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Előszó
A Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszéke A szél- és napnapenergia, valamint az
energetikai célú biomassza hasznosításának éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdései a
Hernád-völgyben című OTKA pályázat (K 75794) keretében 2009 második felében kezdte
meg a szél- és napenergia, valamint az energetikai célú biomassza hasznosításának
éghajlati és társadalmi-gazdasági kérdéseivel kapcsolatos kutatásait a Hernád-völgyben.
A kutatás során a Hernád-völgy társadalmi-gazdasági és éghajlati adottságait vizsgáltuk tehát azzal a céllal, hogy megállapítsuk: ezek milyen mértékig segítik elő vagy gátolják
a szél- és napenergia, valamint a biomassza energetikai célú hasznosítását. Első lépésként
kli-matológiai mérések alapján feltártuk a kistáj éghajlati viszonyait. Ez lehetővé tette
egyrészt a szél- és napenergia mennyisége és az időjárási helyzetek kapcsolatát leíró
indexek kidolgozását, másrészt a szélerőművek optimális helyének kiválasztását elősegítő
modell kifejlesztését, a szélsebesség magasság függvényében történő változását leíró
összefüggések pontosítását, valamint az éghajlati sajátságoknak leginkább megfelelő
energetikai felhasználásra alkalmas növények körének meghatározását. A társadalmigazdasági vizsgálatok révén számszerűsíthetők a megújuló energiák hasznosításából
fakadó gazdasági előnyök és költséghatékonysági mutatók, feltárható a lakosság elfogadási
hajlandósága.
Létrehoztuk a költséghatékonysági számításokhoz és a környezet-gazdaságtani vizsgálatok elvégzéséhez szükséges adatbázist, melynek bemenő paraméterei a KSH-tól és a
MgSZH Erdészeti Igazgatóságtól beszerzett legfontosabb gazdasági-társadalmi, valamint
az erdészeti biomasszára vonatkozó településsoros adatok. Az input információk másik
hányadát az önkormányzatok vagyoni helyzetével, gazdasági tevékenységével kapcsolatos
adatok teszik ki, melyeket a hivatalok bocsátottak a rendelkezésünkre. Az adatbázis
elkészítésével, valamint a jelenlegi szabályozó rendszer módszeres vizsgálatával együtt
lehetőség nyílik a szél- és napenergia, valamint a biomassza hasznosítás gazdaságosságának
meghatározására.
Lakossági kérdőíves attitűdvizsgálat a vizsgált terület összes, mind a 30 településére
ki-terjedt. A lekérdezés során a Random Walk véletlen kiválasztási módszerhez hasonló
elvet alkalmaztuk, miszerint a települések egész területéről egyenletes és véletlenszerű
mintavételt igyekeztünk megvalósítani, ügyelve arra, hogy ne egymás közvetlen
környezetéből (szomszédságából) illetve közös háztartásból kerüljenek ki a megkérdezettek.
A reprezentativitás biztosítása érdekében minden településen a háztartások 10%-át
kérdeztük meg. A kérdezőbiztosok által feltett 30 kérdés 4 csoportra osztható. A felmérés
első részében az általános információkat gyűjtöttük be, ezt követően a felhasznált energia
árának megítélése, előállítási módja mellett a megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos
ismeretekről, és azok beszerzésének szokásairól kaptunk információkat. Értékes adatokat
szolgáltattak a következő csoport kérdé-sei, amelyek az adott településen és a saját
háztartásban hasznosítható megújuló energiaforrásokra irányult, külön kezelve a saját és
a települési kezdeményezésű beruházások megvalósításával kapcsolatos attitűdöket. Az
összesen 1188 darab kérdőív adatainak feltöltését és kiértékelését követően teljes képet
kaphatunk az érintett települések vonatkozásában a megújuló energiaforrások ismeretéről
és ezek hasznosításának hajlandóságáról.
Statisztikai források alapján feltártuk a vizsgálatunk tárgyát képező települések legfontosabb gazdasági-társadalmi adatait, valamint az erdészeti biomasszára vonatkozó
településso-ros adatokat. A vizsgált térség átlagadatait összehasonlítottuk a megyei,
régiós és országos átlagadatokkal, különös figyelmet fordítva a foglakoztatási adatokra,
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a nemzetgazdasági ágak arányaira, az infrastruktúrára, az egészségügyi alapellátásra,
az oktatásra és a jövedelmi viszonyokra. A Hernád-völgy kistáj társadalmi-gazdasági
adottságainak vizsgálatához a Központi Statisztikai Hivatal nyilvántartásában szereplő
adatok mellett a 30 település önkormány-zatától kértünk be a településükre vonatkozó
információkat.
Az energetikai potenciálban rejlő lehetőségeknél elmondható, hogy az erdészeti faapríték
potenciálja feltétlenül figyelembe veendő az energetikai fejlesztéseknél. A fafajok közül
összes hozamok és fajlagos hozamok tekintetében is a térségben kiemelkedő a tölgy, a
bükk, az akác és a nemesnyárak jelentősége. Az iparszerű hasznosításra elsősorban azok a
települések vehetők számításba, melyek jelentősebb gazdasági hasznosítású erdőterülettel
rendelkeznek és lehetőleg a fenti fajokkal.
A szélenergia hasznosítás jelenlegi helyzete és lehetőségei a Hernád-völgy vizsgált
szakaszán néhány hivatalos adat ellenére is kedvezőnek mondhatók, ami többek között
azzal támasztható alá, hogy a vizsgált területen kívül ugyan, de a völgy D-i részén 2006
óta üzemel egy 1,8 MW-os szélerőmű. A vizsgált területen azonban eredményesen
lehetne alkalmazni a jóval kevesebb engedéllyel és bürokráciával járó, szigetüzemben
is működtethető pár száz W, pár kW teljesítményű szélgenerátorokat és szélerőgépeket.
Az előbbiek kisfeszültségű villamosenergia termelésére, míg az utóbbiak elsősorban
vízszivattyúzásra, vízemelésre alkalmasak. Ennek ellenére hosszútávon mindössze nyolc
önkormányzat gondolkodik szélgenerátorok, illetve szélerőgépek telepítésében.
Az első év feladata a klimatológiai vizsgálatok szempontjából a terepi mérések előkészítése és megkezdése volt. Ehhez az első lépést a szükséges műszerek beszerzése,
telepítése jelentette. A telepítés előtt sor került a két automata meteorológiai állomás
karbantartására. Ennek során több meghibásodásra is fény derült. ami több hónappal
késleltette a mérések megkezdését. A hibák elhárítását követően az állomások most
már folyamatos adatsort szolgáltatnak. Installáltuk az állomások tágabb környezetében
végzendő terepi expedíciós meteorológiai mérésekhez szükséges műszereket is, beszereztük
a kassai repülőtér meteorológiai állomásának szél- és napsugárzás adatait. Szakmai
szempontból mindkettő kedvező lehetőség, mivel az adatok felhasználása révén bővül
a térbeli extrapoláció lehetősége: modellünket nagyobb földrajzi területre terjeszthetjük
ki. Az első év munkájának eredményeként létrehoztuk a klimatológiai adatbázis alapjait
és megkezdtük annak napsugárzás, hőmérséklet, csapadék, szélirány és szélsebesség
adatokkal való feltöltését.
A Hernád-völgy napenergia potenciáljának felméréséhez szükséges ismernünk a térségbe jutó globálsugárzás időbeni és térbeni eloszlásának alakulását. Ezt elsősorban a
Nap, illetve a domborzat geometriája határozza meg, ugyanakkor a napenergia-bevétel
alakulásában a légkör pillanatnyi állapotának is fontos szerepe van. A rendelkezésre álló
felszíni globálsugárzás adatok azonban nem minden esetben reprezentálják az adott
területet, főként ilyen regionális léptékű elemzéseknél, így kiindulópontként a térséghez
legközelebb eső aktinometriai állomás, a kassai repülőtér napi adatait használtuk fel.
A Hernád-völgy napi globálsugárzás összegeinek alakulását elsősorban a közepes
földrajzi szélesség határozza meg, de további befolyásoló tényező a térségre jellemző
általános légköri cirkuláció, amely a felhőzet kialakulásában, a napsütéses órák számának
alakulásában, és nem utolsó sorban a légkör sugárzásáteresztő képességében (eltérő
légtömegek) játszik nagy szerepet. A felszínre érkező globálsugárzási adatok kiértékelése
elengedhetetlen információkat nyújt a Hernád-völgyben tervezett napenergia beruházások
tervezésénél, gazdasági elemzésénél. A statisztikai adatfeldolgozás, illetve a térinformatikai
módszerek egybe-kapcsolásával elvégezhető a vizsgálat a térség bármely pontjára, ahol a
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konkrét napenergia hasznosítási tevékenység zajlik. Ez indokolt is, mert a helyi, elsősorban
domborzati, feltételek jelentős mértékben befolyásolhatják a globálsugárzás területi, illetve
időbeni eloszlását.
Szélklimatológiai kutatásaink céljára a Hernád-völgy északi részén felállításra került egy
20 m magas mérőtorony, melyen szélsebesség mérőket helyeztünk el 10 és 20 m-en, valamint széliránymérőt 20 m-en. A szélmérő állomás Hidasnémetitől nyugatra, a település
határától kb. 500 m-re található egy kisebb dombon. Földrajzi koordinátái: É.sz. 48°30’,
K.h. 21°13’ tengerszintfeletti magassága 173 m. A szélklimatológiai vizsgálatokhoz a saját
mérések mellett felhasználtuk a Kassai repülőtér napi átlagos szélsebesség adatait is.
A kutatás első szakaszában a rendelkezésünkre álló adatsorokat statisztikus-klimatológiai elemzésnek vetettük alá, meghatároztuk főbb statisztikai paramétereket, szélsebességés szélirány gyakorisági eloszlásokat készítettünk mindkét magasságban és meghatároztuk
a Hellmann-féle szélprofil-egyenletben szereplő paraméter óránkénti és napi értékeit. Ezek
is-meretében előállítottuk a mérési szinteknél nagyobb magasságok szélsebességének
átlagos napi menetét és napi átlagát, ami a potenciális szélenergia mennyisége
szempontjából megha-tározó.
Statisztikus definíciót adtunk egy tetszőleges időszak egy napjára átlagosan jutó fajlagos szélteljesítményre, majd megkezdtük ennek összehasonlító vizsgálatát. A hónap egy
nap-jára átlagosan jutó fajlagos szélteljesítmény 10 m-en augusztusban a legkisebb és
júniusban a legnagyobb. Az előzőekben leírtak szerit meghatározva a 60 m-es értékeket
is azt tapasztaljuk, hogy a minimum és maximum értékek ugyanazokra a hónapokra
esnek. A különböző havi értékeknek a két szintbeli aránya pedig októberben a legkisebb és
novemberbe a legnagyobb.
A Hernád-völgyi szélpotenciál felméréséhez azonban területi extrapolációra is szükség
van. Az erre felhasznált modell nem sajátfejlesztésű, ellenben WindSim 5.0 magyarországi
adaptációjára még nem volt példa. A moduláris felépítésű modell több lépcsőben jut el a
domborzat által befolyásolt átlagos szélsebesség térbeli eloszláshoz, amely végeredményben
meghatározza a kiválasztott szélenergia hasznosító berendezés várható energiatermelését.
A WindSim 5.0 szoftver futtatásához létrehoztuk a mintaterület digitális domborzatmodelljét a
területetről UTM vetületi rendszerben készült 1:50000 méretarányú topográfiai térképekről.
A WindSim modell futtatásához az SRTM adatbázisból származtatott digitális terepmodellt
használtunk. A terepmodell 3 szögmásodperc pontosságú, azaz kb. 90 m x 90 m pixel
méretet jelent. Végeredményben meghatározásra kerültek a Hernád-völgy területére a
domborzat által befolyásolt turbulencia paraméterek, az átlagos szélirányeloszlás alapján
súlyozott szélsebesség térbeli képe mind a hidasnémeti toronymérések, mind a kassai
repülőtér 1 éves adatsora alapján. A szélpotenciál térképeket közel 200 m magassági szintig
tudjuk előállítani, melyek segítségével optimális helyszínek kerülhetnek kiválasztására a
szélenergia alkalmazására.
Úgy látjuk, hogy a programcsomag alkalmas a Hernád-völgy és tágabb környezetének
szélenergia potenciáljának felméréséhez, a kutatási programban megfogalmazott célkitűzések
teljesítéséhez. A kutatás további szakaszában finomítottuk a digitális domborzatmodell
pontosságát, kiegészítjük folyamatosan a szél-adatsor hosszát. Végeredményben egy
komplex, klimatológiai és társadalmi - gazdasági szempontokat figyelembe vevő összesítő
térkép elkészítése volt a célunk. Vizsgálataink azt mutatják, hogy a nagy időbeli fluktuáció
ellenére cél-szerű és hatékony lehet a terület szélenergiájának felhasználása, elsősorban az
alacsony indítási sebességű szélerőművek vagy a szélerőgépek esetében.
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A Hernáld-völgy globálsugárzás
viszonyainak vizsgálata
Bartók Blanka
Babeş-Bolyai Tudományegyetem, Földrajz Kar,
Magyar Földrajzi Intézet, Kolozsvár
Bevezető
A felszínre érkező napsugárzás menynyiségét egyrészt a csillagászati tényezők
(nappalok hossza, beesési szög), és a
domborzati sajátosságok adják meg. Ezek
a tényezők matematikai számításokkal
pontosan
meghatározhatóak,
időbeni
és térbeni változásuk jól leírhatóak.
Ugyanakkor a légkör egyes komponenseinek
sugárzásgyengítő hatása (visszaverődés,
elnyelés, illetve szórás) kulcsfontosságú
szerepet tölt be a napsugárzás légköri
módosulásában, ezáltal annak időbeni és
térbeni eloszlásában. Globális szinten a
légkör külső határára érkező napenergia
mintegy 58%-a jut el a felszínre (IPCC,
2007).
A légköri sugárzásgyengítés mértéke
egy adott térségben csak mérések alapján
határozható meg kellő pontossággal,
ennek hiányában parametrizációra van
szükség. A változatos domborzatú felszínek
esetében a globálsugárzás mennyiségének
alakulásában legfontosabb szerepe a
domborzati adottságoknak van, ezt követik
a meteorológiai feltételek (Zaksek et al,
2005).
A nap sugárzási komponenseinek
modellezésére számos módszert találunk a
szakirodalomban (Ahmad, 2010), viszont egy
térség sugárzási viszonyainak vizsgálatára
ezeket a modellek különböző térinformatikai

* bartokblanka@yahoo.com

programokkal szükséges összekapcsolni
(Pons, 2008 és Kumar, 1997). Ezeknek a
programok az erősségük, hogy a domborzati
sajátosságokat nagy pontossággal tudják
kezelni, gyengeségük viszont, hogy a
meteorológiai feltételek csak közvetett
módon, a légköri tulajdonságok (felhőzet,
vízgőztartalom, stb.) parametrizálása révén
kerülnek be a számításba. Ez a tény nagy
pontatlanságot okozhat a globálsugárzás
területi eloszlásának meghatározásában
(Baigorria 2004).
A Hernáld-völgy napenergia potenciáljának felméréséhez szükséges ismernünk
a térségbe jutó globálsugárzás időbeni és
térbeni eloszlásának alakulását. Mivel az
országos felszíni sugárzásmérő hálózat
keretében nem találunk a térségben
működő állomást, ezért kiindulópontként
a térséghez legközelebb eső aktinometriai
állomás, a Kassai Meteorológiai Állomás
(Szlovákia) napi adatait használtuk fel a
vizsgálatban.
A Hernáld-völgy sugárzási viszonyainak
meghatározásánál továbbá az ArcGIS
térinformatikai szoftvert használtuk, ahol
a kért bemenő légköri paramétereket
ugyancsak a mért adatok alapján
határoztuk meg. A nyert sugárzási térképet
az EUMETSAT Satellite Application Facility
on Climate Monitoring (CMSAF) program
keretében előállított műholdas adatokkal
vettük össze.
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A globálsugárzás éves (1. ábra) és
napi alakulásában (2. ábra) elsődlegesen
meghatározó szerepe a napmagasságnak
(éves menet), illetve az óraszögnek (napi
menet) van.
Az év folyamán a globálsugárzás
értékek közel szimmetrikusan alakulnak
a júniusi-júliusi hónaphoz viszonyítva.
Legalacsonyabb értékeket a téli évszakban,
ezen belül is decemberben mutatnak, amikor
is a maximum érték 367 Wh/m2. A januári és
februári maximum értékek ezt meghaladják,
rendre 392 Wh/m2 és 483 Wh/m2. A tavaszi
hónapokban ez az érték fokozatosan tovább
növekedik, márciusban 714 Wh/m2, míg
májusban eléri akár a 900 Wh/m2 is. Az őszi
hónapokban fokozatos csökkenés figyelhető
meg, bár kisebb értékekkel, mint a tavaszi
időszakban, így szeptemberben 739 Wh/m2,
míg novemberben a maximum besugárzás
422 Wh/m2. A legnagyobb globálsugárzás
értékek a nyári időszakban alakulnak
ki, amikor a délutáni órákban 800 Wh/
m2 is meghaladó értékeket is mérhetünk,
ugyanakkor 9 és 15 óra között átlagban
nem csökkennek 435 Wh/m2 alá. Éves
viszonylatban a legnagyobb besugárzás a
júliusi hónapban van, maximum értéke a
mért időszakban 933 Wh/m2.
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A globálsugárzás napi és éves menete
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50
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A globálsugárzás éves alakulását
a kassai meteorológia állomás 1 éves
adatsora alapján értékeltük ki, amely a
vizsgált területtől északra, Hidasnémeti
településtől mindegy 25 km-re található.
A nyers adatbázis 2009 május - 2010
április időszakot födi le órás bontásban,
a
globálsugárzási
értékeket
J/cm2
2
mértékegységben kifejezve (1 J/cm = 2,778
Wh/m2). A továbbiakban a nemzetközileg
használt W/m2 mértékegységet használjuk.

Wh/m2
450

Május

A globálsugárzás éves
alakulása a Hernáld-völgyben

2. ábra. A globálsugárzás napi alakulása Kassa
Meteorológiai Állomáson 2009-2010 időszakban

A 3. ábra alapján a decemberi hónapban
tapasztalhatóak a legalacsonyabb globálsugárzás értékek, a déli órákban ez 143 Wh/
m2. Reggeli 9 órakor ez az érték 21 Wh/m2,
míg a délutáni órákban (15 óra) 64 Wh/m2.
Az év folyamán a legnagyobb besugárzás a
nyári napforduló idején, a júniusi hónapban
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van, ekkor a déli órákban a besugárzás
eléri a 609,3 Wh/m2, a reggeli, illetve késő
délutáni órákban (6 és 18) pedig 202,7 Wh/
m2 és 109,7 Wh/m2.
Wh/m2
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3. ábra. A globálsugárzás napi alakulása Kassa
Meteorológiai Állomáson 2009-2010 időszakban,
a júliusi, szeptemberi, decemberi és márciusi
hónapokban
1. táblázat. A globálsugárzás évi alakulása
statisztikái Kassa Meteorológiai Állomáson
2009-2010 időszakban

A nap folyamán az órás globálsugárzás
értékek nagymértékben függenek az
időjárási helyzettől, ami akár óránként is
jelentősen változhat, ez tükröződik az órás
adatok szórásában is, aminek relatív értékei

az 1. táblázatban láthatóak.
A globálsugárzás napi és éves
összegei
A Hernád-völgy napi globálsugárzás
összegeinek alakulását elsősorban a
közepes földrajzi szélesség határozza meg,
de további befolyásoló tényező a térségre
jellemző általános légköri cirkuláció, amely
a felhőzet kialakulásában, a napsütéses
órák számának alakulásában, és nem
utolsó sorban a légkör sugárzásáteresztő
képességében (eltérő légtömegek) játszik
nagy szerepet. A térségbe átlagosan
napi 3288 Wh/m2 napenergia érkezik (2.
táblázat). A legkisebb értékek decemberben
tapasztalhatóak, átlag 671 Wh/m2, viszont
a minimum érték lecsökkenhet akár 77
Wh/m2-ig, a maximum pedig 1833 Wh/m2.
A téli hónapok közül a februári hónapban
érkezik a legtöbb sugárzás, napi átlagban
1278 Wh/m2. A tavaszi hónapokban ez az
értik ismét növekedik, márciusban 3227
Wh/m2, májusban pedig 5831 Wh/m2. Nyári
hónapokban a napi besugárzás összege
átlagosan 5580 Wh/m2, a legnagyobb
besugárzást a júliusi hónapban regisztrálták
7958 Wh/m2 maximum értékkel. Az
augusztusi hónappal kezdődően a napi
globálsugárzás
értékek
csökkennek
a nappalok hosszának rövidülésével
párhuzamosan, ekkor még átlagosan 5026
Wh/m2 a napi besugárzás, míg az őszi
hónapokban fokozatosan tovább csökken,
szeptemberben 3962 Wh/m2, novemberben
pedig 743 Wh/m2.
Elmondható, hogy a legnagyobb napi
besugárzás a meleg félévben, áprilistől
szeptemberig jellemző, vagyis a tavaszi és
őszi napéjegyenlőség közötti időszakban,
amikor is a nappalok hossza a legnagyobb.
A március és szeptember hasonló értékekkel
jellemezhető, ezekben a hónapokban az
éves összbesugárzás (39461 Wh/m2 havi átlagok összege) 8%, illetve 10%-a
érkezik. A legnagyobb arányban a júliusi
hónapban érkezik besugárzás (16%),
míg legkisebb százalékban a novemberi,
decemberi és januári hónapokban (2 %). A
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2. táblázat. A napi globálsugárzás összegek alakulása Kassa Meteorológiai Állomáson az 2009-2010
időszakban

3. táblázat. A napi globálsugárzás összegek relatív gyakorisága (%) Kassa Meteorológiai Állomáson
az 2009-2010 időszakban

intervallumba. A márciusi és szeptemberi
hónapban a 3301-4400 Wh/m2 kategóriában
fordulnak elő a legnagyobb gyakorisággal
napi globálsugárzási értékek
Wh/m2
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júliusi hónaphoz képest a decemberi napi
globálsugárzás összege mintegy 9-szer
kisebb, míg a szeptemberi és márciusi értek
ennek mindegy fele. Évszakos bontásban
az éves besugárzásnak 42% érkezik a nyári
hónapokban, 34% tavasszal, 16% az őszi
időszakban, télen pedig mintegy 7%.
A hónapon belüli napi értékek empirikus
szórása a 4. ábrán követhető. Az abszolút
szórás (Wh/m2) értékei az április-július
időszakban a legnagyobbak, míg a téli
hónapokban alacsonyak, viszont ha a relatív
szórást tekintjük, akkor azt tapasztalhatjuk,
hogy az átlaghoz viszonyítva a szórás
értékek a hideg évszakban magasabbak
(átlag 61%), meleg évszakban (márciusszeptember) 30% körüliek.
A napi globálsugárzás értéke összegeinek eloszlása az év folyamán a 3. táblázat
szerint alakul. Megfigyelhető hogy a
téli hónapokban az értékek összesen 4
kategóriában jelennek meg, míg a nyári
időszakban jóval nagyobb a szóródás, itt 7
kategóriában vesznek fel értékeket.
A decemberi és januári hónapokban
az összeseteknek fele az 551-1100 Wh/
m2 közötti intervallumba esik, áprilistől
augusztusig pedig 5501-7700 Wh/m2

0

4. ábra A napi globálsugárzás összegek
abszolút és relatív szórása Kassa Meteorológiai
Állomáson az 2009-2010 időszakban
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A globálsugárzás területi
eloszlásának vizsgálata a
Hernáld-völgyben
A természeti jelenségek modellezésében
nagy szerep jut a térinformatikai programoknak. Az ESRI cég ArcGIS programjában
külön modult – Solar Radiation – építettek be
a felszínre érkező sugárzás mennyiségének
meghatározására. Ez a modul a térbeli
elemző (Spatial Analyst) csomagban
van beépítve. A sugárzás mennyiségét
befolyásoló sok tényezőnek megfelelően
a modul is sok beállítási lehetőséget
tartalmaz. Az egyik legfontosabb tényező
a felszín tagoltságából eredő lejtés és
kitettség. Ezt a digitális domborzatmodell
(DEM) segítségével biztosítjuk a program
számára. Az így kapott állomány alapján
számítja ki a program a felszíni jellemzőket.
A sugárzás modul kétféle módon
végez
számításokat:
területre
vagy
pontra. A domborzatmodell betöltésekor,
a valódi koordinátarendszernek köszönhetően, a program meghatározza a
földrajzi szélességet, amely alapvetően
meghatározza a napsugarak beesési
szögét. Pontra történő számítás esetén
meg kell adni a vizsgált pont helyzetét is.
A tanulmányban a mérőműszerünk helyét
adtuk meg. A továbbiakban az idő beállítása
következik. A legfontosabb a napnak, a
dátumnak a megadása. Ennek alapján
történik a napsugarak beesési szögének, a
napsugarak által a légkörben megtett útnak
valamint a napsugárzás időtartamának
meghatározása. Mindezek a tényezők jól
kiszámíthatók.
A továbbiakban azonban olyan paraméterek következnek, amelyek a pillanatnyi
légköri viszonyoktól függnek: borultság,
nedvességtartalom, a légkör homályossági
tényezője stb. Ezeket az ún. sugárzási
paramétereknél lehet beállítani (Radiation
parameters). Itt két paraméter beállítása
szükséges. Egyik a szórt és direkt sugárzás
közötti arány. A vizsgálatban az adott pontra
vonatkozó értékeket a PVGIS adatbázisból
vettük (http://re.jrc.ec.europa.eu).

A másik paraméter a légkör sugárzásgyengítési együtthatója (τ). A modell
alapbeállításban 0,5 τ értéket ad, ami
egy általános, tiszta égboltnak felel meg.
A futtatások során a valós értékekkel
korrigálva nyilvánvalóvá vált, hogy a modell
nagyon érzékeny a τ paraméterre. Mivel a
légkör sugárzásgyengítési együtthatója a
légkör pillanatnyi állapotától függ, az adott
levegőréteg tulajdonságai befolyásolják,
ezért értéke időjárási helyzetektől függ.
A légkör sugárzásgyengítési
együtthatójának parametrizálása
A Solar Radiation modul futtatása során
szükség volt a légköri paraméterek pontos
meghatározására annak érdekében, hogy
a kapott sugárzási értékek megfeleljenek
a valós értékekhez. Ennek érdekében a
vizsgálat során elsőként meghatározzuk az
adott valós helyzet (mért sugárzási érték)
esetében a megközelítő τ paramétert.
A sugárzási helyzeteket az empirikus
szórás (σ) függvényében osztályoztuk,
hónapos
felbontásban.
Így
minden
hónapban 3 kategóriát hoztunk létre,
éspedig M±σ intervallum, M+2σ, és
M-2σ intervallum. Július hónap esetében
egy ötödik intervallumot, M+3σ is
elkülönítettünk. Minden kategóriában az
átlagos globálsugárzási érték esetében
megkerestük a megközelítő τ paramétert,
majd ezeket súlyoztuk az adott kategória
esetei számával. Így határoztuk meg minden
hónapra a τ paramétert (4. táblázat).
Az általunk meghatározott, illetve
szakirodalomból vett légköri paraméterek
alapján pontszerű modellszámításokat
végeztünk a felszíni mérés pontjában a
vizsgált periódusra hónapos bontásban. Ily
módon összesen 12 időszakra számítottunk
globálsugárzás összegeket, majd ezeket az
értékeket összevettük az adott pont mért
adataival, valamint a modell alapértelmezett
τ és szakirodalomból vett Diff/Dir számolt
értékkel (5 ábra).
A
mért
és
általunk
megadott
paraméterekkel számított értékek között
RMSE értéket számoltunk, mely az egész
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időszakra egy 17,8% - os hibát adott.
Évszakokra bontva a hiba a mért és becsült
értékek közötti az alábbiakként alakul: tél
11.47%, tavasz 25,11%, nyár 4.01% és ősz
6.07%.

5. ábra . Hónapos globáslugárzás összeg
(Wh/m2) összehasonlítása a model
parametrizációjaval számított, a javított
parametrizációval számított és a mért értékek

adatokkal, amelyek térbeni felbontásuk
miatt erre nem alkalmasak (7. ábra).
A felszínre érkező globálsugárzási adatok
kiértékelése elengedhetetlen információkat
nyújt
a
Hernád-völgyben
tervezett
napenergia beruházások tervezésénél,
gazdasági elemzésénél. A statisztikai
adatfeldolgozás, illetve a térinformatikai
módszerek
egybekapcsolásával
elvégezhető a fentihez hasonló vizsgálat
a térség bármely pontjára, ahol a konkrét
napenergia hasznosítási tevékenység zajlik.
Ez indokolt is, mert a helyi, elsősorban
domborzati, feltételek jelentős mértékben
befolyásolhatják a globálsugárzás területi,
illetve időbeni eloszlását.

Látható, hogy vannak évszakok, amikor
a korrigált τ paraméterrel nagyon kis
hibaértéket érhetünk el (nyár és ősz). Vannak
hónapok, mikor ez a hibaérték viszont
meglehetősen magas. Ennek csökkentése
mindenképpen a parametrizálás további
javításával érhető el. A kulcsszereppel
rendelkező τ paraméter nagyon szoros
összefüggést mutat az időjárási helyzetekkel
(Baigorria, 2004), így további javítása talán
ez irányú vizsgálatokkal lehetséges.
Hernáld-völgy globálsugárzás térképe
A direkt, pontszerű mérésekből kiindulva
térinformatikai módszerek segítségével
elkészítettük a térség nagyfelbontású
sugárzási térképét (6. ábra), ahol, mint
a domborzati sajátosságok, mint pedig a
légköri paramétereket figyelembe vettük
(Bartók, 2011). A térség meleg félévi (májusaugusztus) globálsugárzás bevételének
(összeg) statisztikái a következők: átlag
500905 Wh/m2, minimum érték 438173.4
Wh/m2, maximum érték 562638.3 Wh/
m2, az egyes pontok közötti empirikus
szórás pedig 11169 Wh/m2. A jó felbontású
térkép alapján lehetőség nyílik a különböző
kitettségű
lejtők
sugárzásviszonyainak
kiértékelésére is, ellentétben a műholdas

6. ábra Hernád-völgy globálsugárzás összege
(Wh/m2) május-augusztus időszakban

Globálsugárzás alakulása
műholdas mérések alapján
A globálsugárzás területi megoszlásának
vizsgálatára a CMSAF (EUMETSAT Satellite
Application Facility on Climate Monitoring)
program keretében előállított (Schulz,
2009) SIS globálsugárzási produktumokat
jelenítettük meg úgyszintén az ArcGis
programmal. Az eredeti 15*15km-es
felbontású,
a
NOAA
kvázipoláris
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A globálsugárzás jövőbeni
alakulása a Hernáld-völgyében
A globálsugárzás több szempontból is
szorosan kapcsolódik az éghajlati elemek
alakulásához. Elsősorban a felhőzeten
keresztül, mely a légkör energiamérlegének egyik fontos összetevője. A
jelenlevő felhőzet mindkét spektrumban
(rövid, illetve hosszúhullám) módosítja a
sugárzást, összességében pedig a Föld
energia-mérlegét csökkentő szereplőként
van jelen, vagyis a légkörre hűtő hatása
van (Harison et al, 1990). Másrészt a
globálsugárzás szoros kapcsolatban áll a
légkörben található más elemekkel, mint az
aeroszolok. Általánosságban elmondható,
hogy a felszínre érkező napenergia az
éghajlati rendszer egyik legfontosabb, bár
éghajlatváltozás szempontjából kevésbé
tanulmányozott paramétere.
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7. ábra Globálsugárzás alakulása a vizsgált
területen NOOA kvázipolásáris műholdak
mérései alapján az 2009 május - 2010 április
időszakban (Wh/m2)

W/m2

Június

műholdcsalád
AVHHR
berendezésével
rögzített adatokat 0,2*0,2 fokos földrajzi
koordináta rendszerbe alakítottuk át, az
értékek hónapos átlagokat képviselnek W/
m2 mértékegységben. A 7. ábrán a 2009
május - 2010 április időszak átlaga látható
a vizsgált területet is tartalmazó térségre
vonatkozóan. Látható egyrészt, hogy a
műholdas adatok kis térbeni felbontásuk
miatt nem nyújtanak kellő részletességű
információt a kisléptékű napenergia
alkalmazások
megtervezéséhez.
Ez
is indokolja olyan további módszerek
kidolgozását, amelyek során lehetőség
nyílik a jóval részletesebb elemzések
elvégzésére. Ilyen irányt képviselnek
például a térinformatika által nyújtott
lehetőségek. A műholdas mérésekből
származtatott globálsugárzás adatok ugyanakkor hordozzák magukon a használt
algoritmusokból,
parametrizációkból
adódó pontatlanságokat. A 8. ábra a
Kassa Meteorológiai állomáson mért,
illetve a műhold adott pontot tartalmazó
pixelének értékét hasonlítja össze a vizsgált
időszakban. Látható, hogy minden esetben a
műholdas adatokból által előállított értékek
alacsonyabbak a mért értékeknél, az eltérés
mintegy 71 W/m2. Az is megfigyelhető, hogy
a műholdas adatok esetében az adatok
átlag körüli szórása változik, amíg a mért
adatok szórása 132.98 W/m2, a műholdas
adatok szórása 84.14 W/m2. Ez arra enged
következtetni, hogy a műholdas mérések
nem képesek megfogni a kiugró értékeket.

8. ábra NOOA kvázipolásáris műholdak,
valamint a Kassa meteorológia állomáson mért
globálsugárzás adatok éves menete az 2009
május - 2010 április időszakban (W/m2)
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Európa bizonyos térségeire vonatkozóan
született pár tanulmány a globálsugárzás
változásáról az 1950-es évektől kezdődően
(Gilgen at al., 1998, Stanhill and Cohen,
2001, Pinker, 2005). Az eredmények
csökkenést mutatnak a globálsugárzásban
az 1990-es évekig, majd ezt követően
a változás jellege jelentős növekedésbe
fordul, ami napjainkban is tapasztalható.
A pozitív változás egyik magyarázata
Európában a 90-es éveket követően a
tisztább technológiák alkalmazása, mely
csökkenti a légköri aeroszol koncentrációját.
Hasonló emelkedésről számolnak be más
kontinensekre vonatkozó tanulmányok is,
bár a változások mértékében különbségek
tapasztalhatóak
(Liepert,
2002).
E
vizsgálatok csak néhány esetben mutattak ki
folyamatos, egyirányú csökkenést az utóbbi
55 évben (Lohmann, 2006; Grimenes,
2006).
A 9. ábra a felhőzet változását mutatja
Európában 0,5K félgömbi melegedés esetén
(Bartók, 2012). Magyarország északkeleti
részében a változás főként negatív
előjelű, Kassa állomás esetében az éves
teljes felhőzet változás -2,7%. A felhőzet

alakulásával egyidőben a felszínre érkező
globálsugárzás növekedése tapasztalható
0,5K fokos félgömbi melegedés esetén,
amint azt a 10. ábra is szemlélteti. A
felhőzet csökkenése következtében KeletMagyarország térségében a globálsugárzás
mintegy 3,54%-os relatív növekedést
(Bartók, 2010) mutat a meleg félévben
(május-augusztus).

10. ábra A globálsugárzás változásának
becslése 0.5 K félgömbi melegedés esetén
Délkelet-Európában a nyári félévben (májusaugusztus). Az értékek relatív változást
mutatnak (átlaghoz viszonyítva)

9. ábra Összfelhőzet változása Európában 0.5K félgömbi változás esetén (Bartók, 2012)
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Összegzés
A vizsgálat során a Hernáld-völgy
napenergia-potenciálját
értékeltük
ki
mért, illetve műholdas adatok alapján,
valamint bemutattuk a globálsugárzás
alakulásának tendenciáit a éghajlatváltozás
tükrében. Rámutattunk arra, hogy a
GIS technika nagyon hasznos az ilyen
jellegű vizsgálatoknál, mivel a domborzati
adottságokat és geometriai tényezőket
nagy pontossággal figyelembe tudja venni.
Érzékeny része viszont a légköri tényezők
parametrizáslása, amely a valóságtól
nagyon eltérő eredményeket is produkálhat,
ha nem történik az adott térségre vonatkozó
korrigálás. A jelen vizsgálat igazolja, hogy a
légkör sugárzásgyengítési együtthatójának
minél
pontosabb
parametrizációja
nagymértében javít az eredményeken. Míg
az alapértelmezésben használt érték 38,4%os hibát mutat, a korrigált paraméterrel
21,1% hibát kaptunk a vizsgált rövid
időszakra. A korrigált értékek segítségével
elkészült a térség globálsugárzás térképe,
amely a napenergia felhasználás céljából
sokkal részletesebb információkat nyújt,
mint a térségre előállított műholdas adatok.
A globálsugárzás tendenciáinak vizsgálata
során
egy
sugárzásbeli
növekedés
prognosztizálható a felhőzet egyidejűleg
történő csökkenésével.
A Hernáld-völgy esetében elmondható,
hogy az éghajlati adottságokat tekintve
jelentős
napenergia
potenciállal
rendelkezik, a vizsgált időszakban Kassa
Meteorológiai állomáson mintegy összesen
1204,8 kWh/m2 sugárzásbevétellel, amely
a kedvező domborzati adottságokkal
rendelkező részeken magasabb is lehet. Ez
az adottság alapját képezheti a térségben
zajló napenergia alkalmazások még
hangsúlyosabb promoválásának.
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Szélklimatológiai vizsgálatok a
Hernád-völgyben
Dr. Tar Károly
Nyíregyházi Főiskola Turizmus és Földrajztudományi Intézet
Bevezetés
A
Hernád-völgy
szélklímájának
vizsgálatára a terület északi részén
felállításra került egy 20 m magas
mérőtorony, melyen szélsebesség mérőket
helyeztünk el 10 és 20 m-en, valamint
széliránymérőt 20 m-en. A szélmérő állomás
Hidasnémetitől nyugatra, a település határától kb. 500 m-re található egy kisebb
dombon. Földrajzi koordinátái: É.sz. 48°30’,
K.h. 21°13’ tengerszintfeletti magassága
173 m. A szélklimatológiai vizsgálatokhoz a
saját mérések mellett felhasználtuk a Kassai
repülőtér napi átlagos szélsebesség adatait
is.
A 10 percenkénti szélmérési adatok
kiértékelésére a statisztikai elemzés
módszereit és térinformatikai módszereket
használtunk. Ezek eredményeit a következő
publikációkban foglaltuk össze: (Tar,
2011a), (Tar, 2011b), (Bíróné Kircsi és Vass
2011), (Kircsi, 2011), (Bíróné Kircsi et al.,
2011), (Tar et al., 2012).
Ebben a cikkben az előző statisztikai
elemzésekben felhasználtaknál hosszabb
szélsebesség idősorokat használunk fel:
2010. április 1-től 2011. október 31-ig.
Mérési adataink azonban nincsenek az
időszak minden napjára. A napi menetekkel
kapcsolatos vizsgálatainkat az értékelhető
mért szélsebességekkel rendelkező 525
napra végeztük el, a napi átlagos szélsebesség teljes időszakra történő elemzését
pedig adatpótlással biztosítottuk. Ugyanis

* tar.karoly@nyf.hu

abban bízva, hogy szélméréseinket a
projekt kezdetétől rövid idő múlva el tudjuk
kezdeni ezek elle-nőrzésre, verifikálására
megvásároltuk a kassai repülőtér 2009.
május 1. – 2010. április 30. közötti
óránkénti szélsebesség és szélirány adatait.
Úgy alakult azonban, hogy a saját méréseink csak 2010. április 24-től értékelhetők.
Viszont a http://ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.
html hon-lapról letöltetők többek között a
fenti állomás napi átlagos szélsebességei is.
Ha ezek eredeti-sége bizonyítható, akkor az
adatpótlás problémája megoldható.
Elsőként tehát a különböző statisztikai
jellemzőknek a 10 perces mérési adataink
alapján előállítható, majd az óránkénti
napi meneteit elemezzük röviden, majd
rátérünk az adatpótlás problémájára és
a napi átlagos szélsebesség rekonstruált
idősorának vizsgálatára.

A szélsebesség különböző
statisztikai paraméterinek napi
menete
A fenti időszak szélmérési adatokkal
rendelkező 525 napja alapján előállítottuk
a szélsebesség átlagának, szórásának,
variációs együtthatójának és a Hellmannféle
szélprofil-egyenletben
szereplő
paraméternek a 10 percenkénti napi
menetét mindkét magasságban.
A szélsebességek átlagos napi menetét
az 1. ábra mutatja. Ennek maximuma
mindkét magasságban 13 és 15 óra között
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áll be, minimuma pedig a hajnali órákban
(3-4 óra), ami megfelel hazánk szélklímája
egyik általános vonásának. A napi ingás
10 m-en 1,6, 20 m-en pedig 1,4 m/s,
ami a magasabb szint szélsebességeinek
kevésbé változékony voltára utal. A két
szint átlagainak különbségei nem haladják
meg a 0,4 m/s-ot, nappal általában ennél
kisebbek. A teljes időszakra számított
átlagok pedig 3,2 és 3,4 m/s.
A 2. ábrán láthatók a variációs
együtthatók (szórás/átlag) napi menetei.
Eszerint a vál-tozékonyság a nappali
órákban lecsökken, 10 m-en nagyobb
mértékben.
A két magasságban történt mérés
lehetővé teszi, hogy a ún.

v2  h 2 
= 
v1  h 1 

α

Hellman-összefüggésben meghatározzuk
az α kitevő értékét. Az összefüggésben
v1 a h1, v2 pedig a h2 magasságban mért
szélsebesség, az α kitevő pedig elsősorban
a felszín érdességének és a talajszinti
levegő egyensúlyi helyzetének a függvénye.
Utóbbi miatt hőmérsékletfüggő, így napi
és évszakos menete van. Az α értékének
ismeretében egy adott magasságban mért

szélsebességekből megbecsüljük más,
általában nagyobb magasság szélsebességeit.
A 10 és 20 m-es 10 perces szélsebességekből (1) alapján kiszámoltuk az α
„pillanatnyi” értékei az összes napon, majd
időpontonkénti
átlagokat
számoltunk.
Az α paraméter átlagos napi menetét a
3. ábra mutatja. A napi menete követi a
20 és 10 m-es óránkénti szélsebességek
különbségének napi menetét, azaz hajnali
4 és 6 óra között az értéke kiugró. Átlagos
értéke 0,22, ami közel áll az országos
számításokhoz ajánlott 0,25-höz (Dobi és
Mika, 2007).
Mint említettük, az α a légkör
egyensúlyi helyzetein keresztül hőmérsékletfüggő, ami nagy vonalakban azt jelenti,
hogy alacsony talaj közeli hőmérsékletnél
(stabil egyensúlyi helyzet) értéke nagy,
magas talaj közeli hőmér-sékletnél (labilis
egyensúlyi helyzet) értéke kisebb (Radics,
2003). Az éjszakai értékek más vizsgálatok
szerint is nagyobbak (Tar, 2004, 2007), de a
napi menet általában sokkal szabályosabb,
mint ahogyan ez most a 3. ábrán látha-tó: 21
órától 6 óráig kb. ±0,05 ingással állandónak
vehető, napközben viszont 6 órától 12-13
óráig csökken, majd növekedni kezd. Ábránk
nem ilyen napi menetet mutat, aminek okát
még nem sikerült megadni: lehet orográfiai
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3. ábra. A Hellmann-kitevő átlagos napi menete

hatás, vagy az, hogy adatbázisunk nem
szimmetrikus (kevesebb a téli napok
száma), de adathiba is elképzelhető. Ennek
kiderítésére később a vizsgálatainkat a
mérési adatainkat évszakos és időjárási
helyzetenkénti részhalmazokra bontva is el
fogjuk végezni.
Valamelyest közelíthető a napi menet
a szabályosnak gondolthoz, ha a kitevő
óránkénti
átlagait
képezzük.
Ekkor
természetesen a 10 m-es és 20 m-es

óránkénti átlagsebességeket is meg kell
határozni. Ezek után nagyobb biztonsággal
nekiláthatunk a magasabb szintek óránkénti
átlagos
szélsebességeit
kiszámolni
Hellmann-összefüggés segítségével. A 10
m-es óránkénti átlagokból a kitevő óránkénti
értékeivel meghatároztuk a 20, 40, 60 és
80 m-es magasságok szélsebességeinek
óránkénti napi menetét. Az eredmény a 4.
ábrán látható.
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4. ábra. A szélsebesség átlagos napi menete különböző magosságokban

Az ábrán feltüntettük az α napi menetét
is. A 20 m-en mért és a Hellmannösszefüggéssel számolt értékek összevetése
némi információt adhat a „Hellmannmodell” hibájára. Látható, hogy a számított
értékek minden órában nagyobbak 0,10,4 m/s-mal, átlagosan 0,2 m/s-mal, ami
a mért napi átlagnak (3,2 m/s) 6,2 %-a.
Ennél nagyobb eltérések 1 és 7 óra között
fordul-nak elő.
Az ország több pontára vonatkozó saját
vizsgálataink (Kircsi-Tar, 2008, Tar, 2009) és
más szerzők eredményei szerint 60-80 m
magasságban a szélsebesség átlagos napi
menete megváltozik. Ennél alacsonyabban
ez megegyezik az 1. ábrán láthatóval:
13-14 óra körüli határozott maximum,
éjszakai minimum. A fenti magasságok
fölött azonban a kora délutáni órákban
határozott minimum áll be. Mindebből
következik, és ezt statisztikai módszerekkel
ki is mutattuk, hogy kell lennie egy ún.
inflexiós magasságnak, ahol az (átlagos)
szélsebesség napi menete véletlenszerű. Ez
a magasság az eddig vizsgált meteorológiai

állomásokon 50 m körüli (Tar, 2009).
Sajnos a 4. ábrán ezt a sajátosságot sem
tudjuk felfedezni, ennek okának kiderítése
ugyancsak részletesebb vizsgálatot igényel.
A Magyarországon működő szélerőművek
indítási sebessége 3-4 m/s. Emiatt célszerű
azt is megvizsgálni, hogy a Hernád-völgy
szélviszonyai között milyen kihasználtsággal
mű-ködne egy ilyen szélerőmű.
A kitevő óránkénti értékeinek és a 10
m-es óránkénti adatok felhasználásával
meghatá-roztuk a teljes időszak minden
órájában (24*525) a szélsebességet
, majd óránként megvizs-gáltuk ezek 3
m/s-nál nagyobb értékeinek arányát. 10
és 40 m között a feltételezett eredményt
kaptuk: ez az arány a nap folyamán
fokozatosan növekszik 13-15 óráig, majd
csökken, a szélsebesség e magasságokban
megfigyelhető napi menetének megfelelően.
60 és 80 m-en azonban ez az arány sem
követi az előzőekben leírt, szabályosnak
tekinthető napi menetet: egy kora reggeli
és egy kora délutáni maximummal, egy
délelőtti és egy éjszakai minimummal
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rendelkezik (kettős hullám). Az egész
időszakra vonatkozó értékek már mutatnak
szabályosságot: a 10 m-es közel 40 %-os
arány 80 m-ig kb. másfélszeresére változik,
ahogyan azt az 5. ábra mutatja.
%
70

579 nap, a mi mérési eredményeink ezen
időszak 525 napjára értékelhetők, azaz
hiányzik 54 nap.
1. táblázat. A letöltött (NCDC) és a
megvásárolt („eredeti”) kassai napi átlagos
szélse-bességek alapstatisztikái és eloszlás
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5. ábra: A 3 m/s-nál nagyobb szélsebességek
egész időszakra vonatkozó aránya a különböző
magasságokban

Korreláció és regresszió a
kassai és a hidasnémeti napi
átlagos szélsebességek között
A
http://ncdc.noaa.gov/oa/ncdc.html
honlapon megtalálhatók a kassai repülőtér
napi átla-gos szélsebességei is vizsgált
időszakra, így ezek összevethetők a saját
méréseinkből meghatározott hidasi napi
átlagos szélsebességekkel. Kérdés persze,
hogy a honlap adatai mennyire hitelesek,
ezt a megvásárolt és a letöltött adatok
alapstatisztikái alapján próbáltuk eldönteni.
Az 1. táblázat adatai meggyőznek arról,
hogy ugyanannak az állomásnak ugyanazon
adatiról van szó, a gyakoriságok esetében
mutatkozó eltérések az NCDC adatok odavissza alakításából (m/s-ból csomó, majd
vissza) alakításából eredhetnek.
Letöltöttük tehát a fenti honlapról Kassa
2010. 04. 01. és a 2011. 10.31 közé eső
napi átlagos szélsebességeit. Ez összesen

A hiányzó napok napi átlagsebességeit
mindkét
magasságban
regresszió
számítással próbáltuk pótolni. A mindkét
állomáson meglévő adatok (tehát 525
nap) összefüggését az 6. ábra mutatja,
a két legjobban illeszkedő (legnagyobb
korrelációs
indexű)
trendvonalat
is
feltüntetve. (A szélmérés magassága
kassai állomáson sajnos nem ismert, de
a regressziós vizsgálat szempontjából ez
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6. ábra. Regresszió a kassai és a hidasnémeti 10 és 20 m-es napi átlagos szélsebességek között

közömbös.) „Szemre” az exponenciális
trend jobbnak tűnik ugyan, de a korrelációs
indexek (R2) értékei miatt a lineáris trendet
választottuk a további elemzésekhez. Az
elvégzett t-próba szerint lineáris korrelációs
együtthatók szignifikánsan különböznek
0-tól.
Elsőként a y = 0.8552x + 0.6297 és
a y = 0.7545x + 1.1975 (ahol x jelenti a
kassai adatokat) regressziós egyenletekkel
visszaállítottuk a hidasi 10 m-es és 20 m-es
adatokat a regressziós modell hibájának

megállapítása céljából. 10 m-en az átlagos
relatív hiba 6,6 %, a szórás viszont elég
nagy (33,3 %), és így a variációs együttható
is (5,04). 20 m-en az átlagos relatív hiba 5,7
%, a szórás 30 %, a variációs együttható
is (5,27). A relatív hiba 10 m-en az esek
63,8 %-ában, 20 m-en pedig 59,2 %-ában
pozitív, azaz a modell felül becsül. A 2. táblázatban megadjuk a „mért” és a becsült
napi átlagos szélsebességek legfontosabb
statisztikai jellemzőit.
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2. táblázat. A hidasnémeti mért és a lineáris
regresszióval becsült napi átlagos szélsebességek legfontosabb statisztikai jellemzői

A becsült, modellezett értékek változékonysága (szórás, variációs együttható)
kisebb, mint a mért értékek esetében.
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Változott az extrénumok, így a terjedelem
értéke is, utóbbi 10 m-en 11,2-ről 8,4-re,
20 m-en pedig 9,2-ről 7,4-re csökkent.
A ferdeség és a csúcsosság értékeinek
alakulása is azt mutatja, hogy a modellezett
adatsorok rendezettebbek, amire az
eloszlásokat mutató 7. ábra is utal.
A 7. ábra szerint a mért és a becsült
adatok módusza is a 2-3 m/s intervallumba
esik mindkét magasságban. Ebben az
intervallumban azonban az előfordulás
gyakorisága a becsült értékek esetében 3,
ill. 2 %-kal nagyobb. Megfigyelhető még,
hogy mindkét magasságban a becsült
értékek módusznál kisebb értékeinek gyakorisága csökken, az ennél nagyobbaké
pedig kb. a 6-7 m/s intervallumig növekszik
a ferdeségi együttható változásának (2.

m/s

7. ábra. A hidasnémeti mért és a lineáris regresszióval becsült napi átlagos szélsebességek eloszlása
10 és 20 m-en.
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táblázat) megfelelően. A homogenitás
vizsgálat (Vince, 1975) szerint azonban a
mért és a becsült értékek 99 %-os szinten
ugyanabból az eloszlásból származik
mindkét magasságban.

kisebbek.
3. táblázat. A regresszióval kiegészített napi
átlagos szélsebességek alapstatisztikái 10 és 20
m-en

A teljes időszak (kiegészített
adatsor) napi átlagos szélsebességeinek statisztikája.
A
regressziós
egyenletekkel
kiszámolva a hiányzó adatokat a fent
megadott hibával terhelve megkaptuk a
teljes időszakra vonatkozó napi átlagos
szélsebességeket mindkét ma-gasságban.
Ezen idősorok alapstatisztikáit a 3. táblázat,
eloszlásukat pedig a 8. ábra mutatja.
A táblázat szerint 20 m-en a teljes
időszakra számított átlagos szélsebesség is
csak 0,2 m/s-mal nagyobb a 10 m-esnél.
Ebben a magasságban a változékonyságot
(szórás, variációs együttható) és az eloszlás
szimmetriáját és lapultságát jellemző
paraméterek
(ferdeség,
csúcsosság)

44

A 8. ábra szerint a napi átlagos
szélsebességek módusza a 2-3 m/s
intervallumba esik most is mindét
magasságban, 20 m-en ennek gyakorisága
csak 1,7 %-kal nagyobb. 20 m-en azonban
a módusz utáni kumulált gyakoriság több
mint 12 %-kal nagyobb, mint 10 m-en.
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8. ábra. A regresszióval kiegészített napi átlagos szélsebességek eloszlása 10 és 20 m-en
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A napi átlagos szélsebesség
időbeli megváltozásának
vizsgálata
A következőkben a napi átlagos
szélsebesség idősorában megfigyelhető
napról napra történő változásokat vizsgáljuk
a

v2  h 2 
= 
v1  h 1 

α

relatív mennyiséggel, ahol
va az
aktuális nap, vk pedig a következő nap
átlagos szélsebessége. Ez a mennyiség
megközelítőleg független a szélmérés,
az anemométer magasságától és az
évszakos
változásoktól
is.
Alapvető
statisztikai jellemzőinek és eloszlásának
ismerete lehető-séget ad arra, hogy nagy
valószínűséggel megbecsüljük a következő
nap átlagos szélsebességének a maihoz
viszonyított
változását
(csökkenését
vagy növekedését). Ebből pedig a szélenergia
mennyiségének
változására
is következtethetünk, ami támpontot
adhat a szélerőművek telepítőinek és
üzemeltetőinek, utóbbiaknak a kötelező
„menetrend” elkészítéséhez.
A 4. táblázatban megadjuk a mennyiség
legfontosabb statisztikai jellemzőit. A
napról napra történő átlagos szélsebesség
változás az esetek majd 53 %-ában pozitív,
azaz a következő nap átlagsebessége 6
%-kal többször növekszik, mint csökken
az előző napihoz képest. Az átlagos
változás is pozitív: 0,11, azaz a következő
nap átlagsebessége átlagosan 11 %-kal
növekszik. A változékony, hiszen a variációs
együttható 4,93, azaz a szórás majd-nem
ötszöröse az átlagnak. Ebből következően
viszonylag nagy a minta terjedelme
(maximum-minimum) is, 3,67. Legnagyobb
valószínűséggel előforduló értéke, a módusz
negatív, a gyakorisági eloszlást mutatató 9.
ábra alapján -1,125-nek vehető. A ferdeségi
és a csúcsossági együtthatók pedig azt
mutatják, hogy a eloszlása igen messze jár

a normál eloszlástól. Ezt mutatja a 9. ábra is.
Ebből az is látszik, hogy a módusznál kisebb
értékek előfordulása lényegesen kevesebb
(kb. 23 %), mint a nála nagyobbaké (kb.
47 %). Ugyanez az átlagot tar-talmazó
intervallumhoz képest 53, ill. 29 %. Nem
könnyű tehát jól illeszkedő elméleti eloszlást
találni. Egyébként az alapstatisztikák igen jó
egyezést mutatnak az ország más területein
végzett vizsgálataink eredményeivel (TarPuskás, 2010a,b)
4. táblázat. A napi átlagos szélsebesség relatív
változásának (Δvka) statisztikai jellemzői.

Megvizsgáltuk azt is, hogy a milyen
sztochasztikus kapcsolatban van az előző
nap va átlagos szélsebességével (mivel
az igen bonyolult függvénykapcsolat
feltárhatatlan). Az 10. ábra mutatja az
összetartozó (Δvka,va) értékpárokat és
a rájuk illesztett lineáris és logaritmikus
regressziót. Az utóbbihoz tartozó korrelációs
index nagyobb, ezért a további elemzéshez
ezt használtuk. Mindkettő azt mutatja
viszont, hogy ha az előző nap sebessége
nagyobb, akkor a következő napi változás
kisebb lesz.
A
logaritmikus
görbe
zérushelye
megmutatja, hogy milyen előző napi
átlagos szélse-bességnél válik el a pozitív és
negatív előjelű (növekedés és csökkenés)
változás. Ez most 3,5 m/s-nál van, azaz ha
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az előzőnapi átlagos szélsebesség ennél
nagyobb,
akkor nagy valószínű-séggel
negatív lesz a. Kiszűrve az ilyen napokat, ez
a valószínűség 0,75-nek adódott.
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Következtetés
Szélklimatológiai
vizsgálataink
azt
mutatják, hogy a nagy időbeli fluktuáció
ellenére célszerű és hatékony lehet a
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10. ábra. A mai nap átlagos szélsebessége és a következő napi relatív átlagos szélsebesség változás közötti regressziók
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terület szélenergiájának felhasználása,
elsősorban az alacsony indítási sebességű
szélerőművek
vagy
a
szélerőgépek
esetében. Teljes biztonsággal azonban ezt
csak akkor állíthatjuk, ha megoldást találunk
a fentiekben jelzett nem könnyen megválaszolható problémákra. Ehhez természetesen
felhasználjuk a térinformatikai módszerek
elem-zéseinek eredményeit is.
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A szélsebesség területi modellezése a
Hernád-völgyben
Bíróné Dr. Kircsi Andrea*1, Lázár István3 és
Vass Róbert3
- Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék

1, 2, 3

Bevezetés
A klímaváltozás elleni küzdelem miatt
mára kulcsfontosságúvá vált a széndioxid-mentes energiatermelési módok
arányának a növelése. Egy adott területen
rendelkezésre álló megújuló energiaforrások
és ezen belül a szélenergia-potenciál
hasznosítása mindenképpen hozzájárul
ahhoz a célhoz, hogy 2100-ra a globális
hőmérsékletnövekedés mértéke ne haladja
meg a 2°C-ot.
Magyarországon az Országgyűlés 2011ben elfogadta a 2010-2030 időszakra szóló
új energiapolitikát (77/2011 (10. 14.) OGY
határozat). Az energiastratégia 2030-ig
részletes javaslatokat tartalmaz a magyar
energiaszektor szereplői és a kormány
számára, valamint egy 2050-ig tartó
útitervet is felállít, amely globális, hosszabb
távú perspektívába helyezi a 2030-ig javasolt
intézkedéseket. Egy olyan új ösztönző
rendszer kialakítása a cél, mely többek között
elősegíti, hogy a szélenergiából előállított
villamos energia mennyisége is növekedjen
összhangban a villamosenergia-rendszer
szabályozhatóságának fejlesztésével. Az
energiapolitika mellett a hazai energetikai
célok megvalósításának útját Magyarország
Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési
Terve (1002/2011. (I.14.) Korm. hat.)
fogalmazza meg. Célkitűzés az, hogy a
megújuló energiaforrásokból előállított
energiának a 2020. évi teljes bruttó
energiafogyasztásban képviselt aránya

*

érje el a 14,65%-ot. 2011-es adatok
szerint a megújuló energiák a teljes végső
energiafogyasztás 7,4%-át teszik ki. A
villamosenergia-termelés tekintetében a
tervezett zöldáram aránya 2020-ra 10,9%,
ami eléréséhez jelentősen hozzájárulhat
a
szélenergia
fokozottabb
mértékű
kihasználása. A szélenergia hasznosítása
egyértelműen hozzájárul az energiatermelés
diverzifikálásához, az energiabiztonság
növeléséhez.
A szél tulajdonságainak hosszú távú
vizsgálatával foglalkozó szélklimatológia
és az optimális telephely kiválasztásra
specializálódott szélenergia meteorológia
(Wind Power Meteorology) arra az igen
fontos kérdésre keresi a választ, hogy
térben és időben milyen szélklimatológiai
keretfeltételekkel
kell
számolnia
a
szélenergia hasznosításban érintetteknek.
A tudományterület jelentősége az utóbbi
időben felértékelődött, hiszen mára az
érintettek köre a szélenergia és a megújuló
energiaforrások
előtérbe
kerülésével
párhuzamosan igen szélessé vált.
A Debreceni Egyetem Meteorológiai
Tanszéke 2009-ben kezdte meg a Hernádvölgy éghajlati és társadalmi-gazdasági
adottságainak vizsgálatát azzal a céllal,
hogy megállapítsuk a szél- és napenergia,
illetve a biomassza hasznosításához a
terület milyen potenciálokkal rendelkezik. A
kutatás eredményei döntés előkészítő céllal
a térség területhasználati-, környezeti-,
fejlesztési-, energia- és más stratégiák

kircsi.andrea@science.unideb.hu, 2lazar.istvan@science.unideb.hu,
vass.robert80@gmail.com
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kidolgozásához kívánnak hozzájárulni.
A kutatás keretében kísérletet tettünk
arra, hogy a Hidasnémeti határában felállított
20m magas mérőtornyon gyűjtött 2 év
hosszú széladatsor segítségével elvégezzük
a szélsebesség területi modellezését. Célunk
az volt, hogy szélklimatológiai vizsgálatok
mellett meghatározzuk a Hernád-völgyben a
domborzattal összefüggésben a szélpotenciál térbeli jellegzetességeit.

Mintaterület általános
klimatológiai bemutatása
A
Hernád-folyó
völgyéről
és
környezetéről számos földrajzi vizsgálata
látott már napvilágot (Frisnyák, 2006a,
Frisnyák, 2006b, Dobány, 2006) elemezve
a
társadalmi-gazdasági
lehetőségek
változását a táji –természeti adottságokkal
összefüggésben. A térség éghajlati leírásai
gyakran a völgy legdélebbi, szőlőtermő
területeinek hő-, napfény- és vízellátottságára
koncentrálnak (Nyizsalovszki, 2003, Boros,
2008). Néhány esetben a folyó vízjárását és
felszínformáló tevékenységét befolyásoló
csapadékadatok kerülnek bemutatásra
(Szabó, 1995, Blanka, V és Kiss, 2011). A

folyó Magyarországra eső alsó szakasza
klimatológiai szempontból összességében
egy kevésbé ismert tájegységünk, különösen a szélviszonyok tekintetében. Egy
mezoléptékű szélklimatológiai elemzés
nem könnyű feladat, mert egy-egy kisebb
tájegység területéről nagyon ritkán állnak
rendelkezésre hosszabb-rövidebb időszakra
visszanyúló közvetlen megfigyelési adatok.
A kutatási terület a az Északiközéphegységre jellemző éghajlati körzetbe
tartozik (Bartholy és Weidinger, 1997),
mely változatos mikroklímájú térségeket,
bő csapadékú - hűvös nyarú hegyvidéki, és
melegebb - szárazabb belső medencéket,
fennsíkokat is egyaránt magába foglal.
Péczely (1979) az ariditási index és a
vegetációs periódus átlagos hőmérsékletén
alapuló víz- és hőellátottságot jellemző
osztályozást alkalmazott Magyarország
éghajlati körzeteinek meghatározásához
(1. ábra). A Hernád-völgy északi területeit
mérsékleten hűvös - száraz, míg déli
területeit mérsékleten meleg – száraz
éghajlatban sorolta.
Magyarország kistájainak katasztere
(Dövényi, szerk., 2010) 1961-90 adatok
alapján
a
Hernád-völgy
éghajlatát
mérsékelten
hűvös
mérsékelten

1. ábra. Magyarország éghajlati körzetei
(Péczely, Gy 1979 után http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_
jellemzes/altalanos_leiras/)
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száraz kategóriába sorolja. Az évi
középhőmérséklet átlagos értéke déli
irányba növekszik. Az északi területeken
jellemző 9,0°C fokozatosan emelkedik 9,7
°C értékig. Az évi átlagos csapadékösszeg
ellenben déli irányba csökken: északon
átlagosan 610 mm, délen 580mm. Az évi
napfénytartam északon 1750 óra, délen
megközelíti az 1800 órát. A folyóvölgyben
elég nagy a ködgyakoriság.
Az
észak-magyarországi
régióban
a
meteorológiai
megfigyeléseinek
régióközpontja Miskolc. A 1961-90 évek
adatai alapján itt az évi középhőmérséklet
9,2°C, az éves csapadékösszeg 554
mm, míg a napsütéses órák száma 1767
óra. Az 1971-2000 adatok alapján az
évi középhőmérséklet 9,6°C, az éves
csapadékösszeg 533mm, a napsütéses órák
száma 1797óra.
Az Országos Meteorológiai Szolgálat a
Hernád- völgyben Hidasnémeti település
közelében a nyolcvanas években telepített
éghajlati állomást, mely a kilencvenes
évek óta észlelő nélküli automata

klímaállomásként működik. A mérések
kezdete óta még nem telt el olyan hosszú
idő, hogy 30-éves éghajlati normál
meghatározásra kerülhetett volna.
A Zempléni hegység, a Szerencsidombság illetve a Hernád és a Bodrog síkjára
vonatkoztatva az Országos Meteorológiai
Szolgálat éghajlati adatbázisa alapján
Havassy, A. és Németh, Á., 2007 munkája
mutat be értékes éghajlati adatokat (1.
táblázat).
1.táblázat. A Hernád-sík jellemző éghajlati
adatai (Havassy és Németh, 2007)

2. ábra. Az évi átlagos szélsebességek [m/s] és az uralkodó szélirányok Magyarországon (20002009)
(OMSZ: http://www.met.hu/eghajlat/magyarorszag_eghajlata/altalanos_eghajlati_jellemzes/szel/)
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A vizsgált régióban az éves átlagos
szélsebesség 2000-2009 adatok szerint
2-2,5m/s közzé esik (2 ábra) északészakkeleti szélirányok gyakoriak.

Anyag és módszer
Mintaterületünk
a
Kárpát-medence
tájbeosztása szerint (Hajdú-Moharos J. és
Hevesi A., 1997) a Sajó-Hernád-medence
középtájon belül található Alsó-Hernádvölgy kistáj magyarországi szakaszán
található (3. ábra).

3. ábra. A mintaterület földrajzi helyzete

A Hernád-folyó völgye hazánkban
északkelet-délnyugati irányban fut a
Cserehát és az Eperjes-Tokaji hegység
vonulatai között természetes kapcsolatot
építve az Északnyugati-Kárpátok és az
Alföld között. Földrajzi helyzete, domborzati
adottságai alapján feltételezzük, hogy
természetes útvonalat ad a Keleti-Beszkidek
irányából érkező légtömegeknek, és részt
vesz a hegységi és síkvidéki területek között
zajló helyi légcserében (Péczely, 1976).
Klimatológiai adatbázis
A szélklimatológiai kutatás céljára a
Hernád-völgy magyarországi szakaszának
északi részén felállítottunk egy 20m
magas mérőtornyot, melyen szélirányés szélsebességmérőket helyeztünk el
2 magassági szintben (10m és 20m).
A szélirányjelző a mérőoszlopon 10
m magasságban gyűjtött adatokat és
rendelkezésre állt a 20m magassági

szintben a szélsebesség szórása. Az állomás
Hidasnémetitől nyugatra, a település
határától kb. 500 m-re állt egy kisebb
dombon (3. ábra). Földrajzi koordinátái: É
sz. 48°30’, K. h. 21° 13’ tengerszintfeletti
magassága 175m.
Az adatgyűjtő 1mp mintavételezéssel 10
perces átlagokat állított elő. A szélsebességet
0.1m/s, a szélirány fok pontossággal került
rögzítésre. A mérések 2010. április 23-án
indultak és 2012. április 27-én fejeződtek
be, összesen 24 hónap időtartamban. A
mérőtorony ezt követően lebontásra került.
A statisztikai vizsgálatok megkezdése
előtt az adatokat ellenőriztük. Az adatsor
főként a téli hónapok zord időjárása miatt
nem voltak folyamatosak, adathiány 2010 és
2011 telén, december –február hónapokban
é s egyszer nyáron, 2010 júliusában voltak.
Az adathiányokat nem pótoltuk statisztikai
eljárással. Az ellenőrzés után átlagosan a
teljes idő 67%-ában állt rendelkezésünkre
széladat. A széladatok elemzéséhez,
megjelenítéséhez a Windographer 1.64
verzióját használtuk.
A
Vaisala
anemométerek
mérési
pontosságát kalibrációs eljáráson nem
ellenőriztük, így a mérések nem felelnek
meg az IEC 61400-12-1 (2005-12) szabvány
követelményeinek, az eredmények nem
használhatók fel ipari méretű szélerőmű
projekt előkészítése során, illetve banki
hitelbírálati eljárásnál.
Szélmodellezés módszere
A világ szélerő készleteinek feltárása
a
szélenergiát
hasznosítani
képes
technológia fejlődésével párhuzamosan
vált fontos kutatási területté. A szélenergia
hasznosításának elterjedését mai napig
befolyásolja a kihasználható potenciál kellő
mélységű feltártsága. Számos módszer
létezik
egy-egy
terület
szélenergiapotenciáljának felmérésére (Tóth, G
et al., 2001, Radics, K. 2004, Tar, K.,
2007). Általában felszíni szélsebesség
megfigyelések adataiból indulnak ki, amelyet
vagy önállóan kezelnek, vagy különböző
felszíni paraméterek (domborzat, érdesség,
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akadályok) ismeretében terjesztenek ki
horizontálisan, olyan térségekre, ahonnan
konkrét mérés nem áll rendelkezésre, illetve
vertikálisan a turbina tengelymagasságára.
A másik megközelítés, ha nagytérségű
modellezett szélsebesség adatokból indulnak
ki és mezoskálájú modellek segítségével
tárják fel egy kisebb régió szélenergia
potenciálját. A kapott eredmények mindig
függnek az alkalmazott mérési eljárásoktól,
a modellezéshez használt módszerektől, és
természetesen a választott időszaktól.
A szilárd felszín felett áramló levegő
sebességét számos erőhatás mellett a
külső és belső súrlódás, a domborzat, a
felszín érdessége és felszíni mesterséges
akadályok együttesen befolyásolják. Ha a
domborzat hatása elhanyagolható, akkor
az érdesség változást figyelembevevő
belső határréteg modellek jelentenek jó
megoldást (pl. WAsP modell). Komplex
domborzatú helyszínek esetén azonban
a turbulencia szempontjából dinamikus
megközelítés lehet alkalmasabb. A mérnöki
gyakorlatban CFD analízisen alapuló
modelleket
használnak
leggyakrabban
ennek a feladatnak a megoldására.
Windsim
A Hernád-völgyi szélpotenciál felméréséhez a norvég VECTOR AS által fejlesztett
CFD (Computational Fluid Dynamic)
analízisen alapuló szélfarm tervező eszközt,
a WindSim 5.1 EV verzióját alkalmaztuk.
A programcsomag alapját a PHOENICS
program adja, amely egy 3D Reynolds
átlagolású Navier-Stokes egyenlet megoldó
alkalmazás (Castro et al., 2003, Lopez
et al., 2007). A tömeg-, momentum- és
energiacserét leíró nem-lineáris mozgás-

egyenleteket a program iterációval közelíti.
A moduláris felépítésű modell több
lépcsőben jut el a domborzat által befolyásolt
átlagos szélsebesség térbeli eloszláshoz,
amely végeredményben meghatározza
a kiválasztott szélenergia hasznosító
berendezés várható energiatermelését (4.
ábra).
A program a digitális terepmodell
figyelembevételével
szélirányszektorokra
számítja turbulencia révén keletkező
gyorsulásokat
és
más
turbulencia
paramétereket. Az adott koordinátaponton
végzett szélmérések figyelembevételével
ezt követően szélirányszektorokra előállítja
a számított szélmezőt, melyből a szélirány
gyakoriság alapján súlyozott átlagot
készít, mely egy adott magassági szinten
rendelkezésre álló szélenergia potenciál
térképet adja eredményül. A modell alkalmas
a szélerőmű típusától függő várható éves
energiatermelés becslésére és a kapott
eredmények 3D megjelenítésére. Gyakorlati
cél a modell alkalmazásához, hogy tervezett
szélerőmű park egyes turbinái a potenciál
szempontjából optimális helyre kerüljenek.
Felhasznált digitális domborzatmodell
A WindSim modell futtatásának kiinduló
pontja egy digitális terepmodell. Kutatásunk
során az SRTM (Shuttle Radar Topography
Mission) adatbázisból származtatott terepmodellt használtunk, melyet az NGA
(National Geospatial-Intelligence Agency)
és a NASA által irányított nemzetközi
konzorcium készített 2000 februárjában
(Farr, T. G. et al. 2007). A nagyfelbontású
topográfiai felméréshez egy különlegesen
módosított
radarrendszert
használtak,
amely az Endeavour űrsiklón került

4. ábra. A WindSim programcsomag felépítése
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5. ábra. A szél területi modellezéséhez használt domborzatmodell

elhelyezésre. Mintaterületünk az N48 E021es jelű, 1x1 fok kiterjedésű 1201x1201
pixelt tartalmazó foktrapézon helyezkedik
el, mely 3 szögmásodperc felbontással
rendelkezik. (Timár, et al. 2003). Az adatok
*.hgt kiterjesztésű formátumban kerültek
letöltésre.
Az elkészült adatbázis átlagos vízszintes
pontossága Európában átlagosan 8,8
m, vertikálisan a magasság pontossága
pedig 6–8 m (Farr, et al. 2007; Gesch et
al., 2006). Magyarországi mintaterületek
SRTM adatbázisán az 1:10000-es méretarányú
topográfiai
szelvényekből
generált DEM segítségével is végeztek
összehasonlító pontossági vizsgálatokat
(Szabó és Szabó, 2010). Hazánkra
vonatkozóan megállapításra került, hogy
az SRTM adatbázis képpontjai megfelelően
georeferáltak, míg a vertikális pontosság, –
mely értéke függ a növényzet típusától, a
lejtők kitettségétől és azok reliefétől – akár
-2,5 m és +30 m között is változhat.
A kutatásunkhoz a 5. ábrán bemutatott
domborzatmodellből származtatott xyz
formátumú adatokat használtuk.

Fontos szélsebesség modellezésének
szempontjából, hogy az SRTM adatbázisban
a magassági adatok domborzat mellett
tartalmazzák az épületek, erdők és más
érdességi elemeket. Emiatt a WindSim
modell futtatásához így térben homogén
érdességi magasságot adtunk és más
formában nem vettük figyelembe a
felszínborítás érdességnövelő hatását.

Eredmények
Szélsebesség időbeli változása
A Meteosim Truewind széltrend elemzése
szerint (MeteosimTruewind, 2012) 80 m
magasságban egy 5km felbontású európai
regionális reanalízis adatsor alapján 2010
és 2012 áprilisa között 2010 júniusa és
decembere, illetve 2012 tavaszi hónapjai
voltak szelesebbek az 1997-2007 átlaghoz
képest. Alapvetően 2010-hez és hosszabb
időszakhoz viszonyítva is 2011 évi átlagos
szélsebesség markánsan elmaradt Európa
keleti, déli területein a sokévi átlagtól
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(3TIER, 2012), mely hatással volt a szélből
termelt áram mennyiségére. 2011-ben
főként az rendkívül nyugodt időjárású őszi
hónapokban és főleg az utolsó negyedév
szélteljesítménye 20%-kal volt alacsonyabb
a megszokottnál.
A Hidasnémetei közelében végzett
szélmérési expedíció 24 hónapja alatt az
átlagos éves szélsebesség 2.96 m/s és 3.37
m/s volt 10 és 20 m magasságban. A havi
átlagos értékek alapján főként a tavaszi és a
jellemzően csapadékosabb júniusi hónapok
voltak erősebben szelesebbek.
A szélsebesség napi menete völgyi
típusra jellemző vonásokat mutat, azaz a
mérési magasság miatt a szélerősödése
a nappali felmelegedéssel párhuzamosan
zajlik (6. ábra). A nap folyamán átlagosan
a 14-15 óra közötti periódusban erősödik
meg a szél.

eloszlás maximum likelihood és legkisebb
négyzetek módszerek szerinti közelítését. A
Weibull eloszlás két paramétere, „k” alakés „c” skálaparamétere 10m magasságban
rendre 1.3 m/s és 3.2 m/s, míg 20m-en 1.6
m/s és 3.7 m/s.

7. ábra. Szélsebesség eloszlás 10 m
magasságban Hidasnémeti mérőtornyon mért
adatok alapján

6. ábra. A szélsebesség napi átlagos változása
Hidasnémeti szélmérőtorony adatai alapján
10m és 20m magasságban

Szélsebesség eloszlás
A 2 év hosszú 10 perces átlagokból
álló szélsebesség idősor elemzéséhez
elkészítettük ezen adatok gyakorisági
eloszlását.
A
mérnöki
gyakorlatban
leggyakrabban Weibull eloszlással közelítik
a megfigyelési adatokat. A 7. és 8. ábrán
bemutatjuk a 10 m és 20 m magasság
szélsebesség eloszlását, illetve a Weibull

8. ábra. Szélsebesség eloszlás 20m
magasságban Hidasnémeti mérőtornyon mért
adatok alapján

Az eloszlásokat szemlélve szembeötlő
a 1-2 és 3-4 m/s szélsebesség kategória
magas aránya. A közel 105000db 10 perces
átlag közel fele tartozott ebbe a kategóriába.
Nem éri el a 10%-ot a 4-5 m/s kategória és
5 m/s feletti szélerősség az esetek alig egy
tizedében fordul csak elő.
A legnagyobb szélsebesség a mérési
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időszakunkban azonban volt, hogy elérte
a10m-en a 15.5 m/s, 20 m-en a 18.5m/s
értéket.
A talajközeli szélsebesség nem túl
magas a Hernád-völgyben, azonban nagyon
kis indítási sebességű eszközökkel ez a
szélsebesség-potenciál is kihasználható. A
másik lehetőség, ha nagyobb magassági
szintek légmozgásaiban rejlő energia
kihasználására törekednek.
A
szélklimatológiai
vizsgálatok
megkezdése előtt már feltételezhető

volt, hogy a folyóvölgy befolyásolja
a
légmozgásokat.
A
Hernád-völgy
országhatárhoz közel eső részén az
északias és a vele ellentétes déli szélirány
a leggyakoribb (9. ábra). A délnyugati és
délkeleti irány a Cserehát, míg a keleti a
Tokaj-Eperjesi hegység vonulatai miatt
kisebb gyakoriságúak.
A 16 szélirány gyakorisága és ezen
szektorok szélsebesség eloszlása alapján
egyértelműen főként Kassa felöl fújó szél
volt az uralkodó szélirány Hidasnémetin.

9. ábra. Szélsebesség eloszlás 16 szélirány
szektorban Hidasnémeti mérőtorony esetében
(2010.04.23-2012.04.27)

10. ábra. Szélsebesség eloszlás 16 szélirány
szektorban Kassa repülőtéren
(2009.05.01-2010.04.30.)

11. ábra. A 10 m mért szélsebesség
irányeloszlása Hidasnémetin

12. ábra. A 20 m mért szélsebesség
irányeloszlása Hidasnémetin
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13. ábra. Szélpotenciál földrajzi eloszlása 50 m magasságban

Méréseinket megerősítik a Kassa repülőtérről
származó 1 évvel korábban, 2009. május és
2010. április közötti napi szélsebesség és
szélirány adatsor alapján készített szélrózsa
(10. ábra).
A saját méréseink esetén elég magas
számban megjelent az északnyugati
szélirányszektor is, amely akár a mérőhely
környezetének adottságaival, akár a
méréseink pontosságával is összefüggésben
hozható. Az ÉNY irány azonban igen kis
energiatartalmú.
A szélsebesség irányszektor szerinti
eloszlását tekintjük a 11. és 12. ábrán,
akkor látható, hogy észak- északkeleti
és dél-délnyugati irányok felöl fújó
szelek erősebbek. Ezen irányokból fújó
szelek a legnagyobb energiatartalmúak.
A szélenergia hasznosító berendezések
elhelyezésekor ezen irányok kitüntetett
szerepet kaphatnak.
Egy terület szélpotenciáljának felmérése során a turbulenciai jellemzői
is kulcsfontosságúak, többek közt a
hasznosító berendezések választásához

és élettartalmának becsléséhez nyújtanak
információt. A szélsebesség szórása alapján
számított turbulenciaintenzitás akkor a
legnagyobb, ha a szél 135 DK és 270 NY
szélirányszektor felöl fúj.

Szélsebesség területi képe
A Hidasnémeti határában elhelyezett
szélmérőtorony szélirány és 16 szélirányszektorra
számított
sebességeloszlása
alapján a WINDSIM modell segítségével
3 magassági szintre, (50 m, 80 m és 110
m) állítottunk elő szélpotenciál térképet.
A numerikus modellt térben korlátozott
gridszámmal futtattuk, a modellezett
terület a mérőtoronytól égtájanként 40-40
km távolsági terjedt, így az a határon túlra
is kiterjedt. Figyelembe vettük a környék
összes jelentős légmozgást befolyásoló
domborzati elemet, a keleti oldalon a teljes
Tokaj-Eperjesi hegységet, északnyugaton
a Szlovák érchegység 1000 m fölé nyúló
vonulatait, a Kassai medencét és a Hernád
völgy szinte teljes egészét.
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14. ábra. Szélpotenciál földrajzi eloszlása 80 m magasságban

15. ábra. Szélpotenciál földrajzi eloszlása 110 m magasságban
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Az eredménytérképek verifikációját még
nem tudtuk megvalósítani, a becslések
tájékoztató jellegűek.
Az 50 m magasságra számított
szélsebesség térbeli helyzete alapján (13.
ábra) látszik, hogy a mélyen fekvő Kassai
medence, a Hernád-völgy magyarországi
szakasza
szélárnyékba
kerül,
ezért
mérsékleten szeles, hiszen csupán a
legmagasabb tengerszintfeletti magasságú
hegyvonulatok régiójában emelkedik a
szélsebessége éves átlagban 5 m/s fölé.
Ettől függetlenül a Hernád völgy Encstől
délre eső alluviuma és a völgy nyugati,
Cserehát felöli oldala látszik alkalmasnak
szélenergia hasznosításra. A legnagyobb
szélerősséget hazánkban Hejce és Vilmány
térségéhez közeli hegycsúcsok felett
találjuk.
A 80 m és 110 m magasságra készített
széltérképek igen hasonlóak (14. és
15. ábra), ellenben átlagok a magasság
növekedésével
párhuzamosan
nem
nőttek jelentősen. A Hernád-völgy nem
a legszelesebb vidéke hazánkban. Itt
100 m közeli tengelymagasságban lehet
akár iparméretű szélerőművek számára
is elegendő szélpotenciál. A háztartási
méretű szélenergia hasznosító eszközök
számára
alacsonyabb
magasságban
van hasznosítható potenciál, azonban
beszerzéskor különösen fontossá válik,
hogy éves átlagban 2-3 m/s erejű
szélsebességkategória
kihasználására
alkalmas eszközök kerüljenek kiválasztásra.

Következtetések, javaslatok
• A 2010.04.23 és 2012.04.27 között
Hidasnémetiben végzett szélmérések
alapján 2011 év szélteljesítménye
elmaradt a sokévi átlagtól.
• A szélsebesség napi változása szerint
14-15 óra körül tapasztalhatunk
szélerősödést.
• A szélsebesség gyakorisági eloszlása
10 m és 20 m magasságban annyiban
különbözött, hogy alacsonyabb szinten
sokkal nagyobb, akár 15%-ot is elérheti

•

•

•

•

•

a szélcsend gyakorisága. Alapvetően 10
m-en a 1-2 m/s , 20 m-en 3-4 m/s a
leggyakoribb szélsebesség.
A szélsebesség eloszlást Weibull
eloszlással
közelítettük.
Az
eloszlás
sebességdimenziójú
alakparamétere10m–en k=1.3 m/s és
c=3.2 m/s skálaparamétere, 20 m-en
k=1.6 m/s c=3.7 értéknél mutatott
legjobb közelítést a mért adatainkhoz.
A Hernád-völgy országhatárhoz közel
eső részén az északias és a vele
ellentétes déli szélirány a leggyakoribb.
A legnagyobb szélsebesség az északészakkeleti és dél-délnyugati szektorhoz
tartozik, mindkét magassági szinten.
A szélsebesség szórása segítségével
számított turbulenciaintenzitás akkor a
legnagyobb, ha a szél DK és NY irányból
fúj.
Az 50 m, 80 m és 110 m magasságra
készített
szélsebesség
eloszlást
bemutató térképeket alapján a Hernádvölgy tartósan a környező hegységkeret
szélárnyékába kerül. A szélirány
eloszlással súlyozott modell esetén a
folyóvölgy magyarországi szakaszának
északi részén mindössze 2.8-3 m/s,
míg déli területein 3.5-4m/s az éves
átlagos szélsebességet kaptunk 50-110
m magasságban. 50 m magasságban
a
légmozgások
energiatartalma
viszonylag alacsony, közel 60 W/m2. A
modellezett értékek verifikációjára még
nem volt lehetőségünk, a becsléseink
tájékoztató jellegűek.
A Hernád völgy Encstől délre fekvő
szakasza és a völgy nyugati, Cserehát
felöli
oldala
látszik
alkalmasnak
szélenergia hasznosításra. A legnagyobb
szélerősséget Szlovákia 1000 m fölé
nyúló hegycsúcsai és hazánkban
Hejce és Vilmány térségéhez közeli
hegycsúcsok felett találjuk. Itt 100
m magasságban akár iparméretű
szélerőművek számára is elegendő
szélpotenciál állhat rendelkezésre.
A háztartási méretű szélenergia
hasznosító eszközök számára fontos
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az alacsony indítási szélsebesség. Az
eszközöknek képesnek kell lenniük arra,
hogy névleges teljesítményüket már
igen alacsony, akár 3-5 m/s elérésekor
le tudják adni.
• Az uralkodó szélirány egyértelműen
az északi, ennek a nagy gyakoriságú
és nagy energiatartalmú szélnek a
kihasználása lehet reális.
• Az szélenergia hasznosító eszközök
telephelyének
kiválasztásakor
természetesen figyelembe kell venni
mind a természetvédelmi, tájképvédelmi
és más műszaki, pénzügyi szempontokat
is, hogy a megfelelő minőségű és
komolyan
előkészített
projektek
sikeresek legyenek és hozzájáruljanak a
térség gazdaságának fejlődéséhez.
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Az energetikai célú biomassza
hasznosításának társadalmi-gazdasági
kérdései a Hernád-völgyben
Dr. habil. Bai Attila*
DE–AGTC–GVK, Vállalatgazdaságtani Tanszék
Bevezetés
A
Hernád-völgye
egyike
hazánk
legelmaradottabb térségeinek, társadalmi,
infrastrukturális és gazdasági szempontból
egyaránt. A meghatározó szektor a
mezőgazdaság, mely azonban alacsony
jövedelmezőségi viszonyok és kockázatos
értékesítési feltételek mellett működik a
térségben. Ugyanakkor jelentős tartalékok
léteznek a bio-energetikai szektorban, mind
az energetikai beruházások, mind a helyi
alapanyag-termelés vonatkozásában.
Hároméves kutatásunk során statisztikai források, valamint saját adatgyűjtés
alapján feltártuk a vizsgálatunk tárgyát
képező települések legfontosabb gazdasági-társadalmi adatait, valamint az erdészeti
és a mezőgazdaság növénytermesztési
főágazatában képződő biomasszára vonatkozó településsoros adatokat. Utóbbiak
nagyságából és térbeli elhelyezkedéséből
olyan mintaprojektekre tettünk javaslatot,
melyek nagy valószínűséggel gazdaságosan
működtethetők lennének, a legnagyobb
hozzáadott érték előállítására alkalmasak és
képesek ennek legnagyobb részét helyben
tartani. Bemutatjuk ezen mintaprojektek
becsült gazdasági jellemzőit, valamint a térségben potenciálisan felhasználható helyi
fitomassza-mennyiséget és ennek gazdasági értékét is.

*abai@agr.unideb.hu

Gazdasági-társadalmi
vizsgálatok
A vizsgált térség társadalmi-gazdasági
jellemzőit, valamint a megyei, régiós és
országos átlagadatokat az 1. mellékletben
mutatjuk be. A legfrissebb beszerezhető
(2008-ra és az azt megelőző időszakra
vonatkozó) adatok a következőket mutatják:
1. Az összességében kedvezőtlen gazdasági adottságok ellenére is 1990. óta
mindössze 1 %-kal csökkent az itt élők
létszáma, ami jóval alacsonyabb bármelyik nagyobb térség hasonló adatánál.
Ennek oka az, hogy - az országos tendenciákkal ellentétben – itt még a 18
év alatti korosztály létszáma jelentősen
(6,6 %-kal) felülmúlja a 60 év felettiekét. A népesség elvándorlása viszont
jóval meghaladja mind a megye, mind
a régió átlagát, szakképzettségük is
minden vonatkozásban elmarad a térségi átlagadatoktól, ami elsősorban az
olcsó, szakképzetlen munkaerőt igénylő
iparágakkal használható ki.
2. A foglalkoztatási adatokat vizsgálva
szembetűnő a mezőgazdasági vállalkozások számának kimagasló értéke,
melyek elsősorban kisvállalkozások, de
nagy szerepet töltenek be a helyi foglalkoztatásban. A nemzetgazdasági
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ágak arányaiban több, mint kétszeres a
mezőgazdaság szerepe az országoshoz
képest, a vállalkozások több, mint fele
működik ebben a szférában. Mivel a
mezőgazdasági kistermelés hozzáadott
értéke más nemzetgazdasági ágaknál
alacsonyabb, jövedelmezősége ingadozó, emberi erőforrásigénye viszont jelentős, ez magyarázza a népesség kedvezőtlen jövedelmi helyzetét
is. Szembetűnő a turizmus alacsony
részaránya, ami viszonylag alacsony
tőkeigénnyel jelentős tartalékot jelenthet a későbbi fejlesztésekben. A
munkanélküliek aránya az országos
érték háromszorosa, közülük csak
minden 15. jogosult járadékra, több,
mint felük tartósan munkanélküli és az
országos átlag ötszörösét részesítik az
önkormányzatok rendszeres szociális
támogatásban, ami nagymértékben lecsökkenti az energetikai fejlesztésekre
költhető forrásokat, ám a közmunka
révén a vágástéri apadék felszedésében
tartalékot is jelenthet.
3. Az infrastruktúra vonatkozásában az
egészségügyi alapellátás (háziorvosok, gyógyszertárak, fiók-gyógyszertárak) megfelelnek az átlagadatoknak,
valószínűleg azért, mert be kell tartani
az ezek számával kapcsolatos törvényi előírásokat is. A könyvtárak és
mozik esetében kifejezetten kedvező
az ellátottság, amit a fiatalok nagyobb
aránya is indokolttá tesz. 3 kórház és
2 felsőoktatási intézmény található a
vizsgált térség körzetében, előbbiek átlagosan 28, utóbbiak átlagosan 42 kmre fekszenek, de előfordulnak 52, illetve
65 km-es távolságok is. Ennek veszélye
már csak azért sem lebecsülendő, mert a
személyautók száma mintegy 40 %-kal
marad el az országos átlagadatoktól,
átlagosan 6 emberre jut egy gépkocsi.
A kórházak és felsőoktatási intézmények jelentősége azonban természetesen nem egyforma, hiszen elenyésző az
utóbbiban résztvevők aránya. Az újonnan épített lakások száma a népesség

arányához – és különösen a meglévő
lakások számához - képest nagymértékben meghaladja a megyei és régiós,
kisebb mértékben pedig az országos
fajlagos adatokat is. Ez valószínűleg
a szociális lakásépítéseknek, illetve –
kisebb részben és csak egyes településeken – a hétvégi házak építésének
tudható be. A lakások infrastrukturális
ellátottságánál a hulladékgyűjtés és
a villamos hálózatba bekötött lakások
megfelelnek az országos adatoknak,
a víz-, csatorna- és földgázvezetékek
kiépítése jóval kedvezőtlenebb. Utóbbi
kettő viszont lehetőséget is nyújt és indokolttá teheti a hőenergetikai fejlesztéseket.
4. A jövedelmi viszonyok tekintetében igen
nagy a lemaradás nemcsak az országos, hanem a régiós és megyei adatokhoz képest is, ami részben feltehetően
a szürkegazdaság, valamint kalákajellegű munkák nagyobb arányának is
köszönhető. Rendkívül nagy (mintegy
négyszeres) a települések átlagjövedelmeinek szórása: míg az encsi adatok
(611 eFt/fő) lényegesen meghaladják
az országos átlagot (577 eFt/fő) is,
Hernádcécén ez az érték mindössze 155
eFt/fő.
Lényeges kiemelni, hogy Tóth (2011)
kérdőíves vizsgálatai alapján ezen települések 50-90 %-án (energiaforrástól függően)
a megújuló energiaforrások alapfokú ismerete nem éri el a 20 %-ot, tehát a megvalósuló bioenergetikai projekteknek nemcsak a
gazdasági, hanem az ismeretterjesztő hatása sem elhanyagolható.

Növénytermesztési energetikai
potenciál
A térségben a természeti adottságok
lehetővé, a társadalmi adottságok pedig
szükségszerűvé teszik a mezőgazdasági,
vagy erdészeti alapanyagokra alapozott
hőenergia-előállítást,
bio-fűtőmű,
bioerőmű, vagy lakossági (egyéni) felhasználás céljára. A többi bioenergetikai eljárást a
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következők miatt tekintjük kevésbé perspektivikusnak:
• Bio-tömörítvények (biobrikett, tűzipellet): jelentős többlet-beruházást és
többlet működési költséget (főleg villamos áram) igényelnek, ugyanakkor
helyi felhasználásuk nem ésszerű,
hiszen olcsóbb módon (közvetlen eltüzeléssel) is megoldható lenne, különös tekintettel az önkormányzatok
és alakosság jövedelmi helyzetére. A
térségben nem képződik koncentráltan jelentős mennyiségű fűrészpor, a
szalmából előállítható agripellet rosszabb minőséget, ugyanakkor olcsóbb
árat eredményezhet, ami önkormányzati intézmények fűtését esetleg indokolhatja.
• Biogáz: a jelentős beruházásigény mellett itt is hiányzik a helyben, nagy mennyiségben jelen lévő, egységes technológiával felhasználható szervesanyag
(szennyvíz, szilárd szerves hulladék,
állattenyésztésben képződő trágya). Az
energianövényként számításba vehető
növényeknek (silókukorica, cukorrépa)
nemcsak a jelenlegi, hanem a potenciális termőterülete is alacsony, nem
teszi lehetővé a megfelelő üzemi méret
elérését.
• Bio-üzemanyagok: nyersszesz, vagy
repceolaj előállítására, illetve már
működő üzemek beszállítására vehetők
számításba. Jelenleg a legközelebbi
üzemek Szabadegyházán (bioetanol), illetve Mátészalkán (biodízel) működnek,
mindkettő jelentős távolságra. A
jelenlegi Nemzeti Megújuló Energetikai Cselekvési Terv alapján a biodízelelőállításban nem várható nagymértékű
előrelépés, a bioetanol-üzemek pedig
várhatóan a Duna mellett (Dunaföld-

vár, Mohács) fognak megépülni, figyelembe véve a folyami szállításban rejlő
lehetőségeket is.
Bio-energetikai vizsgálatainknál – figyelembe véve a biogáz-előállítás megvalósításánál leírtakat – csak a növényi eredetű
alapanyagokra végeztünk vizsgálatokat és
figyelmen kívül hagytuk a lakossági szférában, valamint állattenyésztésben képződő
szerves hulladékokat. Mindezek a térségben
jelentős mennyiségben képződnek, energetikai hasznosításuk azonban jelenleg jóval a
lehetőségek alatt marad.
Az energetikai potenciálban rejlő
lehetőségeknél a mezőgazdasági és erdészeti területek településsoros megoszlását és vetésszerkezetét vettük számításba. Mindezek központi adatbázisból nem
álltak rendelkezésre, azonban az Erdészeti
Hivatal és a falugazdász hálózat munkatársainak köszönhetően mégis pontos, területre vonatkozó adatokkal tudtunk felhasználni. A hozamok vonatkozásában csak az
erdészeti adatok állnak rendelkezésünkre,
azonban országos, valamint megyei, több
évre vonatkozó termésátlagok alapján itt
is reális képet tudunk adni a térségben
rendelkezésre álló szántóföldi, valamint
gyümölcsösökben és szőlő művelési ágban
képződő biomassza nagyságáról, valamint
eloszlásáról. Összességében a vizsgált térségben a következő nagyságú területek és
biomassza-mennyiségek vehetők elméletileg számításba a bioenergetikai potenciál
meghatározásában (1. táblázat).
Mindez azonban a gyakorlatban –
elsősorban a betakaríthatóság és az egyéb
hasznosítási lehetőségek miatt - teljes
egészében nem vehető számításba, a gyakorlati potenciál becslését a következőkben
mutatjuk be.
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1. táblázat: A vizsgált térség bioenergetikai potenciálja

*a tavaszi árpa kivételével
**az olajnövények és a gabonafélék (a tavaszi árpa kivételével)
Források: saját adatgyűjtés (erdészeti összes adat, valamint területi adatok,
www.aki.gov.hu (szántóföldi hozamadatok), Pintér et al, 2009, nyesedék-, venyige-hozamok).

Erdészeti potenciál
Az erdészeti faapríték mennyiségét és
eloszlását az erdészet kivágási terve, az illegális fakitermelés és az erdőkben maradó
vágástéri apadék befolyásolják. Az első
évenként eltérő mennyiséget jelent, a másodikra rendkívül eltérő becslések ismertek,
a harmadik viszont alkalmas lehet a munkanélküliség kezelésére és a téli olcsó (esetleg kvázi támogatásként ingyenesen biztosítható) tüzelő biztosítására is. Mindezek
miatt jelen számításainkban a különböző
fafajok folyónövedékéből indultunk ki, feltételezve, hogy ugyanennyi fa kitermelése
és részben energetikai hasznosítása még
nem veszélyezteti a fenntartható energiagazdálkodást. Számításainkat elvégeztük
különböző nedvességtartalmakra (35, 25, illetve 15 %, legutóbbi már legalább kétéves

tárolást igényelne), valamint a különféle
választékokra is. Erdészeti adatok alapján a
tűzifa mennyiségét 47 %-kal, az apadékot
11 %-kal, míg az energetikai hasznosításból
kieső ipari fa mennyiségét 42 %-kal vettük
számításba.
Az erdészetek esetében az üzemszerű
fakitermelés kizárólag a gazdasági célú
erdőket érintheti. A potenciálisan itt
előállítható famennyiség elvileg 13,3 ezer t/
év-re becsülhető, a potenciális energiamennyiség a felhasználáskori nedvességtartalom függvényében elérhetné a 173-200
TJ-t, ami (hatásfok függvényében) képes
lenne ellátni egy 1,8-2,1 MWe villamos kapacitású kiserőmű folyamatos működését.
Természetesen ebből gyakorlati szempontból elsősorban a tűzifa vehető számításba (6,1 ezer t/év, 81-94 TJ/év), mely
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egy 4,5-5 MW hőkapacitású fűtőművet
tudna működtetni a téli időszakban, vagy
elegendő lenne mintegy 1000 db, 100 m2es (átlagos méretű), átlagos hőszigetelésű
lakóépület éves fűtéséhez, ami a térség
lakóépületeinek egytizedét jelentené. A
térségre ugyan jellemzőek a rosszabb
hőszigetelésű házak, ám ezek alapterülete
is kisebb, így ezen hatások kiegyenlíthetik
egymást. Az erdőkben maradó mintegy 1,6
ezer t/év apadék eltüzelése még 19-20 TJ/
év tartalékot jelenthet, elsősorban az egyéni fűtésben (200-250 lakás).
A fafajok közül összes hozamok és
fajlagos hozamok tekintetében is a térségben kiemelkedő a tölgy, a bükk és az akác
jelentősége, melyek együttesen a teljes
faanyag mintegy 72 %-át biztosítják, átlaghozamuk is 10-20 %-kal haladja meg
az átlagot. Mindezek alapján elsősorban

ezen fajok biztosíthatnák hosszú távon a
tüzelőanyag-ellátást, azonban tervezésüket
megnehezíti igen eltérő élettartamuk. Az
iparszerű hasznosításra elsősorban azok
a települések vehetők számításba, melyek jelentősebb gazdasági hasznosítású
erdőterülettel rendelkeznek és lehetőleg a
fenti fajokkal. Ipari nagyságú üzem telepítésére ilyen szempontból, a szállítási költségek minimalizálása érdekében elsősorban
Hidasnémeti és Kéked, vagy pedig egy 7
települést magában foglaló térség (rajtuk
kívül Abaújvár, Gönc, Hernádszurdok, Zsujta, Tornyosnémeti) lenne javasolható (2.
táblázat). Az itt található faanyag elvileg
kiegészíthető lenne fásszárú mezőgazdasági
melléktermékekkel (venyige, nyesedék),
ám ezek a fenti települések egyikén sem
képződnek, így nem vehetők számításba.

2. táblázat: A közösségi célú faapríték-felhasználásra javasolt települések, illetve térség

* A Hidasnémetit és Kékedet, valamint a környező 5 települést magában foglaló térség

Az apadék mennyisége bár jelentős, de
begyűjtése bizonytalan és úgy véljük, hogy
elsősorban szociális célokat szolgálhatna
a rászoruló lakosság részére az ingyenes
begyűjtés biztosításával, egyúttal elvileg
csökkenthetné a falopások okozta veszteséget. Ebből következően ez a 827 t-ra
becsülhető apadék-mennyiség elsősorban
az egyéni tüzelésben hasznosulhatna.
A tűzifaként számításba vehető famennyiség apríték formájában viszont jól
hasznosítható lenne a közösségi felhasználásban. Ennek a térségnek a területén található együttesen a vizsgált térség erdészeti
potenciáljának több, mint a fele, a szállítási
távolság viszont egy központi, Gönc északi részén megvalósuló bio-energetikai
üzem esetén nem érné el a 10 km-t, mely

lehetővé tenné a gazdaságos beszállítást. A
3,5 ezer t/év famennyiség egy 2,5-3 MWth
fűtőmű, vagy egy 0,5 MWe minierőmű
működtetéséhez elegendő.
A mezőgazdasági
(növénytermesztési) potenciál
A szántóföldeken képződő biomassza
mennyisége többszöröse - csak a melléktermékek mennyisége is négyszerese - az
erdészeti biomasszának. Ennek minősége
azonban – a nyesedék és venyige kivételével - nagymértékben eltér attól, kizárva
ezzel az együttes felhasználást. Bár a potenciális mennyiség hatalmas, ám az energetikai hasznosításnak jóval korlátozottabbak a feltételei, hiszen a főtermékek
alapvetően élelmezési és takarmányozási
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célokat szolgálnak, míg a melléktermékek
elsősorban a talajerő-utánpótlásban, kisebb
részben pedig az állattenyésztésben (alomként) hasznosulnak. Mindezek miatt számításainkban csak azokat a főtermékeket
vettük figyelembe, amelyek termesztése
nem speciális élelmezési-takarmányozási
célú - bioetanol-alapanyagként a gabonaféléket, biodízel-alapanyagként az olajnövényeket. A gabonafélék közül figyelmen
kívül hagytuk a tavaszi árpát, melynek termesztése kifejezetten sörgyártás céljából
történik. Melléktermék-hasznosítás céljára
ugyanezen növények szalmáját, szárát,
csutkáját, maghéját vettük számításba,
valamint a szőlőkben és gyümölcsösökben
képződött venyigét és nyesedéket, melyek
részaránya mind a vetésszerkezetből, mind
a mezőgazdasági biomassza-hozamból
elenyésző (1-2 %). A szántóföldi növények energetikai hasznosítása viszont a vetésterület 75 %-át érinthetné.
A fő- és melléktermékként rendelkezésünkre álló biomassza-mennyiség
kiszámításához rendelkezésünkre álltak a
2011-es vetésszerkezeti adatok, ám a fajlagos hozamok esetében becsléseket kellett
alkalmaznunk.
A mezőgazdasági főtermékek potenciális mennyisége
A főtermékek vonatkozásában az országos és megyei szintű adatokból, valamint a
2011-es, illetve 2007-2011 közötti évek termésátlagából indultunk ki az AKI adatbázisa
alapján. Ez alapján a következő megállapítások tehetők:
• Hosszabb távon a megyei termésátlagok ismeretében a tritikálé és az őszi
árpa jóval kedvezőbb hozamokkal (+24
%, ill. +7 %) termeszthető, mint az
országos átlag. A meghatározó növények közül az őszi búza, a kukorica és
a napraforgó hozameredménye gyakorlatilag az országos átlaggal megegyező,
míg a többi vizsgált növénnyel (különösen a repcével) lényegesen alacsonyabb hozamok érhetők el.
• A 2011-es évjárat a rozs kivételév-

el minden vizsgált növény részére
kedvező volt. A kukorica és tritikálé
esetében a termésátlag növekedése, a
rozsnál pedig a csökkenése a megyében
lényegesen meghaladta az országos átlagot, a többi növénynél a különbség
hibahatáron belül mozgott.
• A térségi várható hozamok megállapításához mindkét időszak (2011, 20072011) megyei átlagát felhasználtuk,
így a várható hozameredmények nagy
biztonsággal a megadott intervallumon
belülre várhatók.
A várhatóan betakarítható 16,1 ezer
t olajnövény mintegy 6,3 millió l biodízel
alapanyagául szolgálhatna elméletileg. A
folyamat során kb 9,6 ezer t olajmag-dara és 600-700 t ipari minőségű glicerin is
képződik.
Figyelembe véve azonban, hogy az
olajmag-termés mintegy 68 %-a napraforgó, a szabványminőség eléréséhez azonban legfeljebb 30-35 %-os arányban lenne
keverhető a repceolajhoz, ezért ez a viszonylag kis üzemméret sem valósítható meg
hagyományos technológiával. Emiatt úgy
gondoljuk, hogy biodízel-üzem létesítése
nem indokolt a térségben, legfeljebb alapanyag-beszállítóként lehetne részt venni
a folyamatban, a piaci viszonyok függvényében, lehetőleg a legközelebbi biodízelüzem, Mátészalka irányába.
A gabonafélék mennyisége lényegesen
meghaladja az olajnövényekét (42,1 ezer t),
ennek azonban a leghatékonyabb és legolcsóbb hazai bioetanol-alapanyag, a kukorica,
csak kevesebb, mint egynegyedét (10,4 ezer
t) teszi ki. Az utóbbiból előállítható bioetanol-mennyiség (technológiától függően
2,8-3,3 ezer t = 3,6-4,1 millió l) egy nagyságrenddel elmarad a versenyképesnek
tekinthető és hazánkban működő, illetve
tervezett üzemek méretétől, valamint a
térségben az olcsóbb szállítási módok
(vízi, vasúti) sem adottak. Emiatt szintén
a beszállítói pozíció tűnhetne indokoltnak,
ám ezen kívül egy másik lehetőség is javasolható, a jelenleg is kiemelten támogatott
ún. „magyar modell”. Ennek lényege, hogy
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egy olyan mezőgazdasági üzem integrálná
a kukorica-felvásárlást, amelynek minél
nagyobb állatállománya (lehetőleg szarvasmarha, vagy sertés) van. Az üzemben a kukoricából 10-12 % etanol-tartalmú nyersszeszt állítanának elő és ezt szállítanák be
egy nagykapacitású etanol-üzembe további
desztillálásra. A melléktermékként képződő
WDGS (nedves törköly) lényegében szárítás
és tárolás nélkül feletethető lenne a helyi
állatállománnyal, jelentős takarmány- és
szállítási költséget takarítva meg. Az itteni
alapanyagbázison előállítható bioetanol
melléktermékét mintegy 800-1000 tejelő
tehén lenne képes teljes egészében elfogyasztani.
Az összes gabonaféle (a tavaszi árpa
kivételével) etanollá alakítása mintegy 16,2
millió l-es kapacitást lenne képes ellátni
alapanyaggal, itt azonban a WDGS helyi és
azonnali feletetése jelenthet korlátot.

A mezőgazdasági melléktermékek
potenciális mennyisége
A melléktermékek rendelkezésre álló
mennyiségét nagymértékben befolyásolja
a betakarítógépek kapacitása, a betakarítással egyidőben végzett egyéb munkák
kapacitásigénye, a termelés intenzitása
– minősége pedig a nedvességtartalom
és a szennyezettség miatt bizonytalan. A
napraforgószár esetében a kialakulatlan
technológia, a kukoricaszárnál a tárolás
optimális módjának megválasztása is problémát jelent. A helyi energia-ellátásra
ugyanakkor legjobban a melléktermékek
hasznosíthatók, hiszen kicsi energia-tartalmuk és piaci értékük miatt nagy távolságra
nem gazdaságos a szállításuk, ugyanakkor
költségeik csak a szállításból, tárolásból,
kezelésből és felhasználásból tevődnek
össze. A mennyiség becslésére a következő
szakirodalmi adatokat használtuk fel (3.
táblázat).

3. táblázat: A figyelembe vett melléktermékek legfontosabb jellemzői

(KSH, 2011, AKI, 2011, BITESZ, 2008; Juhász, 2009; Popp J. at al, 2011, Marosvölgyi, 2002; Barkóczi-Ivelics, 2008, Fábián, 2008 in Pintér G, 2012, Bai, 1998)

A gabonaszalma országos szinten
és a vizsgált térségben is meghatározó
jelentőségű melléktermék, ezért becslésére többéves AKI adatsorokat használtunk
fel. Ennek Borsod-Abaúj-Zemplén megyére
vonatkozó következtetései az alábbiakban
foglalhatók össze:
• A kalászosok területének jellemzően 68
%-án (51-80 %) takarítják be a szalmát
az utóbbi években, ami mintegy 10
%-kal alacsonyabb, mint az országos
átlag.

• A kalászosok termésátlaga és a szalmahozam között azonban csak gyengeközepes összefüggés (r=0,5) tapasztalható.
• Átlagosan 2,5 t/ha a szalmatermés,
mintegy 17 %-os (0,43 t/ha) átlagos
ingadozással. A szalmahozam közel 0,5
t/ha-ral magasabb, mint az országos átlag és ingadozása is alacsonyabb.
• A szalmahozam, a szalma betakarított
területe és a szalma-betakarítás aránya
12-16 %-os mértékben szóródik, mely
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4. táblázat: A szalma és a kalászos gabonák legfontosabb termesztési adatai Borsod-Abaúj-Zemplén
megyében

(www.aki.hu 2012)

jellemzően felülmúlja az országos átlagot (4. táblázat).
A vizsgált térségben a 2011-es vetésszerkezettel és az előzőekben bemutatott termésátlagokkal kalkulálva mintegy
55,4 ezer t lágyszárú lignocellulóz képződik,
aminek energia-értéke 718 TJ-ra becsülhető
az előzőekben bemutatott alapadatok alapján. A szőlővenyige és gyümölcsfa-nyesedék mennyisége elhanyagolható, az előző
mennyiségek mindössze 1 %-át teszi ki. Ennek a mennyiségnek a képződése azonban
inhomogén eloszlást mutat és gyakorlatilag
kizárható a teljes mennyiség energetikai
hasznosítása a következő okok miatt:
• Gabonaszalma: országos szinten 20-50
%-át talajba forgatják, 30-50 %-át almozásra használják fel. Véleményünk
szerint az utóbbi energetikai célra nem
vehető számításba, hiszen egy működő
állattenyésztési technológia feltétlen
ráfordítása és almostrágyaként nélkülözhetetlen a talajok tápanyag-utánpótlásában is.
• Kukoricaszár: 93-94 %-át beszántják,
a többit takarmányként hasznosítják. A
szárítási és tárolási problémák áthidalása esetén mintegy 70-80 %-a lenne
számításba vehető, a többi szükséges a
talajerő utánpótlására. A szár tömegének mintegy 10 %-át kitevő kukoricac-

sutka teljes mennyiségét a vetőmagüzemekben felhasználják.
• A napraforgószár teljes mennyiségét
jelenleg felszecskázva beszántják, betakarítására nincs elterjedt technológia.
A maghéjat a növényolaj-ipari üzemek
teljes mértékben felhasználják.
• Az előbbiek figyelembe vételével a
szalmánál 80 %, a kukoricaszárnál és –
csutkánál 60 %, a napraforgószárnál és
maghéjnál 90 %-os, a repceszalmánál
100 %-os energetikai hasznosítást tartunk maximálisan elképzelhetőnek, a
technikai problémák megoldása esetén.
Mindez 19 %-kal, 584 TJ-ra csökkentené a térségben elméletileg előállítható
energia mennyiségét. Ennek felhasználható mennyiségét tovább csökkenti
az átalakító (esetleg energiaszállító)
berendezések hatásfoka, amely igen
széles intervallumban (50-90 %) mozog.
Bár a meglévő - javarészt korszerűtlen
vegyes tüzelésű - kazánokban is jelentős
mennyiségű lágyszárú biomassza lenne
eltüzelhető, a gyakorlati szempontból is
rendelkezésre álló mennyiség indokolttá
teheti a vizsgált térségben korszerű, jó hatásfokú bio-fűtőművek, vagy bio-erőművek
létesítését is. Figyelembe véve a területi
eloszlást, két területrészen tartjuk indokolt-
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nak nagyüzemi kapacitások létrehozását:
• Encsi térség: Encs, Méra, Hernádcéce,
Forró, Abaújkér, Gibárt, Hernádbűd,
Hernádszentandrás, Pere, Ináncs részvételével, Encs központtal.
• Gönci térség: Gönc, Tornyosnémeti,
Zsujta, Hidasnémeti, Hernádszurdok,

Göncruszka részvételével, Gönc központtal.
Az energetikai hasznosítás korlátainak
figyelembe vételével a következő lágyszárú
biomassza-potenciál áll rendelkezésre a két
térségben (5. táblázat).

5. táblázat: A közösségi célú faapríték-felhasználásra javasolt térségek jellemzői

* 4500 üzemóra/év, 90 % kazán-hatásfok
** 8000 üzemóra/év, 32 % villamos hatásfok

Gazdasági kalkulációk
A következőkben azokat a becsléseinket
mutatjuk be, amelyek a megvalósítás bevételeivel, illetve beruházási-, üzemeltetési
költségeivel kapcsolatosak.
Az energetikai potenciál értéke
Amennyiben az 1. táblázatban bemutatott, energetikai célra hasznosítható, helyben rendelkezésre álló növénytermesztési
és erdészeti potenciál ténylegesen energetikai célra hasznosulna, az a helyi termelők
részére 4,4 Mrd Ft árbevétel helyben tartását tenné lehetővé. Ennek túlnyomó része
(3,8 Mrd Ft) a gabona- és olajnövények
termelőit gazdagítaná. A sokféle bizonytalansággal terhelt lágyszárú melléktermékmennyiség talajerő-gazdálkodásban és állattenyésztésben nem hasznosított része
500 MFt-tal növelné területigény nélkül
a gazdálkodók bevételét, a fásszárú biomassza részaránya elenyésző (2,5 %). A lignocellulózok esetében feltételeztük, hogy a
kisebb méretet és kevesebb forrást igénylő,
valamint nagyobb összhatásfokkal hasznosítható közvetlen eltüzeléssel (egyéni és
intézményfűtés, bio-távhő) hasznosulnak,
nem bioerőműben kerülnek felhasználásra
(6. táblázat).

A hozzáadott érték számításához kétféle
értékkel kalkuláltunk:
• A végtermék piaci értéke megmutatja,
hogy a végtermék értékesítése esetén
milyen érték keletkezik az alapanyag
feldolgozásával. Ennek a bioetanolhoz,
illetve a biodízelhez és az olajmagdarához kapcsolódó része (feltételezve,
hogy nem itteni üzemben kerül
előállításra) a térségen kívül keletkezik.
• A helyettesítési érték azt mutatja be,
hogy a lignocellulózokat a földgáz helyett, valamint a WDGS-t szójadara
helyett alkalmazva mennyi megtakarítás jelentkezik (helyben), a benzin- és
bioetanol helyettesítésével (makrogazdasági szinten), valamint az szójadara
helyettesítésével olajmagdarával (térségen kívül).
• A hőenergia értékesítésénél (a helyettesítési értékkel megegyezően) a
földgázárat vettük figyelembe. A gyakorlatban ennél alacsonyabb érték várható,
azonban ez mindig konkrét megegyezés
eredménye, ezért igen nagy bizonytalansággal lenne becsülhető.
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6. táblázat: A vizsgált térség energetikai potenciáljának gazdasági értéke

* többéves és fajonkénti átlagárak
** gabona: 30 % etanol, 35 % WDGS, olajmag: 35 % biodízel, 60 % olajmagdara, lignocellulózok:
14 GJ/t (fásszárú), 12 GJ/t (lágyszárú) fűtőérték, 75 % átlagos összhatásfok
*** bioetanol: 187 Ft/l, WDGS: 40 eFt/t, biodízel: 276 Ft/l, olajdara: 50 eFt/t, földgáz: 116 Ft/m3
**** benzin: 233 Ft/l nettó ár, gázolaj: 223 Ft/l nettó ár, szójadara: 83,6 eFt/t, WDGS: 60 %,
olajmagdara: 80 % helyettesítés

A hozzáadott érték alapanyagköltséghez
viszonyított aránya az egyes eljárásoknál
természetesen jelentős eltéréseket mutat:
• Bioetanol+WDGS: 1,9-2,4
• Biodízel+olajmagdara:
1,1
• Fásszárúak eltüzelése:
2,8
• Lágyszárúak eltüzelése:
3,4
Összességében 7,8-8,6 Mrd Ft éves
bevétel lenne elérhető a térségben a bioenergetikai potenciál teljes kihasználása
esetén. Ennek megoszlása a legvalószerűbb
esetben:
• 6,4 Mrd Ft a térségben marad (a
hőenergia, a biodízel- és bioetanol- alapanyag, valamint a WDGS értéke),
• 1,4 Mrd Ft a térségen kívülre kerül
(biodízel és bioetanol hozzáadott értéke
a WDGS kivételével).
Mindezek kellően alátámasztják azt, hogy
noha a lignocellulózok eltüzelése viszonylag kis részarányt képvisel a végtermékek
értékében, mind jelentős hozzáadott érték-arányuk, mind térségfejlesztési szempontok elsősorban ezek megvalósításával

érhetők el.
Az ajánlott biofűtőművek megvalósításának indokoltsága és várható
költségvonzata
A felhasználók részére gyakori problémaként jelentkezik a választás a beruházásigény, a működtetési költségek és a
kényelmes felhasználás között. Azok az
eszközök, amelyek jó hatásfokkal (kisebb
alapanyag-költséggel) komfortos ellátást
biztosítanak, jóval drágábbak a korszerűtlen
berendezésektől. Használatuk csak több év
múlva és nagyobb energiaigény esetén térül
meg, ezért lakossági használatuk lassabban
terjed, közületeknél viszont – akik képesek hozzájutni állami forrásokhoz és akik
számára a környezetvédelmi szempontok is
mérvadóak – kedvezőbb a helyzet, ezért itt
található meg a felhasználás optimuma. E
körben áll ugyanis rendelkezésre az a fogyasztói méret, amely a korszerű, szabályozott,
ellenőrzött technika beépítését lehetővé –
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a szolgáltatást pedig a fogyasztók számára
relatíve olcsóvá és a fosszilis energiaforrásokkal megegyezően kényelmessé – teszi. A
bio-fűtőművek és bio-hőerőművek legfőbb
előnyei a következőkben összegezhetők az
önkormányzatok, valamint az adott településen élők számára:
• Magas technológiai szintet képviselő,
kényelmes, életminőséget növelő szolgáltatás létrejötte, mely nagymértékben független a külső energiaárak változásától.
• Olyan befektetői tőke számára is
vonzóvá válhat a térség, amely egyébként nem jelenne meg – ennek előnye
a pótlólagos munkahely-teremtésben
jelentkezik.
• Önkormányzati
tulajdon
esetén
lehetőség van arra, hogy a közösség
befolyásolni tudja a rendszer teljes
folyamatát az alapanyag-beszerzéstől a
szolgáltatás díjáig.
• A fűtésre és melegvíz-ellátásra befizetett lakossági díjak helyben maradnak, a helyi kis- és mezőgazdasági vállalkozások részére növelik a keresletet
és az árbevételt, ezáltal segítik a helyi
foglalkoztatást is.
• Nagymértékben segítik környezetünk
védelmét, mely nemcsak a tisztább,
egészségesebb környezetben, hanem
a növekvő ingatlanárakban, valamint a
környezetvédelmi előírások jobb betartásában is jelentkezik.
A bio-erőművekben egyszerre állítható elő villamos energia és hulladékhő.
A hagyományos erőművekhez képest a
folyamat összhatásfoka általában sokkal
kedvezőbb, hiszen jobban megoldható a
kisebb mennyiségű hulladékhő hasznosítása. Utóbbi felhasználhatósága jelenti
általában az eljárás gazdaságosságának
kulcstényezőjét. A nyári hőhasznosítás trigenerációval hűtési céllal, vagy technológiai
hőigény kielégítésével biztosítható. A bevitt
energia 11-30 %-a alakítható át villamos
energiává és jóval kisebb a hagyományos
erőművekhez képest az energiaveszteség
is. A zöld villamos áram új átvételi rend-

szere (METÁR) ugyanakkor jelenleg még
kialakulatlan. A kogenerációs beruházás
nagysága valamivel magasabb az ugyanolyan kapacitású fűtőműnél. Elsősorban olyan nagyobb hőigénnyel és lakossággal bíró
települések számára javasolható, amelyek
képesek viszonylag nagyobb tőkeigény finanszírozására és legalább a téli hulladékhő
teljes körű hasznosítására (kiépített
távhőrendszer, ipari park).
A vizsgálatunkban szereplő települések azonban kevesebb forrással rendelkeznek, nincs kiépített távhőrendszerük
és valószínűleg az intézményfűtés lehet az
energetikai korszerűsítés célja, ezért a lágyés fásszárú lignocellulózok hasznosítása esetén is a biofűtőművek kialakításának vizsgálatát tartjuk indokoltnak.
Megjegyzendő, hogy a földgáz árnövekedése (a támogatások megszűnése)
jelentősen felértékeli és a kedvezőtlenebb
eltüzelési hatásfok ellenére egyéni fűtésre
is igen kifizetődővé teszi a saját biomassza
eltüzelését, amennyiben a felhasználó
képes elfogadni a felhasználással együtt
járó kisebb komfortot
Gazdaságos beszállítási távolság
vizsgálata
Elemzést végeztünk arra vonatkozóan
is, hogy milyen távolságból gazdaságos
a faapríték és a legfontosabb számításba
vehető lágyszárú melléktermék, a szalma
beszállítása.
A szalma ára jelentősen eltér évjárat,
tájegység és a szalmabetakarítás módja
szerint. Saját adatgyűjtésünk szerint jelenleg a következő szalmaárak jellemzőek (ÁFA
és szállítási költség nélkül):
• Bálázás nélkül: 3-4 eFt/t,
• Nagybála:6-7 eFt/t (Győr környéke:
8-10 eFt/t)
• Kisbála: 9 eFt/t
A búzaszalma ára mintegy 10 %-kal
nagyobb a többi szalmánál. A nagybálázás
önköltsége 3 eFt/t-ra, a rakodásé 2,5 eFt/tra becsülhető (Gockler, 2011).
Az a távolság, amit energetikai, illetve
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gazdasági szempontból érdemes bálázásra,
rakodásra és szállításra fordítani, energetikai szempontból lényegesen hosszabb,
mint gazdaságilag. Ez abból adódik, hogy
a növénytermesztés energia- (és költség-)
igénye a főterméket terheli, valamint,
hogy értékesebb energiát (hajtóanyagot)
használunk fel kevésbé értékes (jellemzően
hő) energia előállítására. Jól kihasznált, 41-

75 kW-os traktorral és pótkocsival történő
bálaszállítás esetén (25 l/100 km gázolajfogyasztást, 440 Ft/l gázolajárat feltételezve), a bálázást és a rakodást állandó
költségként figyelembe véve, a gazdaságos
szállítási távolság (oda-vissza úttal) minden
1000 Ft/t árnövekedés esetén mintegy 2,9
km-rel nő (7. táblázat).

7. táblázat: A faapríték és a szalma gazdaságos szállítási távolsága, valamint energetikai értéke

(1) Kiindulási paraméterek:14 MJ/kg fűtőérték, 85 % összes hatásfok, 1 km légvonal = 1,35 km
közúti távolság, 100 % energetikai hasznosítás, 129 Ft/tkm szállítási költség

A gazdaságos szállítási távolság a kiindulási paraméterek mellett 6500 Ft/t ár esetén
éri el a nullszaldót, vagyis a jelenlegi piaci
viszonyok között a szalma kizárólag helyben
versenyképes, a faapríték viszont 16-19 kmre is gazdaságosan szállítható. A földgázzal
szemben mindkét biomassza-féleség elvileg
még 3-5-szörös áron is versenyképes lenne
az alapanyagköltséget tekintve, amit részben ellensúlyoz az, hogy a többi költségtétel magasabb, mint a földgáznál.
Az
egyes
paraméterek
változása jelentősen módosíthatja a fenti
legvalószínűbb változatot. A vizsgált intervallumban ezek a következők:
• 1 GJ/t fűtőérték-csökkenés 2,5-4 eFt/t
szalmaérték-csökkenéssel jár
• 100 Ft/tkm szállításiköltség-növekedés
1,9-9,6 km-rel csökkenti a gazdaságos
szállítási távolságot

• Minden % hatásfok-csökkenés 412-659
Ft/t-val csökkenti a szalma energetikai
értékét
• Az energetika célra rendelkezésre álló
biomassza minden %-os csökkenése
0,04-0,23 km-rel csökkenti a gazdaságos szállítási távolságot.
A javasolt biofűtőművek várható
gazdasági paraméterei
Ezen projektek közös jellemzője, hogy
10 km-en belüli szállítási távolsággal és
megfelelő nagyságú hőfelhasználó intézményi kapacitással rendelkeznek (a fűtési
időszakra). A 8. táblázatból jól látható,
hogy a legvalószínűbb esetben ezek a
beruházások támogatás nélkül csak hosszú
távon (14-15 év) alatt térülnek meg. Forrásigényük helyi finanszírozásának megoldhatatlansága, a hosszú megtérülési
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idő, valamint komplex térségfejlesztő hatásuk azonban feltétlenül indokolja támogatásukat és megvalósításukat. Szélesebb
értelemben tehát gazdaságilag is versenyképesnek tekinthetők, nagymértékben
csökkentik a helyi munkanélküliséget (240-

1140 fő), a helyi mezőgazdasági termelők
részére biztos és helyi értékesítést tesznek
lehetővé, további tőkét vonzhatnak a térségbe, valamint környezetvédelmi hatásaik is
jelentősek (1930-9270 t CO2eq/év).

8. táblázat: A javasolt projektek adottságai és gazdasági hatásai

(1-3) Résztvevő települések:
(1) Gönc (központ), Hidasnémeti, Kéked, Abaújvár, Hernádszurdok, Zsujta, Tornyosnémeti
(2) Encs (központ), Méra, Hernádcéce, Forró, Abaújkér, Gibárt, Hernádbűd, Hernádszentandrás,
Pere, Ináncs
(3) Gönc (központ), Tornyosnémeti, Zsujta, Hidasnémeti, Hernádszurdok, Göncruszka
(4) Beruházásigény: 300 MFt/MWth (Németh, 2011)
(5) Alapanyagárak: faapríték: 12 eFt/t, lágyszárú: 8 eFt/t
(6) 60 % alapanyagköltség-hányaddal kalkulálva
(7) 4500 műszakóra/év kihasználás és 85 % hatásfok esetén
(8) 4333 Ft/GJ földgázárat feltételezve (116 Ft/Nm3+ÁFA)
(9) 5-6 fő/MWth (Lontay, 2011)
(10) 90 fő/ MWth (Csanaky, 2011)
(11) 56,1 t COe eq / TJ földgáztüzelés helyettesítésekor (Covenant of Mayors, 2010)
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Összefoglalás
A Hernád-völgye egyike hazánk legelmaradottabb térségeinek, társadalmi, infrastrukturális és gazdasági szempontból is.
A meghatározó szektor a mezőgazdaság,
mely azonban alacsony jövedelmezőségi
viszonyok és kockázatos értékesítési feltételek mellett működik a térségben. Ugyanakkor jelentős tartalékok léteznek a bioenergetikai szektorban, mind az energetikai
beruházások, mind a helyi alapanyag-termelés vonatkozásában.
A térségben, mintegy 125 ezer t energetikai célra felhasználható fitomassza
képződik évente, figyelembe véve az egyéb
felhasználási lehetőségeket is. Ebből mintegy 8 ezer t erdészeti tűzifa és apadék, 600
t szőlővenyige és gyümölcsfa-nyesedék, 59
ezer t a mezőgazdaságban főtermékként, 55
ezer t pedig a lágyszárú melléktermékként
rendelkezésre álló fitomassza mennyisége.
Ennek értéke 4,4 Mrd Ft-ra becsülhető, a
belőlük előállított termékek értéke azonban
7,8-8,6 Mrd Ft, amelynek mintegy 75-80
%-a a térségben tartható.
A térségben a természeti adottságok
lehetővé, a társadalmi adottságok pedig
szükségszerűvé teszik a mezőgazdasági,
vagy erdészeti alapanyagokra alapozott hőenergia-előállítást. A vizsgálatunkban szereplő települések azonban
kevesebb forrással rendelkeznek, nincs
kiépített távhőrendszerük és valószínűleg
az intézményfűtés lehet az energetikai
korszerűsítés célja, ezért a lágy- és fásszárú
lignocellulózok hasznosítása esetén is a
biofűtőművek kialakításának vizsgálatát
tartjuk indokoltnak.
A fitomassza térbeli megoszlása alapján
a következő térségekben tartjuk indokoltnak biofűtőművek létrehozását:
• Faaprítékra:
• Gönci térség (7 település) 2,5 MWth
kapacitás
• Lágyszárú mezőgazdasági melléktermékekre:
• Gönci térség (6 település) 12 MWth
kapacitás

• Encsi térség (10 település) 6
MWth
kapacitás
Tágabb értelemben ezek a beruházások feltétlenül gazdaságilag is versenyképesnek tekinthetők, nagymértékben
csökkentik a helyi munkanélküliséget (2401140 fő), a helyi mezőgazdasági termelők
részére biztos és helyi értékesítést tesznek
lehetővé, további tőkét vonzhatnak a térségbe, valamint környezetvédelmi hatásaik is
jelentősek (1930-9270 t CO2eq/év).
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Bevezetés
A megújuló energiaforrások az EU
országaiban és köztük Magyarországon
is napjainkban egyre nagyobb figyelmet
kapnak az energiatermelésben. A fosszilis
energiahordozók kimerülése, a jelenlegi
energiatermelés okozta környezeti hatások
és a növekvő energia költségek az egyes
országok számára stratégiai fontosságúvá
tették a megújulók minél szélesebb körben
történő alkalmazását. Magyarországon,
a nemzetgazdaság ágazatain túlmenően
az energiafelhasználás jelentős részéért
felelős lakossági szektorban lehetséges és
indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya.
A fenntartható, illetve környezetkímélőbb
energiatermelés érdekében az elmúlt
években tett intézkedések sem lakossági,
sem a közületi szinteken nem hozták
a várt eredményeket. A megújuló
energiaforrások tudatos hasznosításának
viszonylag alacsony szintje egyrészt
magyarázható
a
beruházáshoz/
változtatáshoz
elengedhetetlen
tőke
hiányával, másrészt a támogatások szűkös
és vitatható elosztási rendszerével. A
széleskörű elterjedést akadályozó további
tényezők a magyar lakosságra és a
gazdasági szereplőkre jellemző alacsony
környezet- és energiatudatosság, az
alulinformáltság, valamint a nem megfelelő
minőségű és mennyiségű tájékoztatás. Az

emberek kevés segítséget, információt és
ösztönzést kapnak az energiafogyasztásuk
csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások
felhasználásához és az energiatakarékos
szemlélet elsajátításához. A lakosság
szemléletformálása, új fogyasztói szokások
kialakítása jelentősen meggyorsítaná a
környezet- és energiatakarékos rendszerek
és megoldások elterjedését. Ezen folyamat
első lépéseként képet kell alkotni a lakosság
ilyen irányú jelenlegi ismeretéről ahhoz,
hogy a későbbiekben, a gyakorlatban széles
körben hasznosítható, érdemi információk a
megfelelő formában és módon érjék el az
embereket. A korrekt, hiteles tájékoztatás
révén mindenki közelebb kerülhet a
megújuló energiaforrások közvetlen vagy
közvetett módon történő felhasználásához.
Az
energiatermelés
hatékony
módjai mellett új típusú energetikai
gondolkodásmódra is szükség van. Olyan
szemléletre, amely szakít a korábbi
évtizedek energiapazarló hagyományával
és
a
takarékosságra,
valamint
a
hatékonyságra helyezi a hangsúlyt nemcsak
a termelés, hanem a fogyasztás részéről
is. Energiatakarékos termelés–fogyasztás
érhető el a fosszilis energiahordozók
felhasználási ütemének mérséklésével, a
megújuló energiaforrások nagyobb mértékű
felhasználásával, valamint a
(rossz)
fogyasztói szokások megváltoztatásával.
Az energia hatékony felhasználásával

* 1tamas.toth1@gmail.com, 2ecoszalo@uni-miskolc.hu,

spederferenc@gmail.com, 4vass.robert80@gmail.com
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kevesebb energiára van szükség, amelynek
anyagi és környezetvédelmi vonzata
egyaránt vannak. Érdemi eredmények
általában a termelői és a felhasználói
szintek korszerűsítésével, hatékonyságuk
növelésével (pl. szigeteléssel), az energia
ésszerű termelésével, szállításával és
felhasználásával érhetők el.
A
fenntartható
energiatermelés
megvalósításának
az
egyik
legjobb
alternatívája olyan energetikai egységek
létrehozása,
amelyek
a
meglévő
nagyméretű, stabil ellátási rendszer
mellett kisléptékű, keresletoldali, moduláris
és a megújuló energiákon alapuló
energiaforrásokra
támaszkodnak
(Kiss
2009). Az ilyen egységek működtetése során
is érvényesíteni kell az energiahatékonyság
és takarékosság szemléletét, törekedni
kell az energiabiztonság és a több lábon
állás minél magasabb fokú elérésére,
valamint az energiatermelő rendszer
nagymértékű beintegrálására a helyi
gazdaságba, a közösségi élet színterébe.
Más
megközelítésben
az
elérendő
cél (mint a hatékony energia ellátás)
elsősorban a helyi hő és villamosenergiaigény – akár kapcsolt módon történő
– kielégítése. Az energiatakarékosság
a termelés és a fogyasztás oldalán tett
intézkedések mellett magában foglalja a
megújuló energiaforrásokkal való ésszerű
gazdálkodást is. Ugyanis attól még,
hogy a megújuló energiaforrások újra
termelődnek, vagy – mint a biomassza –
újra termelhetők, főleg ez utóbbi esetében
nem szabad olyan felelőtlen pazarlást
folytatni, mint az elmúlt évtizedekben a
fosszilis energiahordozók felhasználása
során. Az energetikai szektor multiplikátor
hatása egyértelmű, a nagy rendszerek
kiépítése pozitívan befolyásolta az egyes
gazdasági terek és területek fejlődését.
A decentralizált, a megújuló energiákon
(leginkább
a
bio-energiahordozókon)
alapuló kisléptékű egységek működtetése
szintén kedvező hatásokat indukál(hat)
egy terület gazdasági működésében,
kiváltképp, ha a helyi energia előállítása az

érintett közösség privilégiuma, illetve annak
tulajdonát képezi.
A fent részletezett célok és tervek
eléréséhez
a
biomassza
energetikai
sokoldalúsága kedvező alapot teremt mind
a saját háztartásban, mind a nagyobb
közösségi szinten történő alkalmazásban
egyaránt.
A 75794K számú OTKA pályázat
keretében a magyarországi Hernád-völgy 30
településén a rendelkezésre álló biomassza
potenciál meghatározása, a hasznosítási
lehetőségek
és
a
gazdaságossági
számítások mellett a biomassza alapú
energiaforrások lakossági ismertségének,
társadalmi elfogadottságának feltárására is
sor került. Az itt élők véleménye, nagyban
meghatározza
a
jövőbeni
tényleges
felhasználás
mértékét.
A
megújuló
energetikai beruházások kapcsán közvetett
módon az egyes személyek, a közösség
érintettsége akár az önkormányzati, akár a
magán kezdeményezések kapcsán fennáll,
közvetlen módon, azonban mint potenciális
beruházók, fogyasztók jelenhetnek meg.

A terület lehatárolása,
alkalmazott módszerek
A lakosságnak a biomasszával és annak
hasznosításával kapcsolatos ismeretének
feltárását
kérdőíves
attitűdvizsgálat
keretében, véletlenszerű mintavétel alapján
végeztük el. A vizsgálat helyszínét képező
két kistájon (a Hernád-völgymedencében
és a Szerencsközben) 30 település (1.
ábra, 1. táblázat) található. A korcsoport és
nem-szerinti megoszlást figyelembe véve
a kérdőíves felmérés, a reprezentativitás
biztosítása érdekében a háztartások 10
%-át érintette, ami összesen 1188 darab
kérdőíves interjú felvételét jelentette.
A kérdőív első részében az általános
információk
(életkor,
nem,
iskolai
végzettség, stb.) mellett a rezsikiadások
és a fogyasztói szokások is felmérésre
kerültek. Ezt követően a biomasszára,
annak felhasználható módjaira vonatkozó
ismereteket, illetve ezek mélységét és az
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1. térkép. A vizsgált terület települései
1. táblázat. A vizsgált települések névjegyzéke

információk forrását gyűjtöttük össze. A
kérdőív utolsó részében az egyes erőforrások
egyéni és települési szintű hasznosítására,
megvalósíthatóságára, a közreműködők
és érintettetek körének meghatározására
vonatkozó véleményeket és információkat
rögzítettük.

A Hernád-völgy településeinek
rövid történeti-földrajzi,
társadalmi-gazdasági
jellemzése
A 19. században a Hernád-völgy tájés erőforrás-használata, gazdasági élete,

valamint mezőgazdasági szerkezete nem
maradt el a korabeli országos szinttől. A
gazdasági élet főbb jellemzői közé tartozik,
hogy a szántóterület nagysága 30 év
alatt 25%-kal növekedett, elsősorban
a szőlő- és az erdőterületek rovására.
Ennek megfelelően az agrárium főbb
profilja már nem a szőlő- és bortermelés
volt, hanem a gabonatermesztés és a két
közeli, nagy fogyasztóközpont (Miskolc és
Kassa) hús-, tej- és tejtermékigényének
kielégítése (Frisnyák, 2009a). A völgy
korábbi
kereskedelmi
központjai
és
mezővárosai a modernizáció és az 1860ban megépült Miskolc–Kassa vasútvonalnak
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köszönhetően elveszítették jelentőségüket,
mivel megszüntette az átmenő, régiók
közötti szekérforgalom település- és
gazdaságfejlesztő hatását. A vasút a
szállítási és közlekedési lehetőségek javulása
révén közvetve, vagy közvetlenül mégis
felértékelte a Hernád-völgyi települések
szerepét. A Miskolc–Kassa vasútvonalon
négy terménybegyűjtő és –átrakóhely
alakult ki jelentős vonzásterülettel (Szikszó,
Halmaj, Encs és Hidasnémeti) (Frisnyák,
2009b). A vasútépítéssel közel egy időben
kezdték meg a Bársonyos és a Hernád folyó
szabályozását is. A munkálatok különböző
okok miatt több fázisban zajlottak le
és viszonylag hosszú ideig tartottak. A
szabályozások során mindkét vízfolyás
malmai megszűntek, helyüket gőzmalmok
vették át. A Hernád vízenergia potenciáljára
alapozva 1903-ban Gibárton, 1912-ben
Felsődobszán, majd 1943-ban Kesznyétenen
épült vízerőmű. A Bársonyosra, állandó
vízhozamának köszönhetően (3 m3/s) az
1950-es években 5 törpe vízerőművet
építettek.
A korábban organikus egészként
fejlődő Hernád-völgy gazdasági életében
drasztikus jelentőségű volt a trianoni
határmódosítás. A történelmileg kialakult
termelési,
közlekedési,
kereskedelmi,
gazdasági és kulturális kapcsolatai Kassaközpont elvesztésével megszűntek, illetve
minimálisra korlátozódtak. A Hernád-völgy
gazdasága a fent részletezett okoknál
fogva nem rendelkezett semmilyen rejtett
potenciállal, nem volt annyira stabil és
alkalmazkodó képes, hogy a legjelentősebb
fogyasztópiacának,
vonzásközpontjának,
valamint a kereskedelemben betöltött
szerepének elvesztése után társadalmigazdasági helyzetét megőrizhesse. Az
erre az időszakra (1920-tól 1989-ig)
jellemző mindenkori politikai viszonyok
a határ menti és a határon átnyúló
kapcsolatoknak egyáltalán nem kedveztek.
Így a szlovák-magyar határ közelében
fekvő településeken a lakónépesség száma
radikálisan lecsökkent, Frisnyák (2009b)
adatai szerint Kékeden a népesség száma

60%-kal, Abaújváron és Zsújtán 55%kal, Göncruszkán 48%-kal esett vissza.
Az új határokon belül Miskolc hatása
leginkább a Hernád-völgy déli és középső
szakaszáig érezteti hatását. A völgy
központjává fejlesztett Encs (a terület fent
vázolt organikus, komplex fejlődéséből
következően) érthető módon a kialakult űrt
nem volt képes maradéktalanul kitölteni.
Az ezredfordulóra az itt élők foglalkoztatási
szerkezete is megválto¬zott, Frisnyák
(2009a) adatai szerint a mezőgazdaságban
a lakosság 8,1%-a, az iparban 29,7%-a,
míg a szolgáltató ágazatokban 62,2%-a
dolgozott.
A Hernád-völgy településein élők
társadalmi-gazdasági
problémáinak
enyhítése és kezelése annak összetettsége
miatt lassú és nehéz folyamat. Egyrészről
a jelen gazdasági helyzetben sem
közvetlenül az állam, sem az ahhoz köthető
önkormányzatok nem rendelkeznek olyan
anyagi forrásokkal, amelyekkel hathatós
segítséget
nyújthatnának.
Másrészről
a Hernád-völgy nehéz helyzete a fent
említettekből kifolyólag nem új keletű
probléma, emellett az elmúlt évtizedekben a
központi irányításnak itt nem sikerült érdemi
eredményeket felmutatnia (Tóth 2011).
Ebben a helyzetben, a jelen ismeretek
alapján az első lépéseket maguknak a helyi
lakosoknak kell megtenniük.
Az emberek megújuló energiaforrásokkal
kapcsolatos ismeretét számos tényező
befolyásolja, mint például az iskolai
végzettség, a kor, az információáramlás
mennyisége és minősége, valamint az egyén
szubjektivitása. A városokban, kiváltképpen
a fővárosban és a megyeszékhelyeken jóval
nagyobb és teljesebb a gazdasági potenciál
(energetikai cégek, civil szervezetek), jobban
koncentrálódik a magasabb végzettségű
népesség, intenzívebb az információáramlás,
más életvitel és életminőség jellemző, mint
a vidéki kistelepülések és falvak esetében.
Ezek a tényezők részben azt eredményezik,
hogy a városlakók általában több érdemi
információval rendelkeznek a megújulókkal
kapcsolatban, mint a vidéken élők. A vidéki
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területek lakossága azonban a természeti
erőforrásokhoz jobban hozzáfér és a lokális
energiatermelés – részben köszönhetően
a kisebb fogyasztói méreteknek – egyéni
és települési szinten is könnyebben
kivitelezhető.
A fent említettek mellett lényeges
szempont, hogy az ország lakosságának
35 %-a, valamivel több, mint három és
fél millió fő községekben él. Ezek átlagos
lélekszáma 1230 fő, a falvak 60 %-ának
(1738 településnek) a lakossága nem éri
el az 1000 főt, további 1134 településé
az 5000 főt (Milaskey–Bezegh 2009). A
Hernád-völgy általunk vizsgált, Kékékedtől
Aszalóig terjedő szakaszára a fenti országos
értékek jól közelítenek. Az érintett 30
település közül tizennégy 500 fő alatti, öt
500 és 1000 fő közötti, nyolc 1001 és 2000
fő között alakul, míg a 2001 és 5000 fő
közötti települések száma mindössze három
volt. A 2008-as adatok alapján a vizsgált
települések együttes lélekszáma 29152 fő
volt.
Az érintett terület Magyarország egyik
komoly gazdasági gondokkal és társadalmi
problémákkal küzdő vidéki területe. A
falvak szinte mindegyike hátrányos helyzetű
település. A népesség elvándorlása egyaránt
meghaladja a megyei és a régiós átlagot.
Az elköltözések következtében leginkább
az 500 fő alatti települések lélekszáma
csökken, a helyben maradó idősek aránya
növekszik és így a korstruktúra alapján
elöregedő falvakká válnak. A mintaterületen
élők szakképzettsége nem éri el az országos
átlagot,
azonban
a
munkanélküliek
aránya annak háromszorosára tehető.
Részben a fentiek eredményeképpen az
itt élők átlagjövedelme kevesebb, mint
kétharmada az országos értéknek. A
magas munkanélküliség mellett problémát
jelent, hogy a legnagyobb foglalkoztató
minden településen – a kezelésébe tartozó
intézmények, valamint a közmunkaprogram
révén – az önkormányzat. Kedvezőtlen
továbbá, hogy a városokat (Encset, Göncöt)
és még néhány nagyobb községet (Forrót,
Felsődobszát, Halmajt) leszámítva a nagyobb

(több embert) foglalkoztató vállalkozások
nincsenek jelen a településeken. Az
önkormányzatok gazdasági működésének
neuralgikus pontjai a rendszeres szociális
támogatások biztosítása, a bérköltségek
kifizetése, a kezelésük alá tartozó
intézmények fenntartása, a rezsiköltségek
kiegyenlítése, valamint a korábbi hitelek
törlesztő részleteinek fizetése.

A biomassza ismertsége a
Hernád-völgyben.
A kérdőíves attitűdvizsgálat keretében
arra is kerestük a választ, hogy a lakosság
mennyi
információval
rendelkezik
a
megújuló energiaforrásokról. A válaszadók
tényleges tudásának minél pontosabb
feltárása érdekében a kérdés két részből
állt. Egyfelől a megkérdezettek a biomassza
energetikai
hasznosításának
mely
formáiról hallottak már, tehát magát a szót
ismerik-e, másfelől a puszta fogalmon kívül
rendelkeznek-e ezen túlmenően bármilyen
információval. A válaszok hitelessége a
személy önbevallásán alapult, az ismeretek
konkrét ellenőrzése, felmérése nem történt
meg, mivel az nem képezte a kutatás
tárgyát. A lekérdezés során, valamint az
adatfeldolgozása eredményeiből kitűnt,
hogy az egyes településeken a válaszadók
tényleges ismereteit a kérdés második
felére vonatkozó válaszok képezik le.
A biomassza alapú energiahordozók
megjelenése az alapanyag, a késztermék
és a felhasználás szempontjából különböző
halmazállapotú és fajtájú lehet. Éppen
ezért a bioenergia-források közül csak a
legáltalánosabbakra vonatkozó ismereteket
mértük fel. A vizsgált településeknek csak
a felén haladja meg a 40% feletti arányt
azok száma, akik már hallottak a biomassza
kazánban történő tüzeléséről (2. térkép). A
30 helyszín közül mindössze 11-en haladja
meg az ismerettel rendelkezők aránya a
20%-ot. Az információgyűjtés során hamar
nyilvánvalóvá vált, hogy a biomassza,
mint szó egyáltalán nem elterjedt a
válaszadók körében. A fogalom hallatán

66

2. térkép. A biomassza-tüzelés ismertsége a vizsgált településeken

3. térkép. A biobrikett és pellet ismertsége a vizsgált településeken

csak kevesen asszociáltak például a fa vagy
a szalmatüzelésre, annak ellenére, hogy a
megkérdezettek 63%-a kizárólag fával, vagy
leginkább fával fűt (a cserépkályhájában,
sparheltjében,
kandallójában,
illetve
vegyestüzelésű berendezésében). A gáz

kazán (24%) és a gázkonvektor (18%) az
érintett háztartások 42%-ában állítja elő a
fűtési időszakban szükséges hőmennyiséget.
A korábban vegyestüzelésű kazánnal
rendelkezők sok esetben megtartották
rendszerüket a gáz bevezetése után is.
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4. térkép. A biogáz ismertsége a vizsgált településeken

5. térkép. A biodízel ismertsége a vizsgált településeken

Kezdetben a gáz támogatott ára miatt nem
volt különösen indokolt a régi kazánok
használata, azonban az utóbbi években
a gázdíjak emelkedése miatt újra üzembe
helyezték ezeket. A berendezések jelentős
része azonban elavult, rossz hatásfokkal

képes csak üzemelni, így lényegesen
nagyobb mennyiségű tüzelőanyagra, fára
van szükség. Mindezek ellenére még így
is kedvezőbbnek ítélik meg a biomassza
elsősorban a hasábfa tüzelését. Az érintett
háztartásokban a válaszadók 64 %-a

68

6. térkép. A bioetanol ismertsége a vizsgált településeken

energiahordozótól függetlenül a fűtés egy
éves költségét soknak találta, míg 28%
reálisnak 6 % pedig alacsonynak tartotta.
Mind a fogalmak, mind az alapszintű
ismeretek terén a fent elemzettől lényegesen alacsonyabb értékek adódnak az
energiaerdő, az energiafű, a biobrikett
és a pellet (3. térkép), a biogáz (4.
térkép), a biodízel (5. térkép), valamint
a bioetanol (6. térkép) esetében. A fenti
energiahordozókról
egy-két
település
kivételével a válaszadók kevesebb, mint 20
%-a rendelkezett valamilyen információval.
Néhány helyszín azért tűnik ki valamivel
magasabb értékkel, mert néhány lakos
vagy vállalkozó foglalkozott, vagy éppen
csak komolyabban érdeklődött valamelyik
bioenergiahordozó iránt.
A biomassza energetikai alkalmazását
legkönnyebben és leggazdaságosabban az
előállítás helyén, illetve ahhoz közel, tehát
éppen a falvakban, a kisebb községekben
lehet megvalósítani. A fent részletezett
okok miatt kifejezetten hátrányos, hogy
pont ezeken a területeken ilyen alacsonyak
a biomassza energetikai hasznosításához
köthető ismeretek.
A megújuló energiaforrások hasznosí-

tásának a lakosság körében történő szélesebb
körű elterjedése és a berendezések, beruházások elfogadása nagyban függ az
érintettek véleményétől, amelynek egyik
meghatározó eleme a témával kapcsolatos
ismeretek megléte. A megkérdezettek
76%-a jelenlegi információinak elsődleges
forrásaként a televíziót nevezte meg. A
televízió dominanciája mindig is jelentős
volt a lakosság ilyen irányú ismereteinek
a bővítésében (Kapocska, Gyarmati, Tóth,
2010). A fent említettől eltérően a többi
információforrás
jelentős
elmaradást
mutat, egyaránt a rádiót és az írott sajtót
a válaszadóknak csak a harmada nevezte
meg. Még kisebb jelentősége volt az
internetnek (26%), az ismerősökkel
folytatott
beszélgetésekből
származó
információknak (23%), valamint az oktatásképzés során elsajátított ismereteknek
(16%). Az internet, mint forrás háttérben
maradása
egyfelől
a
hozzáférések
alacsony számával, másfelől a lakosság
korösszetételével magyarázható. A világháló
használatának nemcsak technikai akadálya
van a vizsgált területen, hanem a jövedelmi
viszonyok is határt szabnak. A korösszetétel
is meghatározó, hiszen a megkérdezettek
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közel ötödét kitevő, 60 év feletti lakosok
körében az internet, mint forrás mindössze
9%-ot jelent. Ezzel szemben a vizsgálatban
részt vett fiatalkorúaknak (15–19 év,
20–29 év, 30–39 év), akik a felmérésben
résztvevőknek (10%-át, 17%-át, 17%át) összesen 44%-át jelentik forrásként
(38%, 39%, 35%), együttesen 38%-uk
nevezte meg az internetet is. Az oktatás
és a továbbképzések összességében
alacsony értéket képviselnek, azonban,
mint információforrás nagy jelentőséggel
bírnak. Főleg a fiatalkorúak esetében
van jelentősége, hogy minél hamarabb
és
mélyebben
ismerkedjenek
meg
a
megújuló
energiaforrásokkal,
az
energiatakarékosság fogalmával azért,
hogy a környezet- és energiatudatos
életformához közelebb kerüljenek. Az
utóbbi évtizedben a korábbiakhoz képest
már jelen vannak, de még mindig nem
megfelelő súllyal jelennek meg a megújuló
energiaforrások a közoktatásban. Ezt
bizonyítja az is, hogy a jelenlegi általános
és
középiskolás
földrajztankönyvek
csekély mértékű, aránytalanul elosztott
és elavult információkat tartalmaznak a
megújuló energiaforrásokról (Pajtkóné
Tari, Kiss, Ruszkai és Mika, 2011). A fent
említett tendenciát igazolja, hogy az
oktatást elsősorban a 15–19 évesek és a
20–29 évesek nevezték meg viszonylag
sokan (32%, illetve 28%) a megújulókkal
kapcsolatos ismeretek forrásaként. Ehhez
képest a többi korcsoportban ezek az
értékek 10% körül alakulnak.
A bio-energiahordozókkal kapcsolatos
ismeretek alacsony szintje nemcsak azért
riasztó, mert kevesen tudnak róla, hanem
mert az önbevalláson nyugvó alapszintű –
azaz bármilyen – információ még önmagában
nem jelenti azt, hogy az elegendő lenne
akármelyik hasznosítási mód átgondolt
véleményezésére. A tényszerű és reális
vélemény kialakítása több szempontból is
kulcsfontosságú. Egyrészről ha az ott élők
magánszemélyként, saját háztartásukban
alkalmaznának megújuló energiaforrás(oka)
t hasznosító berendezéseket, akkor,

mint potenciális beruházók, közvetlen
felhasználókként
jelennének
meg.
Másrészről a pontos ismeretek olyan
döntésekhez is szükségesek, amelyek
alapján a településen, vagy a közvetlen
környezetében olyan jellegű (akár nagyobb
volumenű) projekt valósul meg, ami
közvetve változtatja/változtathatja meg
annak addigi lakókörnyezetét. Az ilyen
változások esetében kiemelkedően fontos a
társadalmi részvétel, amely azonban sokszor
az érintettek alulinformáltsága miatt nem
valósul meg, illetve a közösség számára
nem a legoptimálisabb eredménnyel zárul.
A biomasszához kapcsolódó felhasználási
módok közül, amely valamilyen formában
a lakosság egészét érinti, közösségi szintű
beruházások esetében a biomassza égetése
(hőerőmű, falu- vagy intézményfűtés),
biogázerőmű, valamint a biodízel, illetve
etanol üzem jöhet szóba. Mindegyik
alkalmazás esetében a megvalósításhoz
igen fontos a helyi szintű (lakossági,
önkormányzati
és
helyi
vállalkozói)
hozzájárulás, ami nemcsak pénzügyi,
hanem szellemi és erkölcsi jellegű is
lehet (Mellár, 2009) A vizsgált területen
a megkérdezetteknek mindössze 10–
15%-a tolerálná saját településén a fent
említett egyes hasznosítási módokat (1.
ábra). A támogatás, illetve a tolerancia
megléte azért fontos, mert ha az érintett
közösség bármilyen energetikai projektet
a környezetére, az életminőségére, vagy
egészségére nézve károsnak ítél meg,
akkor lakossági ellenállás keretében
hátráltathatja, vagy meg is akadályozhatja
a beruházás megvalósítását. A többi
megújuló energiaforráshoz képest is
alacsonyabb értékek részben a vélt, vagy
valós félelmekkel és a hiányos, vagy
téves
információkkal
magyarázhatók.
A biomassza erőműveket a válaszadók
többsége a környéken ismert régi típusú,
nagy méretekkel, magas kéményekkel
és intenzív fűstkibocsátással rendelkező
mára már nem működő hőerőművekkel
azonosítja. A falufűtés koncepciója a
legtöbb ember számára értelmezhetetlen,
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1. ábra. A biomasszához kapcsolódó
beruházások elfogadása

nem válaszol

nem tudja

kisebb vízerőmű

biodízel, etanol…

biogáz erőmű

biomassza hőerőmű

termeálvíz…

napkollektorok

szélerőmű

napelemek

0

szélerőgép,…

nem válaszol

nem tudja

kisebb vízerőmű

biodízel, etanol üzem

biogáz erőmű

biomassza hőerőmű

termeálvíz…

nap kollektorok

napelemek

szélerőmű

10
szélerőgép,…

0

2. ábra. A biomasszához kapcsolódó
beruházások megvalósíthatósága

7. térkép. A biomasszaerőmű/fűtőmű elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a
vizsgált településeken

ugyanis nehezen tudják elfogadni a távhőt,
ott ahol eddig is mindenki saját magának
állította elő a szükséges hőmennyiséget.
A biogáz esetében a legtöbben a szag
miatt idegenkednek a beruházástól, míg
a biodízel és etanol esetében inkább az
ismeretek hiánya a leginkább gátló tényező.

A válaszadók a megkérdezések alkalmával,
a rendelkezésre álló ismereteik alapján
(kiváltképpen a biogáz) esetében még kisebb
mértékben tartották megvalósíthatónak
a saját településük adottságai alapján
a
biomassza-hasznosításhoz
köthető
beruházásokat (2. ábra).
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8. térkép. A biogáz elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a vizsgált településeken

9. térkép. A biodízel és etanol üzem elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a
vizsgált településeken
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Irodalom
Összefoglalás
A biomassza-hasznosítás egyik lényeges
kérdése a lakosság erre vonatkozó ismerete.
A rendelkezésre álló információ mennyisége
és minősége rendkívül fontos. A fenti
eredményekből kitűnik, hogy az egyes
településeken az emberek jórészt nincsenek
birtokában a megfelelő ismereteknek, és ily
módon érdemben sokszor nem is tudhatnak
a hasznosításból fakadó előnyökről és
lehetőségekről. Azonban nemcsak a hiány
lehet gátló tényező, hanem a kevés és olykor
nem teljesen (korrekt) hiteles információ,
amely az egyes kérdésekben félreértésekre
adhat okot, így emiatt hiúsulhat meg egy
fejlesztés vagy beruházás. A lakosság
részéről eredményeket csak korrekt, hiteles
és teljes körű tájékoztatással lehet elérni.
Az ismeretek felmérése a Hernád-völgy
30 településén kérdőíves attitűdvizsgálat
keretében történt. Az elvégzett kutatás
alapján, a vizsgálati helyszíneken a
biomasszára és annak felhasználási módjaira
vonatkozó, valósnak tekinthető érdemi
ismeret nagyon kevés. A hagyományos
információforrások (elektronikus média,
írott sajtó) nem szolgáltatnak teljes
körű, az ilyen típusú igényeket kielégítő
ismereteket. Az információ hiány és
a negatív képzettársítások az egyes
eljárásokkal szembeni teljes elzárkózáshoz
vezetett. Ez a tájegységre nézve kifejezetten hátrányos, mivel a természeti
adottságai, gazdasági berendezkedése a
mezőgazdaság foglalkoztatásban is betöltött lényeges szerepe, az energetikai célra
hasznosítható biomassza termelését és
nagyobb mértékű felhasználását lehetővé
tenni. Ami nemcsak költségmegtakarítást
eredményezhet, hanem egy feltarthatóbb
helyi gazdaságot és részleges vagy akár
teljes energiabiztonságot.
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Köszönetnyilvánítás
A kutatás megvalósítását az OTKA K
75794 számú pályázat és a TÁMOP4.2.2/B-10/1-2010-0024 pályázat
támogatta.

A szél- és napenergia ismertsége a
Hernád-völgy településein
Kapocska László*1, Tóth Tamás2 és Vass Róbert3
Debreceni Egyetem Meteorológiai Tanszék
Bevezetés
A megújuló energiaforrások szinte
az egész világon, de kiváltképpen az
EU országaiban így Magyarországon is
napjainkban egyre nagyobb figyelmet
kapnak az energiatermelésben. A fosszilis
energiahordozók kimerülése, a jelenlegi
energiatermelés okozta környezeti hatások
és a növekvő energia költségek az egyes
országok számára stratégiai fontosságúvá
tették a megújulók minél szélesebb körben
történő alkalmazását. Magyarországon,
a nemzetgazdaság ágazatain túlmenően
az energiafelhasználás jelentős részéért
felelős lakossági szektorban lehetséges és
indokolt is a hasznosítás nagyobb aránya.
A fenntartható, illetve környezetkímélőbb
energiatermelés érdekében az elmúlt
években tett intézkedések sem lakossági,
sem hivatali szintjen nem hozták a várt
eredményeket. A megújuló energiaforrások
tudatos
hasznosításának
viszonylag
alacsony szintje egyrészt magyarázható a
beruházáshoz/változtatáshoz elengedhetetlen tőke hiányával, másrészt a támogatások
szűkös és vitatható elosztási rendszerével.
A széleskörű elterjedést akadályozó
további tényezők a magyar lakosságra és
a gazdasági szereplőkre jellemző alacsony
környezet- és energiatudatosság, az
alulinformáltság, valamint a nem megfelelő
minőségű és mennyiségű tájékoztatás. Az
emberek kevés segítséget, információt és

ösztönzést kapnak az energiafogyasztásuk
csökkentéséhez, a megújuló energiaforrások
felhasználásához és az energiatakarékos
szemlélet elsajátításához. A lakosság
szemléletformálása, új fogyasztói szokások
kialakítása jelentősen meggyorsítaná a
környezet- és energiatakarékos rendszerek
és megoldások elterjedését. Ezen folyamat
első lépéseként képet kell alkotni a lakosság
ilyen irányú jelenlegi ismeretéről ahhoz,
hogy a későbbiekben, a gyakorlatban széles
körben hasznosítható, érdemi információk a
megfelelő formában és módon érjék el az
embereket. A korrekt, hiteles tájékoztatás
révén mindenki közelebb kerülhet a
megújuló energiaforrások közvetlen vagy
közvetett módon történő felhasználásához.
A 75794K számú OTKA pályázat keretében
a magyarországi Hernád-völgy egy részében
a szél- és napenergia hasznosításhoz
elengedhetetlen
szélirány,szélsebesség
és napsugárzás mérések mellett ezen
energiaforrások lakossági ismertségének,
társadalmi elfogadottságának feltárására is
sor került. Az itt élők véleménye nagyban
meghatározza
a
jövőbeni
tényleges
felhasználás mértékét. A kutatási területen a
fent említett energiaforrások sajátosságaiból
adódóan, a szél esetében elsősorban a
villamosenergia-termelés jöhet számításba.
A napenergia hasznosítás esetében mind
az áram-, mind a hőtermelés – leginkább,
mint használati melegvíz-készítés – reális
alternatívaként jelenik meg.

* 1kapocskalaci@gmail.com, 2tamas.toth1@gmail.com, 3vass.robert80@gmail.com
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A kutatási terület általános
társadalmi-gazdasági
jellemzése, alkalmazott
módszerek
A szél- és napenergia hasznosításához
kapcsolódó ismeretek feltárásának helyszíne
a magyarországi Hernád-völgy Kékékedtől
Aszalóig terjedő szakasza lett (1. térkép, 1.
táblázat). Az érintett terület Magyarország

egyik komoly gazdasági gondokkal és
társadalmi problémákkal küzdő vidéki
területe. A falvak szinte mindegyike
hátrányos helyzetű település. A népesség
elvándorlása egyaránt meghaladja a
megyei és a régiós átlagot. Az elköltözések
következtében leginkább az 500 fő alatti
települések lélekszáma csökken, a helyben
maradó idősek aránya növekszik, és így a
korstruktúra alapján elöregedő falvakká
válnak.

1. térkép. A vizsgált terület települései
1. táblázat. A vizsgált települések névjegyzéke
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A mintaterületen élők szakképzettsége
nem éri el az országos átlagot, azonban
a munkanélküliek aránya annak háromszorosára tehető. Részben a fentiek
eredményeképpen az itt élők átlagjövedelme
az országos érték kevesebb, mint kétharmada. A magas munkanélküliség mellett
problémát jelent, hogy a legnagyobb foglalkoztató szinte minden településen az
önkormányzat, a fennhatósága alá tartozó
intézmények, valamint a közmunkaprogram
révén. Továbbá az is kedvezőtlen, hogy a
városokat (Encs, Gönc) és még néhány
nagyobb községet (Forró, Felsődobsza,
Halmaj) leszámítva a nagyobb, több embert
foglalkoztató
vállalkozások
nincsenek
jelen a településeken. Az önkormányzatok
gazdasági működésének neuralgikus pontjai a rendszeres szociális támogatások
biztosítása, a bérköltségek kifizetése,
a kezelésük alá tartozó intézmények
fenntartása, a rezsiköltségek kiegyenlítése,
valamint a korábbi hitelek törlesztő
részleteinek fizetése. A fent részletezett
okok miatt a települések döntő többségénél
az önkormányzatok még pályázati források
felhasználásával
sem
képesek
egy
decentralizált energiatermelő beruházás
megvalósítására. Megoldást jelenthet a
települések, illetve a helyi közösségek
összefogása (kizárólag erre a célra létrejövő
társulása) egy ilyen projekt megvalósítása
érdekében, illetve a magántőke (befektetők)
bevonása (Tóth és Kapocska, 2011). Egy
részben, vagy egészben közösségi alapú
szélerőmű-park vagy napelemes mező
esetében elengedhetetlen a projekt helyi
szintű támogatása, amelyet meghatároz az
adott technológiával kapcsolatos ismeretek
és információk mennyisége és minősége.
Ugyanezen paraméterek szintén lényegesek
lesznek a lakosság körében a családi
energiaigények részleges kielégítésére szolgáló szél-, illetve napenergia hasznosítás
esetében is.
A Hernád-völgyben élők szél- és
napenergiával kapcsolatos ismeretének
felmérése kérdőíves attitűdvizsgálat keretében, véletlenszerű kiválasztások alapján

történt. Az egyes települések korcsoport
és nem-szerinti bontását figyelembe véve
a kérdőíves felmérés, a reprezentativitás
biztosítása érdekében a háztartások 10 %-át
érintette, ami összesen 1188 darab kérdőíves
interjú felvételét jelentette. A kérdőív első
részében az általános információk (életkor,
nem, iskolai végzettség, stb.) mellett a
rezsikiadások és a fogyasztói szokások is
felmérésre kerültek. Ezt követően a szél- és
napenergiára, illetve azok hasznosítására
alkalmas eszközökre vonatkozó ismereteket,
illetve ezek mélységét és az információk
forrását gyűjtöttük össze. A kérdőív utolsó részében az egyes energiaforrások
egyéni és települési szintű hasznosítására,
megvalósíthatóságára, a közreműködök
és érintettetek körének meghatározására
vonatkozó véleményeket és információkat
rögzítettük.

A szél- és napenergia
ismertsége a Hernád-völgyében
A kérdőíves attitűdvizsgálat keretében
egyrészt arra kerestük a választ, hogy a
lakosság milyen ismerettel rendelkezik a
szélről és a Napról, mint energiaforrásról.
A válaszadók tényleges tudásának minél
pontosabb feltárása érdekében a kérdés
két részből állt. Egyfelől a megkérdezettek
hallottak-e már a szélenergiáról, a
napenergiáról és az azokat hasznosító
berendezésekről, tehát magát a szót ismerik-e, másfelől a puszta fogalmon
kívül rendelkeznek-e bármilyen további
információval. A válaszok hitelessége a
személyek önbevallásán alapult, az ismeretek
konkrét ellenőrzése, felmérése nem történt
meg, mivel az nem képezte a kutatás
tárgyát. A megkérdezések során, valamint
az adatfeldolgozások eredményeiből kitűnt,
hogy az egyes településeken a válaszadók
tényleges ismereteit a kérdés második
felére vonatkozó válaszok alkotják.
A Hernád-völgy 21 településén a megkérdezettek döntő hányada (> 80%) hallott
a szélenergiáról (1. térkép), azonban az
ismeretek terén rendkívüli információhiány
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volt tapasztalható. A 30 településből
mindössze 12-ben haladja meg a 20%-os
arányt az alapszintű ismerettel rendelkezők
száma, tehát a megkérdezettek közel
négyötöde számára a szélenergia hasznosítási módjai, eszközei, lehetőségei teljesen
ismeretlenek. A „részletesebb ismertség”

szintjén jelentkező – a többi megújuló
energiaforrásokhoz képest – magasabb
érték részben a délebbre található,
már működő felsőzsolcai és az érintett
területen belül, Mérán kis híján megvalósult
szélerőműveknek köszönhető.
A napenergia fogalom-szintű ismertsége

2. térkép. A szélenergia fogalmi (balra) és alapszintű ismertsége (jobbra) a vizsgált településeken

3. térkép. A napkollektor fogalmi (balra) és alapszintű ismertsége (jobbra) a vizsgált településeken
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4. térkép. A napelem fogalmi (balra) és alapszintű ismertsége (jobbra) a vizsgált településeken

közel azonos mértékű a szélenergiával. A
napenergia hasznosításához kapcsolódó
napkollektor (3. térkép) és napelem (4.
térkép) esetében 17, illetve 15 településen
80% feletti a fogalomról hallók aránya, ami
biztatónak tűnik. Az alapszintű ismeretekkel
rendelkezők azonban itt is kis számban
vannak jelen. A válaszadók döntő többsége
a két berendezés (napelem, napkollektor)
között érdemi különbséget nem tud tenni. A
legtöbb esetben az alapvető működési elvvel,
a felhasználás módjával, lehetőségeivel, de
még az eszközök megjelenésével sincsenek
tisztában. Összességében azonban a szél- és
napenergia ismertsége a völgy településein
a többi megújuló energiaforráshoz képest
mégis kedvezőnek mondható, ugyanis azok
mind fogalmi, mind ismereti szinten messze
elmaradnak a fent említett értékekhez
képest.
A válaszadók 70%-a nem elégedett
jelenlegi ismereteivel és szeretne több
információhoz jutni az egyes megújuló
energiaforrásokra vonatkozóan. A megkérdezettek 18% egyáltalán nem igényel
újabb információkat, míg 12%-a nem
tudta felmérni saját igényeit, illetve
nem válaszolt a kérdésre. Az érdeklődés
leginkább azon erőforrások felé irányult,

amelyek hasznosítása a lakosság számára
is elérhető mind anyagi, mind technikai
oldalról nézve. A megkérdezettek jelenlegi
ismereteiket leginkább a szél-, illetve a
napenergia hasznosítása terén szeretnék
tovább
bővíteni,
melynek
teljesen
logikus okai vannak. Egyfelől a növekvő
energiaárakkal szemben, a fenti erőforrások
hasznosításával a saját háztartás valamely
energiaigénye csökkenthető, illetve kiváltható. Másfelől leginkább a szélmotorok és a
napkollektorok esetében számos lehetőség
adódik a kisebb hatékonyságú, de olcsóbb,
akár házilag is előállítható energia-hasznosító berendezések készítésére. Részben
az anyagi lehetőségek, részben a saját
eszközök elkészítése miatt a legnagyobb
érdeklődés a napkollektorok (34%) felé
irányult. A kollektorok iránt érdeklődők
szinte kizárólag a használati melegvízelőállításában gondolkodtak, és csak
kevesen említették a fűtésrásegítést. A
napelemes rendszerek már komolyabb
technikai ismereteket és szaktudást
igényelnek, így itt nem a saját, egyedi
tervezésű, mint legolcsóbb megoldások
voltak a meghatározó szempontok. Az
érdeklődők (26%) számára ezek az
eszközök már nem voltak ismeretlenek, így
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amelyek alapján a településen vagy a
közvetlen környezetében olyan jellegű (akár
nagyobb volumenű) projekt valósul meg,
ami közvetve változtatja/változtathatja
meg annak addigi lakókörnyezetét. Az ilyen
változások esetében kiemelkedően fontos a
társadalmi részvétel, amely azonban sokszor
az érintettek alulinformáltsága miatt nem
valósul meg, illetve a közösség számára
nem a legoptimálisabb eredménnyel zárul.
A válaszadók ismeretei sem menznyiségben, sem minőségben nem mondhatók
teljesnek. A jelenlegi információáramlás
hiányosságait egy, az érintettekhez jobban
illeszkedő tájékoztatási forma küszöbölhetné
ki. Ehhez azonban szükséges tudni, hogy
a témához kapcsolódóan a település lakói
kitől/kiktől várnák leginkább a teljes körű
és hiteles ismeretbővítést. Emellett nem
elhanyagolható, hogy az új információ
milyen formában legyen elérhető számukra.
A válaszadók leginkább a szakemberektől,
a polgármesterektől és továbbra is a
médiától várják a felvilágosítást (1. ábra).
A tájékoztatás formáját tekintve leginkább
a többlépcsős tájékoztatást igényelnék,
amely elsősorban a szórólapokra és a
lakossági fórumokra épülne, melyet kiegészítenének a szakmai előadások, ter-mék és
eszközbemutatókkal egybekötve (2. ábra).
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az információbővítést már nem a puszta
kíváncsiság, hanem a (hálózatra történő)
villamosenergia-termelés
motiválta.
A
szélenergiával kapcsolatos ismereteiket
a válaszadók 18%-a kívánja bővíteni. Itt
azonban már lényegesen többen voltak,
akik elsősorban nem a megvalósíthatóság,
illetve
közvetlenül
saját
alkalmazás
miatt érdeklődtek, hanem a téma iránti
kíváncsiság miatt.
A megújuló energiaforrások hasznosításának a lakosság körében történő szélesebb körű elterjedése és a berendezések,
beruházások elfogadása nagyban függ az
érintettek véleményétől, amelynek egyik
meghatározó eleme a témával kapcsolatos
ismeretek megléte. A megkérdezettek
76%-a jelenlegi információinak elsődleges
forrásaként a televíziót nevezte meg. A
televízió dominanciája mindig is jelentős
volt a lakosság ilyen irányú ismereteinek
a bővítésében (Kapocska, Gyarmati és
Tóth, 2010). A fent említettől eltérően a
többi információforrás jelentős elmaradást
mutat, a rádiót és az írott sajtót egyaránt
a válaszadóknak csak a harmada nevezte
meg. Még kisebb jelentősége volt az
internetnek (26%), az ismerősökkel
folytatott
beszélgetésekből
származó
információknak (23%), valamint az oktatásképzés során elsajátított ismereteknek
(16%).
A szél- és napenergiával kapcsolatos
ismeretek alacsony szintje nemcsak
azért riasztó, mert kevesen tudnak róla,
hanem mert az önbevalláson nyugvó
alapszintű – azaz bármilyen – információ
még önmagában nem jelenti azt, hogy az
elegendő lenne akármelyik hasznosítási
mód
átgondolt
véleményezésére.
A
tényszerű és reális vélemény kialakítása
több szempontból is kulcsfontosságú.
Egyrészről ha az ott élők magánszemélyként,
saját
háztartásukban
alkalmaznának
megújuló energiaforrás(oka)-t hasznosító
berendezéseket, akkor, mint potenciális
beruházók, közvetlen felhasználókként
jelennének meg. Másrészről a pontos
ismeretek olyan döntésekhez is szükségesek,

1. ábra. A tájékoztatást végzők aránya a
lakossági igények szerint
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2. ábra. Az lakossági tájékoztatás elvárt módjai
a Hernád völgyében

Nemcsak az információáramlásban,
hanem a szélenergetikai beruházások
esetében is fontos szerep hárul a
települések mindenkori vezetőire is, hiszen
a beruházás megkezdésében, illetve
kezdeményezésében az első és legfontosabb
döntéseket nekik kell meghozniuk. A
polgármesterek egy-egy projekttípushoz
való hozzáállása meghatározhatja a
megvalósítás kimenetelét, ami végső soron
az emberek jövőjére is hatással lehet (Tóth,
2011). Az érintett települések vezetőinek
többsége minden megújuló energiaforrásról
hallott, alapszintű ismeretekkel legtöbben a
szél-, a nap-, és a vízenergiáról, valamint
a biogázról rendelkeznek. Minden polgármester egyetértett azzal, hogy érdem-es
megújuló energiaforrásokat hasznosító
beruházásokat
kezdeményezni.
Ennek
a szerepnek a felvállalását a legtöbben
a központi kor-mányzattól, maguktól az
önkormányzatoktól,
a
kistérségektől,
valamint a helyi vállalkozóktól várják.
A válaszadók szerint az energetikai
projektek megvalósítása is leginkább a
mindenkori központi kormányzat és az
egyes önkormányzatok feladata lenne,

azonban a megkérdezettek közel harmada hajlandó lenne társulásra lépni
más önkormányzatokkal egy közösségi
energetikai
projekt
létrehozásának
érdekében. Az érintett településeken
a kutatás időpontjában hosszútávon
mind¬össze nyolc önkormányzat gondolkodott szélgenerátorok, illetve szélerőgépek
telepítésén, úgymint Felsődobsza, Gibárt,
Halmaj, Hernádkércs, Hernádszentandrás,
Hidasnémeti, Méra és Novajidrány. Nagyteljesítményű szélerőművek telepítésén –
szigorúan befektetők bevonásával - a fent
említett települések (Abaújkér, Felsődobsza,
Halmaj, Hernádkércs, Hernádszentandrás,
Hidasnémeti, Méra, Novajidrány) polgármesterei gondolkodnak. Számos önkormányzat (Abaújkér, Encs, Felsődobsza,
Gibárt, Gönc, Halmaj, Hernádszentandrás,
Ináncs, Kéked, Méra, Nagykinizs, Novajidrány, Tornyosnémeti) tervezte a fennhatósága alá tartozó egyes épületeiben a
napkollektoros rendszer kiépítését. Ezek
kis hányada meg is valósult, jelentős része
azonban (elsősorban gazdasági okok miatt)
még megfontolás alatt, illetve folyamatban
van. Ezek inkább csak hosszú távú tervek
és célkitűzések formájában léteznek.
Az információgyűjtés évében azonban a
fennmaradó önkormányzatok még távlatilag
sem érdeklődtek az ilyen jellegű, hosszú
távú költségcsökkentő megoldások iránt.
Ez egyes esetekben az érdeklődés teljes
hiányára, míg más esetekben leginkább a
települések kedvezőtlen anyagi helyzetére
vezethető vissza.
A közösségi szintű megújuló energetikai
beruházások (szélerőműpark, nagyobb fotovoltaikus rendszerek) megvalósításához
igen fontos a helyi szintű (lakossági,
önkormányzati és helyi vállalkozói szintű)
hozzájárulás, ami nemcsak pénzügyi,
hanem szellemi és erkölcsi jellegű is
lehet (Mellár 2009.) A vizsgált területen a
megkérdezettek többsége elfogadhatónak
és erkölcsileg támogathatónak tartja a
szélerőművek és a kisebb teljesítményű
szélgenerátorok, szélmotorok létesítését
(5., 6. térkép bal oldal). A támogatás,

80
illetve a tolerancia megléte azért fontos,
mert ha az érintett közösség bármilyen
energetikai projektet a környezetére, az
életminőségére, vagy egészségére nézve
károsnak ítél meg, akkor lakossági ellenállás
keretében hátráltathatja, vagy meg is
akadályozhatja a beruházás megvalósítását.

A válaszadók a megkérdezések alkalmával,
a rendelkezésre álló ismereteik alapján
hasonló arányban reálisnak tartják a szélerőgépek és a szélerőművek létesítését
saját településükön, ha a tulajdonosi
kör, kiváltképp a finanszírozási háttér
rendelkezésre áll (4., 5. térkép jobb oldal).

5. térkép. A szélerőművek elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a vizsgált
településeken

6. térkép. A szélerőgépek elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a vizsgált
településeken
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7. térkép. A napkollektorok elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a vizsgált
településeken

8. térkép. A napelemek elfogadottsága (balra) és megvalósíthatósága (jobbra) a vizsgált
településeken

A szélerőművek, a kisebb (pár száz W,
pár kW) teljesítményű szélgenerátorok és
szélerőgépek elfogadottságában és megvalósíthatóságában jelentős különbségek
figyelhetőek meg. A szélerőművek támogatottsága mind a települések, mind a

válaszadók számát tekintve jóval nagyobb,
mint a szélmotorok esetében. A jelentős
eltérés oka, hogy az itt élők számára a
szélerőművek ismertebbek, mint a szélgenerátorok. Egyrészt a kutatási területen kívül, de a völgy D-i részén 2006 óta
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üzemel egy 1,8 MW-os szélerőmű, amely
a 3-as főútról már távolról is tisztán
látható. Másrészt a szélerőművek és a
szélerőműparkok a médiában gyakrabban
jelennek meg és érdemben több szó esik
róluk, mint a szélerőgépekről, valamint a
kisebb teljesítményű szélgenerátorokról.
Harmadrészt szélmotorok a kutatási területen 2012 tavasza előtt nem működtek,
így a megkérdezettek többsége, akik csak
fogalmi szinten ismerték a szélenergiát,
viszonyítási alap nélkül nem, vagy nem
hitelesen tudtak csak állást foglalni.
A napenergia hasznosításához kapcsolódó berendezések elfogadása, még ha a
szélerőművekhez képest kisebb mértékben
is, de a legtöbb településen meg-haladja
a 30%-os támogatottságot, illetve megvalósíthatóságot. A két hasznosítási forma
közötti különbségek szembetűnőek, az ismertség tekintetében a napkollektorok,
míg az elfogadottság és megvalósíthatóság
esetében a napelemek értek el több
településen is magasabb értékeket (7.,
8. térkép). Az eltérés itt is elsősorban az
információhiányra vezethető vissza, miszerint a válaszadók nagy része nem tud
különbséget tenni a két eszköz és a két fajta
felhasználási lehetőség között. A vizsgálat
időpontjában néhány településen használati
melegvíz-készítésére magánszemélyek már
használtak napkollektoros rendszereket. A
napelemes megoldások elterjedése még az
előbbinél is lassabban halad, de már ezen a
területen is vannak megvalósult projektek
(Forró, Gönc, Hernádszurdok).
A Hernád-völgyben a megújuló energiaforrások közül a legtöbb településen a
szélenergia hasznosításához köthető berendezések elfogadottsága a legnagyobb. Ez
azt jelenti, hogy a természeti erőforrások
hasznosítására alkalmas berendezések
közül mind a környezetre és az emberi
egészségre, mind a tájképre gyakorolt
hatásokat is figyelembe véve, a szélerőműveket tolerálnák a leginkább. A másik
preferált energiaforrás a napenergia, illetve a hozzá kapcsolódó berendezések. A
9. térképen minden település esetében a

legnagyobb elfogadottsággal rendelkező
energia hasznosító berendezést tüntettük
fel.

9. térkép. Az adott megújuló energetikai
beruházással szembeni legnagyobb tolerancia
településenként

10. térkép. Az egyes településen leginkább
megvalósítható megújuló energetikai beruházás

A válaszadók a saját településük adottságát ismerve (10. térkép) a leginkább
megvalósítható megújuló energiaforrást
hasznosító berendezésnek a szélerőművet
választották a legtöbb helyen és a legnagyobb mértékben, de a napenergiához köthető eszközök is magas értékeket értek el.
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Összefoglalás
A szél- és napenergia-hasznosítás egyik
lényeges kérdése a lakosság erre vonatkozó
ismerete. A rendelkezésre álló információ
mennyisége és minősége rendkívül fontos. A
fenti eredményekből kitűnik, hogy az egyes
településeken az emberek jórészt nincsenek
birtokában a megfelelő ismereteknek, és ily
módon érdemben sokszor nem is tudhatnak
a hasznosításból fakadó előnyökről és
lehetőségekről. Azonban nemcsak a hiány
lehet gátló tényező, hanem a kevés és olykor
nem teljesen (korrekt) hiteles információ,
amely az egyes kérdésekben félreértésekre
adhat okot, így emiatt hiúsulhat meg egy
fejlesztés vagy beruházás. A lakosság
részéről eredményeket csak korrekt, hiteles
és teljes körű tájékoztatással lehet elérni.
Az ismeretek felmérése a Hernád-völgy
30 településén kérdőíves attitűdvizsgálat
keretében történt. Az elvégzett kutatás
alapján, a vizsgálati helyszíneken a szél
és napsugárzás energetikai hasznosítására
vonatkozó, valósnak tekinthető érdemi
ismeret nagyon kevés. A hagyományos
információforrások (elektronikus média,
írott sajtó) nem szolgáltatnak teljes
körű, az ilyen típusú igényeket kielégítő
ismereteket. A jövőre nézve biztató, hogy a
megkérdezettek egy jelentős része bővíteni
kívánja eddigi ismereteit és (jobban)
szeretné ismerni lakóhelyének adottságait,
lehetőségeit mind egyéni, mind közösségi
szinten.
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