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N E M Z ETI E N E R G IASTRATÉ G IA

A Kormány elfogadta a Nemzeti Energiastratégiát
A kormány 2011. július 13-i ülésén elfogadta és az
Országgyűlés elé terjeszti az új alapokon nyugvó
Nemzeti Energiastratégiát, amely a hazai energiaellátás hosszú távú fenntarthatóságát, biztonságát és
gazdasági versenyképességét biztosítja. A Nemzeti
Energiastratégia kiszolgálja az elsődleges nemzeti
érdekeket – garantálja az ellátásbiztonságot, figyelembe veszi a legkisebb költség elvét, érvényesíti a
környezeti szempontokat és biztosítja, hogy hazánk
nemzetközi súlyával és erőforrásainak mértékével
megfelelő arányban hozzájárulhasson a globális
problémák megoldásához. E célok megvalósításához feltétlenül csökkenteni szükséges az energia
importfüggőséget – részben a források és az útvonalak diverzifikációjával –, erősíteni kell az állami
szerepvállalást, mérsékelni kell a lakosság energiaszegénységét és ösztönözni kell a kapcsolódó
iparágak hazai fejlesztését is. A Nemzeti Energiastratégia célja egy olyan szakpolitikai keretrendszer
megteremtése, amelynek eredménye a gazdasági
fejlődés és a környezeti fenntarthatóság szem előtt
tartásával az energia- és klímapolitika összhangja,
valamint a szektor szereplőinek bevonásával az
energetika jövőképének kialakítása. 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. A Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium a dokumentum előkészítése során az energiaszektor több mint száz jelentős
– gazdasági, tudományos, szakmai és társadalmi
– szereplőjének javaslatait és a nyilvános társadal-

mi vita mintegy 60 észrevételét, véleményét vette figyelembe és építette be a stratégiába. A véglegesítés során a Nemzeti Energiastratégiához gazdasági
megvalósíthatósági tanulmány és stratégiai környezeti vizsgálat is készült. Magyarország lehetőségeit
és mozgásterét alapvetően három peremfeltétel
határozza meg. Az első a globális energiaigény
jelentős növekedése – a világ energiaszükséglete
az elmúlt három évtizedben megkétszereződött.
Továbbra is a fosszilis energiahordozók használata
a leginkább jellemző, csupán belső átrendeződés
történt közöttük a kőolaj kárára, a földgáz javára.
A kőolaj derűlátó becslés szerint 2030-ra, a szén,
földgáz és urán 100-150 éven belül éri el hozamcsúcsát. A fosszilis energiahordozók gyors felhasználása második peremfeltételként gyorsuló ütemű
globális klímaváltozást eredményez. Csökken a
gazdasági előrejelzések pontossága, a tervezhetőség, a termelésbiztonság. E hatás kivédésére,
mérséklésére Magyarországnak is a károsanyagkibocsátás visszaszorításával, hatékony alkalmazkodási stratégiák kidolgozásával kell felkészülnie.
A harmadik peremfeltétel hazánk energetikai sebezhetősége: a felhasznált fosszilis energiahordozók
közel kétharmada, a földgáz több mint négyötöde importból származik. Elöregedett és többnyire
alacsony hatásfokú a hazai erőműpark egy része,
egyelőre alacsony a megújuló energia aránya,
épületeink nagy része energetikailag korszerűtlen,
valamint szükség lenne a közlekedés és az ipari folyamatok energiahatékonyságának fejlesztésére is.
Ebben a kiszolgáltatott helyzetben szükség van a
felmerülő kérdéseket megfelelően kezelő stratégia

megalkotására. Ezt a szerepet kívánja betölteni az
új Nemzeti Energiastratégia, amely kijelöli, hogy milyen eszközökkel lehet a kívánt célt, az energetikai
függőség csökkentését elérni. A Nemzeti Energiastratégia kereteit a hazai gazdaságot meghatározó
tényezők – a rendelkezésre álló erőforrások, a társadalom teljesítőképessége és a geopolitikai lehetőségek – jelölték ki. E keretek között a legfontosabb stratégiai cél a versenyképesség biztosítása,
a fenntarthatóság kritériumainak való megfelelés és
az ellátásbiztonság erősítése. A célok megvalósítása érdekében a dokumentum a megújuló energiaforrások felhasználásának növelését, az atomenergia
jelenlegi kapacitásainak megőrzését, a regionális
energetikai infrastruktúra fejlesztését, új energetikai
intézményrendszer kialakítását, valamint az energiahatékonyság és energiatakarékosság fokozását
kezdeményezi. Az Energiastratégiát az Országgyűlés az őszi ülésszakon tárgyalja és határozatban fogadja el. Felhatalmazást ad a Nemzeti Energiastratégia keretrendszerébe illeszkedő cselekvési tervek
kidolgozására, amelyek a megfogalmazott célok
eléréséhez szükséges részletes intézkedéseket tartalmazzák majd. Ezt követi a jogszabályi környezet
stratégiához igazítása, végül erre épülhetnek rá a
támogatási és pénzügyi rendszerek. Az Energiastratégia a hozzá illeszkedő egyéb koncepciókkal,
cselekvési tervekkel (éghajlat, megújuló energia,
energiahatékonysági, épületenergetikai) és ágazati (közlekedési, vidék-, felsőoktatási) stratégiákkal
egészül ki egységes stratégiai célrendszerré.
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium,
Kommunikációs Főosztály

Biztonságos a Paksi Atomerőmű
Célzott Biztonsági Felülvizsgálat volt a paksi atomerőműben. A vizsgálat megállapította, hogy a Paksi
Atomerőmű Zrt.-ben semmiféle azonnali beavatkozásra nincs szükség a fukusimai tapasztalatok
ismerete alapján. Az atomerőmű az augusztus
15-i határidőig megküldte jelentését az Országos
Atomenergia Hivatalnak (OAH) a Célzott Biztonsági
Felülvizsgálat (CBF) előrehaladtáról. Az OAH által
a fukusimai baleset hatására elrendelt vizsgálat
eddigi eredményei szerint a paksi atomerőmű védettsége jónak bizonyult a feltételezett kulcseseményekkel, különböző veszélyekkel szemben.
A japán fukusimai atomerőműben bekövetkezett súlyos reaktorbaleset hatására az európai országok még áprilisban elhatározták, hogy atomerőműveikben célzott biztonsági felülvizsgálatot, ún.
„stressz-tesztet” folytatnak le. Ehhez kapcsolódóan
az Országos Atomenergia Hivatal 2011. május 2-án
írta elő a Paksi Atomerőmű Zrt. számára a felülvizsgálat végrehajtását, amelyhez átadta az annak
tartalmi követelményeit leíró dokumentumot is. Ez
alapján kezdte meg az atomerőmű a vizsgálatokat,
amelyek az erőmű 2011. június 30-i műszaki állapotára vonatkoznak. A folyamat mostani állapotáról
szóló jelentést augusztus 15-ig kellett megküldenie
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az atomerőműnek a hatóság felé. Az eddigi vizsgálatok azt igazolták, hogy a létesítmény blokkjai
megfelelnek a nemzetközileg elfogadott, a hazai
hatóságok által előírt követelményeknek, beleértve
az esetleges belső és külső hatásokkal szembeni
védettség kritériumait is.
Az atomerőmű védettsége a vizsgált kulcseseményekkel szemben jónak bizonyult. Az eddigi főbb
megállapítások között szerepel, hogy az erőmű
megfelelő védelemmel rendelkezik a földrengések
ellen. Az évekkel korábban végrehajtott megerősítések eredményeként a paksi atomerőmű blokkjain földrengések esetén teljesülnek az alapvető
biztonsági funkciók, így egyebek mellett biztosított
a reaktor leállítása és lehűtése. A telephely feltöltési szintjénél magasabb árvíz-szinttel, illetve a telephely elárasztásával a létesítmény sajátosságai
miatt nem kell számolni. A Duna – ritkán előforduló
–, rendkívül alacsony vízszintje esetén az erőmű
megfelelő műszaki felkészültséggel rendelkezik
a helyzet biztonságos kezeléséhez. A következő
időszakban az extrém meteorológiai helyzetekkel
kapcsolatos védettséget és a telephely talajszilárdságát is értékelik majd különböző vizsgálatokkal. Az
elemzés természetesen kitért az egyik legfontosabb

biztonsági kockázatra, az áramellátás esetleges
pótlására, ami a létesítmény hűtésének elengedhetetlen követelménye áramkimaradás esetén. A vizsgálat itt is azt állapította meg, hogy a létesítmény
erre az esetre is felkészült. A Célzott Biztonsági Felülvizsgálat a következő időszakban is folytatódik, a
végleges jelentést 2011. október 31-ig küldi meg az
atomerőmű az Országos Atomenergia Hivatalnak.
A vizsgálatok alapján rögzíthető, hogy a fukusimai
tapasztalatok feldolgozása és a célzott biztonsági
felülvizsgálat jelenlegi, előzetes eredményei azonnali beavatkozásokat nem tesznek szükségessé.
A felülvizsgálat rámutatott arra, hogy a rendkívül
kis valószínűségű, de esetleg jelentősebb terheléseket eredményező hatásokkal vagy azok következményeivel szemben a meglévők mellett további
műszaki lehetőségek is kínálkoznak az atomerőmű
védettségének fokozására, a tartalékok növelésére.
Az ezekkel kapcsolatos intézkedések meghatározása a végleges jelentésben történik meg. A Paksi
Atomerőmű Zrt. a vizsgálat további eredményeiről is
folyamatosan tájékoztatja majd az illetékes hatóságokat és a közvéleményt.
Az előrehaladási jelentés az atomerőmű honlapján elérhető (www.atomeromu.hu).
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Decentralizált, közösségi, megújuló energiatermelés
a hazai vidékfejlesztésben
Vass Lajos, Dr. Nagy József, Béres Lili, Dr. Palotás Árpád Bence
Elérhetőség: arpad.palotas@uni-miskolc.hu
A vidéki elszegényedett lakosság problémáira megoldást jelenthet a
megújuló energiaforrások (RES) hasznosítása és az energiahatékonyság növelése. Egy vidékfejlesztési csoport a közösség támogatásával
a RES energiatermelés kialakítására szánja az EU-tól és a magyar államtól kapott fejlesztési forrásait. Parasznya község pedig jó példával
mutat a közösségi energiatermelés területén.
*
The usage of renewable energy sources (RES) and the increase
of energy efficiency could be the solution for the difficulties of the
rural impoverished inhabitants. A rural development company with
the support of the communities designs the development resources
from the EU and the Hungarian State for RES generation. The community of Parasznya shows a good practice on the field of the communal energy generation.
***

A fosszilis energiahordozók felhasználásán alapuló energetika nem
fenntartható (kimerülő források, klímaváltozás, politikai instabilitás stb.).
A megújuló energiaforrások (RES) alternatívát jelenthetnek a környezeti károsítás csökkentésére, az energiaárak kordában tartására, és a
kifogyó fosszilis készletek pótlására. A megújuló energiaforrások hasznosításának fokozottabb elterjedéséhez hazánkban, szükség van a jó példa
terjesztésére, a megújuló energiaforrások innovatív felhasználási lehetőségeinek bemutatására. A közösségek, települések, településrészek élen
járhatnak a megújuló energiaforrások hasznosításának demonstrációban,
amellyel elősegítik a környezettudatos gondolkodás és életmód elterjedését, eljutását a lakosokhoz. A RES hasznosítás alulról jövő elterjesztésében, ezáltal a települések energiabiztonságának növelésében és a környezeti károsítás csökkentésében hazai vidékfejlesztésnek nagy szerepe
lehet. Az EU LEADER programja alulról jövő kezdeményezéseket jelent,
amelyben egy vidéki közösség saját maga fogalmazza meg azt az utat,
amely mentén fejlődésnek indul. A LEADER program és a megújuló energiaforrások összekapcsolása lehetőséget ad a jó gyakorlatok átvételére,
mintaprojektek megvalósítására, és ezek közvetítésére a lakosok felé.

A BÜKK-Miskolc Térségi Vidékfejlesztési Közösség bemutatása
Területi lehatárolás
A BÜKK-MAK LEADER (BML) Nonprofit Kft. tervezési területe 44 települést1 foglal magába, melyek közül 4 kisváros. A térség lakossága 2008as adatok szerint 94 363 fő, a városokban élő lakosok száma 24 048 fő.

1

Alacska, Alsózsolca, Arnót, Bogács, Borsodgeszt, Bőcs, Bükkábrány, Bükkaranyos, Bükkszentkereszt, Bükkzsérc, Cserépfalu, Cserépváralja, Dédestapolcsány, Emőd, Felsőtárkány, Felsőzsolca, Gesztely, Harsány, Hernádkak,
Hernádnémeti, Kács, Kisgyőr, Kistokaj, Kondó, Mályi, Mályinka, Muhi, Nyékládháza, Onga, Parasznya, Radostyán, Répáshuta, Sajókápolna, Sajókeresztúr,
Sajólád, Sajólászlófalva, Sajópetri, Sály, Szirmabesenyő, Szomolya, Tard, Tardona, Tibolddaróc, Varbó.
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A BML Helyi Akciócsoport (HACS) 44 települése az Észak-magyarországi régióközpontot Miskolcot, valamint a Bükk hegységet öleli körbe.
(1. ábra)

1. ábra. A HACS területi elhelyezkedése

A közösség és a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia
Miskolc agglomerációját alkotó térség legfontosabb problémája a munkanélküliség és az értékteremtő munka hiánya, valamint a térségben élő
hátrányos helyzetű, köztük a nagy létszámú roma lakosság rossz szociális
helyzete, a szakképzetlenség és a roma lakosság komplex problémája. Az
akciócsoport jogi szervezetét – a BML Nonprofit Kft.-t – 147 tag alapította: 44 önkormányzat, 46 nonprofit szervezet, 55 vállalkozás, és 2 tag az
egyéb közszférából. A HACS munkaszervezete 11 főből áll, a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia (HVS) megvalósításáért felelős munkatársak magasan
képzettek, legtöbbjük sokéves szakmai tapasztalattal rendelkezik az EU-s
pályázatok terén. A BML központja a bükkaranyosi Nagy-ferenczi tanya, itt
található a munkaszervezet akkreditált irodája. A tanya a korábbi LEADER+
BAK (Bükki Akciócsoport) központja volt, továbbá oktató, bemutatóhelyként
is működik (két szélerőmű, PV rendszer, biomassza kazán; ökogazdaság).
A BML HVS célja, hogy a közösség együtt megteremtse a térség fenntartható fejlődését, melynek alapját a közösségi- és az egyéni energiatermelés megszervezésében, az új munkakultúrát teremtő tiszta technikák és
technológiák alkalmazásában látja. Ennek megfelelően a HACS fő mintaprojektje az „1 falu – 1 MW” program [8], ami lehetővé teszi, hogy a közösségek kisméretű energiatermelő rendszerei a szigetszerű termelés mellett
mérlegkörben elektromos energiát adjanak és vegyenek. A komplex térségfejlesztési program első ütemében 100%-os LEADER támogatásból, közel
277 millió forint értékben 27 db demonstrációs és oktatási célú „Közösségi
Energiaudvar” energiatermelő rendszereinek (PV rendszer, növényolajos
minierőmű, napparabola, biomassza kazán, szélerőmű) beruházása indult
meg, ezek közül 9 db már megvalósításra került. A program második üteme
1,8 milliárd forint értékben, KEOP támogatással tervezett, melyre 27 tagból
álló konzorcium alakult a HACS vezetésével. A projekt alapjai a tervezhetően termelő „Közösségi Biogáz” (KBG) erőművek, az „Energiaudvarok”
termelésének kiszabályozására, mérlegköri központ irányításával. A BML
a 2008. évtől komoly eredményeket ért el, közel 200 db szakmai fórumot,
rendezvényt szervezett meg, mintegy 2 milliárd forintot pályáztatott ki a te-
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rületén. A HACS rendszeres kiállítója és előadója a RENEXPO nemzetközi
kiállításnak (Augsburg, Budapest), továbbá évente megrendezi a „Tiszta,
Vonzó Porták” versenyét, amire 2009-ben több mint 600 nevezés érkezett
be. A tapasztalatok szerint a hazai és külföldi szakma egyre szélesebb körben ismeri el a BML stratégia célkitűzéseit. A vidékfejlesztési stratégia kialakítását egy felmérés előzte meg, amely számba véveeszi a térség adottságait, erőforrásait. A felmérés értékelése folyamán elkészült egy SWOT
analízis, amely a későbbi célkitűzések alapjául szolgált.
SWOT analízis (6)
Erősségek
● A térség geopolitikai helyzete kedvező;
● A térség megújuló energiaforrásokban gazdag;
● Természeti erőforrásaink, földalatti vagyonunk, termálvíz készletünk, építőanyag lelőhelyeink gazdagok;
● Változatos és vonzó táj;
● A régióközpont (Miskolc) közelsége;
● Miskolci Egyetem közelsége;
● Magas színvonalú középiskolai oktatás;
● Gazdag helyi hagyományok;
● Borsodi lokálpatriotizmus.
Gyengeségek
● Rendszerváltás óta sokkos állapotú nehézipar és mezőgazdaság;
● Nagyarányú munkanélküliség;
● A fiatalok elvándorlása;
● Elöregedés;
● Rossz egészségügyi mutatók;
● Elhagyott ipartelepek nagy száma;
● Az átlagjövedelmek országos viszonylatban a legalacsonyabbak
közé tartoznak;
● Az igénybe vehető szolgáltatások elégtelenek és alacsony színvonalúak.
Lehetőségek
● Támogatott vidékfejlesztési, térségfejlesztési projektek;
● Területünkön fontos európai közlekedési útvonalak találkoznak;
● A jó minőségű öntéstalajokon folyó mezőgazdaság nagy mennyiségű biomasszát eredményez;
● A változatos táj, a páratlan termálvízkészlet a turisták százezreit
vonzhatja;
● A térség természeti- és földtani értékeit a Bükki Nemzeti Park (BNP)
őrzi;
● A mészkő- és kavicsbányák kiváló építőipari alapanyagot adnak.
● A tercier szektor fejlődik (kereskedelem, lakossági szolgáltatás);
● A megújuló energiaforrások használata területén hazai viszonylatban élen járunk;
● Dombsági mezőgazdasági adottságaink ökogazdálkodásra alkalmasak.
Veszélyek
● A szakképzetlenek aránya gyorsan növekszik;
● A vagyon elleni bűncselekmények szaporodnak;
● Környező nagyvárosok gazdasági elszívó hatása;
● Befektetők gyér érdeklődése;
● Elszegényedő közösségek
A stratégia célkitűzései:
1. Célkitűzés: A XXI. századi tiszta technikák, technológiák meghonosítása
A XXI. századi tiszta, hatékony technikák, technológiák meghonosítása
új munkakultúrát, értékteremtő munkalehetőséget teremt, miközben környezetünknek kedvez, annak károsítását közvetlen vagy közvetett módon
csökkenti.
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2. Célkitűzés: A megújuló energiaforrások hasznosítása, az energiahatékonyság növelése
A megújuló energiaforrások hasznosítása és az energiahatékonyság növelése elszegényedett közösségeinknek munkalehetőséget teremt, költségeiket csökkenti, valamint az egyre nagyobb fokú energia önellátás mellett a
XXI. század legnagyobb üzletébe, az energiakereskedelembe ad számukra belépési lehetőséget.
3. Célkitűzés: Az idegenforgalom fejlesztése
A Bükk-Miskolc térség településeinek jó adottságai vannak a turizmus területén, a fejlesztések a BÜKK-MAK turisztikai attrakciók és termékek megfogalmazását, megtervezését és piaci bevezetését, fejlesztését célozzák
meg.
4. Célkitűzés: Közösségek fejlesztése
A közösség fontosnak tartja a civil társadalom megerősítését, településeken belüli és kistérségek, térségek közötti párbeszéd beindítását a társadalom és gazdaság minden területén.
5. Célkitűzés: Az életminőség javítása a településeinken
A falufejlesztési, örökségvédelmi és egyéb fejlesztések, valamint a további
célkitűzések megvalósítása hozzájárulnak a vidéki életminőség javításához. [6]

Közösségi Energiaudvarok pályázati kiírás
A kiírás előzményei
A Közösségi Energiaudvarok pályázati kiírás megfogalmazásánál egy indiai minta szolgált alapul. A világ második legnépesebb országában jelentős
területek esnek ki a közüzemi szolgáltatások alól. Ezeken a településeken
nincs vonalas infrastruktúra, a közösségek saját maguk gondoskodnak az
energiaellátásukról. A legtöbb közösség rendelkezik egy központi, közösségi területtel, ahová a lakosok behordják a településen keletkező szerves
hulladékokat. Az energiaudvarban közösségi szinten biogáz előállítás folyik. A megtermelt biogázt egy mobil gáztisztító és -komprimáló utánfutóra
telepített berendezés alkalmassá teszi háztartási hasznosításra. A tisztított
és sűrített biogázt gázpalackokban viszik haza az egyes családok, és erről
működtetik háztartásukat, esetleg gépjárművüket. [5]
Helyszíni felmérés
A vidékfejlesztési közösség úgy döntött, hogy a pályázati kiírás elkészítése
előtt kérdőíves és személyes felmérésnek veti alá az érdeklődő településeit. A kérdőíves felmérés során a települések információt szolgáltattak, hogy
van-e energiatermelő berendezés a településen, mekkora önkormányzati
szabad terület áll rendelkezésre, milyen ezek tájolása, beépítettsége. A kérdések vonatkoztak a település hulladékhasznosítására, van-e szennyvízkezelő létesítmény, illetve valamilyen hulladékhasznosítás. A felmérés kitért az önkormányzati kezelésű épületek állapotára, energiafogyasztására,
energiaszámlára, illetve a lakosok közműellátottságára. Az információgyűjtés nagyon fontos része volt a megújuló energiaforrások hasznosítására
irányuló adottságok felmérése: napenergia- és szélenergia hasznosításra
alkalmas terület, megművelt, illetve parlag önkormányzati területek, folyó
vagy állóvíz a település be- vagy külterületén. A telepítéshez szükséges
környezetvédelmi szempontok vizsgálatára is kitért a felmérés: nemzeti
park, NATURA 2000, tájvédelmi körzet. A statisztikai információgyűjtést az
eredmények kiértékelése követte, amelynek alapján látszottak a települések adottságai és szükségletei, illetve, hogy melyik település érdeklődik a
program iránt. A 44 BML településből 24 kérdőív érkezett vissza.
Az eredmények kiértékelése után a munkaszervezet külső szakemberek segítségével egy hét alatt mind a 24 települést meglátogatott. Az információk birtokában célirányos helyszíni szemle folyt, amelynek során a tele-
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pülés polgármestere/jegyzője ismertette a helyi szükségeket. A települések
ezután speciális ajánlásokat kaptak, hogy milyen megújuló energiaforrás
hasznosítása javasolt, illetve melyik közintézményen.
A Közösségi Energiaudvarok pályázati felhívás
A BML közösség célja, hogy megalapozza egy zöld Bükk-Miskolc térségi
gazdasági és jóléti övezet létrejöttét, amely az EU által kiemelten támogatott RES (megújuló energiaforrás) és EE (energia hatékonyság) komplex
programokon keresztül, a tiszta technikák, technológiák megtelepítésének támogatásával megteremti a helyi közösség fenntartható fejlődését, a
tiszta és vonzó falvakban, az éledő közösségekben, a vendégek számára
is látványos, eladható módon. Ennek érdekében a közösség indította az
„1 falu – 1 MW” programját, mely lehetővé hívatott tenni, hogy a közösségek kisméretű energiatermelő rendszerei a szigetszerű termelés
mellett belépjenek az energiakereskedelembe, intelligens központon
keresztül saját hálózat – „energianet” – formájában, üzleti alapon együttműködjenek, a saját mérlegkörükben elektromos energiát adjanak és
vegyenek. [2] A Közösségi Energiaudvar a vidék, a falu számára rendelkezésre álló megújuló energiaforrások (RES) hasznosításának termelő,
bemutató, ismeretterjesztő, demonstrációs helyszíne lesz. Az Energiaudvarok fő célja a demonstráció, hogy a település lakosai, illetve főként
a gyermekek úgy szocializálódjanak, hogy számukra már természetes
legyen a RES hasznosítás a településükön. A Közösségi Energiaudvar
eszközei által termelt energia közösségi célra kerül hasznosításra, tehát a közösség érdekeit szolgáló épület: iskola, óvoda, polgármesteri
hivatal, kultúrház energiaellátását biztosítja részben, vagy egészben.
A Közösségi Energiaudvarok megvalósítása jelenti az „1 falu – 1 MW”
projekt I. ütemét. [4]
Közösségi Energiaudvar pályázati kiírás
HACS neve: BML Nonprofit Kft.
Jogcím: Közösségi célú fejlesztés
Célterület megnevezése: BML Közösségi Energiaudvarok fejlesztése
Közösségi Energiaudvar fogalommagyarázat: pályázó tulajdonában,
vagy minimum a projekt üzemeltetési kötelezettség időtartamáig bérletében lévő, közösségi célt szolgáló ingatlan, ahol egyenként 500 kW teljesítményig közösségi célú RES eszközöket telepítenek, bemutatnak, oktatnak és intelligens mikrohálózatban együttműködtetnek. DG (decentralizált
energiatermelő): kül- vagy belterületen, szigetszerűen vagy hálózatba kapcsoltan RES hasznosító berendezést üzemeltető személy vagy szervezet.
RES (renewable energy sources): megújuló energiaforrások (Nap, szél,
víz, biomassza, geotermia). Intelligens mikrohálózat: a DG RES berendezések a meglévő közép- vagy nagyfeszültségű villamoshálózaton térben
elkülönülten, virtuális erőműként együttműködnek. [2] Az „1 falu – 1 MW”
program I. ütemének első pályázati felhívásában 27 nyertes energiaudvar
pályázat született, amelyekben a vidékfejlesztési közösség 24 db 3-5 kWos fix vagy napkövetővel ellátott PV rendszer, 5 db 3-15 kW-os növényolajos minierőmű, 2 db 60 kW-os kéttengelyes napparabola, 2 db 120 kW-os
faapríték tüzelésű kazán, 18 db 2 m2 napkollektor, 1 db 1,7 kWp szélgenerátor beruházását 100%-os mértékben, LEADER forrásból, közel 277 millió
forint összegben támogatja.

Egy mintatelepülés – Parasznya – bemutatása
A község bemutatása
A miskolci kistérségben, Sajószentpétertől nyugati irányban 8 km-re lévő
település. A környező falvak közül Parasznyával szinte egybeépülve, keleti
irányban Radostyán terül el, míg Észak-nyugatra Varbó község található.
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Parasznya egyik települési jellegzetessége, hogy a lakott belterület nyugatkeleti irányban megnyúlik, amelynek oka, hogy hasonló hosszanti irányban
húzódik végig a környező hegyek vizét összekötő Nyögő-patak, amely a
csapadékmennyiség függvényében néha csaknem teljesen kiszáradt, időnként viszont hatalmas esővízmennyiséget összegyűjtve jelentős árvízkárokat okoz az árterületén élőknek. A község viszonylag nagy külterülettel
rendelkezik. A belterület települési viszonyait elemezve látható, hogy a hagyományos magyar településszerkezetnek megfelelően a jelentősebb kulturális-, egészségügyi-, közellátási intézmények a község „centrumában”
kapnak helyet (Művelődési központ, Iskola, Óvoda, Könyvtár, Szolgáltatóház) és természetesen a népsűrűség is itt a legnagyobb. A külterület különböző települési sajátosságai elsősorban a földrajzi fekvésből adódnak.
A községet Délről a Bükk-hegység magasabb nyúlványai szegélyezik.
A községtől Északra, viszonylag sík területen szántóföldek találhatók,
amelyek kenyérgabona, szálastakarmány, ipai növények, napraforgó termesztéséhez biztosítanak lehetőséget. Lakossága 1506 fő, a községben
található ingatlanok száma 438 db, területe 1676 hektár. [7]
Közösségi Energiaudvaros pályázatok
Parasznya Község Önkormányzatának képviselő testülete két nonprofit
szervezetet támogatott, hogy pályázatával induljon el a 2009-ben meghirdetett, BML Közösségi Energiaudvarok fejlesztése jogcímen. Az egyik
szervezet a Pitypalatty Nonprofit Kft. a települési Kultúrotthon területére kívánta telepíteni az energiaudvart, a Parasznyai Ifjúságért Egyesület pedig
a helyi általános iskola lehetőségei és szükségleteit kihasználva valósítja
meg az oktatási és demonstrációs célt. A Pitypalatty Nonprofit Kft. napenergia hasznosításra nyújtott be pályázatot. A pályázat elemei egy 3,78
kWp maximális teljesítményre képes kristályos szilícium alapú, napkövető rendszerrel ellátott napelemes kiserőmű, illetve egy 2 m2 felületű sík
napkollektor. A projekt 2010-ben támogatást nyert és 2011. április 1-jén
megvalósításra kerültek a tervezett eszközök. A napelemes kiserőmű egy
ad-vesz mérőórán keresztül a közcélú váltakozó áramú hálózatra termel.
A napelemes kiserőmű energiatermelését folyamatosan on-line figyelemmel lehet követni. A távfelügyeleti és információs célt is szolgáló honlap a
község honlapjáról érhető el (a Napelemes kiserőmű menüpont alatt). Az
eddigi termelési adatok által tervezett éves termelés elérheti az 1350-1400
kWh/kWp értéket. A projekt célja a demonstráció és az oktatás. A település
lakói, a Pitypalatty-völgy lakói és az átutazók is megállnak és megcsodálják a telepített eszközöket, és próbálnak minél több információt gyűjteni.
Az oktatási cél is teljesül, hiszen az általános iskolások iskolába menet
megcsodálják a mindig máshogy elhelyezkedő napkövető rendszert, valamint már szakdolgozat, és energetikai szakkollégiumi pályázat is született
a rendszerről. A projekt 8,29 millió Ft nettó vissza nem térítendő támogatásban részesült, amely 100%-os támogatási intenzitást jelent. A Parasznyai Ifjúságért Egyesület is pályázatot nyújtott be Közösségi Energiaudvar
létesítésére. A pályázati a helyi Baross Gábor Általános Iskola udvarán,
tetején kívánják megvalósítani. A rendszer itt is egy napkövető rendszerrel felszerelt kristályos szilícium alapú napelemes kiserőműből, illetve egy
2 m2 felületű sík napkollektorból áll. A megtermelt energia az általános iskola
energiaszámláját fogja csökkenteni. Információs, demonstrációs és oktatási célt szolgálják azok a kijelzők, amelyek a rendszerek által termelt energiát folyamatosan közvetítik, napi, heti, havi bontásban, illetve látható az eszköz által összesen megtermelt energia és a CO2 kibocsátás csökkenése.
A település részvétel az „1 falu – 1 MW” program II. ütemében
Az „1 falu – 1 MW” program II. ütemének megvalósítására egy 27 tagú konzorcium a BML vidékfejlesztési közösség vezetésével pályázatot nyújtott
be az EU által finanszírozott magyarországi KEOP 4.3.0 „Megújuló energia
alapú térségfejlesztés” támogatási forrásra. A projekt alapjai a tervezhetően
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Vass L., Dr. Nagy J., Béres L., Dr. Palotás Á. B.: Decentralizált, közösségi, megújuló energiatermelés a hazai vidékfejlesztésben
termelő, decentralizáltan elhelyezkedő, a közösségi villamos hálózatra kapcsolt, valamint a hulladék hőt hasznosító Közösségi Biogáz (KBG) erőművek
lesznek. A KBG erőművek beruházóinak legfontosabb feladata, hogy az
„Energiaudvarok” nem tervezhetően termelő rendszereit a „MIKROVIRKA”
rendszerközpont irányításával önálló mérlegkörben, intelligens mikrohálózatban kiszabályozzák, valamint az alapanyag beszállítói integrációt
– a „biomasszáért – elektromos áram vagy készpénz” rendszert kiépítsék. A tervezett 6 db mikrokörzeti KBG erőműveink alapanyagát döntően
a kül- és belterületi zöld- vagy száraz kommunális növényi hulladék jelenti, melyet kiegészít a kommunális szerves iszap, szerves trágya, használt
növényolaj és egyéb mezőgazdasági másodlagos biomassza. Az alapanyagot a mikrokörzeti önkormányzataink közmunkásai, a vállalkozók, a
nonprofit szervezetek és egyházi hívők, családok és magánszemélyek is
beadhatják. Az alapanyag beszállítói az azonnali laboratóriumi minősítés
és tömegmérlegelés után elektromos kWh kvóta igazolást kapnak, amely
pénzbeli kifizetést, vagy ad-vesz mérőóra alapján regisztrált elektromos
fogyasztás jóváírást jelent. A rendszer további eleme egy tervezhetően termelő mikro vízi turbina, amely a bő vízhozamú, nagy esésű és
gyorsfolyású kácsi patakon kerül elhelyezésre. A rendszer tervezhetőségét szolgálja a biogáz alaperőművek mellett a RES hidrogén rendszer.
A mintegy 120 kWp tervezett naperőmű, és a bükkaranyosi 225 kWp
teljesítményű szélerőmű egy elektrolizáló berendezést működtet, amely
a vizet oxigénre és hidrogénre bontja. A hidrogén 50 báros tárolás után
szükség szerint 0.5 báros H2 vezetéken a Hidrogénfalu tanyáihoz szállítható, vagy a MIKROVIRKA mérlegkör számára a tárolt hidrogént tüzelőanyag-cellában átalakítva villamos energiaként hasznosítható. [1, 3, 4]
Parasznya Község Önkormányzata biomassza begyűjtőként vesz részt
a programban. A biomassza begyűjtő integrátorok, és növényolajos mini
erőmű üzemeltetők változatos biomassza begyűjtő eszközállománya, a
helyszíni szemlék és konzultációk során kerültek optimalizálásra azzal
a céllal, hogy az önkormányzatok, illetve nonprofit szervezetek minél kisebb ráfordítással, a helyben rendelkezésre álló, elsősorban kommunális
és mezőgazdasági zöld hulladék alapanyagok begyűjtésével, a használt
étolaj helybeni hasznosításával a képzetlen munkanélküli lakosaiknak
pénzkereseti lehetőséget biztosítsanak, energia számláikat csökkentsék,
kül- és belterületüket megszépítsék. Ezek az eszközök: kézi kaszák, fenőkövek, motoros kaszák, „big-bag” zsákok, kistraktorok, utánfutók.
A biomassza begyűjtése és leszállítása mellett a település a használt
és növényi olaj begyűjtésével energiát is tud termelni. Az 5 kW teljesítményű minierőmű a kultúrotthon mellett kerül elhelyezésre, kiegészítve a
naperőmű elektromos termelését, a hulladékhőt pedig az épület fűtésére
használják. (BML Nonprofit Kft., 2010.)
További tervek
A település további energetikai beruházásokat tervez. KEOP-os támogatásra pályáztak a polgármesteri hivatal külső szigetelésére, illetve a fűtési rendszer átalakítására. A jelenlegi gázkazánok kiegészülnek hasonló
teljesítményű pellet tüzelésű kazánokkal, amelyekhez az alapanyagot az
önkormányzat saját tulajdonában lévő bokros-bozótos „erdős” területéről
gyűjtik be.
A Közösségi Energiaudvarok kiírás újra meghirdetésre kerül a BML
településein. Várhatóan 2011. augusztusában kb. 200 millió forint vissza
nem térítendő támogatást terveznek közösségi energiaudvarok támogatására. Parasznya Község újabb megújulós rendszert szeretne telepíteni.
A szomszédos Radostyánnal közös társulási szerződésben fenntartott
óvoda tetejére és udvarára kívánnak napenergia hasznosító eszközöket
telepíteni. Az óvoda elektromos energiaellátását éves viszonylatban az
előzetes tervezés szerint fedezni fogja az új rendszer.
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Összegzés
A hazai vidékfejlesztésben egyre elfogadottabb és elterjedtebb az Európa
Unió által megfogalmazott LEADER megközelítés. Az alulról jövő kezdeményezés, a területi lehatárolás, illetve az integrált megközelítés az alappillérei a LEADER programnak, amely idén ünnepelte a 20. születésnapját,
tehát Nyugat Európában a LEADER csoportoknak már komoly előnye van
a vidék fejlesztésében, viszont a tapasztalatokat és eredményeket az új
tagországok megfelelően hasznosíthatják.
A vidékfejlesztés és a megújuló energiaforrások összekapcsolása lehetővé teszi, hogy a vidéki lakosság is szembesüljön a legmodernebb technikákkal, technológiákkal. A megfelelő bemutatás és oktatás pedig meghozza a kedvet a lakosság körében is, hogy bekapcsolódjanak a közösségi
és az egyéni energiatermelésbe.
A települési önkormányzatok szerepe kiemelkedő a megújulók
disszeminációjában, hiszen a képviselő testület élén a polgármesterrel a
település stratégáiból áll, akik kijelölik az utat az egész közösség számára.
A közösségi energiatermelés természetesen nemcsak az oktatásról
és a demonstrációról szól, hanem a megtermelt energia hasznosításáról
is. A közösségi szintű energiatermelő eszközök által termelt energia csökkenti a település energetikai kiadásait.
A bemutatott mintatelepülés jó példája azoknak a haladó gondolkodású közösségeknek, amelyeknél nemcsak a vezető, hanem a lakosok is
fogékonyak az új technológiákra. A település már rendelkezik megvalósított
projekttel, a második Közösségi Energiaudvar telepítését erre az évre tervezik. További megújulós projektek megvalósítása várható, hiszen a falu
tagja egy nyertes KEOP pályázatra alakult konzorciumnak, illetve a polgármesteri hivatal épületenergetikai fejlesztésére is nyújtottak be pályázatot.
A Közösségi Energiaudvar koncepció annyira elnyerte a településen, és a
mikrorégióban élők tetszését, hogy a település vezetése új energiaudvar létesítésére kíván pályázatot benyújtani a szomszédos településsel közösen
fenntartott óvoda udvarára.
Köszönetnyilvánítás
A bemutatott kutató munka a TÁMOP-4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű
projekt részeként az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.
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Egy hazai erőmű életciklus-elemzése
a VESTAS V 90 2,0 MW típusú szélerőmű alapján
Daróczi Henriett
okleveles környezetkutató, daroczi.henriett@gmail.com
Az energiaszektorban végzett életciklus-elemzések a megfelelő
alkalmazott módszerek lehetnek egyrészt a különböző technológiák közötti összehasonlításokra, másrészt az egyes országok eltérő energiatermelésének környezetterhelő hatásainak
összevetésére is. A dolgozatomban egy adott típusú szélerőmű
életciklus-elemzését végeztem el megismerkedve ezáltal a módszerrel, annak előnyeivel és hátrányaival egyaránt.
*
The life cycle assesments in the energy sector could be the appropriate methods for both the comparisons between different
technologies and countries used various ways of energy production. In the thesis the life cycle analysis of this wind turbine
type was performed, growing familiar with the method also with
its benefits and disadvantages.
***
Az energiatermelési technológiák jellemzésére irányuló tanulmányok
többsége jelenleg gazdasági vagy környezeti hatások elemzése céljából készülnek. Az energia- és a költséghatékonyság fontos jellemzők, azonban egy gazdaságilag hatékony technológia nem feltétlenül
környezetkímélő is egyben. Sőt, ez addig lehetséges lesz, amíg az
externális hatások figyelembevétele nem teljes. A környezeti hatásokat legtöbbször az üvegházhatású gázok emissziói, azok közül
is elsősorban a CO2-, esetleg más tényezők, így a SO2- és NOxkibocsátások alapján értékelik. A kizárólag ezekre fókuszáló vizsgálatok azonban félrevezetők, ugyanis előfordulhat, hogy egy alacsony
üvegházgáz kibocsátású technológia esetleg másmilyen környezeti
hatások tekintetében jelentősen környezetterhelő. [1]
Az energiatermelés komplexebb értékeléséhez pontosabb mutatók kidolgozására van szükség, hogy azok megbízhatóbb információkat szolgáltassanak a stratégiai döntésekhez. A villamosenergiatermelés technológiái között jelentős különbségek állapíthatók meg
például az energia átalakításának jellege, a primer energiahordozók
rendelkezésre állása, az energia- és gazdasági hatékonyság, a környezetterhelés, az egészségkárosítás, a rendszerirányításban való
részvételi képesség, a fajlagos externális költségek, a területigény, a
társadalmi elfogadottság stb. alapján. A hosszú távú stratégiák kidolgozásánál, az objektív technológiaválasztás érdekében elengedhetetlenek a komplex, technológia- és politikasemleges, többdimenziós
kutatások. [2]
Mivel a jövőben a villamosenergia-szektorban várhatóan hazánkban is a szélerőművek nagyobb mértékű elterjedésével, egyes kutatások szerint akár 5000-10 000 MW nagyságrendű beépített kapacitással lehet számolni [3], a feltételezhető környezeti következmények
minimalizálása érdekében célszerű a technológiának és hatásainak
alaposabb vizsgálata. Jelen írás célja egy általánosan használt szélerőmű, a Vestas cég gyártotta V90 2,0 MW típusú turbina egyik magyarországi telepítésének környezetre gyakorolt hatását meghatározni szoftveres segítséggel.
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A vizsgálat a „bölcsőtől a sírig” koncepciót követve az erőmű létesítésétől kezdődik, magában foglalja mind a turbina gyártását, mind
a helyszíni felállítást, és az üzemeltetésen át az erőmű lebontását,
illetve minden szakasz környezeti terhelésének értékelését, beleértve
az esetleges szállítási tevékenységeket is. Ezzel a módszerrel felismerhető, hogy az energiatermelés során az erőmű minden egyes életciklus-lépcsőjének környezeti, gazdasági és emellett társadalmi hatása is van. Tehát a rendszerhatár mind térben (Dánia – Magyarország
viszonylat), mind időben (a közel húsz éves élettartamot figyelembe
véve) tágnak mondható. [4] Funkcionális egységnek az 1 MJ előállított
villamos energiát tanácsos választani, mivel ez az egység lehetővé
teszi az eredmények összehasonlíthatóságát más tanulmányokkal.
Az elemzés során felhasznált adatok a következő négy csoportba oszthatók: az üzemeltető cég munkatársaitól kapott közvetlen
adatok, a szakirodalomban megtalálható, az adott típusra vonatkozó
adatok, az ELCD adatbázis, vagyis az Európai Bizottság Közös Kutatóközpontjának (Joint Research Centre) adatbázisa, illetve számított
adatok. Ez utóbbiak esetében a szakirodalomban fellelhető adatok
specifikációja történt a vizsgált típusra.
Az elemzés ingyenesen elérhető szoftverekkel készült: a leltárkészítés során a szabad forráskódú openLCA célszoftvert, és az ELCD
adatbázist használtuk, míg a hatásértékelés szakaszában a regisztrációhoz kötött hozzáférésű GaBi 4 szoftver Education verziója biztosította a hatásértékelési módszerek adatbázisát. [5, 6]
A szélerőmű életútját a szakirodalomban megtalálható elemzésekhez hasonlóan a következő szakaszokra kellett bontani: a szélerőmű alkotórészeinek a gyártása; azok szállítása a telepítés helyszínére és az üzembe helyezés; az üzemeltetés és a szervízelés;
végül a lebontás. Az alkotórészek gyártása elnevezésű életciklusszakaszba az alapozás, a torony, a gondola és a rotor előállításának
munkafázisai kerültek. Míg az első három életciklus szakasz elemzése elsősorban közvetlen adatok felhasználásával készült, addig a
legalább húsz éves időtartamra tervezett erőmű üzemeltetési és lebontási fázisának a vizsgálata a szakirodalomban leginkább használt
forgatókönyvek becslését használta fel. [7]
A leltárkészítés eredményeként elkészült a teljes életciklus során
igényelt inputok és kibocsátott outputok listája. Az életciklus-elemzés
hatásértékelő szakaszában történik a vizsgált rendszer környezeti
hatásának, vagyis a mértékének és jelentőségének a meghatározása. Ez úgy zajlik, hogy a leltáradatokat különböző hatáskategóriákhoz rendeljük, amelyek tulajdonképpen a különböző környezeti problémákat fedik le. Minden hatáskategória egy kategória indikátorral
jellemezhető, amelynek használatával mennyiségileg kifejezhetővé
válik a környezeti hatás nagysága.
Az elemzés során voltaképpen három hatásértékelő módszert
használtunk: a Leideni Egyetem Környezettudományi Központjában
kifejlesztett CML módszer egyik korábbi (CML 96), majd annak továbbfejlesztett verzióját (CML 2001), illetve a Pre Consultants által
kialakított Eco-indicator 95 módszert.

7

Daróczi H.: Egy hazai erőmű életcilus-elemzése a VESTAS V 90 2,0 MW típusú szélerőmű alapján
A CML módszer egy problémaorientált módszer, és a maximálisan megengedhető immisszió koncentrációkra épül. A vizsgált hatáskategóriák közé a savasodási potenciál (Acidification Potential –
AP), a globális felmelegedési potenciál (Global Warming Potential
– GWP), az eutrofizációs potenciál (Eutrification Potential – EP),
az emberi egészségre gyakorolt potenciális hatás (Human Toxicity
Potential – HTP) és a sztratoszférikus ózonréteg vékonyodásának
potenciálja (Ozone Depeltion Potential – ODP) tartozik.
Az 1. ábrán látható a szélerőmű a CML 96 módszerrel végzett
életciklus-értékelés eredményeinek összefoglalása. Az egyes oszlopok jelentik a módszerben vizsgált hatáskategóriákat, zárójelben
a kategória indikátorok szerepelnek. Ez az ábrázolás a szakirodalomban gyakran használt, azonban könnyen félrevezethető lehet.
Ugyanis a közös ordináta használata a különböző indikátorok nagyságának az összehasonlítására ösztökélhet. Azonban teljesen nyilvánvaló, hogy 1 kg CO2 egyenérték és 1 kg SO2 egyenérték nem jelent azonos hatást, így az ilyen jellegű összehasonlítást mindenképp
el kell kerülni. Mindenesetre az ábra az eredmények összefoglalására alkalmas. Az is látható, hogy bár némelyik érték meglehetősen alacsony, egyik hatáskategóriában sem nulla, tehát a vizsgált szélerőmű
teljes életciklusa során mindegyikhez hozzájárul.
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pen a globális felmelegedési potenciál kivételével az összes többi
indikátor nagysága nőtt, ami mutatja, hogy a módszer fejlesztése
során több vegyület osztályozása, csoportosítása, tulajdonképpen a
módszerbe történő beépítése valósult meg. Emellett arra is felhívja
a figyelmet a két ábra összehasonlítása, hogy óvatosan kell eljárni
a különböző tanulmányok eredményeinek összevetésekor, hiszen
a módszerek esetleg eltérőek, tehát ügyelni kell arra, hogy csak az
azonos értékelési módszerek egybevetése történjen meg.
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3. ábra. A szélturbina életciklus-értékelése a CML 2001 módszerrel

A 4. ábrán a CML 2001 módszerrel végzett értékelés eredményei láthatóak az egyes fázisok részarányában. Az adatsor alapján
egyértelmű, hogy a létesítés fázisának a legnagyobb a hozzájárulása
a környezeti terhekhez. A továbbfejlesztett módszerrel végzett számítás alapján kiemelkedő értéket mutat a gondola gyártása. Ez a munkafázis okozza a legnagyobb mértékben (99,9%) a sztratoszferikus
ózon vékonyodását (ODP), illetve ennek a legnagyobb (75,45%) az
emberi egészségre gyakorolt potenciális veszélye (HTP) a vizsgált
rendszeren belül.
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4. ábra. Az egyes fázisok értékelése CML 2001 módszerrel
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2. ábra. Az egyes fázisok értékelése CML 96 módszerrel

A 3. ábra a CML 2001 módszerrel kapott eredményeket foglalja össze egy grafikonba. Ennek a továbbfejlesztett módszernek
az eredményei lényegesen különböznek az 1. ábrán találhatókkal,
amely a korábbi, CML 96-os módszer szerint készült. Tulajdonkép-
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1,03 E-03

1,00 E-03

1. ábra. A szélturbina életciklus-értékelése a CML 96 módszerrel

A 2. ábra az szélerőmű egyes életciklus lépcsőinek értékelésére
ad lehetőséget. Az ábra az egyes fázisok részarányát mutatja be a
különböző környezeti hatáskategóriák tükrében. Ez alapján látható,
hogy mindegyik kategóriában a szélerőmű felépítéséhez köthető fázisok adják a környezeti hatások nagyobb részét, avagy megfordítva
a gondolatmenetet: az üzemeltetés és a lebontás nagyon alacsony
mértékű környezeti hatással jár.

1,99 E-03

1,94 E-04

8,92 E-07
4,21 E-07
Karcinogén
anyagok
(kg PAH ekv.)

Téli szmog
(kg SO2 ekv.)

Nehéz fémek
(kg Pb ekv.)

5. ábra. A szélturbina életciklus-értékelése az EI 95 módszerrel
A károrientált Eco-indicator 95 módszer kapcsán meg kell jegyezni, hogy a rendelkezésre állt GaBi adatbázis nem tartalmazta
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Daróczi H.: Egy hazai erőmű életcilus-elemzése a VESTAS V 90 2,0 MW típusú szélerőmű alapján
az összes hatáskategóriát, amelyet ez a módszer alkalmaz, így csak
a karcinogén anyagok, a téli szmog és a nehézfémek kategóriáinak
meghatározását lehetett elvégezni.
A 6. ábra az Eco-indicator 95 módszerrel végzett hatásértékelés
eredményeit mutatja az egyes fázisok bontásában. Itt is azonnal észrevehető, hogy a szélerőműnek a környezeti hatása lényegében annak gyártása során jelentős, az üzemeltetés és lebontás környezeti
terhelése elenyésző mértékű.
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0,71%

2,05%

0,71%

Torony

2,03%

46,56%

2,09%

Rotor

30,32%

21,67%

43,46%

Gondola

10,11%

15,06%

51,34%

Alapozás
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6. ábra. Az egyes fázisok értékelése az EI 95 módszerrel

Eredmények
A hatásértékelés eredményei lényegében tükrözik a szélerőművekről kialakított azon képet, mely szerint az üzemeltetésük nem jelent
különösebb CO2-kibocsátást. Sőt, ezt a képet az eredmények tovább
árnyalják azzal, hogy az üzemeltetés alapvetően a többi környezeti
kategória esetében sem járul hozzá jelentős mértékben a környezetterheléshez. Ezáltal a szélerőművek teljes életciklusának a környezetre gyakorolt hatását azoknak a gyártási fázisa fogja nagyrészt
meghatározni.
A CML módszerek alapján a szélerőmű teljes életciklusát figyelembe véve MJ-onként 1,985∙10-3 kg CO2 egyenértékben járul hozzá a globális felmelegedéshez. Egyszerű átváltás után azt kapjuk,
hogy a vizsgált típus teljes életciklusa során 7,15 g/kWh CO2 egyenérték kibocsátással termel villamos energiát. Ez az érték igencsak
versenyképessé teszi más villamosenergia-termelő technológiákkal
történő összehasonlítások során, tekintve hogy hazánkban jelenleg
1 kWh-nyi villamos energia előállítása mintegy 700 g szén-dioxid kibocsátásával jár. A fejlesztések egy másik irányát képviselő visontai
lignittüzelésű erőmű tervezett új egysége – mintegy 10%-os energiaarányú biomasszával – 903 g/kWh fajlagos szén-dioxid-kibocsátást
produkálna (vélhetően nem is a teljes életciklus figyelembe vételével)
[8].
Az EXTERNE (2004) kutatásban is meghatározták a különböző
villamosenergia-termelő technológiák kWh-kénti CO2-kibocsátását.
Itt a szélenergia 10,5 g/kWh értéket ért el, ami tulajdonképpen a jelen tanulmányban közölt adattal azonos nagyságrendbe esik. A többi
technológia esetén a következő értékeket kapták: szén 1070 g/kWh,
lignit 1230 g/kWh, olaj 882 g/kWh, földgáz 640 g/kWh, nukleáris 7,64
g/kWh. Ezek mindegyikénél alacsonyabb értékkel, 7,15 g/kWh CO2
egyenértékkel rendelkezik a vizsgált szélerőmű, tehát a versenyképessége ebben a tekintetben nem kérdőjelezhető meg. [9]
Tóthné Szita K. és Síposné Molnár T. (2007) az Eco-indicator 95
módszerrel végzett elemzésének eredményei a magyar villamos-
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energia-termelést illetően a következőknek adódtak: a 1,93∙10-6 kg
PAH egyenérték a karcinogén anyagok, 2,36∙10-8 kg SO2 egyenérték a téli szmog és 0,0002 kg Pb egyenérték a nehézfémek kategóriák kapcsán. A tanulmányozott szélturbináról az mondható el,
hogy a téli szmog (8,92∙10-7 kg SO2 egyenérték) és a nehézfémek
(4,21∙10-7 kg Pb egyenérték) környezeti hatáskategóriák tekintetében nem jár jelentősebb terheléssel, mint a hazai átlag, viszont a
karcinogén anyagok (1,94∙10-6 kg PAH egyenérték) tekintetében
ennek ellenkezője figyelhető meg. A CML 96 módszerrel kapott
eredményeim alapján az elemzett szélerőmű a szerzőpáros tanulmányában vizsgált többi villamosenergia-termelési móddal szemben sokkal jobb eredményeket ért el, az összes kategóriában alacsonyabb értéket kapott.
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Az elvégzett szoftveres elemzések tükrében a Magyarországon telepített 2 MW névleges teljesítményű Vestas V90 szélturbina legjelentősebb környezeti hatásai egyértelműen az életciklus gyártási
fázisaihoz kapcsolódnak. Az éghajlatváltozásra gyakorolt hatások
tekintetében szerepe határozottan kedvező. Természetesen, nem
szabad megfeledkezni arról, hogy az életciklus-elemzés csak egy
módszer a sok közül, és csak bizonyos szempontrendszer szerint
vizsgálódik. Így nem szolgálhat egyedüli alkalmazott módszerként az
energiatermelő technológiák komplex vizsgálatában, amelyek során
olyan szempontokat is figyelembe kell venni, mint például az energiaátalakítás jellege, a primer energiahordozók rendelkezésre állása, az
energiahatékonyság, a területigény, a társadalmi elfogadottság stb.
A szoftveres vizsgálatok nem terjednek ki a tájképi és a madárvilágra
gyakorolt hatások vizsgálatára sem.

Irodalom
[1] Tóthné Szita K., Síposné Molnár T. (2007): Az energiatermelés környezetterhelése összehasonlító életciklus vizsgálat alapján.
[2] Fazekas A. I. (2004): Energetikai, gazdasági és környezetvédelmi
hatékonyság. (Villamosenergia-termelési technológiák komplex ös�szehasonlító vizsgálata). – Energia Fórum 2004, Balatonfüred, Magyarország, Hotel Uni, 2004. április 15-16., Energiafórum 2004/CD,
p.1-22.
[3] Munkácsy B. (2010): A területi tervezés szorításában - A szélenergia-hasznosítás hazai lehetőségei. – Területfejlesztés és Innováció 4.
évfolyam 2. szám. Pécs, 2010. május 17.
[4] MSZ EN ISO 14 040: 2006 Környezetközpontú irányítás. Életciklusértékelés. Alapelvek és keretek.
[5] http://www.openlca.org/index.html
[6] http://www.gabi-software.com/software/gabi-education/
[7] Daróczi H. (2010): Egy hazai erőmű életciklus-elemzése - az ácsi
Vestas V90 2,0 MW típusú szélerőmű alapján (szakdolgozat). – Eötvös Loránd Tudományegyetem, 76 oldal
[8] Rideg A. (2010): Visontán megvalósítandó 500 MW bruttó villamos
teljesítményű széntüzelésű blokk. Előzetes konzultációs dokumentáció, 112 oldal
[9] ExternE (2004): Externalities of Energy: Extension of Accounting
Framework and Policy Applications. Final Report of Work Package
6. New Technologies. – European Comission, Science Research
Development, 2004
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Önkormányzati megújuló energia hasznosítás lehetőségei
Mezei Károly
okl. villamosmérnök, mezeik@remix.hu

Az önkormányzatok az energia hatékony intézményi rendszer kialakítása mellett egyre inkább a megújuló energia források1 alkalmazása felé fordulnak.
Ennek egyrészt az az oka, hogy a hagyományos értelemben
vett energiahatékonysági beruházásokat ugyan csak részben végezték még el (véleményem szerint még jelentős lehetőségek
maradtak feltáratlanul), de már a megújuló energia forrás alkalmazásával bevételi forráshoz juthatnak a költségcsökkentés mellett.
(például Újszilvás, 400 kWe napkövető fotovoltaikus telep, 432 millió forint támogatás, 30% önerő mellett) Ez utóbbi költségcsökkenés
külső beruházó esetén nem jelentkezik, azonban a település egy
sikeres beruházás esetén jelentős helyi adóbevételhez juthat, és új
munkahelyek is teremtődhetnek, melyre nagyon sok településnek
égető szüksége van a munkahelyek hiánya miatt. (például Szeged,
1 MW-os, EdF többségi tulajdonú biogáz üzem)
Az Önkormányzatok jelentős része felismerte már, hogy először
célszerű az energia hatékonysági beruházásokat végrehajtania az
intézmény rendszerén, mivel ekkor a megújuló energetikai beruházások az intézmény rendszerek esetében költséghatékonyabbak.
Az intézményi fűtési rendszerekben történő megújuló energia
hordozó több féle is lehet:
● geotermikus energia
● külső levegő vagy föld hő felhasználása hőszivattyú segítségével
● biomassza felhasználása (apríték, pellet, mezőgazdasági
melléktermék stb.)
● biogáz felhasználása
● napenergia (elsősorban HMV előállításra)
Villamos energia előállítására szóba jöhet:
● napenergia (PV)
● szélerőmű, illetve mikro szélturbina
● biogázból vagy biomassza-elgázosításból előállított villamos
energia
Annak eldöntésére, hogy ezekből egy adott intézménynél, önkormányzatnál, melyiket érdemes megvalósítani, nincs általános
recept. A helyi sajátosságok és a rendszerszemlélet figyelembevételével, szakemberek bevonásával és megfelelő előkészítéssel
(lehetőleg hosszútávú településfejlesztési elképzelések birtokában)
szabad csak lándzsát törni egyik vagy másik alkalmazása mellett.
Bármelyik megújuló erőforrást is alkalmazzuk azonban, gondolni kell az „üzemanyag” beszerzés esetleges problémáira, esetleges
üzemzavarokra, netán rendkívüli időjárási körülményekre, amikor is
a megújuló energia alapú hőtermelés – még ha rövid időre is – de
lehetetlenné válik. Ezért célszerű lehet kiegészítő fűtési módot is
betervezni (bivalens fűtés) mellyel az üzembiztonság nagymértékben növelhető, azonban a költségekre mindenképpen ügyeljünk,
nehogy „többe kerüljön a leves, mint a hús”.
1

Megújuló energia forrásnak nevezzük azokat az energia forrásokat, amelyek
gazdaságilag értékelhető időn belül megújulnak.
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A teljesség igénye nélkül néhány fontos aspektus a biomassza
alapú fűtőművekkel kapcsolatosan:
● Alapos tervezés és előkészítés a hőigény meghatározás
(output) és a biomassza beszerzés (saját termelés) területén
(input),
● Ehhez ne sajnáljuk az időt és fáradtságot, hogy a már bevált
jó – elsősorban külföldi – gyakorlatokat tanulmányozzuk és
adaptáljuk (de nem átvenni egy az egyben!),
● Viszont ne vegyük át a hazai rossz példákat. Ne higgyük,
hogy a rönkfa elégetésével célszerű kapcsolt energiatermelés nélkül, csak villamos energiát termelni (2009-ben
átlagosan a haza nagy biomassza erőművek kb. 23%-os
villamos és 36%-os mennyiségi hatásfokkal bírtak) Ami
nagyban sem gazdaságos, kicsiben még úgy sem. Kedvező lehet ugyanakkor a fa és aprítékainak elgázozításával
nyert gáz, és a mezőgazdasági hulladékból termelt gázolaj villamosenergia termelésre történő hasznosítása a
hulladékhő távhőrendszerekben történő hasznosításával.
Végezetül bemutatunk egy példát a megújuló energia alkalmazásából, remélve hogy kedvet teremtünk hozzá, és talán még
kétkedőket is meggyőzzük a megújuló energia alkalmazásának
hasznosságáról. A külföldi példákat illetően, az energia városok
szövetségének oldalán jelenleg 507 megvalósított projekt található,
leírásokkal tapasztalatokkal, kontaktokkal. [2]

Szegedi Városi Korház energetikai korszerűsítése
Okok: elavult gőzüzemi kazánok, elavult energetikai infrastruktúra
Kezdés: 2004. szeptember 30
Befejezés: 2006. február 28.
Költség: 409 M Ft
A teljes fűtési rendszer energia hatékonysági rekonstrukciója
mellett napkollektoros rendszer is telepítésre került. A napkollektorok által előállított hőenergia éves szinten kb. 1440 GJ. A teljes
megtakarítás energiában kb. 17 580 E Ft, teljes költségmegtakarítás pedig 21,68 M Ft/év. A statikus megtérülési idő (kb. 20 év)
bár nem tekinthető vonzónak, ugyanakkor gyakorlatilag egy új
hőtermelő rendszert létesült, mely környezetbarát módon, korszerűen, nagyon magas biztonsággal, költséghatékonyan elégíti ki az
igényeket a következő 20 évben.

Irodalom
[1] Socio – Economic driver sin implementing bioenergy projects:
Biomass in Urban Communities, 18-22 October 2004, Tsukuba
City, Japan
[2] http://www.energy-cities.eu/cities/case_studies.php?lang=en
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A vízenergia helye és szerepe az energetikában
Dr. Molnár László
okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu

Az energetikában számos fordulat történt az elmúlt években. A 20062007-es olajár robbanás megmutatta, hogy a harmadik világ gyorsan
fejlődő óriásai, Kína, India és Brazília hogyan növelik az olaj iránti
keresletet, és hogyan emelkednek az árak a 150 dollár/hordó szintig.
Európában a földgázellátás biztonságának megingásai okoztak izgalmakat, elsősorban az orosz-ukrán konfliktusok következtében. A megújuló energiák presztizse gyorsan nő, de kiderült, hogy még sokáig nem
(vagy sohasem?) tudják érdemben helyettesíteni a fosszilis energiahordozókat. A fukusimai földrengés és cunami okozta nukleáris baleset
pedig megingatta a bizalmat a nukleáris energiában, néhány ország törölte nukleáris programját, mások – az országok többsége – szigorúan
vizsgálják atomerőműveik biztonságát.
Ebben a helyzetben csak a megfontolt elemzés segíthet. Az EU
rendkívül ambiciózus megújuló energia célkitűzései hiteltelenné váltak
annak fényében, hogy az EU a világ egyik leszakadó régiójává vált,
és komoly pénzügyi-eladósodottsági válságban van. A rendkívüli megszorító csomagok és pénzügyi mentő akciók idején nehéz elképzelni,
honnan lesz forrás a megújuló programok támogatására. A pragmatizmus hiányára utal, hogy miközben az EU egyik fő gondja a versenyképesség hanyatlása, most az EU éppen a CO2 emissziók csökkentését
akarja 20-ról 30%-ra emelni. Ez a lépés az EU versenyképességének
további csökkenéséhez vezet.
A világ energiamérlegében a fosszilis energiák 81%-ot, a nukleáris energia 6%-ot képvisel. A maradék 13% megoszlása: 10% éghető megújuló és szemét, 0,7% egyéb (nap, szél, geotermikus stb.) és
2,3% vízenergia. Hosszú időnek kell eltelnie ahhoz, hogy a megújulók
a mostani csekély részarányról feltörjenek, többek között a magas beruházási igények és a megújulók kiszámíthatatlansága miatt. Az igazi
megújuló potenciál az éghető megújulókban van, de jelentős növekedési potenciálja van még a vízenergiának is.
A vízenergia előnyei:
● A beruházás elkészítése után szinte ingyen termel energiát
● Nincs hulladék vagy légszennyezés
● Sokkal megbízhatóbb, mint a szél-, nap- vagy hullám-energia
● A vizet a gát fölötti szakaszon tárolni lehet a csúcsigények ellátására
● A szivattyús tározók gazdaságossá tehetik a szél és napenergia
termelést
● A vízerőmű a termelését nagyon gyorsan fel tudja futtatni a csúcsig
● Képes a folyamatos termelésre
A vízenergia hátrányai:
● A vízerőmű-gát építése rendkívül drága. Azonban számos gát
egyszerre képes energiát termelni, öntözési és folyamszabályozási célokat is ellátni, így a költségek megoszthatók.
● A gát fölött jelentős területek víz alá kerülnek, ezzel különféle
problémákat okozva.
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● Nehéz olyan helyszínt találni, ami ellen az ottlakók vagy a környezetvédők ne tiltakoznának.
● A vízerőmű befolyásolhatja a vízminőséget.
A vízenergia előnyei dominálnak, ezt bizonyítja, hogy 1973 és 2008
között a vízenergia termelés két és félszeresére, 1295 TWh-ról 3288
TWh-ra nőtt. A vízerőművek műszakilag kiforrott technológiák, és jelentős növekedési lehetőségük van még.
A legnagyobb vízenergia termelő országok TWh-ban: Kína 585,
Kanada 383, Brazília 370, USA 292, Oroszország 167, Norvégia 141,
India 114.
Sok ország villamosenergia-termelésében kiemelt szerepet játszik
a vízenergia. A vízenergia részaránya az áramtermelésben, %-ban:
Norvégia 98,5, Brazília 79,8, Venezuela 72,8, Kanada 58,7, Svédország
46,1. Meg kell azonban jegyezni, hogy az elmúlt években a szélsőséges időjárás miatt a vízenergiára támaszkodó országok nemegyszer
bajba jutottak. A szárazság miatt például Brazíliában áramszünetek
voltak, Ausztriában szenes erőművekkel kellett pótolni a vízenergiát.
Az EU energiapolitika szkeptikus a nagy vízerőművekkel szemben,
támogatja viszont a kis vízerőműveket. Bár nincs pontos definíciója kis
vízerőműnek, 10 MW kapacitásig az Európai Bizottság és az Európai
Kis-Vízerőmű Társaság is támogató állásponton van. Az Intelligens
Energia, Európa program SMART projektje is támogatja a kis vízerőművek építését. Több európai országban (Olaszország, Görögország,
Norvégia, Horvátország, Ausztria) jelentős vízenergia fejlesztések várhatók.
Mi a helyzet Magyarországon? Az MTA megújuló energia potenciál
tanulmány szerint a hazai napenergia potenciál 1800 PJ, a szélenergiáé 530 PJ, míg a vízenergia potenciál mindössze 14 PJ. A még nem
végleges új Nemzeti Energiastratégia sem számol jelentősebb vízenergia fejlesztéssel.

Következő számunk tartalmából
Ősz J.: A kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés
megváltozott hatékonysága.
Eörsi-Tóta G. és szerzőtársai: Hulladékégetés és
hulladéklerakás gazdasági környezetvédelmi összehasonlítása.
Hanzély Gy.: Energia- és költségtakarékosság egy
családi (iker) házban.
Lesz-Mülek K. és szerzőtársai: Baromfitrágya tüzelés magyarországi műszaki megvalósíthatósága.
Balikó S. – Severnyák K.: A nyári használati
melegvíz termelés veszteségei.
Vetési E.: Világítástechnikai számítások
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A vízerőhasznosítás helyzete Svájcban,
különös tekintettel a kisesésű erőművekre

1

Dr. Mosonyi Emil
A svájci vízerő-hasznosítás rendkívüli fejlettsége még a vízerő-kérdéssel nem foglalkozó szakemberek, sőt a nagyközönség körében is köztudomású. Svájcban az első villamos energiát termelő művet 1879-ben
St. Moritzban építették, egy szálloda világításának biztosítására. Ez az
erőmű 10 lóerős turbinával működött. Már néhány évtizeddel korábban
is létesültek vízerőművek, ezek azonban a víz energiáját közvetlenül alakították át mechanikai munkává. Az első közhasználatú, villamos energiát termelő vízerőművet 180 lóerő teljesítménnyel 1882-ben helyezte
üzembe a Société d’Electricité Lausaneban.1
A vízerő-hasznosítás fejlődését világosan szemlélteti az 1. táblázat,
mely a beépített gépi teljesítményeknek és az évi energiamennyiségeknek 1875-től bekövetkezett növekedését mutatja.
1. táblázat. A svájci vízerő-hasznosítás fejlődése
3

2
Beépített
turbinateljesítmény
LE

A kifejthető legnagyobb
generátorteljesítmény
kW

évi átlagos
növekedése
kW

nagysága
millió kWh

évi átlagos
növekedése
millió kWh

70 000
120 000
141 000
279 000
677 000
837 000
1 333 000
2 138 000
2 393 000
3 012 000
3 263 000
3 831 000
4 252 000

77 000
91 000
179 000
432 000
570 000
850 000
1 370 000
1 540 000
1 920 000
2 100 000
2 460 000
2 750 000

3200
2800
8800
25 300
46 000
40 000
74 300
56 700
76 000
36 000
72 000
58 000

300
510
590
1140
2580
3250
4500
6450
7080
8500
8900
10 400
11 500

21
16
55
144
223
179
279
210
284
80
300
220

1875
1885
1890
1900
1910
1913
1920
1927
1930
1935
1940
1945
1950

4

5

6

1
Év

A műszakilag lehetséges
átlagos évi energiatermelés

A táblázat adatai a megnevezett év végére vonatkozó állapotot adják meg. A 2. oszlop a beépített turbinateljesítményt, a 3. pedig a kifejthető legnagyobb generátorteljesítményt mutatja. Ennek megállapítása
nemcsak a vízerőgép és generátor méreteinek, hanem a vízerő egyéb
mértékadó adatainak, vagyis a vízhozamnak és hasznos esésnek a figyelembevételével történik. Az 5. rovat a műszakilag lehetséges átlagos évi
energiatermelést millió kWh-ban tünteti fel. Ezek az értékek nem a szóban forgó években ténylegesen termelt energiák, hanem azok a mennyiségek, amelyek a vizsgált év végéig beépített és üzembe helyezett gépi
berendezésekkel, a megengedett duzzasztások legjobb kihasználásával,
és a ténylegesen rendelkezésre álló vízhozamok figyelembevételével egy
1
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A Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Általános Mérnöki, valamint Energia és Erősáramú Szakosztályainak 1947. november 13án tartott együttes ülésén elhangzott előadás. Első közlésként megjelent a
Magyar energiagazdaság 1. évfolyamának (1948) 1. számában – rövidített
változat.

átlagos vízjárású esztendőben termelhetők lettek volna. A tényleges termelés ezeknél az értékeknél kisebb volt; a különbség, illetve a vízerőművek kihasználtságának mértéke sok műszaki, de még inkább gazdasági
tényezőtől függ. Így például az 1934-35. évi gazdasági mélypont idején a
svájci vízerőművek kihasználtsága csak 70% volt, míg az utóbbi években
kifejtett fokozottabb erőmű-együttműködés és egyéb energiagazdálkodási intézkedés az erőművek között a vízrajzi lehetőségeknek lényegesen
jobb, egyes esetekben 90-95%-os kihasználását is eredményeztek. A táblázat 4. és 6. oszlopa a generátor-teljesítmény és az energiatermelés évi
átlagos növekedését szemlélteti. A közölt adatokból jól látjuk, hogy a svájci
vízerő-hasznosításnak nagyobb mértékű fejlődése a századforduló idejében indult meg, 1900-tól 1910-ig. Az évi átlagos termelés-növekedés közel
150 millió kWh. A húszas évektől kezdve azután egy további ugrás látható,
az évi növekedés megkétszereződik. A jelenlegi fejlődés több-kevesebb
ingadozással állandóan évenkénti 200 millió kWh körül mozog. (Ennek
a mennyiségnek a jellemzésére megemlíthetjük, hogy a Tiszán tervezett
négy vízerőmű átlagos évi energiatermelése összesen éppen mintegy
200 millió kWh.) A legnagyobb kiugrás a háború alatt mutatkozott, amikor
Svájc olyan hatalmas erőfeszítéseket tett vízerőműveinek fejlesztésére,
hogy az évi átlagos energianövekedés az 1941-től 1945-ig terjedő 5 éves
időszakban 300 millió kWh-ra emelkedett. A táblázat utolsó sorában –
azaz az 1950-es évre – feltüntetett adatok tervek alapján becsült értékek.
A300 kWh-nál nagyobb teljesítményű erőműveket nagyságrendi jelöléssel az
1. ábra szemlélteti, külön jelölést alkalmazva azokra az erőművekre, amelyekkel kapcsolatos tározómedence kielégíti az éves tározás mértékét,
vagy annál nagyobb.
2. táblázat. A villamosenergia-termelése és -behozatala Svájcban
Év

1930/31
1935/36
1938/39
1939/40
1940/41
1941/42
1942/43
1943/44
1944/45

A téli félévben (okt.-márc.)

A nyári félévben (ápr.-szept.)

Vízerő

Hőerő

Behozatal

Össz.

Vízerő

Hőerő

Behozatal

Össz.

2555
2983
3205
3907
3939
3416
3889
3724
4660

15
20
33
21
14
16
10
11
4

8
4
40
35
71
85
54
59
53

2578
3007
3278
3963
3924
3517
3953
3794
4717

2471
3039
3884
4112
4428
4535
4775
4781
4934

8
9
12
10
8
5
3
3
2

0
0
2
8
20
9
11
5
2

2479
3048
3898
4130
4456
4549
4789
4789
4938

A vill.
energia
menny.
millió
kWh
5057
6055
7176
8093
8380
8066
8742
8583
9655

A 2. táblázat megadja 1935-től 1945-ig a svájci villamosenergia-termelést és energiabehozatalt. Az 1. táblázat adataival szemben itt találhatók meg a tényleges hidraulikus energiatermelés adatai. Az 1944/45
évben a vízerőműveken termelt villamos energia a téli félévben 4660
millió kWh, a nyári félévben 4934 millió kWh, tehát ez összesen 9594
millió kWh volt. Ez az energiamennyiség az összes villamosenergia-termelésnek – a behozatalt is ideszámítva – 99,4%-a.
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3. táblázat. A villamosenergia-felhasználása Svájcban
1930/31
A fogyasztás

1944/45

millió kWh

%

millió kWh

%

Háztartás, mezőgazdaság, kisipar

1098

21,7

2670

27,7

Nagyipar

1583

31,3

2554

36,4

Elektromos kemence

155

3,1

1526

15,8

Vasutak

578

11,4

830

8,6

Export

1012

20,0

884

9,2

Veszteség és tározószivattyúk

631

12,5

1191

12,3

Összesen

5057

100

9655

100

A termelt villamos energiának felhasználására vonatkozólag a 3. táblázat ad tájékoztató képet. A 92%-os mértékben villamosított svájci vasutak
az egész termelt villamos energiának csak 9-11%-át fogyasztják, míg a háztartási, mezőgazdasági és kisipari fogyasztás az egész villamosenergiaterme1ésnek mintegy negyedrészét igényli. A távvezetés, transzformálás,
kapcsolás és elosztás veszteségei, továbbá a tározókkal kapcsolatos szivattyúk fogyasztása az energiatermelésnek 1/8-ad részét teszi. A nagyipar,
az elektromos kazánfűtés és a villamosenergia export pedig együttesen
alig nagyobb a termelés felénél (54,4%-51,4%). A svájci vízerőhasznosítás
rendkívüli fejlettsége élénken szembetűnik akkor, ha az évi kereken 10 milliárd kWh-ás jelenlegi termelést a magyar viszonyokkal hasonlítjuk össze.
Magyarország egész villamosenergia termelése — amelynek azonban
csak 2%-át képviseli a vízerő, a második világháború kezdetén (1938) is
csak 1,4 milliárd kWh volt. A svájci vízerőtermelés korszerű hőerőművek,
és jó minőségű szén feltételezése esetén 10 millió tonna szénnek felel meg.
Éppen ennyi volt Magyarország évi széntermelése a 40-es évek elején.
Feltehetjük a kérdést: mi az oka a svájci vízerőhasznosítás fent vázolt
rendkívüli fejlettségének? Itt elsősorban négy közismert szempontra kell
rámutatnunk, amelyeket a műszaki közvélemény nemcsak a svájci, hanem
általánosságban a külföldi vízerőhasznosítások rohamos és nagymértékű
fejlődésének okaiként ismer el. Ezek:
a. a hegyvidékek kedvező adottságai révén kihasználható nagy esések,
b. a gleccserek és tavak által kiegyenlített vízjárás,
c. az egyéb energiahordozók hiánya,
d. a nagymértékű ipari fejlődés és az ezzel kapcsolatos magasabb
életszínvonal szükségessége.
Mielőtt e tényezőket részletesebben vizsgálnám, illetve az ezirányú
svájci adatokat ismertetném, előre kell bocsátanom, hogy a tárgyalás folyamán összehasonlítást kívánok tenni a hazai vízerőhasznosításokkal,
illetőleg – helyesebben fogalmazva – vízerőlehetőségekkel. Erre az összehasonlításra véleményem szerint azért van szükség, mert ennek kapcsán
lehetőség nyílik rávilágítanom arra a szinte általános érvényű tényre, hogy
még objektív szakemberek is hajlamosak a külföldi viszonyok túlbecsülésére, és ezzel egyidejűleg a hazai lehetőségek aláértékelésére. Semmi
esetre sem vonom kétségbe a svájci vízerőkészlet jóval tetemesebb men�nyiségét, és a vízerőhasznosításnak bizonyos eseteiben jóval kedvezőbb
feltételeit, de meg kell állapítanom, hogy a különbség nem olyan rendkívül
nagy, mint ahogy az az egész műszaki közvéleményben is meggyökeresedett. Sőt van számos olyan megépült svájci vízerőmű, amelynek műszaki
és gazdasági feltételei nem kedvezőbbek, mint néhány még ki nem használt, de energiagazdálkodásunk számára jelentékenynek mondható hazai
lehetőségé.
a) A hasznosítható esések tekintetében Svájc igen kedvező helyzetben
van, és a kontinensen mindjárt Norvégia és Svédország után következik.
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Az Alpok hatalmas hegyei között igen kitűnő lehetőségek kínálkoznak részben a nagy esések koncentrált hasznosítására, részben pedig olyan tározómedencék létesítésére, amelyeknek segítségével az energiatermelést a
fogyasztáshoz idomítani, azaz a termelt energiát értékesebbé lehet tenni.
Svájc legnagyobb esésű erőműve a CHANDOLINE-erőmű, ezen 10 m3/sec
vízhozamnak 1622 m eséssel való hasznosítása 126 ezer kW generátor teljesítményt ad. Az erőművel kapcsolatban lévő éves tározó (DIXENCE) befogadóképessége 50 millió m3. Svájcnak ezen kívül még számos olyan erőműve van, amelynek hasznos esése 100 m-nél jóval nagyobb. Minthogy a
hazai lehetőségek értékelése szempontjából bennünket inkább a kisesésű
művek érdekelnek, joggal felmerülhet a kérdés: vannak-e Svájcnak egyáltalán számottevő mennyiségű energiát termelő kisesésű erőművei? Ennek
a kérdésnek alaposabb vizsgálata céljából feldolgoztam a Schweizerischer
Wasserwirtschaftsverband 1947. évi kiadványának (Wasserkraftwerke und
Elektrizitätsversorgung der Schweiz) adatait. Svájc üzemben levő vízerőművei által átlagosan termelhető évi energiamennyiség a kiadvány adataiból számítva: 12 821 millió kWh. Ha ebből levonjuk a 8 rajnai erőműnek
(Eglisau, Rekingen, Albbruck-Dogern, Laufenburg, Ryburg-Schwörstadt,
Rheinfelden, Whylen, Kembs 2 és a Chancy Pougny Rhône-erőmű energiatermelésének Franciaországra, illetve Németországra eső részét, a
Svájc számára termelhető energia 10 913 millió kWh. Ez a mennyiség jellegét tekintve az 1. táblázat 5. oszlopában megadott értékekkel hasonlítható
össze. Tekintettel arra, hogy a fent említett kiadvány az 1946-ban befejezett
erőműveket már üzemben levőknek tekinti, nyilvánvaló a különbség, amely
az 1. táblázat 1945. évi adatai és az általam számított érték között mutatkozik. Ha a kiadvány alapján Svájc vízerőműveit a legnagyobb hasznos esés
szerint osztályozzuk, a 4. táblázat számadatait kapjuk.
4. táblázat. A svájci vízienergia-termelés megoszlása
a hasznos esés szerint
A műszakilag lehetséges évi átlagos energiatermelés
A hasznos esés
legnagyobb
értéke
m

mennyisége a
megadott esések
közt
millió kWh

mennyisége összesen a megadott esésig
millió kWh

%

2 –5
5–10
10–15
15–25
25–50
50–100
100–250
250–500
500–1000
1000–1622

0,217
1,109
1,553
1,296
0,181
0,693
1,264
2,462
1,880
0,258

0,217
1,326
2,879
4,175
4,356
5,049
6,313
8,775
10,655
10,913

2,0
12,2
27,4
38,3
40,0
46,4
57,9
80,5
97,7
100

Összesen

10 918

-

-

A Krembs-i vízerőmű teljesen francia területre esik, de energiatermelésének 20%-át átadja Svájcnak.
Az energiatermelésnek esés szerint való megoszlását legszemléletesebben egy olyan grafikonnal ábrázolhatjuk, amelynek valamely pontja
megadja, hogy mennyi azoknak az erőműveknek összes energiatermelése, amelyeknek legnagyobb hasznos esése egy megadott érték alatt van.
Az 1. ábrán tüntettem fel az ilyen módon megszerkesztett összegező-görbét; a vízszintes tengelyen az esés szerint való megoszlás áttekinthetősége érdekében a legnagyobb hasznos esést logaritmusban ábrázoltam.
Ez az ábra meglepő adatokat tár fel: azoknak a svájci erőműveknek a
termelése, amelyeknek mindegyike 5 m-nél kisebb esést hasznosít, ös�szesen 217 millió kWh, ami nagyjából megegyezik a fent már említett Tisza
csatornázás számított energiatemelésével. A 10 m-nél kisebb eséssel mű-
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1. ábra. Svájci vízerőműveken termelhető átlagos évi energiamennyiség
megoszlása a legnagyobb hasznos esés szerint

ködő erőművek pedig átlagosan annyi energiát termelhetnek mint amennyi
kereken Magyarország egész villamosenergia-fogyasztása volt az 1937.
évben (1348 millió kWh).
Ha Ludin és más szerzők osztályozása alapján a kisesésű
vízerőhasznosítás határát 15 m-ben vesszük fel, akkor megállapítható,
hogy a svájci kisesésű erőművek évente átlagosan 2879 millió kWh villamosenergia-termelésére alkalmasak, ami az egész svájci energiatermelés
27,4%-ára rúg. Ha a kisesésű erőművek termelésének számításánál nem
vonjuk le a Németországnak és Franciaországnak átadott energiákat, –
azaz a Rajna ás Rhóne szóban forgó szakaszait a svájci vízrendszerhez
tartozónak vesszük – akkor a fenti érték 34%-ra emelkedik. Ezek a számok
élénken rávilágítanak arra, hogy Svájc vízerőhasznosításában – a rendelkezésre álló számos nagyesés ellenére is – milyen jelentékeny szerepet
játszanak a kisesésű erőművek. Csupán az érdekesség kedvéért említem
meg, hogy a legkisebb esést kihasználó erőmű Svájcban a Bruggmühle
erőmű a Reuss folyón, ahol az esés 1,0-2,1 m között váltakozik.
b) A vízjárás bizonyos mértékű kiegyenlítettsége és a nagy fajlagos
vízhozam ugyancsak lényeges jellemzői a svájci vízerőhasznosításnak.
A nagy fajlagos vízhozamok – m3/sec km2 – és a magas hegységek adta
nagy esések következtében a svájci vízerőkészlet az ország területéhez
viszonyítva igen jelentékeny. A fajlagos vízhozamok viszonylag nagy men�nyisége a bőséges csapadékmennyiséggel függ össze. Az átlagos évi csapadék Svájc területére vonatkoztatott középértékben kereken 1300 mmnek vehető. Az előfordult napi legnagyobb csapadékmennyiség 359 mm.
Valamely vízfolyás (szelvény) fajlagos vízhozamának nagysága csupán a
vizsgált vízvidék vagy az országos vízerőkincs mennyisége tekintetében
mértékadó, de egy topográfiai és geológiai szempontok alapján körülhatárolt lehetőség viszonylagos értékelésében már nem játszik szerepet.
Éppen ezért a fajlagos vízhozamok ismertetésével nem foglalkozom (az
5. táblázat megadott néhány szelvényre az olvasó a közölt adatok alapján
közvetlenül kiszámíthat egyes jellemző fajlagos vízhozam-értékeket), hanem a vízjárás jellegét befolyásoló tényezőkre kívánom a figyelmet fordítani. Ha a Kárpát-medence folyóinak vízjárásával akarunk párhuzamot vonni,
akkor elsősorban három körülménnyel magyarázhatjuk a svájci folyók vízjárásának kedvezőbb voltát:
● A csapadékjárás nem olyan szélsőséges Svájcban, mint a Kárpátmedencében.
● A 2500-3000 m-nél magasabb területeken a csapadék az egész
évben hó alakjában hullik le és így is tározódik.
A gleccserek a nyári és kora őszi csapadékszegény időszakokban ál-
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landóan táplálják a vízfolyásokat. Ez a jelenség azonban csak a meleg nyári időszakokban okozza a vízjárás bizonyos mértékű kiegyenlítődését, míg
a téli csúcsfogyasztások idejében lefolyó kisvizek alakulását nem teszi kedvezőbbé. A téli villamosenergia-szükséglet biztosítása a rendkívül kicsiny
és tartós téli kisvizek miatt éppen egyik legégetőbb problémája a svájci
energiagazdálkodásnak. A téli energiahiány leküzdésére igen nagy költségekkel hatalmas tározómedencéket létesítenek. (A legnagyobbak: Waggital
147 millió m3, Grimsel 115 millió m3, Dixence 50 millió m3, Barberine 39
millió m3, a most épülő Rossens 180 millió m3.)
Nyilvánvaló tehát, hogy ez az ún. gleccser-hatás távolról sem oldja
meg a svájci villamosenergia-gazdálkodás kérdéseit úgy, amint azt általában nálunk sokan vélik.
c) A forrásvidékek és az összegyülekező gleccservizek által táplált
patakok vízjárásának további, de az alsóbb szakaszokra nem számottevő
mértékben kiható kiegyenlítését a magashegyvidéki tározók (természetes
tavak, tengerszemek és völgyzárógátakkal elzárt medencék) okozzák.
A középső és alsó folyószakaszok vízjárásának figyelemreméltó mértékű kiegyenlítődését a svájci magas hegyvidék peremein elterülő nagy tavak idézik elő. (Bodensee, Walensee, Zürichersee, Zugersee, Vierwaldstättersee,
Sempachersee, Thunersee, Brienzersee, Bielersee, Lac de Neuchâtel, Lac
Léman és még néhány közepes tó.) A vízhozam-kiegyenlítődés e tavak
természetes tározása révén minden évszakban egyformán érvényesül.
A svájci folyók vízjárásának jelleget és a nagy perem-tavak kiegyenlítő
hatásának mértékét néhány jellemző szelvényét az 5. táblázatban mutatom
be, amit a berni Amt für Wasserwirtschaft vízrajzi évkönyveiből vett adatok
alapján állítottam össze:
5. táblázat. Svájci folyókvízjárásának néhány jellemző tényezője

A vízerőhasznosítás szempontjából – de egyéb hidrológiai vizsgálat
tekintetében is a vízjárás, kiegyenlített, illetve szélsőséges volta az alábbi
viszonyszámokkal jellemezhető:
1. Az átlagosan 50%-os tartósságú és az átlagosan 95%-os tartósságú vízhozamok aránya: α=q50/q95
2. Az átlagosan 50%-os tartósságú vízhozam viszonya az előfordult
legkisebb vízhozamhoz: α1=q50/qmin
3. A tavak, mesterséges tározómedencék és a folyómedrek tározóképessége főképpen az árhullámok csúcsértékeinek igen jelentékeny
csökkentésében mutatkozik. Mind az őszi, mind a téli kisvízhozamok keletkezésének körülményeiből folyik az a köztudomású tény,
hogy ezek mindig tartósan és csökkenő értékű apadással állanak
elő. Ezért a tartós kisvíz kiegyenlítése a természetes tározás révén
sohasem következhet be olyan erőteljes mértékben, mint a nagy
árhullámé, amelynek csúcsértéke csak rövid ideig jelentkezik. Ez
a jelenség a táblázat adatainak ismertetése nyomán felismerhető

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

52. évf. 2011. 4. szám

Dr. Mosonyi E.: A vízerőhasznosítás helyzete Svájcban, különös tekintettel a kisesésű erőművekre
lesz. Az árvíz levonulásának jellemzésére adjuk meg az előfordult
legnagyobb csúcsértéknek és a legkisebb vízhozamnak a viszonyszámát: β=qmax/qmin
Svájc területe 8 vízvidékre osztható, amelyek közül csak a RAJNA,
AARE, REUSS, LIMMAT és RHONE vízgyűjtőivel érdemes e helyen bővebben foglalkoznunk. Egyben összehasonlítást teszek néhány hazai folyó
vízjárásával; ezek adatait a 6. táblázat tartalmazza:
6. táblázat. Svájci folyókvízjárásának néhány jellemző tényezője

Az α és β tényezők változását – a vizsgált svájci és hazai vízfolyásokon – az 5. és a 6. táblázat szemlélteti.
I. A VORDERRHEIN felső szakaszán (ILANZ) a vízjárás meglehetősen szélsőséges, de a mellékvizeken lévő kis tavak, és tározók kiegyenlítése, továbbá a meder természetes tározódása révén a BODENSEE előtt
(ST. MARGARETHEN) már lényegesen kedvezőbbek a viszonyok. A Rajnának közvetlenül a Bodensee feletti szakaszán uralkodó vízjárás a RÁBA
viszonyainak felel meg. A Bodensee kiegyenlítő hatását a NOHL-nál levő
vízmérceszelvény adatai mutatják; a β tényező 1/5-ére esik le és az α‚ α1
tényezők is figyelemreméltó csökkenést mutatnak ST. MARGARETHENhez képest. Ha lejjebb megyünk és valamely alsóbb hely vízjárását vizsgáljuk (Pl RHEINFELDEN), azt találjuk, hogy a kiegyenlítettség mértéke
romlik. Ez a RAJNA esetében elméleti meggondolásokkal is igazolható,
mert hiszen a rendkívül nagy tározóképességű tavat elhagyó igen jól kiegyenlített folyóba egyrészt számos tározás nélküli szélsőséges vízjárású
patak, másrészt egy a Rajnához viszonyítva csak mérsékelten kiegyenlített nagyobb vízfolyás, az AARE torkollik be. Ezek a mellékvizek negatív
értelemben befolyásolják a kiegyenlítést, a medertározás viszont pozitív
módon, s e két hatás közül a mellékvizek erőteljesebb befolyása eredményezi a Rajnán a vízhozamelosztás kedvezőtlenebbé válását, amit
mindhárom tényező növekedése bizonyít. A Rajna fenti adatainak a Dunáéval való egybevetéséből jól látszik, hogy a Duna a vízerőhasznosítás
szempontjából igen kedvező folyó. A Rajna szóban forgó szakasza csakis
tározás nélküli kisesésű erőművek építésére alkalmas, s így a Dunával
mindenképpen párhuzamba állítható. A DUNA egész magyar szakaszán
a vízhozameloszlás jellege eléggé megközelíti a RAJNA RHEINFELDENBASEL-i szakaszát.
II. Az AARE folyó vízjárását a BRIENZERSEE, a THUNERSEE,
a LAC DE NEUCHATEL és a BIELERSEB mérsékli. A tavak alatt levő
közepes- és kisesésű erőművek létesítésére alkalmas THUN-BRUGG-i
szakasza a MURA, DRÁVA és a RÁBA viszonyaival hasonlítható össze.
Sőt a DRÁVA vízjárása még az AARE torkolat szakaszánál is alig kedvezőtlenebb.
III—IV. A REUSS, és a LIMMAT alsó szakaszán szintén csak kisesésű erőművek építésére nyílik alkalom. Számos kisesésű erőmű van már e
folyókon üzemben. Ha ismét összehasonlítjuk a két táblázat adatait, nyilvánvaló, hogy nem szabad lekicsinyelnünk a TISZA nyújtotta lehetőségeket
sem, mert hiszen Tokaj-Szeged-i szakaszának vízjárása bizonyos mértékben fedi a két svájci folyó vízhozam-eloszlásának jellegét.
V. A RHONE meglehetősen szélsőséges vízjárású folyó, vizét a wallisi
és berni Alpok esőárnyékban fekvő területeiről kapja. A Genfi tóba való
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ömléséig vízjárása nem kedvezőbb a dunántúli vízfolyásokénál, s nyugodt
vízjárása csak a Genfi tóból való kiömlése után van. A tóból kiömlő Rhône
felvéve a ki nem egyenlített ARVE folyót, ismét erősen nyugtalanná válik,
amit Genf és Chancy adatai élénken igazolnak.
A Jura hegység részben karsztos jellegű területeiről (Rajna-vízvidék)
táplálkozó patakok (BIRS, SORNE stb.) vízjárása annyira szélsőséges,
hogy a BODROG, HERNÁD és SAJÓ viszonyait közelíti meg. (A Birs patak
hozama ez év őszén annyira lecsökkent, hogy több kisesésű erőmű szüntette be hosszasabban az üzemét.) Mielőtt a vízjárás jellegének tárgyalását
befejeznők, a teljes tárgyilagosság kedvéért rá kell mutatnom arra, hogy
a hazai és svájci folyók között van még egy különbség, ami a vízi energia
termelését a svájci folyókon kedvezőbbé teszi, még abban az esetben is,
ha az említett α, α1 és β tényezők azonosak. A svájci folyók jól beágyazott
medre, és a part menti általában kedvező topográfiai viszonyok legtöbb
helyen lehetővé teszik a duzzasztásnak árvíz idejében való fenntarthatását is. Ez a hazai folyóknál nem engedhető meg, s így az árvizes időszakokban energiakieséssel kell számolnunk. De vízerőlehetőségeink helyes
értékelésére ugyanakkor meg kell mondanunk azt is, hogy a svájci folyami
vízerőművek sem képesek önmagukban valamely fogyasztókör igényeit
kielégíteni, mert ha teljes energia-kiesés nincs is, téli kisvízhozam idején
valamilyen csúcserőművet mégis üzembe kell helyezni. Ez vagy importszénnel, olajjal táplált hőerőmű, vagy igen nagy költséggel (4-6 Rappen/
kWh) termelő tározással kapcsolatos nagyesésű vízerőmű. Nyilvánvaló,
hogy a hazai vízerőtermelés időszakos kieséseit mi legalább olyan kön�nyen fedezhetjük, mint Svájc a téli termelés-csökkenést, mert a szükséges
tüzelőszerek és a hőerőtartalékok rendelkezésünkre állanak.
A fentiekből már önként következik, hogy a svájci vízerőhasznosítás
erőteljesebben és rohamosabban fejlődött a környező államokhoz képest,
mint ahogyan az pusztán a természeti adottságok viszonyából észszerűnek
látszanék. Ennek oka természetesen az egyéb energiahordozóknak szinte
teljes hiánya Svájcban. A tüzelőszerekben bővelkedő vagy azokkal nem
eléggé takarékosan gazdálkodó országok viszont aránytalanul elmaradnak
vízerőik kihasználásában.
d) A fejlődő ipar, és a vele kapcsolatos magasabb életszínvonal tagadhatatlanul részesei a svájci vízerő hasznosítás rendkívül gyors fejlődésének. A különböző iparok energiaszükséglete és teherbíró képessége
nagymértékben befolyásolta a vízerőművek és tározók kiépítését. Tagadhatatlan, hogy e kérdés kapcsán megokolt volna a svájci vízerőhasznosítás
gazdaságossági és műszaki kérdéseinek tárgyalása, de ettől e helyen mindenképpen el kell tekintenem, mert a kitűzött tárgykörtől igen messzire vezetne.
***
Amikor a tanulmányom elején említett négy tételben foglaltam össze a
svájci vízerőhasznosítás rendkívüli fejlettségének okait, csak azokat a
szempontokat említettem, amelyeket ha talán nem is a fent vázolt részletességgel, de elvben ismer a műszaki és tudományos világ. Van azonban
még két jelentékeny tényező, amit csak mélyebb vizsgálat, vagy személyes
tapasztalat révén lehet felismerni.
Az egyik tényező, — amely még nálunk hiányzik a közgazdasági kérdések és a vízerőhasznosítás iránt fogékony és jól tájékozott közvélemény.
A soha el nem fogyó vízi energia rendkívüli, minden energiafajta fölé való értékelését Svájcban mindenki tudja. A másik erő, amely a vízerőhasznosítás
fejlődését jelentékenyen előmozdította, a nemzeti kincsek felhasználásában kialakult egészséges és bölcs gazdasági felfogás, ami abban nyilvánul
meg, hogy a vízerőhasznosítást úgy kezelik Svájcban, amint egy ország
fejlődése szempontjából múlhatatlanul szükséges nagy építkezéseket és
a közmunkákat kezelni kell: kis kamatozással s hosszú időszakra terjedő
tőketörlesztéssel.
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HOZZÁSZÓLÁS

A hazai vízenergia és összefüggései a vízgazdálkodással
Hozzászólás Mosonyi Emil cikkéhez

Vágás István
a műszaki tudomány doktora, info@atikovizig.hu

Dr. Mosonyi Emil (1910-2009) akadémikus, egyetemi tanár, a Nemzetközi Vízerő Szövetségnek alapító elnöke hazánk vízerő-hasznosításának fontos személyisége volt. 1942-től az akkori Országos
Vízerőügyi Hivatal vezetője, 1947-től a Budapesti Műszaki Egyetem
előadója, 1952-től professzora. 1957-ben forradalmi tevékenysége
miatt megfosztották katedrájától. 1966-ban emigrál, a karlsruhe-i műegyetem professzora, és számos nemzetközi fórum előadója, szakértője lesz.
Főművének a Vízerő-hasznosítás c. tankönyvét tartotta, amely
több kiadásban – magyar, angol, német és kínai nyelven – jelent meg.
Intézetek és mérnökirodák e könyv alapján oktattak és terveztek.
A magyar történelmi országterület vízerő-hasznosítási lehetőségeit 1897-1903 között Viczián Ede állította össze, de akkor csak a
nagyesésű, hegyvidéki vízfolyásokat vehette számításba, hiszen a
kisesésű és nagy hozamú vízfolyások energiájának hasznosítására
alkalmas Kaplan-turbinák 1912-ig ismeretlenek voltak. Mosonyi 1948ban közölt tanulmánya szerint síkvidéki folyóink, elsősorban a Duna
és Tisza vízerejét nemcsak lehet, hanem kell is hasznosítanunk. Megállapítása: „A vázolt és a még előre nem látott nehézségek elől nem
szabad meghátrálnunk, és meggyőződésem szerint Magyarország
energiaellátásának korszerű megoldásában a vízerő-hasznosításnak
is meg kell kapnia méltó helyét”. 1947-ben megtartott előadásában
és cikkében azért is hivatkozott Svájc példájára, hogy egyrészt megmutassa a vízerő-hasznosítás eredményeit, másrészt rámutasson a
magyarországi sajátosságokra, ahol nem a nagy vízszínt-eséseket és
a kisebb vízhozamokat, hanem a kisebb eséseket, s a nagyobb vízhozamokat lehet hasznosítani.
A továbbiakban vázoljuk fel hazánk mai vízerő-hasznosítási kérdéseit és lehetőségeit – Mosonyi nyomán.
*
A víz a Föld napsugárzás által körforgásban tartott, folytonosan megújuló energiahordozója, a Nap energiájának egyik legjobb hatásfokú
átalakítója. Minden kilowattóra vízenergiával 1 kg jó minőségű, 2 kg
gyengébb minőségű szenet, vagy azzal egyenértékű elégethető tüzelőanyagot takaríthatunk meg. A Nap sugárzása következtében az
óceánokból elpárolgó víztömeg csapadék formájában a szárazföld
felszínére jut, s a domborzat magasságának megfelelő helyzeti energiára tesz szert. A víz lefolyásával ez a helyzeti energia hasznosítatlanul elvész. A mélyebb szintre lefolyó víz munkaképessége („vízereje”,
fizikai fogalmazásban „elméleti teljesítménye”) arányos másodpercenként lefolyó tömegével, azaz vízhozamával, továbbá a lefolyás
szintjének süllyedésével, azaz a vízlépcső esésével. A hegyvidéki vízerőművek elsősorban a vízfolyások nagy esését, a síkvidékiek pedig
azok nagy vízhozamát hasznosíthatják. Hazánk síkvidéki jellegénél
fogva főként a Duna, Tisza, Dráva nagyobb vízhozamaira alapozhatja
vízerőinek hasznosítását, ezeken túl azonban több kisebb vízfolyást
is hasznosíthatna.
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A duzzasztóműves folyami vízerőművek összetett hasznosítása
A kisesésű folyók vízerejének hasznosítását duzzasztóművek teszik
lehetővé. Ezek egy helyen egyesítik a folyó vízszínének fokozatos
lejtését: vízlépcsőt hozva létre. A duzzasztóművek fölött az eredeti
vízszínt megemelése az addigiaknál biztonságosabb és gyorsabb hajózás feltételeit teremti meg, mentesíti a víziút-fenntartást a kis- és középvízi partszaggatásoktól, mederkimosásoktól, gázlóvándorlásoktól,
továbbá az öntözéses és az ipari vízhasznosítást az energiafogyasztó
szivattyús vízkiemelésektől. A duzzasztóműves folyami vízerő-hasznosítás ezért egyúttal a hajózás, a víziút-fenntartás, az öntözéses vízhasznosítás, illetve az ipari vízigény-kielégítés, egyszóval: a komplex
vízgazdálkodás fejlődését is jelentheti.
A duzzasztóművek egyes ellenzői a duzzasztott vízterek elszen�nyeződésének veszélyére hívják fel rendszeresen a figyelmet. Az elszennyeződés veszélyét a szennyező üzemek helyes telepítésével
és a szennyvizek korszerű tisztításával lehet megszüntetni. De ez a
duzzasztás nélküli folyószakaszokon is ugyanígy szükséges (volna),
hiszen önmagában a duzzasztás nem szennyezheti a folyót.

A hazai vízenergia-hasznosítás feladatai
A vízenergiáról, hasznosításának állapotáról és jövőbeni feladatairól azelőtt az Országos Vízgazdálkodási Kerettervek (1954., 1965., 1984.) tartalmaztak összefoglaló információkat. 1984 után összefoglaló tanulmány
már nem jelent meg – a nagymarosi építés leállítása óta nem kifejezetten
támogatott a vízenergia hasznosításának, továbbfejlesztési lehetőségeinek vizsgálata.
A MTA Energetikai Bizottsága Megújuló Energetikai Technológiák Albizottságának meggyőződése volt mégis (2003. október 7.), hogy ezzel
a megújuló energiaforrással, a vízenergia hasznosításával hosszú távon
számolni lehet, kell és érdemes.
Bár földrajzi adottságainkból következően a környező országokénál
vízenergia hasznosításunknak lényegesen kedvezőtlenebb lehetőségei
vannak, bizonyos potenciál a rendelkezésünkre áll. Olyan országnak,
amelynek aránylag kevés a természeti kincse, nagyon fontos, hogy megbecsülje a természet által szűkmarkúan mért készleteket, kihasználja
a mezőgazdaság adottságait, és a szellemi kincseket. Az elkövetkező
években meghatározó lesz a vízenergiából előállított villamos energia
mennyisége a megújuló energiák hasznosítása területén. Érdemes ezzel
foglalkozni, mert a hazai kisszámú vízerőmű is évtizedeken keresztül bizonyította technikai alkalmasságát és üzembiztonságát.
A magyar mezőgazdaság természeti adottságait tekintve nincs rossz
helyzetben, ám ez az állapot a globális környezeti problémák növekedése
miatt romlik. Az általános felmelegedés érintheti a Kárpát-medencét is,
még az elsivatagosodás veszélyével is számolni kell egyes területeken.
Mind fontosabbá válik az öntözés, ami a legenergiatakarékosabban gra-
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Vágás I.: A hazai vízenergia és összefüggései a vízgazdálkodással
vitációs úton lehetséges. Jó példa erre a folyami vízlépcsőhöz tartozó
Keleti- és Nyugati-főcsatorna és az azokhoz kapcsolt öntözések. A jövőben hasonló csatornahálózat kiépítése lesz szükséges az Alföld más
területein is. A duzzasztóművekhez tartozó vízerőtelepekkel tehát nemcsak energiát lehet termelni, hanem energiát is lehet megtakarítani az
öntözővíz külső energiától mentes biztosításával.
A vízerőművek kémiai, biológiai stb. szennyezést nem okoznak a
környezetnek. Az üzemelő vízerőművek turbináit az átfolyó víz energiája
üzemelteti, így a folyó vízkészletében változást nem okoz. Az erőművek
árvízi üzemállapotban nem befolyásolják kedvezőtlenül az árvizek levonulását. A folyó vízminőségére az erőművek és duzzasztó művek olykor
kifejezetten jó hatással vannak. A nagymértékű oxigén-bevitel kedvező
hatású az öntisztuló képességre, amelyre a hazai folyóknak az esetenként nagy szennyvíz-terhelések miatt nagy szükségük lehet.
A magyarországi folyók elméleti vízerőkészlete 10 TWh/év eszmei
értékkel jellemezhető. Az 50%-os tartósságú vízhozamhoz 990 MW elméleti teljesítmény és 7446 GWh/év elméleti energiaérték rendelhető. A kisvíz-folyások vízerőkészlete 50%-os tartóssággal számolva ebből 47 MW
elméleti teljesítményt és 308 GWh/év elméleti energiatartalmat képvisel.
A potenciális vízerőkészlet 91%-át három fő folyónk (Duna, Tisza, Dráva),
a további 9%-át 12 kisebb folyónk (Hernád, Rába stb.) képviseli.
Az első hazai vízerőmű 1896-ban a Rábán épült, Ikervár mellett Az
első világháború előtt épült még a Hernádon a gibárti és a felsődobszai
vízerőmű. Az 1950-es és az 1970-es években két új – a hazai vízépítési
gyakorlatban nagyobbnak számító – vízlépcső épült a Tiszán: Tiszalökön
és Kiskörén, melyekhez szervesen csatlakozva vízerőművek is létesültek
(11,5 és 26 MW). Ezek már komplex, térségi hatású, többcélú művek,
egyszerre szolgálják a területi vízigények kielégítését, az árvízvédelmet,
a hajózást, egyéb településfejlesztési célokat és csak utolsó sorban az
energiatermelést. Az 1980-as években elkezdődött a Duna magyarországi szakaszát is érintő vízlépcső rendszer megvalósítása, de a Bős
(Gabčíkovo) – Nagymaros Vízerőmű (GNV) rendszerből a nagymarosi
építkezést leállították. Az eredeti terv szerint Bős teljesítménye 720 MW,
Nagymarosé 168 MW, együtt 888 MW lett volna, a fele Magyarországot
illette volna. Vázlattervi szinten kidolgozták a Dunán az adonyi (150 MW)
és a fajszi (100 MW) vízlépcsőnek, a Tiszán a csongrádi vízlépcsőnek (18
MW) a megépítését is. Két további Felső-Tiszai vízlépcső is szóba került
még. A folyami vízerőművek mellett elvi megvalósíthatósági tanulmányok
készültek szivattyús energiatározók magyarországi létesítésére is. A Visegrád-térségi prédikálószéki tározó és vízerőmű megvalósításának fontosságát a csúcsidei üzem, és közvetve a szélenergia hasznosíthatósága
emeli ki. A kiszámíthatatlan széljárás biztonsággal csak akkor volna hasznosítható, ha az általa termelt árammal magaslati víztározó(ka)t feltöltve
áramfogyasztási időszakban vízenergiával kombinálhatjuk.

Víz- és vízenergia-gazdálkodásunk lehetőségei a közeljövőben
„Magyarországra is érvényesek azok a meteorológiai és hidrológiai változások, amelyek – szakértők véleménye szerint – Földünk egészére várhatók. Tehát a csapadékoknak és a folyók vízszállításának a megoszlása
szélsőségesebb lesz, vagyis az árvízhozamok megnövekednek, és a
kisvízhozamok lecsökkennek; a talajvízkészletek fogyni fognak, a talajvízszintek lesüllyednek.
Hazánk sajátos helyzetének következményeként a Kárpát-medence
teknőjében előfordulhat majd, hogy a Körösök időnként csaknem kiapadnak, a Tisza a kisvizek, sőt még a középvizek időszakában sem tudja a
Körös-völgyet táplálni; a Duna kisvizei és kisebb középvizei idején nem
lesz hajózható a bősi csatorna torkolatától egészen a magyar-szerb ha-
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tár alatti vízlépcső duzzasztott teréig” (Mosonyi 2007). A magyar Dunaszakasz hajózhatóságának érdekében is szükséges megépíteni a három
tervezett dunai vízlépcsőt (Nagymaros, Adony, Fajsz). A hajózás és a folyami víztározás biztosítása az elsődleges cél a villamosenergia-termelés
mellett. A gázlós szakaszok folyamatos és biztonságos hajózhatóságát
– a nyugat-európai víziút-hálózatban használatos 1350 tonna teherbírású
úgynevezett „Európa uszályok” számára – a tradicionális folyamszabályozási eljárásokkal és művekkel (kotrás, sarkantyúk és más keresztirányú
mederszűkítő művek, a vízfolyással párhuzamos kő vagy beton partfalak)
ugyanis nem lehet elérni. A vízerőművi áramfejlesztés kell, hogy hozzájáruljon az alföldi – nagyrészt a Duna-Tisza közi hátsági – öntözés energiaigényeihez. Aki az elsivatagosodással fenyegetett Hátságon öntözést lát
szükségesnek, annak tudnia kell, hogy a Duna vízszíne fölé 20 méterre,
a Tisza vízszíne fölé 40 méterre vizet csak szivattyúzással, energia-befektetés árán vezethetünk, mert a víz felfelé nem folyik.
Magyarország már nem gátolhatja sokáig a vízi forgalmat a 3500
km hosszú dunai európai vízi-úton. Helyesebb volna, ha a politikusok és
a hírközlő szervek a „gátat nem építünk” szólam folytonos hangoztatása
helyett azzal foglalkoznának, hogy mikor és mennyi anyagi segítséget
kaphatunk az Európai Uniótól dunai vízlépcsők és esetleg még a DunaTisza csatorna, vagy egy alföldi víz-távvezeték építéséhez.
Magyarországnak kicsi a vízerőkészlete, de ezt a keveset is hasznosítani kell az atmoszféra védelme érdekében. Ezért minden vízlépcsőnél
vízerőtelepet kell telepíteni, ahogyan ezt a világ minden országában teszik. A Dunán valószínűleg legfeljebb csak három viszonylag nagyobb teljesítményű vízerőtelepet lehet építeni, a többi folyónkon pedig csak kisebb
teljesítményű és néhány törpe vízerőtelep létesítésével számolhatunk. De
még egy nálunk közepes teljesítményű vízerőmű (ami például Kínában
vagy Brazíliában törpének számít), mint a tiszalöki mű (11,5 MW) is az
évi átlagos 54 millió kWh villamos energia termelésével nagy mennyiségű
szén-dioxid (CO2) emisszióval csökkenti az atmoszféra terhelését. Ez azt
jelenti, hogy az elmúlt kerek 50 év alatt mintegy 270 millió kilogrammnál kevesebb szén-dioxid jutott fel az atmoszférába, mintha ezt a villamos energia mennyiséget egy barnaszén tüzelésű hőerőműben termeltük volna.
A vízerőnek, mint a leggazdaságosabb és legmegbízhatóbb megújuló
energiaforrásnak a kihasználását most a Világbank, az Európai Unió és a
még józan környezetvédők is szorgalmazzák.
A fosszilis energiahordozók (szén, olaj, gáz) rohamosan fogyóban
vannak, velük takarékoskodni kell, s a lehető legkisebb mennyiséget szabad belőlük eltüzelni. A gondosan épített és jó karban tartott vízerőmű
élettartama eléri a 100 évet is, az eredeti beruházási költségnél jóval kisebb befektetéssel egy „második életre” megújítható, amelyben tehát a
villamos energia sokkal olcsóbban termelhető, mint a mű „első életében”.
Káros hulladékokat nem termel, s így nem merül fel ezek kezelésének a
problémája sem.
A vízépítéssel kapcsolatos másik energiagazdálkodási mód a hidraulikus (szivattyús) energiatározás. A csúcsigények kielégítésének ez
a leggazdaságosabb és környezetvédelmi szempontból legkedvezőbb
megoldása. Az eredeti célkitűzés a villamosenergia-fogyasztás csúcsigényeinek fedezése volt. Később kiderült, hogy a szivattyús tározóművek a
villamos hálózat több más feladatának megoldására is alkalmasak, például a hálózati frekvenciatartás leggyorsabb és legbiztonságosabb eszközeként.
Hazai viszonylatban a költséges, nagy létesítmények zömét akkor is
meg kell építeni, ha a szkeptikusoknak igazuk lenne, és a klímaváltozások nem, vagy kisebb mértékben következnének be. Ennek kockázata
azonban nagyon kicsi, s a nagy valószínűséggel várható nyeremény hatalmas, mert hazánk életét és jövőjét biztosítaná egy globális természeti
átalakulás viharában (Mosonyi 2007).
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Az öntözés időszerű kérdései

vizeink a század második felére kimerülhetnek, s akkor a dunai parti szűréses vizek Alföldre vezetése lesz a megoldás.

A rendszerváltás után hazánkban az öntözésben is sok tekintetben gyökeresen új helyzet alakult ki. Ennek hatására az elmúlt másfél évtized
alatt az öntözött terület az időjárástól is függően 80-130 ezer hektár között
ingadozik. Ez a szántóföldi növények és a kertészet együttes területének mintegy 2-2,5%-a, termelési értékének azonban kb. 15-20%-át adja.
Ezért különösen a szárazabb években indokoltan vetődik fel, hogy vizünk
van, de elfolyik a Dunában és a Tiszában, miért nem öntözünk? Ma az
országon átfolyó vízből 120, a csapadékból mintegy 60 km3 áll rendelkezésünkre. Az utóbbi a transzspiráció és részben az evaporáció útján
a növényzetet szolgálja. A többi 120 km3-ből 6 km3-t hasznosítunk, de
annak is a nagyobb része visszakerül a vízfolyásokba. A növény kiegészítő vízellátására, öntözésére mintegy 0,5 km3-t használunk. Vizünk tehát
van, de nem mindig akkor, ott, annyi, és olyan áron, hogy az öntözésre jól
felhasználható legyen (Cselőtei 2006).
Az öntözés alkalmazásának másik gondja a szükséges beruházások,
valamint az öntözéshez használt energia költségének megsokszorozódása. Néhány kivételtől eltekintve ma egyszerűbb öntözőberendezéssel,
kedvező helyen, alacsonyabb vízárral és aránylag kisebb öntözőnormával is az öntözés költsége évenként és hektáronként több tízezer Ft. Ez az
intenzív termesztésben, az ültetvényekben még több, a termesztő-berendezésekben pedig hektáronként több százezer-, sőt több millió Ft is lehet.
Az elmondottak arra utalnak, hogy a jövő a szigorúan víz- és energiatakarékos öntözésé, és csak azoknak a növényeknek az öntözéséé, amelyek
nemcsak termelési értékeikben, hanem piaci biztonságukban is meghálálják az öntözővíz költségeit. Nem bizonyos, hogy a bio-üzemanyagok
fokozottabb termelése hosszabb távon előnyös lehet. Ez ugyanis nagy
öntözővíz-mennyiségeket igényel, aminek súlyos energiavonzata van.
Másrészt, a megújuló növényzetből származó üzemanyagok elégetése
is további szén-dioxid terhelést jelent a légkörre. Az aszályos területek
öntözővízzel való ellátásának eszközeként a csatornák rendszerén kívül
vízszállító távvezetékek is számításba jöhetnek. Ilyen elgondolás már a
60-as évek végén is ismeretes volt, éppen a bonyolultan megépíthető Duna-Tisza csatorna helyettesítésére. Az öntözővíz igények mellett azonban
még fontosabb lehet az ivó- és ipari vízigények kiszolgálása. Mélységi

Összefoglalás
Magyarország viszonylag szerény vízerő-hasznosítási lehetőségeinek
kihasználásával az elkövetkező hosszabb időtávon számolni lehet, kell
és érdemes. Szükséges megépíteni elsősorban a Dunán tervezett három
vízlépcsőt, a Tisza csongrádi vízlépcsőjét, a Körös békésszentandrási
vízlépcsőjének vízerőtelepét, később még kihasználni több „törpe” vízerőhasznosítási lehetőséget. A mezőgazdasági vízhasznosítás fejlesztése
szorosan összefügg a duzzasztóműves folyami vízerő-hasznosításéval:
a víztározás és a vízemelés egyidejű megoldása útján. A folyami duzzasztás a hajózás és a folyószabályozás, sőt a vízellátás kérdéseinek is
komplex kezelhetőségéhez vezet.
VÁGÁS ISTVÁN aranydiplomás építőmérnök, a műszaki tudomány
doktora, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem címzetes egyetemi tanára, a Magyar Mérnöki Kamara és a Magyar Hidrológiai
Társaság tiszteleti tagja, a Hidrológiai Közlöny főszerkesztője. a Magyar
Tudományos Akadémia Vízgazdálkodás-tudományi Bizottsága tagja,
1996-1999. között elnöke, Hidrológiai Bizottságának tagja, 2005-2011.
között elnöke.
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FŐGÁZ SAJTÓKÖZLEMÉNY

A FŐGÁZ Zrt. újabb 4 évre szóló földgázellátási szerződést kötött a Budapesti Erőmű Zrt.-vel
A FŐGÁZ Zrt. sikeresen zárta a tárgyalásokat a
Budapesti Erőmű Zrt.-vel (BERT), amely Budapest távhőigényének 60 százalékát és villamos
energia szükségletének 10 százalékát biztosítja, és az idei gázévet követő négy évben is a
FŐGÁZ Zrt.-től vásárolja a földgázt.
A FŐGÁZ Zrt. hosszú ideje meghatározó szereplője a magyarországi földgázpiacnak. Szabadpiaci szolgáltatása országosan elérhető, ennek
köszönhetően jelentős üzleti ügyfélkörrel rendelkezik. A FŐGÁZ Zrt. korábban beszámolt arról,
hogy számos fővárosi közműcég is a társaság
szabadpiaci szolgáltatását veszi igénybe, többek
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között a Fővárosi Távhőszolgáltató Zrt., Fővárosi
Közterület Fenntartó Zrt., a Fővárosi Vízművek
Zrt. és a Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. is.
Koncz László a FŐGÁZ Zrt. vezérigazgatója:
„Nagyon örülünk és büszkék vagyunk rá, hogy a
hosszú múltra visszatekintő együttműködésünket
az elkövetkezendő években is folytatni tudjuk. A
FŐGÁZ Zrt. legnagyobb ügyfele a Budapesti Erőmű Zrt., amellyel 2011. augusztus 30–án írtuk alá
a 2012-2016-os gázévekre szóló gázkereskedelmi szerződést, így a mostani gázévre már egy korábbi megállapodás alapján létrejött kereskedelmi
kapcsolat további négy évvel meghosszabbodik.

A távhőtermelő cégek jelentős hányadot képviselnek a FŐGÁZ Zrt. ellátási portfóliójában. Ebben
a szegmensben több százmillió köbméter földgázt
értékesítünk, amely hozzájárul társaságunk piaci pozíciójának megőrzéséhez és erősítéséhez,
valamint a lakosság fűtésellátásának biztonságához.”
A Budapesti Erőmű Zrt.-nek három erőműve
van Budapesten, a Kelenföldi Erőmű, a Kispesti
Erőmű és az Újpesti Erőmű, ahol a főváros távhőigényének és villamos energia igényének jelentős
részét állítják elő a FŐGÁZ Zrt. által biztosított
földgázból.
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HOZZÁSZÓLÁS

Feltámad-e még a Nagymarosi Vízlépcső?
Kerényi A. Ödön
vasdiplomás gépészmérnök, kerenyia1@t-online.hu

Az utolsó stációhoz ért1 az EU Duna Stratégiatárgyalás. A soros magyar Elnökség vezetésével olyan változat kerülhet véglegesítésre,
amely mind az EU, mind Magyarország számára súlyos hátrányokat
okoz.
Az ugrópont a Duna hajózhatóságának műszaki megoldása. A nemzetközi gyakorlatnak megfelelő változat a vízlépcsők építése lenne,
ahogy az pl. a Duna osztrák és német szakaszán, vagy a Rajna és Rhone
folyókon történt. E helyett a Duna magyar szakaszán, hatósági utasításra
a VITUKI optimális megoldás vizsgálatából eleve kizárták a vízlépcsős
változatot és különböző átmeneti vízépítési technológiákat (sarkantyúk,
mederkotrás, kanyargóssá tétel stb.) terveznek a hajózás javítására.
Ezen vízi műtárgyak, minden árvízkor sérülnek, újraépítésük igen munka
és költségigényes, a karbantartási költségek kb. 15 év alatt meghaladják a duzzasztó gát beruházási költségét, semmi hasznot nem hoznak
és torzítják a környezetet. A vízlépcsők környezetkárosító hatása merő
ostobaság és minden tárgyi alapot nélkülöz. Erről bárki meggyőződhet,
aki végighajózik a Bősi vízlépcsőtől a felfelé a Dunán a Dunacsúnyi duzzasztáson át Kelheimig és látja a kulturált partokat. Kelheim a Duna forrásától lefelé a 23. német vízlépcső, ahol a Duna csatlakozik a Majna-Rajna
csatornához és innen hajózhatunk felfelé egészen az Északi tengerig.
Lefelé pedig a Fekete-tengeri Szulináig. Ezen a szakaszon további 24
vízlépcső van kijelölve az országok javaslatai alapján, amelyek a Duna
Bizottsággal kötött nemzetközi Egyezmény szabályzatai szerint létesültek, vagy vannak tervezés alatt. Erről szól A Duna vízlépcsői és Magyarország című cikkem., ami több energetikai folyóiratban is megjelent (pl.
Elektrotechnika 2008/11)
A Duna vízlépcsős szakaszain az álladó vízszint a partok kulturált kiépítését teszi lehetővé. Szó sincs beton teknőkről, amit az LMP
képviselője emleget. Az árvízi gátak mellett végig megmarad a mai
természetes környezet, ahol a vízimadarak és a halak békében élnek
és szaporodnak, a Duna aszálykor rendszeresen kiszáradó mellékágai
vízzel teli turistaparadicsommá válnak.
A Nagymarosi Vízlépcső, ami a rendszer szerves részét képezi az
1990. évi politikai rendszerváltás áldozatává vált, amikor beruházását
1989-ben leállították.
Az ellenzék a Bős-Nagymarosi vízlépcsők (BNV) létesítését, szovjet sugallatra tett, súlyos gazdasági bűnnek vélte. A nagymarosi munkák leállításával az egész beruházást akarta megsemmisíteni, ami
akkor már 90%-os készültségű volt. Érthető volt a csehszlovák fél ellenállása és a világhírű, magyar vízgazdálkodási szakértők és magyar
beruházók megdöbbenése is.
Értetlenül szemlélte az eseményeket a kivitelező osztrák cég, a
Donau Kraftwerk AG., és a beruházást finanszírozó Osztrák Villamos
Művek.
A Dunában létrehozott hatalmas munkagödörben, ahol 70 óriás
daru dolgozott, a nagymarosi turbinák alapozását betonozták, 21 méterre a körülötte sebesen áram vízszint alatt, amikor a munka beszüntetését elrendelő miniszterelnöki parancs 1989 közepén megérkezett.

A józan észre kívántam hatni „Van kiút a nagymarosi gödörből” című
tanulmányommal (olvasható a Reális Zöldek Klub www.realzoldek.hu
honlapján található írásaim között), amit minden országgyűlési képvelő is megkapott a kormány tagjai mellett. A javasolt kiút szerint nem
kell az építkezést abbahagyni azért, hogy a Bősi Vízerőmű károsnak
vélt, rendszeres csúcsrajáratása megszűnjön, hanem a felek önként
mondjanak le erről az üzemmódról. A Bős Vízerőmű is normál, folyami
erőműként működjék, tehát csak annyit termeljen, amit a mindenkori
vízhozam megenged. A megújuló vízenergia termelés elérhető maximuma legyen tehát az üzem fő célja!
A magyar kormány a javaslatot nem fogadta el, felmondta az 1977.
évi szerződést. A vita eldöntését a hágai Nemzetközi Bíróság előtti pertől várta. A csehszlovák fél a 90% készültségű Bősi Vízerőmű működését a szlovák területen lévő Dunacsúnyi duzzasztó megépítésével
oldotta meg. Innen a dunakiliti duzzasztóig mindössze 11 km-rel kellett
a műcsatornát meghosszabbítani a víz eltereléséhez a főmederből vízerőműig. Ezzel a laikus ellenzék áltál papírtigrisnek nevezett mérnöki
megoldás megvalósult és hiába temették be a nagymarosi munkagödröt.
A folytatás már ismert. A hágai Nemzetközi Bíróság a szlovák félnek adott igazat. Érvényesnek ítélte az eredeti szerződést. Csupán az
elterelés módját jogilag kifogásolta amiatt, hogy az nem a magyar fél
jóváhagyásával történt. Nyilvánvaló, hogy ez a nem is volt elvárható
tőle. Műszakilag viszont az elterelés a BNV működésének alapfeltétele
és az eredeti szerződés szerint is tartalmazta. Víz nélkül a vízerőmű
nem működhet!
Itt térek vissza a húsvéti gondolatra.
A Nagymarosi Vízerőmű romjai a betemetett gödör-sírban nyugszanak. A Vízlépcső többi része, így például a Dunakiliti Duzzasztómű
üzemkészen rozsdásodik, a Duna oldalgátjainak jelentős része, a közel
árvízszintre emelendő, állandó duzzasztás miatt megerősítésre került,
de befagyott beruházás lett.
Ezek után jogos kérdés, hogy miért nem hajlandók kormányaink (korábban az MSZP, ma a FIDESZ) végrehajtani a hágai Nemzetközi Bíróság Ítéletét, ami a Nagymarosi Vízerőmű megépítését
is jelenti.

Feltámadhat- e még a sírból a Nagymarosi Vízlépcső?
A feltámasztásra kiváló alkalom lenne az EU magyar soros elnökség
jelenlegi időszaka, amely a Duna stratégia véglegesítéséről dönthet.
Tanulmányt2 készítettem, amely bemutatja, hogy milyen hátrányok
keletkeznek akkor, ha az EU a jelenlegi, magyar vízlépcsők nélküli változatot fogadná el. A károk súlyosak, a nemzetgazdaság szinte valamennyi ágazatát érintik, így a Kormánynak érdemes lenne megfontolni
jelenlegi, merev álláspontján változtatni.
2

1

Jelen írás közzététele előtt elfogadásra került.
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A tanulmány még a magyar EU elnökség alatt készült, letölthető a
www.ete-net.hu honlapról.
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Energiastratégiai gondolatok
Bánhidy János1
okl. gépészmérnök, környezetvédelmi szakmérnök, banhidyj@fkf.hu

A megújuló energiákkal kapcsolatban hiányolom, hogy a biomasszánál – a fejlett európai országok gyakorlatától eltérően – szinte teljes
mértékben figyelmen kívül hagyták a települési szilárd hulladékok
tüzelés útján történő energetikai hasznosítását.1
A 2009/28/EK megújuló energiaforrásokat támogató irányelv szerint az
ipari és települési hulladékok biológiailag lebontható hányada egyértelműen beletartozik a biomassza fogalmába. Ez azt jelenti, hogy a települési
szilárd hulladékot tüzelő erőművek által termelt energia (villamos energia
és hő!) jelentős hányadban – európai átlagként 50%-ban – megújulónak
számít. Más szóval a hulladéktüzelésű erőművek felerészben megújuló,
felerészben alternatív energiaforrásnak számítanak.
Fenti ténymegállapítás egyáltalán nem szerepel az anyagban, holott,
ahogy az alábbi statisztikából kiderül, számos országban a biomasszából
termelt energia jelentős hányada származik hulladéktüzelésű erőművekből. Az Európai Bizottsághoz benyújtott nemzeti cselekvési tervek statisztikájából (2020-ban várható energia részarányok) látható, hogy Magyarország sajnálatos és érthetetlen módon nem veszi figyelembe a biomassza
hulladékból származtatható lehetőségét.

nő hasznosítás bővítésével, a nemzetközi példák alapján teljesen irreális.
Az alábbi táblázat példákat mutat arra vonatkozóan, hogy a fejlett európai
országokban az anyagában történő és az energetikai hulladékhasznosítás
„kéz a kézben jár”.
2009. évi adatok
Anyagában történő hasznosítás
(beleértve a komposztálást) [%]

Összes
biomassza [ktoe]

Lerakás
[%]

Németország

66

34

0

Svájc

51

49

0

Hollandia

60

39

1

Svédország

50

49

1

Ausztria

70

29

1

Dánia

48

48

4

Belgium

60

35

5

10

75

Ország

Összehasonlításképpen a hazai helyzet:
Magyarország

Ország
Belgium

Biomassza
hulladékból [ktoe]

Összes
biomassza [ktoe]

Részarány
(%)

536

2435

22,0
20,6

Dánia

704

3420

Németország

2317

23 419

9,9

Spanyolország

1006

8029

12,5

Franciaország

2290

21 729

10,5

Olaszország

2350

12 850

18,3

Hollandia

2687

5292

50,8

Lengyelország

1758

6768

26,0

Portugália

236

3456

6,8

Svédország

1202

11 238

10,7

0

1766

0

Magyarország

A fenti táblázatból kitűnik, hogy például Hollandiában a biomasszából
termelt energia több mint 50%-a települési szilárd hulladék biológiailag lebomló hányadából származik. Meglepően magas Lengyelországban is a
26%-os részarány, ami abból következik, hogy Lengyelország a közelmúltban 9 új hulladéktüzelésű erőmű létesítését határozta el.
Magyarországon jelenleg a települési szilárd hulladékok 75%-a kerül hasznosítás nélkül lerakásra. Az európai uniós hulladék keret irányelv
(2008/98/EK) hierarchiája szerint az energetikai hasznosítás egyértelműen
megelőzi a lerakást. Ezt figyelembe véve, érthetetlen, hogy Magyarország
nem tervezi az energetikai hasznosítás bővítését. Az a vélekedés, hogy
a lerakás aránya jelentősen csökkenthető, kizárólag az anyagában törté1
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szaktanácsadó, a Fővárosi Hulladékhasznosító Mű volt igazgatója, az International Solid Waste Association (ISWA) „Energy Recovery” Munkabizottság
alapító tagja, a Confederetion of European Waste-to-Energy Plants (CEWEP)
Elnökségének tagja
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Fenti példák jól mutatják, hogy a hulladékok energetikai hasznosítása
alapvetően a lerakás alternatívája és nem csökkenti a szelektív gyűjtés,
illetve az anyagában történő hasznosítás hatékonyságát. Európában a
2008. évi adatok szerint 432 hulladéktüzelésű er: őmű működik. Ebből
mindössze egyetlen egy található Magyarországon.
Az alábbi számok mutatják, hogy mennyire nem elhanyagolható Európában a hulladékok energiatermelő kapacitása.
Energiatermelésre hasznosított hulladék mennyisége: 69 millió tonna
Villamosenergia-termelés: 28 millió MWh (7,5 millió háztartás ellátása)
Távhő értékesítés: 69 millió MWh (6 millió lakás ellátása)
Furcsának találom, hogy amíg az anyagban alig esik szó hulladéktüzelésű erőművekről, a vezetői összefoglalóban az olvasható, hogy „pirolízis erőművek kerülnek előtérbe”. Ezzel kapcsolatban felhívom a figyelmet
a német tapasztalatokra, amely szerint a pirolízis Németországban kifutó
modell („Auslaufmodell”), azaz – a múltbeli komoly kudarcok után – sem
jelenleg, sem a jövőben nem terveznek pirolízisen vagy gázosításon
alapuló létesítményeket (forrás: Markus Gleis: Pyrolyse und Vergasung,
Energie aus Abfall, pp. 429-465, Abfalltagung, Berlin, Januar 2011.).
Legalábbis elgondolkoztató, hogy Magyarországon akkor akarják
divatba hozni a pirolízist, amikor Németországban több nagyüzemi próbálkozás kudarcot vallott (Schwel-Brenn-Verfahren, Thermoselect, PKA
eljárás, Schwarze Pumpe). Összességében javasolom, hogy a települési
szilárd hulladékok energetikai hasznosítása kapjon nagyobb szerepet a
megújuló energiák hasznosítására vonatkozó elképzelésekben.
Utóirat: A szerző a cikket az Energiastratégia első változatának ismeretében írta. A kormány által elfogadott Nemzeti Energiastratégia 2030
már figyelembe vette a fent megfogalmazott gondolatokat és javaslatokat.
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ALAP I S M E R E T E K

Vízerőtelep fő méreteinek meghatározása
Dr. Kullmann László
okl. gépészmérnök, kullmann@hds.bme.hu

A vízerőhasznosítás alapelve: A víz levezetéséhez szükséges vízfelszín
lejtésének csökkentése, így a felvíz és alvíz oldal között szintkülönbség
(esés) létrehozása és annak energetikai hasznosítása.
Természetes vagy mesterséges szabad felszínű vízfolyások energetikai elemzése:

z

A

y

K

z

A fenti mederellenállás képlet és a telt szelvényű csőbeli, hosszegységre eső áramlási veszteségmagasság analóg fogalmak, így belátható,
hogy: λ=8gn2/Rh1/3.
A normál-vízmélységtől eltérő, annál nagyobb induló vízszint esetén a
folyó duzzasztásáról van szó. (A normál vízmélységnél kisebb induló vízmélység esetén a vízfelszín lehajlik. Ez egy fenékküszöb előtti vízfolyás
szakaszon fordulhat például elő.)

y(x)

z(x)
x

A meder geodetikus magasságát jelöljük z-vel, ez a vízfolyás hosszirányú x koordinátájának z(x) függvénye. A vízmélységet az adott x szelvényben jelölje y(x). A meder esését jelöljük i-vel, ami a z(x) függvény differenciálhányadosának ellentettje: i=−dz/dx=|dz/dx|.
A vízfelszínt leíró y(x) függvény differenciálegyenlete a következő:
dy i − J (Q, y, n) ,
=
dx
1 − Fr 2

Q2
n 2Q 2
=
43 .
A2C 2 Rh A2 Rh
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duzzasztás

ynormál
folyómeder

(2)

Itt Rh a meder szelvény hidraulikai sugara, melynek definíciója: Rh=A/K,
ahol K az ún. nedvesített kerület. (Egy D átmérőjű, kör keresztmetszetű cső
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(1)

itt J-vel jelöljük a meder ellenállását, ami a Q vízhozam, az y vízmélység és az n mederellenállást jellemző paraméter (Manning állandó)
függvénye. A nevezőben a Froude-számot Fr-rel jelöltük. A Froude szám
az átlagos vízsebesség (Q/A) és a felszíni vízhullám a sebességének viszonya, Fr=(Q/A)/a. A hullámsebesség a vízzel borított mederszelvény A
keresztmetszetéből, a vízfelszín B szélességéből és a g gravitációs gyorsulásból számítható, a=√gA/B. A Fr szám értéke folyók, üzemvízcsatornák
esetén mindig kisebb, mint egy, így az (1) képletben a nevező pozitív. Az
(1) egyenletből nyilvánvaló, hogy adott mederesés esetén akkor lesz a vízmélység állandó, ha a J mederellenállás éppen megegyezik a meder i esésével. Ezt nevezik normál vízmélységnek, minden térfogatáramhoz tartozik
egy normál vízmélység. Ha azt akarjuk elérni, hogy a vízfelszín kevésbé
lejtsen, mint a mederfenék, azaz energetikailag hasznosítható esés jöjjön
létre, akkor
● a felszínt duzzasztani kell duzzasztóművel, vagy
● a vizet üzemvíz csatornába kell vezetni, ahol az n mederellenállás
csökken.
Akár kis esésű, folyami, akár nagy esésű hegyvidéki erőtelepet terveznek, e módszerek egyikét alkalmazzák.
Az (1) egyenletbeli J mederellenállás számítási módja:
J=

hidraulikai sugara a cső sugarának fele.)

x
A duzzasztás visszahatásának hossza az (1) egyenletből számítható
numerikusan. A duzzasztási szintet elemi Δy részekre osztva számíthatók
a Δx elemi duzzasztási hosszak, természetesen az (1) képlet jobb oldala
az aktuális y vízmélység függvénye. Az elemi Δx hosszak összege a teljes
visszaduzzasztási hossz.
Visszatérve a folyami vízerőtelepek alapvető energiahasznosítási lehetőségeire egy-egy példa látható az alábbi ábrán. A kép bal oldalán felülnézetben, jobb oldalán metszetben látható az elrendezés.
üzemvíz csatorna
felvíz
erőmű

duzzasztómű
eredeti meder

alvíz
duzzasztógát + vízerőtelep

Vízenergia potenciál
A vízenergia potenciál alapja az Ecs csapadékpotenciál, melynek mértékegysége [MJ/év]. Egy Ai felületre lehulló évi csi [mm] csapadékmennyiség
helyzeti energiája a talajra éréskor, ha a talaj geodéziai magassága Hi az
Ecs,i = ρ ∙ g ∙ Ai ∙ csi ∙ Hi

21

Dr. Kullmann L.: Vízerőtelep fő méreteinek meghatározása
képletből határozható meg. A teljes csapadékpotenciál egy A = ΣAi felületre
az elemi potenciálok összege. A csapadék egy része beszívódik a talajba,
más része azonnal elpárolog, a maradék folyik le a vízfolyásokba. A magasság helyett a létesítendő erőmű alvíz szintje feletti magasságkülönbségnek van csupán értéke, így az ideálisan kihasználható vízerőpotenciál
a csapadékpotenciálnak csak kis tört része.
A ténylegesen hasznosítható vízerőkészletet vízfolyásonként kell ös�szegezni. A létesítendő erőmű felett a legközelebbi mellékfolyóig, városig
tarthat legfeljebb a folyó visszaduzzasztása. A megépítendő gátak koronájának magassága megadja a duzzasztási szintet. A gát alatt, az alvíz
oldalon a folyó vizét tovább kell vezetni, az alvízszint a pillanatnyi vízhozam függvénye. A duzzasztott felvíz és az alvíz szintkülönbsége a H esés.
A vízerőtelep bevezetett hidraulikai teljesítménye tehát
Pbe,h = Q ∙ ρ ∙ g ∙ H [W] = Q ∙ 1000 ∙ g ∙ H [W] = 9,81 ∙ Q ∙ H [kW].
A megtermelhető villamos teljesítmény ennek turbina és generátor
hatásfok-szorosa, a két hatásfok szorzatának becsült értéke és az erőtelepen (világításra, fűtésre, szabályozástechnikára, zsilip mozgatásra stb.)
felhasznált villamos teljesítmény miatt a 9.81 szorzó helyett a hasznos villamos teljesítmény közelítőleg
Ph,vill = 8 ∙ Q ∙ H [kW].

(3)

A H esés a fel- és alvíz szintkülönbsége, ami függ a folyó pillanatnyi
Q vízhozamától. A legkisebb vízhozam (LKV) esetén kapjuk a legnagyobb
esést (LNE) és fordítva, az esés akkor a legkisebb (LKE), ha a vízhozam
a legnagyobb (LNV).

delkezésre áll az LKV=Qmin vízhozam, ehhez tartozik a legnagyobb esés
(LNE), az LNV=Qmax vízhozamhoz a legkisebb esés (LKE).
LNE

Hterv
LKE
Redukált esés-görbe

0%

50%

100%
365 nap/év

A kiépítési vízhozamhoz tartozó esés a Hterv tervezési esés. Ennél kisebb esések esetén a turbinák nem dolgoznak optimális üzemállapotban,
ezért a veszteségek növekedését az esés redukciójával lehet figyelembe
venni. A Hr = 1,5 H – 0,5 Hterv képlet szerint, ezt ábrázolja a „Redukált esésgörbe” nevű vonal.
Így végül a megtervezett duzzasztási szint és a Qki kiépítési vízhozam, mint két tervezési adat ismeretében a (3) képletből az év napjaira
megszerkeszthető a teljesítménytartóssági görbe, mint a vízhozam- és az
esés-tartóssági görbe szorzata, melynek integrálja a teljes esztendőre a
megtermelhető villamos energiát adja:
Pvill

LKE
legnagyobb vízhozam

LNE

legkisebb vízhozam

duzzasztógát
Egy folyó vízhozama napról napra változik, de éves átlagban hasonló
időbeli eloszlást követ. Az adott folyószakaszra jellemző vízhozam tartóssági görbe tipikus alakja az alábbi:

Q max

0%

50%

100%
365 nap/év

Változtatva a tervezett duzzasztási szintet és a kiépítési vízhozamot
a megtermelhető villamos energia is változik. A tervezett duzzasztási szint
növelése jelentős beruházási költségnövekedést okoz. A tervezés során
keresik a beruházási költség és a megtermelhető villamos energia piaci
értékének hányadosát, a fajlagos költséget. Ennek minimumához tartozik
az optimális terv.

kiépítési vízhozam

Q ki

Folyami vízerőtelepek főbb típusai
A kis esésű, folyami erőtelepek típusai az alábbiak: öblözetbe épített, szigetszerű, megosztott és pillérbe épített.
Ezek a típusok vázlatosan felülnézetben az alábbi ábrán láthatóak.

Q min
0%

50%

100%
365 nap/év

Az ábrába berajzoltuk a Qki kiépítési vízhozamot is, az árvízi vízmen�nyiség e feletti feleslegét hasznosítatlanul átengedik a zsilipeken, az ennél
kisebb vízhozamokat a turbinákon teljes egészében hasznosítják (természetesen például a hajózózsilipeken ilyenkor is van vízveszteség). A vízhozam tartóssági görbéhez – megtervezett duzzasztási szint esetén
– megszerkeszthető az eséstartóssági görbe is. Az év minden napján ren-
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Dr. Kullmann L.: Vízerőtelep fő méreteinek meghatározása

Turbinatípusok
Szokás a turbinatípusokat az nq jellemző fordulatszám értékével is megkülönböztetni.
A jellemző fordulatszám:				
1

nq =

n ⋅ Qopt2

(4)

3

H opt4

de használják az ns értékét is:				
ns =

n Pbev ,opt

(5)

5

H opt4

Legkisebb a jellemző fordulatszáma a Pelton turbinának, ezt követi a
Bánki turbina, majd a Francis, végül a Kaplan turbina. Az elérhető hatásfok
maximum a Magyarországon beépíthető Francis, Kaplan, illetve csőturbinák esetén az ábra szerint alakul.

η opt

Vízturbinák üzemi jelleggörbéi alatt a víznyelés (Q)-fordulatszám (n);
hajtónyomaték (M)-fordulatszám (n) függvénykapcsolatokat értjük állandó
esés (H) és rögzített vezetőkerék állás, azaz fajlagos nyitás (ε=Q/Qnévleges)
mellett. Szokásos a grafikonokon a hatásfok (η=áll.) vonalakat is megadni.
A jobb összehasonlíthatóság érdekében azonban úgynevezett fajlagos
mennyiségeket használnak, azaz H=1 m névleges esésre D=1 m járókerék
átmérőre vonatkoztatott értékeket, melyeket 11 indexszel jelölnek.
A definíciók a kontinuitási egyenleten és a Bernoulli egyenleten alapulnak.

Q ≈ felület⋅ sebesség ≈
azaz Q11 =

Q⋅ ρ ⋅ g ⋅ H

η

100

M ≈
Francis turbina

80

1

10

≈ D 2 H ⋅ H, így P11=Pbev/D2H3/2

Végül a nyomaték esetében

90

0,1

Q
D2 H

A kerületi sebesség és a vízsebesség arányából adódik, hogy
Dπn=u ≈ vízsebesség ≈ √2gH, így n11=nD/√H.
Hasonlóan a teljesítmény
Pbev ≈

Kaplan, ill. csőturbina

Q
D 2π
Q
2gH ≈ D 2 H , így
= 11 = Q11
4
D 2 H 12 1

Pbev

ω

≈

Pbev D 2 H 3 2
≈
≈ D 3 H, így M11=M/D3H
n
H
D

A fajlagos mennyiségek koordináta rendszerében ábrázolt üzemi jellemzők grafikonjai az alábbi ábrán láthatók. Megrajzoltuk az állandó hatásfokú üzemállapotokat jelölő vonalakat. Bejelöltük a legnagyobb nyitáshoz
(víznyeléshez) és zérus terhelő nyomatékhoz tartozó fordulatszámot. Erre
az nmegf megfutási fordulatszámra gyorsul a turbina+generátor gépcsoport,
ha a villamos hálózat hibájából a generátor és így a turbina terhelése „leesik”. Erre a fordulatszámra kell méretezni a gépcsoportot. Látható, hogy
ez Kaplan turbinák esetén a legkritikusabb.

nω

Q11

Q11
ε=1

ε=1
0,6

η = áll.
M11=0

0,6

11,megf

Vízturbinák, mint örvényelven működő áramlástechnikai gépek alapvető egyenlete az Euler turbinaegyenlet. A kinyerhető elméleti – súlyegységre
eső – fajlagos munka a folyadék perdületének csökkentése révén lehetséges:						
He =

c1u u1 − c2u u2
> 0.
g

(6)

A kilépő perdület (c2u sebességkomponens) célszerűen 0, az ettől
eltérő érték energiaveszteség többletet okoz kilépéskor. Pozitív energiatermeléshez tehát c1u>0 szükséges. Ezt a perdületet mind Kaplan, mind
Francis turbináknál állítható terelőlapátokkal – úgynevezett vezetőkerékkel
– állítják elő. A Kaplan és csőturbinák esetében ezen kívül a forgó turbina
járókerék lapátjai is állíthatók.
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M11=0
n11

n11

				
n
Turbina típusok az nq jellemző fordulatszám és a H esés függvényében

η = áll.

n11,megf

Lassú járású Francis turbina és Kaplan turbina víznyelés-fordulatszám
jelleggörbéi rögzített vezetőkerék állásnál (nyitásnál)

Különösen nagy esésű vízerőművek vízturbinájára (lassú járású Francis turbina) hosszú nyomócsövön, alagútba fektetett csatornában érkezik a
víz. Esetenként, például elektromos hálózati üzemzavarok esetén gyorsan
le kell zárni a vezetőkereket annak érdekében, hogy a terheletlen turbina ne
gyorsuljon fel a megfutási fordulatszámra és a felesleges vízveszteség is
elkerülhető legyen. Ilyenkor azonban a turbina előtti elzáró szerkezet zárásakor jelentős nyomáshullám indul meg a záró szerkezettől a felvíz oldali tározó felé, ez a csövet szilárdságilag veszélyezteti. A csőtörések elkerülésére
a rendszerbe lengésvédelmi vízaknát terveznek, a feltorlódó víz abban okoz
szintemelkedést, ami néhány lengés után jelentősen csillapodik. Az ilyen
aknák méretezéséhez manapság nyomástranziens szimulátorok állnak rendelkezésre, többek között a BME Hidrodinamikai Rendszerek Tanszék is
fejlesztett ki ilyen szimulátort.
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Bemutató példa – vízlépcső-terv fő adatai
a Duna egy közepes mellékfolyójára
Dr. Kullmann László
okl. gépészmérnök, kullmann@hds.bme.hu
Adatok Magyarország, illetve a Kárpát-medence folyóinak vízsebességéről, vízhozamáról, eséséről már több, mint 100 éve hozzáférhetőek, például
Viczián Ede: Magyarország vízerői, Pallas Irodalmi és Nyomdai Rt , Budapest, 1905 művében.
A folyó esése a tervezett vízlépcső helyszínén

0,6 m/km, azaz i=0,0006

A folyó közepes vízszintje a vízmércén

h=0,8 m

Ekkor a folyó vízhozama

A
A
1
1
1
1
=
=
=
=
=
= 1,879 m.
3
3
2ξ ⋅ 3
K 2 ξ + A⋅ a 2 ξ
+
+ 0 ,0187
a
+a
+
a
A
2 ⋅ 0 ,0187⋅12 ,5 2
2 aξ 2
4a ξ 3

A folyó vízfelszínének differenciálegyenlete (ld. e folyóiratszám előző
cikkében):

dh dy i − J ( Q, y, n )
=
=
dx dx
1 − Fr 2

Q=16,4 m3/s

A vízzel telt szelvény keresztmetszete

Rh =

A=48,7 m

A folyó szélessége a tervezett vízlépcső helyén
közepes vízállásnál

A J mederellenállás függ a Q vízhozamtól, az y vízmélységtől és az n
meder ellenállási paramétertől, az ún. Manning állandótól és így írható fel:

B=25 m

Közelítsük a mederszelvény alakját másodfokú parabolával, amelynek
egyenlete y=a∙ξ2=Y+h. A mederfenék sodorvonalbeli legmélyebb pontja
felett Y magasságban van a vízmérce 0 pontja. A vízmércén leolvasott vízszintet jelöli h (ld. az ábrát).

y

J=

n 2Q 2

.

4
3

A Rh
2

A mederben a vizsgált szelvény környezetében akkor állandó (x-től független) a vízszint, ha a vízszint fenti differenciálhányadosa zérus, azaz ha
J=i, a mederellenállás éppen felemészti az esést. Innen tehát kiszámítható
egy mérés alapján az n2 értéke képlettel és az adott szelvényben számértékkel:

B

4

y=aξ2

h
Y

A

K

ξ

A vízzel telt szelvénykeresztmetszet A felületének és a nedvesített mederszelvény K kerületének hányadosa a szelvény Rh hidraulikai sugara:
Rh =A/K.
Mint ismert, a másodfokú parabola alatti terület a parabolaívet befoglaló téglalap területének harmada, azaz a parabolaív által bezárt terület – az
A szelvény keresztmetszet – értéke
2

A=

aB
a25
2
2
B
⋅ B ⋅ y = ⋅ B ⋅ a  =
; a fenti adatokkal 48,7 =
= 2604,2 a.
3
3
6
6
2
3

3

Innen a=0,0187, tehát a mederfenék közelítő egyenlete: y=0,0187 ξ2.
Az ξ=12,5 m félszélességnél y=2,922 m, ekkor a vízmérce h=0,8 m-t
mutat, így Y=2,122 m.
A mederfenék kerülete az y(ξ) görbe ívhossza:
ξ

ξ

ξ


ξ3
K = 2 ∫ 1 + y ′ 2 d ξ = 2 ∫ 1 + 4 a 2 ξ 2 d ξ ≈ ∫ 1 + 2 a 2 ξ 2 d ξ = 2 ξ + 2 a 2

3
0
0
0


(

(1)

2

)


 = 2 ξ + 4 a 2 ξ 3,

3


mert az y=aξ2 függvény deriváltja y’ = 2aξ. Így tehát a kerület – észrevéve, hogy az eredménybe beírható az A szelvényfelület –:

n2 =

i ⋅ A2 Rh3
Q

2

4

=

i ⋅ A2 Rh3
Q

2

4

=

0,0006⋅ 48,7 2 ⋅ 1,879 3
= 0,01227; n = 0,1108.
2
16,4

Az y-hoz, mint egyenletes, állandó vízszinthez az
i=J=

n2Q2
A 2 ( ξ ) Rh ( ξ ) 3
4

képlet átrendezésével meghatározható az a vízhozam, amely ilyen vízszintnél átbocsátható:
4

i ⋅ A Rh3
2

Q =
2

n2

és innen Q = Q 2 .

Ezek után – például EXCEL programmal ki kell számítani az alvíz oldali
y értékeihez egy 2,122 ≤ y ≤ ymax intervallumban sorrendben az y, ξ (y),
(B=2ξ), A(ξ), Rh(ξ), Q2, Q értékeket.
Ezen túl, amennyiben előírunk egy duzzasztási szintet, példánkban legyen ez 8 m, akkor a H esés is számítható, mint a duzzasztási szint és az
alvíz y szintjének különbsége. Példánkban:
H=8–h=8–y+2,122.
Végül a kinyerhető, azaz a hasznos villamos teljesítmény az előző cikk
szerint becsülhető.

K=2ξ+a∙A (=25,91 m).
Pjel=Ph,vill=8∙Q∙H [kW].
Végül az Rh hidraulikai sugár is számítható képlettel, illetve az ismert
adatokkal számszerűen is.
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Dr. Kullmann L.: Bemutató példa - vízlépcső-terv fő adatai a Duna egy közepes mellékfolyójára
Egészítsük ki EXCEL táblázatunkat a H(h), P oszlopokkal és rajzoljuk
meg a Q(h), H(h), P(h) és ellenőrzésként még a B(h) grafikont.

H(Q)
10
H [m]
9
8

Vízhozam (Q), vízfelszín szélessége (B),
esés (H) 8m-es duzzasztási szinthez, kinyerhető teljesítmény (P)
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A példabeli Qkiépítési=30 m3/s vízhozam esetén a grafikon szerint
H=6,25 m az esés. Minél nagyobb a vízhozam, annál kisebb az esés,
ugyanis emelkedik az alvízszint, miközben a felvízszint nem változik (mert
azonos a duzzasztási szinttel).
A vízhozam tartóssági görbe Q ordinátáihoz – nem a Qkiépítési, hanem
az eredeti Q görbe ordinátáihoz – pontról pontra meghatározható a H esés.
Ez az alábbi ábra H grafikonja. Kis eséseknél még redukálni kell az esés
görbét a Hredukált=1,5H–0,5H (Qkiépítési) képletnek megfelelően. Berajzoltuk
az ábrába a Hredukált grafikont is, megkaptuk az esés tartóssági görbét.
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A folyó átlagos vízhozama a naptári év időtartamának százalékában

Például 20 m3/s víz az év 30-70% -a alatt (a 110. naptól a 256. napig)
folyik le, tehát az év 40%-ában ennyi a vízhozam
45
Q
40
m 3/s
35

Végül a Pvill=8∙Q∙H [kW] képlet alapján megszerkeszthető pontról-pontra a teljesítmény tartóssági görbe is. A görbe alatti terület a megtermelhető
éves villamos energia, hiszen az abszcisszatengelyen valójában idő van
az esztendő %-ában kifejezve. Az alábbi grafikon szerint a példabeli folyó
a választott kiépítés esetén 7,36 GWh energiát szolgáltat. Ez az előző évtized átlagos adatai alapján megfelel a Rábán Ikervárnál működő erőmű
éves energia termelésének.
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A folyó vízhozam tartóssági görbéje. Az esztendőnek az abszcisszán
megadott %-ában a Q [m3/s] vízhozam legalább az ordinátán megadott
érték. Például az év 40%-ában a vízhozam eléri a 20 m3/s –ot.
A vízhozam tartóssági görbébe berajzoljuk a tervezett Qkiépítési vízhozamot
A példa 2. oldal alján található grafikon alapján megszerkesztjük az
esés, H – vízhozam, Q kapcsolatot leíró H(Q) grafikont a tervezett (példánkban 8 m-es) duzzasztási szinthez:
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Változtatva a
• duzzasztási szintet és
• tervezési víznyelést,
kapunk változatokat, amelyeknek beruházási költsége eltérő, de az
éves megtermelhető villamos energia is különböző, így kiválasztható a leggazdaságosabb változat.
Egyértelműen Kaplan-, illetve csőturbina kerülhet beépítésre ebben a
példabeli esetben.
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A vízenergia modern hasznosításának kezdetei
Végh László
jogi szakokleveles mérnök, laszlo.vegh@hipo.gov.hu

Az 1800-as évek elején növekedett meg először az érdeklődés a vízenergia hasznosításának újszerű lehetőségei iránt. A hagyományos
vízkerekek évszázadok óta használt megoldásán az ipari forradalom segítségével előállított eszközök és a tudományos elvek módszeres és következetes alkalmazásával sikerült túllépni. A turbina kifejezést egyébként
a latin örvény (turbo) szó alapján a francia Claude Bourdin (1788-1873)
javasolta egy 1826-ban kiírt vízenergia-hasznosítási pályázatra beadott
tervében, az örvénylés erejét felhasználó szerkezetek elnevezésére.
Ehavi cikkünkben a szabadalmi adatbázisok segítségével a vízturbinák történetére tekintünk vissza, egy magyar szabadalomból kiindulva, az
időben egyre távolabbi előzmények felkutatásával.

Bánki Donát 1917. augusztus 18-án benyújtott „Vízturbina a keréken szabadon átfolyó vízsugárral” című bejelentését, amelyet a
Bánki-Csonka-féle porlasztó után ez a legjelentősebbnek tekinthető
Bánki-találmány. Új turbináját 1917-ben a „Neue Wasserturbine” című
kéziratában közölte, 1918-ban magyar nyelven is közölte. (Magyar
Mérnök és Építész Egylet Közlönye - LII. kötet 13.szám)

A Kaplan-turbina és a Bánki-féle „határ-turbina”
A magyar szabadalmi adatbázisban ezen a területen a legkorábbi évek
bejelentései között két név hívja fel magára a figyelmet, egyikőjük külföldi a másik pedig a korabeli magyar műszaki élet kiemelkedő alakja.
Elsőként Viktor Kaplan neve ismerős, aki a mai napig leggyakrabban
alkalmazott, ún. „reakciós” vízturbina, a Kaplan-turbina feltalálója. Az
1913. október 16. elsőbbségi dátummal bíró bejelentéshez (HU77849)
további kettő kapcsolódik még a feltaláló nevéhez, ugyanabból az évből:
HU78467; HU85583.

2. ábra. Bánki-féle vízturbina

1. ábra. Kaplan-féle vízturbina állítható lapátokkal
Jellemző ábra az elsőbbségi bejelentést (AT73820–1913.10.16) követően
beadott harmadik osztrák pótszabadalomból
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Turbinája kétszeres átömlésű szabadsugár turbina volt. A már
korábban létező Pelton-turbina és Francis-turbina között foglal helyet, amelyeket a mérnökközlönyben példaként megemlít. Bánki saját
megoldását egyébként „határturbinának” is nevezte.
Közleményeinek jelentős külföldi visszhangja volt. A magyar
szabadalmi bejelentés jogait a turbina gyártására alakult részvénytársaság birtokolta, amelynek neve nemes egyszerűséggel: Bánkiféle „viziturbinát” értékesítő Részvénytársaság. Ez a vállalat, bár
több szabadalmat nem jegyez, 1928-ig állítólag 853 turbinát gyártott
és helyezett üzembe. A vízturbina gyártásába később a Ganz gyár is
bekapcsolódott, a megoldást Németországban és a Szovjetunióban
is még sokáig alkalmazták. Ezeknek a momentumoknak a részle-
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Végh L.: A vízenergia modern hasznosításának kezdetei
tesebb felkutatása további erőfeszítéseket igényelne, amire most
nincs mód.
Visszatérve a szabadalmi bejelentésre, uniós elsőbbségét Németországban, Ausztriában, Svájcban, majd a háborús viszonyok
miatti eltolódásra adott derogáció igénybevételével Bánki később
Hollandiában és Franciaországban is érvényesítette. Érdekes, hogy
az elsőbbség napja az eredeti magyar bejelentéstől eltérően számos
bejelentésnél augusztus 16. lett, valószínűleg ügyvivői pontatlanság
okán. (DE 326274(C); AT90872 (B); CH76839 (A) Wasserturbine mit
radialer Ein- und Ausströmung am aeusseren Radumfang und freier
Durchströmung des Radinnern - FR516954 (A); Turbine à eau avec
écoulement libre à travers le tambour; NL 9477(C);). Svájcban egyébként két bejelentést is találhatunk az adatbázisban, egy alapbejelentést és egy pótszabadalmat (Zusatzpatent - CHD88328), mindkettőnél
a bejelentés napja az elsőbbség igénylése nélkül: 1917. augusztus
20.

Ő volt az, aki a szabad vízsugarat a futókeréken levő síkfelületű fa lapátok helyett az ábrán látható, kerékre szerelt fém csészékre
vezette, jelentősen megnövelve a hatásfokot. Pelton azonban még
tovább lépett, amikor a vízsugarat a csésze kettős kialakításának közepén lévő élre vezetve optimalizálta az átáramló víz lendület-átadását. Knight szabadalma US158591. számon 1874. november 21-én,
Pelton US 233692. számú bejelentése 1880. október 26-án lett benyújtva az amerikai szabadalmi hivatalba.
Knight megoldása a hetvenes második felében valóban uralta a
kaliforniai aranyláz által felfuttatott amerikai bányagépipart, a feltaláló tulajdonában lévő öntödében (Sutter Creek, California) tömegével
készültek a vízenergia hasznosítására megrendelt öntöttvas futókerekek. A Pelton-kerék azonban néhány éven belül teljesen elhódította
a piacot.

Futókerék szabadalmak a múltból
Bánki szabadalmi bejelentésében a technika állásánál – a Közlönnyel
szemben – csak a Pelton-féle megoldást említi, a futókeréknél használatos szabad sugár kapcsán. Az időrendben korábbi előzmény a
Francis-turbina, amelyet a 1848-ban James B. Francis angol mérnök
valósított meg amerikai helyszíneken. Francis elsőként alkalmazott
következetesen tudományos elveket és kísérleti módszereket, számítási és grafikus módszerei nagyban segítették a turbinák tervezését.
(A Francis-turbina reakciós turbina, ami azt jelenti, hogy a munkaközeg (víz) nyomása a turbina járókerekén való áthaladáskor miközben
energiáját átadja változik. Mivel a turbina forgórésze nyomás alatti
folyadékban forog, a turbinaháznak zártnak és tömítettnek kell lenni.
A turbina a nagynyomású vízbelépés és a kisnyomású vízkilépés között helyezkedik el, szokás szerint a gát alapjánál). Szabadalmi bejelentésnek nem leltem nyomát. Valójában a Kaplan-turbina tekinthető
a Francis-féle megoldás továbbfejlesztésének. Más a helyzet a Bánki
által is megemlített Lester A. Pelton esetén. Megoldása kitűnően alkalmas a szabadalmi jogban alapvető fogalom, a feltaláló tevékenység meglétének megítéléséhez szükséges meglepő műszaki hatás
szemléltetésére. Ehhez először a korabeli technika állását kell megismernünk. Erre legalkalmasabb Samuel N. Knight szabadalma.

4. ábra. Lester A. Pelton szabadalma (US 233692)

1883-ban látványos rendezvénnyel egybekötött versenyt rendeztek a futókerekek hatásfokának összehasonlítására, amelyen vitathatatlanul bebizonyosodott a Pelton-kerék kialakításának előnye.
A megoldás széles körben elterjedt ipari szabvánnyá vált, olyannyira,
hogy 1917-ben Budapesten Bánki Donát joggal tekintette megoldása
ismertetésénél hivatkozási alapnak a kaliforniai aranyláz ezt a kevéssé ismert eredményét.

Irodalom

3. ábra. Samuel N. Knight szabadalma (US158591)
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[1] http://www.omikk.bme.hu/banki/data.php (BME-OMIKK - Bánki
hagyaték)
[2] http://public.omikk.bme.hu/mee/fajlok/1918-101-103.pdf
(MMÉE - Magyar Mérnök és Építész Egylet Közlönye - LII. kötet
13.szám)
[3] http://files.asme.org/ASMEORG/Communities/History/
Landmarks/5584.pdf (ASME - American Society of Mechanical
Engineers)
[4] www.uspto.gov/ USPTO Patent Full-Text and Image Database
[5] http://worldwide.espacenet.com/ EPO Espacenet Patent search
[6] http://www.sztnh.gov.hu/szabadalom/szab_kutat.html SZTNH Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - Szabadalmi adatbázis

27

SZEMLÉLET

A mérnök, a tudomány és a szemlélet
Dr. Dezső György

okl. gépészmérnök, dezso.gyorgy@ega-nova.hu

„Úgy tesznek, mint az olyan művész, aki alakjainak kezét, lábát,
fejét és más testrészeit különböző modellekről veszi, minden
egyes részt kitűnően megrajzol, de az egész nem áll össze egy
testté, és mivel a részek sehogy sem illenek egymáshoz, az eredmény inkább torzszülött lesz, mint ember.” Kopernikusz

Bevezetés
Szemlélet címmel új rovat indítását határozta el a szerkesztőség.
Ebből az alkalomból indokolt talán némi elmélkedés, anélkül, hogy
a filozofálás manapság szörnyűnek tartott bűnébe esnénk. (A filozófia ugyan az emberi lét legfontosabb kérdéseivel foglalkozik, de hát
kit érdekel ez manapság!?)
A mérnöki hívatásra való felkészülés, és a pályán való lét során,
de talán még a mérnök személyes sorsának, szakmai pályafutásának alakulása kapcsán is, fontos kérdésként vetődik fel a tárgyi tudás, és a szemlélet egymástól eltérő, de egyaránt szükséges volta.
A tárgyi tudás tartalmi kérdései, módszerei a tudomány és technika
fejlődésével változnak, míg a szemléleti kérdések erősen függenek
számos más társadalmi körülménytől is. A szemlélet az, ami a tárgyi
tudást működőképes rendszerré szervezi, és ezáltal képes új minőséget létrehozni. Örkény – ő pedig kifejezetten bölcs ember volt –,
egyik egypercesében, Az élet értelmében [1] azt írta: „Ha sok cseresznyepaprikát madzagra fűzünk, abból lesz a paprikakoszorú. Ha
viszont nem fűzzük fel őket, nem lesz belőlük koszorú. Pedig a paprika ugyanannyi, éppoly piros, éppoly erős. De mégse koszorú. Csak
a madzag tenné? Nem a madzag teszi. A madzag, mint tudjuk, mellékes, harmadrangú valami. Hát akkor mi? Aki ezen elgondolkodik,
s ügyel rá, hogy gondolatai ne kalandozzanak összevissza, hanem
helyes irányba haladjanak, nagy igazságoknak jöhet a nyomára.”
És valóban, ez egy halálosan komoly kérdés. Ha pedig ez ilyen
fontos, akkor időzzünk el valamennyit ennél a témánál, próbáljunk
valamiféle elfogadható és használható választ keresni. Létezik-e, ráadásul valamilyen időtálló racionalitás? Ez vezérli-e gondolkodásunkat és szemléletünket? Van-e valamiféle közös emberi ésszerűség,
amelynek ítélőszéke előtt a sokféle megközelítésből kibontakozhat az
„igazság”, és megteremthető a tények és konklúziók közös világa? Talán nincs is hivatása iránt elkötelezett mérnök, akit ezek, vagy ehhez
hasonló kérdések ne foglalkoztatnának.

A mérnöki szemlélet és a tudomány határai
Talán külön bizonyítás nélkül is elfogadhatjuk, és részletes tárgyalása nélkül továbbléphetünk abban a kérdésben, hogy a mérnöki tevékenység legfőbb alapjait a tudományos ismeretek képezik. Most
már csak azt kellene tisztáznunk, hogy mit tekinthetünk tudományos
ismeretnek. Vélhetően nem haszontalan egy rövid gondolatmenettel
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ezt felelevenítenünk, mert abban bizony sok tekintetben magunkra,
szakmai dilemmáinkra ismerhetünk.
Majd egy évszázaddal ezelőtt, a Bécsi Kör tagjai az indukció módszerét, vagyis az egyedi megfigyelésekből az egyetemes szabály
alkotását tekintette a tudományos megismerés módszerének, és elhatárolandó azokat a nem tudományostól, továbbá az értelmest az értelmetlentől, bevezette a demarkációs vonal ismert fogalmát. Egyszerű példaként: megfigyeléseink során arra a következtetésre juthatunk,
hogy minden szívdobbanásunkat követ egy másik, ebből az indukció
szabályai szerint lehetne egy egyetemes szabályt alkotni. Azonban
tudjuk, hogy lesz egy utolsó dobbanás, amit már nem követ újabb.
Az indukció, mint módszer tehát nem alkalmas a kérdés eldöntésére.
Karl Popper is hevesen támadta a tudomány és tudománytalan állítások indukció alapján történő szétválasztását, és helyette a dedukció
módszerét tartotta üdvözítőnek, vagyis azt javasolta a tudós számára, hogy először alkosson egy tudományos elméletet, hipotézist, majd
azt vesse össze a tapasztalással. Így tehát a dedukcióval csak cáfolni
lehet, bizonyítani nem, és egy hipotézis addig igaz, amíg a tapasztalat meg nem cáfolja az elméletet, vagy, ahogy ő ezt nevezte, nem
falszifikálják. E gondolat szerint, és ezt a tudománytörténelem igazolni
látszik, a tudományos elméleteket nem lehet a tapasztalattal igazolni,
legfeljebb még nem sikerült megcáfolni, falszifikálni. A zaklatott életű
Lakatos Imre, London School of Economics professzoraként, mind az
indukció, mind a dedukció módszerét elvetette. Szerinte a tudományban nem létezik módszer annak megállapítására, hogy mi a helyes
vagy helytelen, ez csak utólag, az adott elmélet fejlődése, vagy életpályája alapján állapítható meg. Feyerabend, akit a tudományfilozófia fenegyerekének tartottak, nem fogadta el a tudomány és tudománytalan
közötti demarkációs vonalat, és finoman fogalmazva is, igen kritikus
volt a tudományt illetően. A tudomány és az állam szétválasztását javasolta, mint ahogy vagy két évszázaddal korábban Jefferson szekularizációs elvében az állam és egyház szétválasztását megfogalmazta.
Sok elgondolkodtató dolgot is mondott, így többek között azt, hogy korunkban a tudományos ismereteket dogmaként oktatják, és ha valami,
akkor ez árt a legjobban a tudományos nyitottságnak és fejlődésének.
E hézagos áttekintést talán célszerű még, Thomas Kuhnnal és paradigma elméletével [2] zárni. Kuhn szerint a tudomány egy teraszos
hegyoldalhoz hasonlítható, amelynek szintjein az egy vagy több múltbeli tudományos eredményre épülő, ún. normál tudomány zajlik, vagyis amelyet egy adott tudományos közösség valameddig tevékenysége
alapjának tekint. A normál tudomány két vonását pedig, – nevezetesen
kellően újszerű legyen ahhoz, hogy a vele vetélkedő más módszerekkel szemben elegendően elfogadott legyen, illetve kellően nyitott
legyen, hogy a továbbfejlesztés lehetőségei meglegyenek –, paradigmának nevezte. A paradigma egy tudományterület általánosan elfogadott nézeteit, módszertanát, szemléletét, gondolkodásmódját jelenti
egy adott korban. A legtöbb tudóst pályafutása alatt aprólékos részfeladatok foglalkoztatják, ezek alkotják azt, amit normál tudománynak
neveznek. A normál tudomány fázisa semmiképpen nem törekszik új-
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Dezső Gy.: A mérnök, a tudomány és a szemlélet
fajta jelenségek előidézésére, sőt a sémákba nem illő jelenségeket
is gyakran teljesen figyelmen kívül hagyja. A tudósok rendszerint új
elméleteket sem akarnak kitalálni, s gyakran a mások által kigondolt új
elméletekkel szemben is türelmetlenek. A normál tudomány a rejtvényfejtéshez vagy kirakós játékhoz hasonlatos, egyébiránt sem ténybeli,
sem elméleti újdonságra nem törekszik. A tudomány azonban ebben
a körben fokozatosan megmerevedik, egyre kevésbé alkalmas a kulturális evolúció során jelentkező új megfigyelt jelenségek és az általuk
felvetett problémák megválaszolására. Ez a növekvő feszültség vezethet újabb magyarázatok, elméletek kidolgozására, amely végül létrehozza a paradigmaváltást, a tudományos forradalmat, mert a növekvő
feszültségek, a válságok azt jelzik, hogy ideje a gondolkodást, és/vagy
az eszközkészletét megújítani. Az említett hasonlat szerint paradigmaváltáskor a tudomány, nem kis erőfeszítés után egy új, magasabban
fekvő teraszra költözik.
A paradigma elmélet, pedig – hogy stílszerűen fogalmazzunk –,
a tudományfilozófia új paradigmája, életre kelt. Újdonságánál fogva,
hiszen a tudomány természetéről alkotott tradicionális felfogást alapjaiban változtatta meg, de a dolog természeténél fogva is, számos kritika érte, éri [3], [4]. A paradigma és a szemlélet egyébként egymáshoz
közelálló fogalmak. A különbség az, hogy a paradigma az adott korban
széles körben vagy, ahogy mondani szokták, intézményesen elfogadott
rendszert, a szemlélet pedig – már ha kortársainkkal kompatibilisek
akarunk lenni, és a normál tudomány keretei között akarunk maradni –,
az adott paradigmán belül egy szubjektívebb változatot jelent, hiszen
az emberi agy sajátos működése következtében minden ember fejében
másképpen van jelen és működik egy-egy paradigma. Tudjuk, hogy a
szemlélet fejleszthető, ezért (volna) perdöntő az oktatásban, hogy az
alapkészlet vagy rendszerelemek megismertetése mellett valamiféle
szemléletet is sugározzon, mert ez tenné a mérnököt alkalmassá milliónyi követelménynek megfelelő, bonyolult rendszerek megalkotására.
Ráadásul a kutatások szerint a szemlélet, az attitűd az agyban biológiailag is rögzül, ami a megfelelő szemlélet átadásának fontosságát, a
nevelés/oktatás felelősségét, ha lehet, még tovább növeli.
Ezek előre bocsátása alapján látható, hogy mai tudásunk szerint
sem a tudományra, sem a tudományos szemléletre, sem a tudomány
határaira nincs egzakt szabály, és talán nem is lesz. Laudan híres
cikke, A demarkációprobléma bukása óta egyre inkább az az álláspont válik uralkodóvá, hogy ez a fajta kérdésfelvetés értelmetlen és
megválaszolhatatlan. Ez is egyik eleme annak, aminek következtében a tudomány presztízse napjainkra jelentősen lecsökkent, vagy
inkább belesimult a társadalom egyéb tevékenységei közé. Ez a fajta
tudományfelfogás önmagában is felértékeli a szakmai és tudományos
vitákat, hiszen az említett tudományfilozófusok abban mindannyian
egyetértettek, hogy a logika és a ráció nélkülözhetetlen értékek és
megtartandók. Más eszköz voltaképpen nem is marad számunkra.
Legalább is a normál tudomány fázisában, hiszen paradigmaváltást
kiváltó releváns újhoz sokszor logikával vagy rációval nem lehet eljutni, ahhoz ennél is több kell.
Az eddigiek, merülhet fel a t. Olvasóban, puszta elmélkedések,
érdemi, gyakorlati haszon nélkül. Túl azon a könnyű válaszon, miszerint a szellemi munkát nem pusztán a közvetlen haszon mozgatja,
mindezek megértése segít minket az egész folyamatot felülnézetből
vizsgálni, a dolog természetét átlátni. Lakatos azt mondta, hogy a tudósok annyit tudnak a tudományfilozófiáról, mint a halak a hidrodinamikáról. De ennek természetesen nem kell feltétlenül így lennie.
Végső soron ez szemlélet határozza meg, illetve alakítja át a kutatók,
tudósok, tudományos szervezetek feladatát, kompetenciáját, egyúttal
megmutatja azt, hogy nézeteink, szemléletünk egyeztetésére, össze-
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hangolására, vagy éppen ütköztetésére milyen pallérozott eszközök
állnak rendelkezésünkre. A szellemi élet belső működési mechanizmusának ismerete nélkül ugyanis reménytelen, de legalább is véletlenszerű a hatékony működés. A globalizált világ pedig arról szól,
hogy ki látja át, érti meg jobban a folyamatokat, ki hogyan dolgozza
fel azokat, és milyen gyorsan és hatékonyan kapcsolja be ezeket az
ismereteket tevékenységébe.

A mérnöki problémák és problémamegoldások
A mérnöki kérdések és problémamegoldások legtöbbje több paradigmás, ami értelemszerűen azt jelenti, hogy két vagy annál több tudományág paradigma rendszerének ismerete és használata szükséges
a komplex és elvárható színvonalú feladatmegoldásokhoz. Ha pedig
az energetikát, energiagazdálkodást tekintjük, akkor különösebb magyarázat nélkül is látható, hogy milyen kulcsszerepet kap benne a műszaki tudományok mellett mondjuk a közgazdaságtudomány, hiszen
egy energetikai projektben pl. a kamatláb éppolyan fontos szerepet
játszhat, mint mondjuk a hatásfok, vagy áramszám. Bár láttunk már
tudományos fokozattal a víz T-s diagramjába gázturbina körfolyamatot rajzoló mérnököt, és sok más méretes baklövést, ezek azonban
többnyire az első szűrőn, ha van, – sajnos egy széteső társadalom
széteső szakmájában egyre kevésbé –, fennakadnak. A valós vita
többnyire nem ezekben a kérdésekben vetődik fel, hanem a probléma, vagy problémamegoldás társadalmi, társadalomtudományi vonatkozásaiban jelentkezik, márpedig ez utóbbiakban meglehetősen
sok meglepő dologgal találkozunk. Nagy kockázatot jelent a technokrata szemlélet, és az azt jellemző alapvetően hibás felfogás, miszerint, ha az illető meg tudott birkózni egy műszaki problémával, akkor
ugyanezen tudással bizonyára sikerrel megküzd a komplex probléma
egyéb kérdéseivel is. Visszautalva Örkényre, mintha madzag nélkül
akarna valaki paprikakoszorút készíteni.
Miután itt ugyan nagyszámú, de egyedi esetekkel állunk szembe, a következő cikkekben talán legcélszerűbb lesz konkrét témákat,
eseteket bemutatni. Az egyes eseteket, amelyek konkrét írásokon,
cikkeken alapulnak, majd saját szemléletem szerint értékelem és
bocsátom vitára. Azt gondolom hasznos és szórakoztató vita alapjait
vethetjük meg. Igyekszem majd a paradigma szabályait követni, ahol
pedig ez nem lehetséges, ott marad a ráció és a logika, mint érv.
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TÁVHŐ

A távhőszolgáltatás árképzési kérdései
Holló Gergő
energetikai mérnök, hollo.gergo@eszk.org
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem R épületének 111-es termében az „Útközben − A BME kutatóegyetemi pályán” című konferencia egyik
szatellit-programjának keretében, az MTA Energetikai Bizottsága Energiahasznosítási Albizottságának támogatásával ült le a szakma több neves képviselője
június 21-én, hogy megvitassák ezt a rendkívül aktuális kérdést. A program házigazdája Dr. Zsebik Albin, az Energetikai Gépek és Rendszerek (EGR) Tanszékének docense, az Albizottság elnöke volt, aki próbálta a különböző érdekeltségi körökhöz tartozó szakembereket maradéktalanul megszólaltatni. A termelői
oldalt Vinkovits András a Budapesti Erőmű Zrt. vezérigazgató-helyettese, a
szolgáltatói oldalt Orbán Tibor a FŐTÁV Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese,
a fogyasztókat Gergen István, az egyik XIII. kerületi lakás szövetkezetnek a
képviselője képviselte. Emellett három független szakértő – Dr. Dezső György,
az EGA-NOVA Kft. ügyvezető igazgatója, Dr. Garbai László, az Épületgépészeti
és Gépészeti Eljárástechnikai Tanszék egyetemi tanára, valamint Felsmann Balázs, a BCE Stratégiai és Nemzetközi Menedzsment Kutatóközpontjának vezetője – véleményét hallgathatta meg a közönség az egyes témákban.
Zsebik Albin vitaindító előadásában kiemelte, hogy rendkívül fontos a legkisebb költséggel történő és biztonságos hőtermelés, a kapacitások hatékony
igénybevétele és a takarékosság. Utóbbi kapcsán azt a kérdést feszegette,
hogy milyen ösztönzési lehetőségeket lehetne jobban kihasználni. A megfelelő
fajlagos mutatók használatával könnyen összehasonlíthatóvá és értékelhetővé
lehetne tenni távhőszolgáltatást. Bonus-malus rendszerek segítségével pedig a
szolgáltatókat, és fogyasztókat is ösztönözni lehetne a hőszolgáltatás gazdaságosságának növelésére. Felhívta a figyelmet arra, hogy a távhő kapcsán milyen
fontos a rendszerszemlélet, hiszen a termelő, a szolgáltató és a fogyasztó is kölcsönösen hatnak egymásra, lényegében egymásra vannak utalva. Rámutatott,
hogy a fűtőközeg lehető legkisebb hőmérsékletre történő lehűtése a hatékonyság egyik kulcskérdése, melyet például a hőhasznosítási mutató használatával lehetne könnyen értékelni. A rövid bevezető végén megkérte a szakértőket,
hogy fejtsék ki véleményüket az elhangzottakkal kapcsolatosan, illetve hogy
javasolnának-e egyéb ösztönzőket a hatékonyság növelésére.
Garbai úr az előadás elejére utalva elmondta, hogy az egyetemen már több
mint 15 éve oktatják ezeket az evidenciákat, és hogy reméli, hogy az üzemeltetőknél sem képzik ezek a megfontolások vita tárgyát. Az üzemeltető jól felfogott üzleti érdeke ugyanis, hogy a lehető legkisebb költség mellett működjön, így nyilván maximalizálni tudja a nyereségét, amit az adott piaci verseny
szab meg, ha van. Erre reagálva Orbán úr kifejtette, hogy elég egyszerűen
tetten érhető a verseny a távhő piacán, ugyanis a távhő helyettesíthető termék.
Rendkívül könnyen előállítható földgázból, biomasszából, vagy egyéb fosszilis
energiahordozókból, de akár villamos energiából is. A nyereség természetesen
szolgáltatónként változik, de átlagban az ágazatnál 6%-os saját tőke arányos
nyereség a jellemző. A már említett piaci verseny pedig nem engedi meg, hogy
a szolgáltatók extraprofitra tegyenek szert. Jelezte ugyanakkor, hogy szerinte
leginkább a termelői oldalon dől el a kérdés, olcsó hőre van szükség, amely földgáztüzelésű forróvízkazánokból nehezen elképzelhető. A hatósági ármegállapítással kapcsolatban pedig elmondta, hogy szerinte nem olyan komoly változás
ez sem, hiszem eddig az önkormányzatok voltak az árhatóságok, ezután pedig
a minisztérium lesz. Mikor Zsebik tanár úr rákérdezett, hogy van-e jelenleg vagy
volt-e ösztönző az árszabásban a hatékonyság növelésére, közölte, hogy jelenleg nincs, legfeljebb az alapdíj-hődíj arány eltorzítása a hődíj javára a takarékosság ösztönzése érdekében. Ehhez ugyanis szerinte sokat kellene változnia

30

az emberek hozzáállásának, már a jelenlegi – a saját költségüket csökkentő
– beruházásokra is nehezen lehet rávenni a lakókat. Hozzátette ugyanakkor,
hogy szerinte teljesen felesleges a hőmérséklet csökkentésén fáradozni akkor,
amikor a kapcsolt termelésnél a villanyt nem tudják eladni a cégek. Vinkovits
úr szerint nem érdemes addig az ármegállapítással kapcsolatos kérdésekről
vitatkozni, amíg nincs egy egységes tarifarendszer. Szerinte nem kellett volna
az egész korábbi tarifarendszert kidobni az ablakon, mivel így „a fürdővízzel
együtt a gyerek is kirepült”, elég lett volna azt a tapasztalatok alapján átalakítani.
Gergen úr a probléma fő okát abban látja, hogy túlságosan nagy az épületek,
a panelépületek és a lakások fajlagos és össz fűtési energia felhasználása, de
a lakók önerőből és támogatás nélkül, esetleg ösztönzők nélkül, ez ellen nem
tudnak érdemben tenni, ezen változtatni. Egyszerűen nincs pénzük az érdemi
és hatékony fejlesztésekre, beruházásokra. Dezső úr szerint egy régi vitáról
van szó. Az árszabályozást minél távolabb, minél magasabb szintre viszik,
annál kevésbé fogja tükrözni a valóságos viszonyokat, ráadásul a távolsággal
arányosan csökken a helyi érdekeltség és felelősség a versenyképes távhőszolgáltatásért. Ami az individuális mérés, szabályozást illeti, pl. Németország
szerencsésebbik felén 1975 óta kötelező termosztatikus szabályozószelep és
költségosztó beépítése. Hazai tapasztalataink szerint, pusztán a szelepekkel és
költségosztókkal a lakásokban, évi átlagban 20% feletti hőmegtakarítást lehet
elérni, és néhány vidéki város kivételével ez nálunk még mindig nem valósult
meg, miközben Európa szinte minden városi rendszerében igen. Érthetetlen,
hogy egy ilyen egyszerű és evidens dolog nálunk évtizedekig nem valósul meg.
Miért nem tudjuk átvenni? Ezek a hazai távfűtés kezelésének, érdekeltségi
rendszerének, jogi szabályozásának igazi kérdései. Felsmann úr szerint nem
volt teljesen rossz az összes korábbi árszabályozás. A 2009-ben megváltoztatott szabályozásnál például legalább látni lehetett, hogy az egyes szolgáltatóknál mennyibe kerül a hő, és bár ez önmagában nem kötelezett semmire, azért
a választók előtt komoly magyarázkodásra adhatott okot a sor végén kullogók
esetén. Szerinte költséget csökkenteni két módon lehet, vagy az egyes rendszerelemeken próbálunk lefaragni, vagy a piacot próbáljuk növelni, ami a fajlagos költségek csökkenését eredményezi. Ha a fogyasztók növelik az energiahatékonyságot, kevesebb energiát fogyasztanak, azzal csökken a szolgáltatók
piaca, ami áremelkedést von maga után. Erre az lenne a megoldás, hogy újabb
szereplőket kellene bevonni a szolgáltatásba például az önkormányzatok építési hatóságai által. Felkínálhatnák a lehetőséget például irodaházak, áruházak
esetén, hogy vagy csatlakoznak a távhőhálózathoz, vagy készítsenek költséges
és időigényes környezeti hatástanulmányt a saját rendszerükről. Előbbi esetén
természetesen ezt elkerülhetnék, ami komoly ösztönző lehetne.
A házigazda felhívta a hallgatóság figyelmét, hogy új szereplő került a képbe, mégpedig a jogalkotó. Rámutatott, hogy sok városban az önkormányzatok
nem ösztönözték megfelelően a lakosságot, de még a közintézményeket sem a
távhőrendszerre kapcsolásra. Ezen a jövőben változatni kellene.
A vita további részében a hallgatóságnak is lehetősége nyílt bekapcsolódni. Elsőként Balla Zoltán úr, a Kazincbarcikán távhőt szolgáltató Timpanon Kft.
energetikai igazgatóhelyettese szólalt fel. Az elmondottakból talán a legérdekesebb momentum az volt, amikor elmesélte, hogy számos alkalommal részt
vett lakógyűléseken, ahol az épületek és a fűtési rendszerek korszerűsítése
volt a kérdés. Minden alkalommal buzdította a lakosságot, hogy vágjanak bele
a felújításba, hiszen komoly kormányzati támogatást lehetett kapni ezekhez a
projektekhez. Gyakran tapasztalata, hogy az emberek nem értették, miért se-
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Holló G.: A távhőszolgáltatás árképzési kérdései
gít nekik a szolgáltató képviselője. Nem kellett sokat gondolkodni azon, hogy
rájöjjenek, a cégnek ez nem érdeke, így gyanakvással és fenntartásokkal kezelték ezt a segítő szándékot. Részben talán ennek, de nagyobb részt inkább
a rövidtávú gondolkodásnak tudható be, hogy a városban a mai napig, csupán
a lakásállomány 20%-ának felújítása történt meg valamely program keretében.
A tulajdonosi viszonyokra terelődött ezután egy rövid ideig a vita témája, és
bár teljes konszenzus nem alakult ki a kérdésben, azt hiszem Horváth Árpád a
Dalkia Energia Zrt. munkatársa világította meg legjobban a dolgot: a fogyasztóknak nem a tulajdonos a lényeg, hanem az ár. Kiemelte továbbá, hogy a legtöbb
szolgáltató az elmúlt években rengeteget fejlesztett, ami a lakossági oldalon
már kevésbé érhető tetten. Szerinte a legnagyobb baj, hogy sokan ezt is a szolgáltatótól várnák el, áthárítva ezzel a felelősséget is. Ez azonban téves nézőpont, amire fel kellene hívni a fogyasztók figyelmét, valamint érdekeltté kellene
tenni őket, hogy alakítsák át a saját rendszereiket szabályozhatóvá. Gergen
úr is osztotta ezt a nézetet, szerinte ki kellene építeni mindenhol a kétcsöves
rendszert, hogy megfelelően lehessen az épületek vertikális hőelosztásának
szabályozását is biztosítani. Elmondta még, hogy szerinte az ár csökkentése,
a támogatások visszaállítása nem a legjobb megoldás, hiszen nem ösztönöző.
Továbbá, hogy inkább a távhőszolgáltatás fejlesztésére kellene koncentrálni,
és olyan új elemeket bevonni, mint például a meglévő távhő műszaki berendezések felhasználásával a nyári hűtést megvalósítani, és a megújuló energiák
bekapcsolásával hatékonyabbá tenni.
Vinkovits úr szerint alakíthatjuk bárhogy a szabályokat, ha a hatóság nem
ügyel elég körültekintően azok betartására, visszautalva ezzel a vita alaptémájára. Dezső úr eközben a világos koncepciókat hiányolta nemcsak a kormányzati, hanem a szakmai képviselők részéről is, ami előfeltétele volna egy ésszerű
jogszabály módosításnak. Orbán úr szerint lenne koncepció, azonban a fogadókészség hiányzik. Jól jelzi ezt, hogy a leendő jogszabály kialakítását egy olyan
cégre bízták, akinek semmiféle távhőszakmai tapasztalata nincsen. Tokovics
Klára, a kecskeméti távhőszolgáltató gazdasági igazgatójának véleménye szerint a MATÁSZSZ tagvállalatoknak sokkal jobban együtt kellene működniük egy
nemzeti távhőstatégia megalkotásában, a jogszabályok előkészítésében, hogy
szakmabeliek és ne „idegenek” dolgozzák ki azokat. Sok lehetőség lenne az
együttműködésre, a fajlagos költségcsökkentés érdekében is, ha a működési
és fejlesztési feladataikat, programjaikat a cégek összehangolnák. Javasolta,
hogy a MATÁSZSZ is foglaljon állást a kérdésben, és tegyen javaslatot, hogy az
egyes szolgáltatók milyen irányba lépjenek tovább. Zsebik tanár úr felhívást tett
közzé, miszerint az Energiagazdálkodás szakfolyóiratban szívesen közzéteszik
a hozzászólók javaslatait, köztük a MATÁSZSZ állásfoglalását is. Mivel az idő is
kezdett már szorítani, javasolta, hogy lépjenek tovább a következő témára, ami
az indokolt költségek, mint például a tartaléktartás mértéke voltak.
Garbai tanár úr elmondása szerint ez mindig egyéni vizsgálat tárgya kell,
hogy legyen, hiszen minden rendszer különböző. Felsmann Balázs ugyanakkor
hozzátette, hogy ez csak elméletben egyszerű kérés, a gyakorlatba való átültetés szinte mindig problémás. Sokszor a törvény sem fogalmaz egyértelműen,
hogy miket lehet közvetlen költségnek tekinteni, mekkora az indokolt hozam
stb. Orbán Tibor szerint annyi a szükséges biztonságos tartalék, amennyit a
piac elismer. Sokkal érdekesebb kérdés lenne viszont, hogy mennyi is az, amit
a fogyasztók hajlandóak lennének kifizetni. Vinkovits András elmondása szerint
eleve az egyértelműen meghatározható indokolt költségeknél is vannak komoly
problémák. A termelők a liberalizált gázpiacról szerzik be a földgázt, és az egyedi alkupozíciók határozzák meg a vételárat. Így jelentős eltérések lehetnek ezek
között, és kérdéses, hogy mit fognak majd tudni elismertetni. Dezső úr annak
az aggodalmának adott hangot, hogy a most indult megújulós támogatások később majd ugyan olyan kudarcnak fognak bizonyulni, mint a kapcsoltak esetén,
először túldotáltak, majd magukra hagyják őket. Egyik nagyobb hiba, mint a
másik. Jelenleg több száz MW-nyi kapcsolt gép áll, ami aligha lehet optimális
megoldás. Véleménye szerint ez ismét csak arra lesz majd jó, hogy akik specializálódtak az effajta támogatások megszerzésére, az ún. járadékvadászok, egy
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jó üzletet fognak csinálni a kezdeményezésből, de nemzetgazdasági haszna
megkérdőjelezhető lesz majd. Dr. Gács Iván, az EGR Tanszék docense, is osztotta ezt a véleményt, aki eddig a hallgatóság soraiból figyelte az eseményeket.
Felhívta a figyelmünket továbbá, hogy óvatosnak kell lenni az ugrásfüggvények
alkalmazásával a szabályozási rendszereknél, mert az csak a kapuk megkerülésére sarkallják a szereplőket. Példaként hozta fel a környezeti hatástanulmányok kötelező megírását 50 MW-os erőművi beépített teljesítmények felett, így
nem véletlen, hogy aki csak teheti, valamivel ez alatti teljesítményre méretez,
akár a projekt feldarabolása árán. A tartaléktartással kapcsolatban felvetette,
hogy megfontolandó lenne egy olyan rendszer bevezetése a hőtermelésnél is,
mint ami a villamos energia esetén van. Ha a fogyasztó igényét nem tudják kielégíteni, akkor kártérítésre számíthat. Ezzel a kiesett hőnek is lenne költsége,
és elméletileg meg lehetne határozni egy optimumot, hiszen a két függvény
ellentétesen változik. Szintén a közönség soraiban ülő Kádárné Dr. Horváth Ágnes, a Miskolci Egyetem egyetemi adjunktusa elmondta, hogy doktori értekezésében a távfűtés áralakító tényezőit vizsgálta a magyarországi távhőszolgáltató
vállalatok körében. A távfűtési tevékenységet két részre bontva vizsgálta, külön
elemezte a hőtermelés és a hőtovábbítás közvetlen költségeinek alakulását és
a fő költségelemeket meghatározó tényezőket, összevetve ezeket a távfűtés fajlagos, GJ-ra vonatkoztatott árával. A kutatásával kapcsolatban néhány tapasztalatot emelt ki: egyrészt a döntéshozó szervek nem rendelkeznek a korrekt
ármegállapításhoz és ár-összehasonlításhoz szükséges mélységű műszaki- és
költséginformációkkal, de sok esetben az egyes szolgáltatók sem tudták megfelelően szétbontani a hőtermelésre és a hőtovábbításra vonatkozó költségeiket.
Másrészt annyira eltérő rendszerekről van szó, hogy a csoportokba sorolás komoly nehézségekbe ütközött, így a csoportonként egységes díjmodellek megszerkesztése sem mutatkozott reális célnak. A korrekt ármegállapításhoz egyedi
vizsgálatok mindenképpen szükségesek. Ez is alátámasztja a már többször előkerült megállapítást, miszerint nem könnyű korrekt módon összehasonlítani az
egyes szolgáltatók árait, így egy jól működő központi szabályozás megalkotása
roppant nehéz feladat.
Zarándi Tamás véleménye szerint úgy tűnik, mintha megfelelő stratégia nélkül öntenénk a pénzt az ágazatba, pedig a megfelelő intézkedésekkel vonzóvá
lehetne tenni a távfűtést. Később azt is elmondta, hogy szerinte jobban megéri
közvetlen hőtermelésre adni a támogatást a megújulók elterjesztésénél, ugyanakkor itt egyéb város- és nemzetpolitikai aspektusokra is gondolni kell. Előbbire
lehet példa a hulladékégetés, míg utóbbira az EU felé vállalt kötelezettségek
teljesítése. Fontos lenne a stratégiai határok meghatározása, hogy melyek azok
az aspektusok, amiket ténylegesen vizsgálni kellene. Orbán Tibor is egyetértett
ezzel a kijelentéssel, majd hozzátette, hogy szerinte nem lehet versenyképes a
földgázból megvalósított közvetlen hőtermelés, hiszen ott vannak a távhőnél a
veszteségek, ezért is szükséges a megújulókban és más olcsó (energetikailag
hatékony) hőforrásokban gondolkodni. Fontosnak tartotta, hogy rendszerszinten értékeljük az egyes projekteket, és próbáljuk meg a lehetőségek szerint
legjobban meghatározni azok valós értékeit – gondolva itt a lakásfelújításokkal
kapcsolatos projektekre is. Vinkovits András reményét fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a kialakításra kerülő szabályozás tulajdonos-semleges lesz, azaz
nem fogja hátrányosan érinteni a magáncégeket sem. A zárógondolatoknál pedig a hatásvizsgálatok fontosságára hívta fel a figyelmet. Míg Dezső György
úr a kiszámíthatóságot és a tervezhetőséget emelte ki, valamint azt, hogy nincsenek, nem is kell keresni az egyedül üdvözítő megoldásokat, hanem mint
minden gazdasági vállalkozásnál, a kreativitás, a lehetőségek kihasználása, a
szigorú és pragmatikus gazdálkodás adhat esélyt a távhő versenyképességének más hőellátási megoldásokkal szemben. Gergen István úr felvetette, hogy
érdemes lenne gazdaságossági számításokat végezni, és a többnyire gázenergia felhasználásra kiépült távhő előállítás mellett, más eddig még minimálisan
igénybe vett energiahordózó bevonására is törekedni. Szerinte ugyanis kimeríthetetlen lehetőségeket és többszörös előnyöket jelentene például a hulladék
energiatartamának kinyerése és a technológiai folyamatba való bekapcsolása.
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A Virtuális Erőmű Program indítása
Fürjes Balázs
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2011 szeptemberében a Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft.
(VEP), a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem és
a Közép-Európiai Innovációs Központ (KEIK) Kiemelkedően Közhasznú ZRt. együttműködve indítják el a Virtuális Erőmű Program első, kkv-kre kialakított fázisát.
A cél, a vállalati energiahatékonysági potenciál makroszintű meghatározása, illetve a csatlakozó iparvállalatoknál a múltbeli energiamegtakarítások elemzésével különböző energiahatékonysági technikák fejlesztése, és az intézkedések nyomonkövetési módszerének
kidolgozása.
A munka első fázisa egy olyan tudásbázis keretrendszer létrehozása, amelybe be lehet sorolni a nemzetközi és hazai energiahatékonysági módszereket, illetve az ezek által elérhető megtakarítási
lehetőségeket. A programban részt vevők már ezzel párhuzamosan
gyűjteni kezdik a nemzetközi és hazai energiahatékonysági „jó gyakorlatokat”, majd elemzésük után besorolják a tudásbázis keretrendszerbe. A folyamatos, iteratív gyűjtő és fejlesztő tevékenység eredményeként a tudásbázisba egyre több hasznosítható módszer,
megtakarítási lehetőség és konkrét elért eredmény kerül. A program
fejlesztő tevékenysége a tudásbázis mérete és tartalma alapján lesz
nyomonkövethető.
A programhoz csatlakozó iparvállalatok kapnak egy rövid, személyre szabott javaslatsort energiahatékonyságuk növelésére. Ha
adataikkal, tapasztalataikkal csatlakoznak a központi kutatáshoz,
cserébe tanulhatnak a többiek hasonló tapasztalatából. A munka
fókusza a vállalatoknál dolgozó energetikusok támogatása, hogy a
tudásbázis felhasznásával és a szervezetben megerősödött pozíciójuk révén hosszú távon önállóan is képesek legyenek a hatékonyság
folyamatos javítására.

SÁFIÁN FANNI (ELTE): SAMSØ, A MEGÚJULÓ
SZIGET − ÉS AZ ELEKTROMOS AUTÓK
A Dánia középső részén elhelyezkedő, alig 4000 fős kis sziget,
Samsø fejlődését 1997 óta a nemzetközi figyelem övezi. Az itt
élő közösség ebben az évben nyerte meg ugyanis a dán Energiaügyi Minisztérium által kiírt versenyt egy energetikai szempontból teljesen megújuló alapon működő terület kialaítására.
A Samsø Project keretében a kétezres évek második feléig
igen jelentős előrelépéseket értek el a villamos- és hőenergiatermelés területén. A projekt egy nagy sikere azonban a helyi
lakosság magas arányú bevonása és aktivitása volt a projektben, mely magával vonta az alkalmazott megújuló technológiák – különösen a szélturbinák – magas fokú társadalmi elfogadottságát is. A jelenség kulcsa többek között egy speciális
tulajdonosi formában rejlik.
Az elért eredmények mellett azonban még mindig maradt
egy szektor, amely szinte 100%-ban a szigetre importált fos�-
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A projekt során egy standardizált, célzott és operatív adatfelvétellel felmérésre kerülnek a csatlakozó vállalatok legfontosabb energiafogyasztási adatai, működési és technológiai paraméterei. A program
szakértői ez alapján összeállítják a vállalat „energia szempont térképét”. Ezt követően a vállalat célrendszeréhez igazodva, a vállalat vezetőinek bevonásával kiválasztanak 3 db kiemelt prioritású „energia
vámpírt” és megfogalmazzák a megszüntetéséhez szükséges teendőket. A benchmarking adatokat tartalmazó tudásbázis keretrendszerre
támaszkodva, számításokkal és szakértői becsléssel meghatározzák
az adott vállalat energiahatékonyságának növelése által elérhető megtakarításokat.
A kiválasztott fejlesztési lehetőségekre a vállalat szakembereinek és érintett vezetőinek közreműködésével kidolgozásra kerülnek
az energiamenedzsment rendszer (ISO 50001) Plan-Do-Check-Act
fázisainak alapelemei, a változtatni kívánt tényezők, az energiahatékonyság fejlesztési módszertana, a figyelendő mutatók (Energy
Performance Indicator-k), és a nyomonkövetést támogató online jelző
rendszer. Az ISO 50001 vagy hasonló energiamenedzsment rendszer
bevezetése nem előfeltétele a VEP programban való részvételnek, de
logikájának megismerése fontos a felelős energiagazdálkodás alapjainak lerakásához.
Egy év elteltével a programba bekapcsolódó vállalatoknál a kidolgozott energiahatékonyság fejlesztési módszerek és elindított fejlesztések ellenőrzésre és kiértékelésre kerülnek.
A projekt eredményeként évente kiadásra kerül egy összefoglaló tanulmány, amely országos szinten bemutatja az ipar energiahatékonyságának növelési lehetőségeit, összetevőit és trendjét. Következtetéseket fogalmaz meg a nemzetgazdasági tényezők olyan
rendszerszintű változásairól, mint az ágazat versenyképessége, foglalkoztatottsági szintje, vagy az adóbevételek várható alakulása.

szilis energiaforrásokra támaszkodik: a közlekedés. Ezért a
2011-től 2050-ig tartó Samsø Project 2.0 egyik fő célja a közlekedés növekvő energiafelhasználásának helyi, fenntartható
alapokra helyezése. A személyautók energiafelhasználásának
problematikájára kézenfekvő megoldást kínál a szélerőművek
által termelt nagyarányú villamosenergia-felesleg, így a Samsø
Energia Akadémia felkérésére az Aalborgi Egyetemen készült
egy megvalósíthatósági tanulmány, melynek kidolgozásában
a jelen írás szerzője is részt vett. A projekt összehasonlítja
az elektromos autók legfrisebb technológiáit, alkalmazásuk
lehetőségeit és többek között a helyi lakosok és energetikai
szakértők véleményének megismerése után javaslatokat tesz
az elektromos autók elterjesztésének lehetőségeire. A tanulmány rámutat arra, hogy az elektromos autók technológiája ma
már készen áll arra, hogy széles körben kiváltsák belsőégésű
motoros konkurenciájukat, illetve a dán adópolitikának köszönhetően pénzügyileg is kedvezőbb választást jelentenek a dán
fogyasztók számára.
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Okos városok és közösségek
Csűrök Tibor
csurok@polivalencia.t-online.hu
Az EU energiaügyi biztosa, Günther Oettinger 2011. június 21-én meghirdette az Okos Városok és Közösségek kezdeményezést. A program
célja az energiahatékony európai városmodellek kidolgozása. A kezdeményezéssel az EU a városok és az ipari szereplők olyan összefogását szorgalmazza, amely integrált, fenntartható megoldásokat hoz
létre az állampolgárok tiszta, biztonságos és megfizethető energiával
való ellátására, csökkenti a fogyasztást és új piacokat teremt. A kezdeményezés 80 millió euróval támogatja az innovatív modellek kidolgozását, amelyet a pályázat útján kiválasztott európai városok nyerhetnek el.
A kezdeményezés fontos eleme a 2020-ig kitűzött 20%-os energia megtakarítási cél elérésének, mivel az EU energiafelhasználásának
70%-a városokhoz, településekhez kötődik. Ezek a települések hatalmas
energiamegtakarítási potenciállal bírnak, amelyet az erőforrásokkal való
ésszerűbb gazdálkodás és az intelligens technológia integrálásával lehet
kiaknázni.
A felhívás az FP7 (7. Keretprogram) részeként július 19-én jelent meg,
városok csoportjai és ipari partnereik pályázhatnak. A terület megnevezése
egészen átfogó, általános: városi energiaáramok integrált menedzsmentje,
amely magában foglalja a szállítást, a vízellátást és a hulladékkezelést is.
További felhívások várhatóak, amelyek az épületeket, a fűtési és hűtési
rendszereket, a hálózatokat és az energiaellátási technológiákat célozzák
meg. A kezdeményezés soron következő lépései:
● Felhívás nyitva: 2011. július 19-től december 1-ig
● SET Plan konferencia Varsóban 2011. november 28-án és 29-én (a
kezdeményezés a SET Plan program részeként került meghirde-

Szerkesztői jegyzet:

A vízenergia hasznosítása már Magyarországon se tabu

Volt idő, amikor a vízerőművek építését említeni sem
volt szabad. Most már szabad róla írni és beszélni.
„Egyesek” már különböző tervezetekbe is bátorkodtak betenni. A Kormány ugyan áprilisban még úgy
látta, ki kell jelenteni, hogy az Új Széchenyi Tervben
sajnálatos módon, a Kormány szándéka ellenére maradtak benne a nagyméretű duzzasztóművek, illetve
vízlépcsők létesítésének tervére vonatkozó kijelentések. A Duna, és a Nemzeti Energiastratégiába már
nem kerültek be. Mindezek ellenére állítom, hogy
a vízenergia hasznosítása már Magyarországon se
tabu. A Kormány által elfogadott Nemzeti Energiastratégiában immár 7-szer van megemlítve. Először
a hazai helyzetkép ismertetésekor. Magyarázva,
hogy a megújuló energia részaránya a végső energiafelhasználáson belül a környező országokban azért
nagyobb, mert kedvezőbb és jobban kihasznált a vízenergia potenciáljuk és kedvezőbbek az erdősültségi
mutatóik. Figyelemre méltó az észrevétel, hogy a hazainál hatékonyabb a szabályozó rendszerük.
A következő említés: „Magyarország európai
viszonylatban viszonylag jó, azonban nem megfeENERGIAGAZDÁLKODÁS

tésre – SET: Stratégiai Energia Technológia)
● Jelentkezések értékelése 2012. januárban és februárban
● Projektek kezdete várhatóan 2012. nyarán
Mire a jelen írás megjelenik, addigra minden érdeklődő olvashatja is
a felhívást. Ezért az előzményekről, a háttérről adunk némi információt az
alábbiakban, a 2011. március 18. és 2011. május 13. között tartott konzultációsorozat eredményei alapján, annak érdekében, hogy a potenciális
pályázók minél eredményesebben tudjanak szerepelni.
A kezdeményezés előzetesen megadott tematikus területei közül mindegyik elérte a visszajelzések alapján az 50%-os fontosságot (legalább ilyen
arányban tartották fontosnak). A legtöbb támogató visszajelzést kapó területek a következők voltak:
● Épületek, a hangsúlyt a felújításra és a középületekre helyezve
(78%)
● Tömegközlekedési és városi mobilitási akciók (74%)
● Energiahálózatok, ideértve az elektromos és a fűtési-hűtési hálózatokat egyaránt (73%)
● Információs és kommunikációs technológiák (68%)
● Tiszta tüzelőanyag megoldások (62%)
A majdani preferált, illetve preferálandó együttműködések tekintetében
62-64% közötti arányban a következőket emelték ki a résztvevők:
● Hasonló gazdasági struktúra
● Gazdasági fejlettség foka
● Versenyképesség és innovációs fejlettség
● Klimatikus adottságok
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lelő módon kihasznált megújuló energia potenciállal
rendelkezik a biomassza, biogáz, geotermikus- és
napenergia hasznosítás területén. Ezen túlmenően
a vízenergia és hulladékok energetikai célú hasznosítása területén is vannak tartalékok.” Helyes a
megállapítás, nem találtam azonban eléggé határozottnak ez utóbbi, a tartalékok kihasználására való
törekvést.
Annak idején magam is részt vettem a Magyar
Tudományos Akadémia Megújuló Energia Albizottságának a hazai megújuló energia potenciáljának
feltárását végző munkájában, s az eredményeit folyóiratunkban is közzé tettük. A vízerő hasznosítás
lehetőségeit Lakatos K. – Ötvös P. – Kullmann L.
„A hazai vízenergia potenciál elméleti és reális értékeinek meghatározása” címmel ismertette (Energiagazdálkodás, 45. évf. 2004. 6. sz.). Tekintsük
eredménynek, hogy a Nemzeti Energiastratégia az
Albizottsági munkát „egyik legnagyobb ívű felmérés”-nek nevezi. Sajnos, az energiapolitika irányítói
a megállapításokat nem vették figyelembe.
A következő hivatkozásnál meg is állok. Azért

tartom fontosnak, mert kiinduló pont lehet. Idézem:
„Vízenergia tekintetében az olyan kiskapacitású
energiatermelő egységek elterjedését ösztönözzük,
amelyek mobilak, nem okoznak irreverzibilis környezeti változást és nem igényelik komolyabb vízi
műtárgyak építését.” Tekintsük ezt biztatásnak.
Kezdjük el kicsiben. Megismerjük, megbarátkozunk
velük, megszokjuk, s egyszer talán lesz bátorságunk
nagyobbakat építeni.
Biztatom olvasóinkat, olvassák el az alapismeret rovatunkat. A bemutatott példa alapján végezzenek egyszerű számításokat, s álljanak elő javaslataikkal a kiskapacitású vízerőművek létesítésére.
Tudjuk ugyan, hogy a nagyobb létesítmények fajlagos költsége alacsonyabb, de most nem ez számít.
A műszaki, gazdasági és környezetvédelmi kritériumoknál fontosabb a politikai kritérium. Bízzunk
benne, hogy előbb vagy utóbb lesznek politikusok és
pártok, akik felismerik a vízerőművek jelentőségét,
majd hazánk és a környezet védelme érdekében felvállalják a nagyobb vízerőművek építését is.
dr. Zsebik Albin
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Új elnökhelyettes a Magyar Energia Hivatal élén
Új elnökhelyettest nevezett ki Orbán Viktor
a Magyar Energia Hivatal vezetésébe. Dr.
Grabner Péter hat éves időtartamra kapott
megbízást a miniszterelnöktől. A szakember,
aki már korábban is a Hivatalban dolgozott
osztályvezetőként, június 1-jén lép új, elnökhelyettesi pozíciójába.
Az új elnökhelyettes kinevezésére Kovács
Csaba, korábbi elnökhelyettes március 31-ei
lemondása miatt került sor.
Dr. Grabner Péter 1970. április 14-én Budapesten született. Nős és két fiú gyermek édesapja. A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Erősáramú szak,
Villamos Művek Ágazat elvégzése után 1994–
1997 között a posztgraduális doktori képzés-

ben részesült, majd a Pénzügyi és Számviteli
Főiskolán szerzett közgazdasági szakokleveles
mérnök képesítést. 1998-ban. 2000-ben sikeresen védte meg doktori disszertációját és PhD
fokozatot szerzett. 1998–2001 között Deloitte &
Touche tanácsadó cég különböző vállalatainál
dolgozott, ahol integrált vállalatirányítási rendszerekkel és különféle vezetési tanácsadáshoz
köthető feladatokkal foglalkozott. Ezen munkák
keretében dolgozott a Szerencsejáték ZRt. és
a MÁV ZRt. különféle projekjeiben, illetve részt
vett a villamosenergia-iparban zajló piacnyitási
folyamathoz kapcsolódó tanácsadási feladatok
megoldásában.
2001-től a Magyar Energia Hivatal munkatársa, majd 2003-tól a Hivatalban osztályvezető
a Villamosenergia-engedélyezési és -Felügyeleti Osztályon. 2001-től folyamatosan részt vesz
a villamosenergia-piac megnyitásához köthető
feladatok megoldásában, így különösen a villamos energia határon keresztül történő szállításának jogszabályi megalapozásában, a
részletszabályok megalkotásában és a profil
alapú elszámolás lehetőségének jogi megalapozásában. Szűkebb szakterületéhez tartozik
a villamosenergia-kereskedelmi és rendszerirányítási kérdések vizsgálata, valamint az európai
jogharmonizáció.

A hazai vízerőhasznosítás az

Feladatai végrehajtása során rendszeresen
tart szakmai előadásokat és rendszeres szerzője számos energetikai szaklapnak, ahol az
energetikai jogharmonizáció, a megújuló energiaforrások támogatási rendszerei és egyéb aktuális szabályozási kérdésekben számos cikk
szerzője.
Meghívott előadó a Budapest Műszaki és
Gazdaságtudományi Egyetem, Villamosmérnöki és Informatikai Kar, Villamos Energetikai
Tanszékén villamosenergia-piac témában, valamint és a Szegedi Tudományegyetem, Állam
és Jogtudományi Karán a Nemzetközi tanulmányok (MA) mesterképzési szakon az energiaforrások szerepe a nemzetközi kapcsolatokban
témában.
Tagja Magyar Elektrotechnikai Egyesületnek és az MTA Műszaki Tudományok Osztálya,
Elektrotechnikai Bizottságának.
2004-ben a MAVIR emlékéremmel ismerték el a piacnyitás érdekében végzett munkáját.
2011-ben Prométheusz-díjat kapott.
Nyelvtudás: angol (középfok), francia
(alap).
Grabner Péter kinevezéséhez gratulálunk,
felelősségteljes munkájához sok sikert kívánunk.

-ből törölve

A kormány nem tervez vízlépcső-, illetve duzzasztómű-építést1
A Magyar Köztársaság Kormánya a jelenlegi körülmények között nem támogatja Magyarország folyóin nagy méretű duzzasztóművek, illetve vízlépcsők létesítését – áll a Közigazgatási és
Igazságügyi Minisztérium közleményében.1
Ilyen típusú létesítmények építésére vonatkozó tervek sem a Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve 20102020 című dokumentumban, sem a Nemzeti Energiastratégia 2030ig, kitekintéssel 2050-re című energiastratégia véglegesítésre váró
változatában nem szerepelnek. Ezúton hívjuk fel tisztelettel a sajtó
figyelmét arra, hogy az Új Széchenyi Tervben sajnálatos módon, a
Kormány szándéka ellenére maradtak benne a nagy méretű duzzasztóművek, illetve vízlépcsők létesítésének tervére vonatkozó kijelentések.
Szakmai meggyőződése mentén a Kormány a jövőben sem
tervezi nagy duzzasztóművek és vízlépcsők létesítését. Sem az Új
Széchenyi Terv pályázati kiírásainak megfogalmazásakor, sem a
Nemzeti Programok támogatási konstrukcióinak kidolgozásakor nem
1
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tekintette, és tekinti a jövőben a nagykapacitású vízenergia (duzzasztóművek, vízlépcsők) kiaknázását valós lehetőségnek.
Ennek oka, hogy Magyarország domborzati adottságai a vízenergia hasznosításának szempontjából kedvezőtlenek, az ország nagy
része síkság, vagy alacsony dombvidék, de a viszonylag kis kiterjedésű hegyvidékeken is kevés a nagy szintkülönbséggel rendelkező
terület, a nagy vízhozamú folyóink pedig kis esésűek. Ezért az elméletileg kihasználható potenciál tekintetében – a vízenergia-vagyon
szétszórtsága miatt – a nagyobb duzzasztóművek létesítése helyett
a kiskapacitású vízenergia-termelés előnyeit indokolt kiaknázni. Ezt
elsősorban a – kisebb folyók szabályozhatóságában fontos szerepet
betöltő – 10 MWe alatti teljesítményű törpe vízerőművek, valamint
a folyómedrekbe telepített 100-500 kWe teljesítményű átáramlásos
turbinák szolgálják. A kis vízerőművek leginkább a vidéken, lokális
környezetben, saját energiafelhasználás és önellátás céljából jelenthetnek hatékony és gazdaságos megoldásokat. Ezért a Kormány az
utóbbiak létesítését tartja a nemzeti érdekekkel összhangban állónak.

2011. február 5. 9:41
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A Dr. Kocsis Károly-díj átadásáról, 2011
Ebben az évben negyedik alkalommal került sor a
Dr. Kocsis Károly Díj átadására. A Díjat munkatársa
és a Szent István Egyetemen elsőként végzett EU
energiagazdálkodási szakmérnök hallgatói alapították. Ezzel kívánják felhívni a figyelmet a megújuló
alapú energiagazdálkodás társadalmi fontosságára
és évről-évre kifejezni tiszteletüket néhai intézetvezető Professzoruk emléke előtt.
Az alapítólevél szövege: Dr. Kocsis Károly a
hazai felsőfokú oktatás és a mezőgazdasági energetika nemzetközi hírű tekintélye emlékére díj alapítását határoztuk el.
Dr. Kocsis Károly 1982–1990 között Rómában
az ENSZ Mezőgazdasági és Élelmezésügyi Szervezetében dolgozott, ahol a FAO Európai Regionális Hivatal programjaiban 24 európai és több mint
30 fejlődő ország részvételével működő Európai
Agrár-energetikai Kutatási Együttműködési Hálózat
főkoordinátori feladatait látta el. Az együttműködés
célja az energiatakarékos agrártechnológiák és a
megújuló energiaforrások mezőgazdasági hasznosítására irányuló tudományos, kutató és fejlesztő
munka nemzetközi összefogása és irányítása volt.
Hazatérve Dr. Barótfi István professzorral alapították meg a Magyar Biomassza Társaságot, melynek
első elnöke volt. 1959 óta a Szent István Egyetemen, illetve jogelődjénél a Gödöllői Agrártudományi
Egyetemen dolgozott. 1990-1996 közötti időszak-

ban az Egyetem rektora volt. Munkásságában elkötelezett híve volt a megújuló energiaforrások alkalmazásának és széleskörű elterjesztésének, ezt
oktatóként és kutatóként egyaránt fontos feladatának tekintette tevékenysége során.
Mi, a hallgatói és az emlékdíj alapítói, a Szent
István Egyetem professzorát, vezetőként és oktatóként megnyilvánuló emberi nagyságát tiszteltük és
a díj alapításával kívántunk fejet hajtani személye
és tevékenysége előtt. A díjat minden évben egy alkalommal, a Szent István Egyetem Gépészmérnöki
Kar diplomaosztó ünnepségén adjuk át. Dr. Kocsis
Károly Díjban részesülhet, aki kimagasló szakmai,
társadalmi és tudományos tevékenységet mondhat
magáénak a megújuló energiaforrások használatának elterjesztésében.
A díjazott, az energiagazdálkodás szakterületeihez kötődő mérnöki végzettségű szakember lehet. A Dr. Kocsis Károly Díj első kitüntetettje Zsuffa
László okl. gépészmérnök volt. Az elismerést
Pornóapáti apríték tüzelésen alapuló falufűtésének
megoldásáért kapta, a 2008. évben. Második díjazottunk a 2009. évben, Szeles Zoltán élelmiszertechnológus mérnök volt. Érdeme a Kaposvári
Cukorgyár melléktermék-hasznosítása, a répaszelet biogáz-gyártásban való hasznosítása, amelynek
eredményeképpen 40%-os fosszilis energiahordozó megtakarítása valósult meg. Tevékenysége hoz-

zájárult a gyár fennmaradásához, a jelentős környezetszennyezés csökkentése mellett. A 2010. évben,
harmadik alkalommal Ádám Béla okl. bányamérnök nyerte el a díjat. Tevékenysége a földhő hasznosítása területén kiemelkedő. Munkája eredménye
olyan nagy beruházások megvalósítása, amelyek
hőszivattyús energianyerést valósítottak meg.
Szakmai, tudományos tevékenysége eredményeképpen alakult meg a Magyar Hőszivattyús Szövetség, valamint jött létre a hőszivattyús energiaellátás
csökkentett villamos tarifarendszere.
Legutóbbi, ez évi díjazottunk Prof. Dr. Farkas
István okl. villamosmérnök. A Professzor Úr az
ISES-Europe Igazgatótanács tagja. Munkássága a
Nap energiahasznosítása területén kiemelkedő. Vezetője a Magyar Tudományos Akadémia Megújuló
Energia Albizottságának. Munkássága eredményeként jelentős napenergia-hasznosító rendszerek
valósultak meg. Oktatói és tudományos kutatói
munkássága hosszú idő óta kötődött Dr. Kocsis Károly személyéhez. Legújabb díjazottunknak további
szakmai sikereket kívánunk a tudományos és társadalmi élet általa művelt területein!
Alapítók: Bába István, Bácsai Attila, dr. Barótfi
István, Bodnár Attila, Csordás Csaba, Dukát István,
Farkas Csaba, Köteles Géza, Oberkamp Péter,
Perneky Antal, Pusztai Miklós, Székely Gábor, Tőzsér Béla, Vityi Andrea dr.

Átadták Magyarország leghatékonyabb erőművét Gönyűn
Június 27-én ünnepélyes keretek között átadták
az E.ON új, környezetbarát, kombinált ciklusú erőművét a Győr-Moson-Sopron megyei Gönyűn, Dr.
Schmitt Pál köztársasági elnök, Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár, Bernhard
Fischer, az E.ON Generation vezérigazgatója,
Konrad Kreuzer, az E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke és Major Gábor, Gönyű polgármestere közreműködésével.
A Győr közelében megvalósuló, bruttó 433
MW teljesítményű gázerőmű a legmodernebb,
legmagasabb hatásfokú létesítmény Magyarországon, világszínvonalú technológiája révén több
mint 600 ezer háztartás energiaellátását biztosítja
megbízható és környezetbarát módon.
Az E.ON mintegy 400 millió eurós beruházásának alapozási munkálatai 2009 januárjában kezdődtek meg. A rendkívül magas, több mint 59%-os
nettó hatásfokú, kombinált ciklusú gáz- és gőzturbinás berendezéssel a gönyűi erőmű hazánk uniós
környezetvédelmi vállalásait és szén-dioxid kibocsátási céljait is támogatja.
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Dr. Schmitt Pál köztársasági elnök az ünnepélyes átadón kiemelte: „Hazánk forráshiányos országként, energiaellátás szempontjából igencsak
sebezhető helyzetben van. Minden olyan beruházás, fejlesztés üdvözlendő, amely csökkenti ezt a
kiszolgáltatottságot, és a saját területén, a polgárok elvárásainak megfelelő módon biztonságos,
környezetbarát ellátást garantál.”
Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős államtitkár hozzátette: „A Gönyűn megépült
erőmű legfontosabb érdemei közé tartozik, hogy
világszínvonalú, környezetkímélő technológiát honosít meg Magyarországon. Legnagyobb hatásfokú csúcserőműként hiányt pótol a rendszerszintű
szolgáltatások terén. A gönyűihez hasonló magas
hatásfokú új gázerőművek egyidejű rendszerbe
állításával az alacsony villamosenergia-előállítási hatásfok javítható, hiszen az erőmű hatásfoka
meghaladja az 59 százalékot. A készülő Nemzeti
Energiastratégia egy átfogó erőművi cselekvési
terv megalkotását is kezdeményezi a villamosenergia-termelés és -elosztás hatásfokának javítá-

sa érdekében.” A Gönyűn termelt áram a magyar
átviteli hálózatba kerül betáplálásra, így az a teljes
magyar villamos hálózat számára elérhető. Az itt
termelt áram elegendő a dinamikusan fejlődő Győr
és térségének egész éves energiaellátására. Bernhard Fischer az E.ON AG stratégiáját emelte ki
beszédében: „Az E.ON «cleaner & better energy»
stratégiájára kiváló példa a gönyűi erőmű, mely
erőmű-portfóliónk egyik legmodernebb tagjaként
Európa gazdaságos, környezetbarát és hatékony
energiatermeléséhez járul hozzá.”
„Az E.ON csoport Magyarországon kiemelt
feladatának tekinti, hogy hozzájáruljon az ország
energiaellátásának biztonságához és felelős vállalatként az ügyfeleknek környezetbarát és minél
hatékonyabb megoldásokat kínáljon. Ezt a célt tűztük ki magunk elé 2006-ban, a beruházás tervezési
szakaszában is. Nagy örömmel tölt el, hogy mindezt sikerült elérnünk.” - mondta Konrad Kreuzer, az
E.ON Hungária Zrt. igazgatóságának elnöke.
A gázerőmű ez év májusában kezdte meg kereskedelmi működését.
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SZAKKOLLÉGIUM

Szakkollégiumi Hírek
Vörös Csaba
villamosmérnök hallgató, a szakkollégium elnöke, voros.csaba@eszk.org
A rendkívül sikeres Kármán Tódor emlékfélév után, ősszel is folytatja tevékenységét az Energetikai Szakkollégium, amely ez alkalommal
egy különleges, külföldi üzemlátogatást szervez.
A Szakkollégium 2011 tavaszi féléve során 5 üzemlátogatáson és 8 előadáson vehettek részt az érdeklődők. Az előre tervezett programokon felül
az aktuális eseményeket követve a félév végén „A Fukushimai Atomerőmű
balesete és hatásai” címet viselő előadást szerveztünk az Eötvös Loránd
Fizikai Társulattal közösen. Az előadó Dr. Aszódi Attila volt, az eseményre több mint 400 érdeklődő látogatott el. A félév további 13 rendezvénye
mellett lebonyolításra került az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesülettel közösen meghirdetett „Szakdolgozat és diplomaterv” pályázatunk
is, amelynek keretében a végzett hallgatók diplomamunkái közül szakmai
zsűri választotta ki a három gépész- és három villamosmérnök díjazottat. A
tavaszi félév zárásaként hagyományainkhoz hűen az Energetikai Gépek és
Rendszerek tanszékkel együtt ismét részt vettünk a Múzeumok Éjszakája
rendezvénysorozaton. Az őszi félévben ennek folytatásaként részt veszünk
a Tudományok Hídja rendezvényen, így a Lánchídon ismét érdekes bemutatókat és kísérleteket láthat majd a közönség a kulturális és tudományos program részeként. A Kármán Tódor Emlékfélév alatt kiírásra került
az Energetikai Szakkollégium pályázata, melyre felsőoktatási intézmények
hallgatói nyújthattak be dolgozatokat. Témakörük a decentralizált energiatermeléshez kapcsolódott.
Folytatva a hagyományokat 2011-ben újra megrendezésre került az ifjúsági konferencia a 3rd International Youth Conference on Energetics 2011
(IYCE 2011) néven. A helyszín ezúttal a portugáliai Leiria városa volt az IPL
(Polytechnic Institute of Leiria) társszervezésében. Az ESZK nemzetközi
porondon is megállta a helyét: közel 30 különböző országból látogattak el
a rendezvényre, 95 szerző 104 cikket publikált, adott elő 15 szóbeli és 2
poszter szekcióban. Emellett 2 plenáris szekció is bekerült a programba,
olyan neves előadókkal, mint például Marko Delimar IEEE R8 director, vagy
Albert Thumann AEE Executive Director and Founder. Valamint a program
része volt egy IEEE Workshop, mely szintén nagy sikert aratott. Bízva az
eddigi sikerekben, reméljük 2013-ban is eredményes IYCE-t zárhatunk!
2011 őszén második alkalommal szervez az Energetikai Szakkollégium
többnapos, mindenki számára nyitott szakmai kirándulást a szomszédos
Ausztriába valamint Szlovákiába. Szeptember 23-25 között az érdeklődők
eljuthatnak a Slovnaft pozsonyi finomítójába, a Malta/Reisseck szivattyús
energiatározóba, és a güssingi ökoEnergielandba. A félév során megrendezésre kerülő programjainkra tisztelettel meghívjuk az Energiagazdálkodás
olvasóit is!
A Jedlik Ányos Emlékfélév soron következő programjai
2011. szeptember 15.
Jedlik Ányos élete és munkássága
Előadó: Dr. Kiss László Iván
2011. szeptember 20. ÜZEMLÁTOGATÁS (Bősi vízerőmű)
2011. szeptember 23-25.
Külföldi szakmai kirándulás (Ausztria, Szlovákia)
2011. október 4. ÜZEMLÁTOGATÁS (4-es metró)
2011. október 13.
Nagypáli, Európa második legjobb „zöld” faluja
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(RES Champions League 2. helyezés).
Hogyan csinálják?
2011. október 18. ÜZEMLÁTOGATÁS (Ikervári Vízerőmű, Litér 400/120kVos alállomás)
2011. október 27.
Viharkárok a VER-ben
2011. november 3.
Magyarország energiastratégiája
2011. november 8. ÜZEMLÁTOGATÁS (Paksi Atomerőmű)
2011. november 17.
Biomassza alapú kapcsolt távfűtés.
Távfűtés hatósági áron?
Előadásaink nyilvánosak, helyszíne a BME Q épület BF12-es terme.
Kezdési időpontja 18 óra.
Rendezvényeinkről és a Szakkollégiumról bővebb információ honlapunkon olvasható: www.eszk.org

Magyarországon megkerülhetetlen
a fosszilis energiahordozók használata
A Nemzeti Energiastratégia elfogadását követően haladéktalanul meg
kell kezdeni a hazai ásványvagyon készletek újraértékelését, és a fenntarthatósági szempontok érvényesítése melletti felhasználásuk megtervezését − hangsúlyozta Bencsik János klíma- és energiaügyért felelős
államtitkár a Központi Bányásznapi Ünnepségen 2011. szeptember
1-jén, Tokajban. Az államtitkár kiemelte, hogy a hazai fosszilis energiahordozó készletek, a paksi nukleáris kapacitások megőrzésével és a
meglévő megújuló potenciálunk fokozott kihasználásával kiegészülve,
hozzájárulhatnak Magyarország energiafüggőségének mérsékléséhez,
távlati felszámolásához.
A hazai iparilag is hasznosítható szénvagyon eléri a 3,3 milliárd tonnát, ez a mennyiség a jelenlegi felhasználás megkétszerezése mellett
is legalább 300 évre elegendő tartalékot jelenthet. Azonban nem tekinthetünk el a természeti fenntarthatóság szempontjainak érvényesítésétől, ezért ennek az energetikai ásványvagyonnak a felhasználhatósága
csak a tisztaszén technológiák megléte esetén vehető figyelembe valós
lehetőségként. Éppen ezért a kormány kiemelt feladatának tartja a magyar részvétel biztosítását a technológia rendelkezésre állását elősegítő nemzetközi programokban a következő években – mondta Bencsik
János.
A hazai ércbányászat cselekvési tervét összhangba kell hozni a
magyar ipar és gépgyártás revitalizációs törekvéseivel, az építőipari ásványok területén pedig a mennyiségi szempontok helyét fokozatosan át
kell vennie a minőségi elvárásoknak történő megfelelésnek.
Mindez feltételezi a hazai bányászati szakmakultúra fennmaradását, így az átmeneti években is arra kell törekednünk, hogy megtaláljuk
a vállalható kompromisszumokat a gazdasági versenyképesség, valamint a természeti és társadalmi fenntarthatóság szempontjainak érvényesülése között. Erre tettünk és teszünk biztató lépéseket a Vértesi
Erőmű és a Márkushegyi Bányaüzem középtávú továbbüzemeltetésével – tette hozzá Bencsik János.
Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

52. évf. 2011. 4. szám

SZENIOR ENERGETIKUSOK KLUB HÍREI

Egy választott szakma fejlődéséről naprakész ismeretekkel
rendelkezni nem korfüggő!
Szabó Benjamin
okl. villamosmérnök, mobil.pcbt@chello.hu
„A jó pap holtig tanul” tartja a magyar közmondás, de igaz ez a szakmáját
hivatásként végző mérnökökre is, akiknek szakmaszeretete, érdeklődése nem vonul nyugdíjba aktív életpályájuk befejeztével. Úgy gondolom
hasonló gondolkodás késztette kollégáinkat, amikor 30 évvel ezelőtt az
ETE-n belül egy külön szakcsoportként létrehozták és folyamatosan, színvonalasan működtették a Szenior Energetikusok Klubját.
***
Néhány év tapasztalata azt mondatja velem, hogy a klub működése kapcsán többről van szó, mint arról, hogy mintegy félszáz szakember, akik
aktív korukban e szakma valamelyik ágában tevékenykedtek, csak az
adott területükről legyenek továbbra is informálva. Igénylik, hogy olyan
információkat is kapjanak, amelyek elősegítik, hogy a megváltozott társadalmi viszonyokat is figyelembe véve, értsék a jelenlegi ipari, gazdasági
döntéseket, tendenciákat. Ez abból is következik, hogy a programjainkon
résztvevő szakemberek aktív tevékenysége nagyon különböző módon
kapcsolódott az energetikához. Vannak közöttünk kutatók, tervezők, gyártók, tanárok, ipari energetikusok, valamint a hő- és villamosenergia-termelésben, -szolgáltatásban résztvevő szakemberek.
A klub életében résztvevő idősebb korú szakemberek nemcsak az
energetikával összefüggő területekről, azok fejlődéséről kapnak információt, hanem még azokon túl is, sokkal szélesebb körűen informálódhatnak, mint aktív korukban, mert több idejük is van rá. Módjuk van arra is,
hogy ezeket tovább adják családi, baráti, ismerősi körökben. Gyakorlatilag
olyan széleskörű szakmai tájékozottságra van lehetőségük, amilyenre aktív munka mellett talán gondolni sem lehetett.
Olyan vélemény is megfogalmazódik bennem, hogy a hallgatók szakmai és korösszetétele ismeretében, az előadók is hivatali kötöttség nélkül
ismertetik velünk sokoldalú, szakmai véleményüket, érveket és ellenérveket. Különösen érződik ez az előadások utáni vitáknál.
Az elmondottak alátámasztása érdekében, konkretizálnom kell egy
adott időszakban végrehajtott programunkat.
Folyóiratunk múlt évi utolsó számában olvashatták az ETE Szenior
Klub 2011. évi tavaszi programját, amelyben 14 előadást és két ipari terület meglátogatását irányoztuk elő, napra megjelölve az előadások témakörét és előadóját. Sikerült úgy végrehajtani a programot, hogy minden
előadás az előre megadott időpontban valósult meg.
Talán érdemes egy pillantást vetni az előadások címeire időrendi sorrendben:
● Villamos, mágneses, elektromágneses erőterek élettani hatásai
● Energiahatékonyság-növelő lehetőségek
● Villamos hálózatok és világítástechnika
● Az urbanisztikai gondolkodás fejlődése
● Fúziós reaktorok
● Csernobili anomáliák
● Nanotechnika
● Intelligens anyagok
● Vállalati kultúra az átalakuló Piacgazdaságban
● Látogatás a 4-es metró egyik épülő állomásán
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A Naprendszer-kutatások legújabb eredményei
Orvosi fizikai kutatások
Megújulókról reálisan
A gazdaság elemzése
Kirándulás, a Pintér Művek meglátogatása Kecelen
Beszélgetés végrehajtott programjainkról, gondolatcsere a jövő
irányairól.
Úgy gondolom, hogy az adott témákhoz hazai és nemzetközi szinten is kiemelkedő ismertségű szakemberek készséges vállalkozása az
előadások megtartására a saját szakmájuk szeretetén túl, az előttük járó
nemzedék munkájának megbecsülését is kifejezi. Szinte kivétel nélkül a
sokoldalú érdeklődést látva az előadók elégedetten távoznak. Ezt bizonyítja, hogy több visszatérő előadónk vannak. Például a gazdaság elemzését minden év azonos időszakában ugyan az a közismert és széleskörűen felkészült előadó készségesen vállalja.
Fontosnak tartom megjegyezni, hogy a klub működésében sokat jelent az a háttér, amit az energetikához kapcsolódó nagy múltú egyesületek
nyújtanak. Ki kell emelnem a Magyar Elektrotechnikai Múzeum „otthont”
nyújtó szerepét. A múzeum vezetése teljesen tisztában van vele, hogy a
rájuk bízott tárgyi és szellemi örökség megőrzése és ismertetése mellett
részt kell venniük a diák és felnőttképzés különböző formáiban.
E cikk keretében nincs mód arra, hogy az előadások rendkívül széleskörű információit részletezzem.
Példaként egy adott előadás összefoglalóját ismertetem, amelyet
szintén az előadó készített el. Talán azért is választottam Dr. Gál Kinga
előadását, mert azok közé a külföldön is elismert, nagyon fiatal kutatók
közé tartozik, akinek életkora lehetővé teheti, hogy részt vegyen az első,
ipari fúziós reaktor elindításában. A legtöbben úgy álltunk fel az előadást
követően, hogy a lényeget értjük. Egy ilyen témakörben ez azt mutatja,
hogy az adott kutató azt is fontosnak tartja, hogy a nagyon bonyolult, jövőt
jelentő termelési folyamatot az érdeklődők minél szélesebb körben ismerjék, értsék. Az előadás felépítése, a fizikai folyamatok ábrákkal történő
bemutatása lenyűgöző tudásról, az adott hallgatóságra szabott érthető
nyelvezet, lelkiismeretes felkészülésről győzött meg bennünket.
„Úton a fúziós reaktor felé
“A fúziós reaktor kifejlesztéséhez egy évszázadra lesz szükség”(1)
Teller Ede nyomán,1958, Genf
Az emberiség növekvő energiaigénye, illetve a természeti források kiapadása nagyon kevés alternatívát hagy ennek az igénynek kielégítésére.
Egyik ilyen lehetőség a magfúzión alapuló reaktorok felépítése és integrálása a világ villamos hálózataiba.
A magfúzió 1932-es felfedezését követően egy új, tiszta energiaforrásban reménykedett az emberiség, de a második világháborút követő időszakban kiderült, hogy a magfúzió létrehozása nagyon összetett és költséges feladat. A fúzió csak nagyon magas hőmérsékleten jön létre, ahol az
atom már alkotóelemeire (pozitív atommagra és negatív elektronokra) esik
szét, azaz plazma halmazállapotban van. A forró, töltött részecskékből álló
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Szabó B.: Egy választott szakma fejlődéséről naprakész ismeretekkel rendelkezni nem korfüggő!
anyag összetartását csak nagyon nagy, azaz a Föld mágneses terénél milliószor erősebb helikális (adventi koszorú venyigéihez hasonló struktúrájú)
mágneses térrel tervezik. A jelenlegi legfejlettebb berendezést, amely képes ezt a magas hőmérsékletű anyagot összetartani, tokamaknak nevezik.
A tokamakot az 1958-as genfi konferencián mutatták be szovjet kutatók.
Ma 7 partner (Európai Unió, USA, Japán, Korea, Oroszország, Kína, India)
összefogásának eredményeként elkezdődött az első tokamak alapú fúziós
reaktor kísérlet megépítése a franciaországi Cadaracheban. A berendezés
neve „ITER”, jelentése út.
Az első kísérleti reaktor főként a pozitív energiamérleghez szükséges
fizikai folyamatok illetve technológiák tesztelését szolgálja, míg a következő gépezet, a DEMO feladata az ipari energiatermeléshez szükséges
technológiák kifejlesztése. Az fúziós reaktorban használt anyagok vizsgálatát egy, külön erre a célra épített, létesítményben fogják elvégezni
(IFMIF). A három berendezés eredményeinek felhasználása alapján a XXI
század második felében épülhetnek meg az első ipari fúziós reaktor(ok).
Ma világszinten több ezer kutató és mérnök dolgozik egy tiszta, mindenki számára elérhető, olcsó energiaforrás létrehozásán. Ebben a gigantikus projektben, melynek komplexitása meghaladja egy űrrepülőgép
bonyolultságát több magyar kutató és mérnök is részt vesz, feladataik
többsége a plazma diagnosztizálását illetve az üzemanyag előállítását célozza (trícium szaporítás).
dr. Gál Kinga, MTA KFKI RMKI,
Magyar EURATOM Szövetség”

kon, a leadott összefoglalójukban így jellemezték a klubunk életét:
● „A kis közösség „mi” tudatot teremt, amely segít az elmagányosodás leküzdésében, főleg egy egyedülálló idős ember esetében.”
● „Az emberi kapcsolatok mellett ugyancsak meghatározó, hogy a
klub „nem otthon van”, hanem egy meghatározott helyszínen, ahova el kell menni. Ez egy rövid időre kimozdítja az idős embereket a
megszokott környezetükből.”
● „A harmadik tényező pedig a szellemi frissesség, amelynek a
megőrzésére hozták létre minden bizonnyal magát a klubot is (illetve bármely nyugdíjas- vagy idősek klubját). A mai gyorsan változó, pörgő világgal való lépéstartás még a fiatalok számára sem
egyszerű, hát még az idősebb generációknak. Az új tudományos
eredmények megismerése egy természetes kíváncsiság, amely az
idősek részéről is megnyilvánul. Ennek különböző formáival találkozhattunk a klub előadásain vagy éppen a kirándulásokon.”
Ezzel a rövid tájékoztatással szeretném a lap olvasóinak bemutatni
Szenior Energetikusok Klubjának mai életét. Nem tagadva azt a szándékomat sem, hogy ez által is szélesítsük a klub látogatóinak körét, fiatalodjunk. Nem csináltunk statisztikát, de a klub törzs résztvevőinek átlag
életkora 70 év felett van.

(1) Az 1955-ös és az 1958-as genfi konferencia áttörést jelentett a nukleáris energia békés célú felhasználása területén. Míg az első konferencián alig
esett szó a fúzióról, a második konferenciát egy fúziós ötletbörzeként tartják
számon.

Munkánk értelmét és eredményét (akik szervezzük és részt veszünk
a klub életében) legjobban a jelentős részvétel fejezi ki. Sokszor engem is
elgondolkodtat, hogy milyen komoly igényt és érdeklődést mutat az a tény,
hogy a résztvevők mintegy fele több órát utazik (Orosházáról, Miskolcról,
Ajkáról), függetlenül az időjárástól, hogy az őt érdeklő témakörökben új
információkhoz jusson.
Az idén először, mint a tananyag részeként, részt vett az előadásainkon a Múzeum szomszédságában működő Eötvös Lóránd Tudományegyetem felnőttképzési szakán tanuló öt negyedéves diák. Ők amellett,
hogy jól érezték magukat, az érdeklődésüktől távol eső szakmai előadáso-

Kecelen a korszerű gépekkel felszerelt gyár megtekintése mellett láttuk a paksi szállításra váró tároló csöveket, melyekbe a kiégett fűtőelemeket helyezik az ottani átmeneti tárolóban.

Dr. Zettner Tamás 85 éves
Dr. Zettner Tamás, Egyesületünk Tiszteletbeli elnöke a MTESZ, az ETE, az Erőművek Szakosztály
volt elnöke, az MVM nyugalmazott vezérigazgatóhelyettese a napokban töltötte be nyolcvanötödik
életévét. Aktivitása csökkent, de bejár az egyesületi elnökségi ülésekre, ötleteivel, javaslataival
segíti a munkát. Hétköznaponként gyakran sétál
kedvenc területe a Gellérthegy és a Feneketlen tó
környékén. Társaságban gyakran mesél a Csepel
Vas- és Fémművek Erőmű gyáregységében 1955ben kezdett munkájáról, a futball csapatukról, az
ötvenhatos eseményekben vállalt szerepéről. Szívesen emlékszik vissza a Pécsi Hőerőműben végzett tevékenységére is, ahol az erőmű vezetőjeként
1958-tól 1964-ig dolgozott. Innen vezetett az útja
az akkor megalapított Villamosenergia-ipari Kutató
Intézetbe, ahol tudományos igazgató lett. 1970-ben
kinevezik a Magyar Villamos Művek Tröszt termelési igazgatójának. Felügyeli a hazai villamosenergia-rendszerhez tartozó erőművek működését és az
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Országos Villamos Teherelosztó irányító munkáját.
Szakmai irányító tevékenysége mellett végzett tudományos tevékenységéért 1957-ben a műszaki
tudomány kandidátusa, majd 1977-ben a műszaki
tudományok doktora tudományos fokozatot kapta. 1983-ban kinevezik a Magyar Villamos Művek Tröszt műszaki vezérigazgató helyettesének.
Feladata volt az erőművek és villamos hálózatok
fejlesztésének irányítása és külön miniszteri megbízással és vezérigazgatói jogkörrel a Paksi Atomerőmű üzembehelyezési tevékenységének koordinálása és felügyelete.
Tudományos és oktatói munkája is az energetikához kötődik. Azon kevesek közé tartozik, akik
az iparban kifejtett tevékenységük mellett tudományos-oktatói munkát folytattak. A Budapesti Műszaki
Egyetemen, külső munkatársként oktatott, adott ki
diplomatervezési feladatot és egyetemi docensként,
majd egyetemi tanárként látta el az államvizsga bizottságok elnöki teendőit. Zettner Tamás szerepet

vállalt az oktatásban is. Kiemelkedő tevékenysége,
hogy létrehozója és szervezője volt a Pakson az
Atomerőmű támogatásával 1986-ban megalapított
energetikusi felsőoktatási intézménynek, amely a
Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki Kar
tanulmányi felügyelete alatt kezdte meg működését. Mint a Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, a
Kar megbízásából végezte az oktatási felügyeletet.
Akkor ez az intézmény különleges volt hazánkban.
Az atomerőmű teljes vállalati támogatását élvezte, a
BME oktatói látták el az oktatói feladatokat, s a BME
adta ki a tanulmányukat sikeresen befejező hallgatóknak az oklevelet.
Dr. Zettner Tamás szakmai munkájának elismeréseként megkapta a Munkaérdemrend bronz,
ezüst és kétszer az arany fokozatát, majd 1988-ban
az Állami Díjat.
Egyesületünk s szerkesztőségünk nevében köszöntjük születésnapja alkalmából, jó erőt és egészséget kívánunk!
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HÍREK

Nemzetközi Gázkonferencia Budapesten
2011. június 15-17.

Dr. Szilágyi Zsombor
gázipari szakértő, szilagyizs@cegas.hu
A magyar gázipar legnagyobb rendezvényét, a IV. Közép-európai
Gázkongresszust tartották Budapesten. A rendezvény egyben a 43.
Nemzetközi Gázkonferencia és szakkiállítás is volt.
A V4 országok (Csehország, Lengyelország, Szlovákia és hazánk) már
hagyományt alakított ki a közös gázkonferencia szervezésével és ebben
a sorozatban az idén Budapest volt a házigazda. A konferenciára lapunk
különszámot jelentetett meg, a hazai és a nemzetközi gázpiac újdonságaival. A 460 résztvevő között a V4 országok képviselői is szép számmal
jelen voltak. 23 kiállító a gázipar beszállítójaként legújabb termékeivel,
szolgáltatásaival vonult fel. A konferencia szervezője a Magyar Gázipari
Egyesülés volt.
Bencsik János államtitkár a nyitó előadásának érdekes címet adott:
„Függetlenedés a függőségtől”. Ezzel a felvezetéssel a nemzeti energiastratégia elemeit foglalta össze: az energiaellátás legyen biztonságos,
megfizethető és fenntartható. A konkrét célokat is megfogalmazta:
● a paksi atomerőműre szükség van, az üzemidő meghosszabbításával és új blokk(ok) építésével a parlament is egyetért,
● a megújuló energiahordozók közül a biomassza első sorban a
hőellátásban kapjon szerepet,
● a földgáz alapú erőművek közül két új áll üzembe ezekben a napokban, ez a program folytatható,
● a közlekedés energiatakarékossági célú fejlesztésére programot
kell indítani,
● előre kell lépni a villamos hálózati veszteség csökkentésében,
● a hazai szén és lignit készlet stratégiai tartalékot képez,
● az épületenergetikai program kiemelt szerepet kap.
2030-ig az ország primer energiahordozó felhasználása akár 1350
PJ szintre is nőhet, de határozott takarékossággal 1150 PJ szinten is
tartható. A nemzeti energiastratégia ehhez a célhoz zárkózik fel. A hazai
földgázpiac új dimenzióit is bemutatta 2030-ig:
● 1,5-2 milliárd m3-es csökkenést kell elérni a gázfelhasználásban,
első sorban az épületenergetikai programmal,
● a villamosenergia-termelésben 35-40% növekedésre számíthatunk, amit elsősorban gázerőművekben kell megtermelni,
● a két program eredője 2-2,5 milliárd m3 többlet gázigény,
A földgázpiac élénkítését és a liberalizációt szolgálja, hogy 2013-tól
működhet a magyar földgáz tőzsde. A föld alatti tárolási lehetőségeink
hasznosításával ki kell lépni az országhatáron kívülre. A földgáz beszerzésre az orosz forrás megkerülhetetlen, és meg kell kezdeni az új hosszú
távú szerződés tárgyalásait is.
A tartalmas előadások sorából kiemelhető Beate Raabe (az Eurogas
szervezet elnöke) előadása, aki európai szinten értékelte a földgáz szerepét. A 2010. évi gázfelhasználás Európában 460 Mtoe volt. Az Európai Unió által elhatározott 20+20+20 program teljesülése és átlagosan
2%-os gazdasági növekedés mellett a gázfelhasználás 2030-ra 535 Mtoe
lehet, a környezetbarát változat szerint viszont csak 500 Mtoe. A 2030ban szükséges földgáz igényből ma még 130 Mtoe még nincs forrással
fedezve. Különösebb aggódásra nincsen ok, mert a világ földgázkészletét
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ma 187,5 Tm3-re becsülik. Az EU-n belül sok tennivaló van: jobb együttműködést kell kialakítani az országok között, a közvéleményt formálni kell
a földgázzal kapcsolatban, stabilabb piac szabályozás kell, ezzel a földgázipar vonzó befektetési terület legyen.
A V4 országok képviselői sorra mutatták be hazájuk földgázpiacának helyzetét, gondjaikat és fejlesztési terveiket. A V4 országok közös
vonásai:
● az EU tagjai, az EU direktívák kialakításában közösen, és általában eredményesen lépnek fel,
● közel azonos ütemben teljesülnek az EU szabályok,
● a földgáz zöme keletről érkezik, az import forrás diverzifikáció
mindegyik országban fontos kérdés,
● új nemzetközi szállítóvezetékek kellenek, és ezek épülnek is,
● a belső földgázpiac gyorsan fejlődik, a piac liberalizáció erősödik,
● a belső gázhálózat építési beruházások visszafogottak, az EU támogatás ezen a területen szegényes,
● minden országban kiemelt program a tranzitvezetékeken a szállítás megfordíthatósága.
Összefoglalhatjuk a V4 országok gázpiacának eltérő vonásait is:
● eltérő a földgáz szerepe az egyes országok energia ellátásában
(például a gazdag lengyel szénkészletek és erős szénbányászat
mellett a földgáz felhasználás lassan terjed el)
● a gáztranzit jelentősége is eltérő az egyes országokban (éppen
hazánknak jut ma még kisebb szerep ezen a téren),
● Lengyelországban épül az LNG terminál, ezzel új import forrás
léphet be a térségbe,
● a föld alatti tárolók jelentőségét eltérően ítélik meg.
A V4 országok delegációinak vezetői sajtótájékoztatót is tartottak.
Ezen lapunk képviselőjének kérdésére a következőket mondták el röviden a gázpiacukról:
Lengyelország:
● nincsen árszabályozás a lakossági fogyasztóknak,
● a piacnyitás a közelmúltban kezdődött, de megfordíthatatlan folyamat,
● a lakossági gázár befagyasztást elképzelhetetlennek tartják,
● a földgáznak az olajtermékekkel kell versenyezni.
Szlovákia:
● a lakossági és a távhőszolgáltatói földgáz árak a szabályozottak,
de fel sem merült a szabályozott árak befagyasztása, sőt vita tárgya az árszabályozás fenntartása is,
● a piacosodás folyamata elkezdődött, visszafordulásra nem gondolnak,
● a földgázfogyasztás gyors elterjedésére számítanak a lakosság
körében is.
Csehország:
● nincsen árszabályozás a lakossági áron kívül, nem is terveznek
ilyet,
● a piacosodás kezdeténél tartanak.
A konferenciát színvonalas kulturális program övezte.
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E M LÉ K E Z Ü N K − B E M UTATK O Z U N K
Tisztelt Olvasók!

ződés született és azóta az „ERBE

dálkodása megkapja a fontossága miatt megérdemelt

családhoz” – ahogy az iparágban

figyelmet az országos energiapolitikában. Ehhez a

Dr. Mosonyi Emil tagja volt a szakfolyóiratunk jogelődjé-

hallom emlegetni – tartozom. Az el-

törekvéshez szakfolyóiratunk is felzárkózik a figyelem

nek tekintett, 1948-ban indult Magyar Energiagazdaság

múlt években az energetika szinte

felhívásban, a települési, kistérségi energetikusi ta-

szerkesztő bizottságának. A magyar energiagazdaság

minden szeletébe belekóstolhattam,

pasztalatok közzétételével. A szakágat a szerkesztő

akkori problémáit tárgyaló tudományos és gyakorlati

termelő gyárak energetikai felülvizs-

bizottságban Mezei Károly, a Szakosztály elnöke kép-

folyóirat első számban közzé tett cikkét ismételtük meg

gálatától kezdve, a kapcsolt energiatermelésen keresz-

„még mindig aktuális rovatunkban”.

tül, hulladékok energetikai hasznosításáig. Időközben

Bemutatkozás:

Mosonyi Emil 1910. november

a BME Gépészmérnöki karának Energetikai Gépek és

lőként végeztem a Szegedi Déri

10-én, Budapesten született. Tanul-

Rendszerek Tanszékén további diplomákat szereztem.

Miksa szakközépiskolában, majd

mányait a József Nádor Műszaki és

A munkáim közül legbüszkébb a depóniagáz hasznosí-

ezt követően a Budapesti Mű-

Gazdaságtudományi Egyetemen és

tásában elért eredményeimre vagyok, mind gyakorlati,

szaki Egyetem villamos mérnöki

a Magyaróvári Királyi Gazdasági

mind elméleti síkon. Hobbi szinten érdeklődök a társa-

Karon kezdtem meg tanulmánya-

Akadémián folytatta. 1934-36 között

dalom tudományok, a szociológia és pszichológia iránt

imat, ahol erősáramú villamos

a József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

is, úgy gondolom mindennapi életünk megértéséhez

mérnöki oklevelet szereztem 1980-ban. Dolgoztam

temen tanársegédként kezdte, további pályáját 1942-

ezek az ismeretek elengedhetetlenné váltak.”

a Démásznál, a Taurus Gumiipari Vállalat EMERGÉ

48 között az Öntözésügyi Hivatalban, majd Vízerőügyi

Szerepvállalás: „Remélem ismereteimet és a rendel-

gyárában, 1988-ban a Makói gyáregység vezetője,

Hivatalban folytatta. 1948-tól egyetemi előadó és 1953-

kezésre álló információkat felhasználva megújuló és

majd 1980-től az EMERGÉ Operatív igazgatója lettem.

57 között tanszékvezető egyetemi tanár a Budapes-

alternatív energiaforrások területén hozzájárulhatok az

1994-től főállású vállalkozóként a JATE-n szervezési

ti Műszaki Egyetemen. Az 1950-es évektől a dunai

Energiagazdálkodás lap színvonalának megtartásá-

ismereteket tanítottam. 2000-2006 között részt vettem

vízlépcsőrendszer tervezésének vezetője; a magyar-

hoz, esetleg növeléséhez.”

a magyarországi UNDP Önkormányzati programjában.

viseli.
„Villanyszere-

csehszlovák vízlépcsőrendszer tárgyalásainak műszaki

A szakmai ismeretek terjesztése mellett szerkesz-

Ennek keretében alkottuk meg az energia audit és

irányítója volt. A békésszentandrási duzzasztómű épí-

tőségünk arra törekszik, hogy szakfolyóiratunkban he-

megvalósíthatósági tanulmányok hazai követelmény

tésének fő szakértője, a tiszalöki vízlépcső felelős fő-

lyet kapjanak az energiagazdálkodással kapcsolatos

rendszerét. Több 100 önkormányzat több ezer épü-

tervezője, majd az építés létesítményi főmérnöke volt.

esetleg eltérő véleményeknek, s ezeket vita kereté-

letének az energia veszteség feltáráshoz nyújtottunk

Kezdeményezésére és irányításával dolgozták ki Ma-

ben formáljuk. Erre a „Szemlélet” és a „Vélemények”

segítséget.”

gyarország első nagytávlatú Vízgazdálkodási Keretter-

rovatban adunk helyet, melynek vezetését Dr. Dezső

Szerepvállalás: „A szakfolyóiraton keresztül szeretnék

vét, amely nemzetközileg is úttörő munkának számított.

György vállalta.

segítséget nyújtani az önkormányzatoknak az energe-

1956-os tevékenysége miatt 1957-ben felfüggesztették

Bemutatkozás: „Okl. gépészmérnök

tikával kapcsolatos feladataik ellátásában, különösen

állásából, de szakértelmét nem nélkülözhették. 1964-

vagyok, aki posztgraduális képzése-

azon kis és közepes települések számára, ahol nincs

ben a Baden-Württembergi kultuszminiszter tanszékve-

it, többek között az aacheni, kölni és

energetikus. Cikkekben fogom felhívni a figyelmet a

zetőnek hívta meg Karlsruhéba. 1965-ben távollétében

münsteri egyetemek mikro-, és mak-

teendőkre és a rendszerszemlélet fontosságára, vala-

elítélték és csak 1990-ben térhetett haza, amikor itthon

rogazdasági előadásain végeztem.

mint a folyamatos tervezés szükségességére, melyek

is számos kitüntetésben részesült. 1965-től haláláig a

Hosszabb időt töltöttem Carl Duis-

minden szervezet életében alapvető fontosságúak, füg-

Karlsruhei Műszaki Egyetem egyetemi tanára, a The-

berg, valamint NRW ösztöndíjakkal

getlenül annak méretétől és tevékenységétől.”

odor Rehbock Laboratórium igazgatója, 1984-től a pro-

Németországban, városok energiaellátásának műsza-

Pontossága miatt kértük meg dr. Bihari Pétert,

fessor emeritus. A világ minden részében végzett szak-

ki, gazdasági tanulmányozásával. A CSŐSZER-nél

hogy nyomdába adás előtt végezze el a folyóirat lek-

értői munkát, elsősorban a vízerőhasznosítás területén

nagy létesítmények kivitelezésén eltöltött pár év után

torálását. Általában kevés időt hagyunk neki e munká-

és a világ 52 városában tartott előadásokat főként a

az EGI-be kerültem, ahol tervezőként több mint két év-

ra, de ennek ellenére igyekszik ezt szakmai és nyelvi

vízi létesítmények tervezése és építése, illetve üzeme

tizedet töltöttem, és lettem előbb a Kalorikus főosztály

szempontból is lelkiismeretesen elvégezni.

tárgykörében. Kutatásai tették lehetővé a 20. század

vezetője, majd a Hő-, és Távhőellátási iroda vezetője.

Bemutatkozás:

egyik legnagyobb vízügyi alkotásának, a Rajna–Maj-

1989-ben az irodát önálló társaságba szerveztem, az-

pészmérnök vagyok, doktori (PhD)

na–Duna-csatorna különleges hajózsilipjeinek korszerű

óta is az EGA-NOVA Kft. ügyvezetője vagyok.”

fokozatot 2007-ben szereztem a

és gazdaságos kialakítását. Számos egyetemen, tan-

Szerepvállalás: „Az, hogy felgyorsult világunkban a

BME-n az energetikai környezeti

folyamon tartott előadásokat, 4 külföldi egyetem és a

szakmai hírek, ismeretek özönével lépést tartsunk,

hatásainak értékelésével foglalkozó

BME tiszteletbeli, illetve díszdoktora. Az Argentin Tudo-

hatalmas erőfeszítést kíván tőlünk, és hisszük, hogy

értekezésemmel. Az egyetem el-

mányos Társaság 1963-ban, a Toulous-i Tudományos

ebben egy jól szerkesztett szaklap komoly segítséget

végzése, 1995 óta (egy év kihagyással) a Műegyetem

és Szépirodalmi Akadémia 1969-ben levelező tagjává

jelenthet. A híreket és információkat azonban fel is kell

Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszékén dolgo-

választotta. Az új-zélandi Aucklandi Egyetem [2] 1993-

dolgozni. Ehhez egy szemléletre van szükség, ami

zom, jelenleg egyetemi docensként és a tanszékvezető

ban Mosonyi-díjat alapított a „fenntartható vízerő”

segít az információkat értékelni, helyére tenni, és be-

helyetteseként. Oktatási és kutatási tevékenységem

témában. Szakmai tevékenységének elismeréseként

építeni egy működő gondolati rendszerbe. De „ahány

az erőművi energiaátalakítási technológiákra és az

1952-ben Kossuth-díjat, 2006-ban Széchenyi-díjat ka-

ember, annyi világ”, mindenki másképp értékeli a ka-

energiatermelés környezeti hatásainak vizsgálatára

pott. 2009-ben, életének 99. évében hunyt el Német-

pott információkat, és ez posztmodern világunkban így

fókuszál. Az egyetemi elfoglaltságok mellett az MTA

országban.

is van rendjén. Azonban az a paradox helyzet, hogy e

Energetikai Bizottságának titkári teendőit is ellátom.”

A bemutatkozást és szerepvállalást most Eörsi-

szubjektivitás ellenére együtt kell, kellene működnünk,

Szerepvállalás: „A folyóirat szerkesztői munka nem

Tóta Gáborral kezdjük. Szerkesztő bizottságunkban

hiszen a mérnökség, kimondva, kimondatlanul, társas

idegen tőlem, mivel a Magyar Energetikánál öt éven

Ő gondoskodik arról, hogy a megújuló energiaforrások

tevékenység. Minderre egyetlen kulturált megoldás lé-

keresztül voltam szerkesztő. Egy folyóiratnak nem csak

hasznosításának tapasztalatai kellő mértékben kerülje-

tezik, a személyes nyitottság, és a racionálisan érvelő

ismereteket kell közvetítenie a szerzők és az olvasók

nek közlésre szakfolyóiratunkban.

közös vita. Ehhez kíván majd a „Szemlélet” és „Véle-

között, de a magyar szakmai nyelv fejlődését is elő

Bemutatkozás: „1997-ben kerültem nyári gyakorlatra a

mény” rovat hozzájárulni, és ehhez kérjük Olvasóink

kell mozdítania. Szerkesztőként fontos feladatomnak

jelenlegi MVM ERBE Zrt. jogelődjéhez. A nyári gyakor-

aktív közreműködését.”

laton végzett munkám eredménye egy együttműködési

Az ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosz-

megállapodás, majd határozatlan idejű munkaszer-

tálya azon dolgozik, hogy a települések energiagaz-

40

„Okleveles

gé-

tekintem, hogy a megjelenő cikkek szellemiségükben,
tartalmukban és formájukban, valamint nyelvezetükben
az energetikus szakma épülését szolgálják.”

ENERGIAGAZDÁLKODÁS
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Figyelemre méltó kiállítás
Az idei Nemzetközi Gázkonferencia is a földgázról szólt. Az
előcsarnokban és a konferencia teremben azonban helyt kapott a
városigáz korai felhasználásának eszközeit bemutató terjedelmes
kiállítás is. A kiállítás legnagyobb és talán minőségben is a legjobb
anyagát a szakmában elfoglalt helyének megfelelően a Fővárosi
Gázművek hozta. A korábbi kiállításokhoz hasonlóan az általa gyűjtött
és gondozott épületgépészeti berendezések képezték a kiállítás gerincét, de ott voltak a soproni gyűjtemény, az Épületgépészeti Múzeum, és Rusvai László magángyűjteményének válogatott darabjai is.
Tisztelet azoknak, akik gyűjtik, gondozzák és az érdeklődők számára
bemutatják múltunk használati tárgyait.

Bronz asztali lámpa
a XX. sz.
elejéről.
Auer
égőivel
már kitűnő
helyi megvilágítást
nyújtott.
(FŐGÁZ
gyűjtemény)

„Az ördög fürdőkádja”. Kád, közvetlen alsó
aláfűtéssel, vegyes tüzeléssel.
(Az Épületgépészeti Múzeum gyűjteménye)

Gázkályha egy soproni templomból
(Soproni gyűjtemény)
Részlet a kiállításból

A fényképeket Fischer Zoltán készítette
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