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Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek –  
Termékadatlap környezetvédelmi szemléletű közbeszerzéshez  

 
A környezetvédelmi szemléletű közbeszerzés (GPP) önkéntesen alkalmazott eszköz. Ez a 
termékadatlap összefoglalja a „kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek” 
termékcsoport vonatkozásában kidolgozott GPP-követelményeket. A háttérjelentés 
részletesen ismerteti ezen követelmények kiválasztásának indokait, és tartalmazza a további 
információgyűjtéshez szükséges hivatkozásokat is. 
 
A beszerzési ajánlások két követelményrendszerben öltenek alakot: 

• Az alapkövetelmények az alapvető környezeti hatásokkal foglalkoznak, és 
alkalmasak arra, hogy bármely tagállam ajánlatkérői alkalmazzák őket. Úgy kerültek 
kialakításra, hogy a lehető legkisebb ellenőrzési többletráfordítással vagy 
költségnövekedéssel alkalmazhatók legyenek. 

 
• Az átfogó követelményeket azok alkalmazhatják, akik a piacon elérhető legjobb 

termékeket kívánják megvásárolni. Alkalmazásuk ellenőrzési többletráfordítással és 
csekély költségnövekedéssel járhat az azonos funkciókkal rendelkező egyéb 
termékekhez képest. 

 
Az útmutató az alap- és az átfogó követelmények esetében egyaránt végigköveti a 
közbeszerzési eljárás különböző szakaszait, és elmagyarázza, hogy az egyes szakaszokban 
hogyan vehetők figyelembe a leghatékonyabban a környezetvédelmi kritériumok: 
 

• Tárgy: az ajánlattételi felhívás címe, vagyis a beszerzendő termék, építési beruházás 
vagy szolgáltatás rövid ismertetése. 

• Műszaki előírások: annak a követelménynek vagy szabványnak az egyértelmű, 
pontos és teljes ismertetése, amelynek az árunak, az építési beruházásnak vagy a 
szolgáltatásnak meg kell felelnie. A műszaki minimumkövetelmények 
meghatározása, amelyeket minden ajánlattevőnek teljesítenie kell. Különleges 
környezetvédelmi kritériumokat, többek között korlátokat és szinteket határoznak 
meg, amelyeket bizonyos termékek esetén el kell érni.  

• Kiválasztási szempontok: az ajánlattevőnek a szerződés teljesítésére való 
alkalmasságán, illetve képességén alapulnak. A megfelelő szállító azonosításához 
nyújtanak segítséget, például a kellően képzett személyzet vagy a vonatkozó 
környezetvédelmi politikák és eljárások meglétének biztosítása érdekében. 

• Odaítélési szempontok: azok a szempontok, amelyek alapján az ajánlatkérő 
összehasonlítja az ajánlatokat és odaítéli a szerződést. Az odaítélési szempontok 
nem igen-nem kritériumok, tehát az e követelményeknek meg nem felelő 
termékajánlatok a végső döntés meghozatalakor a többi odaítélési szempont alapján 
szerzett pontszámukkal még figyelembe vehetők.  

• A szerződés teljesítésére vonatkozó kikötések: meghatározzák azokat a feltételeket, 
amelyeket a szerződés végrehajtása során teljesíteni kell, például az áruk 
szállításának vagy a szolgáltatások nyújtásának módját, ideértve a szállítandó 
termékekkel kapcsolatos információkat és utasításokat is. 

 
Meg kell jegyezni, hogy az ajánlattevőt köti a mindenkor hatályos jogi keret. 
 
Amennyiben a követelmények teljesítésének ellenőrzése a megjelölteken kívül más módon 
történő igazolást is lehetővé tesz, a követelmények teljesülése gyártói dokumentáció, elismert 
szervezettől származó vizsgálati jelentés vagy más megfelelő dokumentum bemutatásával 
igazolható. Az ajánlatkérőnek minden esetben meg kell bizonyosodnia arról, hogy a 
bemutatott igazolás műszaki, illetve jogi szempontból megfelelőnek tekinthető-e.  
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1. Fogalommeghatározás és alkalmazási kör 
 
E GPP-követelmények alkalmazási körét a továbbiakban a kapcsolt energiatermelésről szóló 
irányelv alapján határozzuk meg. E GPP-követelmények alkalmazásában kapcsolt 
energiatermelés alatt „a hőenergia és a villamos és/vagy mozgási energia egyidejű 
előállítását” értjük. A követelmények a kapcsolt energiatermelő egységekre vonatkoznak, 
azaz mindazokra az egységekre, amelyek kapcsolt energiatermelésre képesek.  

Amennyiben a követelmények különböző méretű kapcsolt energiatermelő egységekre (kis 
vagy mikroegységekre) vonatkoznak, a következő meghatározásokat kell figyelembe venni: 

- kapcsolt energiatermelő mikroegység: olyan kapcsolt energiatermelő egység, amelynek 
legnagyobb kapacitása 50 kWe-nél kisebb 

- kapcsolt energiatermelő kis egység: olyan kapcsolt energiatermelő egység, amelynek 
beépített kapacitása 1 MWe-nél kisebb. 
 
Ez a dokumentáció azért terjed ki a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységek 
összes méretkategóriájára, mert a környezetvédelmi szemléletű közbeszerzést végző 
kormányzati szervek a háttérjelentésben ismertetett alkalmazási területek teljes skáláján 
alkalmazhatják a beszerzés tárgyát képező kogenerációs erőműveket. Kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő egységeket nemcsak középületek, például iskolák vagy 
kórházak számára, hanem – különböző méretben – kisebb épületekhez, például egyedi 
lakóépületekhez, vagy távfűtő rendszerekhez is be lehet szerezni. 
 
A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés alkalmazásával kapcsolatos döntés 
meghozatalakor fontos figyelembe venni a gazdaságilag indokolható hőigényt, valamint a 
villamosenergia-szükségletet. Az ajánlatkérőnek mérlegelnie kell, hogy a hőigény 
indokolja-e a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés alkalmazását, és a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés melletti döntés meghozatala előtt elemeznie kell a többi 
lehetőség, például a hálózati villamos energia előnyeit és hátrányait is. 
 
A megtermelt villamos és hőenergia hűtésre is felhasználható, azonban a hűtést nem 
közvetlenül a kogenerációs erőmű adja, ezért e GPP-követelmények ezzel az esettel 
nem foglalkoznak. A kogenerációs erőmű által termelt hő felhasználható például 
abszorpciós hűtőegység vagy légkondicionáló berendezés üzemeltetésére, a hűtés 
hatékonysága azonban az alkalmazott hűtőegységtől, nem pedig a kogenerációs 
erőműtől függ. A légkondicionálásra vonatkozó GPP-követelmények egy külön 
termékcsoport keretében kerültek kidolgozásra. 
 

 
 
2. Alapvető környezeti hatások 
 
A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés elsődleges környezeti előnye általában az 
alacsonyabb tüzelőanyag-felhasználás a hagyományos, különálló villamosenergia-, illetve 
hőtermeléshez képest, ugyanakkor azonban az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását is 
figyelembe kell venni.  

• Az alapkövetelmények ezért a teljes energiahatékonyságra és a kapcsolódó 
primerenergia-megtakarításra összpontosítanak. 

• Az átfogó követelmények – ideértve az odaítélési szempontokat is – a 
minimumkövetelményeken túlmutató primerenergia-megtakarítást, valamint a 
minimumkövetelményeken túlmutató légszennyezési követelmények érvényesülését 
segítik elő. 
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Alapvető környezeti hatások  GPP-követelmények 
 

• A fosszilis tüzelőanyagok 
kitermelésének hatása.  

• A különálló villamosenergia- és 
hőtermelés miatti nagyobb 
tüzelőanyag-fogyasztás.  

• Szén-dioxid-kibocsátás a 
villamosenergia- és a 
hőtermelés során  

• Légszennyezés egyéb 
anyagok, például szén-
monoxid, nitrogén-oxid, kén-
dioxid és por levegőbe történő 
kibocsátása következtében. 

 
 
 

  
• Olyan kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelő egységek 
támogatása, amelyek a 
tüzelőanyagot a leghatékonyabban 
alakítják át hővé és villamos 
energiává, és ezzel kímélik az 
erőforrásokat és minimalizálják az 
üvegházhatást okozó gázok 
kibocsátását. 

• Olyan kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelési 
megoldások támogatása, amelyek 
kismértékű légszennyezéssel 
járnak. 

• A kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés támogatása annak 
érdekében, hogy a különálló 
villamosenergia- és hőtermeléshez 
képest csökkenjen a fosszilis 
tüzelőanyagok felhasználása. 

• Nagy hatásfokú kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés 
alkalmazása a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentésének 
elősegítése érdekében. 

• Olyan kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelési 
megoldások támogatása, amelyek 
kismértékű légszennyezéssel 
járnak. 

• Ösztönzés a nagy hatásfokú 
kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelésnek a jogszabályi 
követelményeken túlmutató 
alkalmazására.  

 
 
Felhívjuk a figyelmet arra, hogy a fenti ábra a hatásokat nem feltétlenül fontossági 
sorrendben tartalmazza. 
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3. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekre vonatkozó 
GPP-követelmények  

 
3.1. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekre vonatkozó 

alapvető GPP-követelmények 
 
TÁRGY 
 
Hatékony kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezés vagy erőmű vásárlása.  
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 

1. Annak biztosítása érdekében, hogy az energia hővé és villamos energiává alakítása 
hatékonyan történjen, az egység összhatásfokának1 legalább 75%-nak kell lennie a II. 
melléklet a) i. pontjának megfelelően, vagy 80%-nak a II. melléklet a) ii. pontjának 
megfelelően abban az esetben, ha a primerenergia-megtakarítás kiszámítása a III. 
melléklet b) pontja szerint történik, illetőleg 70%-nál nagyobbnak abban az esetben, 
ha a primerenergia-megtakarítás kiszámítása a 12. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően a III. melléklet c) pontja szerint történik olyan kogenerációs erőművek 
esetében, amelyek teljesítménye meghaladja a 25 MW-ot.2 

 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek3 írásban igazolnia kell, hogy az erőmű megfelel a nagy 
hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés követelményeinek. 
 
 

 
2. A kogenerációs erőműnek meg kell felelnie a kapcsolt energiatermelésről szóló 
2004/8/EK irányelv nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó 
követelményeinek, amelyek a következők: 

 
• Az 1 MWe-nél kisebb beépített kapacitással rendelkező kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelő egységnek a harmonizált referenciaértékek alapján 
energiamegtakarítást kell megvalósítania a különálló hő- és villamosenergia-
termeléshez képest. Az 50 KWe-nél kisebb teljesítményű kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek esetében a primerenergia-megtakarításra vonatkozó számítás a 
hitelesített értékekre is alapozható. 

• Az 1 MWe-t meghaladó beépített kapacitással rendelkező kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő egység primerenergia-megtakarításának a harmonizált 
referenciaértékek4 alapján legalább 10%-nak kell lennie a különálló hő- és 
villamosenergia-termeléshez képest. 

 
Ellenőrzés: A primerenergia-megtakarítást a kapcsolt energiatermelésről szóló 
irányelv III. mellékletében található módszer segítségével kell meghatározni. Az 
ajánlattevőnek írásban meg kell erősítenie, hogy ezek a követelmények teljesülnek, 
és meg kell adnia, hogy ehhez milyen konkrét működési feltételek szükségesek. A 
kapcsolt energiatermelő mikroegységekre vonatkozóan a hitelesített értékek is 
felhasználhatók. 

 
 

                                                 
1  Az összhatásfok a villamos energia, illetve mozgási energia, valamint hasznos hő éves összege, osztva a kapcsolt 
hőenergia-termeléshez, valamint a bruttó villamosenergia- és mozgásienergia-termeléshez felhasznált tüzelőanyaggal. 
 
2 E követelményben minden hivatkozás a kapcsolt energiatermelésről szóló irányelv mellékleteire és cikkeire vonatkozik.  
3 Az „ajánlattevő” jelentheti a berendezés értékesítőjét csomagolt termék esetében, vagy a kivitelezőt, amennyiben nem a 
tüzelőberendezés értékesítője végzi a végleges üzembe helyezést. Az ellenőrzést a konkrét körülményektől függően a 
legalkalmasabb féllel kell elvégeztetni. 
 
4 A harmonizált referenciaértékek lehetővé teszik a kapcsolt energiatermelés összehasonlítását a legkedvezőbb 
tulajdonságokkal rendelkező, azonos tüzelőanyagot alkalmazó különálló hő- és villamosenergia-termelési eljárásokkal. 
 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:HU:PDF 
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3.2. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységekre vonatkozó 
átfogó GPP-követelmények 

 
TÁRGY 
 
Hatékony kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő berendezés vagy erőmű vásárlása.  
 
MŰSZAKI ELŐÍRÁSOK 
 

1. Annak biztosítása érdekében, hogy az energia hővé és villamos energiává alakítása 
hatékonyan történjen, az egység összhatásfokának legalább 75%-nak kell lennie a II. 
melléklet a) i. pontjának megfelelően, vagy 80%-nak a II. melléklet a) ii. pontjának 
megfelelően5 abban az esetben, ha a primerenergia-megtakarítás kiszámítása a III. 
melléklet b) pontja szerint történik, illetőleg 70%-nál nagyobbnak abban az esetben, 
ha a primerenergia-megtakarítás kiszámítása a 12. cikk (2) bekezdésének 
megfelelően a III. melléklet c) pontja szerint történik olyan kogenerációs erőművek 
esetében, amelyek teljesítménye meghaladja a 25 MW-ot.6 
 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek írásban igazolnia kell, hogy az erőmű megfelel a nagy 
hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés követelményeinek. 
 

2. A kogenerációs erőműnek meg kell felelnie a kapcsolt energiatermelésről szóló 
2004/8/EK irányelv nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre 
vonatkozó követelményeinek, amelyek a következők: 

 
• Az 1 MWe-nél kisebb beépített kapacitással rendelkező kapcsolt hő- és 

villamosenergia-termelő egységnek a harmonizált referenciaértékek alapján 
energiamegtakarítást kell megvalósítania a különálló hő- és villamosenergia-
termeléshez képest. Az 50 KWe-nél kisebb teljesítményű kapcsolt energiatermelő 
mikroegységek esetében a primerenergia-megtakarításra vonatkozó számítás a 
hitelesített értékekre is alapozható. 

• Az 1 MWe-t meghaladó beépített kapacitással rendelkező kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelő egység primerenergia-megtakarításának a harmonizált 
referenciaértékek alapján legalább 10%-nak kell lennie a különálló hő- és 
villamosenergia-termeléshez képest. 

 
Ellenőrzés: A primerenergia-megtakarítást a kapcsolt energiatermelésről szóló 
irányelv III. mellékletében található módszer segítségével kell meghatározni. Az 
ajánlattevőnek írásban meg kell erősítenie, hogy ezek a követelmények teljesülnek, 
és meg kell adnia, hogy ehhez milyen konkrét működési feltételek szükségesek. Az 
50 KWe-nél kisebb teljesítményű kapcsolt energiatermelő mikroegységek esetében a 
hitelesített értékek is felhasználhatók. 

 
ODAÍTÉLÉSI SZEMPONTOK 
 

1. Többletpontok járnak annak arányában, hogy a kogenerációs erőmű primerenergia-
megtakarítása milyen mértékben haladja meg a 2. műszaki előírásban meghatározott 
értéket. 

 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek az írásos bizonyítékként szolgáló nyilatkozatokat el 
kell juttatnia az ajánlatkérőhöz.  
 

2. Többletpontok járnak annak arányában, hogy a kogenerációs erőmű által kibocsátott 
gázok mennyisége milyen mértékben kedvezőbb  a vonatkozó 

                                                 
5 E követelményben minden hivatkozás a kapcsolt energiatermelésről szóló irányelv mellékleteire és cikkeire vonatkozik. 
6 Az összhatásfok a villamos energia, illetve mozgási energia, valamint hasznos hő éves összege, osztva a kapcsolt 
hőenergia-termeléshez, valamint a bruttó villamosenergia- és mozgásienergia-termeléshez felhasznált tüzelőanyaggal. 
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minimumkövetelmények szerinti értékeknél. 
 

Ellenőrzés: Az ajánlattevő ezen odaítélési szempont teljesítésének igazolása 
érdekében bemutathatja a gyártótól származó műszaki dokumentációt vagy valamely 
elismert szerv7 vizsgálati jelentését. 

 
3. Többletpontok járnak annak arányában, hogy a kogenerációs erőmű összhatásfoka 

milyen mértékben haladja meg az 1. műszaki előírásban meghatározott értéket. 
 
Ellenőrzés: Az ajánlattevőnek az írásos bizonyítékként szolgáló nyilatkozatokat el 
kell juttatnia az ajánlatkérőhöz. 

 
3.3. Magyarázatok 

 
1. Az ajánlatkérőnek figyelembe kell vennie a helyi körülményeket (épület típusa és 

mérete, hőigény és villamosenergia-szükséglet, a lehetséges tüzelőanyag-források 
stb.), és piackutatást kell végeznie annak érdekében, hogy meghatározza az 
azonosított igényeknek legjobban megfelelő, rendelkezésre álló technológiát. A 
kogenerációs erőműnek a hatásfok és a primerenergia-megtakarítás terén legalább 
a kapcsolt energiatermelésről szóló irányelv követelményeinek meg kell felelnie, és 
úgy kell kiválasztani, hogy teljes egészében vagy túlnyomórészt kielégítse az épület 
hő- és villamosenergia-szükségletét. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés 
alkalmazásával kapcsolatos döntés meghozatalakor fontos figyelembe venni a 
gazdaságilag indokolható hőigényt, valamint a villamosenergia-szükségletet. Az 
ajánlatkérőnek mérlegelnie kell, hogy a hőigény indokolja-e a kapcsolt hő- és 
villamosenergia-termelés alkalmazását, és a kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelés melletti döntés meghozatala előtt elemeznie kell a többi lehetőség, például 
a hálózati villamos energia előnyeit és hátrányait is. 

 
2. Amennyiben a primerenergia-megtakarítás teljesíti az alapkövetelményeket, az 

ajánlatkérőnek biztosítania kell, hogy a kogenerációs erőműre vonatkozó működési 
feltételek megegyezzenek az értékesítő által a primerenergia-megtakarítás 
számításakor alkalmazott feltételekkel. Ezért fontos, hogy az értékesítő részletes 
tájékoztatást nyújtson a primerenergia-megtakarítás számítása során figyelembe 
vett működési feltételekről és a nagy hatásfokú kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelő egység által előállított villamos energia mennyiségéről. A primerenergia-
megtakarítás számítását a 2008/952/EK bizottsági határozatban8 a villamos energia 
mennyiségének számítására vonatkozóan meghatározott iránymutatás alapján kell 
elvégezni 

 
3. Az ajánlatkérőnek a kogenerációs erőmű előnyeinek maximalizálása érdekében 

gondoskodnia kell a megfelelő energiahatékonyság-fokozó intézkedések 
alkalmazásáról, például hőszigetelés beépítéséről. 

 
4. Odaítélési szempontok: Az ajánlatkérőknek a hirdetményben és az ajánlattételi 

dokumentációban kell feltüntetniük azt, hogy az egyes odaítélési szempontok 
teljesítése hány többletpontot eredményez. A környezeti odaítélési szempontoknak 
összességében legalább a teljes pontszám 10–15%-át kell képviselniük. 

 
5. Az ajánlatkérő köteles biztosítani, hogy a kogenerációs erőmű megfeleljen az 

európai és a nemzeti jogszabályok légszennyezésre vonatkozó előírásainak. A 
megvásárolt kogenerációs erőmű méretétől és típusától függően közvetlenül 
alkalmazandó lehet a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről szóló irányelv (IPPC-irányelv), a nagy tüzelőberendezésekről szóló 

                                                                                                                                         
7 Az elismert szerv egyebek mellett olyan vizsgáló intézet lehet, amely rendelkezik a kibocsátás vizsgálatához szükséges 
szakértelemmel, illetve akkreditációval. 
8  A Bizottság határozata a 2004/8/EK irányelv II. mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes 
iránymutatás létrehozásáról. 
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irányelv és a hulladékégetési irányelv, azonban a konkrét körülményektől és az 
elhelyezkedéstől függően más jogi aktusok és irányelvek is alkalmazandók 
lehetnek. 

 
6. Az ajánlatkérőnek biztosítania kell a kogenerációs erőmű által keltett zaj hatásainak 

megfelelő figyelembevételét, valamint a helyi szabványok teljesítését. 
 

7. Igazolásként például vizsgálati jelentések, műszaki jelentések/dokumentációk vagy 
műszaki leírások fogadhatók el. 

 
 
 
 
 
4. Költségszempontok  
 
A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés jelentős induló beruházást igényelhet, amelynek 
megtérülési ideje több év lehet. A kapcsoltan előállított villamos és hőenergia 
felhasználásából fakadó hatékonyságnövekedés miatti költségcsökkenés maximalizálása 
érdekében ezért átfogóan értékelni kell a kogenerációs erőmű megvalósíthatóságát. A 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés költségeinek az egyéb technológiák költségeivel 
való összehasonlíthatósága miatt fontos, hogy a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés és 
az egyéb lehetőségek esetében egyaránt a teljes életciklus során felmerülő költségek 
kerüljenek figyelembevételre, tehát nemcsak a beruházási költségek, hanem az üzemeltetési, 
a karbantartási és a leszerelési/ártalmatlanítási költségek is.  
 
A kogenerációs erőmű gazdasági életképessége a hő- és a villamosenergia-szükséglettől 
függ. A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő rendszer kivitelezhetőségének vizsgálata 
során a megfelelő méretű műszaki egység kiválasztása érdekében ezt a két tényezőt 
pontosan fel kell mérni, hosszú távon biztosítva ezzel az életképességet. Amennyiben az 
erőmű mérete nem megfelelő, például nincs felhasználva az összes termelt hő, akkor a 
kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő rendszernek csökken a gazdasági életképessége. 
 
A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés esetében az elsődleges üzemi költségek a 
tüzelőanyag-felhasználásból fakadnak, így az erőmű hosszú távú költségeire jelentős 
kihatással lesz a tüzelőanyag ára, például a gázé, amely még mindig a legtöbbet használt 
tüzelőanyag-típus a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésben. Ez fontos szempont a 
tüzelőanyag-beszerzési szerződés megkötésekor, és annak biztosítása érdekében, hogy a 
kogenerációs erőmű hosszú távon is gazdaságilag életképes maradjon, kiemelt figyelmet kell 
szentelni az árak jövőbeli esetleges emelkedésének. 
 
A karbantartási költségek az erőmű méretétől és típusától függenek, és szintén nagyban 
befolyásolhatják a költségeket. Ezt a szempontot feltétlenül figyelembe kell venni, mert a 
kogenerációs erőmű karbantartást igényel, amelyet a hatékony működés megőrzése 
érdekében az értékesítő utasításainak megfelelően kell elvégezni. Az erőmű optimálistól 
eltérő üzeme kihat a többi előnyre, például a primerenergia-megtakarításra is.  
 
A kezdeti tőkebefektetéshez viszonyított megtakarítás maximalizálása érdekében az 
üzemidőnek (és a teljes terhelésen történő üzemeltetés idejének) a lehető leghosszabbnak 
kell lennie, ezért nagyon fontos a megfelelő méret kiválasztása.9 A nem üzemelő erőmű 
csökkenti a potenciális megtakarításokat. A hatékony karbantartás minimálisra csökkenti az 
üzemzavarok időtartamát is. 
 
Az Egyesült Királyságban például számos kogenerációs erőművel értek el jelentős 
költségmegtakarítást. Ezek a legkülönbözőbb méretűek, és számos, egymástól teljesen eltérő 
épületben alkalmazzák őket.  

                                                 
9 Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building service 
engineers („Kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés épületekben: Épületek kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő egységeinek 
kiválasztása, beszerelése és üzemeltetése – útmutató épületgépész mérnökök számára. 
(http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
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1. táblázat: a kogenerációs erőművek és a költségmegtakarítások összefoglalása10 
 

Név Alkalmazás/használ
at 

Üzembe 
helyezés 
napja 

Motor mérete Megtakarítás 
éves szinten11 
 

Megtérülési 
időszak (év) 

York University 
 

Egyetemi épületek 1995 1030 kWe 

teljesítményű 
motor 

187 500 EUR  4  

London Borough of 
Enfield 

Southbury Leisure 
Centre 
szabadidőközpont 

2002 80 kWe 

teljesítményű 
mikroturbina 

15 000 EUR 
(tervezett) 

6 (tervezett) 

Freeman Kórház, 
Newcastle 

Sürgősségi ellátást 
biztosító kórház 

1997 2 x 1,35 MWe 
teljesítményű 
szikragyújtáso
s motorok 

337 500 EUR nincs adat 

Southampton városi 
tanács 

Több nagyméretű 
középület és 
kereskedelmi épület 
– közösségi központ 

1998 5,7 MWe 

teljesítményű 
motor 

312 500 EUR 
11 000 tonna CO2  

nincs adat 

  
 
Az Egyesült Királyságból származó példák mellett a COGEN szolgált részletes adatokkal 
kisebb léptékű projektekről. Ezek az információk is szemléltetik az elérhető megtakarításokat 
és a megtérülési időket12. 
 

Név Alkalmazás/haszn
álat 

Üzembe 
helyezé
s napja 

Motor 
mérete 

Megtakarítás 
éves szinten13 
 

Megtérülési 
időszak (év) 

Vlagtwedde 
(Hollandia) 
 

Lakó- és munkatér 
 

2008 
 

5,5 kWe 
 

3 700 EUR 
költségcsökken
és 
 

Megtérülési 
idő: 4 év 
 

Schiphol 
reptér 
 

Ibis Hotel 
 

2007 
 

130 kWe 
 

75 000 EUR 
költségcsökken
és 

Megtérülési 
idő: <3 év 

 
 
 
 
 

5. Vonatkozó európai uniós jogi aktusok és információforrások 
 

5.1. Európai uniós jogi aktusok 
 
• 2004/8/EK irányelv a hasznos hőigényen alapuló kapcsolt energiatermelés belső 

energiapiacon való támogatásáról és a 92/42/EGK irányelv módosításáról 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:03:32004L0008:HU:PDF  

 
• 2007/74/EK határozat (2006. december 21.) a 2004/8/EK európai parlamenti és 

tanácsi irányelv alkalmazásában a külön hő- és villamosenergia-termelésre 
vonatkozó egységes hatásfok-referenciaértékek megállapításáról 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:HU:PDF 
 

                                                 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11 1,25 EUR = 1 GBP átváltási árfolyam feltételezésével. 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13 1,25 EUR = 1 GBP átváltási árfolyam feltételezésével. 
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• A Bizottság 2008/952/EK határozata (2008. november 19.) a 2004/8/EK irányelv II. 
mellékletének végrehajtására és alkalmazására vonatkozó részletes iránymutatás 
létrehozásáról 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:HU:PDF 
 

• 2010/31/EU irányelv az épületek energiahatékonyságáról. 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:HU:PDF 
 

• 2003/54/EK irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról 
és a 96/92/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=DD:12:02:32003L0054:HU:PDF 

 
• 2009/72/EK irányelv a villamos energia belső piacára vonatkozó közös szabályokról 

és a 2003/54/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:HU:PDF 
 

• 2009/28/EK irányelv a megújuló energiaforrásból előállított energia támogatásáról 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:HU:PDF 
 

• 2008/1/EK irányelv a környezetszennyezés integrált megelőzéséről és 
csökkentéséről (kodifikált változat) („IPPC-irányelv”) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:HU:PDF 
 

• 67/548/EGK irányelv a veszélyes anyagok osztályozására, csomagolására és 
címkézésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezések 
közelítéséről 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:HU:HTML  
 

• 1272/2008/EK rendelet az anyagok és keverékek osztályozásáról, címkézéséről és 
csomagolásáról („osztályozási rendelet”) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:HU:PDF 
 

• 2006/32/EK irányelv az energia-végfelhasználás hatékonyságáról és az energetikai 
szolgáltatásokról 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:HU:pdf 
 

• Állásfoglalás a Bizottságnak a Tanácshoz, az Európai Parlamenthez, a Gazdasági és 
Szociális Bizottsághoz, valamint a Régiók Bizottságához intézett, a hő- és villamos 
energia kapcsolt termelését elősegítő stratégiával és annak kidolgozását gátló 
korlátok felszámolásával kapcsolatos közleményéről (COM(97)0514 - C4-0596/97) 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• A Bizottság közleménye az Európai Tanácshoz és az Európai Parlamenthez – 
Európai energiapolitika (COM(2007)1)  

  http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:HU:PDF 

 
• 2009/125/EK irányelv az energiával kapcsolatos termékek környezetbarát 

tervezésére vonatkozó követelmények megállapítási kereteinek létrehozásáról  
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 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:HU:PDF 

 
 Ökocímkék és egyéb követelményforrások 
 

 Kék Angyal – kisméretű gázfűtésű kogenerációs modulok RAL-UZ 108 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
 Kék Angyal – folyékony tüzelőanyaggal üzemeltett kisméretű kogenerációs modulok 

RAL-UZ 109 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 

 
 Az Egyesült Királyság kapcsolt hő- és villamosenergia-termelésre vonatkozó 

minőségbiztosítási rendszere 
http://www.chpqa.com/ 

 


