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Megfelelő intézkedés csomag bevezetésével a mikro-kogenerációra és bio-kogenerációra 
koncentrálva becsülhető, hogy 2030-ra a kapcsoltenergia-termelés visszanyerheti a 
minimálisan 20 %-os részarányát a villamosenergia-termelésben. 
A Magyarországra vonatkozó nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés fejlesztésének konkrét 
célja a mai napon közzétételre került. A jelentést az európai finanszírozású CODE-21 vonatkozásában 
a nemzeti energetikai szakértőkkel való megbeszélés és eszmecsere alapján állítottuk össze. 
A cél elérése érekében a jelentés az alábbi intézkedésekre hív fel: 

 kötelezettség vállalás az EU Energiahatékonyság Direktívájának végrehajtása során a 

kapcsolt energia politika megújítására, olyan támogatási formák kidolgozásával, amelyek 

előtérbe helyezik a hatékonyság és/vagy emisszió követelmények megvalósítását a hő- és 

villamosenergia-termelésen belül. 

 a nyereség az energia és környezetvédelmi politika számára 2 millió tonna CO2  emisszió 

csökkentés és 16 TWó/év primer energia megtakarítás. 

A kapcsoltenergia-termelés kulcs eleme a hatékonyabb és klímabarát energiatermelésnek 
Európában. A 27 tagország számára elkészített Nemzeti Kogenerációs Útiterv alapján, valamint 
Európa egészére a CODE 2 projekt felhívja a figyelmet azokra az akadályokra, amelyek még mindig 
fennállnak Európában a kapcsolt energiatermelés előtt. Az útitervek áttekintik Európában a politikát, 
a piaci feltételeket és az elvárásokat a kogenerációs termeléssel kapcsolatban és javaslatot tesznek a 
szektor számára, amelyek hozzájárulnak, hogy Európa elérje az energetikai és klíma célkitűzéseit 
2020. és 2030. évekre. 
Különösen figyelembe véve az Európai Unió Energiahatékonysági Direktívájának végrehajtását a 
projekt megjelöli az útját az EU kogenerációs potenciáljának növelésére és keresi a kogeneráció ipari 
elterjesztésének gyorsítását megvilágítva a kogenerációs termelés piaci kulcskérdéseit és piaci 
beágyazódását.  
 
A CODE 2 projekt bemutatja az idei végeredményeit és bemutatásra kerül az interneten. A CODE 2 
projektet részben az Európai Bizottság Intelligens Európai Energia programja finanszírozta. 
 
 

 
 
 

                                                           
1 A CODE 2 projektet részben az Európai Bizottság Intelligens Európai Energia programja finanszírozta. 
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További információért lépjen kapcsolatba:   
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Fax: + 32 2 772 5044 
Email: fiona.riddoch@cogeneurope.eu 

Jeroen Larrivee, szaktanácsadó 
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