Die Gewährung von Fördergel-
dern ist an eine Reihe von Bedingungen und Auflagen geknüpft, die 
sowohl den Investor als auch die Investition betreffen. So müssen Inves-

EU-Fördermittel im Energiesektor

Gründliche Vorbereitung lohnt sich

Im Einklang mit den energiepolitischen Zielen der EU hat sich die ungarische Regierung 
dazu verpflichtet bis 2020 beim Energiemix einen Anteil von 14,7% aus erneuerbaren 
Energiequellen zu erzielen. Durch staatliche Förderung sollen Anreize geschaffen werden, 
um die erforderlichen Investitionen der öffentlichen Hand, Unternehmen sowie privater 
Haushalte in die notwendige Energieerzeugung und Infrastruktur zu stimulieren.

titionen innerhalb eines festen Zeitraums, in der Regel zwei Jahre nach 
Baubeginn bzw. Vertragsabschluss, abgeschlossen werden und über 
einen Zeitraum von drei bis fünf Jahren aufrechterhalten werden. Weiter-
hin müssen die Projekte den Zielen der ungarischen und europäischen 
Umweltschutzpolitik entsprechen, z.B. hinsichtlich der CO₂-Reduktion, 
der Versorgungssicherheit in Ungarn und der Energieeinsparung bei der 
Modernisierung von Anlagen. Teilweise gibt es vorgeschriebene Kapa-
zitätsobergrenzen, z.B. 0,5 MW bei Photovoltaikprojekten. Der Investor 
muss zudem Vorleistungen erbringen, wie die Beschaffung von erforder-
lichen Genehmigungen und die Finanzierung des Eigenanteiles.

Im Falle einer Förderung bietet der ungarische Staat den Investoren 
einen Barzuschuss von 10 bis 50 Prozent, bei Investitionen von öffent-
lichen Institutionen kann er noch deutlich höher liegen. Die geplanten 
Programme für die Förderung von erneuerbaren Energiequellen sol-
len u.a. den Bau von Photovoltaikanlagen, Geothermie- und Biomasse-
kraftwerken unterstützen. In gesonderten Programmen sollen weiterhin 
Investitionen in effizientere und nachhaltigere Energieverwendung und 

-verteilung bezuschusst werden. Darüber hinaus bietet das ungarische 
Energieeinspeisegesetz eine Förderung der Produktion durch einen sub-
ventionierten Strompreis. Die Höhe des Strompreises hängt von der Art 
des Projektes ab, liegt aber in der Regel deutlich unter dem deutschen 
subventionierten Preis (z.B. 30,17 HUF/kWh bei Photovoltaikanlagen, bei 
anderen Energieträgern 13,66 HUF/kWh – 34,31 HUF/kWh je nach Tages-
zeit). Auch bei Einspeisevergütungen muss der Investor und das Pro-
jekt eine Reihe von Voraussetzungen erfüllen, in manchen Sektoren ist 
die Förderung zusätzlich an eine landesweite Quote gekoppelt (z.B. im 
Windkraftbereich 330 MW), ist diese ausgeschöpft werden keine Quoten 
für den subventionierten Strompreis mehr verteilt.

Da sich die Rahmenbedingen und die Gesetzeslage ändern können, 
empfehlen wir, sich regelmäßig im Amtlichen Anzeiger (Magyar Közlöny) 
oder auf den Internetseiten der verantwortlichen Ministerien und Agen-
turen über Neuerungen zu informieren.   ❙

Von  Nils Blunck, Bernhard Katzmann*

Ungarn plant, zusätzliche Mittel für 
erneuerbare Energien zu mobilisieren.

* Nils Blunck ist geschäftsführender Gesellschafter der Blucron Kft.  

Bernhard Katzmann ist Fördermittelberater bei der Blucron Kft.  www.blucron.com
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pedig összességében olyan feltételeket teremthetnek a következő évek-
ben, melyek által egy mostaninál kedvezőbb, hosszú távú gázszerződés 
megkötése is lehetővé válik 2015 után, ami biztosíthatja, hogy a földgáz 
ne pusztán kiegyenlítő energia, hanem az alapellátást biztosító fűtő-
anyag legyen. Ezzel versenyképesebbé válhatnak az olyan földgáztü-
zelésű alaperőművek is, mint pl. az E.On gönyűi egysége, mely jelenleg 
alig több mint 25%-os kihasználtságon működik, köszönhetően a drága 
orosz gáznak, emellett kiegyenlítő szerepet is ellát a piacon.

Az atomenergia egyelôre nélkülözhetetlen
Magyarország villamosáram-termelésének alapköve a paksi nukleáris tüze-
lésű erőmű. Az áramtermelés több mint egyharmadát adják ezek a blok-
kok, mely a teljes magyar energiaellátásból 15%-ot hasít ki. Döntés szüle-
tett a következő években a működési idejük végéhez érő blokkok üzem-
idő hosszabbítására, ahogyan vélhetően a kétblokkos bővítést is megva-
lósul a húszas évek közepére. A tavalyi fukushimai katasztrófa óta több 
ország is a nukleáris energia elhagyása mellett döntött (Németország és 
még Japán is), Magyarországon ezzel szemben magas a támogatottsága 
a nukleáris energiatermelésnek mind a lakosság, mind a szakma körében. 
Bár a beruházás gazdaságossága kétséges, ellátásbiztonság és forrásdiver-
zifikáció szempontjából mégis létjogosultságot nyer.

A megújulók terén Magyarország a geotermális és biomassza alapú ener-
giatermelés területén lehet éllovas a következő évtizedben. Geotermális 
adottságaink egyedülállóak Európában, mely leginkább a távfűtés terü-
letén válthatja le hosszú távon a fosszilis energiahordozókat. A biomasz-
sza pedig a decentralizált energiatermelésben jelent majd előrelépést.  
A fogyasztási szokások területén az energiapazarlást visszaszorító prog-
ramok révén lehet nagymértékű energiahatékonyság-növekedést elérni. 
Az egyik legégetőbb probléma a következő években a kiöregedő erőmű-
park leváltása lesz. Ugyanis hiába a kismértékű fogyasztásnövekedés és a 
rendelkezésre álló extra kapacitás, ezek túlnyomó része régi technológiát 
használó, kevésbé versenyképes, vagy olyan kapcsoltan termelő egység, 
mely az állami dotáció nélkül nem képesek lépést tartani a piaccal. Így a 
kieső kapacitást pótolni kell, mégpedig versenyképes, tiszta technológi-
át használó alaperőművekkel, melyeket kiegészítve létrejöhet egy olyan 
kiegyenlítői piac, ami el tudja látni a 2020-ra kitűzött 14,65%-os megújuló 
energiákból fakadó skálázási feladatokat. 

Emellett a hálózati infrastruktúra fejlesztése is elengedhetetlen, ezen a 
területen pedig az okos mérők hálózata jelentheti a legnagyobb előrelé-
pést a jövőben. Az okos mérők által ugyanis valós idejű adatáramlás való-
sulhat meg a pillanatnyi fogyasztásról, illetve a fogyasztási szokások fel-
térképezése is nagyságrendekkel fejlettebb lesz, mint eddig, ezzel pedig 
hatékonyságnövelés érhető el. Ez nemcsak a háztartásoknak fog energia-
számla-csökkenést eredményezni, hanem lehetővé teszi a jövőben a háló-
zatba való betáplálást is (ahogy ez Németországban már megvalósult) elő-
segítve ezzel a decentralizált háztartási megújulók piacának fellendülését. 

Fotovoltaikus boom Magyarországon?
Az idén Németországban kétharmadával csökkentett megújulókra 
vonatkozó állami dotáció – paradox módon – fellendítheti a közép-euró-
pai fotovoltaikus piacot. Ugyanis a döntés miatt a német piac kevésbé 
vonzó terep, mint az elmúlt évtizedben. A várható beruházások száma 
drasztikusan csökkenni fog, mely az eddigieknél is komolyabb árversenyt 
fog előidézni, ugyanis 2013 első negyedévére megközelítőleg 20 GW PV 
kapacitás lesz a raktárakban világszerte, melyeket minden gyártó igyekez-
ni fog értékesíteni. Az EU-s támogatások első szakaszának magyarországi 
kifutása 2013 végére PV-boomot idézhet elő Magyarországon, főleg, ha a 
kát (kötelező átvételi tarifa) helyébe lépő metár (megújuló alapon termelt 
energiatámogatási rendszer) részletei napvilágra kerülnek. Elég a román 
megújulók piacát alapul venni, ahol már most beindult a versenyfutás, 
mely várhatóan Magyarországra is át fog terjedni. 

Az energetikában tapasztalható állami terjeszkedés infrastrukturális 
szempontból nem feltétlenül jelent hátrányt, ugyanis az állami háttérrel 
is rendelkező cégek szívesebben ruháznak be ilyen fejlesztésekbe (példá-
ul a már említett interkonnektorok, vagy az okos mérő hálózat esetében), 
mely a következő évtizedben befektetési lehetőségek tárházát jelentik az 
ipari szereplők számára. Akár a vezeték beruházások terén, akár a villamos-
hálózat bővítésében, vagy a megújulók terjedésében meghatározó sze-
repe lehet a megfelelő financiális háttérrel, know-how-val és technológi-
ával rendelkező szereplőknek, mely az állami beruházók regulátori hátteré-
vel és kockázatvállalási hajlandóságával akár egy kedvező üzleti modellt is 
kialakíthat az iparágakkal. Mindenesetre az borítékolható, hogy a jövő nagy 
infrastrukturális beruházásaiban az állam, mint gazda, megkerülhetetlen 
tényező lesz, melyre minden hazai szereplőnek érdemes felkészülnie.  ❙

A széntüzelésû erômûvek leálló kapacitásait egyre 

több kapcsoltan termelô erômûvek veszik át.

A kát-rendszer (kötelezô átvételi tarifa) megszüntetésekor ugyanis 
nem lépett új támogatási szisztéma a régi helyére, így jelenleg a magyar 
energetikában a megújulók terén van a legnagyobb befektetői bizony-
talanság, amit a befagyasztott projektek is jól indikálnak. A megúju-
ló alapon termelt energiatámogatási rendszer (metár) koncepciójának 
brüsszeli engedélyeztetése immár harmadszor csúszik tavaly óta, előre-
láthatólag az EU szervek csak ősszel fognak pozitív döntést hozni, így 
még kérdéses a metár 2013. eleji indulása. A csúszás annak a ténynek 
köszönhető, hogy a kormány az energiagazdálkodásban első sorban a 
megarendszerekkel, többek között a nukleáris és fosszilis energiahor-
dozók diverzifikálásával van elfoglalva. Az is szerepet játszhatott, hogy 
a szervezési változások következtében a Fejlesztési Minisztériumban a 
megújuló energiaforrásokért felelős poszt üres volt. Októberben várják 
itt az utódot, ami reményt nyújthat a szakmának és a befektetőknek.

A 2011 szeptemberében bemutatott koncepció szerint a metar 
három pilléres lenne: meg fogja különböztetni az áram-, a zöldhő- és a 
bónuszárakat, a biomassza esetén kiegészítve ezt egy „barna tarifával”, 
ami differenciált lenne, és a támogatási időszak után, kérelem alapján jár-
na. Emellett lényeges változás lehet, hogy az átvételi árakat külön jog-
szabályban rögzítenék, és a támogatás 15 évre járna egységesen, mely 
időszak a beruházási támogatás függvényében lenne csökkenthető.  

Az új szabályozás lényegesen koherensebb lenne az előzőnél, és tisztább 
feltételeket teremtene, arányosítva a széntüzelésű erőművek és a fosszi-
lis energiával kapcsoltan termelő erőművek támogatását. Magyarország 
adottságai leginkább két főbb megújuló energia hasznosítására adnak 
gazdaságos keretet: a geotermiának és a biomasszának, melyek segítsé-
gével rövid időn belül szignifikánsan növelhető a megújulók részaránya 
az energiamixben. A nap- és szélenergia erőművi hasznosítására van-
nak példák, ám az eddigi trendek alapján ezen a területen leginkább a 
decentralizált mini-rendszereknek van jövőjük Magyarországon.

Biomassza
A biomassza felhasználása széndioxid kibocsájtás mentes, mivel leegy-
szerűsítve az elégetésénél ugyan annyi széndioxid keletkezik, amennyit a 
növény a fotoszintézis során elhasznált. A biomassza a világon a negye-
dik legnagyobb energiaforrás a fosszilisek után, a teljes felhasznált energia 
14%-át termeli globálisan, a fejlődő országokban ez az arány megközelíti 
a 35%-ot. A magyarországi megújuló hasznosítás legnagyobb részarányát 
a biomassza teszi ki, mely a mezőgazdasági és erdőgazdálkodási hulladé-
kokat, illetve az ipari és települési hulladékok biológiailag lebomló részét 
jelenti. A biomasszát sokrétűen lehet felhasználni, egyaránt alkalmas hő- 
és villamos áram-termelésre is, ám utóbbi esetében a megtérülési muta-

Megújuló energiák Magyarországon 

Startra készek a befektetôk
Magyarország megújuló energia-piacára leginkább a stagnálás volt a jellemzô az elmúlt 
években, annak ellenére, hogy az egyik legnagyobb vállalást tettük az EU felé, miszerint 2020-
ig az energiatermelés 14,65%-át kell megújuló energiákból fedezni. Tavaly ez 6,3% volt, tehát 
8 éven belül a duplájára kell emelni részarányukat. Az egy helyben toporgásban közrejátszik az 
is, hogy rendre csúszik az új törvényi szabályozás, így Magyarország az egyetlen uniós tagállam, 
melynek nincsen hatályos, a megújuló energiákat szabályozó és támogató törvénye.

Szerzô  Jenei András

az okos merôk segítségével a jövôben 
kisebb lehet az energiaszámla.

* Jenei András a MÉLTÁNYOSSÁG Politikaelemzô Központ gazdasági igazgatója
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Mennyire valószerű az a cél, hogy Németországban 35 százalékra 
növeljék a megújuló energiaforrások arányát a villamosenergia-
termelésben?
A cél igenis elérhetô, sőt talán túl is lehet teljesíteni. 2000 és 2011 
között a megújulók aránya több mint háromszorosára, 6-ról mintegy 
20 százalékra nőtt, és idén már 24-25 százaléknál tartunk. Ezért 2020-ig 
lehet, hogy még 40 százalék fölé is juthatunk, nem utolsó sorban azért, 
mert valamennyi szövetségi tartományból az országos célértéket meg-
haladó bővítési célértéket jeleztek.

Főként miből származik ez a növekedés?
A legnagyobb potenciált kétségtelenül a szélenergia jelenti. „Onshore”, 
tehát a szárazföldi telepítésű rendszereknél főként a déli országrész-
ben van jelentős pótolnivaló, ezek a szövetségi tartományok most 
akarnak felzárkózni. Északrajna-Vesztfália például a megújuló energi-
ák jelenlegi négy százalékos arányát 2020-ig majdnem négyszeresére,  
15 százalékra akarja növelni. Az északi tengeri szélparkok rohamos 
bővítésére vonatkozó terveket vélhetően nem fogják a remélt ütem-
ben megvalósítani. Ez főként a hiányzó átvitelei hálózatokra vezethető 
vissza, ezek bővítése vontatottan halad.

Neves napelem-gyártók csődje és a támogatások csökkenése tük-
rében sokan megkérdőjelezik, hogy érdemes-e még a napenergi-
ával foglalkozni.
A megújuló energiákról szóló törvény (EEG) idei módosításával a 
támogatható napelem-kapacitást 52.000 MW-ra korlátozták – ezt a 
küszöböt a telepítések 2012-ben tapasztalt újabb robbanásszerű terje-
désével előreláthatólag legkésőbb 2014-re érjük el. Ennek ellenére ezt 
követően is a napelemes energiatermelés további terjedésére számítok. 
Egyrészről folyamatosan javul a rendszerek hatékonysága, és a költségek 
is zuhannak, így kevesebb támogatás mellett is változatlanul van ösz-
tönzés a bővítésre. Ez kiemelten igaz a háztartási napelemes rendszerek 
villamos áramára, amely rövid időn belül olcsóbb lesz, mint a hálózati 
áram vételezése. Az energiatárolási technológiák további fejlesztésével 
egyre vonzóbb lesz a napenergia arányának növelése is.

Milyen esélyeik vannak a további megújuló energiaforrásoknak?
A biomassza villamos energia termelésére irányuló hasznosításában 
én inkább visszafogott növekedést látok. Ennek fő oka mindenek előtt 
a hasznosítási módok versengése: a hőtermelésben és a szállítási szek-
torban is egyre keresettebb energiaforrás a biomassza, ráadásul nő az 
anyagában történő hasznosítás is az iparban. A földhő-hasznosítás a 
villamosenergia-termelésben ma még inkább ritka, de a hőtermelés-
ben már hatalmas jelentőségű. Az új építésű épületeknél a hőszivaty-
tyú már ma is az első a hőellátási lehetőségek közül. Végül pedig a 

Interjú: Energiapolitikai fordulat Németországban 

Igenis megvalósítható

Szerzô  Dirk Wölfer

tók gyengébbek, mint a hőhasznosítás esetében, mely alatt a távfűtést, 
azon belül is a legeredményesebbet, a falufűtést kell érteni. Magyaror-
szágon az első falufűtési rendszer Pornóapátiban valósult meg 2005-ben; 
viszonyításképpen Ausztriában 2007-ben már 800 falufűtő-rendszer volt 
installálva. Ezek mellett a biogáz termelése és hasznosítása is jelentős 
lehet, mely a már meglévő gázinfrastruktúrára támaszkodva sokrétűen 
használható fel, és akár a jelenlegi földgázfogyasztás 10%-át is kiválthatja. 

A termelési oldalon a biomassza komoly munkahelyteremtő poten-
ciált hordoz magában, éppen a legelmaradottabb régiókban. A kor-
mányzati stratégiában többek közt ezért is kap kiemelt szerepet a bio-
massza-hasznosítás, melynek beruházási oldala talán egyedül nem síny-
lette meg komolyabban az elmúlt évek regulátori volatilitását, így a 
következő években várhatóan fennmarad a beruházások intenzitása.

Geotermia
Magyarország geotermikus adottságai egyedülállóak Európában, ám fon-
tos leszögezni, hogy míg a biomassza esetében egy sokrétű, kvázi-helyet-
tesítő felhasználásról beszélhetünk, addig a földhő additív jelleggel fog 
szerepelni az energiamixben, mivel leginkább hőhasznosításra alkalmas. 
Bár a napenergiához hasonlóan gyakorlatilag kifogyhatatlan, mivel nem 
egyenletes eloszlású, hanem koncentrálódó, ezért leginkább helyi szinten 
felhasználható, alacsony energiaszintű forrás. Például a  lakó- és középü-
letek fűtési és használati melegvíz-igényét a 80-90 C° fokos hévizet szol-
gáltató kutakkal távhőszolgáltatás-szerűen – illeszkedve a meglévő fűté-
si rendszerekhez – ki lehet elégíteni. Természetesen van mód kapcsoltan 

termelő erőművek telepítésére is, melyek egyszerre szolgáltatnak hőt és 
áramot, ám ezekhez – termálvizeink védelmének érdekében – olyan zárt 
rendszerű földhő-hasznosítást kell alkalmazni, ami magas fokú techno-
lógiát képvisel. Mélyebbről nyerhető ki a kőzetből a hőenergia, és ehhez 
mérten nagyságrendekkel költségesebb beruházást igényel. A geotermi-
kus energia erőművi felhasználása útjában további akadályok tornyosul-
nak: a magyar szabályozás jelenleg nem támogatja a földhő-hasznosítás-
sal foglalkozó beruházásokat, sőt, egyenrangúan kezeli mind engedélyez-
tetési, mind környezetvédelmi szempontból a szénhidrogén-kutatást cél-
zó projektekkel. Figyelembe véve a két iparág eltérő megtérülési muta-
tóit, ez az elv aránytalanul drágává teszi Magyarországon a nagyskálájú 
geotermikus beruházásokat. Vélhetően az ősz folyamán elfogadásra kerü-
lő új koncessziós törvény (mely feloldja a 2010-ben elrendelt koncessziós 
moratóriumot) szélesebbre fogja tárni a kapukat a külföldi, nagy kapacitá-
sú geotermikus beruházásokat megvalósító befektetők előtt.

Szél- és napenergia
Jelenleg a második legnagyobb megújuló energiatermelési mód a szél-
energia-hasznosítás Magyarországon. A 37 installált szélerőmű megkö-
zelítőleg 330 MW névleges teljesítménnyel rendelkezik, melyek hatás-
foka 20% körül ingadozik (viszonyításképpen: a gönyűi gáztüzelésű erő-
mű hatásfoka kb. 60%, egy geotermális hőszivattyúé 80-90%). Bár világvi-
szonylatban a szélenergia hasznosítása sikertörténetnek számít, Magyar-
országon az elmúlt hat évben alig épült ki új kapacitás, mely több okra 
vezethető vissza. A Kárpát-medencében az éves átlagos szélsebesség  
7 m/s körüli, mely a jelenleg használt szélkerekek esetében az indulási 
tartományt fedi le, tehát Magyarország nem a legkedvezőbb hely a szél-
járás szempontjából. Vannak természetes szélcsatornák, például észak-
nyugaton, ahol már jelentősen kedvezőbb ez az érték, a meglévő kapa-
citás túlnyomó része is itt koncentrálódik. Továbbá a szélenergia termelé-
se rendkívüli módon ingadozó, az aktuális időjárás függvénye, melyet az 
alacsony kapacitású villamos hálózatok nehezen viselnek. Ennek a kapa-
citásingadozásnak pedig az a következménye, hogy kiszámíthatatlanná 
és drágává teszi az így termelt villamos áramot. Ugyan ezt a rövid időin-
tervallumú kereskedelmi platformok (mint például a HUPX) képesek rész-
ben ellensúlyozni, Magyarországon a szélenergia csak marginális szere-
pet fog játszani a jövő energiamixében. A napenergia hasznosításában 
hatalmas tempójú fejlődés volt megfigyelhető az elmúlt évtizedben, leg-
inkább a fotovoltaikus rendszerek terén. Közép- és hosszú távon komoly 
potenciált jelent ez a technológia, mely már manapság is elérhető áron 
kínál alternatívát a fosszilis tüzelőanyagokra. Például míg Szlovákiában 
2009-ben egyetlen megawattnyi installált kapacitás sem volt, addig ez 
mára 488 MW-ra növekedett. Összehasonlításképpen 2011-ben Magyar-
országon mindössze 4,1 MW fotovoltaikus kapacitás volt üzembe állítva, 
miközben adottságaink lényegesen jobbak, mint északi szomszédunk-
nak. Romániában is gyors ütemben építik a fotoviltaikus erőműveket, 
ami az egyre jobb és olcsóbb technológiáknak és a befektetőbarát finan-
szírozási lehetőségeknek köszönhető. A költségek oldaláról közelítve: 
Magyarországon ma 1 MW fotovoltaikus kapacitás installálása 100 méter 
autópálya árával egyenlő, és ennek az árnak további csökkenése várható, 
ahogyan egyre olcsóbbá válik az új technológiájú PV-egységek gyártása.

Magyarországon a következő öt évben nagymértékben fel kell 
pörgetni a megújuló energiák üzembe állítását célzó befektetéseket, 
amennyiben akár csak közelítőleg szeretnénk teljesíteni a vállalt kötele-
zettségeinket 2020-ig. Ezért a metár megjelenésével egyidejűleg nagy-
mértékű befektetői érdeklődésre lehet számítani, melyet a 17 beadott 
geotermális koncessziós igény is jelez. Az elmúlt évek egy helyben 
toporgása után vélhetően lendületet kap a megújulók piaca is Magyar-
országon, többek közt a kötelezően elköltendő EU-s támogatások jövő 
év végi határideje miatt is, így könnyen elképzelhető, hogy 2013 a meg-
újulók éve lesz Magyarországon.  ❙

Magyarország geotermikus adottságai 
egyedülállóak Európában.

vízerő hasznosításának bővítésére Németországban már csak csekély 
lehetőségek mutatkoznak, néhány korszerűsítési beruházás és kevés 
számú új építés vagy bővítés mellett ezen a téren aligha számíthatunk 
említésre méltó kapacitás-bővítésre.

Újra és újra emlegetnek látványos nagyberuházásokat Németor-
szág hosszú távú ellátására villamos energiával: a norvég vízerő-
művekből vagy hatalmas, a Szahara-sivatagba telepített naperő-
művekből. Megvalósíthatóak az ilyen elképzelések?
A norvég vízerômûvek áramának beszerzésére már középtávon is látok 
lehetőséget. Az észak-afrikai napáram-importnak ezzel szemben lesz 
jövője, bár az aligha várható 2025 előtt. Az arab tavasz révén valóban 
javult a projekt politikai feltételrendszere, és ma már nem csupán neves 
európai vállalatok érdeklődnek a tervek iránt, hanem a helyi szereplők is. 
Az első feladat azonban az, hogy meghonosítsuk az észak-afrikai orszá-
gokban a napenergiával termelt áram erőteljes hasznosítását és megte-
remtsük a regionális értékláncot, majd az ezt követő második lépésben 
következhet az európai export.

Magyarországon az elmúlt hat évben alig 

épült ki új szélenergia-kapacitás.
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A megújuló energiákat főleg az áruk miatt vitatják. A megújuló 
energiák költségének a német áramdíjban megjelenő és emelkedő 
fogyasztói leosztásával csökken a társadalmi elfogadottságuk?
Idôközben a fogyasztói szervezetek felébredtek és felismerték, 
hogy a megújuló energiákról szóló törvény értelmében az áramdíj-
ba épített és a fogyasztókra visszaterhelt támogatás nem emelked-
het korlátlanul. Ebben a kérdésben a bővítési célok és a költségel-
osztás közötti kényes egyensúlyt kell kialakítani. Ezen kívül az áram-
fogyasztóknál még nagyobb mértékben kell tudatosítani, hogy a 
villamosenergia-ellátás nagyobb mértékű függetlenítésével középtá-
von javul a költségek összesített mérlege, bár rövid távon többletter-
heket kell viselni. Végül pedig a költségfelhajtó hatás azzal is csökkent-
hető, hogy megvizsgáljuk az ipar fennálló mentességét a megújulók 
felárának finanszírozásából. Egyes ettől mentesülő vállalatok összessé-
gében már ma is profitálnak a megújuló energiákból, mert a villamos 
áramot gyakran a korábbinál olcsóbban tudják az áramtőzsdén meg-
vásárolni. A politikának kellő érzékenységgel kell mérlegelnie, hogy 

milyen tekintetben forog ténylegesen veszélyben a német vállalatok 
nemzetközi versenyképessége, és milyen fogyasztóknál felesleges a 
mentesség a megújulók finanszírozása alól.

Egyes országok aggódni kezdtek az európai villamosenergia-ellá-
tásért, amikor a német szövetségi kormány 2011-ben általános 
meglepetést okozva az atomenergia hasznosításának beszünteté-
séről döntött. Jogos az aggodalom?
Nem. Egyrészrôl emlékezzünk vissza, hogy az atomenergia haszno-
sításának megszüntetését egyszer már, 10 évvel a mostani energiakon-
cepció megjelentetése előtt elhatározták. Ráadásul nem azonnali leál-
lításról van szó, hiszen 10 éves átmenetet irányoztak elő. Ez tehát ele-
gendő idő az átállásra, ráadásul az atomenergia Németországban már 
alig negyedét adja a villamosenergia-termelésnek. Az eddigi tapaszta-
latok a megvalósíthatóság mellett szólnak. Nyolc reaktor tavalyi azon-
nali leállítása szinte egyáltalán nem befolyásolta az európai energiaellá-
tást. A kieső mintegy 32 milliárd kWh villamosenergia-termelőkapacitás 
kétharmadát ugyanis még ugyanabban az évben megújuló forrásból 
származó árammal ellentételezték. A kieső kapacitások mintegy 25 szá-
zalékát a német áramexport csökkentésével ellensúlyozták, de Német-
ország még így is nettó villamosenergia-exportőr volt.

Az atomenergia hasznosításának beszüntetését ezzel gyakorlati-
lag „kipipálhatjuk”?
Azt biztos nem. Igényes célkitűzésről és nem önjáró folyamatról van 
szó, különösen nem a nagyratörő klímavédelmi politikával párosítva, 
de a célkitűzés mégis megvalósítható. A piac azonban egyre inkább 
elfogadja ezt a kihívást. Egyrészről a nagy energiaszolgáltatók elismer-
ték, hogy előbbre való a politika, és ennek megfelelően készülnek az 
új helyzetre. Másrészről a megújuló energiákkal más szereplők, példá-
ul az önkormányzati energiaszolgáltatók és a magánbefektetők, de még 
maguk a fogyasztók is új piaci lehetőséghez jutnak. Döntő jelentőségű 
lesz, hogy következetesen ragaszkodjanak a megújuló energiaforrások-
hoz, és hogy kiaknázzák a fogyasztási oldalon megjelenő megtakarítá-
si potenciált. Tudjuk, hogy már a következő 10 évben megtakaríthatjuk 
a mai villamosenergia-igény mintegy 20 százalékát a már ma is rendel-
kezésre álló hatékony technológiai megoldásokkal – mégpedig mesz-
sze túlnyomó részben gazdaságilag is rendkívül vonzó feltételek mel-
lett. Amennyiben ezek a lépések Németországban sikeresek, akkor ez az 
energiapolitikában bizonyosan lökést adhat Európa egészének is.  ❙

* Dr. Manfred Fischedick professzor a Wuppertal Klíma-,  

Környezet- és Energiaintézet alelnöke
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Az Európai Unió 2020-as stratégiájában nem csak a foglalkoztatás, a 
kutatás és fejlesztés valamint az oktatás területen tűzött ki nagyratörő 
célokat, hanem az éghajlatváltozás és az energia területén is. A „20”-as 
célérték itt rögtön 3 területen is érvényes:  

� Az üvegházhatású gázok kibocsájtásának 20%-os csökkentése 
 az 1990-es szinthez képest.
� A megújuló energiák arányának 20%-os növelése.
� Az energiahatékonyság 20%-os növelése. 

 
Magyarország is megkezdte ezen célok megvalósítását. 2012-ben meg-
szavazták a Nemzeti Energiastratégiát 2030-ig, és 2011 ősze óta létezik 
az „Energiahatékonysági Akcióterv – 2016”.

A „Nemzeti Energiastratégia 2030” középpontjában az energia-
takarékosság, a nemzeti ellátásbiztonság valamint a gazdasági ver-
senyképesség fenntartható biztosítása állnak. Magyarországon kevés 
a fosszilis energiahordozó, így a stratégia segítéségével az energia-
import-függőség csökkentése is fontos cél. A termelési oldalon ez az 
energiastratégia „Atom-Szén-Zöld” forgatókönyve segítségével való-
sítható meg. Fogyasztói oldalon az energiahatékonyság javítása a 
legfontosabb cél. Itt a lakóépületek energiamérlegének nagymérté-
kű javítása mellett az ipari folyamatok során a megtakarítások játsza-
nak nagyon fontos szerepet.

Energiafelhasználás Magyarországon
Magyarország célként tűzte ki, hogy 2020-ig 10% energiát takarít meg. 
Igaz, Magyarországon a lakosonkénti energiafogyasztás az EU átla-
ga alatt van, de az energiaintenzitás magasabb. Ez azt jelenti, hogy 
ugyanazon mennységű gazdasági teljesítményhez Magyarországon 
több energiára van szükség, mint a fejlett országokban. 1995 és 2010 

Energiahatékonyság Magyarországon 

hatalmas megtakarítási lehetôségek 
A magyarországi energia végfelhasználás több mint egyharmada az ipar számlájára írható.  
Az ágazat eneriafelhasználásának hatékonysága még jóval az európai átlag alatt van. Az energia-
hatékonyság javítása nagymértékben a fogyasztás csökkentéséhez.

között 30 százalékkal csökkent az egységnyi GDP-re jutó energiafel-
használás, de 2010-ben még így is kétszer olyan magas volt, mint a 15 
„korábbi EU-tagállam” országban. 

Magyarország teljes energia-fogyasztásának több mint egyharma-
da (2010-ben 37,6%-a) az iparra vezethető vissza. A 90-es években 
jelentősen csökkent az energiafelhasználás. Ez főleg annak köszönhe-
tő, hogy az említett időszakban a feldolgozóipar egy kevésbé energia 
intenzív irányba tolódott el – a nehézipartól és az anyag- és energia 
intenzív ágazatoktól a feldolgozóipar és a szolgáltatási szektor felé. Így 
összességében csökkent a vas- és fémelőállítás, a gyógyszeripar, és 
az üveg- és kerámiagyártás energiaszükséglete, ennek ellenére még 

Szerzô  Dirk Wölfer

Energetikai végfelhasználás

Forrás: Eurostat
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Mercedes-Benz, Rastatt 

Geothermia prémium 
kategóriájú autók számára
2011 végétôl gördülnek le a rastatti gyártósorról az új B-osztály első 
darabjai. A meglévő épületek használata mellett egy új karosszéria-gyár-
tó csarnokot is építettek a gyárban. Az új épület különlegessége, hogy a 
gyártási folyamat hulladékhője mellett a természetes, felszín közeli földhőt 
(geotermális energiát) is hasznosítják. Energiaforrásként a felszínhez köze-
li víz szolgál. Az új földhő-hasznosító berendezés használatával évente 
ötmillió kilowattóra energia és mintegy 800 tonna széndioxid-kibocsátás 
takarítható meg – a meglévő hőközpontból történő ellátáshoz képest.

Host Europe, Köln

Zöld számítógépközpont 
Az energiahatékonyság az informatikában is fontos szempont: a Host 
Europe 2007-ben épített új számítóközpontjában az átlagos energia-
hatékonyságú rendszerekhez viszonyítva évente több mint 9.300 ton-
na széndioxid kibocsátását takarítanak meg. A Host Europe a számí-
tóközpont bővítésénél kihasználta az energia hatékony hasznosítá-
sához kínálkozó valamennyi optimalizálási lehetőséget, és ezzel 1,35 
alá tudta szorítani az energiahatékonysági mutatót – ez pedig iga-
zi mérce az hosting ágazatban az energiahatékonyság területén. Az 

Energiahatékonyság a gyakorlatban

Kisebb költség, élhetôbb környezet 
Az energia szakértôk egy dologban mind egyetértenek: a fenntartható energiaellátás legjobb módszere 
az energiatakarékosság. Ez nem csak nemzeti és globális szinten erôforrás kímélô, hanem az energia-
felhasználóknak is mérhetô energiaköltség csökkenést eredményez. A következôkben kiemelkedô 
német vállalati és közintézményi példákat mutatunk be energia hatékony megoldásokra.

energiahatékonysági mutató azt jelzi, hogy egy kilowattnyi tényle-
ges számítókapacitásért összesen 1,35 kilowatt villamos áramot kell 
befektetni. A hagyományos számítóközpontokban az áramellátással 
és klimatizálással együtt összesen mintegy 1,8 – 2,0 kilowatt villamos 
energiát kell ehhez befektetni. A Host Europe jelenleg több mint 8.000 
szervert üzemeltet a számítóközpontjában német, osztrák és svájci 
ügyfeleinek, és ezek között van a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi 
Kamara honlapját kiszolgáló számítógép is. A „zöld” számítóközpont az 
első projektek közé tartozik, amelyet a dena Német Energia Ügynök-
ség Kft. az „Energiahatékonyság jó gyakorlata” védjeggyel tüntetett ki. 
A „Jó gyakorlat” védjeggyel példamutató energiahatékonysági projekt-
ként méltatja a „zöld” számítóközpontot. 

Arbeiter-Samariter-Bund, Oberhausen 

Öregek otthona fiatal 
technológiával
Az Arbeiter-Samariter-Bund (ASB) az Oberhausen-Holtenben meg-
nyitott új öregek otthonában a legmodernebb energiatechnológiát 
használja. A 64 lakó számára az energiát fokozott hatékonyságú és kör-
nyezetkímélő energiaellátást földgázüzemű blokkfűtőmű, a csúcster-
helést lefedő kondezációs kazán, valamint 42 négyzetméternyi nap-
kollektor biztosítja. Ez a kombináció hatékony és környezetkímélő 
energialellátást biztosít, a blokkfűtőmű kondenzációs kialakítása miatt 
96 százalékos teljes hatásfokot ér el. A hagyományos kondenzációs 

További információk: energiaklub.hu, www.nkek.hu

mindig ezek az iparágak a leg energia inten-
zívebbek. Eközben a gép és járműgyártás 
bruttó hozzáadott érték részesedése egyhar-
madról 60%-ra, majdnem a duplájára nőtt. 
Igaz, az elmúlt 20 évben az ipar energiahaté-
konysága jelentősen javult, de még mindig 
nem versenyezhet a fejlett országokéval. Az 
energiahatékonysági mutató (ODEX) az ipari 
szektorban 1998 és 2009 között 44 százalék-
kal csökkent. Az energiahatékonyság a fel-
dolgozóipar valamennyi szektorában javult. 
Ez hozzájárult ahhoz, hogy a feldolgozóipar-
ban az energiahatékonyság átlagosan évi  
7 százalékkal nőtt. 

A lakosság energiafelhasználása nagyság-
rendileg hasonló mértékű, mint az iparé, de 
míg az ő energiafelhasználásuk 2000 óta stag-
nál, az ipari energiafelhasználás az évezredfor-
duló óta újra folyamatos növekedésnek indult 
– 2000 és 2010 között 368 PJ-ról 409 PJ-ra. 
Ma a legnagyobb ipari energia felhasználók a 
gyógyszeripar, a fémelőállítás és -megmunká-
lás, az élelmiszeripar valamit a nem fém ásvá-
nyi anyagok (pl. építőanyagok) előállítása. 

II. Nemzeti Cselekvési Terv 2016
Magyarország célja 2020-ig a 10%-os energia megtakarítás elérése, vala-
mit az EU Kibocsájtás Kereskedelmi Rendszerén kívüli kibocsájtás-növe-
kedés 10% alatt tartása. Magyarország második, 2016-ig terjedő ener-
giahatékonysági cselekvési tervében kerülnek bemutatásra a folyó, vala-
mint tervezett energiatakarékossági intézkedések, amelyek révén az 

(emisszió-kereskedelmi rendszeren kívüli) szektorok energia végfelhasz-
nálását 2008 és 2016 között évente átlagosan 1 százalékkal lehet csök-
kenteni. Ez összesen évente 57 PJ megtakarítást jelentene, ennek közel 
negyede, 13,05 PJ az iparban. (Az ipari energiafelhasználás 2010-ben 
408,8 PJ volt.) 2010-ig már 12 PJ megtakarítás realizálódott, ami a kor-
mány szerint megfelel a tervnek. Ilyen és ehhez hasonló célok megvaló-
sítása sok pénzbe kerül. A becsült beruházási költségek a 2008 és 2016 
közötti időszakra 1395,8 milliárd forintot tesznek ki, amiből 617,4 milliárd 
forintot az Európai Unió pénzügyi forrásaiból, az emisszió-kereskedelem 

bevételeiből és aukciókból terveznek fedezni. 
A leghatásosabb és rövidtávon megvalósítha-
tó módszere az ellátásbiztonság javításának 
az energia megtakarítás és a magasabb szintű 
energiahatékonyság – úgy a termelési, mint a 
felhasználói oldalon. Az Energiastratégia sze-
rint a megfelelő módszerekkel 2030-ig közel 
190 PJ energia takarítható meg. Ennek 60%-
át az épületek energetikai tulajdonságainak 
javításával lehetne elérni. A Magyarországon 
használt energiamennyiség közel 40%-át épü-
letekben használják fel – két harmadát hűtésre 
és fűtésre. De a több mint négymillió lakás és 
a középületek 70%-a nem fele meg a modern 
működési és hő technikai követelményeknek. 
Így az épületek modernizálása prioritást élvez 
az energia megtakarításban – önmagában a 
fűtésre felhasznált energiamennyiség 2030-ig 
egyharmadával csökkenhet. 

Jelentős megtakarítási lehetőség rejlik 
magában az energia előállításában is. Az elavult 
szén- és gázerőművek cseréjével és a hálózati 
hőveszteség csökkentésével 70-80 PJ energiát 
takaríthatnánk meg. A villamos energiát terme-
lő erőművek átlagos hatásfoka 2009-ben 33,5 
százalék volt. A hazai villamos energia közel 60 

százalékát előállító elavult erőművek leállításával, valamint az 50-60 száza-
lékos hatásfokú új gáztüzelésű erőművek üzembe helyezésével az átlag-
érték növekedésére kell számítani. 

Végül, de nem utolsó sorban a közlekedési ágazat mellett az ipari 
termelés területén is jelentős megtakarítási tartalékok találhatók. Ezek 
mobilizálásához energia menedzsment rendszerek használata vagy 
rendszeres energia auditok is hozzájárulhatnának. Annak érdekében, 
hogy támogassák az energia hatékony megoldásokat a termelésben, 
hosszú távú megállapodásokat (Long Term Agreements – LTA) köt-
nek a vállalatok az állammal. Ennek keretében az ipari szereplők köte-
lezettséget vállalnak az energiafogyasztásuk meghatározott mértékű 
csökkentésére, és ennek megvalósítása során a vállalat számos előny-
ben részesül. Ezen kötelezettségek támogatására jött létre 2011-ben a 
„VEP”, ami láthatóvá teszi a vállalatok törekvéseit: A vállaltok megtakarí-
tási kötelezettségeit összeadják, és egy „virtuális erőműben” gyűjtik.  ❙

Gazdasági energiaintenzitás 2010

Forrás: Eurostat
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Németország útjain jelenleg 4.500 elektromos meghajtású autó köz-
lekedik., számukra országszerte 2.200 töltőállomás áll rendelkezésre. 
Bár szakértők szerint Németország viszonlag későn „fedezte fel” az e-
mobilitást. Ezen kezdeményezések összefogására és felgyorsítására 
hozta létre a szövetségi kormány 2010-ben a „Nemzeti E-mobilitási 
Platformot” (NPE). A kezdeményezés az autógyártók, termelővállala-
tok, egyetemek, egyéb szövetségi minisztériumok és önkormányzat-
ok szakmai képviselőit egyesíti. 

A kezdeményezés célja: egy rendszerezett, piacorientált és az új 
technológiákra nyitott megközelítéssel Németország 2020-ra veze-
tő e-mobilitási szolgáltatóvá és piaccá váljon. A célok megvalósítása 
három fejlesztési ütemben történik: a piac előkészítése 2014 végé-
ig, a piac felgyorsulása 2017 végéig és a tömeges piac 2020 végéig. 
Addigra a tervek szerint már egymillió elektromos autó fog Németor-
szág útjain közlekedni. 

Ebben természetesen kulcsfontosságú szerep jut az autógyártók-
nak. Az ipar már most az e-mobilitási értéklánc minden részfolyama-
tába invesztál – az akkumulátoroktól kezdve a hajtásrendszereken, a 
könnyűszerkezetes karosszérián, az energiamenedzsmenten és az 
intelligens töltőtechnológiáig át a megújuló energiaforrások felhasz-
nálásáig. Ennek segítségével az autógyártóknak el kell érniük, hogy a 
2014 végéig több mint 15 különböző elektromos autómodell legyen 
megvásárolható a németországi autószalonokban.

A kormány első sorban a kutatás és fejlesztés finanszírozásával támo-
gatja a gazdaságot, már a 2009 és 2011 közötti időszakban is 500 millió 
eurónyi támogatást nyújtott erre a célra. Az e-mobilitás újdonsága, hogy 
összeköti az eddig külön kezelt részrendszereket, a járművet, a közleke-
dést és az energiaellátást. Az NPE szakértők meg vannak róla győződve, 
hogy ez kizárólag egy szisztematikus módszerrel sikerülhet. Ennek érde-

kében meghatároztak hat K+F területet (akkumulátor, meghajtás tech-
nológia, járműintegráció, könnyűszerkezetes karosszéria, újrahasznosí-
tás, információkommunikációs technológia és infrastruktúra). Ezeken 
a területeken már 82 konkrét támogatási projektet hoztak létre. Annak 
érdekében, hogy elérjék a célt, hogy 2020-ig egymillió elektromos autó 
közlekedjen Németország útjain, az NPE további intézkedéseket javasol. 
A tervezett K+F projekteket nem csak meg kell valósítani, hanem úgy 
kell őket továbbfejleszteni, hogy hosszú távon versenyképesek tudjanak 

maradni. Ehhez hozzá tartozik a szakképzett munkaerő és a vezetők kép-
zése közép- és felsőoktatási szinten („kompetencia roadmap“), valamint 
a szabványok és előírások egységesítése nemzeti és nemzetközi szinten 
(„szabványosítási roadmap“). 

Németország, mint az egyik vezető autógyártó nemzet és a magas 
fokú technológiai kompetencia országa minden bizonnyal arra hiva-
tott, hogy az e-mobilitás terén is úttörő szerepet játszhasson. Dön-
tő tényező, hogy a folyamat végén a felhasználó egy meggyőző kon-
cepciót kapjon, ami megfelel ez egyéni mobilitási elvárásoknak gaz-
daságilag vonzó keretek között.   ❙

országos összefogás az elektromos autózásért

Vezetô piac és vezetô gyártó

A közlekedés környezetbarát és fenntartható átalakításához az e-mobilitás a 
kulcs. Németországban a politikai és a gazdasági szereplôk is lehetôségként 
tekintenek az e-mobilitásra, ezzel egyidejûleg ez nagy kihívást is jelent az ipari, 
tudományos és technológiai vezetô pozíció kiépítésében és megtartásában.

berendezésekhez viszonyítva Oberhausenben évente 25 tonna szén-
dioxid kibocsátását takarítják meg. Az épületegyüttes összességében 
a „70-es épület-energiahatékonysági” szintet üti meg, vagyis a primer 
energiaigénye 30 százalékkal alacsonyabb, mint a jelenleg érvényes 
2009-es energiatakarékossági rendeletben előírt határérték. 

Heliocentris Fuel Cells AG, Berlin

Szemetes autó high-Tech 
meghajtással
Az élet mindennapi feladatainak ellátása során is lehet takarékoskod-
ni az energiával. A berlini Heliocentris Fuel Cells AG a FAUN környezet-
technikai vállalattal, a hulladékkezelő járművek európai piacvezetőjével 
közösen egy jelentősen csökkentett zaj- és károsanyag-kibocsátású hib-
rid hulladékszállító járművet fejlesztett a berlini városüzemeltetési vál-
lalatnak, Németország legnagyobb önkormányzati hulladékkezelő vál-
lalatának. A hulladékgyűjtő járműbe hidrogén üzemű üzemanyagcellás 
energiatermelő rendszert építettek. Ennek köszönhetően a begyűjtésnél 
kikapcsolható a fő hajtómű (a dízelmotor), így azt csak a tényleges köz-
úti haladásnál kell igénybe venni. A hulladékgyűjtőket a jármű kizárólag 
villamos üzemben képes emelni és üríteni, és a hulladék tömörítésére 
szolgáló 20 köbméteres dobot is halk villanymotor hajtja. A rendszerrel 
óránként akár három liter dízelolaj is megtakarítható, vagyis 30 százalék-
kal csökken az üzemanyag-felhasználás. Ezzel arányosan a széndioxid-, 
a nitrogénoxid- és porkibocsátás is arányosan csökken. A demonstráci-
ós projekt keretében a prototípus jármű kifejlesztése mellett alaposan 
kipróbálták járművet tényleges üzemi körülmények között is. 

Müncheni Repülôtér

Kíméletes expanzió
A Müncheni Repülôtér kialakítása során a 2. terminálnál szükség van 
többek között további utas kiszolgálási kapacitásokra. Az építtető 
ambiciózus energetikai célokat tűzött ki: a széndioxid-kibocsátása 40 
százalékkal legyen alacsonyabb a meglévő két terminálénál. Ehhez pél-
dául az új szárny épületének burkolatát bejárható, hőtárolós klimatizáló 
homlokzattal építik ki az energetikai optimalizálás érdekében. Ez az 
úgynevezett Phase Change Material (PCM) a nyári éjszakákon tárolja a 
hűvös hőmérsékletet, és a nappali időszakban adja le azt. Klimatizálásra 

a korszerű nagyterű befúvást, világításra többek között LED világí-
tótesteket használnak. Az épületen belül a mozgólépcsőket üveg-
homlokzat választja el a terminál tényleges belső terétől. Az így kiala-
kított elszigetelt tér köztes átmeneti teret biztosít az új épületszárny 
klimatizálásában. Az épülethez közeli repülőgép-állóhelyekre PCA (Pre-
Conditioned-Air) előkondicionált levegős ellátást terveznek. 

Német Szövetségi Környezetvédelmi Hivatal, Berlin

„haus 2019”: átfogó koncepció
A Berlin-Marienfelde telephelyen a német Szövetségi Környezetvédel-
mi Hivatal egy összesen 31 munkahelyes régi épületet szeretne kiváltani. 
Az igények kielégítése érdekében egy a jövő követelményeinek megfe-
lelő épületet – úgynevezett 2019-es épületet – terveznek megvalósítani 
környezetvédelmi tekintetben is optimalizált nulla energiaigényű faszer-
kezetű kivitelben, amely teljesíti a 2019 után épített épületek általános 
energiahatékonyságát meghatározó uniós irányelv-tervezetben foglalt 
határértékeket is. Az épület üzemeltetési energiaigényét éves mérleg-
ben teljes mértékben helyben, fenntartható módon, megújuló forrás-
ból előállított energiával tervezik fedezni. A beruházás során az építésze-
ti ötletet és annak kivitelezését az átfogó szemlélet keretében tervezik 
megvalósítani. A fenntartható építési módot, az erőforrások hatékony 
felhasználását és az esztétikai kialakítást meggyőző funkcionális minő-
séggel tervezik párosítani. Az erőforrások kímélése és a minél rövidebb 

építési idő érdekében az épületet táblás faszerkezettel, tehát nagyrészt 
megújuló építőanyagok alkalmazásával tervezik felépíteni. A nulla ener-
giaigényű épületekkel szembeni követelmények teljesítése érdekében 
szisztematikusan ki kell aknázni minden lehetőséget a primer energia-
igény – főként a hűtési és villamosenergia-igény – lehető legalacso-
nyabbra való csökkentésére. A minimalizálási feladat jegyében válasz-
tottak kompakt épületformát, és ennek jegyében rendezték egymáshoz 
az egyes helyiségek funkcióit is. A helyiségeket úgy helyezték el, hogy 
a természetes külső feltételek optimálisan támogassák az adott funkci-
ót, korlátozták az ablakok méreteit, árnyékolást és tükrözésgátló rend-
szert terveztek be, és optimalizálták a természetes napfény kihasználá-
sát. A helyiségekre és épületgépészeti alrendszerekre lebontott ener-
giaigényt dinamikus szimulációval határozták meg. A szimuláció ered-
ménye a kiindulási alap a szükségletekhez igazodó és energiahatékony 
épületgépészet tervezéséhez. Az erre épülő energetikai koncepció jövő-
be mutató megoldásokat tartalmaz a fűtés, hűtés, szellőzés, világítás és 
villamosenergia-ellátás területén. Az elképzelés fő pillérei a napelemes 
villamosenergia-termelés, a földhő-hasznosítás és a szabad hűtés.  ❙

További információk: www.forum-elektromobilitaet.de
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Már ma is 2.200 töltôállomás áll 
a Németországban közlekedô 4.500 
elektromos autó rendelkezésére.
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A politika szemszögébôl a klímavédelem a legfontosabb szempont a 
tisztán elektromos árammal hajtott járművek támogatására. A közle-
kedés az egyik legnagyobb kibocsátója az üvegházhatású gázoknak, 
Magyarországon a teljes energiaigény egynegyedét a közlekedésben 
használják fel. Az elektromos autókra való átállás a széndioxid-kibocsátást 
lényegesen csökkentené. „A teljes energialánc hatásfoka – a forrásoktól a 
kerékig – magasabb, mint a belsőégésű motorokkal hajtott autóknál, az 
üvegházgáz-kibocsátás önmagában már ezért is csökkenne“, magyaráz-
ta Jászay Tamás, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport vállalatfejlesztési igaz-
gatója. „Még fontosabb azonban, hogy milyen erőművekben termelik a 
villamos energiát az elektromos autókhoz “, mondta Jászay. „Magyarorszá-
gon a villamosenergia-termelés mintegy 50 százalékát adják a kibocsá-
tást nem okozó erőművek, és a megújuló energiahordozók aránya folya-
matosan emelkedik“. Így Magyarországon egy elektromos autó körülbe-
lül fele annyi széndioxid-kibocsátást okoz, mint a hagyományos autók.

Egy elektromos autó gazdasági tekintetben még nem vonzó alter-
natíva. Az üzemanyagköltségek ugyan alacsonyak, de az autók ára még 
mindig nagyon magas. „Egy elektromos autó pusztán gazdaságossá-
gi szempontból még valóban nem térül meg, de a költséghátrány már 
középtávon is jelentősen apadhat”, fejtette ki Jászay. Egyrészről ugyan-
is folyamatosan csökken a még igen drága akkumulátorok előállítási 
költsége. Másrészről viszont az üzemeltetési költségek tekintetében az 
elektromos autók már ma is jócskán előnyösebbek. Jelenleg a 100 km-
re vetített tiszta „üzemanyag”-költség Magyarországon 700-800 Forint, 
egy benzines autónál viszont még takarékos motorral is legalább 2000 
Forint. Az olajárak várható növekedésével ez az árkülönbség hosszútá-
von még tovább emelkedhet. Végül pedig egy villamos motor karban-
tartása is lényegesen olcsóbb, a karbantartási költségeknél is mintegy 
15 százalék megtakarítással lehet számolni az Elmű szekértője szerint. 

E-Mobility Network a tiszta Budapestért 
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport támogatni szeretné az e-mobilitás terje-
dését Magyarországon. Mivel az elektromos autók előnyeit főleg a nagy-
városokban lehet kihasználni, a vállalat 2010 szeptemberében két elektro-
mos autót vásárolt, és megépítette az első töltőállomást Budapesten. Az 
ELMŰ-ÉMÁSZ csoport autóflottájában mostanra már hat elektromos autó 
található, ez a legnagyobb elektromos autóflotta Magyarországon. 

Budapesten a főváros egyrészt rendelkezésre bocsátja a közterüle-
tet villamos töltőállomások működtetésére, és a „tankolás” időtartamára 
parkolási díjat sem számítanak fel – nyilatkozott Jászay elismerőleg az 
önkormányzat hozzájárulásáról. További ösztönzők lennének például az 
esetleges belvárosi dugódíj fizetése alól való felmentés vagy a buszsá-
vok használatának lehetősége, amit Németországban már alkalmaznak. 
Egyelőre csak mintegy 50 tisztán elektromos üzemű jármű közlekedik 
Magyarország útjain. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport ezért kezdemé-

nyezte 2011 nyarán az E-Mobility Network létrehozását, amely össze-
fogja a technológiában érdekelt vállalkozásokat, és támogatja az elekt-
romos mobilitás terjedését. A rendes tagok mellett – amelyek már üze-
meltetnek elektromos autókat – olyan vállalatok is tagjai az együttmű-
ködési hálózatnak, amelyek a fenntartható gazdaságért viselt felelősség 
szempontjából támogatják a kezdeményezést.

Ha egy áramszolgáltató támogatja az elektromos autók elterjedé-
sét, akkor kézenfekvő a gyanú, hogy egyszerűen csak több áramot akar 
értékesíteni. „Magyarországon az elektromos közlekedés az elkövetke-
ző években gyakorlatilag egyáltalán nem befolyásolja az üzleti eredmé-
nyünket, ehhez a piac egyszerűen túl kicsi”, magyarázta Jászay. „2020-ig 
40 ezer elektromos autó közlekedhet Magyarország útjain, és ezek hatá-
sa az energia rendszerre is csekély, nagyjából egy hagyományos erő-
mű egyetlen közepes méretű blokkja kapacitásának felel meg. Mi sok-
kal inkább arról akarunk gondoskodni, hogy a fejlődést ne fékezze az 
infrastruktúra hiánya.” Az ELMŰ ezért bővíteni tervezi töltőállomásainak 
hálózatát, elsősorban Budapesten. Az ELMŰ azonban nem csupán köz-
területi elektromos töltőállomásokat épít, hanem közvetlenül olyan fel-
használóknál is tud telepíteni megfelelő töltőberendezéseket, mint pél-
dául parkolóházak, irodaépületek vagy bevásárló központok. 

Az ELMŰ-nél azonban ennél is jóval előrébb mutató elképzelések van-
nak. Az akkumulátor technológia fejlődésével az elektromos autók a jövő-
ben energiatárolóként is hozzájárulhatnak a villamosenergia-rendszer 
működéséhez. „Az autókat olyan időszakban töltik fel, amikor alacsony a 
fogyasztás, majd a csúcsidőszakban energiát táplálnak vissza a hálózatra. 
Ehhez azonban intelligens hálózati infrastruktúra szükséges – tevékenysé-
günkkel ezt is tesztelni akarjuk a következő években”, ígérte Jászay.  ❙

Elektromos közúti közlekedés Magyarországon 

Tiszta, halk és hamarosan olcsóbb is
Magyarország közútjain jelenleg még száznál kevesebb villamos üzemû autó közlekedik – de már több mint 
féltucatnyi töltôállomás van. A Budapesti Elektromos Mûvek támogatja a környezetkímélô motortechnikát, 
még akkor is, ha üzemgazdasági szempontból ez csak vélhetôen néhány év múlva válik kifizetôdôvé.
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Az Energiagazdász képzés egy 2003-ban Németországból indult 
kezdeményezés eredménye, mely óriási sikert aratott Európa-szerte. 
A képzés legfontosabb célja, hogy a vállalati szakembereknek olyan 
tudást és készségeket adjon át, melyek segítségével a fenntartható 
és versenyképes vállalati működés érdekében a vállalati energiakölt-
ségeket jelentősen csökkenteni tudják, valamint környezetünket véd-
jék. A résztvevők egyedülállóan aktuális és komplex tudást sajátíthat-
nak el, amelynek birtokában képesek lesznek saját vállalati energia-
folyamataikat és energiafelhasználásukat műszakilag és gazdaságilag 
optimalizálni. A képzés témakörei az épületenergetikai optimalizálás-
tól a gyártástechnológiai folyamatokon át egészen a megújuló ener-
giaforrások hasznosításáig terjednek. 

Magyarországon a Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
szerezte meg a licencjogot a kilenc hónapos képzés megvalósítására. 
A licenc biztosítja, hogy a képzés megfelel a szigorú, egységes, nem-
zetközi képzési feltételeknek, amit az európai „Energy Manager” háló-
zat megkövetel. A korábbi képzések résztvevői – az első képzés 2011 
őszén indult – rendkívül hasznosnak értékelték a tanfolyamot, és meg-
erősítették, hogy az itt megszerzett tudás segítségével jelentős megta-
karításokhoz segíthették hozzá vállalatukat.  ❙

Energiagazdász-képzés

Versenyelônyt energiagazdálkodással
2012 szeptemberében indult újra a Német-Magyar Képzôközpont EUREM „European EnergyManager” 
képzése. Az, hogy immár harmadik alkalommal indulhatott el a képzés, bizonyítja, hogy mekkora 
a kereslet a magyar vállalatok részérôl. A speciális képzés ugyanis azt a szerteágazó, gyakorlatias 
tudást adja át a résztvevôknek, hogy hogyan növelhetik vállalatuk energiahatékonyságát. 

Beszámoló: Korcz Dénes, a hauni hungária Kft. üzemviteli vezetôje

A képzést összességében nagyon pozitívnak értékelem, mert 
sok nagy témakört ölelt fel. A gazdaság bármely területérôl 
érkezô szakemberek találkozhattak olyan témákkal, témakörök-
kel, amellyel a napi munkájuk során is szembesülnek. Az ener-
getika minden gazdálkodó egység életében egy fontos lánc-
szem, ahol egy szakember soha sem lehet elégedett, mert min-
dig van jobbítási lehetôség.

Ez az oktatás volt számomra az, ahol olyan dolgokra világítottak rá 
az oktatók, amikkel eddig nem foglalkoztam, vagy ha igen, akkor 
nem tudtam megoldani. Az oktatók jól felkészült gyakorlatias szak-
emberek voltak, akik nem csak oktatják, de mûvelik is szakmáju-
kat. Függetlenül attól, hogy a témakörök viszonylag kötöttek voltak, 
egyedi esetekre is ki lehetett térni, amit a hallgatóság vetett fel.

Számomra kedvezô volt az is, hogy a gyakorlati élet területérôl 
érkezett hallgatóság körében több olyan a szakmát ténylege-
sen is gyakorló kolléga volt, akikkel azokat a napi kihívásokat 

is meg tudtuk beszélni, amelyek mindegyikünk munkájában 
elôfordulnak. Ezzel sokat tudtunk egymásnak segíteni, és az így 
kialakult kapcsolatok a továbbiakban is mûködni fognak.

Az oktatott témakörök közül két olyan témakör – a világítás és a 
sûrített levegô – van, amit már sikerült a napi gyakorlatba rész-
ben, vagy egészében átültetni. Ezek közül a képzést lezáró pro-
jektmunkának a cégünk sûrített levegôs rendszerének optimalizá-
lását választottam, mivel eddig ez volt az a terület, amely kevés-
bé volt elôtérben és százalékosan a legnagyobb megtakarítási 
lehetôségek itt mutathatóak ki. Olyan szervezési, és mûszaki intéz-
kedéseket sikerült kidolgozni a projektmunkában, amelyeket már 
be is vezettünk. A megvalósult intézkedéseknek köszönhetôen a 
sûrített levegô elôállításra, szállításra, elosztásra felhasznált vil-
lamos energiát 32%-kal sikerült csökkentenünk a megelôzô év 
azonos idôszakához viszonyítva. Természetesen itt olyan mûszaki 
intézkedések is voltak, amelyek beruházást igényeltek, de ezen 
beruházásoknak a megtérülési ideje rövidebb 2 évnél.

Miért hasznos a „European Energy Manager” képzés?
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A magyar kormány a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) 
segítségével 1.377 milliárd forintnyi támogatást bocsájt rendelkezésre a 
2007 és 2013 közötti beruházások részére. A projekteket első sorban az 
EU Strukturális és Kohéziós Alapjából finanszírozzák. A környezetvédel-
mi intézkedések nagy jelentősége, a megújuló energiaforrások támo-
gatása és tervezett projektek magas száma miatt tervezik, hogy átcso-
portosítással további 94 milliárd forintot (332 millió eurót) különítenek 
erre a célra és azt közvetlen támogatásként hozzáférhetővé teszik. 

A KEOP programban igényelhető támogatásokra az Energia Köz-
pont Kft.-nél lehet pályázni. A külföldi befektetőknek fel kell készülniük 
arra, hogy a teljes pályázati és szerződéskötési folyamat magyar nyel-
ven zajlik. A támogatási összegek odaítélése egy sor követelményhez 
és vállaláshoz kötött, melyek mind a befektetőre, mind a befektetés-
re vonatkoznak. Így tehát a beruházásoknak egy meghatározott idő-
tartam alatt, általában a szerződéskötést, illetve az építkezés megkez-
dését követő két éven belül be kell fejeződniük, és legalább három, 
illetve öt éven keresztül kell működtetni őket. Ezen felül a projektek-
nek összhangban kell állniuk a magyar, illetve uniós környezetvédel-
mi politika célkitűzéseivel, mint például a CO₂-emisszió csökkentésé-
vel, az energiaellátás biztonságát célzó törekvésekkel és az alkalmazott 
berendezések modernizálása révén elérhető energia-megtakarítással. 
Egyes területeken felső korlátot szabnak a támogatható kapacitásnak, 
például 0,5 MW a fotovoltaikus projektek esetében. A befektetőnek 
előzetesen kell gondoskodnia a szükséges engedélyek beszerzéséről 
és az önrész finanszírozásáról is.

Sikeres pályázat esetén a magyar állam a beruházási érték 10-50 
százalékának megfelelő készpénz-támogatást nyújt, közintézmények 

Uniós támogatások az energiaszektorban

Érdemes alaposan felkészülni
Az EU energiapolitikai céljaival összhangban a magyar kormány elkötelezte magát, 
hogy 2020-ig a magyar energiamixben a megújuló energiák arányát 14,7%-ra 
növeli. Állami támogatások segítésével teremtik meg azokat az ösztönzôket, 
amelyek elôsegíthetik a közintézmények, vállalatok és háztartások beruházásait 
a szükséges energiatermelési és infrastruktúra-létesítményekbe és eszközökbe. 

beruházásai esetén még magasabb lehet az arány. A megújuló ener-
giaforrások elősegítésére tervezett programokkal többek között nap-
elemes áramtermelő berendezések, geotermikus és biomassza-erő-
művek megépítését akarja támogatni az állam. Külön programok kere-
tében a hatékonyabb és fenntarthatóbb energiafogyasztáshoz ill. – 
elosztáshoz tesznek hozzáférhetővé támogatásokat. 

A megújuló energiatermelést az áramár támogatásával is ösztönzi 
az állam a kötelező átvételi rendszer keretében. Az ártámogatás mér-
téke a projekt jellegétől függ, általában viszont jelentősen elmarad 
az összehasonlítható német ártámogatás szintjétől (pl. fotovoltaikus 
berendezések esetén 30,17 HUF/kWh, más energiahordozók esetében 
13,66 HUF/kWh–34,31 HUF/kWh, a napszak függvényében). A kötelező 
átvételi rendszerbeli támogatások esetén is mind a projektnek, mind a 
beruházónak előfeltételek egész sorának kell megfelelnie. Egyes szekto-
rokban pedig országos felső plafonhoz van kötve a támogatás (a szél-
energia esetén ez jelenleg 330 MW), ha kimerül a keret, további kvótá-
kat már nem osztanak támogatott áron. 

Mivel a keretfeltételek és a jogi szabályozás változhatnak, érdemes 
rendszeresen figyelni a Magyar Közlönyt valamint az illetékes minisztéri-
umok és ügynökségek honlapjain található újdonságokat.    ❙

Szerzô  Nils Blunck, Bernhard Katzmann*

* Nils Blunck a Blucron Kft. ügyvezetô tulajdonosa, Bernhard Katzmann  

a Blucron Kft. pályázati tanácsadója.   www.blucron.com
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A BMWi német Szövetségi Gazdasági és Technológiai Minisztérium az 
exportösztönző programok keretében az energiaipari szakemberek, 
szövetségek, köz- és privátintézmények valamint további minisztéri-
umok tevékenységét és kapcsolatrendszerét koordinálja. Különböző 
testületekben fogja össze partnerei szaktudását és export-tapasztala-
tait. A kezdeményezés sokrétű és konkrét intézkedéseket kínál a vál-
lalatoknak új külpiacok feltárásához, új együttműködési vonalak kiala-
kításához, valamint új beruházási lehetőségek felkutatásához. A ren-
delkezésre álló lehetőségeket a németországi kis és közepes vállalatok 
igényeihez igazították.

Magyar energiagazdálkodási piac 

Ígéretes lehetôségek 
A magyarországi energiagazdálkodási piac méreténél, sokrétûségénél és fejlôdési lehetôségeinél fogva 
jó üzleti lehetôséget kínál német vállalatoknak. A német szövetségi kormány az energiahatékonyság 
valamint a megújuló energiák területén exportösztönzô programok keretében nyújt ehhez támogatást.

Megújuló energiák 
Az exportkezdeményezés sokrétű eszközökkel támo-
gatja a megújuló energiákkal foglalkozó vállalatokat 
új piacok feltérképezésében. Az idegen piacokról tájé-
koztató széles információkínálat, szemináriumok, külföl-
di üzleti utak vagy kooperációs megbeszélések megszervezése, marke-
ting-intézkedések és sok egyéb eszköz elsősorban kis- és közép vállalko-
zások számára nyújt segítséget a külpiaci tevékenység elindításában. 

Energiahatékonyság 
Az „Energiahatékonyság – Made in Germany” című 
közös márkanév alatt egy további exporttámogatá-
si kezdeményezés segíti a német gyártók és szolgál-
tatók energiahatékonysággal kapcsolatos termékeinek, 
rendszereinek és szolgáltatásainak a népszerűsítését a világban. A prog-
ram keretében induló intézkedések a jelentős gazdasági növekedéssel 
rendelkező országokra, az exportgazdaság számára kiemelkedően fon-
tos ipari ágazatokra valamint a feltörekvő országokra összpontosulnak.  ❙

Hasznos linkek:

www.efficiency-from-germany.info

www.renewables-made-in-germany.com

www.exportinitiative.bmwi.de

Mit kínálnak az exportösztönzési programok?

Szakszerû piaci információk 
Az exportösztönzési kezdeményezés honlapján beszámolókat és új 
keletû piaci tanulmányokat bocsátanak rendelkezésre a fontosabb 
célpiacokról, pályázati információkra, projektekre és támogatási 
lehetôségekre vonatkozó információkkal. Németországban tájé-
koztató rendezvényeken az egyes célországok szakértôi nyújtanak 
felvilágosítást a nemzeti piacokról: milyen a jelenlegi helyzetük, és 
milyen változási irányzatok bontakoznak ki? Milyen lehetôségek 
kínálkoznak? Milyenek a kereskedelmi feltételek, milyen technikai 
feltételeket és eljárásokat kell figyelembe venni?

Piacismertetô utazások német vállalati vezetôk részére
Az egyes célországokba szervezett vállalati utak kitûnô lehetôséget 
kínálnak a nehéz vagy új piacok elsô kézbôl történô megismerésére. 
Ezek az utak lehetôséget biztosítanak megbeszélésekre a helyi pia-
ci szereplôkkel – vevôkkel, partnerekkel, hatóságokkal, elemzôkkel 
– a konkrét üzleti lehetôségek azonnali felmérése mellett.

Kínálat-ismertetô utazások Németországba 
Ezen utazások keretében a célországok vállalati beszerzôit és 
multiplikátorait viszik el közvetlenül a németországi gyártókhoz.  
Az utakon azon magyar vállalatok, gazdasági és politikai döntése-
kért felelôs vezetôk vehetnek részt, akik tájékozódni kívánnak  
a német technológiákról és szaktudásról, egyben pedig felkeresik  
a referencia üzemeket. A német vállalatok ennek keretében felve-
hetik a kapcsolatot a már komoly érdeklôdést mutató partnerekkel.

részvétel szakvásárokon és kongresszusokon 
Az exportkezdeményezés szakvásárok és kongresszusok keretében 
számos szakmai rendezvényt kínál, amelyek a német gyártók jelen-
létét fokozzák a potenciális vevôk szemében.
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Die Deutsch-Ungarische Industrie- und 
Handelskammer unterstützt deutsche wie ungarische 
Unternehmen mit individuell zugeschnittenen 
Dienstleistungen rund um das Thema Energie. 

Marktinformationen 

Die DUIHK analysiert das Marktpotential für Produkte und Leistun-
gen im Bereich Energiewirtschaft. Im Bereich Energiewirtschaft 
organisiert die DUIHK für ungarische Firmen Studienreisen und Wei-
terbildungsprogramme nach bzw. in Deutschland zu ausgewählten 
Themen der Energiebranche, z.B. zum Thema Energieeffizienz. 

Geschäftspartnervermittlung 

Mit individuellen Lösungen leistet die DUIHK Unterstützung bei 
der Auswahl geeigneter Geschäftspartner für den Absatz, die 
Beschaffung oder die Produktion in beiden Ländern.

Messeservices

Die DUIHK begleitet Unternehmen auf Messen in  
Ungarn und Deutschland und berät Aussteller über einen  
wirksamen Messeauftritt.

Networking

Die DUIHK bietet zahlreiche formelle und informelle Gelegenheiten 
für direkte Kontakte und Gespräche politischen Entscheidungsträ-
gern oder externen Spezialisten und vor allem mit anderen Mit-
gliedsfirmen, darunter auch viele aus der Energiebranche. 

aus- und Weiterbildung

Das Deutsch-Ungarisches Bildungszentrum bietet  
zahlreiche Qualifizierungsmaßnahmen auch für Unternehmen  
des Energiesektors an, von der Personalführung bis zur  
Ausbildung von „Energiemanagern“.

Kompetenz und 
Erfahrung
Die DUIhK ist Ihr kompetenter Partner im auslandsgeschäft 

... auch in Sachen Energie

A Német-Magyar Ipari és Kereskedelmi Kamara 
testre szabott szolgáltatásokkal segíti  
mind a német, mind a magyar vállalatokat 
– energiaügyi kérdésekben is.

Piaci információk 

A DUIHK elemzi az energetika területéhez kapcsolódó 
termékekben és szolgáltatásokban rejlő piaci lehetőségeket. 
Az energiagazdálkodás terén a DUIHK tanulmányutakat és 
továbbképzési programokat szervez Németországba,  
például az energiahatékonyság területén. 

Üzleti partnerek közvetítése 

A DUIHK egyedi megoldásokkal nyújt támogatást a 
megfelelő értékesítési, beszállítási vagy termelési partner 
kiválasztásában az adott országban.

Szakvásárok és kiállítások

A DUIHK támogatja a vállalatokat a magyar- és németországi 
szakvásári megjelenésben, és tanácsadással szolgál a kiállítóknak  
a hatékony vásári megjelenés érdekében.

Kapcsolatépítés

A DUIHK számos formális és informális kapcsolatépítési és  
-tartási lehetőséget kínál politikai döntéshozókkal, szakértőkkel  
és kiemelten a tagvállalatok képviselőivel, akik közül számosan  
az energiaipar területén tevékenykednek. 

Képzés és továbbképzés

A Német-Magyar Képző Központ számos képzési 
lehetőséget kínál az energiaipari szektorban tevékenykedő 
vállalatoknak is, a személyzeti kérdésektől egészen  
az energiagazdálkodási képzésig.

Szaktudás 
és piacismeret
a DUIhK az Ön partnere a külpiacokon 

... az energiával kapcsolatos kérdésekben is

www.duihk.hu

ahol a világ energia-
szakemberei találkoznak

Hannover
A nemzetközi energetikai vásárok közül a Hannoveri Vásár energetikai szakkiállításai világszerte vezető 
szerepet töltenek be. Ezek közül három energetikai szakkiállítást is vezető világvásárként tartanak szá-
mon, úgymint az Energy kiállítást, a világ legnagyobb energiatechnológiai szakvásárát, a Power Plant 
Technology vásárt, amely az erőművek tervezésének, építésének, működtetésének és karbantartásá-
nak vezető nemzetközi szakvására, valamint a Wind vásárt, a szélenergia-berendezések, alkatrészek és 
szolgáltatások vezető nemzetközi szakvásárát. A MobiliTec az elektromobilitás témájával egészíti ki az 
energetikai vásárok témakörét. Ez a vezető kiállítás az elektromos és hibrid hajtástechnológiák, a mobil 
energiatárolás, valamint az alternatív mobilitástechnológiák újdonságait mutatja be.

www.hannovermesse.de

Lipcse
enertec és TerraTec: Az enertec szakkiállítás végigkíséri az energiatermelés, -elosztás és -tárolás 
teljes folyamatláncát. Napjainkban egyre fontosabbá válnak azok az energiatárolási megoldások, 
amelyek lehetővé teszik a megújuló energiák hatékony felhasználását. Ezért a kiállítás különösen az 
energiatárolási technológiákra, az energiatárolók gyártására, a teljes körű energiatároló rendszere-
kre, valamint az ilyen rendszerek biztonságára és megbízhatóságára helyezi a hangsúlyt. Az enertec 
kiállítással párhuzamosan kerül megrendezésre a TerraTec szakvásár, a környezetvédelmi technoló-
giák és szolgáltatások nemzetközi szakvására.

www.enertec-leipzig.de

Essen 
E-World Energy & Water: a kongresszussal egybekötött vezető nemzetközi energia- és vízgaz-
dálkodási szakkiállítás az elmúlt években az energiaipar szereplőinek egyik legfontosabb találkozóhely-
évé nőtte ki magát. A szakkiállítás számos témát dolgoz fel a villamosenergia-ipartól kezdve a gáz- és 
víziparon keresztül egészen az energetikáig és az energiahatékonyságig. Az „Energiafordulat Fórum” az 
atomenergia-termelésből 2022-ig történő kiszállásról hozott német döntés, valamint az ahhoz kapcso-
lódó energiapolitikai vita jegyében kerül megrendezésre.

www.e-world-2013.com

Augsburg 
A RENEXPO szakkiállítás a fenntartható, megújuló energiakoncepciók valamennyi elemét bemutatja.  
A kiállítás a döntéshozók találkozóhelye és tudásbörzéje, amelyen a résztvevők képet kaphatnak a ma, 
a holnap és a jövő energiaellátásáról és energiafelhasználásáról. A 20 különböző eseményből álló, veze-
tő szerepet betöltő 3 napos RENEXPO kongresszus meghatározó impulzusokat ad, rámutat az energia-
fordulat kockázataira és lehetőségeire, és megoldásközpontú, azonnal alkalmazható tudást nyújt.

www.renexpo.de

Németország az energiaipar területén is vezetô szerepet tölt be a világon, ezért energetikai szakvásárainak kínála-
ta rendkívül széles körû. az energetikai kiállítások klasszikus témái a megújuló és hagyományos energiaforrások, a 
megújuló energiakoncepciók, az energiatermelés, az energetika és az energiaellátás. az országban évente átlago-
san 180 vásárt szerveznek energia témában, gyakran kongresszussal vagy konferenciával egybekötve. Ezek közül 
bemutatjuk Önöknek a legfontosabbakat.

www.duihk.hu
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