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Törvényi háttér 

2004-ben felváltotta elődjét a megújuló energia törvény, 

 mely szabályozza a megújuló energiákon alapuló áram-előállítást. Az efféle 

áramtermelést 1990-óta államilag támogatják. 

Célja: a klíma- és a környezetvédelem érdekében a megújuló energia 

szerepe jelentősen növekedjen, ennek érdekében anyagi támogatást kapnak 

azok, akik megújuló energiaforrásokat vezetnek be. 

A törvény értelmében a következők tartoznak a megújulók  közé: víz-és 

szélenergia, napáram, naphő, biomassza, földhő. 



Megújuló energiaforrások 

felhasználásának fejlődése 

A saját energia-felhasználás 24%-a származik megújuló 

energiaforrásokból. 

 

 

 

 

 

 

 

11,30% 
0,20% 

20,60% 

68% 

2000 

biomassza napenergia szélenergia vízenergia

24,70% 

3,10% 

43,10% 

29% 

2006 

biomassza napenergia szélenergia vízenergia



    Napenergia hasznosítása 
2013. Július 7-én egy ideig a teljes országos energiaigény 40%-át solar cellákból 

állították elő. 

Hasznosítása: - vízmelegítés 

  - hűtik vagy fűtik a lakást 

  - elektromos áramot termelnek 

Napelemek:  a napelemek a napenergiából elektromos áramot termelnek. 

Napkollektor: olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergia 

felhasználásával közvetlenül állít elő fűtésre, vízmelegítésre használható hőenergiát. 

Németországban: 

-1,3-1,4 millió napenergia termelő rendszer működik, 2010-ben 13 millió  

  m2 kollektor felület üzemelt. 

-2006-ban 2,2 TWh, addig 2010-ben már 12,0 TWh elektromos áramot                            

 termeltek napelemek segítségével 

 
 



Szélenergia I. 
A szélerőműveket 

napjainkban szárazföldön és 

vízen egyaránt telepítik: előbbi 

neve on - shore, utóbbié pedig 

off - shore.  

Felépítése: Oszlop-gondola-

generátor-lapátok-fékező 

egység. 

A lapátok a gondolán 

helyezkednek el, a generátort 

forgatják, ami áramot generál. 

Az áram ezt követően 

akkumulátort tölt vagy 

egyenesen a hálózatba kerül 

betáplálásra. 

 



Szélenergia II. 
Elvileg Németország területének 

13,8%-a alkalmas a szélenergia 

használatára, mely segítségével 1190 

GW teljesítményt lehetne telepíteni. Az 

éves megtermelt áram mennyisége közel 

2900 TWh lehetne. 

Jelenleg Németországban több mint 

23000 szélerőmű üzemel 31332 MW 

telepített kapacitással 

A teljes megtermelt energia 

Németországban 2012-ben 617,6 Twh-t 

tett ki, ebből szélenergiával termeltek 

45,9 TWh mennyiséget. 



Vízenergia hasznosítása 

Az első német, kifejezetten áramtermelésre fejlesztett vízerőmű 1890. 

május 15-én állt üzembe Bad Reichenhall-ban. 

 

Németországban a megtermelt energiának 1,6%-a származik 

vízenergiából. A telepített teljesítmény 4,7 GW, a kihasználtság 52% 

körüli. 

 

Münchenben 2015-re el kívánják érni, hogy a teljes felhasznált 

energia-mennyiség teljes egészében megújulókból származzon. 

 

A német vasút is üzemeltet vízerőművet: Langenprozelten város 

közelében Bajorországban a hegyek között üzemel a 950 MWh áramot 

termelő erőmű.  

 
 



A víz- és a geotermikus energia 
A német parlament különleges hűtő-fűtő rendszert 

használ. 

Az energia-ellátás biztosítására biodízellel működő 

Diesel-motorokat állítottak üzembe. 

Ha ősszel és tavasszal nincs hőigény, akkor a 

felesleges hőt geotermikus tárolóba pumpálják. Innen 

igény szerint ki is vehető. A két kút kb. 300 m mélyre 

nyúlik le a földfelszín alá 

A hűtés is megújuló energia-felhasználással történik: 

a talajvíz az első szóba kerülő lehetőség ebben az 

esetben.  



Biomassza 

A biogáz-gyártás egyik kiemelkedő példája Németországban a Nordrhein-

westfáliai Hubert Loick gazdaság farmja, ahol a 900 hízó trágyájából, a farmon 

található biohulladékokból biogázt állítanak elő. Ehhez kapcsolódva egy 

hőerőműben áramot és hőt termelnek. 

A biomasszából való biogáz előállításának módszere még a fejlődés kezdeti 

stádiumában van. 

1990 körül a biogázból nyert áram díjazásáról szóló törvény miatt fellendült 

a mezőgazdasági biogáz-termelés. Az áram díjazásáról szóló törvény 2000-es 

kiegészítése, megújuló energia-törvény, amely a biogázból nyert áram magasabb 

és biztosabb térítéséről rendelkezik. Ez a fellendülés a mai napig tart. 



Szelektív hulladékgyűjtés 

A lakosság számára mindenhol előírták, hogy melyik hulladékfajtákat 

kötelező szelektíven gyűjteni. Egyes tartományok előírhatják a 

biohulladékok külön gyűjtését. 

A betétdíjas palackok és italos dobozok visszavétele a forgalmazó 

feladata, a palackokon egyezményes jelek jelzik, melyik palack mennyibe 

kerül. 

A visszaváltott palackok sorsa: 

 Anyagában hasznosítás 

 Égetés 

 Újra palackként hasznosítás 

 Beolvasztás 



Szelektív hulladékgyűjtés 

 Németországban a legutóbbi statisztikai elemzés alapján a 

keletkező lakossági hulladékok 38%-át energetikai úton 

hasznosítják(hőt és elektromos áramot termelnek), 

újrahasznosítással és komposztálással a keletkező hulladékok 

62%-át hasznosítják. 

 Lerakással nem ártalmatlanítanak lakossági 

     eredetű hulladékot. 



Köszönjük a figyelmet! 


