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Szakmai vitanap a cselekvési tervek koncepciójáról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma és Energiaügyért felelős 
Államtitkársága a szakmai tájékoztatás és vélemények, javaslatok 
meghallgatása érdekében konzultációt kezdeményezett a Nemzeti 
Energiastratégia megvalósításához kapcsolódó cselekvési tervek 
koncepciójáról. A konzultáció megszervezésére az Energiagazdál-
kodási Tudományos Egyesületet azzal a kéréssel kérte fel, hogy a 
szakmai konzultációra hívja meg az Erőmű fejlesztési, Távhő fe-
jlesztési, valamint az Ásványvagyon készletgazdálkodási és has-
znosítási Cselekvési tervekben érintett társadalmi szervezetek és 
gazdasági társaságok képviselőit. Az Egyesület a konzultációt az 
Államtitkársággal egyeztetve vitanapként, 2012. április 11-ére és 
16-ára hirdette meg. A cselekvési tervek összeállítása az észrevét-
elek, javaslatok figyelembevételével folytatódik, vitanapról az aláb-
biakban csak rövid beszámolót teszünk közzé. 

* * *

Erőmű fejlesztési Cselekvési Terv
A délelőtti programot Bakács István, az ETE elnöke vezette. Megnyi-
tójában tájékoztatta a résztvevőket a vitanap céljáról és szervezésének 
módjáról. Elmondta, hogy elsőként Kovács Pál, a klíma- és energia-
ügyért felelős államtitkár ismerteti a cselekvési tervek koncepcióját, 
majd két, az előkészítő bizottságban résztvevő szakember ad tájékozta-
tót, ezt követően felkért hozzászólók, majd a jelenlevők szólnak hozzá, 
mondják el észrevételeiket, javaslataikat. 

Kovács Pál államtitkár ismertetőjében kiemelte a Nemzeti Energia-
stratégia mottójául megfogalmazott energiafüggetlenedés fontosságát 
a jelenlegi energiafüggőségünktől. Felhívta a figyelmet, hogy mind a 
Nemzeti Energiastratégia, mind a készülő cselekvési tervek kiindulási 
pontját jelentette, hogy hazánk a fosszilis energiahordozó import függé-
se miatt energetikailag sebezhető, ezért az ellátás biztonsági okok miatt 
törekedni kell a függőség csökkentésére. A helyzet a földgáz szektorban 
a legkritikusabb. A Nemzeti Energiastratégia a 2050-ig kidolgozott for-
gatókönyvek közül a legmegfelelőbbnek az „atom-szén-zöld” koncep-
ciót tartja. A cél eléréséhez kiemelt szerepet tulajdonított a széndioxid 
kibocsájtás csökkentésének, a fejlesztés legkisebb költség elvének és 
a 2030-tól előre jelzetten várható áttörésnek a tiszta szén technológiák-
ban. Az államtitkár szerint az energiafelhasználásunk struktúrája sok-
kal konzervatívabb a valóságban, mint arra következtethetnénk egyes 
sajtóhírekből, vagy az új technológiák mellett állást foglaló gazdasági 
csoportosulások, lobbik megnyilatkozásaiból. A jelenlegi energiapolitika 
mentén, globális szinten nem várható a fosszilis energiahordozók hasz-
nálatának szignifikáns csökkenése 2050-ig, az EU-ban pedig legalább 
2030-ig. Még a komoly ÜHG csökkentési terveket dédelgető EU szintjén 
is lassú az energiamix átrendeződés!

Szó volt az előadásban a cselekvési terv célrendszereiről, indikáto-
rairól, gazdasági peremfeltételeiről, az eszközökről és az intézkkedési 
tervekről. A megújuló energiaforrások hasznosítása mellett, mint a föld-
gáz import függőség csökkentésének, mind a dekarbonizáció fontos és 
nélkülözhetetlen eszközének tekinti a nukleáris kapacitások fenntartását 
és pótlását. Fontos a 2032-37 utáni időszak szemelőtt tartása is. A je-
lenleg működő négy paksi blokk leállásával, és nem nukleáris kapaci-
tásokkal való pótlásával ugyanis a fenti időszakban növekedhet a CO2-
kibocsátás, ha a CO2 leválasztási és tárolási technológiák (CCS) még 

nem lesznek piacérettek. Elveszíthetjük az előnyünket a CO2-kibocsátás 
tekintetében és jelentősen növekedhet a földgáz importunk, a jelenlegi 
kb. 10 Mrd m3/év-ről 18 Mrd m3/év-re. Zárszavában államtitkár úr kiemel-
te, hogy a minisztérium a cselekvési tervek kialakításában még minden 
javaslat iránt nyitott, ezért kezdeményezte a konzultációt. Ígéretet tett 
arra, hogy az elhangzó hozzászólások és javaslatok figyelembevételével 
összeállításra kerülő cselekvési tervet a széles nyilvánosságra bocsátás 
előtt ehhez hasonló szakmai fórumos vitára bocsájtják. 

Dr. Stróbl Alajos az elmúlt harminc év erőmű fejlesztési és a ki-
használási változásainak tükrében vizsgálta a számításba vehető 
erőművi-technológiákat. A véleménye szerint 2032-ig szükséges erőmű 
létesítési „B” tervet ismertetett arra az esetre, ha az elkövetkezendő har-
minc évre más tendencia mutatkozna, mint az alap esetben várt ered-
mények. Az erőmű-létesítés elemzése folyamatos, ismétlődő, gyakorlati 
feladat, ezért húsz évre előre csak a legfontosabb alapelvek rögzíthetők 
le. Húsz év alatt szinte minden erőműtípus felépíthető Magyarországon, 
közülük most a legjobbakat kiválasztani, építésüket 20 évnél hosszabb 
távra előírni nem célszerű. Az Európai Unió irányelveit, javaslatait követ-
ni kell, de ezek is sokat változhatnak húsz év alatt, ezért a hazai gyakor-
latot inkább a magyar adottságokhoz, lehetőségekhez és érdekekhez 
kell igazítani. Nagy atomerőműves részaránnyal (kb. 50%) és kellően 
nagy megújuló forrásos villamosenergia-termeléssel (pl. 20%) az euró-
pai szén-dioxid-kibocsátási feltételekhez igazodni lehet. Tudomásul kell 
venni, hogy a tízes években nagyerőművek szinte csak földgázra fog-
nak épülni, ezért a gázellátást kell biztonságossá tenni. Tovább elemez-
ni kell – európai összehasonlításokkal – a hazai szén, a lignit erőműves 
hasznosításának húszéves távlatát. 

Kovács Péter eddigi tapasztalatai alapján arra hívta fel a figyelmet, 
hogy a jövőbeli elemzések mindig „fölé lövik” a prognosztizált értékei-
ket. Összehasonlítva az előre jelzett és tényleges értékek, az utóbbiak 
alacsonyabbak. Ennek kismértékben az is oka, hogy előre nem lehet 
jelezni egy válságot, vagy egy katasztrófát, de ettől függetlenül is körül-
tekintőbben kell tervezni. Ezt a tényt fontos figyelembe venni olyan cse-
lekvési tervek meghozatalakor is, amikor 2030-ra, 2050-re próbálunk 
meg előre tervezni. Éppen ezért érdemes a cselekvési terv célját jól de-
finiálni és ennek az ügyében elhanyagolhatatlan és szükséges a kom-
munikáció a szakterület képviselői között. Tájékoztatta a jelenlevőket, 
hogy a MAVIR tudásbázisában közepes- és hosszú távú elemzéseket 
is készítenek és évente mind forrás, mind fogyasztás/terhelés oldalon 
finomítják az előrejelzést.

Kis Csaba első felkért hozzászólóként fejthette ki a véleményét. 
A jövőben fontos szerepet lát az energiahatékonyság növelésében. 
A kockázati tényezőként említette, hogy a szakma 2020-25-től várja 
a CCS technológiák robbanásszerű fejlődését, azonban ha nagy lesz 
hazánkban a földgáz felhasználó termelők aránya, akkor rossz lesz az 
leválasztás aránya. Ezzel eddig még nem számoltak. A CCS technoló-
gia eredményeinek iparszerű hasznosítása az egész világon csúszik. 
Ez meghatározó kockázati tényező a jövő tervezésében. 

Bertalan Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy 2013-ig 1760 MWe 
erőműi kapacitás leállítását tervezik. 2020-ig ezt további 630 MW követi. 
Azt tehát tudjuk, hogy erőművek a jövőben le fognak állni, csak az a 
bizonytalan még, hogy mik fognak megépülni. A hozzászóló szerint a 
METÁR megvalósítása elősegítheti a cselekvési tervben kitűzésre kerü-
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lő vállalások teljesítését. Felhívta a figyelmet, hogy a közép- és hosszú 
távú (2020-2030-2050) gondolkodás mellett, az új erőművek építése 
érdekében rövidtávon is cselekedni kell. Ha az energiapiaci folyama-
tok árjelzéseire a piaci szereplők döntései alapján nem létesülnek kellő 
mértékben új erőművi kapacitások, érdemes megfontolni a teljesítmény-
piac (capacity market) bevezetését. Erre utaló törekvések az Európai 
Unióban is vannak.

Utolsó felkért hozzászólóként Gerse Lajos mondhatta el a vé-
leményét. Feltette a kérdést, „Meghatározták-e, hogy az ambició-
zus céloknak való megfelelés vajon a jövőben milyen ráfordításokkal 
fog majd járni?” – mert azokat a lakosság fogja megfizetni. A terme-
lés hatékonyság a növelésének fontos szerepet kell kapni a cselek-
vési tervben. Ez érinti a tüzelőanyag felhasználást és a kibocsátások 
csökkenését. Kereskedelmileg kész technológiák szintjén a rendelke-
zésünkre áll a földgáz és szén terén is a reális teljesíthetőséghez a 
lehetőség. Úgy gondolja, hogy rövidtávon a földgáz blokkok szerepe 
lesz a domináns. Véleménye szerint nagyobb a valószínűsége, hogy 
egy 30% hatásfokú lignites erőmű 41% hatásfokúra korszerűsítése 
helyett, egy hagyományos 36% hatásfokú földgáz bázisú erőművet 
korszerűsítenek, vagy cserélnek le 60%-os erőműre. A nagyobb be-
ruházást igénylő szénből nyert 10% hatásfokjavulás helyett feltételez-
hetően az olcsóbban elérhető 24% hatásfokjavulást fogják választani.  
A befektető számára fontos, hogy a beruházás hozamot biztosítson, így 
a szabályozási környezetnek ezt segítenie kell. Hosszútávon az erő-
mű építésnek is jövedelmezőnek és gazdaságosnak kell lennie, ehhez 
beruházásokat ösztönző szabályozásokra van szükség, hangsúlyozta 
Gerse Lajos.

A felkért előadók és hozzászólók után, a vitafórum részben a hallga-
tóságból szóltak az elhangzottakhoz. A hozzászólások és vélemények, 
az energia iparral és a széndioxid kibocsátással kapcsolatos kérdések 
és tényektől kezdve, Magyarország és a világ ásványkincs helyzetén át, 
atom fűtőműveken, villamos városi közlekedéseken keresztül egészen 
a villamos áram, mint különleges árucikk témájáig eljutott a hallgatóság, 
mely kérdésekre Kovács Pál államtitkár az esemény délelőtti program-
jának zárásaként válaszolt. 

Géczy Gábor 
geczy.gábor@eszk.org

 * * *

Távhőfejlesztési Cselekvési Terv 
A program levezető elnöke Dr. Zsebik Albin, az ETE elnökhelyettese volt. 
Köszöntő szavait követően bemutatta az előadókat és elmondta, hogy a 
Távhőfejlesztési Cselekvési Terv koncepcióját bevezető előadásként a 
délelőtti programhoz hasonlóan Kovács Pál államtitkár úr ismerteti, majd 
a koncepciót az előkészítő munkabizottság két tagjai Csonka Tibor, a 
Debreceni Hőszolgáltató Zrt. vezérigazgatója és 'Sigmond György, az 
MMK Energetikai Tagozata Hőenergetika Szakosztályának elnöke egé-
szíti ki. Vitaindító hozzászólásra a szervezők előzetesen Fekete Csa-
bát, a FŐTÁV ZRt. vezérigazgatóját, a MATÁSZSZ elnökét, Briglovics 
Gábort, az Alpiq Csepeli Erőmű vezérigazgatóját és Kozik Árpádot, az 
ALFA-NOVA Kft. műszaki igazgatóját kérték fel. 

Tekintettel arra, hogy a bemutatás alatti telefonhívásra Kovács Pál 
államtitkár úrnak távoznia kellett a rendezvényről, a cselekvési terv 
koncepcióját Dr. Toldi Ottó, a minisztérium főosztályvezető-helyettese 
mutatta be.

Dr. Toldi Ottó is rámutatott a fosszilis energiahordozó import füg-
gése miatt hazánk sebezhetőségére, és a csökkentés következő öt 
eszközére: energiatakarékosság, a megújuló energiaforrások lehető 
legmagasabb fokú kiaknázása, a biztonságos atomenergia és az erre 

épülő közlekedési elektrifikáció, kapcsolódás az európai energia infra-
struktúrához, a hazai szén- és lignitvagyon, valamint az anyagában nem 
hasznosítható háztartási hulladék környezetbarát felhasználása. Ezeket 
a szempontokat veszi figyelembe a kidolgozás alatt levő cselekvési terv 
is, aminek a koncepciójáról vitázhattak a résztvevők.

Fontos feladat annak tudatosítása, hogy a környezetbarát távhő-
szolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, ugyanakkor kiváló lehe-
tőség a klímavédelem és a fenntartható fejlődés szolgálatában. Ennek 
megfelelően „távhőfejlesztési és nem távhő-visszafejlesztési tervről” kell 
beszélni. A cselekvési terv célrendszerébe tartozik, hogy a földgázalapú 
központi fűtéssel versenyezni tudó távhő szektort hozzanak létre, illetve 
hogy a jelenleg földgázfogyasztó távhő fokozatosan a földgáz import 
kiváltás egyik eszköze legyen. Ezt a távhő azon kedvező tulajdonsá-
gára kívánják alapozni, hogy flexibilis, mivel minden hőforrást képes 
befogadni. Ebben az esetben elsősorban megújuló- és anyagában nem 
hasznosítható kommunális hulladékra kell gondolni. A terv lehetséges 
indikátoraiként a megújuló energia aránya, az üvegházhatású gázkibo-
csátás mennyisége és fajlagos értéke, a fosszilis és biomassza alapú 
hőtermelés tényleges átlagos hatásfoka, egyedileg szabályozható és 
a tényleges hőfogyasztáson alapuló ármegállapítás alapján fizető fo-
gyasztók aránya lettek megjelölve. Tudatosítani kell a fogyasztókban, 
hogy a földgáz alapú fűtési rendszerek fenntartási és karbantartási költ-
ségei sokkal nagyobb arányban terhelődnek rájuk, amik – a távhővel 
ellentétben –, nem jelennek meg a fűtési számlákban.

Csonka Tibor helyzetértékelő előadása elején bemutatta a 90-es 
évektől napjainkig a távhővel kapcsolatos történéseket, piaci helyzet-
képet és hangsúlyozta a múltból való tanulás fontosságát. Üdvözlendő 
a jelenlegi kormányzati aktivitás és elszántság. Látható, hogy valóban 
tenni akarnak az energetika iránt, valóban stratégia úton gondolkoznak 
és abszolút interaktívan és nyitottan bevonják a szakember-társadal-
mat. Felhívta a résztvevők figyelmét a „Customer Show Us The Way” 
szemléletmódra. Arra, hogy a fogyasztók igényeire és lehetőségeire kell 
figyelni, ha a távhő versenyképességét meg akarjuk tartani. Az a ver-
senyképes, amit a vevő saját döntésével megvesz a konkurens szolgál-
tatások közül. Nálunk a fogyasztói döntés szinte kizárólagos tényezője 
az ár. Hátránya a távhőszolgáltatásnak, hogy az elszámolási határok 
rosszul vannak meghúzva. Nem szabad elfelejteni, hogy a távhő épü-
letfűtés, nem pedig lakásfűtés. Európában szinte egyedülálló az a rossz 
hazai gyakorlat, amely szerint a távhő felhasználó a távfűtött épület, 
ugyanakkor a díjfizető az épületrész (lakás) használója. Emellett további 
komoly probléma, hogy a köztudatban a panelépületeken belül keletke-
ző hőveszteséget a távhőszolgáltatás rovására írják. 

'Sigmond György Orbán Tibor felkért előadó főbb üzeneteit tolmá-
csolta. Nevezetesen:

Az energiapolitikai és klímavédelmi szempontból is igen fontos 
távhő jelentős volumenű eszközrendszere a nemzeti vagyon részét ké-
pezi, megőrzését közös ügynek kell tekinteni. A sikeres távhőszolgálta-
tás alapja a hőforrásokban minél olcsóbban termelt hő, amely egyértel-
műen előtérbe helyezi a hatékony és fenntartható hőtermelést kapcsolt 
energiatermelés, megújuló energiaforrások és kommunális hulladékok 
bázisán. A távhő versenyképességének javításához igen fontos továbbá 
a távhőszolgáltatók működési költségeinek csökkentése, és elenged-
hetetlenül szükséges a piacbővítés, új fogyasztók megnyerésével, új, 
eddig távhővel még nem ellátott területek bekapcsolásával, új termékek 
bevezetésével és a vevőközpontúság fokozott előtérbe helyezésével. 

Mindezekhez megfelelő alapot adhatnak a Nemzeti Energiastraté-
gia 2030-ban és a Távhőfejlesztési Cselekvési Tervben megfogalmazott 
alapelvek, amennyiben azok megvalósítása mögé hosszú távú kor-
mányzati elkötelezettség is párosul.
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Amennyiben a távhőszolgáltatás három fő pillére megvalósul, a táv-
hőszolgáltatás kilépve a jelenlegi panelfűtés szerepéből Magyarorszá-
gon is az ingatlanok értéknövelő tényezőjévé válhat.     

Fekete Csaba első felkért hozzászólóként azt emelte ki, hogy a 
múltbéli sérelmeken túl kell lépni és a jövőbe kell tekinteni. Az egész 
történet alapja a versenyképesség, hiszen e nélkül a távhő lélegezető-
gépen él. A fenntartható távhőhöz le kell venni erről a lélegeztető-gépről 
és meg kell tudnia állni a saját lábán. Ez lehet, hogy fájó lesz az elején, 
de így lehet életképes a jövőben. A hőköltségek csökkentése szempont-
jából a távhőszolgáltatás hulladékhőn a legversenyképesebb. Komoly 
nehézség még a szolgáltatóknál, hogy magas a kintlévőségek aránya 
és emiatt a behajtásra fordított költség is.

Briglovics Gábor hozzászólásában kiemelte, fontos, hogy ké-
szül a cselekvési terv, aminek a céljaival nehéz vitatkozni, viszont 
a súlypontok és a prioritások hangsúlyosabb megjelentetése indo-
kolt lenne. Manapság a távhő versenyképessége pont azért kérdés, 
mert korábban rövid távú szabályozások és intézkedések születtek 
és a gázárszabályozásban ma is 100 milliárd forintos ártozítás fi-
gyelhető meg. Támogatást a fejlesztésekre, hőszigetelésre, sze-
kunder oldali átalakításra, egyedi mérésre kellene adni, mellyel a 
végszámlában jelentkező jelenlegi 16,5% ÁFA kedvezmény dup-
lája érhető el megtakarításban, ráadásul örökjáradék formájában, 
pusztán létfenntartásra a rászorultak esetében szociális segélyt 
kellene adni. A hozzászóló szerint a cselekvési tervből a konkré-
tumok hiányoznak, a gáz és távhő összehasonlítása egyszerűen 
igazságtalan és szükség van a szociálpolitika és az energiapolitika 
szétválasztására.

A fogyasztói oldali beruházások mellett a forrásoldalon is vannak 
kiaknázatlan lehetőségek. Bár a távhőtermelő rendszerek az elmúlt év-
tizedekben jelentősen megújultak, ez a megújulás a KÁT vagy ahhoz 
hasonló rendszereknek köszönhetően meglehetősen egysíkúan a gáz-
motoros kis kapcsolt termelők építését hozta magával. A megújuló ener-
giák, mint a valóban helyben keletkező biomassza vagy a geotermia 
alig nyert teret, de a kommunális hulladékainkat is inkább drága lera-
kókba helyezzük el, mint hogy energetikai céllal hasznosítanánk. Nem 
szeretnék messzire menni a példával, csak ide a szomszédba: tessék 
megnézni, mivel, hogyan és honnan fűtik Bécs távhő rendszerét? Igen, 
kommunális hulladékkal, szenyvíz-iszappal, kapcsolt erőművel. Itt van 
előttünk a jó példa, mindenki láthatja, hova lehetne fejlődni, és sajnos 
van honnan fejlődnünk! Előttünk a lehetőség! Hiányolom a tervből azt 
a konkrét intézkedést, amely a kommunális hulladékot csak kémiailag 
stabil állapotban, azaz kiégetve engedi lerakóban (betonba, útba stb.) 
elhelyezni!

 A távhő szektorban égető szükség van a befektetésekre és nem 
lehet mindent EU forrásra alapozni. Ugyanakkor a jelenlegi árszabá-
lyozás olyan eszközarányos megtérülést „engedélyez” a befektetőknek, 
melyek messze a piaci kamatok alatt vannak. Ilyen környezetben nehéz 
lesz beruházásokat indítani a TÁVHŐ korszerűsítésére.

Kozik Árpád zárta a felkért hozzászólók sorát, aki a  „Nemzeti Ener-
giastratégia 2030”-ból vett idézetek köré építette beszédét.  Kiemel-
te, hogy a 77/2011. (X.14.) OGY. határozat felkéri a kormányt,  hogy 
„vizsgálja meg a távhőtermeléssel kapcsolatos árszabályozási és jogi 
rendelkezések végrehajtásának, valamint a távhőszolgáltatást igénybe 
vevő fogyasztók támogatásának tapasztalatait, és ez alapján dolgozzon 
ki cselekvési tervet a távhőszolgáltatás versenyképességének biztosí-
tására, hatékonyságának  fejlesztésére és a megújuló energiaforrások 
bevonására”. Ezek egyúttal azok az alapvető kérdések, amelyeket a 
legfontosabbnak tart a távhő szempontjából és ezekkel kapcsolatban a 
következő megállapításokat tette:

1. Árszabályozás és jogi környezet témakörében a legfontosabb 
az átláthatóság és kiszámíthatóság, amelynek a jelenlegi jogi 
környezet nem felel meg, hiszen az árrendeletet féléven belül 
háromszor módosították, az árképzési elvek pedig nem transz-
parensek és erősen vitathatók. Javasolta a MEH által ellenőrzött 
árképletek alkalmazását, amelyek a megfelelő paraméterek (ár-
folyamok, gázár, infláció,…) figyelembe vételével folyamatosan 
alkalmazkodnak a gazdasági környezet változásaihoz.  Felhívta 
a figyelmet arra, hogy a mai viszonyok között, amikor a gáz és a 
távhő árát ugyanaz a hivatal állapítja meg, versenyképességről 
nem lehet beszélni, hiszen a hivatali ármegállapítás eleve eldön-
ti, hogy ki lesz a nyertes.

2. A jelenlegi fogyasztói támogatási rendszer, amely a csökken-
tett, 5 %-os mértékű ÁFA kulcsot jelenti, nem felel meg a Nem-
zeti Energiastratégia előírásainak, hiszen az egyértelműen a 
rászorultsági alapon történő támogatást írja elő. Az elmaradt ál-
lami ÁFA bevétel  ~25 milliárd Ft, ami szociális alapon szétoszt-
va jelentősen csökkentené a távhőszolgáltatók kintlévőségeit, és 
valódi segítséget jelentene a rászorulóknak. 

3. A távhő hatékonyság témakörében szükséges a hulladékhasz-
nosítás környezetvédelmi előírásait egyszerűsíteni, és biztosíta-
ni, hogy mindenki kapjon engedélyt, aki garantálja a kibocsátási 
értékek betartását. A jelenlegi túlbonyolított eljárási rend a leg-
több befektetőt elriasztja. A biomasszatüzelés elterjesztéséhez a 
jelenlegi beruházási támogatási rendszeren túl szükség van egy 
állami bankra, amely az erre a területre irányuló beruházásokat 
finanszírozná, mert a piaci banki finanszírozás napjainkban nem 
működik a távhő szektorban. 

A rendezvény résztvevői között kialakult vita során észrevételek, ér-
dekes gondolatok és javaslatok hangoztak el. 

Rudolf Viktor a Magyar Kapcsolt Energiatermelő Társaság frissen 
megválasztott elnöke sérelmezte, hogy a cselekvési terv koncepcióját 
társaságuk előzetesen nem kapta meg. 

Beliczay Erzsébet, a Levegő Munkacsoport alelnök asszonya 
javasolta, hogy a levegőtisztaság is hangsúlyosan szerepeljen a táv-
fűtés előnyei között. A Távhőfejlesztési Cselekvési Terv mellett ké-
szüljön Épületenergetikai Cselekvési Terv is, amely mederbe tereli az 
épületfelújításokat, különös tekintettel a közintézményekre. A település-
fejlesztési koncepciók, tervek készítésénél vizsgálják meg – az épületek 
korszerűsítési igényét is szem előtt tartva –, mekkora területre lehetne 
kiterjeszteni a távhőszolgáltatást. Kérte, hogy a kommunális hulladék-
égetés – hőhasznosítás esetében garantálják a szigorú levegőtisztasági 
előírások betartását, váljon teljeskörűvé a szelektív  hulladékkezelés, 
ugyanakkor tartsák be a hulladékkezelés főszabályát, azaz ösztönözze-
nek  a hulladék keletkezésének csökkentésére.

Végül pedig szorgalmazta egy országos tanácsadó hálózat felállí-
tását, ahol ingyenes tájékoztatás mellett különböző szakértői, tervezői, 
minőségellenőrzési szolgáltatások várnák a lakosságot, az önkormány-
zatokat, a létesítmények üzemeltetőit. 

’Sigmond György hozzászólásában hangsúlyozta, hogy 
● A távhőnek a kapcsolt energiatermelés, a megújuló és hulladék 

energiahordozók hasznosítása révén igen jelentős földgázim-
port-kiváltó szerepe van. A távhőszolgáltatáson alapuló kapcsolt 
energiatermeléssel elérthez fogható mértékű primerenergia-
megtakarítás és CO2-kiváltás konkrét műszaki intézkedésekkel 
az elmúlt másfél évtizedben egyetlen más területen sem valósult 
meg.

● A biomassza nagy léptékű távhő-célú hasznosítása nemcsak 
vidéken, hanem Budapesten is lehetséges a hőtermelő létesít-
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ményeknek a kikötők és a távhőrendszerek közelébe történő 
telepítésével. Ehhez a METÁR-ban megszabott túl alacsony tel-
jesítmény-korlátokat (max. 20 MW) módosítani kell. 

● A földgáz-alapú távhő-célú kapcsolt energiatermelést nem leépí-
teni, hanem fejleszteni kell. 

● A hulladék deponálását meg kell szüntetni, regionális hulladék-
égető fűtőerőműveket kell létesíteni. 

● A kapcsoltan, megújuló energiával és hulladékkal termelt hő el-
helyezéséhez a távhőszolgáltatást fejleszteni kell.  

Zanatyné Uitz Zsuzsanna a Kaposvári vagyonkezelő Zrt. távfűté-
si ügyvezető igazgatója megerősítette, hogy a cselekvési terv céljaival 
és intézkedési tervével egyetért, bizonyítja ennek helyességét, hogy a 
városban ennek egy része már meg is valósult, és az eredmények je-
lentkeztek. Ezért fontos, hogy a továbblépést akadályozó tényezőkre is 
megoldás szülessen.

Ezek a következők:
●  A METÁR mielőbbi kihirdetése – mit, mekkorát, mennyiért
●  A kapcsolt energiatermelés hasznosságának elismerése 
●  A szabályozási környezet hosszabb távú stabilizálása 
●  Beruházási források kedvezményes biztosítása
●  A tulajdonos – az üzemeltető – és a felügyeleti szerv összhangjá-

nak biztosítása a fejlődés elősegítésére
Milanovich László, az ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának el-

nöke üdvözölte, hogy a minisztérium pozitív szemlélettel foglalkozik a 
távhő jövőjével. Egyetért a cselekvési terv koncepció célkitűzéseivel:

● legyen a távhő versenyképes földgáz alapú központi fűtéssel,
● legyen a távhő a földgáz import kiváltás egyik eszköze, elsősor-

ban a megújuló energiák és a tovább nem hasznosítható kom-
munális hulladék energetikai hasznosításával.

Felhívta ugyanakkor a figyelmet arra, hogy a versenyképességhez 
kell: 

„Elsősorban olcsó hő, mint ahogy Orbán Tibor által készített elő-
adásban is hallhattuk.  Az olcsó hő származhat megújuló energiákból, 
vagy a tovább nem hasznosítható hulladékok energetikai hasznosításá-
ból. Ez utóbbi témakör különösen fontos, hogy bekerült az anyagba. Ha 
mindezeket megléptük, még mindig marad egy jelentős hányad a hő-
energia értékesítésből, amit földgázzal fogunk előállítani. Hogyan tehet-
nénk a földgázból előállított hőt olcsóbbá? Egyrészt foglalkozni kell – és 
ebben erősíteném a minisztérium dolgozóinak az elképzeléseit – a föld-
gáz árakkal: nem lehet, hogy a hatósági kisfogyasztói árak alacsonyab-
bak legyenek a távhőtermelők szabad piacon beszerzett árainál. Másik 
lehetőség a földgáz hatékony felhasználása, ami a kapcsolt hő- és vil-
lamosenergia-termeléssel valósítható meg. Javaslom, hogy a földgáz 
alapú kapcsolt hőtermelés határozottabban jelenjen meg az anyagban.

A másik pillér a piacbővítés. Az épületenergetikai korszerűsítések 
miatt a hőigények jelentősen csökkennek, mint az Zanatyné Uitz Zsuzsa 
kaposvári példájában is láthattuk. A fix költségeinket nem tudjuk ennek 
arányában csökkenteni, ezért a fajlagos árunk nőni fog. Ennek mérsék-
lésében segíthet a piacbővítés és ennek ösztönzése.

A gáz központi fűtéssel való versenyhez szükséges lenne megte-
remteni az egyensúlyt a különböző adók, környezetvédelmi és egyéb 
fizetési kötelezettségek vonatkozásában is.” Egyértelműen kifejezte 
annak fontosságát, hogy „világos és időtálló ösztönző rendszer legyen 
kialakítva a fejlesztési, stratégiai elképzelések megvalósításához annak 
érdekében, hogy a beruházók ebbe a szektorba is pénzt fektessenek 
be.” A koncepció után várja a cselekvési terv tervezetét, amiben már 
időpontok, számok is megjelennek és akkor már konkrétabban lehet a 
távhő jövőképét megvitatni. További hozzászólók hívták fel a figyelmet 
a kintlévőségekből származó problémákra, amelyek abból fakadnak, 

hogy az áraink nyugatiak, de a magyar fogyasztó az ötödét keresi a 
nyugati béreknek.

Dr. Zsebik Albin zárszóként megismételte, hogy a Klíma- és Ener-
giaügyért felelős Államtitkárság által irányított előkészítő bizottság az is-
mertetett és észrevételezett koncepció alapján  folytatja a cselekvési terv 
készítését. Elemzik a tennivalókat, a rendelkezésre álló erőforrásokat, 
rangsorolják az intézkedéseket, hozzárendelik a szükséges erőforráso-
kat. A következő szakmai vitára bocsájtott tervben már – a cselekvési  
tervekkel szembeni elvárásokkal összhangban – várhatóan egyértel-
műen meghatározzák, hogy a Nemzeti Energiastratégiában megfogal-
mazottak teljesítése érdekében „mit – kinek – mikorra” kell megtennie. 
Zárógondolatként hívta fel a figyelmet az együttműködés fontosságára. 
Annak ellenére, hogy eltérő tulajdonban van a távhőtermelő – szolgál-
tató és – fogyasztó, kölcsönösen egymásra utaltak, csak összehangolt 
fejlesztéssel valósítható meg a energiatakarékos, környezetkímélő, ver-
senyképes távhőszolgáltatás. A hozzászólókhoz csatlakozva kiemelte 
a jogstabilitás fontosságát, az elkapkodott rendeletek felülvizsgálatát, 
a kapcsoltan hőt- és villanyt termelő gazdasági társaságok csődbeme-
netének megelőzése érdekében a mielőbbi módosítását. A vitadélutánt 
Prótagorasz, ókori görög filozófus figyelmeztető szavaival zárta: „Az 
ember nem csak azért felelős, amit tesz, hanem azért is, amit nem tesz 
meg.”

Összességében fontos észrevételeket, javaslatokat hallhattak a 
résztvevők, hasznos visszajelzéseket, a Távhőfejlesztési Cselekvési 
Terv koncepciójának kidolgozói. A minisztérium képviselői kiemelték, 
hogy hasznos volt a vitanap, mert abban a fázisban került megszerve-
zésre, amikor a koncepciónak még minden pontja kizárható és kiegé-
szíthető. Továbbra is várják a javaslatokat és észrevételeket. 

Lipcsei Gábor
lipcsei.gabor@eszk.org

 * * *

Ásványvagyon készletgazdálkodási és 
hasznosítási Cselekvési Terv 
A 2012. április 16-i vitanapot dr. Molnár László  az ETE főtitkára vezette. 
Bevezető előadásában felvázolta a világ és hazánk energetikájának, ás-
ványvagyon készletének jelenlegi helyzetét. Figyelemreméltó érdekesség-
ként emelte ki, hogy míg napjainkban a sajtó a „zöld” energiák, a szakma 
pedig a földgáz aranykoráról beszél, addig a valóságban a szén aranykora 
tapasztalható és ez az energetikai beruházások megoszlásából és jól kimu-
tatható. Magyarország számára is alapvető fontossággal bír az ország körül-
belül 3300 millió tonna reálisan kitermelhető lignit- és a kisseb mennyiségű 
kőszénvagyona.

A megnyitó után Ságvári Pál, az NFM Energetikáért és Klímapolitikáért 
felelős államtitkárság Stratégiai és Nemzetközi kapcsolatok főosztályveze-
tője mutatta be a cselekvési terv koncepcióját. A cselekvési terv alapját a 
Nemzeti Energiastratégiáról szóló 77/2011 (X. 14.) OGY határozat 4. m. al-
pontja adja, amely felhatalmazza a kormányt, hogy „gondoskodjon az ener-
getikailag hasznosítható hazai ásványvagyon felkutatásáról és a stratégiai 
készletgazdálkodás feltételeinek biztosításáról, valamint a hazai szénbá-
nyászati szakmakultúra fennmaradásának feltételeiről – ennek megfelelően 
dolgozzon ki cselekvési tervet a hazai ásványvagyon készletgazdálkodásá-
ról és hasznosításáról”. Összefoglalójában Ságvári Pál az importfüggőség 
csökkentésének lehetőségével, a környezetvédelmi aggályok kezelhetősé-
gét biztosító – ma még nem piacérett – technológiák jövőbeni alkalmazható-
ságával, illetve a hazai bányászatra épülő évszázados szakma-kultúra meg-
őrzésének fontosságával érvelt a hazai ásványvagyon hasznosítása mellett.

A következő előadást Dr. Fancsik Tamás, a Magyar Földtani és Geo-
fizikai Intézet igazgatója tartotta a Magyarországi ásványvagyon feltérképe-
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zésének aktuális állapotáról. Ságvári Pálhoz hasonlóan Dr. Fancsik Tamás 
is kiemelkedően fontosnak tartja a K+F tevékenységeket, többek között a 
CCS és tisztaszén technológiák fejlődésének (amik meghatározhatják a 
szénfelhasználás jövőjét) vagy a nem-konvencionális földgáz készletek ki-
termelésének szempontjából. A nem-konvencionális földgáz készletekkel 
kapcsolatban elhangzott, hogy azok a későbbiekben fontos jelentőségűvé 
válhatnak a magyar energetikában, de 2020 előtt nem számolnak a készle-
tekkel, mivel Magyarországon a mélység és a hőmérséklet nagy technológia 
kihívást jelent.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal részéről Dr. Tamaga Ferenc el-
nökhelyettes Magyarország ásványvagyon hasznosításának koncepcionális 
kérdéseiről szólt előadásában. Dr. Tamaga Ferenc szót ejtett a koncessziós 
pályázatokról is, elmondta, hogy ma Magyarország területének körülbelül 
60%-ára van kiadva szénhidrogén kutatási jog, de ez az arány várhatóan nö-
vekedni fog. Többek között szóba került a mecseki uránbányászat is, hiszen 
egy ausztrál befektető a hazai uránbányászat újraindításában gondolkozik. 
Az urán-oxid jelenlegi 90-110 dollár tonnánkénti árához képest a mecseki 
kitermelés 154 dollár/tonna ár fölött válna nyereségessé.

A három előadás után három felkért hozzászóló következhetett, közülük 
először Dr. Magyari Dánielt, a Rikopet Kft. ügyvezető igazgatóját hallgat-
hatták meg a jelenlévők, aki a magyar szénhidrogén kutatás lehetőségeiről 
beszélt. Elmondta, hogy a hazai szénhidrogén kutatás és termelés jelentős 
gazdasági potenciállal bír, a valószínűsíthető hagyományos készletek (~35 
Mtoe, ~20 Mrd USD értékben) kihasználása akár 1%-os GDP növekedést 
is eredményezhet. Ehhez természetesen befektetés ösztönző környezet 
szükséges, amit többek között a szabályozási környezet bizonytalanságá-
nak megszűntetése, az adó és járadékpolitika hosszútávú kiszámíthatósága 
jelenthetne. Dr. Magyari Dániel szükségesnek tartaná a jelenlegi koncesszi-
ós pályáztatási rendszer szabad pályáztatási rendszerre való lecserélését.

Ezután Valaska József, a Mátrai Erőmű Zrt. elnök-vezérigazgatója kö-
vetkezett, aki kiemelte a nemzeti ásványvagyon hasznosítás értékteremtő 
hatását, illetve szénerőművek és szénfelhasználás közeli és távolabbi jövő-
jéről beszélt. Emellett egy olyan erősödő társadalmi problémára is felhívta 
a figyelmet, aminek hatásai az energetika területén is megkerülhetetlenné 
válhatnak. Ez pedig a vidéki lakosság elszegényedése, mely a gáz kiszoru-
lásához vezethet a szénnel és a vegyestüzeléssel szemben. Valaska József 
elmondása alapján a termelt szén erőműiparon kívüli felhasználásának ará-
nya a mai 5%-ról a lakossági felhasználás következtében néhány éven belül 
akár 10%-ra is emelkedhet, ez pedig nagyobb CO2-kibocsátást is jelenthet, 
mint amit a CO2 kvóták eladásából finanszírozandó lakásfelújításokkal elért 
hőfelhasználás csökkenéssel nyerhetnénk.

Utolsó felkért hozzászólóként Dr. Kontra Jenő egyetemi tanár a 
geotermális energia és a hévízhasznosítás témájában szólalt föl és több 
értéknövelő ajánlást is tett. Ezek közt volt például a komplex hő- és hévízfel-
használás, a kishőmérsékletű fűtés alkalmazása, a hévízbázisú távhőellátás, 
vagy az EU-támogatású határmenti együttműködések.

Kovács Pál államtitkár – aki a bányatörvény bizottsági megtárgyalása 
miatt nem tudott a fórum egészén részt venni – hozzászólásában kiemelte 
a Cselekvési Tervekről megkezdődött szakmai viták fontosságát, elmondta, 
hogy a minisztérium a fórumokon elhangzott anyagokkal kapcsolatban kér-
dőíveket fog kiküldeni, amikre várni fogják a válaszokat, illetve a továbbiak-
ban is várják a szakmai közösség véleményét, építőjellegű kritikáit. Továbbá 
felhívta a figyelmet egy a nyár elején esedékes, a cselekvési tervekről szóló 
újabb szakmai vitára és konzultációra, ahol ismét számítani fognak a szak-
ma részvételére.

György Balázs Károly
gyorgy.balazs@eszk.org

Új irányítási rendszert léptet életbe az MVM 
Zrt. tulajdonában álló MAVIR ZRt. Az Európai 
Unió úgynevezett 3. energiacsomagjához 
igazodva – amely megköveteli a rendszer-
irányító teljes leválasztását a vertikálisan 
integrált villamosenergia-ipari társaságról 
– átalakul a MAVIR Magyar Villamosener-
gia-ipari Átviteli Rendszerirányító ZRt. vál-
lalatirányítási rendszere. Ennek keretében a 
MAVIR 2011. december 19-i közgyűlése – az 
Igazgatóság és a Felügyelő Bizottság átala-
kítása mellett – új vezérigazgató kinevezésé-
ről is döntött. Bertalan Zsolt, a MAVIR ZRt. 
új vezérigazgatója mostanáig a társaság pi-
acműködtetési és gazdasági vezérigazgató-
helyettese volt.

Bertalan Zsolt (38) villamosmérnök, közgazdász. 
A Budapesti Műszaki Egyetem Villamosmérnöki 
Kar Villamosművek tanszékén végzett okleveles 
villamosmérnökként 1997-ben. 

1998-ban a Pénzügyi és Számviteli Főis-
kola számviteli szakán szerzett közgazdász 
diplomát, majd a Budapesti Műszaki és Gazda-

ságtudományi Egyetem Gazdaság- és Társada-
lomtudományi Karán MBA képesítést szerzett 
1999-ben. 

1997-2000 között a Magyar Villamos 
Művek Rt. Hálózati Fejlesztési Osztályán 
hálózattervezőként dolgozott. 

2001-2002 között előbb az ELMŰ Rt.-nél, 
majd leányvállalatánál, a Sinergy Kft.-nél dolgo-
zott villamosenergia-kereskedelmi területen. 

2002-től dolgozik a MAVIR ZRt.-nél, 
kezdetektől részt vett a villamosenergia-ipari 
piacnyitás jogszabályi környezetének kialakí-
tásában és a MAVIR ZRt. önálló rendszeri-
rányítói engedélyesi tevékenységre felkészí-
tésében. Ezt követően is számos, a Társaság 
működését alapvetően meghatározó feladat 
elvégzésében vett rész, többek között az átviteli 
rendszerirányítóvá válás TSO alprojekt vezetője 
volt és a társasági stratégia megalkotását is 
irányította.

Az ENTSO-E piaci bizottsága tagjaként 
aktív szerepet vállalt a hazai, regionális és az 
európai egységes belső villamosenergia-piac 
szabályainak alakítása terén.

A Társaságot képviselve – az Energiaszol-
gáltatási Bizottság tagjaként – közreműködött a 
Nemzeti Energiastratégia megalkotásában.

A piacnyitás kezdete óta a Kereskedelmi Sz-
abályzati Bizottság elnöke.

Bertalan Úr kinevezéséhez gratulálunk, 
munkájához sok sikert kívánunk. 

Bertalan Zsolt a MAVIR új vezérigazgatója
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T U D O M Á N Y  –  L E K T O R Á L T   C I K K

Irodaépület energiafelhasználás vizsgálata1 
 

Horváth Miklós
energetikai mérnök hallgató, horvath.miklos@eszk.org

Egy új irodakomplexum modelljén három passzív energiamegtakarítási 
módot – eltérő tájolás; különböző hőszigetelés vastagság; eltérő 
hőfizikai tulajdonságú üvegezés alkalmazásának hatását – vizsgáltam 
a fűtési és hűtési igényre. A fűtési és hűtési igény alapján lehetőség van 
az energiafogyasztás és az üzemeltetési költség becslésére. A tájolás 
optimálásával lehetőség van a beérkező sugárzási hőnyereség csök-
kentésére, így a hűtési energiafelhasználás is csökkenthető. A meg-
takarítás mértéke az üvegfelületek helyzetétől és az építmény épített 
környezetétől függ. A gazdaságilag optimális szigetelés vastagság és 
üvegszerkezet meghatározható a beruházási és üzemelési költségek 
alapján. A modell alapján nettó jelenérték számítást készítettem, a szá-
mítás során különböző kamatláb és villamosenergia-díj növekmény 
mellett meghatároztam az optimális szerkezetet.1

A vizsgált modell
A vizsgált komplexum a tervek szerint Budapesten kerül megépítésre. Az 
építészeti alaprajzokon ábrázolt épületek fő funkciója üzleti hasznosítású 
irodaterület. Az irodaépületek (A1, A2, B1, B2, C1, C2, D1, D2, E1) hét 
emeleti irodaszintből, és egy nyolcadik, gépészeti szintből állnak. Az iro-
daépületeket két típusú építmény köti össze: az A, B, C, D épületek bizto-
sítják az átjárást az irodaépületek között minden szinten, illetve ezekben 
találhatók a liftek is. Az I., II., III. jelzésű épületek csak a földszinten kötik 
össze az irodaépületeket. Az I. épületben étterem kapott helyet, míg a 
másik kettőben üzlethelyiség. A komplexum nettó alapterülete 74 453 m2, 
fűtött/hűtött légtérfogata 238 192 m3, üvegezési aránya pedig 0,366. Az 
üvegszerkezetek tájolási adatait az 1. táblázat tartalmazza.

Az 1. táblázatban szereplő értékek az alaptájolásra vonatkoznak, az 
égtájaktól való 10°-ot nem meghaladó tájolásbeli eltéréseket a táblázat ké-
szítése során nem vettem figyelembe, azonban a modellben a megfelelő 
értékek kerültek beállításra. Az egyes épületek üvegezési arányát a 2. és 
3. táblázat tartalmazza.

1   Lektorálta Dr. Barna Lajos, PhD. A szerzőnek a KLENEN ’12 konferencián, 
Mátraházán, 2012. március 8-9-én elhangzott előadása.

Az energetikai számítások elvégzéséhez meghatározó tulajdonság 
továbbá a modell-rendszerbe épített, fűtési, hűtési és légkezelő rendsze-
reket ellátó berendezés, amely a projekt megrendelőinek igénye szerint 
egy 3 csöves VRF rendszer.

Számítási módszerek
A passzív energia-megtakarítás lehetőségeit Bausoft WinWatt program-
ban elkészített modellrendszerben vizsgálom. A tájolás, az épületszerke-
zetek és az üvegezés hatásának vizsgálatánál figyelmen kívül hagyom a 
komplexum környezetét, így lehetőség van a paraméterek korlátozó té-
nyezők nélküli vizsgálatára. Az általános elrendezés és a szakirodalom 
szerinti fajlagos értékek felvételével lehetőség van a választott irodakomp-
lexum energetikai vizsgálata alapján, a kapott eredményekből általános 
következtetések levonására.

Nyári hőterhelés számítási metódusa
Az alkalmazott program a nyári hőterhelés értékeit alapvetően a vonatko-
zó, a gyakorlatban is elfogadott MSZ-04-140-4:1978 szabvány [1] szerint 
számolja, azonban a külső hőterhelés számításánál a program készítői 
szükségesnek érezték, hogy helyenként a szabványt elméleti számítások-
kal alátámasztva kiterjesszék, így a modell-rendszer 5°-os forgatásával a 
nyári sugárzási nyereség változása meghatározható. A számítási metó-
dusban ezt a redukciós tényezők újbóli meghatározásával vették figyelem-
be, ennek hatását az alábbi egyenlet írja le:

Qü=Aü∙[Nü∙NÁ∙ISRG∙Z+kü∙(te-ti)]  
ahol Aü az üvegezett felület [m2]
 Nü az üvegezés naptényezője [1]
 NÁ az árnyékolás naptényezője [1]
 ISRG a 3 mm vastag normál síküvegen keresztül behatoló nap-

sugárzás intenzitása [W/m2]
 Z a redukciós tényező [1]
 kü az üvegezés hőátbocsátási tényezője [W/(m2K)]
 te a külső léghőmérséklet [°C]
 ti a belső léghőmérséklet [°C]

Téli hőszükséglet számítási metódusa
A program a téli hőszükségletet a vonatkozó MSZ-04-140-2:1991 
szabvány [2], illetve az MSZ-04-140-3:1987 szabvány [3] szerint szá-
mítja. A vizsgálatok során a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét vál-
toztattam.
Az éves primer energia igény becslésének számítási metódusa
A program az energiafelhasználás számítását a 7/2006. (V. 24.) TNM 
rendelet [4] szerint végzi. A teljes éves energiaigény meghatározásához 
szükséges meghatározni a fűtési rendszer, a melegvíz-termelő rendszer, 
a légtechnikai rendszer, a hűtési rendszer és a világítási rendszer éves 
energiaigényét. A primer energia igények meghatározása után azok ösz-
szesítésével becsülhető az teljes éves primer energia igény.
Megtérülési számítások módszere
A megtérülési vizsgálatához NPV (Net Present Value) számítást végez-
tem. Az NPV számítással meghatározható egy adott beruházás nettó 
jelenértéke, amely alapján eldönthető a beruházás gazdaságossága. 

Tájolás 
[égtáj]

Üvegfelü-
let [m2]

Üvegfelü-
let [%]

Falfelület 
[m2]

Falfelület 
[m2]

Teljes falfe-
lület [m2]

É
K
D
NY

2804,2
2073,1
2802,8
2025,8

28,9
21,4
28,9
20,9

8118,1
3983,1
8259,5
3858,3

33,5
16,4
34,1
15,9

10 922,3
6056,2

11 062,3
5884,1

Összesen 9705,9 100,0 24219,0 100,0 33 924,9

1. táblázat. Az üveg- és falfelületek tájolás szerinti megoszlása

2. táblázat. Az irodaépületek üvegezési aránya

3. táblázat. Az átjáró épületek és a Komplexum üvegezési aránya 

Épület A1 A2 B1 B2 C1 C2 D1 D2 E1

Üvegezési arány [1] 0,301 0,347 0,267 0,325 0,329 0,333 0,319 0,327 0,309

Épület A B C D I. II. III. Komplexum

Üvegezési arány [1] 0,653 0,693 0,701 0,693 0,418 0,62 0,314 0,366
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A számítások során optimális kialakításnak tekintem a 15 éves idő-
tartamra vetített legmagasabb NPV értékű beruházást. A számítások-
hoz szükséges beruházási költségek bekért árajánlatok alapján lettek 
figyelembe véve, míg a VRF rendszer által fogyasztott áram értékét  
30 Ft/kWh értékkel számoltam.

Passzív energiamegtakarítási módok  
Tájolás hatásának vizsgálata
A tájolás hatásának vizsgálata során az építészeti adatszolgáltatás alap-
ján felépített modell-rendszert forgattam 0-360° között 5°-os lépésekben, 
ahol a 0° az irodakomplexum tervek szerinti tájolását jelenti. A tájolás függ-
vényében a nyári hőterhelés változását vizsgáltam az előzőekben hivatko-
zott szabvány alapján.

Az eredmények értékelésénél szem előtt tartva az általános követ-
keztetések levonhatóságát a különböző tájolásokban fellépő hőterhelési 
értékeket minden esetben az optimális tájolás hőterhelési értékéhez vi-
szonyítottam. 

Az 1. ábra alapján látható, hogy az egyes épületek nyári csúcs 
hőterhelésében jelentős különbségek lehetnek a tájolás függvényében. 
A hasonló üvegezési tényezőjű épületeknél látható, hogy a minimális és 
a maximális terhelés különbsége nagyjából megegyezik; megfigyelhe-
tő továbbá, hogy az üvegezés mértékének növelésével egyre nagyobb 
jelentőséget kap a megfelelő tájolás alkalmazása. Az egyes épületek-
nél látható nagyobb különbségek ellenére a Komplexum méretezési 
hőterhelése esetén az optimális és legrosszabb tájolás között az eltérés 
mindössze 3,6%. Ez annak tudható be, hogy a Komplexum esetén az 
üvegezés megoszlása nagyjából egységes az égtájak között, így a tájolás 
szempontjából kedvező és kedvezőtlen üvegfelületek folyamatosan cse-
rélődnek, illetve a hőterhelés maximum értékének ideje sem egységes a 
részépületekben.

A nyári méretezési hőterhelés maximum értékének változása a 
tájolás függvényében
A tájolás befolyásoló hatását a 2. ábra szemlélteti, a komplexum tájolá-
sának változtatása esetén látható, hogy a hőterhelés csúcsértéke négy 
kiugró és négy alacsonyabb értékhez közelít. A 0-180°-os tengely menti 
minimum értékek kisebbek, mert a kisebb méretű, az alaptájolás szerint 
a kelet-nyugati üvegfelületek határozzák meg a szoláris hőnyereséget. 
A 90-270°-os tengely mentén az arányaiban nagyobb üvegfelületek ha-
tározzák meg a szoláris nyereséget, ezért ebben az esetben nagyobb 
lesz a sugárzásból származó hőterhelés. Köztes tájolások esetén megnő 
a sugárzási nyereséget meghatározó kelet-nyugati tájolású ablakfelüle-
tek nagysága, ezért ezekben az esetekben még nagyobb lesz a szoláris 
nyereség.

Épületszerkezetek hatásának vizsgálata
Épületszerkezetek hatásának vizsgálata során a szigetelt falfelületre 
vetített éves üzemelési költség megtakarítást és a beruházási költség 
többletet számítottam ki. Ezen értékeket a gyakorlatban az épület alap-
területére szokták viszonyítani, azonban az összehasonlítás érdekében 
a szigetelt falfelületre vetítettem. A gyakorlati átszámíthatósághoz a szi-
getelendő falfelület és az alapterület hányadosa 0,325, amely értékkel 
elosztva a kapott eredményeket az alapterületre vonatkoztatott értékek 
számíthatók.

Az optimális szigetelésvastagságot több kamatláb és áramdíj-növek-
mény érték mellett is meghatároztam. A kamatláb értékeket 4-16% kö-
zött, az áramdíj-növekményt 0-10% között vizsgáltam, a kapott adatokat 
a 3. ábra szemlélteti. Az ábrán jól látható, hogy a beruházás csak akkor 
térül meg, ha a kamatláb alacsony, vagy az áramdíj-növekedés mértéke 
magas, optimálisnak minden esetben a minimális 8 cm vastag hőszige-
telés bizonyult.

A megtakarítások, beruházási költség és NPV számítások fajlagosra 
vetített értékét 6%-os éves kamatláb és 4%-os éves áramdíj-növekmény 
mellett a 4. ábra szemlélteti. A diagramon látható, hogy gazdaságilag 
nem éri meg a minimum követelményeket kielégítő 8 cm-nél vastagabb 
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szigetelést feltenni. A számítások során téli méretezési állapotban fi-
gyelmen kívül hagytam a belső hőfejlődést és a sugárzási nyeresé-
get is, azonban érdemes megvizsgálni a belső hőnyereség hatását a 
téli hőszükségletre. Feltételezve, hogy a teljes irodakomplexum ki van 
adva a belső hőnyereség alapterületre vetített értéke használati idő-
ben 21,1 W/m2, míg az alapterületre vetített transzmissziós és filtrációs 
veszteség 8 cm hőszigetelés vastagság mellett 40,2 W/m2. Ezt figye-
lembe véve az alapterületre vetített fűtési igény, amely 19,1 W/m2-re 
csökkent. Kisebb méretezési hőszükséglet esetén csökken az éves 
fűtési igény, rövidül a fűtési idény, tehát a fűtési költségek is jelentősen 
csökkennek. A csökkenő megtakarítások miatt a szigetelési vastagság 
növelésével járó beruházási költség-növekedés még jobban rontja a 
beruházás gazdaságosságát.

Üvegszerkezetek hatásának vizsgálata
Az üvegszerkezetek hatásának vizsgálatát az épületszerkezetekéhez 
hasonlóan végeztem el. Ebben az esetben számítottam alapterületre 
vetített téli hőszükséglet és nyári hőterhelés változást, illetve az üveg-
szerkezetek felületére vetített éves üzemelési költség megtakarítást 
és beruházási költség többletet. A gyakorlat szempontjából érdekes 
alapterületre való átszámítás értéke 0,13. A számítások szempont-
jából jelentős különbség azonban, hogy az üvegszerkezetek esetén 
bázisnak az 1,2 W/m2K hőátbocsátási tényezőjű és 0,7 „g” értékű 
üvegszerkezetet választottam. Az egyes üvegszerkezetek hőfizikai 
tulajdonságait és a fajlagos beruházási költségeket a 4. táblázat tar-
talmazza.

A különböző hőfizikai tulajdonságú üvegszerkezetek téli 
hőszükségletre és nyári hőterhelésre gyakorolt hatását az 5. és a 6. ábra 
szemlélteti. Az ábrákon jól látható, hogy a hogy az üvegezés mind a téli, 
mind a nyári méretezési állapotra nagy hatással van.

A megtakarítások növekménye, beruházási költség és NPV számítá-
sok fajlagosított értékeit 4%-os éves kamatláb és 10%-os éves áramdíj-
növekmény mellett a 7. ábra szemlélteti. Az ábrán jól látszik, hogy még 
irreálisan magas, évenkénti 10%-os áramdíj-növekmény mellett sem éri 
meg gazdaságilag a minimum követelményeket kielégítő üvegszerkezet-
nél jobbat beépíteni, mivel a 15 éves fajlagos üzemelési költségmegtakarí-
tás a szigetelés vastagságának növelésével kisebb mértékben emelkedik, 
mint az adott szigetelés vastagsághoz tartozó fajlagos beruházási költség 
többlet. Az üvegezés vizsgálata során a vonatkozó ábrákon jól látható, 
hogy az üvegezés mind a téli, mind a nyári méretezési állapotra nagy ha-
tással van, azonban az elérhető költségcsökkenés nem éri el azt az érté-
ket, amely gazdaságilag indokolttá tenné a követelménynél jobb hőfizikai 
tulajdonságokkal rendelkező üvegszerkezetek beépítését.

Kőzetgyapot szigetelés vastagság [cm]
NPV Beruházási költség Megtakarítás jelenértéke
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A vizsgálatok levonható tanúlságai, javaslatok a jövőre nézve
A cikk az új irodaépületek passzív energia-megtakarítás lehetőségeit 
vizsgálja, amelyekkel plusz energia-befektetés nélkül lehet csökkenteni a 
fűtési-hűtési energiaigényeket. Passzív módszerek szempontjából fontos 
tényező az épület tájolása, az épületszerkezetek hőátbocsátási tényezője 
és az üvegezés hőfizikai tulajdonságai.

A tájolás optimálásával lehetőség van kisebb teljesítményű hűtőbe-
rendezés beépítésére, vagy nagyobb rendszer esetén egy hűtőgép-egy-
ség elhagyására, így beruházási költség és üzemelési költségcsökkentés 
érhető el. Fontos azonban az épület épített környezetét is figyelembe 
venni, mivel így lehetőség van az üvegfelületek optimális elrendezésére, 
amely azt foglalja magába, hogy a nagyméretű üvegszerkezetek a nyári 
szoláris hőnyereség minimalizálásának érdekében, észak-déli tájolásúak 
legyenek. Meggondolt, előrelátó tervezéssel tehát lehetőség van olyan 
kompromisszumos megoldást találni, amelyben a megrendelő igényei 
sem sérülnek, és az épület hűtési energiafelhasználása is csökken.

A hőszigetelés optimális vastagságát és az optimális üvegszerkeze-
tet több kamatláb és áramdíj-növekmény érték mellett is meghatároztam. 
A szigetelés vizsgálata során kapott eredményekből arra a következte-
tésre jutottam, hogy a jelenlegi gazdasági körülmények között nem éri 

meg a minimum követelményeket kielégítő 8 cm-nél vastagabb szige-
telést feltenni. Az üvegszerkezetek vizsgálatánál is hasonló eredményre 
jutottam, ebben az esetben a viszonyítási alapul szolgáló üvegszerkezet 
bizonyult gazdaságilag optimálisnak. A jelenlegi követelmények és a 
gazdasági környezet azonban a létesítmény élettartama alatt várhatóan 
megváltoznak, ezért a kapott eredmények nem tekinthetjük a teljes élet-
tartamra vonatkoztatható optimumnak.
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A Paksi Atomerőmű Vállalat 1976. január 1-jei 
megalapításakor Pónya József a vállalat műszaki 
igazgató-helyettese, majd 1978. november 15-től 
a vállalat vezérigazgatója. Az atomerőmű első szá-
mú vezetőjeként mind szakmai, mind pedig embe-
ri kvalitásával példát mutatott nem csak a vállalat, 
hanem az egész beruházás dolgozói számára. Mint 
mérnök ember, bízott a tudományban, bízott abban, 
hogy a blokkok áramot fognak termelni, és ezzel a 
szakmai magabiztossággal irányította mind a négy 
blokk életre keltését. Szakmai igényessége nagyon 
jó hatással volt a vállalat fiatal mérnökeire és szak-
munkásaira. 

Nagy hangsúlyt fektetett az önálló és felelős 
munkavégzésre alkalmas személyek kinevelésére, 
miáltal felnőtt egy, ma már fogalommá vált szak-
mai gárda, az úgynevezett „Csikócsapat”. Bízott a 
fiatal műszaki szakemberekben, és a lehetőségek 
maximális kihasználásával külföldi tanulmányutakra 
küldte őket. Ennek az igényes vezetésnek az ered-
ménye, hogy a vállalat nagy nemzetközi szakmai 
tekintélyt vívott ki, és elérte a világ nyugati atomerő-
műveinek a színvonalát. 

Pónya József szakmai és vezetői teljesítmé-
nyét 1985-ben Állami Díjjal ismerték el. Nem csak 
a vállalatért, hanem Paks városának fejlődéséért is 
sokat tett, melyért a város 1987-ben Paks Városért 
Emlékéremmel tüntette ki. 

Szakmai tevékenységének újabb elismerését 
az 1992-ben átvett Eötvös Loránd-díj fémjelezte, 
amelyet a paksi atomerőmű nemzetközi összeha-
sonlításban is kiemelkedő műszaki fejlesztési te-
vékenységéért kapott. Szintén kiemelkedő szakmai 

díj a Wigner Jenő-díj, amelyet az atomenergetika 
magyarországi alkalmazásáért, a paksi atomerőmű 
megvalósítása érdekében kifejtett tevékenységéért 
vehetett át 2003-ban. 

Az erőmű üzemeltetése által a tudomány és 
technika területén kifejtett munkásságának elisme-
réseként a Vállalkozók és Munkáltatók Országos 
Szövetségének Tolna megyei szervezete 2010. 
november 18-án Príma díjat adományozott Pónya 
Józsefnek. A díj átadásának alkalmából készült in-
terjúból1 példaképpen idézzük vezetői magatartá-
sát és emberi kapcsolatai tükröző, munkatársaival 
kapcsolatos nyilatkozatát: „Gyakran állítanak meg 
még ma is, és felidézik, hogy ott ültem közöttük, és 
beszélgettünk. Én azért mentem mindig a dolgozók 
közé, mert meg akartam tudni, hogy mi a dolguk, mi 
a véleményük, hogyan érzik magukat, és családjuk-
ban minden rendben van-e. A munkától nem lehet 
elválasztani a családot, hiszen a családi probléma 
hat az emberre és kihat a munkájára. Én legtöbb-
ször éjjel mentem bejárásra, mégpedig azért, hogy 
ne találkozzam vezetőkkel, és a munkások elmond-
hassák a gondjaikat. Ennek jó hozama lett, mert a 
vezetők is szembesültek a problémákkal, és kényte-
lenek voltak beszélgetni a munkásokkal.”

Pónya József 1932. március 18-án született 
Felsőszelin. 1948-1951között vasesztergályos ipari 
tanuló volt, 1952-ben a pécsi Nagy Lajos Gimnázi-
umban tett Szakérettségi vizsgát, majd a Műegye-
tem Erősáramú Villamosmérnöki Karán 1957-ben 

1 Lovásziné Anna: Pónya József Príma-díjat kapott. Egye-
sült Villamosenergetikai Dolgozók Szakszervezetének 
portrésorozata

szerzett villamosmérnöki oklevelet. Mérnöki tevé-
kenységét a Tatabányai Hőerőműben kezdte, itt lett 
osztályvezető, főmérnök, majd igazgató. 1974-1976 
között az Atomerőmű titkárságon miniszteri biztos-
helyettesként, majd ezt követően 1991. december 
31-i nyugdíjazásáig az Atomerőmű vezetőjeként 
dolgozott. Kapcsolata nyugdíjazásával sem szűnt 
meg, sem a vállalattal, sem a villamosenergia-ipar-
ral. Figyelemmel kísérte az atomerőmű tevékeny-
ségét, tanácsait minden őt követő vezérigazgató 
kikérte. 

Szakmai ismereteit és tapasztalatait igazgató-
sági elnökként/tagként sok éven keresztül megosz-
totta a Magyar Villamos Művek nagy családjához 
tartozó cégek igazgatósági tagjaival, munkatársa-
ival. Sokat foglalkozik Paks városának társadalmi 
életével és épített környezetével, tanácsait kikérik 
a város vezetői. Közéleti tevékenységéért, a vá-
ros fejlesztése érdekében kifejtett munkásságáért 
1996-ban a város díszpolgárává választotta. 

80. születésnapja alkalmából gratulálunk a so-
kak által tisztelt ünnepeltnek. Kívánjuk, hogy jó erő-
ben, egészségben töltse napjait, szokásához híven 
tartsa kapcsolatait, ossza meg tapasztalatait.

Pónya József 80 éves
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Energiahatékonysági projektek gazdasági elemzése1   
Dülk Marcell 

okl. műszaki menedzser, dulk@finance.bme.hu

Cikkünkben villamos energiát vagy földgázt megtakarító ener-
giahatékonysági projektek kockázatát vizsgáljuk kilenc európai 
országban háztartások és vállalkozások, mint befektetők szem-
szögéből egyaránt. Megállapítjuk, hogy az ilyen esetekben a 
diszkontált pénzáramlásokon alapuló gazdasági elemzésnél a 
kockázatmentes hozamot kell diszkontrátaként alkalmazni. Kité-
rünk az eredmények következményeire és lehetséges kiterjeszté-
sére, valamint kapcsolódó finanszírozási kérdésekre.1 

*
In this paper, we examine the risk of energy efficiency projects 
saving on electricity or natural gas in the aspect of households 
and businesses, in nine European countries. We find that in 
these cases in a discounted cash flow analysis the discount rate 
should be the risk-free rate. We discuss the implications and ex-
tensibility of our results, and related financing issues.

* * *

Az energiahatékonyság napjaink egyik nagy műszaki és egyúttal 
gazdasági kihívása. Energia megtakarítható egyrészt a fogyasztói 
szokások megváltoztatásával, „energiatudatossággal”, másrészt 
hatékonyabb technológiai megoldásokkal. Jelen írásunkban mi ez 
utóbbiakkal foglalkozunk és a lehetséges energia-megtakarítási te-
rületek közül csak a fűtési, illetve hűtési célú energiafelhasználást 
vizsgáljuk. Több tanulmány is jelentős megtakarítási potenciálra 
mutat rá ezen a felhasználási területen, lásd pl. Levine és szerző-
társai [11] és Novikova és Ürge-Vorsatz [13] nemzetközi kutatását, 
továbbá Dülk és Jászay [9] elemzését kifejezetten Magyarországra 
vonatkozóan. Megállapítható, hogy erőfeszítések nem csak a vál-
lalkozások, hanem a háztartások részéről is szükségesek, hiszen 
utóbbiak felelősek az EU teljes végső energiafelhasználásának kb. 
25%-áért [10]. Ezért írásunkban azt is megvizsgáljuk, hogy van-e 
gazdasági elemzési különbség aközött, hogy egy háztartás vagy 
egy vállalkozás valósít meg fűtési, illetve hűtési energia-megtakarí-
tást eredményező projektet. Érdemes hozzátenni, hogy egy átlagos 
háztartás energiafogyasztásának kb. 70%-át teszi ki a fűtés az EU-
ban [12, 14], míg a hűtés ehhez képest elhanyagolható, kb. 1% [4]. 
A légkondicionálás elterjedésével viszont ez utóbbi részarányának 
növekedésére számíthatunk. Elemzésünket villamos energiát vagy 
földgázt megtakarító projektekre végezzük el kilenc európai ország 
esetében, melyek Németország, Franciaország, Egyesült Királyság, 
Olaszország, Belgium, Spanyolország, Luxemburg, Hollandia és 
Magyarország.

A gazdaságossági vizsgálatok leggyakrabban a diszkontált 
pénzáramlás (discounted cash flow, DCF) szemléletben készülnek, 
mely során a projekt jövőbeni várható pénzáramlásait jelenlegi ér-

1 A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Minőségorientált, összehangolt oktatási és 
K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozása a Műegyetemen” c. projekt 
szakmai célkitűzéseinek megvalósításához. A projekt megvalósítását az Új Széche-
nyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/KMR-2010-0002 programja támogatja. A szerző ezúton 
is köszönetet mond Andor Györgynek e cikk korábbi változataihoz tett észrevételeiért.

tékükre számítjuk át a projekt tőkeköltségének segítségével. Így 
meghatározásra kerül a nettó jelenérték (net present value, NPV) 
mutató, ami a projekt gazdasági értékének mérőszáma. Ha az NPV 
pozitív, akkor a projekt megvalósítandó, ha pedig negatív, akkor el-
vetendő. Az NPV képlete a következő:                                           

(1)
 

ahol F0 a beruházási összeg, E(Fn) a projekt várható nettó pénz-
áramlása az n-edik évben, N a projekt éveinek száma, ralt a projekt 
tőkeköltsége, a diszkontráta, PV a jövőbeni pénzáramok jelenértéke 
(present value).

Itt jegyezzük meg, hogy amennyiben reálértelmű (azaz infláció-
mentes) tőkeköltséggel dolgozunk – a továbbiakban mi ezt tesszük 
–, akkor a helyes eredményhez a jövőbeni pénzáramokat is reálér-
telemben kell megadnunk. A korrekció az alábbi módon történik:  

(2)
 

ahol rinf,i az i-edik évi inflációs ráta, reál a reálértelemre, nom a 
nominális értelemre utal.

Az (1.) egyenletből látszik, hogy az NPV-mutató értéke alapvető-
en két résztől függ: a várható pénzáramlásoktól és a tőkeköltségtől. 
Előbbiek becslése (pénzügyi elméleti oldalról) viszonylag egyszerű, 
az utóbbi meghatározása azonban jóval összetettebb. Jelen írásban 
a tőkeköltség meghatározására koncentrálunk.

Tőkeköltség alatt azt a tőkepiacon elérhető várható hozamot 
értjük, amelyet egy, az adott projekttel megegyező kockázatú tő-
kepiaci befektetés (pl. részvény) várhatóan nyújtana, amiről egy-
úttal lemondunk azáltal, hogy pénzünket az adott projektbe fektet-
jük, és nem pedig ebbe a tőkepiaci alternatívába. A pénzügyekben 
abból indulunk ki általában, ami a gyakorlatban is megfigyelhető 
egyébként, hogy a befektetők nem csak egyetlen befektetést tar-
tanak, hanem több befektetés kombinációját, más néven portfóliót.  
A portfólióelmélet rámutat arra, hogy egy adott befektetés kockáza-
ta egy portfóliót tartó (szakszóval diverzifikált) befektető számára 
kisebb, mintha azt a befektetést csak egymagában tartaná a be-
fektető. Esetünkben ez azt jelenti, hogy egy energiahatékonysági 
projekt érzékelt (tényleges, releváns) kockázata egy diverzifikált be-
fektető számára kisebb, mint egy más befektetést egyáltalán nem 
tartó (diverzifikálatlan) befektető számára. Mivel pénzünket több be-
fektetési lehetőség között a valóságban is könnyen megoszthatjuk, 
ezért egy racionális befektető diverzifikál, és egy ilyen befektetőt 
tételezhetünk fel alapesetként. Ebből következően, meglehet egy 
energiahatékonysági projekt önmagában tartva igen kockázatos, 
számunkra mégis az az érdekes, hogy egy diverzifikált befektető 
mennyire látja azt kockázatosnak.
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Jelen munkánkban amellett érvelünk, hogy a villamos energiát 
vagy földgázt megtakarító energiahatékonysági projektek kockáza-
ta egy jól diverzifikált befektető számára teljesen eltűnik, tehát az 
ilyen projektek kockázatmentesnek tekinthetők. Cikkünk további 
részeiben először áttekintjük a projektek tőkeköltségének elméleti 
hátterét, majd levezetjük, hogy az ilyen projektek esetén miért kell 
a kockázatmentes hozamot (évi kb. 2% reálértelemben) használni 
diszkontrátaként. Ezután kitérünk az eredmények következményei-
re és kiterjeszthetőségére, majd néhány kapcsolódó finanszírozási 
kérdésre, végül egy összefoglaló zárja a cikket.

 
Projektek tőkeköltségének elméleti háttere

A tőkeköltséget leggyakrabban a tőkepiaci árfolyamok modelljének 
(Capital Asset Pricing Model, CAPM) segítségével szokás megad-
ni. A CAPM egy egyensúlyi összefüggést fogalmaz meg a tőkepiaci 
várható hozamok és kockázatok között az alábbi formában:         

(3)
 
ahol ri egy tetszőleges i tőkepiaci befektetési lehetőség hozama, 

rf a kockázatmentes hozam, βi az i befektetési lehetőség kockázati 
paramétere, rM pedig az ún. piaci portfólió (M) hozama, E(.) pedig a 
várható értéket jelöli.

A CAPM természetesen csak egy modell, tehát számos egy-
szerűsítő feltételre épül. (A CAPM-ről részletesebben lásd a [1, 5] 
irodalmakat.) A CAPM szerinti világban a racionális befektetők mind 
egy kockázatmentes befektetés és egy a kockázatos piaci portfóli-
ót (M) mintázó kockázatos befektetés kombinációját tartják a saját 
egyéni kockázatkerülésüknek megfelelő arányban. Ebből kifolyólag 
a modell megállapításai is csak az ilyen portfólió-kombinációt tartó 
befektetőkre érvényesek. A piaci portfólió az összes elérhető befek-
tetési lehetőséget tartalmazó „befektetés-kosár”, amiben az egyes 
befektetések aránya megegyezik az összesben betöltött arányuk-
kal. Mivel ma már a világ szinte bármely befektetése elérhető szinte 
bárhonnan, ezért fogalmazhatunk úgy, hogy a piaci portfólió a világ 
összes befektetési lehetőségéből álló portfólió. A piaci portfólió ösz-
szetétele a modellből következően minden befektetőre azonos, ezt 
kombinálják egyedileg a kockázatmentes befektetéssel. A CAPM 
egyenletéből (3.) látható, hogy – mivel rf és E(rM) az adott befekteté-
si lehetőségtől független – egy adott befektetési lehetőség várható 
hozama annak bétájától függ. A béta paraméter fejezi ki egy befek-
tetési lehetőségnek a befektető által érzékelt, releváns kockázatát. 
A teljes kockázat másik része, amit egyedi kockázatnak nevezünk, a 
befektetői portfólióban eliminálódik. A béta az alábbi képlettel fejez-
hető ki:                   

(4)
 
ahol ki,M az i befektetés és M közötti korrelációs együttható, σ(.) 

pedig a szórást jelöli.
Mivel egy projekt tőkeköltsége alatt a vele azonos kockázatú tő-

kepiaci alternatíva várható hozamát értjük (lásd a bevezetőben), és 
mivel a CAPM modellben a kockázat mérőszáma a béta, ezért:    

(5)
 
A pénzügyi gyakorlatban a kockázatmentes befektetést (a pro-

jekt hosszával nagyjából azonos lefutású) infláció-indexelt USA ál-

lampapírokkal, a piaci portfóliót pedig globális tőzsdeindexekkel (pl. 
MSCI World Index) szokás közelíteni (részletesebben lásd [1]-ben). 
Itt jegyezzük meg, hogy bár a világ összes befektetését tartani nem 
kivitelezhető, a gyakorlatban pl. befektetési alapokon keresztül köny-
nyen tarthatunk a piacit jól közelítő portfóliót, ami „feljogosít” minket 
a CAPM használatára. A szakirodalomban nagyjából egyetértés van 
abban, hogy a 10-20 éves rf kb. 2%, E(rM) pedig kb. évi 8% reálér-
telemben [3], így az egyetlen meghatározandó paraméter a projekt 
bétája – ezt vizsgáljuk a következő fejezetben.

A nulla béta hipotézis és tesztje

A béta paramétert részvények esetében múltbeli hozamokból szo-
kás becsülni. Egyedi projektek esetében ez nem megoldható, mi-
vel nem kereskednek velük nyilvánosan, így árfolyamadatok sem 
érhetők el, amikből hozamokat lehetne számolni. Ezt áthidalandó, 
a gyakorlatban a projektek bétáját a hozzájuk hasonló kockázatú 
vállalatok bétájának átlagával közelítik, pontosabban iparági bétákat 
számolnak és egy adott iparághoz sorolják a projektet vagy akár 
több iparág bétájának súlyozott átlagát veszik az elemzők. Ilyen 
iparági bétatáblázat elérhető például Damodaran honlapján [7].  
A módszerből kifolyóan az iparági béták legtöbbször csak durva kö-
zelítések, ezért megpróbálunk egy jobb becslést adni a kifejezetten 
a szóban forgó projekthez kapcsolódó kockázati tényezők vizsgála-
tával. Megállapítható, hogy a fűtési/hűtési energiahatékonysági pro-
jektek nyereségességének bizonytalansága két fő forrásból fakad: a 
külső hőmérséklet és az energiaárak változékonyságából (részlete-
iben lásd [8]-ban).

Írásunkban amellett érvelünk, hogy a vizsgált energiahatékony-
sági projektek bétáját – szemben a vonatkozó iparági pozitív béták-
kal – nullának kell tekinteni, tehát kockázatuk teljesen eliminálódik 
egy jól diverzifikált befektető portfóliójában. Ennek teszteléséhez a 
(4) egyenlet korrelációs tagjára koncentrálunk: ha ez a tag nulla, ak-
kor projekt bétája is nulla. Ehhez három korrelációt vizsgálunk: 1) a 
külső hőmérséklet és a piaci portfólió közötti, 2) az energiaárak és 
a piaci portfólió közötti, 3) a külső hőmérséklet és az energiaárak 
közötti korrelációt. Belátható, hogyha mindhárom korreláció nulla, 
akkor a projekt egészének a piaccal vett korrelációjának is nullának 
kell lennie, mert a pénzáramok egyik kockázati tényezője sem kor-
relál sem a piaccal, sem pedig egymással. A következőkben csak 
összefoglaljuk a vizsgálódás eredményeit, amik részletesen kifejtve 
egy másik írásunkban [8] találhatók meg minden technikai részlettel 
együtt.

Az első korrelációról minden számítás nélkül feltételeztük, hogy 
nulla, hiszen a tőzsdei árfolyamok mozgása nem befolyásolja az idő-
járást, és fordítva, a világgazdaságot érdemben nem befolyásolja, 
hogy pl. Magyarországon hideg tél volt. (A kérdést egyébként már 
a ’60-as évektől kezdve részletesen vizsgálták, az ilyen sztochasz-
tikus kapcsolatok nem létezése ma már közismertnek tekinthető.) 

A második korrelációs vizsgálatban a piaci portfóliót az MSCI 
World Index-szel közelítettük. Az energiaárakat az Eurostat 
adatbázisból vettük, ahol hozzáférhetők a lakossági és ipari 
villamosenergia- és földgázárak. Egyik energiahordozó esetében és 
egyik vizsgált ország esetében sem találtunk nullától szignifikánsan 
különböző korrelációs együtthatót, függetlenül attól, hogy háztartási 
vagy vállalati árakat néztünk.

A harmadik korrelációnál ugyanazokkal az árakkal dolgoztunk, 
mint a második esetében. A külső hőmérsékletet csak a fűtés szem-
pontjából vizsgáltuk, a hűtésivel való korrelációt számítás nélkül nul-

 ( ) ( )( )fMifi rrErrE −+= β
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lának vettük. Ezt azzal indokoljuk, hogy a hűtés részaránya a teljes 
energiafelhasználásnak csak töredéke, így árbefolyásoló szerepe 
elenyésző, az ár pedig értelemszerűen nincs hatással az időjárásra. 
A fűtési igény változását a napfok-számokkal közelítettük, melyek 
forrása szintén az Eurostat adatbázis. Itt sem találtunk egyik befek-
tetői csoport, egyik ország és egyik energiahordozó esetében sem 
nullától szignifikánsan eltérő korrelációs együtthatót.

Összességében megállapítható, hogy a vizsgált európai orszá-
gok esetén semelyik két tényező között sincs nullától statisztikailag 
szignifikánsan eltérő korreláció, legyen szó háztartásról vagy vál-
lalkozásról. Ebből kifolyólag a villamos energiát vagy földgázt meg-
takarító fűtési, illetve hűtési energiahatékonysági projektek bétáját 
nullának kell tekinteni, és az (5.) egyenletből következően a kocká-
zatmentes hozamot kell tőkeköltségként használni, ami évi kb. 2% 
reálértelemben.

Az eredmények következménye és érvényessége

Megállapításunk tehát az, hogy a CAPM modell alapján a fűtési/
hűtési energiahatékonysági projektek esetében a kockázatmen-
tes hozamot kell diszkontrátaként alkalmazni, mert ezen projektek 
bétája statisztikailag szignifikánsan nem különbözik nullától. Ez-
zel szemben – véleményünk szerint helytelen, de szokásos alkal-
mazásnál – az iparági béták [7] a következő tőkeköltséget adnák: 
6,68% az energiaipar 0,78-as bétájából, 4,94% az áramszolgáltatók 
0,49-es bétájából és 4,70% a földgázszolgáltatók 0,45-ös bétájából. 
Ezeknek a diszkontrátáknak a használata jelentősen alulbecsülné 
a projektek jelenértékét, PV-jét. Illusztrációként tekintsünk mindent 
reálértelemben és fogjuk fel a projektet növekvő annuitásként (pl. 
az energiaárak reálértékű növekedésének várakozása miatt), tehát 
a reálértelmű pénzáramok minden évben az előző évinek konstans 
g százalékával növekednek N éven keresztül. A g paraméter felfog-
ható az energiaárak (reálértelmű) emelkedésének, N pedig a projekt 
időtartamának. Az alábbi ábra mutatja az alulbecslés mértékét kü-
lönböző g és N értékek mellett, ha a 2% helyett 5%-os diszkontrátát 
alkalmazunk. A negatív előjel az alulbecslésre utal.

 

Látható, hogy az energiaárak növekedésével nem is számol-
va (azaz g = 0), egy tipikusnak mondható 20 éves lefutású projekt 
esetén az eltérés kb. 25%, ami jelentősnek mondható. Az eltérés 
mértékének és irányának ismeretében megállapítható, hogy egy 
iparági bétára építő helytelen diszkontrátával elutasított, rossznak 
ítélt projekt könnyen lehet valójában pozitív értékű, illetve kisebb (ál-
lami) támogatás esetén is megvalósítandó befektetési projekt. Az ok 
egyszerű: egy jól diverzifikált befektető ezeket a projekteket kocká-
zatmentesnek érzékeli, tehát számára ezek megtérülése már kisebb 
hozamok esetén is elégséges lehet; szemben azokkal a befektetők-
kel, akik nem tartanak jól diverzifikált portfóliót és emiatt felesleges 
kockázatot vállalnak.

Elemzésünkben csak villamos energiát vagy földgázt megtakarí-
tó és csak fűtési, illetve hűtési energiahatékonysági projekteket vizs-
gáltunk, kilenc európai országban. Eredményeink, megközelítési 
módunk azonban vélhetően kiterjeszthetők más energiahordozókra 
és más típusú energiafelhasználásra is. Az utóbbira jó példa a köz-
világítás is: mivel az e célú villanyfogyasztás konstansnak tekinthe-
tő, ezért korrelálatlan mind a piaci portfólióval, mind a villanyárral, 
tehát itt is a kockázatmentes hozamot kapnánk eredményül. Egy 
másik vonatkozás a piaci portfólió tartásának feltételezése, melynek 
kapcsán globálisan diverzifikált befektetőket tételeztünk fel. Andor 
és szerzőtársai [2] vizsgálata alapján arra következtethetünk, hogy 
egy lokálisan jól diverzifikált portfóliót (pl. BUX index) tartó befek-
tetőre is igazak lehetnek megállapításaink. Továbbá, jóllehet csak 
kilenc országra végeztünk elemzést, de az eredmények vélhetően 
bármely országra igazak, lévén igazak olyan jelentős gazdaságokra, 
mint Németország és Franciaország. Így a tőkeköltséget nem kell 
országkockázati prémiummal kiegészítenünk. (Az országkockázatról 
részletesebben lásd a [1, 3, 6] irodalmakat.) Hangsúlyozzuk, hogy 
az ebben a bekezdésben elmondottak csak hipotézisek, amik kor-
rekt alátámasztásához további vizsgálatok szükségesek.

Finanszírozási kérdések

Gyakori, hogy a projekteket nem tisztán saját tőkéből, hanem akár 
jelentős részben idegen forrásból, jellemzően hitelből, finanszíroz-
zák. Emellett gyakran állami támogatást is lehet szerezni a pro-
jekthez, ami történhet pl. összegszerűen vagy kamatkedvezmény 
formájában. Ebben a részben a bevonható idegen források típusát 
leszűkítjük a hitelekre és áttekintjük, hogy a (részleges) hitelfinanszí-
rozás milyen hatással van a projekt értékelésére.

Tárgyalásunkban abból az alapfeltételből indulunk ki, hogy a hi-
tellel való finanszírozás a teljesen saját tőkéből való finanszírozás-
hoz képest nem befolyásolja a (finanszírozási oldal nélkül szemlélt) 
projekt értékét. (Ennek az egyszerűsítő feltételnek az indoklását 
lásd [3]-ban.) Másként mondva, a hitelfinanszírozás nem változtat 
sem a projekt, mint üzleti tevékenység pénzáramain, sem azok koc-
kázatán. Hitelfinanszírozás esetén tehát csak annyi történik, hogy a 
projekt által termelt pénzáramok egy részét kamatok és tőketörlesz-
tés formájában a hitelezők kapják meg, és csak a maradék megy 
a tulajdonosokhoz. Az elméleti levezetéseket (lásd szintén [3]-ban) 
mellőzve is könnyen belátható, hogy alacsony hitelarány esetén 
a hitelnek kockázatmentesnek kell lenni, hiszen a pénzáramokból 
szinte biztosan kielégíthetők ezen követelések, van kellő „fedezet”. 
A hitelek kockázata ugyanakkor nem lehet nagyobb, mint a projekt, 
mint üzleti tevékenység kockázata – abban az életszerűtlen eset-
ben, amikor teljesen hitelből finanszírozott lenne egy projekt, tehát 
a pénzáramai teljes mértékben a hitelezőket illetnék, ők viselnék a 
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1. ábra. Jelenérték-alulbecslések különböző növekvő annuitások és 
2% helyett 5%-os diszkontráta alkalmazása esetén
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pénzáramok minden kockázatát is. Továbbfolytatva a pénzáramok 
szétosztásának gondolatát megfogalmazhatjuk, hogy egy projekt 
NPV-je is kettéoszlik tulajdonosi (E) és hitelezői (D) NPV-re:         

(6) 

A projekt NPV-je úgy adódik, hogy a projekt teljes pénzáramait 
diszkontáljuk a projekt egészének kockázatosságához illeszkedő tő-
keköltséggel. A tulajdonosi és hitelezői NPV-k pedig a projekt pénz-
áramainak tulajdonosokra és hitelezőkre eső részeinek azok kocká-
zatosságához illeszkedő tőkeköltséggel diszkontált értékei. Fontos 
hozzátenni, hogy a projekt megvalósításáról a tulajdonosok döntenek, 
tehát akkor és csak akkor megvalósítandó a projekt, ha NPVE > 0, 
tehát a tulajdonosok várhatóan gazdasági profitra tesznek szert.

Egy következő elemzési alapkő, hogy tökéletes tőkepiacot fel-
tételezve a tőkepiaci tranzakcióknak, így a hiteleknek is zérus kell, 
hogy legyen az NPV-je. (Ez belátható úgy is, hogy ha a hitelnyújtá-
sért kellően sokan versenyeznek, akkor a kamatokat egészen addig 
szorítják le, amíg a gazdasági profit eltűnik.) Tehát – tökéletes tőke-
piacot feltételezve – egy projekt NPV-jét teljes mértékben a tulajdo-
nosok kapják, másként mondva NPVD = 0 és így NPVE = NPVprojekt. 

Itt jegyezzük meg, hogy a korábbi fejezetekben mi a projekt, mint 
üzleti tevékenység tőkeköltségét becsültük meg, hiszen a pénzára-
mokat nem bontottuk szét tulajdonosi és hitelezői komponensekre. 
Az NPVprojekt tehát a projekt teljes pénzáramainak kockázatmentes 
hozammal diszkontált értéke esetünkben, ami hatékonyan árazott 
hitelekkel egyben a tulajdonosi NPV is. Hangsúlyozzuk továbbá, 
hogy mivel esetünkben a projektért, mint üzleti tevékenységért el-
várt hozam a kockázatmentes, és mivel a hitelek elvárt hozama nem 
lehet kisebb, mint a kockázatmentes, ezért az a speciális helyzet 
áll elő, hogy a fűtési/hűtési energiahatékonysági projektekhez nyúj-
tott hitelek – függetlenül attól, hogy azok a források mekkora részét 
teszik ki – kamatának a kockázatmentes hozamnak, azaz évi reál 
kb. 2%-nak kell lenni (megint hangsúlyozva, hogy tökéletes tőkepiac 
esetén).

Ezek után térjünk rá azokra az esetekre, amikor a hitelek nem 
„jól” árazottak, azaz a tőkepiac nem tökéletes. Ilyen például a ked-
vezményes kamatozású hitel, ami éppen attól kedvezményes, hogy 
a piac egyébként magasabb kamatot követelne meg érte. Előfor-
dulhat ugyanakkor olyan eset is, hogy a kamatok magasabbak a 
tökéletes piacon kialakultnál. Mindkét esetben NPVD nullától eltérő: 
kedvezményes kamatok esetén negatív, hiszen a hitelező úgymond 
olcsóbban adja a hitelt, mint amennyiért kellene neki; magasabb 
kamatok esetén pedig drágábban, tehát számára az egy pozitív 
NPV-jű tranzakció. Energiahatékonysági projektek esetén eredmé-
nyeink fényében mindkettővel találkozhatunk. Egyrészről pl. az ál-
lam nyújthat a kockázatmentes hozamnál kisebb kamatra hitelt, ami 
kedvezően hat a tulajdonosi NPV-re. Másrészről, ha a bank nem 
úgy értékel, mint mi, akkor a kockázatmentesnél magasabb kamatot 
is megállapíthat, ezzel rontva a projekt tulajdonosok felé jelentke-
ző gazdaságosságát. Visszaidézve a (6) egyenletet látható, hogy 
előfordulhat, hogy egy egyébként negatív NPV-jű projekt tulajdonosi 
NPV-je a kedvezményes hiteleknek köszönhetően pozitív, és fordít-
va, egy egyébként pozitív NPV-jű projektet annyira leront a drága 
hitel, hogy a tulajdonosi NPV negatívvá válik. Bármilyen hitellel is le-
gyen dolgunk, az általunk vizsgált fűtési/hűtési energiahatékonysági 
projektekhez nyújtott hitelek „korrekt” ára a kockázatmentes hozam. 
Az NPVD-t tehát úgy határozhatjuk meg, hogy az adott hitelkonst-
rukció pénzáramait a kockázatmentes hozammal diszkontáljuk. Ezt 

levonva az NPVprojekt-ből – ami a projekt teljes pénzáramainak koc-
kázatmentes hozammal diszkontált értéke – megkapjuk a tulajdono-
si értéket, NPVE-t, ami ha pozitív, akkor (és csak akkor) a beruházás 
megvalósítandó.

Összefoglalás

Cikkünkben arra mutattunk rá, hogy a villamos energiát vagy föld-
gázt megtakarító energiahatékonysági projektek tőkeköltségének a 
kockázatmentes hozamot kell alapul venni. A gazdaságossági elem-
zésben alkalmazott diszkontrátának tehát kb. 2%-nak kell lenni éves 
és reálértelemben, függetlenül attól, hogy a beruházó háztartás vagy 
vállalkozás. A gyakorlatban gyakran használatos iparági béták ehhez 
képest indokolatlanul és akár jelentősen is alulbecsülhetik az ilyen 
projektek jelenértékét. Eredményeink fényében a korábban elutasí-
tott, rossznak hitt projektek lehet, mégsem azok, továbbá nem kell 
annyi (állami) támogatás sem, mint azt korábban gondoltuk. Eredmé-
nyeinkből következik továbbá, hogy az ilyen projekthez nyújtott hitelek 
sem lehetnek drágábbak, mint évi kb. 2% reálkamat. Ezen kívül meg-
állapításaink vélhetően igazak a világ bármely országában futó más 
energiahordozókra építő energiahatékonysági projektekre is.
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Különböző típusú napelem rendszerek1 
gazdasági vizsgálata 
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Több fajta napelem technológiát dolgoztak ki különböző alapanyagok 
alkalmazásával a szoláris energia hasznosítására. A különféle típusú 
napelemek hatásfok értékei jelentősen befolyásolják a műszaki para-
métereket, aminek hatására nagyban változnak egy beruházás mutatói. 
A cikk elején röviden ismertetem a piacon jelenleg elérhető napelem 
technológiákat, azok előnyeivel-hátrányaival. Egy behatárolt telephe-
lyet alapul véve meghatároztam a műszaki paramétereket különböző 
mérettartományokban. Ezeket összehasonlítottam beépített teljesítőké-
pesség, termelhető villamos energia, földgáz- és szén-dioxid megtaka-
rítás szempontjából. A kapott eredményeket felhasználva gazdaságos-
sági elemzést végeztem a számolt műszaki paraméterek változataival, 
eltérő támogatási rendszert és gazdasági környezetet feltételezve. Az 
értékek fajlagosítását követően összehasonlítottam ezeket. Az cikk 
során ismertetem és értékelem a kapott eredményeket és kitérek a 
számolt mutatók gyakorlati alkalmazhatóságára és hasznosságára.1

*
Numerous types of photovoltaic technologies have been developed us-
ing different materials to utilize solar energy. The efficiency values of var-
ious types of solar cells significantly influence the technical parameters, 
which cause a major change in the project indicators. In the beginning 
of the article, I briefly describe solar cell technologies available on the 
market, with their advantages and disadvantages. Based on a restricted 
site, I determined the technical parameters in ranges of sizes. I compared 
these according to installed capacity, produced electricity and the sav-
ings of natural gas and carbon dioxide emission. Using the obtained re-
sults, I carried out economic analysis based on variations of the technical 
parameters assuming different support schemes and financial environ-
ments. After standardizing the values, I compared these. During the ar-
ticle, I discuss and appreciate the obtained outcomes and I describe the 
practical relevance and usefulness of the calculated results.

* * *

A megújuló energiák közül az egyik fő terület a napenergia hasznosítá-
sa. A jelen cikkben ezen belül is a közvetlen villamos energia termelésére 
alkalmas, fotovillamos rendszerekkel foglalkozok. Különböző alapanyagú 
technológiákat dolgoztak ki erre a feladatra, amelyek nagy része a piacon 
is elérhető, a részesedésüket az 1. ábra mutatja be.

1  Lektorálta Dr. Gács Iván, PhD. A szerzőnek a KLENEN ’12 konferencián, 
Mátraházán, 2012. március 8-9-én elhangzott előadása.

A piacot 92%-os részesedéssel uralja a kristályos szilícium napelemek 
három változata: egykristályos (Cz-Si – a gyártási technológiát feltaláló 
lengyel tudós, Czochralski után elnevezve), polikristályos (multi-Si) és sza-
lagtechnológia (Si-szalag). Ezen belül a polikristályos technológia aránya 
folyamatosan növekszik, míg az egykristályos ezzel egyetemben csökken. 
A szalagtechnológia aránya nem jelentős. Az 1980-as évek végétől a vé-
kony réteg napelemek aránya folyamatosan csökken. A kadmium-telluridon 
(CdTe) és a kalkopiriteken (például a réz-indium-diszeleneid, CIS) alapuló 
napelemek részesedése 1% alatti. A periódusos rendszer III-V. csoportjá-
nak elemei is jó alapanyagot adnak a napelemek gyártásához, jó abszorp-
cióképességük és majdnem ideális sávszélességük miatt. Magas hatásfok 
értékeket lehet elérni ezekkel az anyagokkal, azonban piaci versenyképes-
ségükhöz még intenzív kutatási tevékenységre van szükség, ezért ezekkel 
csak érintőlegesen foglalkozok. A piacon jelenleg kapható napelem típusok 
laboratóriumi és a gyártásban elért hatásfokait foglalja össze az 1. táblá-
zat. Látható, hogy a laboratóriumban elért hatásfokok rendre felülmúlják 
a gyártásban elért értékeket. Ez azt mutatja, hogy a gyártástechnológia 
fejlesztésében még jelentős potenciálok vannak, amelyek kiaknázása az 
előállító cégek fejlesztési tevékenységének a feladata.

Szembeötlő lehet a széles választék, azonban mint az 1. ábrán is lát-
hattuk, a piac jelentős részét a szilícium kristályos napelemek uralják. Ez 
várhatóan a következő évtizedekben nem is fog nagyon változni, a többi 
típus alkalmazhatósága csak speciális részterületekre korlátozódik.

Kristályos szilícium napelemek
A legfontosabb alapanyag a szilícium, amit a napelemek gyártásán túl már 
régóta használnak a kohászatban, nagy tisztaságú formában a mikroelekt-
ronika és elektronika fontos alapanyaga. Éppen ezért nagy előnye, hogy 
ismert, jól kidolgozott a gyártási technológiája, nagy mennyiségben áll 
rendelkezésre és a környezettel is összeegyeztethető. A fentiek miatt az 
erre épülő napelem típusok már régóta ismertek és sokéves tapasztalatok 
állnak rendelkezésre, mind a késztermék és a gyártás területén. Ennek is 
köszönhető, hogy tömegtermelésben is jó hatásfokot tudnak elérni, amit 
a készülék üzemideje során stabilan tud hozni. Azonban hátránya, hogy 
nagy mennyiségű, nagy tisztaságú szilíciumra van szükség, ami megnöveli 
a költségeket.

Egykristályos napelemek
A kerek szilíciumkristályokat Czochralski eljárással növesztik (Cz-Si). A len-
gyel tudósról elnevezett eljárás lényege, hogy nagy tisztaságú, félvezető 

1980 1985 1990 1995 2000
0%

20%

40%

60%

80%

100%

Si - szalag
polikristályos - Si

Cz - Si

vékony rétegSi - szalag

1. ábra. A különböző napelem technológiák piaci részesedés
(Forrás: PSE, Freiburg, Németország)

Típus Laboratóriumi
hatásfok, %

Gyártott hatásfok, 
%

egykristályos-Si
polikristályos-Si
EFG-Si (szalag)
a-Si (egyrétegű)
a-Si / mikroc-Si
CdTe
CIS
GaInP/GaInAs/Ge

24,7
19,8
16,7
12,7
14,5
16,5
18,4
31,3

15..18
13..16
11..14

7
12,5

7
6,5..10
27..28

1. táblázat. Különböző napelem típusok hatásfok értékei [1]
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minőségű szilíciumot (csupán néhány ppm a szennyezés) megolvasztanak. 
Egy kristálymagból kiindulva, lassan kihúzva növesztik a forgó olvadékból. 
A hőmérséklet gradienseket a forgatás és kihúzás sebességével pontosan 
szabályozva nagy egykristályt lehet létrehozni. Akár 30 cm átmérőjű, egy 
méter hosszú kristályt is létre lehet hozni. Ezt a kerek kristályt ezután négy-
zetes oszlopokra vágják, majd egy fűrésszel kb. 0,3 mm vastagra szelete-
lik. Ezek a kiindulási szeletek 1..10 Ωcm fajlagos ellenállásúak. Ezután a 
p- vagy n-típusú szennyezést bór-, illetve foszforforrás diffúziójával hozzák 
létre. Ezt követően a fémkontaktusok elhelyezése és az antireflexiós réteg 
kialakítása van még hátra. Előnyük az ilyen típusú celláknak, hogy üzemi 
gyártásnál is jó hatásfokot lehet elérni, viszont a gyártása költséges.

Polikristályos napelemek
Ha az olvadt szilíciumot a fentebb említett körültekintés nélkül hagyják le-
hűlni, akkor durva szerkezetű anyagot kapunk. Ebben a milliméterestől a 
centiméteres nagyságig találhatóak szilíciumkristályok, ezért nevezzük ezt 
multikristályos, vagy polikristályos szilíciumnak. Az elemgyártás további 
lépései megegyeznek az egykristályos szilíciumokkal. A szeleteléses eljá-
rásnak hátránya, hogy nagy a vágási veszteség, akár az 50%-ot is elérheti.

A gyengébb alapanyag miatt alacsonyabb hatásfokot eredményez ez 
a technológia (1..2%-kal kisebb az egykristályoshoz képest), azonban az 
olcsóbb gyártás miatt az iparban inkább ez terjedt el.

Szilícium szalag napelemek
A nagy vágási veszteségek csökkentésére többfajta technológiát dolgoztak, 
ezek közül az egyik legjobban kidolgozott az EFG módszer (Edge-defined 
Film-fed Growth). Ennek keretében az olvadt szilíciumból egy grafit formán 
keresztül egy sokszögletű csövet húznak, amelyet majd lézerrel vágnak 
négyzetes oszlopra. Az így kapott kristálystruktúra a polikristályoshoz ha-
sonlít, az egykristályos szemcsék elrendezésével. Ehhez az eljáráshoz fe-
leannyi szilícium szükséges és a polikristályoshoz hasonló hatásfokot lehet 
elérni.

Amorf szilícium napelemek
Az 1980-as évek elejétől fejlesztik az amorf szilícium napelemeket. Előnye, 
hogy nagy felületen vonnak be szilíciummal olcsó hordozóanyagot. A ku-
tatási és fejlesztési erőfeszítések ellenére a technológia mai lehetőségei 
még mindig korlátozottak. Az amorf szilíciumból igen vékony (1-2 μm) réteg 
elegendő a nagy abszorpciós együtthatója miatt. Gyártása szilán gázból 
(SiH4), plazmaülepítéssel történik. A hordozóanyag ebben az esetben is ol-
csó nátronüveg, mivel az ülepítés alacsony hőmérsékleten történik. Az így 
létrehozott réteg alapvetően semleges, azonban bór- illetve foszfor hozzá-
adásával p- és n-típusúvá tehető. A gyártás szempontjából viszonylag köny-
nyű a nagy felületű bevonás és kevés alapanyag szükséges hozzá. Ezzel a 
technológiával már megvalósíthatóak a többrétegű napelemek, amelyekkel 
sokkal előnyösebb hatásfokot lehet elérni és stabilabbak is, a gyártási költ-
ségük viszont nagyon magas. Ezek lényege, hogy különböző anyagokat 
kombinálva az elem eredő sávszélessége növelhető, ezzel mintegy szé-
lesebb spektrumot  lefedve a beérkező sugárzás nagyobb hányadát lehet 
hasznosítani, így a hatásfok jelentősen növelhető.

Gallium-arzenid (GaAs) és ezzel kapcsolatos napelemek
A gallium-arzenid (GaAs) sávszélessége ideális a Nap spektrumának az 
elnyeléséhez, emiatt ennek a legnagyobb a hatásfoka az egyrétegű félve-
zetők közül. Fontos előnye még, hogy a periódusos rendszer III-V. csoport-
jának elemei közül elég sok áll rendelkezésre különböző sávszélességek-
kel, amelyek ötvözhetők. Ez azt jelenti, hogy nagyon magas a kombinációk 
száma, ami nagy optikai és villamos tulajdonságok variációjához vezet. 
Ezen tulajdonságok miatt ezek az elemek adják a legjobb alapanyagot a 

többrétegű elemek gyártásához, amelyeknek a hatásfoka a 35%-ot is meg-
haladhatja. A III-V. csoport elemeiből készült napelemek vékonyréteg ele-
mek, mivel a nagy abszorpciós együttható miatt kicsi a behatolási mélység. 
Azonban ezeket nem lehet olcsó hordozó közegen növeszteni jó minőség-
ben. Jó rétegek csak GaAs vagy germánium egykristályos hordozórétegen 
növeszthetők, úgynevezett epitaxiális eljárással (kristály növesztése egy 
másfajta kristályfelületen). Ez viszont nagyon megemeli a költségeket, ami 
miatt csak speciális eszközökben használják ezeket az anyagokat, mint 
például űrtechnológiában vagy koncentrátoros rendszerekben. 

Kadmium telluridon (CdTe) alapuló napelemek
A periódusos rendszer II-VI. csoportjainak elemeit hasznosító napelemek 
közül a CdTe az egyetlen alapanyag, amelyből készült napelemek iránt 
ipari érdeklődés van. Ennek az oka, hogy a gyártása viszonylag egyszerű 
és számos technológiát fejlesztettek ki rá. Ezek közül a közeli szublimáció 
maradt meg. A kadmium közismerten veszélyes, mérgező elem. Számos 
tanulmány készült a PV modulokban lévő kadmium egészségügyi ártalmat-
lanságáról, mivel a beépített kadmium a napelem belsejében jól szigetelt 
állapotban van, még az üveg fedőlap törése esetén sem lép kapcsolatba a 
levegővel. A CdTe szerkezet stabil és nem válik ki a környezeti hatásokra. 
Ennek ellenére a lakossági elfogadottság messze sem garantált, ez nyil-
vánvalóan visszaveti az elterjedésben. Bár az elérhető hatásfok akár 10% 
körüli is lehet, és a gyártási költségeket még tovább is lehetne csökkenteni, 
számos gyártó úgy döntött, hogy a fenti hátrányai miatt nem foglalkozik 
ezzel a technológiával.

A kalkopiriteken alapuló napelemek
A kalkopiritek (réz-ferroszulfid) a periódusos rendszer I.-III.-VI2 csoportja-
inak az elemeiből állnak. Az I. oszlop (pl. réz), a III. oszlop (pl. alumíni-
um (Al), gallium (Ga), vagy indium (In)) és a VI. oszlop (kalkogenidek, pl. 
szelénium (Se) vagy kén (S)) elemeiből alkotott ötvözetek félvezetők, és 
előnyös fotovillamos tulajdonságokat mutatnak. Ezek közül talán a legis-
mertebb a réz-indium-diszelén (CuInSe2 vagy CIS) polikristályon alapulók, 
amit 1983 óta gyártanak. A gyártási költségük azonban még magas és bi-
zonytalan, hogy a célként kitűzött értékre le tudják-e vinni. Ennek ellenére 
már a piacon vannak 10..11%-os hatásfokkal.

Műszaki paraméterek meghatározása
A főbb műszaki paraméterek meghatározását az igényfelméréssel kell kez-
deni. Mivel összehasonlító elemzés készítése volt a cél, ezért azt tételez-
tem fel, hogy a termelt villamos energiát a rendszerre tápláljuk és értékesít-
jük. Az ebből származó bevételt vettem később a gazdaságossági elemzés 
alapjául. A vizsgálatokhoz egy Budapesthez közeli telephelyet (pl. Budaörs) 
választottam, mivel így az irodalomban könnyen fellelhető sugárzási érté-
kekkel dolgozhattam és feltételezhettem kellő méretű rendelkezésre álló 
szabad területet. A sugárzási értékeket a [2] forrásbólvettem. A gyakorlat-
ban két lehetőség állhat fent: az első, hogy telepítéskor meghatározott tel-
jesítmény-tartományhoz kell területet keresni; a másik pedig, hogy adott 
méretű terület áll rendelkezésre, és annak a beépítése a cél (például egy 
meglévő ipari létesítménynél). A munkában mindkét esetet megvizsgáltam.

Rögzített teljesítmény esetén
Ekkor 50, 500 és 1000 kW-os beépített teljesítményre végeztem el a vizs-
gálatokat. A különböző napelem cellák hatásfokait nem reprezentatívan az 
egyrétegű amorf-szilíciumot (7%), az EFG szalagtechnológiájú szilíciumot 
(12,5%), az egykristályos szilíciumot (16,5%) és a gallium-arzeniddel kap-
csolatos (27,5%) napelemeket vettem alapul. A különböző hatásfokokra 
kapott 2. táblázatban szereplő felület méreteket az alábbi összefüggéssel 
kapjuk meg:
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A=(P·1000)/(p·ηPV)                     (1)
ahol:
A: napelemek felülete, m2

P: méretezési teljesítmény, kWe

p: teljesítmény-sűrűség, W/m2

ηPV: pedig a napelem hatásfoka, 

A termelt villamos energiát könnyedén lehet számolni a beépített 
teljesítményből és a területre jellemző napsütéses órák számából, amit 
jelen esetben τ=1991 h/év-nek vettem. Az eredményeket, és a kinyerhe-
tő villamos energiára vonatkoztatott földgáz- és CO2-megtakarításokat 
a 3. táblázat foglalja össze.

Rögzített terület esetén
A gyakori teljesítmény-méretezés mellett könnyen elképzelhető olyan eset 
is, hogy egy ipari létesítmény adott négyzetméternyi kihasználatlan terü-
lettel rendelkezik, és erre szándékozik telepíteni napelemes rendszert. Az 
alapösszefüggések természetesen megegyeznek, de mégis más megköze-
lítést igényel. A területek méreteihez, a könnyebb összehasonlítás érdeké-
ben az előző részben meghatározott amorf-Si-hoz tartozó 7%-os hatásfo-
kot vettem fel. Így most nem 50, 500 és 1000 kW-os rendszerekről, hanem 
~5000, ~50 000, ~100 000 m2-es rendszerekről lehet beszélni. Nyilván a 
módszer miatt a 7%-os esetnél megegyező értékeket fogunk kapni. Rögzí-
tett terület esetén, az (2)-es egyenletben meghatározott módon számolható 
a teljesítmény. Az eredményeket a 4. és 5. táblázatban foglaltam össze.

P=(p·A·ηPV)/1000                   (2)
ahol:
P: méretezési teljesítmény, kWe

p: teljesítmény-sűrűség, W/m2

A: napelemek felülete, m2

ηPV: a napelem hatásfoka, 1

Értékelés
A különböző napelem-típusok vizsgálata a hatásfokok változtatásával járt 
együtt, ami értelemszerűen befolyásolta a kapott eredményeket. Növekvő 
hatásfok a rögzített teljesítmény értékek mellett csökkentette a szükséges 
alapterületet, amelynek lényeges hatását a következő fejezetben vizsgá-
lom. A termelhető energia értelemszerűen nem változik adott teljesítmény-
tartományokban. Rögzített alapterület esetében pedig nyilvánvalóan a 
hatásfok növelése a méretezési teljesítmény növekedését eredményezte. 
Ezzel együtt értelemszerűen nőtt a termelhető villamos energia is, mivel a 
választott helyszín miatt a sugárzási értéket és a napsütéses órák számát 
nem változtattam. Érdekes megfigyelni a földgáz- és szén-dioxid megtaka-
rítási értékeket. Nagyságrendekkel elmaradnak a célul kitűzött országos 
megtakarítási értékektől. Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a kis ener-
giasűrűség miatt csak kis léptékkel lehet haladni ezzel a technológiával. 
Tisztában kell lenni, hogy nem ezekkel a rendszerekkel fogjuk elérni a dön-
tő értékeket a megtakarításainkban.

Gazdaságossági elemzés
A műszaki paraméterek meghatározása után gazdaságossági elemzést 
lehet végezni, amihez ismerni kell a bevételi- és kiadási oldalt. A költség-
haszon elemzés során alkalmazott két jellemző mutatószám a nettó jelen-
érték és a belső megtérülési ráta, jelen munkában is ezekkel dolgoztam.

Bevétel és kiadás
A bevétel értékek meghatározására a [3] cikket vettem alapul, amiben 
nemzetközi kitekintést nyújtanak a szabadon álló, napenergián alapuló 
rendszerek villamos energia átvételi áraira (Németország, Ausztria, Cseh-
ország, Szlovénia, Szlovákia). Ezek mellett a korábbi magyarországi tari-
faárakat is tekintetbe véve a gazdaságossági elemzést 30, 60, 80 és 120 
Ft/kWh-s átvételi árakra végeztem el, nagyságrendileg szimulálva a külön-
böző országok támogatási környezetét. A kiadási oldalon terület nagysá-
gától független üzemeltetési költségnek felügyeletet – egy kutyás éjszakai 
őr árát –, területtel változó költségnek pedig négyzetméter arányosan, 
karbantartás és segédanyagok – pl. mérések, mosás –, illetve egyéb költ-
ségeket vettem fel. Az értékek nagyságrendjét tapasztalati számok adták, 
amit a 6. táblázat foglal össze. 

A beruházási költség bizonytalanságai miatt a vizsgálatokat úgy végeztem, 
hogy szétválasztottam a két (rögzített terület és teljesítőképesség) telepíté-
si változatait. Két külön esetben vizsgáltam a különböző napelem típusokra 
adódó műszaki paraméterek értékeit és az ezekből adódó eltérő évenkén-
ti pénzáramokat. Számításaim során 0,5%-os degradációval és 8%-os 
kalkulatív kamatlábbal dolgoztam.

2. táblázat. Felületigény különböző teljesítmény-tartományoknál

3. táblázat. Számolt műszaki paraméterek

Szükséges méret, m2 Teljesítmény-tartomány, kWe

Cella hatásfoka, % 50 500 1000

7
12,5
16,5
27,5

4946
2770
2098
1259

49 463
27 699
20 984
12 591

98 927
55 399
41 969
25 181

τ=1991 h/év
Teljesítmény-tartomány, kWe

50 500 1000

Kinyerhető villamos energia, MWh/év 100 996 1991

Földgáz megtakarítás, m3 18 173 181 734 363 469

CO2 megtakarítás, t 34 340 680

5. táblázat. Számolt műszaki paraméterek #2

Cella 
anyaga

Terület, m2

4946 49 463 98 927

Földgáz 
megtak., 

m3

CO2 
meg-
tak., t

Földgáz 
megtak., 

m3

CO2 
meg-
tak., t

Földgáz 
megtak., 

m3

CO2 
meg-
tak., t

7
12,5
16,5
27,5

50
89
118
196

100
178
235
391

500
893
1179
1964

996
1778
2347
3911

1000
1786
2357
3929

1991
3555
4693
7822

4. táblázat. Számolt műszaki paraméterek #1

Cella 
hatás-
foka, %

Terület, m2

4946 49 463 98 927

Telj. 
tart., 
kWe

Kinyer. 
vill.-en., 
MWh/év

Telj. 
tart., 
kWe

Kinyer. 
vill.-en., 
MWh/év

Telj. 
tart., 
kWe

Kinyer. 
vill.-en., 
MWh/év

7
12,5
16,5
27,5

50
89
118
196

100
178
235
391

500
893
1179
1964

996
1778
2347
3911

1000
1786
2357
3929

1991
3555
4693
7822

6. táblázat. Költségek különböző napelem felületre [5]
Költségek

Beépített teljesítőképesség, kWe
Terület, m2

Felügyelet, MFt/év
Karbantartás, segédanyagok, MFt/év
Egyéb költség, MFt/év

50
4946
4,5
0,2
0,1

500
49 463

4,5
1,6
0,8

1000
98 927

4,5
3,2
1,7
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Elemzés módszertana
Az eltéréseket a napelem típusokból adódó hatásfok különbségek, rögzí-
tett terület mellett az eltérő teljesítőképesség és az ebből adódó termelhető 
villamos energia; rögzített teljesítmény-tartomány esetén pedig az eltérő fe-
lület értékek adták. Ezek a különbségek a pénzáramokon belül vagy bevé-
teli, vagy a felületarányos költségekben jelentek meg. A telepítési költséget 
nem kíséreltem meg meghatározni, hanem 15 éves megtérülés mellett egy 
küszöbértéket határoztam meg rá. A fentebb említett pénzáramok ismereté-
ben, 20 éves projekt időszakot feltételezve, ha 15 év alatt megtérül, akkor 
az utolsó öt év termelése már haszonként könyvelhető el, tehát a beruházás 
felkeltheti a befektetők érdeklődését. Ezen elvekből kiindulva NPV|15=0-ra 
kerestem célértéket a beruházási költségre. A kapott megengedhető beru-
házási költség a teljesítőképességre fajlagosítva egy küszöbszámot ered-
ményezett. Gyakorlatilag ez egy megengedhető fajlagos beruházási költség 
érték, aminél ha kevesebből, vagy ugyanannyiból kihozható a beruházás 
– akár vissza nem térítendő támogatás segítségével is –, akkor 15 év alatt 
megtérül és 20 éves működést feltételezve még 5 évig hasznot termel.

Rögzített teljesítmény-tartomány alapján

A 2. ábrán látható a megengedhető fajlagos beruházási költség alaku-
lása különböző teljesítmény-tartományok és átvételi árak függvényében. 
Ebben az esetben a különböző hatásfokú cellák átlagát vettem, mivel kö-
zel azonos eredmények jöttek ki. Tekintve, hogy a teljesítmény-tartományok 
megegyeznek, így a termelt villamos energia és az ebből adódó bevétel is. A 
négyzetméterfüggő változó költségek pedig arányaiban eltörpülnek emellett 
– ez húzta volna szét a mezőnyt. A diagramon látható, hogy kis teljesítőké-
pesség és alacsony, 30 Ft/kWh-s átvételi ár esetén negatív értéket kapunk 
a megengedhető fajlagos beruházási költségre. Ez azért fordulhat elő, mivel 
ebben az esetben a rendszer nem termeli ki az őrzés költségét sem, azon-
ban az is látható, hogy 60 Ft/kWh-s átvételi ár esetén már átbillen a pozitív 
tartományba. Az 500 és 1000 kW teljesítmény-tartomány esetén nem látszik 
jelentős eltérés a megengedhető fajlagos beruházási költségek tekintetében.

Rögzített terület alapján

Hasonló tendencia figyelhető meg a 3. ábrán is, csak a kisebb a méret-
tartomány esetén arányaiban nem akkora a lemaradás. Rögzített felület 
esetén is átlagos értékkel számoltam, ami ugyan alacsony átvételi ár ese-
tén nagy hibát visz a számításba, azonban nagyobb árak esetén a megen-
gedhető fajlagos beruházási költségek összetartanak. Ezt a változást szin-
tén a fajlagos költségekkel lehet magyarázni, mivel minél több a bevétel, 
annál kisebb jelentőséggel bírnak a méretfüggő költségek. Ebben az eset-
ben sem látható jelentős eltérés a nagyobb méretű rendszerek esetében.

Kamatláb változása

A következőkben a megengedhető fajlagos beruházási költségek érzé-
kenységét vizsgáltam a kalkulatív kamatláb függvényében. Az eredménye-
ket a 4. ábrán foglaltam össze. Ennek az volt a célja, hogy látható legyen, 
milyen ingadozásokat okoz a piaci környezet változása, bizonytalansága. 
Látható, hogy bizonytalanabb piaci környezetben (magasabb kalkulatív ka-
matláb esetén) kisebb fajlagos beruházási költséget bír el a beruházás, míg 
nyugodt, biztosabb gazdasági helyzetben magasabbat is. A bizonytalanabb 
gazdasági helyzet, nagyobb arányú költség-növekedést eredményez, mint 
a biztonságosabb. Közel kétszeres az eltérés a fajlagos megengedhető 
költségben iránytól függően. 

Összefoglalás
Az elvégzett számítások során eredményül kapott megengedhető fajlagos 
beruházási költségek gyakorlati haszna, hogy összevetve egy adott áraján-
lat fajlagos beruházási költségével kiadódik, hogy a beruházás 15 éven belül 
megtérül-e (NPV|15 kisebb vagy nagyobb, mint 0). Másik alkalmazási lehe-
tősége, hogy adott gazdasági környezetből (kalkulatív kamatláb, átvételi ár) 
kiindulva adódik, hogy mekkora erőművet kell építeni ahhoz, hogy megérje 
befektetni. Ha megvan az erőmű méret, akkor meg lehet határozni, hogy 
a különböző típusú cellákból mekkora területre van szükség és ez alapján 
meg lehet kapni a szükséges vásárolandó telekméretet. Harmadik lehető-
ség, hogy adott telekméretnél és gazdasági környezetnél látszik a külön-
böző típusú cellák megengedhető fajlagos beruházási költsége, ha ez alatt 
meg tudjuk valósítani a beruházást, akkor gazdaságilag megéri. Bár a fenti 
optimista változatokban ez előfordulhat, jellemzően azonban az ilyen rend-
szerek vissza nem térítendő támogatásban részesülnek, amik jelentősen 
csökkenthetik a költségeket. Az 500 és 1000 kW-os teljesítmény-tartomány 
esetén nem látszik szignifikáns eltérés. Ez azt mutatja, hogy a befektetések-
nél érdemesebb 50 kW-osnál nagyobb rendszerekben gondolkozni, viszont 
ez a hasznosság nem lineáris. Az értékek összetartanak, további vizsgá-
latok tárgyát képezheti ennek az összetartásnak a leírása, pontosítása. 
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4. ábra. Megengedhető fajlagos beruházási költség alakulása a kalkulatív 
kamatláb függvényében (500 kWe, átlagos hatásfok)
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3. ábra. Megengedhető fajlagos beruházási költség alakulása 
különböző területek esetén
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különböző teljesítménytartományokban
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Hőhasznosítás CO2 hűtőközegű hűtőberendezéseknél1
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Az egyre szélesebb körben alkalmazott gépi hűtés jelentősen növeli 
a környezet hőterhelését a kondenzátorok hőkibocsátása miatt. A ha-
gyományos hűtőkörökben a kondenzáció alacsony hőmérsékletszintje 
miatt a kidobásra kerülő hő hasznosítása erősen korlátozott. Ha olyan 
körfolyamatot alkalmazunk, amelyben a felső nyomásszinten a hűtőkö-
zeg szuperkritikus állapotba kerül, az izotermikus kondenzáció helyett 
egy fokozatosan csökkenő gázhűtésre van szükség, ami lehetőséget 
ad arra, hogy a gázárammal ellenáramban valamilyen hőhordozót fel 
tudjunk melegíteni egy – az alkalmazásnak megfelelő – hőmérséklet-
szintre. Ilyen hűtőközeg, pl. a széndioxid, aminek további előnye, hogy 
nem mérgező, természetes anyag és üveggáz-hatása a freonoknál egy 
nagyságrenddel kisebb. Az előadás bemutatja a CO2 munkaközegű 
körfolyamatot és az ahhoz csatlakozó hőhasznosítási lehetőséget.1

*
The cooling plays significant role in the increasing of temperature 
of the atmosphere. Due to low temperature of the condensation at 
the traditional refrigerant the heat recovery of the rejected heat is 
highly limited. Using transcritical refrigeration cycle for CO2, the 
heat rejection process occurs above the critical point. This allows 
integration of cooling and heating processes on the higher level 
than the traditional refrigerant, and achieves higher temperature of 
heated medium. Since CO2 is a component of our atmosphere that 
is essential to life. Other principal benefits of CO2 are that it is a 
natural substance; it is cheap, readily available, not poisonous in 
any common concentration, and nonflammable. The presentation 
introduces the refrigeration cycle for CO2 and heat recovery of the 
rejected heat. 

* * *

A kereskedelmi hűtőrendszerek energiafelhasználása egy-egy kereske-
delmi egység esetén mára elérte azt a szintet, hogy az összes energia-
felhasználás egyik legjelentősebb tételévé vált. A felhasznált – döntően 
villamos energia – megtermelése és szállítása jelentős környezetterhelést 
jelent, amit tovább növel az alkalmazott hűtőközegek előállítása, kezelé-
se és használata során jelentkező környezetkárosítás. A berendezéseket 
alkalmazókon kettős a kényszer. Úgy kell környezetbarát technológiákat 
alkalmazniuk, hogy eközben az üzemeltetési költségek alacsonyan ma-
radjanak, a versenyképesség megtartása, vagy növelése mellett. A keres-
kedelmi, illetve hűtési rendszerekből mára a CFC gázokat gyakorlatilag 
kiszorították és folyamatban van a HFC és HCFC gázok korlátozása is. 
Ebből eredően a hűtéstechnikával foglalkozó szakembereket kiemelten 
foglalkoztatja hűtőközegek fejlesztése, illetve az ismert környezetbarát 
közegek alkal-mazásának kutatása. Az egyik ilyen környezetbarát hűtő-
közeg a széndioxid. A CO2 hűtőközegként való térnyerése több irányból 
is motivált és nyilvánvalóan, ha nem lennének kedvezőek az alkalmazás 
feltételei, nem is terjednének ezek a rendszerek. A továbbiakban a CO2 
hűtőközegű körfolyamatok hőhasznosítási lehetőségeivel foglalkozunk.

1 A szerzőknek a KLENEN ’12 konferencián, Mátraházán, 2012. március 8-9-én 
elhangzott előadása.

A szuperkritikus (transzkritikus) hűtőkörfolyamat 
lehetőségei a hőhasznosításban
A hagyományos hűtőkörfolyamatokban a hűtőközeg ugyan a kompresz-
szorban túlhevül, de a kondenzátorban hamar elveszti túlhevítési hőjét és 
a hőelvonás legnagyobb része állandó hőmérsékleten, a közeg kondenzá-
ciója során megy végbe. Ráadásul a hűtőkörfolyamat hűtési tényezője an-
nál nagyobb, minél alacsonyabb a kondenzátor hőmérséklet-szintje, mert 
ezzel csökkenthető a hűtőkompresszor nyomásviszonya is. Ilyen alacsony 
hőmérsékleten hőt hasznosítani csak nagyon speciális esetekben lehet.

Az 1. ábra bal oldali diagramja az ammónia t-h diagramját mutatja 
40 °C kondenzációs hőmérsékleten. Ezt a hőt akkor tudjuk hasznosítani, 
ha a hőfelvevő közeg hőmérséklete alacsonyabb a hőleadó közegnél.

Jól látható, hogy ezzel a közeggel 20 °C hőmérsékletű folyadékot vagy 
gázt, ellenáramban is, legfeljebb 30-35 °C hőmérsékletre tudunk melegíte-
ni. Ha viszont ennél magasabb, pl. 80 °C hőmérsékletre van szükségünk, 
akkor a rendelkezésre álló hőnek legfeljebb 20-22%-át tudjuk felhasználni, 
a többi hőt a kondenzátorban a szokásos módon kell elvonni és a környe-
zetbe kidobni.

Ha olyan körfolyamatot választunk, amelyiknél a hűtőközeg a komp-
resszió után szuperkritikus állapotba kerül, a hőelvonás már nem állandó 
hőmérsékleten történik. Így válik lehetővé, hogy a fokozatosan hűlő gáz 
(ellenáramban) fokozatosan melegítse a hőfelvevő közeget.

Az ábra jobb oldali diagramja a CO2 szuperkritikus lehűlését mutatja 
szintén 40 °C hőmérsékletig 100 bar nyomáson. Látható, hogy ezt a hűtést 
teljes egészében el tudjuk végezni egy olyan nem fázisváltó közeggel (pl. 
vízzel), amelyet 20 °C-ról 80 °C-ra kell melegíteni.

A hőhasznosítás korlátait az a feltétel határozza meg, hogy a hőt hasz-
nosító közeg hőmérsékletváltozását leíró görbének minden pontjában a 
lehűlő hűtőközeg hőmérsékletgörbéje alatt kell lennie [1]. Geometriailag 
ez a tartomány a hűtőközeg lehűlési görbéjét alulról érintő tartomány, amit 
különböző szempontok szerint jelölhetünk ki (2. ábra):

● a teljes hőmennyiséget szeretnénk elvonni: a hűtőközeg lehűlési 
görbéjének legalacsonyabb pontjából húzott érintő

● a lehető legmagasabb hőmérséklet elérése: a hűtőközeg lehűlési 
görbéjének legmagasabb pontjából húzott érintő

● egy adott hőmérsékletet kívánunk elérni: a hőmérséklettengelyen 
az adott hőmérséklet értékéből húzott érintő (ezt az esetet nem 
ábrázoltuk az ábrán)

1. ábra. Hőhasznosítási lehetőség ammónia és CO2 
hűtőközegű körfolyamatokban
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Az 1. táblázat a fenti korlátokat adja meg víz hőhasznosító közeg ese-
tére, a CO2 közeg 120-18 °C lehűlési tartományára. Az első három sor 
a teljes hőhasznosításra vonatkozik. A hőmérsékletkorlát az elméletileg 
(végtelen nagy hőcserélővel) elérhető értékeket jelenti, nyilván a valóság-
ban ennél legfeljebb egy Δt-vel alacsonyabb érték érhető el. A Δt legkisebb 
értékét a beruházási költség korlátozza. A táblázat legalsó sora azt mutat-
ja, mennyi az a legnagyobb vízmennyiség, amivel még elérhető a maximá-
lis hőmérséklet, azaz a 120 °C Δt-vel megközelíthető. Ebben az esetben 
azonban nem tudjuk a teljes hőt hasznosítani a pozitív hőmérséklettarto-
mányban. A szuperkritikus hűtőközeg lehűlési görbéje annál inább ki-
egyenesedik, minél messzebb vagyunk a kritikus ponttól, azaz minél 
nagyobb a nyomás. A nyomás (pontosabban a nyomásviszony) növelése 
viszont növeli a kompressziós munkát, azaz rontja a hűtőkörfolyamat hű-
tési tényezőjét. Ezért itt is törekedni kell az alacsony hőmérséklet-szintű 
hőhasznosításra úgy, hogy a kompresszió végnyomását csak a feltétlen 
szükséges mértékig növeljük.

A szuperkritikus körfolyamatok felső nyomásszintje általában lényege-
sen magasabb, mint a hagyományos hűtőköröké, ezért a hűtési tényezőjük 
rosszabb. Így megtakarítást csak akkor érhetünk el, ha a hőhasznosítással 
összekapcsolt folyamat összes energiafogyasztása kisebb, mintha külön 
állítottuk volna elő a hőt és a hidegenergiát.

Összehasonlításul egy ammónia közegű hűtőkörfolyamatot vizsgál-
tunk 0 °C elpárolgási és 30 °C kondenzációs hőmérséklet mellett. Átla-
gos körülmények között2, belső utóhűtővel ellátott folyamat esetén ennek 
a rendszernek a hűtési tényezője3 ε=5,317. Egy szintén 0 °C elpárolgási 
hőmérsékletű, 120 bar felső nyomásszintű CO2 közegű körfolyamat hűtési 
tényezője ε=2,229. Az ammóniás hűtő mellett azt a hőigényt, amit a CO2-
es hűtőgéppel fedezni tudunk, külön kazánban kell előállítani. Az össze-
hasonlításhoz a kazán hatásfokát 90%-ra vettük fel (teljesítménytényező 
1,11). Az összehasonlító adatokat a 2. táblázatban foglaltuk össze. A jobb 
hűtési tényező miatt a CO2 közegű hűtőgép villamosenergia-fogyasztá-
sa nagyobb az ammóniás gépénél, az összes primerenergia-fogyasztás 
azonban lényegesen, 46,03%-kal kisebb a CO2-es berendezés javára. 

2   A körfolyamatok számításánál a Cool Pack nemzetközileg elfogadott szoftvert használtuk. 
3   A hűtési tényezőt a nemzetközi szakirodalomban COP-vel is jelölik.

Az energiaköltség-megtakarítás a villamos energia és a gáz energia-
árának arányától függ. A relatív megtakarítás:

ahol  Qk a kazán, PNM3 az ammóniás kompresszor, PCO2 pedig a CO2-
es kompresszor teljesítménye, aE és aQ pedig a villamos energia, illetve a 
hő ára. A képletbe a teljesítményeket kW-ban, a villamos energia egység-
árát Ft/kWh-ban, a hőárat Ft/MJ-ban kell behelyettesíteni. Esetünkben 30 
Ft/kWh villamos és 3 Ft/MJ hőár mellett a költség-megtakarítás 36,78%.

A megtakarítás erősen függ a hőhasznosító rendszertől. Minél alacso-
nyabb hőmérsékletszintű hőhasznosítást tudunk megvalósítani, annál ki-
sebb lehet a CO2 kompresszor végnyomása, azaz annál nagyobb a hűtési 
tényezője és így kisebb a villamos energia fogyasztása.

Tovább nő a variációs lehetőség, ha többféle hőhasznosítási lehetősé-
get összekapcsolva lépcsőzetesen tudjuk a hőt kihasználni.

Szén-dioxid munkaközegű áruházi hűtőrendszer hőhasznosítással 
A hűtőkörfolyamat paramétereit állandónak feltételezzük, de megkülön-
böztetünk téli és nyári üzemet. Feltételezzük, hogy télen a komprimált 
gázt 20 °C hőmérsékletig vissza tudjuk hűteni, míg nyáron a visszahűtés 
csak 30 °C-ig lehetséges. A nagynyomású oldalon három nyomásszintet 
vizsgálunk. A körfolyamat paramétereit a 3. táblázat mutatja. A táblázat 
adatait 70% kompresszorhatásfokkal számoltuk, a többi hő- és nyomás-
veszteséget elhanyagoltuk.

Fűtési célú hőhasznosítás
Téli időszakban kézenfekvő a gázhűtőben elvont hőt fűtésre és haszná-
lati melegvíz termelésre hasznosítani. Kiszerkesztve a gázhűtő t-h diag-
ramját, megállapítgatjuk, hogy ha elegendően nagy HMV igényünk van, a 

2. ábra. A hőhasznosítás korlátainak kijelölése

1. táblázat. A hőhasznosítás korlátainak kijelölése

1. táblázat. A hőhasznosítás korlátainak kijelölése

2. táblázat. A hőhasznosítás összahasonlító adatai

CO2 nyomás, bar 90 100 110

Összes hasznosítható hő, kJ/kg 307,67 302,54 297,10

Minimális vízmennyiség az összes hő 
hasznosításához, kg/kg 1,253 1,051 0,923

Az összes hő hasznosításával meg-
közelíthető hőmérséklet, °C 73,76 83,87 92,9968

Max. vízmennyiség, ha a max. hő-
mérsékletet szeretnénk elérni, kg/kg 0,6099 0,5865 0,5676
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hőhasznosításnak nincs korlátja, ha a vizet legfeljebb 15 °C-ról 55 °C-ra 
kell melegíteni, akár a teljes hőelvonás felhasználható vízmelegítésre. Fű-
tési célú hőhasznosításnak korlátot szab a visszatérő víz hőmérséklete, 
ami nem lehet magasabb, mint a CO2 gáz hőmérséklete. A további számí-
tásoknál 55/45 °C hőfoklépcsőjű fűtést tételeztünk fel. Ezekkel a paramé-
terekkel még radiátoros fűtés is üzemeltethető.

A 3. ábra 90 bar nyomású gázhűtőre mutatja be a szerkesztési mód-
szert a 4. ábrának megfelelő kapcsolás feltételezésével. (Feltételezve, 
hogy fűtés és HMV igény és termelés is van.) 

A 3. ábrán az azonos hőmérsékletszinteken történő hőelvonás ösz-
szevontan jelenik meg. A hasznosítható hőt átszámítottuk 1 kW hűtőtelje-
sítményű hűtőkörfolyamatra is. Így pl. 90 bar gázhűtő nyomáson, ha csak 
fűtésre történik a hőhasznosítás, akkor 0,55 kW fűtési teljesítményt tudunk 
legfeljebb kitermelni. Ha csak HMV melegítésre használjuk a hőt, folya-
matos üzemnél 1 kW hűtőteljesítménnyel 1 nap alatt 742 liter melegvizet 
lehet termelni. 

A 4. ábrán bemutattunk egy lehetséges szabályozási elképzelést 
is, hiszen mind a fűtési, mind a HMV termelési igény változhat, amit a 
kiegészító léghűtéssel vagy hűtőtoronnyal kell kiegyenlíteni úgy, hogy a 
CO2 gáz minden esetben vissza legyen hűtve 20 °C-ra. A 4. táblázat to-
vábbi, 100 és 110 bar nyomásra is mutatja a számított eredményeket.

Hűtési célú hőhasznosítás
Nyáron a gázhűtő hőjének egy részét felhasználhatjuk szorpciós hűtőgé-
pek üzemeltetésére. Az abszorpciós berendezésekhez szükséges 80 °C 
feletti hasznosítható hőmérséklettartomány viszonylag kicsi, ezért elsősor-
ban adszorpciós hűtőgépekkel számolhatunk, ahol még 75/65 °C fűtési 
hőmérséklettel is tudunk üzemelni.

Az adszorpciós hűtőgép a légtechnikai rendszerek hűtésébe tud be-
segíteni. Az adszorpciós hűtőgép fűtővize nem tudja a CO2-es kör gázhű-
tőjét a megkívánt 30 °C-ra visszahűteni, ezért itt is, mint a fűtési rendszer-
nél, kiegészítő hűtésre van szükség. Szerencsés esetben a kiegészítő 
hűtést adhatja a HMV termelés is. Bizonyos esetekben azért, hogy elérjük 
az 55 °C véghőmérsékletet, a HMV termelés mennyiségének rovására 
még a kiegészítő hűtést is be kell építeni. Az 5. ábra egy példa adataival 
mutatja be a hűtési célú hőhasznosítás hőmérsékletviszonyait.

A példában a HMV termelés hőmérséklet-tartománya 55/15 °C, míg a 
kiegészítő hűtés hőmérséklet-tartománya 33/28 °C. Ezért a HMV termelés 
folyamatát meg kell szakítani, hogy párhuzamos ágon a kiegészítő (léghű-
tő) hűtést be lehessen iktatni. Az ábra szerinti megoldást a 6. ábra szerinti 
elvi sémával lehet megvalósítani.

3. ábra. A hasznosítható hőmennyiségek kiszerkesztése

5. ábra. A hűtési célú hőhasznosítás hőmérsékletviszonyai 
HMV termeléssel és kiegészítő hűtéssel

4. ábra. Hőhasznosítás a fűtési rendszerben

6. ábra. A hűtési célú hőhasznosítás egy lehetséges 
megvalósításának elvi sémája

 

CO2 HŰTŐGÉP

HMV

Fűtés

HMV

hidegvíz
Léghűtő v.
hűtőtorony

4. táblázat. 1 kW hűtőteljesítményű hűtőkörfolyamatból hasznosíthatő hő

CO2 nyomása bar 90 100 110

csak fűtésre kW/kW 0,550 0,740 0,920

csak HMV-re (m3/nap)/kW 0,741 0,757 0,777

 

Adszorpciós
hűtőHMVHMV

Hűtűtorony

CO2 HŰTŐGÉP

kondenzátor
33 °C

28 °C

30 °C



22 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   53. évf. 2012. 3. szám

Balikó S., Csata Zs., Zsebik A.: Hőhasznosítás CO2 hűtőközegű hűtőberendezéseknél

Megjegyezzük, hogy a bemutatott megoldással az elméletileg elérhe-
tő legnagyobb hőhasznosítás biztosítható. Lehetséges, hogy a gazdasá-
gossági kritériumok miatt el kell hagyni egy vagy két hőcserélőt is, akkor 
viszont vizsgálni kell az esetleg kieső hasznos hő mértékét is.

Az 5. táblázat olyan hőhasznosító kör elérhető paramétereit tartal-
mazza, amelyben az adszorpciós hűtő hajtásának hőmérsékletszintje 
75/65 °C, a rendelkezésre álló hűtővíz 33/28 °C-os, és az adszorpciós 
berendezés hűtési tényezője 0,56. Látható, hogy a legnagyobb hűtőtel-
jesítményt a gázhűtő 110 bar-os nyomásszintjénél érjük el, viszont az 
egységnyi kompresszorteljesítménnyel elérhető legnagyobb hűtőteljesít-
ményt a 90 bar nyomáshoz tartozó értéknél érjük el.

Összefoglalás
A nagyobb kereskedelmi létesítményekben jelentős hőenergia kerül ki a 
környezetbe a technológiai és komfort célú hűtések kondenzátoraiból. 

A technológiai célú hűtés gyakorlatilag alig függ a külső hőmérséklettől, 
így a hőveszteség is egész évben jelentkezik.

Ha olyan hűtőközeget választunk, amelynél a felső nyomásszinten a 
hőelvonás a szokásos 25-40 °C-nál magasabb hőmérsékletszinten törté-
nik, az elvont hő nagyrésze, esetleg teljes mennyisége is hasznosítható. 
A szén-dioxid hűtőközeg számos egyéb kedvező tulajdonsága mellett az 
ilyen szuperkritikus körfolyamatok megvalósítására is alkalmas.

A felhasználható hő mennyiségét a CO2 gáz hűlésének hőmérséklet-
viszonyai határozzák meg, ezért a hasznosítás lehetőségeit az ún. pinch-
point módszerrel vizsgáltuk. 

A hulladékhővel használati melegvizet gyakorlatilag minden esetben 
készíthetünk, viszont a legtöbb kereskedelmi létesítményben nincs olyan 
mértékű HMV fogyasztás, hogy ezt a lehetőséget kihasználjuk. Ezért meg-
vizsgáltuk a téli fűtési és a nyári hűtési célú hőhasznosítást is.

Megállapítottuk, ha van rá igény a vizsgált nyomástartományba, télen 
1 kW technológiai célú hűtőteljesítmény leadásával 0,55-0,92 kW fűtési 
teljesítményt termelhetünk, nyáron pedig 0,188-0,316 kW komfort célú hű-
tőteljesítményt állíthatunk elő. 

Bár mind a téli, mind a nyári hőhasznosításban nő a hasznosítható 
hő a gázhűtő nyomásának növelésével, az alapkörfolyamatra azonban ez 
kedvezőtlen, mert a CO2 közegű körfolymatban a gázhűtő nyomásának 
növelésével a kompresszorteljesítmény nő, a fajlagos hűtőteljesítmény 
pedig ennél lényegesen kisebb mértékben nő.

Irodalom
[1] Balikó S.: Veszteségfeltárás és hőhasznosítás, BME Mérnöktovább-

képző Intézet, Budapest, 1996.
[2] Cool Pack – A Collection of Simulation Tools for Refrigeration, Techni-

cal University of Denmark, 1998-2001.

5. táblázat. A CO2 közegű kör 1 kW hűtőteljesítményére vonatkozó 
fontosabb paraméterek hűtési célú hőhasznosítás esetén

Gázhűtő nyomása bar 90 100 110

Hűtésre használható hő kW/kW 0,336 0,463 0,565

HMV-re használható hő kW/kW 1,064 1,085 1,022

Max. HMV-termelés m3/nap 0,550 0,567 0,528

Kiegészítő hűtés kW/kW 0,122 0 0

Adszorpciós hűtőteljesítmény kW/kW 0,188 0,259 0,316

Összes hűtés kW/kW 1,188 1,259 1,316

Bevitt kompr.teljesítmény kW/kW 0,517 0,555 0,586

Össz. hűtés/kompresszor 
teljesítmény kW/kW 2,299 2,269 2,246

Az Energetikai Szakkollégium immáron negyedik 
alkalommal rendezte meg, a középiskolások ener-
getikai témájú tanulmányi versenyét. Ebben az év-
ben 206 háromfős csapat mérte össze tudását. 

A verseny három fordulóból állt. Az első forduló 
2012. február 6-án kezdődött. A csapatok számára 
három hét állt rendelkezésre, hogy online kitöltsék 
a www.eszk.org-ra feltöltött tesztsort. A feladatok 
többsége általános energetikai jelenségekre, alkal-
mazásokra, tényekre kérdezett rá, de voltak közöt-
tük képfelismerős, valamint számolós feladatok is. 

Az első fordulóból, pontegyenlőség miatt, 29 
csapat jutott be a második fordulóba, amelynek le-
bonyolítása ismét az interneten zajlott. Itt azonban 
a csapatoknak a rendelkezésre álló két hét alatt két 
komolyabb számolási feladatot kellett megoldaniuk, 
valamint két kisebb esszé megírása volt a feladat. Az 
egyik tanulmány témája a jövő motor hajtóanyagai 
volt, a másik fogalmazásnál az Energetikai Szakkol-
légium által megadott szavak felhasználásával kel-
lett egy energetikához kapcsolódó esszét írniuk. Az 
értekezéseket az Energetikai Szakkollégium felkért 
pártoló tagjai, korábbi szakkollégisták javították.

Az első két forduló eredményei alapján a legjobb 
10 csapat került a döntőbe, amely 2012. április 20-án 

az Elektrotechnikai Múzeumban került megrendezés-
re. A döntőben a csapatoknak különböző feladatokat 
kellett megoldaniuk. A példák között voltak hőtani 
és villamosságtani számolós feladatok, kísérletma-
gyarázás, esettanulmány. A két leghosszabb feladat 
a második fordulóban megírt esszé megvédése, és 
egy vita volt. 

Az esszéket szakmai zsűri előtt kellett bemutatni, 
majd a csapattagoknak a zsűri tagjai által feltett kér-
désekre kellett válaszolniuk. A zsűri tagjai: Dr. Zsebik 
Albin (BME-BPMK), Kimpián Aladár (BME), Ladányi 
József (BME), Kovács Ferenc (MOL ZRt.) és Tatár-
Kis Gábor (Budapesti Erőmű ZRt.) 

A vita témája Magyarország hosszútávú ener-
giastratégiája volt. A csapatok között különböző 
energiahordozók (atomenergia, földgáz, szén, meg-
újuló energiaforrások), valamint a Magyar Állam 
képviselete lett kisorsolva. A csapatoknak a kihúzott 
szereplők üzleti érdekét képviselve kellet érvelni. Kis 
felkészülési idő után a csapatok egy-egy képviselője 
ült a vitaasztalhoz, ahol a többi csapat képviselőjével 
vitázott. A bírálók a vitában elhangzó érvek szakma-
iságát és az előadói készséget pontozták. Az ered-
ményhirdetésre délután 16.30-kor került sor. A három 
forduló alapján az első helyezett a nagyváradi Radon 

Róka csapat lett. (csapattagok: Dudás Ádám, Bor-
bély Ruben, Molnár Zsolt) Nyereményük 3 darab Dell 
netbook. Második helyezett csapat a Szupercsapat 
lett. (Csapattagok: Vági Petra, Pethő Alex, Marton 
Gergely) Nyereményük 3db Kindle Touch e-book 
reader. A harmadik helyet a Watt's sons csapat nyerte 
el. (csapattagok: Fekete Zsófia, Balogh Mihály, Varga 
Benedek) 

Idén is díjaztuk azt az iskolát, amely a legtöbb, az 
első forduló alapján legjobb 25%-ba tartozó csapatot 
delegálta. Ez alapján az iskolák díját, egy projektort, 
a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium nyerte. 
A verseny nagyon jó hangulatú volt, reméljük, hogy 
ezt nem csak a szervezők, de a versenyzők is így 
gondolják. Köszönjük a versenyzőknek és felkészí-
tő tanáraiknak a több hónapos szorgalmas munkát. 
Bízunk benne, hogy a verseny által szerzett ismere-
teiket kamatoztatni tudják további tanulmányaik majd 
munkájuk során. Várjuk jelentkezésüket az egyete-
mekre, majd az Energetikai Szakkollégiumba.

Ezúton is gratulálunk a dobogós és a többi 
döntőbe jutott csapatnak!

Lovász Líviusz
Energetikai Szakkollégium tagja

lovasz.liviusz@eszk.org

Energetikai Szakkollégium 
Tanulmányi verseny 2012
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Hogyan csökkenthetjük a gázszámlánkat? 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázpari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu

Figyelünk-e a gázszámlánkra? A téli tetemes gázszámlák láttán 
eszünkbe jut-e, hogy lehetne a gázszámla kisebb is, ha néhány ta-
karékossági intézkedést hoznánk? Nem kell otthon fázni, nem kell 
lényegesen megváltoztatni a gázfelhasználást, csak érdemes néhány 
dologra figyelni. Mit tehetünk semmi költséggel, vagy egy kis költ-
séggel, és nagyobb beruházással, lényegesen csökken-e a gázszám-
lánk?

Költség nélküli teendők: 
a földgáz használati szokások megváltoztatása

Napi fűtési menetrend
Minden ember eldöntheti, hogy a lakásban milyen hőmérsékleten érzi jól 
magát. A hőmérsékletet a különböző helyiségekben természetesen más-
képp állíthatjuk be: alváshoz, vagy a kisgyermek rendszeres tartózkodá-
sára szolgáló helyiségben más-más a hőmérséklet. A fázósabbak a  rend-
szeres tartózkodás helyiségében a 20 °C feletti hőmérsékletet szeretik, 
mások beérik 18…19 °C-kal is. Jó tudnunk azt, hogy Magyarországon az 
átlagos fűtési időszakban a belső hőmérséklet átlagosan 1 °C-kal csök-
kentése mintegy 6% fűtési költség megtakarítást eredményez. Igaz ez az 
átlag a 18…25 °C közötti hőmérséklet tartományra. Vegyük lejjebb a lakás 
hőmérsékletét, öltözzünk a csökkentett hőmérsékletnek megfelelően. Ha 
tartósan nem vagyunk otthon, akkor a fűtést alacsonyabb hőmérsékletre 
állítjuk. Néhányan úgy gondolják, hogy a távollét idejére a szokásos hő-
mérsékletet akár 10 °C-kal is csökkentik, majd ha hazaérnek, akkor egy 
erőteljes felfűtéssel visszaállnak a szokásos hőmérsékletre. Éjszakára is-
mét csökkentik a hőmérsékletet. Ez a módszer nem biztos, hogy gáz meg-
takarítást eredményez, de van egy pár órányi kellemetlen hideg érzetünk 
a hazatéréskor, a szinte sugárzóan hidegnek érzett falak és bútorok mi-
att. Javasoljuk inkább a  huzamosabb távollét időtartamára a 3…5  °C-os 
hőmérséklet csökkentést a szabályozón, ezzel elkerülhetjük a hazatérés-
kor a teljes terheléses felfűtést és az átmeneti hideg érzetet, ugyanakkor 
megtakaríthatunk pár százalék gázt. Ha csak két-három órára megyünk 
el otthonról, akkor nem érdemes a hőmérséklet állítgatással foglalkozni.

Ma már minden lakásfűtő készülékhez és állókazánhoz csatlakozik 
hőmérsékletszabályozó, népszerű nevén termosztát. Ez a szabályozó 
elem biztosítja, hogy a helyiség hőmérséklete kis változási  tartományon 
belül állandó legyen. A takarékos földgáz felhasználáshoz jó megjegyezni 
azt, hogy a gyakori és 2...3 °C-t meghaladó szabályozó tekergetés sok 
pénzbe kerülhet. Néhány év használat után nem árt a termosztát beállítási 
értékeit egy hagyományos hőmérővel ellenőrizni. 

Este húzzuk össze a függönyt, csukjuk be a zsalugátert, engedjük le a 
redőnyt. Sok hőt takaríthatunk meg ezzel.

Szellőztetés
A napi fűtés optimalizálásához tartozik a szellőztetés eddigi szokásának 
átgondolása is. Vannak, akik az alapos, az egész lakást átöblítő kereszt-
huzatos szellőztetést naponta többször is elvégzik, és vannak olyan laká-
sok is, ahol szinte egyáltalán nem szellőztetnek. Mivel a lakott lakásban 
a személyek által kilélegzett szén-dioxid és vízgőz, a lakásban tartózko-
dással együttjáró különböző szaganyagok a közérzetet lényegesen be-

folyásolják, a rendszeres szellőztetésre szükség van. Ha gáztűzhelyet is 
üzemeltetünk, akkor a tűzhely égéstermékét is mielőbb a szabadba kell 
juttatni, mivel még a gyári beállítású tűzhely esetén is az égéstermékben 
mindig van – ha nyomokban is – szén-monoxid. 

A téli szellőztetés akkor megfelelő, ha a levegőcsere alkalmával leg-
alább a helyiség légtömegének 50%-át cseréljük, de a bútorzat, a beren-
dezési tárgyak, a falak felületi hőmérséklete nem csökken 1…2 °C-nál na-
gyobb mértékben. A szellőztetésre minden időjárás mellett szükség van.

Az energiatakarékosság szempontjából az intenzív, gyors átöblítéses 
szellőztetést javasoljuk a huzamos tartózkodásra szolgáló helyiségekben, 
fél percig, egy percig, kétóránként. Az alvás céljára szolgáló helyiséget 
elalvás előtt célszerű hasonló intenzív módszerrel szellőztetni. Azoknak a 
gázkészülékek, amelyek az égéshez szükséges levegőt a helyiségből ve-
szik fel, a levegő ellátását a gázellátás tervezője által meghatározott esz-
közökkel kell biztosítani. Egy szokásos méretű kéménybe kötött falikazán 
óránként legalább 30 m3 levegőt igényel, de egy négyégős tűzhely levegő 
igénye is lehet óránként 12 m3. A betervezett levegőellátó-rendszert nem 
szabad megváltoztatni, működőképességéről gondoskodni kell. 

Melegvíz használati szokások
A melegvíz felhasználási szokásainkat gondoljuk végig! Ha személyenként 
naponta átlagosan 100…110 liternél több vizet használunk fel, akkor ideje 
változtatni néhány szokásunkon. A zuhanyozás a finom melegvizes tele 
kádban üldögélés helyett nem olyan élvezet, de akár harmadára is csök-
kenhet a felhasznált energia. A folyóvizes mosogatás víz- és hőpazarlást 
jelent, helyette meg lehet szokni a medencés mosogatást, ami akár fele 
energiát emészt fel.

Sok háztartásban építettek ki keringetett melegvíz ellátást. Ennek a 
rendszernek vitathatatlan előnye, hogy a vízvételi helyen azonnal meg-
jelenik a forróvíz, nem kell előzetesen (sok) vizet kiengedni. Energiafel-
használás szempontjából a keringetett melegvíz ellátás drága megoldás, 
mert a keringető szivattyú áramfelvétele mellett a melegvíz hálózat állandó 
hővesztesége is többletköltséget jelent. Ha hosszabb ideig nem leszünk 
otthon, akkor ki is lehet kapcsolni a melegvíz keringetést. 

Főzés – sütés minél kevesebb gázzal
Számtalanszor ég a tűzhely égője, és még csak a főznivaló előkészítésén 
fáradozunk. Az is előfordul, hogy a lábas mérete és a gázláng teljesít-
ménye nem illeszkedik egymáshoz. Mindenki tudja, hogy ha a főzéshez 
kuktát, vagy gyorsfőző edényt használunk, akkor akár negyedére is csök-
kenhet a főzési energia igény.

Az eltömődött gázégőt a tűzhelyen mi magunk is ki tudjuk tisztítani, 
ezzel elkerülhetjük, hogy elégetlen gáz kerüljön a légtérbe. Figyeljünk a 
főzési szokásainkra, sok energiát takaríthatunk meg.

Gyújtóláng és tárolós vízmelegítő kikapcsolása
Amikor már biztosan nem fogunk fűteni, akkor a konvektort, a falikazánt 
teljesen kapcsoljuk ki, a gyújtóláng se fogyasszon nyáron gázt.

Ha a fűtési időszakon kívül több napra elmegyünk otthonról, akkor a 
gázkészülékek gyújtólángját ki lehet kapcsolni. A kicsi gyújtóláng naponta 
elfogyaszt kb. 380 liter földgázt, és garantáltan feleslegesen. Ugyancsak 
kikapcsolható a tárolós vízmelegítő fűtése és gyújtólángja, ha a hazaté-
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résünkkor tudunk várni pár órát a vízmelegítő felfűtéséig. A 100 literes 
vízmelegítő a hőntartáshoz nyáron is felhasznál naponta legalább 0,5 m3 
földgázt.

A komfortérzet szerepe
Minden egészséges ember érzi, hogy a fűtési időszakban a fűtött tér pára-
tartalma a közérzetet befolyásolja. A lakásban télen a relatív páratartalom 
50..80% között szokott lenni, ha nem gondoskodunk kiegészítő párologta-
tásról. Ebben a páratartalom tartományban a relatív hőérzetünket be lehet 
csapni, ugyanis 5%-kal magasabb relatív páratartalom mellett az 1 °C-kal 
alacsonyabb hőmérséklet ugyanolyan közérzetet ad, mint a szárazabb le-
vegő és a  magasabb hőmérséklet. A relatív páratartalmat az egészséges 
lakók esetében nyugodtan emelhetjük 80%-ra, vagy akár fölé is, és ezzel a 
belső tér hőmérsékletét csökkenteni lehet. A megemelt páratartalom mel-
lett a szellőztetési ajánlásainkat azért még be lehet tartani.

Megtakarítások kis költséggel

Gázkészülék karbantartás
A télen sorozatosan jelentkező szén-monoxid mérgezések felhívják a fi-
gyelmet arra, hogy az elhanyagolt gázkészülék, a szabálytalan szerelés, 
a gondatlan gáz használat, a hibás kémény mérgezést okozhat, akár em-
beréletet is követelhet. Minden gázkészüléket időnként karban kell tartani. 
A karbantartást évente szakemberrel célszerű elvégeztetni, különösen az 
elektronikával is ellátott berendezéseknél. Ajánljuk, hogy a gázkészülék 
szakszervizét hívják ellenőrzésre, karbantartásra. A készülék beállított 
üzemi jellemzői a használat során  elhangolódhatnak, ez pedig szinte min-
den esetben a földgáz egy részének el nem égéséhez vezet. A használat 
során szennyeződött gázkészülék akár 30%-kal is több földgázt fogyaszt, 
mint a kitisztított, jól beállított. A kéménybe kötött, vagy a turbo készülék-
nél az égéstermék az elégetlen földgázzal együtt a szabadba távozik, de 
a tűzhely, a tárolós vagy a kis vízmelegítő esetében a szén-monoxidot 
és földgázt is tartalmazó égéstermék a gázkészülék helyiségében marad, 
szerencsétlen esetben ebből még súlyos baleset is lehet.

Minden helyiségben szabályozott hőmérséklet
Nem kell minden helyiségben azonos hőmérsékletet tartani. Nem nagy 
beruházással a radiátorokra szabályozható szelepeket szereltethetünk, 
ezzel az egyes helyiségek hőmérsékletét eltérő, de időben állandó értéken 
lehet tartani. A nem használt helyiségekben elegendő a fagymentesítést 
biztosító minimális fűtés is.

Nyílászárók réseinek betömése
A szabadra nyíló régi ajtók, ablakok záró felületeinek illeszkedése mel-
lett a megfelelő tömítés hiányában a légcsere olyan nagy lehet, hogy a 
réseken akár a lakás fűtésére használt energia fele is eltávozhat. Nincs 
szükség arra, hogy a lakást ezeken a réseken keresztül szellőztessük. 
Nem nagy beruházás ezeket a nyílásokat eltömíteni: erre a célra különbö-
ző jól tapadó, és tömítő szalagok, zsinórok kaphatók. Nem kell semmilyen 
szakértelem ahhoz, hogy elvégezzük ezt a kis, de komoly megtakarítást 
eredményező munkát.

A nyílászárók tömítése mellett a gázkészülékek levegő ellátásáról a 
gázellátási terven előírt módon gondoskodni kell!

Hőtükör fólia
Nem kerül sokba, de nagyon hasznos a konvektor, a radiátor mögé hőtükör 
fóliát felragasztani. Ha ez a hőtükör fólia még pár milliméter vastag hőszi-
getelő anyagra (szivacsra) is van ragasztva, akkor ezzel a hőszigeteléssel 
a radiátornak a helyiségbe leadott hőjét akár 5%-kal is növelhetjük. 

Nagyobb ráfordítás = nagyobb megtakarítások

Gázkészülék csere
A gázkészülék gyártók állandóan fejlesztik a termékeiket. A fejleszté-
sek a biztonságosabb működés mellett a hatásfok emelésére is irányul-
nak. A 15...20 évvel ezelőtt felszerelt gázkészülékünk helyett ma akár 
10...15%-kal magasabb hatásfokú készüléket is vásárolhatunk.

A lakásfűtő készülék cseréjénél sokan ajánlják a kondenzációs készü-
lék választását. Mielőtt meghozzuk ezt a döntést, érdemes a fűtési rend-
szerünket lehetőleg épületgépész mérnökkel átnézetni, mert a kondenzá-
ciós kazánt nem ajánljuk bármilyen meglévő fűtési rendszerhez.

Épület hőszigetelése, nyílászáró csere
Sajnos, igazából el sem indult a kormány 2010-ben elég hangosan meg-
hirdetett lakás hőszigetelési, energiatakarékossági programja, amely 
eredményeként évente akár 100 ezer lakásnál is el lehetett volna érni 
legalább 40% éves energia megtakarítást. Akik saját erőből vállalják a 
lakás külső hőszigetelését és a nyílászárók cseréjét, azoknak ajánlunk 
néhány dolgot:

● a hőszigetelést legalább 10 cm vastag szigetelő anyaggal végez-
zék,

● ne maradjon ki a padlás hőszigetelése sem,
● érdemes áldozni a drágább nyílászárókra, amelyek 1,0 W/(m2K) 

alatti hőátbocsátási tényezővel rendelkeznek,
● szakemberrel terveztessék meg a hőszigetelt, jól záródó nyílászá-

rók mellett a  lakás szellőztetését,
● ellenőrizzék (szakemberrel ellenőriztessék) a gondos kivitelezést.
Bár nőnek a földgázárak, a hőszigetelés-nyílászáró csere sem lesz 

olcsóbb, a beruházás az energia megtakarításból kb. 10 év alatt térül meg.

Megújuló energiahordozók használata

Átállás fa-, széntüzelésre
Sokan döntöttek úgy, hogy a gázfűtést részben-egészben fa- vagy széntü-
zelésre váltják. Néhány dolgot meg kell gondolni a végleges döntés előtt:

● hely kell a kazánnak (a por miatt nem lehet a lakótérben) és a 
tüzelőnek,

● a tüzelőt előre kell megvenni és kifizetni,
● munka van a tüzelő behordással, aprítással, és maga a fűtés is 

időt, fáradozást igényel,
● költség az új kazán és a fűtési rendszer átalakítása,
● a főzésre, a vízmelegítésre a gázt azért célszerű továbbra is hasz-

nálni.
Ezekkel a hátrányokkal együtt valóban kisebb fűtési számlánk lehet.

Napkollektor, hőszivattyú
Néhány ezer háztartásban telepítettek napkollektort a melegvíz termelés 
és a fűtés kiegészítésére. A napkollektorral – reális költségeken belül – a 
lakás teljes fűtési és melegvíz termelési hőigénye nem elégíthető ki, de 
valódi segítséget ad a gázszámla csökkentésében. Vigyázni kell a nap-
kollektor kiválasztásánál, különösen legyünk óvatosak a piaci átlagnál ol-
csóbb napkollektorok esetében. Aki nem tud elérni állami támogatást a 
napkollektor telepítéshez, az számoljon tíz év körüli megtérüléssel a mai 
gázárak és létesítési költségek mellett.

Pár száz lakásban már hőszivattyú is segít a fűtésben, a melegvíz 
termelésben. A legkorszerűbb hőszivattyúknál már 1 kWh bevitt (villamos) 
energiával akár több, mint 4 kWh energiát lehet kinyerni. Ezzel együtt a 
hőszivattyús rendszerek is tíz éven túl térülnek meg. Állami támogatás 
nélkül meg kell gondolni ezt a döntést.
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A nagyvárosok távfűtése ankét megnyitója1
 

Dr. Forgó László
okl. gépészmérnök, az ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának elnöke

Az1Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 1974-ben ünnepli 25 éves 
fennállását. Az ankét része az ezzel kapcsolatos jubileumi programnak. 
Az ankét rendezője az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hő-
szolgáltatási Szakosztálya, amely ugyancsak az idén ünnepli megalaku-
lásának 10 éves évfordulóját. Anélkül, hogy ezen évfordulók méltatására 
bővebben rátérnék, csupán annyit jegyzek meg, hogy mind az Egyesület, 
mind a Hőszolgáltatási Szakosztály működési területe iránti érdeklődés az 
utóbbi években jelentősen megnövekedett. Ezt az ankétot is olyan időpont-
ban tartjuk, amelyben az energetikával kapcsolatos kérdések mindennapos 
életünk előterében állnak. Napjainkban igen gyakran használjuk a „demo-
gráfiai robbanás”, továbbá az „energiaválság” és a „környezetvédelem” ki-
fejezéseket. Az előbbi motorja a korunkban tapasztalható rendkívül gyors 
ütemű fejlődésnek, az utóbbiak az ezzel járó nehézségek jellemzői. A mai 
ankét tárgya a nagyvárosok távfűtése és ezért az előbb idézett kifejezé-
seket csupán erre a témakörre kívánom korlátozni. A lakosság számának 
növekedése, különösen a nagy városok esetében, nem egyszerűen a régi 
alapokon tovább épülő arányos fejlődés irányában hat, hanem a városok 
egyes területein sűrű beépítésű nagy lakótelepek keletkeznek, hatalmas 
kiterjedésüknek megfelelően nagy energiaigénnyel. Ez a tervezők és épí-
tők részére sok új feladatot jelöl ki, amelyek közül a mai ankét kizárólag a 
távfűtés kérdéseivel foglalkozik és az energiaellátás, illetve a hőszolgálta-
tás más megoldási lehetőségei nem szerepelnek tárgysorozatán. Az egyes 
lakótelepek nagysága és hosszú távú tervszerű építése olyan kedvező 
lehetőséget nyújt nagy teljesítményű gazdaságos távfűtő berendezések 
létesítésére, amelyre korábban nem volt példa. Az „energiaválság” pedig 
világszerte fokozza a távfűtőrendszerek iránti érdeklődést, minthogy ezek 
a hőszolgáltatással kapcsolt villamosenergia termelés révén jelentős tüze-
lőanyag-megtakarítást tesznek lehetővé. Ugyanekkor a hőszolgáltató be-
rendezések korszerű kiképzésével a környezetvédelem követelményeit is 
messzemenően ki lehet elégíteni. Mindezek a körülmények alátámasztják 
a nagy távfűtő-berendezések létjogosultságát, de nem oszlatják el azokat a 
gondokat, amelyek a létesítésük feltételét képező igen jelentős anyagi esz-
közök előteremtésével járnak. Bár az előbb említett körülmények nyomásá-
ra a közeljövőben e téren is hatalmas előrelépés várható, mégis úgy vélem, 
hogy a villamosenergia-termeléssel kapcsolt hőszolgáltató rendszerek in-
dokolt mértékű kiépítése hazánkban mindaddig nem lesz megvalósítható, 
amíg a nem lebecsülendő beruházási költségek előteremtésével kapcso-
latos „szemlélet” alapvetően nem változik meg. Arra van ugyanis szükség, 
hogy a fűtőerőművek és távhőszolgáltató rendszerek létesítésének anyagi 
megalapozását az általuk elérhető közgazdasági eredmény alapján osszák 
fel, mégpedig a szolgál tátott hőteljesítmény, a villamosenergia-termelés és 
az energiahordozó-megtakarítás arányában. Mindez azonban csak akkor 
lehetséges, ha a hőszolgáltató erőművek a villamosenergia-ellátás orszá-
gos tervében a közhasznú erőművekkel egyidejűleg kerülnek elbírálásra. 
Ez esetben a hőszolgáltató erőmű beruházási költségei, ha megépítését 
elhatározzák, villamos teljesítőképességének arányában ugyanabból a 
forrásból fedezhetők, mint a közhasznú erőművek költségei. Hasonló alap-
elven határozhatók meg a többi költségviselők is. Ezzel a jelenleg legtöbb 
esetben áthidalhatatlan nehézségek, megoldódnak. Nem kívánom most 
ezt a kérdést tovább részletezni, csupán annyit jegyzek meg, hogy a hő-
szolgáltató erőművek beruházási költségeinek fedezetét a Szovjetunióban 
is hasonló alapelvek alkalmazásával biztosítják. Az energiagazdálkodás 

1 A cikk az Energiagazdálkodás XVI. évfolyamának 4. számában jelent meg.

hatékonyságának és a távfűtések gazdaságosságának növelésén számos 
hazai intézmény és szakember dolgozik, mégpedig két irányban: az egyik 
a távfűtő berendezések gazdaságos üzemeltetésének kérdése (megfelelő 
szabályozás, túlfűtések kiküszöbölése stb.), a másik a távfűtések gazda-
ságosabbá tétele korszerű üzemi berendezések alkalmazásával, esetleg 
alternatív energiahordozókkal való üzemeltetéssel stb. Vannak azonban 
olyan területek, amelyekkel – véleményem szerint – behatóbban és főleg 
a megvalósítás tekintetében eredményesebben kellene foglalkozni. Példa-
ként említhető nagy városainkban a keletkező háztartási és ipari hulladék 
hasznosítása, illetőleg elégetése. A szemétégetés egyébként nemcsak 
azáltal tesz energiahordozó-megtakarítást lehetővé, hogy a szemét fű-
tőértéke hasznosítható, hanem azáltal is, hogy a gyakran nagytávolságú 
szemétlerakó helyekre történő szállítás tüzelőanyag-felhasználását csök-
kenteni lehet. Egyes országokban foglalkoznak atomenergiával működő 
fűtőerőművek létesítésével is és nálunk is készültek ilyen tárgyú tanulmá-
nyok. Nyilvánvaló, hogy a mai ankéton mindezekről és az ezúttal még csak 
meg sem említett kérdésekről nem beszélhetünk, de az előadók személye 
biztosítékot nyújt arra, hogy érdekes és időszerű témákról fogunk hallani, 
továbbá a hozzászólások és viták számos fontos kérdést fognak megvilá-
gítani. Ebben az elvárásban nyitom meg ankétunkat.

Adatok a Budapesti Hulladékhasznosító Műről

Üzembehelyezés éve: 1982
Hulladékégetési teljesítmény: 350 000 t/év
Évenként a távhőszolgáltatásra kiadott hő: 400-450 TJ
Évenként a villamosenergia-rendszerbe kiadott villany: 70-95 GWh
Füstgáztisztítás: kizárólag por leválasztás elektrofilterrel

A felújítás éve: 2003-2005
Hulladékégetési teljesítmény: 420 000 t/év
Évenként a távhőszolgáltatásra kiadott hő: 520-560 TJ
Évenként a villamosenergia rendszerbe kiadott villany: 130-145 GWh
Füstgáztisztítás: 5 lépcsős korszerű rendszer

A felújítás eredményei:
● A Mű az új füstgáztisztító rendszerrel teljes mértékben megfelel a 

hazai és európai uniós környezetvédelmi előírásoknak
● Az új kazánkonstrukcióval és tüzelőberendezéssel jelentősen (kb. 

10%-kal) javult a kazánok hatásfoka és növekedett az üzemkészség
● A létesítmény megfelel az elérhető legjobb technika (BAT) követel-

ményeinek
● A Mű települési hulladék tüzelésével biztosítja éves szinten 54 000 

háztartás villamosenergia ellátását és 13 000 lakás távfűtését

Utószó: 
A Nemzeti Energiastratégiában fontos szerepet kap az anyagában 
már nem hasznosítható kommunális és ipari hulladékok hasznosítása, 
megújuló energiaforrásként a szigorú feltételek melletti hulladékégetés 
távhőtermeléssel való összekapcsolása. 
Vajon ki, mikor építi meg a II. hulladékhasznosító művet? 
Bécsben 4 van.
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„Rejtőzködő” szabadalmak Forgó László pályájának kezdetéről  
Végh László

jogi szakokleveles mérnök, laszlo.vegh@hipo.gov.hu

Meglepő módon, Forgó László nevéhez sem a magyar sem a nemzetközi 
szabadalmi adatbázisokban nem kapcsolódik az ötvenes éveknél korábbi 
bejelentés. Ennek ellenére ebben a cikkben megkísérlem feltérképezni az 
1907-ben született feltaláló szakmai pályafutásának a korábbi, szabadal-
makkal látszólag még közvetlenül nem dokumentálható szakaszát. 

Először számszerűsítve, röviden a szabadalmairól: több mint 50 ma-
gyar szabadalmi bejelentés és – nyilvánvalóan ezekre alapozva – közel 
80 külföldi bejelentés mellett szerepel a neve feltalálóként: többségében 
svájci, osztrák, francia és német, de amerikai, kanadai, finn vagy auszt-
rál, sőt dél-afrikai és japán szabadalmi dokumentumok is találhatók (pld.: 
ZA8007950; JP59191893). (Ezen belül Heller Lászlóval a magyar beje-
lentések mintegy felénél, a külföldi bejelentések több mint kétharmadánál 
feltalálótársak). Az ötvenes évektől kezdve négy évtizeden keresztül szinte 
azonos intenzitással tart feltalálói aktivitása. Még a nyolcvanas években is 
12 magyar és 5 külföldi szabadalmi engedélyezési eljárás indult, amelyben 
neve szerepel a feltalálók között. 

Fentiekből látható, hogy akár csak Forgó és Heller közös találmánya-
inak „kibogozása” sokszorosan meghaladná egy ilyen cikk terjedelmét. 
A bevezetőben rejlő kérdés viszont továbbra is megválaszolatlan marad: 
miért nem mutatkoznak meg a későbbi lankadatlan feltalálói tevékenység 
jelei már Forgó László pályájának első két évtizedében, tehát a harmincas-
negyvenes években? Erre a választ ugyanis az életrajzból csak kikövetkez-
tetni lehet. Köztudott, hogy a vele azonos „évjáratú” Heller Lászlóval együtt 
a zürichi ETH-n (Eidgenössische Technische Hochschule) végzett. Aktív 
mérnöki pályafutása Magyarországon 1931-ben kezdődött, és az adatok 
szerint egészen 1948-ig egyetlen munkahelyen zajlott, a Magyar Radiá-
torgyár Rt.-ben. Pontosan ez az időszak, amelyben Forgó László feltalálói 
tevékenységéről nem mutatnak eredményt a szabadalmi adatbázisok.

A Forgó László nevéhez köthető leghíresebb találmány az „apróbor-
dás hőcserélő”. Ez a megoldás képezi a Heller-féle légkondenzációs be-
rendezés egyik legfontosabb részét, és különös jelentősége volt annak 
gazdaságossá tételében. A megoldás lényege, hogy a homogén hőcserélő 
felületeken kialakuló, a hőátadás hatásfokát lerontó lamináris áramlásnak 
(az alább nevesített szabadalmi dokumentumok megfogalmazását kölcsön 
véve: a Prandtl-féle „sztagnáló” hőszigetelő határréteg kialakulása miatt), 
amelynek a hőcsere-felületeken alkalmazott bordákkal történő megbon-
tásával kiküszöbölhető a kedvezőtlen hatással járó jelenség kialakulása. 
Iparjogvédelmi szempontokat tekintve úgy is fogalmazhatnánk, hogy a 
javulás olyan mértékű, hogy a bordák alkalmazása által kiváltott műszaki 
hatás mértéke megfelel a feltalálói tevékenység megítélésében a technika 
állásához képest megkövetelt szintnek. 

A Heller-Forgó®-féle indirekt száraz erőművi rendszernél a hőcsere 
lényege a zárt rendszerben keringetett hűtővíz levegőáramlással történő 
lehűtése. Az apróbordás hőcserélő kialakításának kidolgozása viszont For-
gó László radiátorgyári fejlesztőmérnöki tevékenységére vezethető vissza 
(harmincas-negyvenes évek), azaz a cél eredetileg a fűtésoptimalizálás 
volt, de a megoldás eredményessége nagyságrendekkel jobban meg-
mutatkozott az erőművi hűtés hatásfokának megnövelésében (ötvenes- 
hatvanas évek). 

Térjünk tehát vissza az eredeti kérdésfelvetéshez: vannak-e illetve hol 
vannak Forgó László előbbire vonatkozó megoldásainak dokumentumai?  
A válasz természetesen: a szabadalmi adatbázisokban. Egészen pontosan 

a magyar szabadalmi adatbázisban, a Magyar Radiátorgyár Rt. neve alatt, 
amely a cég feltalálóinak, fejlesztő mérnökeinek a megnevezése nélkül bir-
tokolt szabadalmi oltalmakat – a feltalálónál is a cégnév szerepel – nem 
meglepő módon a radiátorok fűtési hatásfokának témakörében. Ennek a 
vállalati „policy”-nek, illetve a kor iparjogvédelmi szabályozásának feltér-
képezése külön megérne egy vizsgálatot. Mindazonáltal, négy olyan sza-
badalmi bejelentés van amelyeknél, tekintve Forgó László későbbi pálya-
futását, feltételezhető a feltalálói minőségben való részvétele: HU123988; 
HU124858; HU129653; HU136732. Mind a négy dokumentum további ta-
nulmányozásra is érdemes, mivel részletesen tartalmazzák a fenti problé-
ma megoldásának Forgó-féle megközelítését.

Egyébként, a négy közül legkorábbi a sorban 1939. május 2-án lett 
bejelentve, a Magyar Királyi Szabadalmi Bíróság 1940. július 1-jén jelen-
tette meg Klösz Gy. és társa fotolitográfiai műhelyének nyomdai munkája-
ként (felelős kiadó: dr. ladoméri Szmertnik István magyar királyi szabadalmi 
bíró). A legkésőbbi 1943. november 20-én került bejelentésre és 1955. ok-
tóber 15-én jelent meg a szabadalmi leírás az Országos Találmányi Hivatal 
fejlécével, a Terv Nyomda szerkesztésében (felelős kiadó: a Nyomtatvány-
ellátó Vállalat igazgatója). Azt hiszem az elnevezések átalakulása híven 
illusztrálja az idők változását…

Végezetül, álljon itt a „Hőkicserélő készülék” címmel ellátott megoldá-
sok közül a HU124858 lajstromszámú szabadalom egyik jellemző ábrája. 
A maga korában újszerű megoldás ma már mindenki számára közismert 
formát mutat:

Források és hivatkozások:
[1] Lévai A.: Forgó László (1907-1985)
 Magyar Tudomány 1985. 12.sz. 942-943.oldal
[2] http://worldwide.espacenet.com/ EPO Espacenet Patent search
[3] http://www.sztnh.gov.hu/szabadalom/szab_kutat.html SZTNH – Szellemi Tulaj-

don Nemzeti Hivatala – Szabadalmi adatbázis
[4] SZTNH honlap – Animációk: Mozgóképek a magyar technika történetéből, Heller 

László és Forgó László légkondenzációs hűtőtornya (Dobreffné Tömösy Erika)
[5] http://www.sztnh.gov.hu/anim/a8_bovebb.html
[6] GEA EGI Energiagazdálkodási Zrt. honlapja
 http://www.gea-energytechnology.com/

 

 



27ENERGIAGAZDÁLKODÁS   53. évf. 2012. 3. szám

A L A P I S M E R E T E K

Csővezetékek nyomás- és hővesztesége II. rész 
 

dr. Balikó Sándor, CEM,
okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

Optimális szigetelési vastagság
Kis átmérőjű csöveknél és/vagy nagyobb hővezetési tényezőjű hőszigetelő 
anyagoknál, ha a                 

(17)
  
(dk a cső külső átmérője, λsz a szigetelés vastagsága és αk a külső 

hőátadási tényező) egyenlőtlenség fennáll [3], előfordulhat, hogy a hőszi-
getelés vastagságának növelésével kezdetben nő a hőveszteség, de egy 
bizonyos vastagság után ekkor is elkezdődik a hőveszteség csökkenése. 
Az 1. ábra azt is mutatja, hogy – bár a veszteség minden határon túl csök-
ken – a kezdetben gyors csökkenés a szigetelés vastagságának növelé-
sével egyre kevésbé jelentős. Ugyanakkor tudjuk, a beruházási költség a 
szigetelés vastagságával közel arányosan nő. 

Az energetikai optimum így a még gazdaságilag megengedhető legna-
gyobb szigetelési vastagságnál van.

 
Tervezéskor, amikor még megválasztható a csőméret is, két szabadon 

felvehető változónk van: a csőátmérő és a szigetelés vastagsága. Az átmé-
rő növelésével csökken a szivattyúzási munka, viszont nő a hőveszteség 
változatlan szigetelési vastagság esetén. Az összes veszteséget a csőve-
zeték ellenállásának leküzdésére fordított (általában villamos) energia pri-
merenergia-tartalma és a hőveszteség fedezésére szolgáló hő primerener-
gia tartalmának összege adja:                                                                 

(18)

ahol evill és eQ a villamos energia, illetve a hőtermelés primerenergia-
tartalma, Δpv és ΔQv a nyomás-, illetve hőveszteség, ηsz, illetve ηk a szivaty-
tyúzás, illetve a hőtermelés hatásfoka.

A 2. ábra 50 m3/h 120 °C hőmérsékletű víz szabadban elhelyezett 
vezetéken történő szállítása esetén mutatja be a primerenergia-veszte-
ség változását -10 °C külső hőmérsékletnél. A vezeték hossza 1000 m. 
Látható, hogy a szóba jöhető tartományban a szigetelés vastagságának 
növelésével egyre csökkenő tendenciával, de csökken a hőveszteség, az 
átmérő megválasztásában viszont határozott optimumot találunk 100-120 
mm méret környékén.

A hőszállítás vesztesége
A hőszállító vezetékek relatív hővesztesége a szállított hő nagyságával for-
dítottan arányos.

 

A 3. ábra különböző szállítókapacitású csővezetékek hőveszteségét 
mutatja 1000 m hosszú, talajba fektetett csővezetékre. A vezetékekben 
mindenütt 1 m/s áramlási sebességgel számoltunk. Jól látható, hogy ezek-
kel a paraméterekkel 500 kW alatti hőszállítás esetén a hőveszteség akár 
20-25% is lehet. Központi hőellátó rendszerekben a hőforrástól távol lévő 
fogyasztónál  Qh hőteljesítményt kell biztosítani a távvezeték párral a vég-
ponti hőmérséklet tartása mellett.  Ha az induló hőmérséklet is adott, a 
(14) szerint (ld. I. rész) ez megszabja az adott szakaszon a hőhordozó kö-
zegáram értékét is. Részterheléseknél változatlan hőmérsékletszint esetén 
a hasznos hőteljesítmény csökken, de a közegáram nem csökkenthető, 
azaz nem csökken a szivattyúzási munka, és a változatlan, esetleg kismér-
tékben növekvő értékű hőveszteség a hasznos hőhöz viszonyított relatív 
értékében növekszik. 
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1. ábra. Csővezetékek fajlagos hővesztesége 1 K hőmérsékletkülönbség 
esetén, ha a szigetelés hővezetési tényezője 0,05 W/(m K)

3. ábra. Földbe fektetett hőszállító vezeték hővesztesége 1000 m hosszon, 
a szállított hőáram függvényében, ha a hőfoklépcső 110/90 °C és a talaj 

felszínének hőmérséklete -10 °C

2. ábra. A primerenergia-veszteség változása 50 m3/h 120 oC hőmérsékle-
tű víz áramlásakor a csőátmérő és a szigetelés vastagságának függvé-

nyében, ha λ=0,05 W/(m k), a cső hossza 1000 m.
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Balikó S.: Csővezeték nyomás- és hővesztesége II.

A 4. ábra a véghőmér-
séklet alakulását mutatja 
1000 m hosszú1 110 °C 
kezdőhőmérsékletű, 50 
mm vastag hőszigetelés-
sel ellátott vezetéken. A 
jelentős hőmérsékletesés 
itt is a kis átmérőjű, kis-
teljesítményű vezetékek-
nél jelentkezik, főleg 50% 
alatti terheléseken. Ha 
egy, a központi hőtermelőt 
kiváltó hőtermelő ηk ha-
tásfokára                     

(19)

egyenlőtlenség fennáll, akkor a helyi hőtermelő üzemeltetése energe-
tikailag kedvezőbb a központi hőellátásnál.  Ha azonban a központi rend-
szerben a hőt kapcsoltan, vagy megújuló energiaforrásból tudjuk előállítani, 
akkor az összehasonlítást a primerenergia-fogyasztások alapján kell elvé-
geznünk. Például gázmotoros központi hőellátással szemben az egyedi 
(nem gázmotoros) hőtermelő csak akkor kedvezőbb, ha                       

(20)

egyenlőtlenség fennáll, ahol eg a földgáz, evill a villamos energia pri-
merenergia-tartalma és ηth, illetve ηvill a gázmotor termikus, illetve villamos 
hatásfoka. Belátható, hogy Magyarországon, ahol eg=1 és evill=2,5 értékkel 
számolunk ez az egyenlőtlenség gyakorlatilag sohasem áll fenn.

A hőmérséklettartás miatti relatív veszteségnövekedés fordul elő leg-
több technológiai rendszerben és HMV szolgáltatásnál részterheléseken, 
vagy akkor, ha a fogyasztóknál jelentős fogyasztáscsökkentő beruházást 
hajtottak végre. Fűtési fogyasztóknál a kisebb hőigények alacsonyabb elő-
remenő hőmérsékletekkel is kielégíthetők, emiatt is, és a magasabb környe-
zeti hőmérséklet miatt is részterhelésen csökkenhet a relatív hőveszteség. 
Rendszerint megengedhető ilyenkor a mennyiségi szabályozás is, ezáltal a 
a szivattyúzási munka is csökkenhet. Jelentős hőigény csökkenés esetén, 
pl. az épület hőszigetelése és a nyílászárók cseréje, ezeknél a rendszerek-
nél is gondot okozhat a hőveszteségek relatív növekedése.

Gázok nyomásesése
Nem túl nagy áramlási sebességeknél és/vagy nem nagyon hosszú veze-
tékhálózatnál, pl. üzemi gázvezeték, kisebb sűrítettlevegő-hálózat, a folya-
dékokra megismert összefüggések használhatók, amelyekbe természete-
sen az adott gáz jellemzőit kell behelyettesíteni.

Hosszabb vezetékeknél már nem hanyagolható el a nyomásesés 
hatására létrejövő térfogat-növekedés, illetve az ebből adódó sebesség-
változás. Ilyenkor a (1) egyenlet differenciális alakját kell használni. Egy 
egyenes csőszakaszra:

 

ahol λ a csősúrlódási tényező, L a cső hossza, db a belső átmérője,   
a közeg tömegárama, A0 az áramlási keresztmetszet, ρ a folyamatosan 
változó sűrűség és x=l/L a dimenzió nélküli hosszkoordináta.

Izotermikus áramlásnál p/ρ=RT=áll. és érdes csőben egy kritikus Re 
szám felett a súrlódási tényező is állandó, így:                                       

(21)

ahol p1 a kezdőnyomás.
Az összefüggés mindaddig igaz, amíg a cső végén kialakuló sebesség 

nem nagyobb az adott hőmérséklethez tartozó hangsebességnél [4]:   

(22)

ahol κ a fajhőviszony.
A 3. ábra egy környezeti hőmérsékletű, 20 bar kezdőnyomású sűrített-

levegő-vezeték nyomásesését mutatja a tömegsebesség függvényében. 
Összehasonlításként szaggatott vonallal berajzoltuk azokat az értékeket 
is, amelyeket a sűrűségváltozás figyelembevétele nélkül, a folyadékokra 
ismertetett összefüggéssel számoltunk. A két módszer eredménye közötti 
eltérés hosszú vezetékek esetén és nagy tömegsebességeknél válik je-
lentőssé. 

A gázvezeték nyomásvesztesége a kompresszorozási munkát növe-
li, ami többlet primerenergia-fogyasztást jelent. A többletteljesítmény, ha a 
nyomásveszteség elegendően kicsi a hasznos p2-p1 nyomáskülönbséghez 
képest:

ahol P a kompresszor teljesítménye, Δpv pedig a nyomásveszteség a 
csővezetéken.

Adiabatikus kompresszió esetén:

ahol m a gáz tömegárama, cp az izobar fajhője, T1 pedig a szívási hő-
mérséklet (abszolút hőmérséklet).

A nyomásveszteségből adódó éves primerenergia-veszteség villamos 
hajtás esetén:                 

(23)
  
ahol evill a villamos energia primerenergia-tartalma, ηm a kompresszor 

hatásfoka és ηvill a villamos hajtás hatásfoka.

Kapacitáskorlátok
Folyadékok esetén a csőszakasz két végpontja közötti nyomáskülönbség 
egyértelműen meghatározza az átáramló folyadék mennyiségét:          

(24)

4. ábra. A véghőmérséklet alakulása a 
terhelés függvényében
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5. ábra. Nyomásesés a tömegsebesség függvényében egy 20 bar kezdő-
nyomású, környezeti hőmérsékletű sűrítettlevegő-vezetéken
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Hozzájárulás a virtuális erőmű építéséhez 
Dr. Zsebik Albin, CEM 

okl. gépészmérnök, zsebik@energia.bme.hu 

Szakfolyóiratunk, média partnerként csatlakozott a Virtuális Erőmű 
Programhoz. Rendszeresen tájékoztatjuk olvasóinkat a programhoz 
kapcsolódó hírekről, eseményekről, s bemutatjuk a cikk formában 
közzétételre beküldött beszámolókat. Ahhoz, hogy kölcsönösen el-
fogadott „játékszabályok” alapján határozzuk meg a virtuális erőmű 
építéséhez való hozzájárulást, rovatunkban is összefoglaljuk a java-
solt módszereket. 

A cél, hogy 2020. év december 31-ig valósítsunk meg annyi 
fosszilis energiahordozó megtakarítást eredményező energiaha-
tékonysági intézkedést, amennyi évenként egyenértékű lesz egy  
200 MWe névleges villamos teljesítményű, 6000 h/év csúcskihasz-
nálású, 50%-os1 hatásfokú, földgáz bázisú erőmű tüzelőanyag 
szükségletével. 

Ebből kiindulva a virtuális erőmű alapadatai:
A virtuális erőmű teljesítménye:  PVE= 200 MWe

Feltételezett hatásfoka:   ηVE= 50%
Csúcskihasználási óraszáma:  τcs= 6000 h/év

Éves villamosenergia-termelése: 
 EVE=PVE∙τcs =(200∙6000)/1000=1200 GWh/év

Fosszilis energiahordozó igényének hőegyenértéke:
 Etüa=EVE/ηVE =1200/0,5=2400 GWh/év = 8,64 PJ/év2

 
CO2 kibocsátása 56,13 g/MJ átlagos fajlagos kibocsátással: 

 mCO2=8640·56,1=484 704 t/év

A virtuális erőmű építéséhez való hozzájárulás figyelembevételére a 
következő szabályt fogadjuk el:

1. Villamosenergia-megtakarítás esetén: a megtakarított villamos 
energia, a megtakarítással megegyező mértékben járul hozzá a virtuális 
erőmű építéséhez. A teljesítmény csökkenés akkor kerül figyelembe vé-
telre és beszámíthatóvá, ha a teljesítmény csökkenés a villamos csúcs-
idő zónában valósul meg. 

2. Fosszilis tüzelőanyag megtakarítása esetén két módszerrel szá-
molhatjuk az erőmű építéséhez a hozzájárulást. A 200 MWe névleges 
villamos teljesítményű erőmű fentebb meghatározott tüzelőanyag igénye 

1  Ezt a feltételezett hatásfokot két megközelítéssel is indokoljuk:
● Jelenleg a 215 MW-os szénhidrogén tüzelésű blokkok töltik be a menetrend-

tartó szerepet a magyar villamosenergia-rendszerben. Ezek átlagos hatásfoka 
36%. A jövő villamosenergia-rendszerében ez a szerep fokozatosan áttolódik 
az újonnan létesülő vagy átalakítással létrejövő kombinált ciklusú blokkokra, 
amelyeknél kb 58% évi átlagos hatásfok tételezhető fel. Az 50% e sáv közepe 
táján helyezkedik el.

● A jelenlegi menetrendtartóknál nem az évi átlagos hatásfokot (ami tartalmazza 
a nagyon gazdaságtalan alacsony terhelésű állapotot, az indítási vesztesége-
ket), hanem a növekmény hatásfokot kell figyelembe venni. A nagyon gyakori 
alacsony terhelési zónában a növekmény hatásfok elérheti az 50%-ot.

2   Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve szerint [Nemzeti 
Fejlesztési Minisztérium, 2011. október] az energiafelhasználás mérséklésének célér-
téke a vállalkozásoknál 2016-ig 11,05 PJ.

3 Az üvegházhatású gázok kibocsátási egységeinek kereskedelméről szóló 2005. évi 
XV. törvény végrehajtásának egyes szabályairól szóló 213/2006. (X. 27.) Korm. ren-
delet 5. melléklet 1. táblázata szerint földgázra 56.1 g/MJ.

és a hozzá tartozó CO2-kibocsátásának figyelembe vett arányosságból 
meghatározzuk a fajlagos mutatókat:

a. A 200 MWe névleges villamos teljesítményű erőmű fentebb meg-
határozott tüzelőanyag igényére fennáll a következő arányosság:

 

Ebből visszaszámolható és általánosítható, hogy 1 TJ/év hő-
egyenértékű földgáz megtakarítást eredményező intézkedéssel  
X kW=pQ=200 000 kW/8640 TJ/év≈23,15 kW-tal lehet hozzájárulni a 
virtuális erőmű építéséhez.

b. A 200 MWe névleges villamos teljesítményű erőmű fentebb meg-
határozott CO2 kibocsátására fennáll a következő arányosság:

Ebből visszaszámolható és általánosítható, hogy 1 t/év CO2-
kibocsátás megtakarítást eredményező intézkedéssel 

lehet hozzájárulni a virtuális erőmű építéséhez.
A földgázban történő megtakarítás esetén pQ=23,15 kW/(TJ/év) és 

a pCO2=0,413 kW/tCO2/év fajlagos értékeket fogjuk elfogadni a virtuális 
erőmű építéséhez történő hozzájárulás számításánál.

Példa az összetettebb számításra: 
Ha egy füstgáz hőhasznosítóval QVE=4000 GJ/év hőegyenértékű tüze-
lőanyagot takarítunk meg, ebből a virtuális erőműben ηVE=50%-os ha-
tásfokkal 

EVE=QVE∙ηVE=4000∙0,5=2000 GJ, ill. GWs=556 MWh/év
villamos energiát lehetne termelni.
τcs=6000 h/év csúcskihasználással a virtuális erőmű építéséhez a 

hozzájárulás
ΔPVE=EVE/τVE=(556 MWh/év·1000)/6000 h/év=92,6 kWe

Példa az egyszerű számításra: 
a.  ΔPVE=QVE∙pQ=4 TJ∙23,15 kW/(TJ/év)=92,6 kW 
b. Ha villamosenergia-termelésre nem kell eltüzelni 4000 GJ hőegyen-

értékű földgázt, a CO2-kibocsátás csökkenés mCO2=4000∙56,1/1000= 
224,4 t/év lesz. Ezzel a virtuális erőmű építéséhez a hozzájárulás 

ΔPVE = mCO2∙pCO2=224,4 t/év∙0,413 kW/(tCO2/év)=92,67 kW

A három számított érték figyelembevételével a virtuális erőműhez 
elfogadható  ΔPVE=93 kW hozzájárulás.

Tekintettel arra, hogy az energia-megtakarításokhoz már nagyon 
nagy gyakorlattal határozzák meg a CO2-kibocsátás csökkenését, cél-
szerű a pCO2=0,413 kW/(tCO2/év) értéket megjegyezni, és a virtuális erő-
mű építéséhez a hozzájárulást a CO2-kibocsátás csökkenés figyelembe 
vételével számolni.
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S Z E M L É L E T

Mérnök szemmel a gazdasági döntéseinkről, 
korlátainkról és a ciklikusságról  

Dr. Dezső György 
okl. gépészmérnök, dezso.gyorgy@ega-nova.hu

„Mi van a magyar levegőben? Helyzetünk hibás-e vagy lelkünk? A lel-
kek távolisága, kis nemzetek baja, a magánosság termeli-e a magán-
tudóst, vagy a magyar lélek keleti csökönyössége és meddősége? 
Nem tudom: diagnózist adhattam, az aitiológiát1 adja más.”                   

(Babits Mihály: Magántudósok, Nyugat, 1912. 19. szám) 

Még nyögjük a 2007-ben, az amerikai másodrendű jelzáloghitel-pi-
acáról indult, az ún. ingatlanpiaci buborék kipukkanásával kezdődő 
pénzügyi és gazdasági válság hatását, és azt, amit mi magunk rossz 
döntéseinkkel ahhoz folyamatosan hozzáteszünk. És ez ‒ a termé-
szetéből fakadóan, továbbá a választott válságkezelési technikák 
miatt is ‒, még hosszú éveken keresztül így is marad. A válságokon 
mindenki meglepődik, amikor bekövetkeznek, de főképpen akkor, 
amikor a gyanútlan szereplők már a maguk bőrén érzik. Pedig a gaz-
daságtörténet voltaképpen felfogható a válságok történeteképpen, 
tehát akár törvényszerűnek, sőt logikusnak is láthatjuk az említett 
eseményeket, mert egyszerűen ilyen a fejlődés, ilyen az evolúció ter-
mészete. Nincsenek szabályai, nem kiszámítható, nem lineáris, nem 
konfliktus nélküli. És persze tetszik, nem tetszik, ilyen a tudomány2 
és a vele összefonódott technika fejlődésének természete is, és ez-
zel voltaképpen meg is érkeztem mondandóm lényegéhez. 

A legutóbbi gazdasági válságról is könyvtárnyi magyarázat szüle-
tett, kezdve attól, hogy az ötödik Kondratyev3 ciklus leszálló ágában 
vagyunk, egészen a klasszikus, neoklasszikus gazdaságszemléleti 
modell súlyos tökéletlenségéig (így pl. az egyenletes és szimmetrikus 
informáltság, és a racionális döntések hamis illúziójára épített, vagyis 
a tényleges emberi viselkedést tökéletlenül leíró modell)4. Nyilvánva-
ló, hogy a bonyolult társadalmi jelenségekre nincsenek egymondatos 
magyarázatok, főképpen nem egyszerű megoldások, de az, hogy 
tökéletes piac nem, vagy legfeljebb csak modell szinten létezik, álta-
lánosan elfogadott. Emiatt időről-időre buborékok képződnek, ezeket 
pedig válságok követik, vagyis az elkerülhetetlen ciklikusságot gya-
korlatilag minden valamire való, józan elmélet elfogadja. Némi leegy-
szerűsítéssel azt is mondhatnánk, hogy a különböző közgazdasági 
elméletek a ciklikusság keletkezésének okaiban és kezelési techni-
káiban térnek el egymástól. A piacellenesek természetesen a mosta-
ni válságban is elsősorban az állami tulajdon5 erősítése mellett véltek 
újabb indokokat felfedezni, pedig a piac hibái nem jelentik azt, hogy 

1   aitiológia = (itt) az emberi vonások eredetének igazolása
2 Különösen Thomas Kuhn (amerikai tudományfilozófus, 1922-1996) tudományel-

mélete mutatja az analógiát (A tudományos forradalmak természete, 1962.).
3 N. D. Kondratyev (orosz közgazdász, 1892-1938), aki a gazdaság ciklikusságára 

vonatkozóan kidolgozott egy elméletet, mely szerint a nagy jelentőségű technikai 
találmányok játszanak perdöntő szerepet a gazdaság ciklikusságában. Így pl. első-
ként a gőzgép széleskörű elterjedése eredményezte az első ciklus felszálló ágát.

4 Joseph E. Stiglitz (amerikai közgazdász, 1943-, Nobel-díj, 2001.) mondta egy 2010-
es budapesti előadásában: „A neoklasszikus szintézisre épített makromodellek 
hasznavehetetlenek.”

5 N. D. Kondratyev is különbséget tett a köztulajdonon és magántulajdonon alapuló 
rendszerek válságkezelése között, de ez nem mentette meg az életét, 1938-ban 
a Szovjetunióban kivégezték.

belátható időn belül volna a piacgazdaságnál jobb, hatékonyabb gaz-
dasági rendszer.6  Egyszer majd ezt is megtanuljuk, a kérdés csak 
az, hogy a nehézkes, visszaesésekkel terhelt tanulási folyamatért, az 
önkényes magyarázatokért, az azokra épülő hibás intézkedésekért 
mekkora árat fizetünk. Sajnos ez a számla most is dagad... 

Természetesen a homo oeconomicus idealizált embermodelljé-
re7,  annak racionális gondolkodását feltételező, a valóságos folya-
matokat ezért hibásan leíró modellekkel kapcsolatos problémák a 
gazdaság energetikai alrendszerében is jelen vannak. A racionális 
gondolkodás korlátai a mérnökség számára is alapvető kérdések, 
legyen szó energetikai koncepcióról, vagy egy egyszerű energetikai 
befektetésről. Egy liberális jogállamban mindenki szabadon keresheti 
és alakíthatja ki a változó világ eseményeire adott válaszait, nézeteit 
pedig szabadon hirdetheti. De... És itt a gondolatmenetben több el-
ágazás is van. Ezek közül azt emelném ki, hogy az értelmiséggel és 
a hivatásrendi szakmákkal, mint például a mérnökséggel szemben 
vannak, vagy egy kulturált társadalomban lenniük kellene többlet-
követelménynek is. Mégpedig erős törekvésnek az ún. „hideg ész-
lelések”8 területén a jelenségek racionális megfigyelésére, elemzé-
sére, és értékelésére, különben a nem így működő szakma lezüllik, 
hiteltelenné válik a társadalom előtt. Más megfogalmazásban azt is 
mondhatnánk, hogy a siker esélye azé, aki az „abszolút” racionalitást 
a legjobban tudja érzékelni és közelíteni, mert a racionális döntés azt 
jelentené, hogy a döntéshozó ki tudja választani a leghasznosabb 
megoldást. Csakhogy ehhez a döntéshozónak ismernie kellene az 
összes lehetséges döntési változatot, ismernie kellene és össze kel-
lene tudni vetnie azok hasznosságát, mindezeket dinamikusan, vagy-
is a hatásokat az idő dimenzióban is kezelnie kellene, annak minden 
bekövetkezési valószínűségeivel stb. Nyilvánvaló, hogyha még ren-
delkezésre is állna ez az input adathalmaz, és az ezek közötti kap-
csolatok függvényei, ezek feldolgozása sokszorosan meghaladná az 
ember szellemi kapacitását, ezen belül pl. az adatkezelési és számí-
tási képességeit9. Bonyolult esetekben az élet látszólag megkímél 

6 Divatos dolog a mostani válságért a neoliberális gazdaságpolitikát hibáztatni. Arra 
azonban nincs magyarázat, hogy miért voltak akkor is válságok, amikor a neoli-
berális gazdaságpolitika még nem létezett. Ráadásul a liberális gazdaságpolitika 
rugalmasabb alkalmazkodást tesz lehetővé, mint a neoklasszikus, így legalábbis 
enyhébbek lehetnek a válságok. Ez persze nem jelenti azt, hogy a szabályozási 
hibák ne bosszulnák meg magukat.

7 A társadalomtudományokban régóta alkalmazott módszer, hogy ún. ideáltípu-
sokat alkot.

8 Herbert A. Simon (amerikai közgazdász, 1916-2001, Nobel-díj, 1978.), aki a mes-
terséges intelligencia felfedezésének egyik úttörője volt, többek között azt igazolta, 
hogy az észlelés, tervezés, döntés, mint „hideg észlelések” mesterséges intelligen-
ciával is megoldhatók. Az ezektől eltérő fájdalom, vágy, érzés stb., képezik az ún. 
„meleg észleléseket”, és ezeket mai tudásunk szerint nem tudjuk modellezni. Simon 
vezette be az emberi gondolkodás „korlátozott racionalitásának” fogalmát is, ami-
ben nemcsak a környezeti tényezők (az információkhoz való korlátozott hozzáférés 
stb.), hanem az emberek egyes tulajdonságai is (pl. az információ feldolgozás kor-
látai) meghatározó szerepet játszanak. (Simon, H. A.: Korlátozott racionalitás, Köz-
gazdasági és Jogi Kiadó, Budapest, 1982., Simon, H. A.: Az ésszerűség szerepe az 
emberi életben, Gondolat Kiadó, Budapest, 2004.)

9 A mai homo sapiens, vagy homo faber biológiai evolúciója kb. 100 000 emberöltőt 
vett igénybe, miközben a tudatos mezőgazdaság, mint a kulturális evolúció egyik 
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minket ezektől a kudarcoktól, mert teljes körűen még a bemenő ada-
tokat és az események közötti függvénykapcsolatokat sem ismerjük. 
A valóságban tehát gondolkodásunk messze nem racionális, a dön-
tések erősen korlátozott információs bázis alapján, többnyire intuíci-
ókra, hallgatólagos tudásra hagyatkozva születnek meg. És miután 
minden időre megy, szűk időkorlátok között hozzák meg őket, joggal 
nevezzük ezeket korlátozott racionalitásúaknak. Az viszont aligha vi-
tatható, hogy mérnöki értékítéleteinkben és döntéseinkben törekedni 
kell a racionalitásra, vagy a minél szélesebb információs bázissal, 
minél ésszerűbb következtetések levonásával csökkenteni a gondol-
kodás korlátozottságának mértékét. Szemmel látható azonban, hogy 
napjaink reálfolyamatai már igen messze állnak a gyakran tapasztalt 
statikus és determinisztikus mérnöki szemlélettől. De hasonlóképpen 
van ez a szélesebben vett társadalmi kérdésekben is. Max Webert 
idézve: „…a racionális technika és a racionális jog, mind pedig a gaz-
dasági racionalizmus keletkezése függ általában az emberek olyan 
képességeitől és készségeitől is, melyek bizonyos fajta gyakorlati-
racionális életvezetésre vonatkoznak. Ahol ezt lelki természetű gátak 
akadályozzák, ott súlyos ellentmondásokba ütközött a gazdaságilag 
racionális életvezetés kifejlődése is.”10 Ha tehát igaz volna, hogy van 
pl. az európaitól eltérő „magyar észjárás”, akkor akár meg is találtuk a 
választ Babits kérdésére. Én azért még reménykedem, hogy tudunk 
mi is européerek lenni.

Mint tudjuk, az energetikában is vannak jól elhatárolható tech-
nológiai ciklusok, nevezhetnénk őket akár energetikai Kondratyev 
ciklusoknak is. Azt tapasztaljuk, hogy ezek egyre gyorsuló ütemben 
váltják egymást, és egyre több párhuzamos megoldás vívja egyidejű 
versenyét. Folyik a gondolkodás, ha nem is mindig ésszerű módon, 
a fosszilis tüzelőanyagok várható kimerüléséről, más technológiák-
kal való kiváltásukról, az energetika okozta levegőszennyezésről, 
annak valós vagy éppen eltúlzottnak vélt hatásairól. Hasonlóképpen 
heves vita tárgya a légszennyezés és a klímaváltozás kapcsolata. 
Mindez par excellence ideológiákkal és politikával terhelten, torzítva, 
miközben felgyorsult világunk egyre kevesebb időt és lehetőséget 
ad az igények és a kielégítésükre felkínált megoldások valamennyi-
re is racionális elemzésére. Az energetikai megoldások tehát diver-
zifikálódnak, és ezek a termeléstől a felhasználásig meglehetősen 
gyorsan képesek átrendezni a korábbi tradicionális megoldásokat11. 
A fejlesztések, új megoldások iránti hajtóerő nem csökken, hiszen a 
népesség növekedési rátája meghaladja a fajlagos energiafelhasz-
nálás csökkenését, vagyis az ezek szorzatából adódó összes ener-
giaigény rendületlenül növekszik, tehát felértékelődnek a helyettesítő 
megoldások. A fejlett világban megvalósult energetikai dereguláció 
és liberalizáció mellett ez a diverzifikációs folyamat is abba az irány-
ba hat, hogy a villamosenergia piac vagy a hőpiac évszázados mo-
nopolhelyzetű működés után egyre inkább kezd hasonlítani a normál 
piaci oligopol folyamatokhoz. Ahogy egy vegyi gyár, gyógyszergyár, 
építőanyag gyár stb. életciklusa a technológiaváltás kényszere miatt 
már régóta nem azonos a technikai élettartammal, ehhez hasonlóan 
lerövidülnek az energetikai beruházások életciklusai is. Ez természe-
tesen alapvető kihatással van a befektetési filozófiára is, és vissza-
csatolva, éppen a megváltozott befektetési filozófia preferál újabb 
és újabb versenyképes technikai megoldásokat. Ez szűkebb körben 
eddig is megfigyelhető volt, de napjainkra széles körben általános-

mozzanata, csak mintegy 400 generációval ezelőtt kezdődött.
10 Max Weber (német közgazdász, szociológus, 1864-1920): A protestáns etika 

és a kapitalizmus szelleme, Budapest, 1982. A könyv eredetileg 1905-ben jelent 
meg, de magyarul először csak 1982-ben.

11 Lásd pl. a világítástechnikában a wolframszálas izzók leváltását.

sá vált. Tovább nehezíti a helyzetet, hogy míg korábbi döntéseinket 
egy jelképesen „üres”, valamennyire izolált saját lokális világunkban 
kellett meghoznunk, most egy globalizált, többé-kevésbé „megtelt” 
világban. Ez pedig az amúgy is reménytelenül bonyolult racionális 
döntési modell bemenő adatait, és belső összefüggéseit nagyság-
rendekkel teszi összetettebbé, egyúttal mindezek követését, mo-
dellel való leírhatóságát és megoldhatóságát reménytelenebbé. Az 
államszocialista, vagy államkapitalista rendszerek számára a helyzet 
szintén megoldhatatlan, ezért ezek a rendszerek a „hasznos” meg-
oldást egyszerűen kinyilatkoztatják. Az így létrejött művi és kollektivi-
zált hasznosság egy idő után törvényszerűen összeütközésbe kerül 
a társadalom tagjai által elvárt vagy tapasztalt valóságos hasznos-
sággal, de a tekintélyelvű hatalom nem engedheti meg magának az 
ugyancsak törvényszerűen bekövetkező tévedéseinek beismerését, 
ezért a rendszerben az ellentmondás és a feszültség folyamatosan 
nő. Ezek a társadalomra rátelepedő, központi hatalomra épülő gaz-
daságműködtető rendszerek tehát kevéssé rugalmasak, kevésbé 
képesek a változó feltételekhez való gyors alkalmazkodásra, kis sza-
bályozási veszteséggel való korrekciókra, és a társadalom tagjainak 
eltérő elvárásait kielégíteni, így még a tökéletlen piaci mechaniz-
musnál is eredménytelenebbek. Nem a piacgazdálkodást kell tehát 
leváltani, hanem jobb minőségű gondolatok volnának szükségesek. 
Hajlamosak vagyunk nehézségeinkért másokat felelőssé tenni, pe-
dig csak egyszerűen nem ismerjük a kívánt cél eléréséhez vezető 
utat. Szakmai helyzetmegítélésünkben és döntéseinkben pedig túl 
nagy szerepet kapnak, H. A. Simon kifejezését használva, az ún. 
„meleg észlelések”, vagyis a vágyak, érzelmek, ideologikus moti-
vációk, stb. Talán ezzel is magyarázhatjuk, hogy a kelleténél többet 
veszekszünk, és a szükségesnél kevesebbet vitatkozunk. Nem kül-
ső okokat, bűnbakokat kell tehát keresni, hanem ahogy Babits egy 
évszázada a „magántudósokról” írja, a már-már patologikus befelé 
fordulás helyett nyitottnak kellene lenni a világra.  

A hasznosság hangsúlyozása mellett feltétlenül szükséges az 
altruizmus fogalmát is megemlíteni, ami voltaképpen az idealizált 
közgazdasági modellt átvezeti a valóságba. Nagyon leegyszerűsítve 
a közgazdaságtanban azt nevezzük altruizmusnak, ha az illető nem 
kizárólagosan a hasznossági elvet követi, a haszonról, vagy annak 
egy részéről lemond. A pszichológiai kísérletek során azt figyelték 
meg, hogy minél kulturáltabb egy társadalom, a résztvevők annál 
inkább hajlamosak a remélt vagy realizált haszon másokkal való 
megosztására. Ennek sok fokozata és oka lehet, így pl. a szociális 
érzékenység, az adományozás és nagyvonalúság jó érzése, a méltá-
nyosság gyakorlása, vagy éppen a kisebb-nagyobb közösségekhez 
való kötődés. Mi magunk európai polgárok vagyunk, ebben a közös-
ségben élünk, e közösségre pedig jellemző a felvilágosult altruizmus, 
vagy szívesebben nevezném úgy, hogy intelligens altruizmus. Az 
européerek ugyanis a kulturális evolúció során megtanulták, hogy a 
puszta önzés gyakran csapdához, ún. társadalmi csapdához vezet, 
melyben végül mindenki, még a „nyertes” is vesztes lesz. Felvilágo-
sult vagy intelligens altruizmus alatt itt a közösségekben elvárható és 
szokásos önérdekkövetés szabályozott változatát értem, ami volta-
képpen a közösséggé válás feltételeként is értelmezhető. Mivel az 
altruizmus, és annak foka a meleg észlelések körébe tartozik, nem, 
vagy csak igen nagy leegyszerűsítésekkel tudják a döntési, vagy a 
játékelméleti modellekbe beépíteni. 

Nézzük, hogy mennyire reális, életszerű nálunk egy energeti-
kai buborék kialakulásának lehetősége. 200212 és 2010 között kb. 
500 MW kiserőmű kapacitás épült meg a kötelező áramátvétel, és 

12 Nyugat-Európából ez kb. másfél évtizedes késéssel érkezett hozzánk.
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az átvételi ár előnyös motivációira. Ezek az erőművek az általános 
gyakorlatnak megfelelően alapvetően projektfinanszírozásból szület-
tek. Tételezzük fel, hogy az átlagos önrészt 25%-ra, és az összes 
bekerülési költséget pedig 250 Mrd Ft-ra tesszük. A jelenlegi gázár 
és villamosenergia árarány, valamint a 2011-től megszűnt kötele-
ző átvétel és támogatott árú áramátvétel miatt a legtöbb kiserőmű 
veszteséges üzemű, aminek következtében, ahol az üzembetartásra 
nincs technológiai vagy jogi kényszer, ott a kiserőművek gyakorlatilag 
leálltak. A kötelezően átvett villany 2010-ben 4840 GWh volt, 2011-
ben már csak 2154 GWh, vagyis a csökkenés több mint 55%-os. 
Még szembetűnőbb a változás 2011. IX. hóban az előző év hasonló 
időszakának 28%-a, a X. hóban a 22%-a, a XI. hóban a 14%-a, és a 
XII. hóban a 18%-a.13 E létesítmények átlagos technikai élettartama 
kb. 120 000 üzemóra, de a szóban forgó gépek átlagosan, talán ha 
ennek az üzemórának a 30…35%-át teljesítették. Ezek a folyamatok 
jól mutatják, hogy a technikai élettartam és az erkölcsi elavulás okoz-
ta élettartam igen jelentősen eltérhet egymástól. Itt az erkölcsi avulás 
alatt a normál közgazdasági fogalmat értem, amikor az adott termelő 
berendezés alapvető funkcióját már versenyképesen lehet más esz-
közökkel helyettesíteni, így az eredeti berendezés üzemben tartása, 
bár technikailag lehetséges, de gazdaságilag ésszerűtlen. Ennek 
megfelelően a kiserőművekben egyik napról a másikra elértéktele-
nedett, befagyott több százmilliárd forintnyi állóeszköz, és jelentős 
részüknél semmi remény nem látszik arra, hogy a projektfinanszíro-
zás keretében felvett hitelt és kamatait valaha is teljes körűen visz-
szafizessék. Ez is tehát egy, a mi méreteinknek megfelelő léptékű kis 
buborék, amiért nem is kell a Föld másik oldalára utaznunk. 

Nézzünk talán egy jövőbeli példát is. A paksi atomerőmű bőví-
tési koncepciója az erőmű tervezett élettartamát 60 évre növelte, és 
a tőkeköltségek hosszabb távra való elosztásával javította fajlagos 
termelési költséget. Ez azt jelentené, hogy a Parlament által elfo-
gadott Energiastratégiai Koncepció szerint a 2030-ig belépő erőmű 
2090-ig termelne, amit a szállítók technikai élettartamként vállalnak 
is. Ez időben visszafelé olyan lenne, mintha az 1930-ban épült erőmű 
technikája még ma működne, és akkor a gyorsuló tudományos, tech-
nikai fejlődést nem is vettük számításba. Nagyon valószínű, hogy 
mindez csak papíron, és csak azon működik. Ez a megjegyzésem 
természetesen nem valamiféle állásfoglalás az atomerőmű létesítése 
ügyében, pusztán csak egy példa arra, hogyan döntünk a beruházá-
sainkról, a jövőnkről. Pontosabban, hogyan és milyen könnyelműen 
toljuk a jövő nemzedékére a gazdasági terheket. Ugyancsak végig-
gondolatlannak tartom a megújuló energiával kapcsolatos jelenlegi 
hazai terveket, amikor azt a nap, a szél, a földhő hasznosításával 
szemben, esetleg ilyen nemzetközi projektekbe való beszállás he-
lyett, a kisebb ellenállás, a túldimenzionált szilárd biomassza haszno-
sítást célozzák meg.  Itt jelentős többlet ráfordításokkal a korlátozot-
tan megújuló termőföldet áldozzuk fel megújuló energia címszó alatt, 
holott a termőföld ugyanúgy sérülékeny, mint a megmenteni kívánt 
légkör. Ezekben az ügyekben is nagy a valószínűsége buborékkép-
ződéseknek, amelyek várhatóan az előtt kipukkadnak, hogy befek-
tetéseink valaha is megtérülnének. Ezek a buborék ráadásul nem is 
spontán módon, mintegy a fejlődés mellékhatásaiként keletkeznek, 
hanem végig nem gondolt ötletekkel mi magunk fújjuk fel.  

Természetesen vannak módszerek a ciklikusság, a gyorsuló 
technológia váltások negatív hatásainak mérséklésére, de a feladat 
nem egyszerű. Technokrata, vagy kérészéletű ötletekkel bizonyosan 
nem megyünk semmire. Sőt, ha belegondolunk, mindenben pont 

13 Dr. Stróbl Alajos: Kiegészítő előzetes tájékoztató adatok a magyar villamosenergia-
termelésről 2011-ben, Budapest, 2012. 02. 29.

az ellenkezőjét tesszük, mint amit akár a társadalmi hasznosság, 
vagy éppen a gazdasági kudarcok tompítása megkívánna. Pedig a 
baj nagy. A tőke menekül, a beruházási ráta 15,3%-ra esett vissza, 
amire 1990 óta nem volt példa, a mérnökirodák zöme munka nél-
kül, és egyelőre a konjunktúrának jele sincs a láthatáron. Racionális, 
haszonmaximáló gazdaságpolitika megalkotása pedig éppen olyan 
nehéz, mint gyarló, hús-vér emberekből jól működő és igazságos 
társadalmat építeni. Szemmel láthatóan nem is fecsérli nálunk erre 
senki a drága idejét.

(Folytatás a 28. oldalról)

Kisebb áramlási sebességeknél figyelembe kell venni a csősúrló-
dási tényező függését a Re-számtól, ilyenkor a (23) egyenletet iterálni 
kell. Ha az áramlás típusa a lamináris és turbulens áramlás közötti 
átmeneti zónába esik, előfordulhat, hogy az áramlás ingadozóvá, lük-
tetővé válik, a térfogatáram nem áll be egy állandósult értékre.

Szívott vezetékeknél kapacitáskorlátot jelenthet a kavitáció kiala-
kulása, amikor a nyomás a súrlódás következtében olyan mértékben 
lecsökken, hogy eléri az adott hőmérséklethez tartozó parciális nyo-
mást, és megindul a buborékképződés. A kavitáció elkerülésének fel-
tétele:                       

(25)

ahol H1-H2 a geodetikus magasságkülönbség (előjelhelyesen a 
ráfolyás) és pg(t) a t hőmérséklethez tartozó gőznyomás. Az össze-
függés zárt rendszerre is érvényes, ahol a geodetikus magasságkü-
lönbség zérus.

Gázoknál az átáramló mennyiséget a cső végén kialakuló hangse-
besség korlátozza. Ha a gázvezeték két végén a                                         

(26)

nyomásviszonyt hozunk létre, a cső végén kialakul a hangse-
besség, az ellennyomás  csökkentésének ellenére sem csökken a 
nyomás a csőben a kritikus érték alá, és nem változik az átáramló 
gázmennyiség sem [4].

A maximálisan átáramoltatható gázmennyiség izotermikus áram-
lást feltételezve:                               

(27)

Ha a gáz a cső végén kilép a kritikusnál alacsonyabb nyomású 
térbe, a gázsugár szétrobban, kinetikus energiája elvész.

A kritikus sebesség korlátozó hatásának nagyon nagy szerepe 
van a lefúvató vezetékek méretezésénél [5].
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Hozzájárulás a virtuális 
erőmű építéséhez: 

128,7 kW 

Energiamegtakarítás emulzió kezelő hidraulikai rendszerben 
 

Czinege Zoltán1, CEM   
okl. gépészmérnök, technológia menedzser, alfapedkft@gmail.com

Jelen cikk az Audi Hungaria Motor Kft. gyártási területén üzemelő 
emulzió kezelő hidraulikai blokkok üzemének javításával elérhető 
energia megtakarításokat mutatja be. A cikk vázolja a hidraulikai rend-
szer felépítését és funkcióját az üzemben, valamint az elméleti úton 
meghatáro-zott megtakarítási potenciált. A számítások során a vár-
ható megtakarításokat mérésekre alapozva – bár becsült kihasználás 
alapján – határoztuk meg.1 

*
This paper shows the energy saving by tuning the emulsion hydrau-
lic blocks at Audi Hungaria Motor Kft. It drafts the functions and the 
build up of the emulsion handling systems, and the theoretic energy 
saving potential. The energy saving calculation is based on measure-
ments only running hours are forecasted.

* * *

Az Audi Hungaria Motor Kft. 1993-as alapítása óta mára közel 400 000 
m2-en mintegy 8000 főt foglalkoztató üzemmé fejlődött. A fő tevékenység 
a konszern által gyártott gépjárműtípusokban használt motorok előállítá-
sa, de a karosszéria és az önálló szerszámüzem mellett a legtöbbek által 
ismert a gépjármű összeszerelés. Az üzemekben nagyszámú forgácso-
ló egység működik, amelyek működé-séhez meghatározott összetételű, 
nyomású és hőmérsékletű emulziót kell biztosítani (1. ábra). A forgácso-
lás során az emulzió szerepe a hűtés, a kenés és a forgácseltávolítás. 
A jelenleg gondozott emulziók és olajok térfogata 3500 m3, amit a Fluid 
Menedzsment csoportba tartozó 40 dolgozó kezel a gyár teljes területén. 

A győri üzemben önálló szervezeti egységet hoztak létre az ener-
giagazdálkodási feladatok kezelésére. Ennek vezetője az Energiameg-
bízott, aki elsősorban a projektek szervezési kérdéseivel foglalkozik. 
A projekttagok az üzemek különböző szervezeti egységeiből érkez-
nek, és Workshopokon igyekeznek egy problémát megoldani. Ilyen 
Workshopon merült fel az emulzió rendszer energiafelhasználásának 
csökkentési lehetősége. Az Audinál jellemző komplex gondolkodásmód 
a rendszer teljes átgondolásához vezetett és az alábbi projektötleteket 
fogalmazták meg a kollégák:

1   A Virtuális Erőmű Program Nonprofit Kft. megbízásából.

● szivattyúk munkapontjának módosításával jobb hatásfokú üzemál-
lapot elérése,

● ezzel együtt a párhuzamosan üzemelő szivattyúk száma csökkent-
hető,

● a kimenő nyomás felülvizsgálat, esetleges csökkentése,
● hétvégi üzemmód felülvizsgálata, időbeli lefutás módosítása,
● emulziók és olajok hőmérsékletének emelése,
● szűrőszivattyúk működési idejének és számának csökkentése,
● új szivattyú szabályozó egységek, frekvenciaváltóval kiegészített 

terhelés követő rendszer telepítése.
A projekt során elsőként mérésekkel határozták meg, hogy egy-egy 

gyártósor teljesítmény igényének, mintegy 10-15%-át teszi ki az emulzió 
kezelés, ami 100-300 kW nagyságrendű érék. Ezután elméleti úton hatá-
rozták meg az energia megtakarítás módját és elérhető mértékét. A rend-
szerek átállítása 2009-ben kezdődött és 2011-re sikerült a legtöbb elterve-
zett feladatot végrehajtani. A felsorolt projekt-ötletek közül jelen cikk csak 
a szivattyúk munkapontjának átállításával elérhető – a hajtásukra felhasz-
nált – villamosenergia-megtakarítást mutatja be, de belátható, hogy átté-
telesen a hűtőrendszer energiafelhasználását és az épületek hőterhelését 
is érinti az intézkedés. 

A valóságban a berendezések a bemutatott sémához hasonlóan ál-
talában hat szivattyút, a hőcserélőket, a szűrőt és a fojtó szerelvényeket 
tartalmazó blokkokba szervezetten épülnek fel (2. ábra). A mérések során 
megállapították a felvett villamos teljesítmény és a jelleggörbe alapján a 
szállított térfogatáramot, valamint a szivattyú hatásfokát. A 3. ábrán meg-
rajzoltuk egy tetszőlegesen kiválasztott hat azonos szivattyút tartalmazó 
blokk egyik gépének a jelleggörbéjét2. Az M1 munkapontnál jól látható, 
hogy a szivattyú nem használja ki a teljes szállító kapacitását, és hatásfo-
ka is lényegesen alacsonyabb az elérhető értéknél. 

2 A megrajzolt jelleggörbe a KSB által megadott diagram egyszerűsített válto-
zata. Nem lett bemutatva az új munkaponthoz tartozó NPSH növekedés, de a 
gyakorlatban nem is okoz problémát a szivattyúk üzeme során.

Gyártó sor

Emulzió Szűrő
kör

Emulzió
szivattyúk

Hűtött víz
12-16 °C

TIC

1. ábra. Tipikus emulzió kör egyszerűsített sémája

2. ábra. Emuzió keringető blokk felépítése
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Czinege Z.: Energiamegtakarítás emulzió kezelő hidraulikai rendszerben

A blokkonként forgalmazott térfogatáramok függenek a gyártósor ki-
használtságától, de a korábbi üzemviteli gyakorlatban jellemző volt mind 
a hat szivattyú járatása, azaz a 960 m3/h-á térfogatáram. Egy blokknál 
a munkapontot M2-es pontba elmozdítva szivattyúnként ugyan nagyobb 
teljesítmény felvétel várható a növekvő szállítás mellett, viszont elegen-
dő csak négy szivattyút üzemeltetni az 1000 m3/h-ás szállításhoz. Az új 
munkapontban a gépek emelőmagassága kisebb, de a felülvizsgálat azt 
mutatta, hogy ez a nagyjából 0,35 bar nyomáscsökkenés nem jelent prob-
lémát a fogyasztók szempontjából. Az egyes sorokhoz tartozó blokkok 
felépítése nem teljesen azonos így a munkapont átállítását a fojtószelep 
állítása mellett néhány esetben a beépített fojtótárcsa cseréjével lehetett 
elvégezni.

 Az M1 munkaponthoz tartozó felvett teljesítmény PM1=30,5 kW, míg 
az új M2 pontban ez PM2=40 kW, a számított teljesítmény növekmény egy 
szivattyú esetén ΔPM=9,5kW. Az eredeti szállítómagasság HM1=50,5 m és 
az új, pedig HM2=47 m. A szállított térfogatáram VM1=160 m3/h-ról VM2=250 
m3/h-ra emelkedett. Ezek alapján a fajlagos energiaigények az alábbiak 
szerint alakulnak:

 
 

A fajlagos megtakarítási potenciál pedig:

ami százalékban kifejezve:

Az eredeti hat szivattyús üzemvitelnél a keringetett mennyiség 
960 m3/h volt, míg az új munkapontban négy szivattyú járatásával 
ez már 1000 m3/h. A többlet térfogatáram miatt a gyakorlati megtaka-
rítás kevesebb az elméletinél. Eredetileg a felvett teljesítmény a hat 
szivattyúval ΣPM1=183 kW volt, míg az átalakítás után ez visszaesett 
ΣPM2= 60 kW-ra. Ezzel a megtakarítás a névleges terhelésen %-ban 
kifejezve kis mértékben alacsonyabb:

Ezekkel a számított értékekkel azonban csak az elméleti megtakarí-
tást tudjuk meghatározni egy blokk néveleges terhelésénél. Éppen ezért 
az Audi szakemberei méréssel is igazolni próbálták a munkapont átállítás 
előtti és után teljesítmény felvételek közötti különbséget. A mérést igye-
keztek azonos szállított emulzió térfogatáram mellett elvégezni, de mivel 
erre nem állt rendelkezésre mérőeszköz a rendszerben, így az üzem ha-
sonló terhelésére hagyatkoztak. Az átalakított négy blokk mérési adatait a 
1. táblázat mutatja be, feltűntetve a mérések időpontját, és a mért hatá-
sos teljesítményeket. Az elméleti számítástól való eltérést a blokk egyéb 
fogyasztói okozzák, amelyeket a mérés során nem lehetett elkülöníteni.

A megtakarítás szempontjából fontos kérdés még a berendezések ki-
használtsága, amire jelenleg nincsenek közvetlen mérési adatok. Ennek 
áthidalására az üzemben bevett gyakorlat a névleges kapacitás 70%-ával 
számolni, amivel a biztonság javára tévednek a legtöbb esetben. Az ener-
gia megtakarítás meghatározásakor is ezt a gyakorlatot követtük a mért 
teljesítmény megtakarítások és évi 312 munkanap 24 órás üzemidejét fi-
gyelembe véve. Ezek alapján a várható energia megtakarítás:

Az egységek üzemviteléből adódóan VEP elszámolási rendszerében 
a közvetlen villamosenergia-megtakarítás csúcsidőben elszámolható, te-
hát a projekt 128,7 kW-tal járul hozzá a virtuális erőmű építéséhez. Meg-
jegyzendő, hogy a meghatározott értékek bizonytalansága csökkenthető 
az energiafelhasználás folyamatos követésével. Éppen ezért a közeljö-
vőben indul az Audi egy kiválasztott gyártósorán egy energia információs 
rendszer mintaprojekt, ami az energiaáramok részletes feltérképezését 
tűzte célul maga elé, nem utolsó sorban az energiaveszteségeket feltáró 
kollégák munkájának segítése érdekében.

Köszönetnyilvánítás
A cikk elkészítéséhez pótolhatatlan segítséget nyújtottak az Audi munka-
társai, amiért köszönet illeti Csuti László, Mészáros Tamás és Rádi Péter 
kollégákat.

3. ábra. Munkapontok a szivattyú jelleggörbén
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KMA11 emulzió ellátó beren-
dezés, G10 csarnok

198
(2010.06.30)

180
(2010.07.01.) 18

KMA12 emulzió ellátó beren-
dezés, G10 csarnok

88,1
(2010.08.28.)

80
(2010.09.02.) 8,1

KMA17 emulzió ellátó beren-
dezés, G10 csarnok

108,7
(2010.02.17.)

77,2
(2010.04.23.) 31,5

KMA18 emulzió ellátó beren-
dezés, G10 csarnok 

209,1
(2010.05.10.)

138
(2010.05.18.) 71,1

Összesen 603,9 475,2 128,7

1. táblázat. Szivattyú csoportok átalakítás előtti és utáni teljesítmény mérései
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V I R T U Á L I S   E R Ő M Ű   P R O G R A M 

Átadták az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjakat a 
Parlamentben az Energiatakarékossági Világnapon  

Gáspár Attila
okl. mérnök-informatikus, attila.gaspar@virtualiseromu.hu

Március 6-án, a Nemzetközi Energiatakarékossági Világnap alkalmá-
ból ismerhettük meg az ország első energiatudatos vállalatait az Or-
szággyűlés fenntartható fejlődést szolgáló testületeinek védnöksége 
alatt, a tudományos élet, a szakigazgatás, a társadalmi szervezetek 
és mentor vállalatok összefogásával, a vállalkozások energiatudatos-
ságának elősegítése érdekében meghirdetett Energiahatékonysági 
Kiválósági Pályázat díjátadóján. A Virtuális Erőmű Program tovább-
ra is várja az energiahatékonyság mellett elkötelezett vállalatokat, 
és mostantól az intézményeket is: az eddigi tapasztalat alapján az 
Energiatudatos Vállalat cím birtokosai évente akár egymillió forintot 
is megtakaríthatnak, egyszerű intézkedésekkel.

A pályázat célja a vállalkozások energiatudatosságának növelé-
se, energiahatékonyság területén elért vállalati eredmények elisme-
rése, bemutatása és a tudás megosztása. A pályázat során az ér-
deklődő vállalatok tesztelhetik energiahatékonyságukat, elnyerhetik 
az „Energiatudatos Vállalat” címet, amennyiben elkötelezik magukat 
az energiahatékonyság fejlesztése mellett. „Energiahatékony Válla-
lat” lehet az a vállalkozás, amely már konkrét megtakarításokat tud 
bemutatni, és bevált gyakorlatát másokkal is megosztja. A megtaka-
rításokat az egy éve a Nemzeti Fejlesztési Minisztériummal közösen 
meghirdetett Virtuális Erőmű Program gyűjti össze olyan formában, 
hogy az állam el tudjon számolni nemzetközi energiahatékonysági 
kötelezettségvállalásával. A Program gyors elterjesztésében és a 
szemléletváltás elősegítésében „Energiahatékony Mentor Vállalat”-
ok ügyfél és beszállítói körük bevonásával segítenek.

A Virtuális Erőmű Programhoz csatlakozó első hazai vállalkozá-
sok adatai azt mutatják, hogy az Energiatudatos Vállalat cím birto-
kosai évente közel egymillió forintot takaríthatnak meg energiahaté-
konyságot növelő egyszerű intézkedésekkel. A tapasztalatok szerint 
azon hazai vállalkozások, amelyek az Energiahatékonysági Kiváló-
sági Pályázaton elnyerték az Energiatudatos Vállalat címet a Prog-
ram keretében tett vállalásaik nyomán átlagosan, évi 4,3%-kal csök-
kenthetik energiaköltségeiket. Ez a közel 5%-os energiahatékonyság 
javulás konkrét beruházások nélkül is elérhető: már azzal is komoly 
eredményeket lehet elérni, ha a vállalati stratégia fókuszba helyezi az 
energiahatékonyságot, a céges kultúra és a mindennapok részévé 
teszik azt, valamint ehhez megfelelő erőforrásokat is társítanak.

A Virtuális Erőmű Programhoz csatlakozni kívánó vállalkozások 
először egy önértékelő kérdőívet töltenek ki. A vállalkozások ener-
giahatékonyságában rejlő potenciál a teljes magyarországi energia 
megtakarítási lehetőségek egyharmada. Ha Magyarország vala-
mennyi – egy átlagos háztartásnál öt-hatszor többet fogyasztó – vál-
lalkozása Energiatudatos Vállalatként valóban tenne az energiara-
cionalizálás érdekében, az éves szinten akár több tízmilliárd forint 
megtakarítást jelentene a hazai energiaköltségekből. Ez a Virtuális 
Erőmű Program célja is, amely hazánkban elsőként tűzte zászlajára, 
hogy a csatlakozó vállalkozásokkal együttműködve egy 200 MW-nyi 
erőmű termelésének megfelelő energiamegtakarítást gyűjt össze 
2020-ig.

A Parlament Gobelin termében megrendezett eseményen a 
pályázat 2011. október 12-ei meghirdetésétől eltelt időszak ta-
pasztalatairól, a pályázat eredményeképpen létrejövő társadalmi 
és gazdasági haszonról számolt be Dr. Szili Katalin, a Nemzeti 
Fenntartható Fejlődési Tanács alapító és tiszteletbeli elnöke, Jávor 
Benedek, az országgyűlés Fenntartható Fejlődés Bizottságának el-
nöke, és Fürjes Balázs Zoltán, a Virtuális Erőmű Program Nonprofit 
Kft. igazgatója.

A program első díjkiosztóján félszáz vállalat kapta meg a Pályázat 
adott díjkategóriájának megfelelő tanúsítványt. A díjazottak nagyobb 
része a kis- és középvállalati szektorból került ki, amely egybevág a 
program eredeti törekvésével: az energiahatékonyság jelentőségé-
nek megismertetése a KKV vállalatok körében. A pályázat folyamato-
san nyitva áll az érdeklődő vállalatok számára, az audit és az ahhoz 
kapcsolódó tanácsadás hosszú távú energiahatékonyságra serkenti 
a programban részt vevő szereplőket.

Az „Energiahatékony Vállalat” címre pályázók elsősorban a nagy-
vállalati körből kerülnek ki, míg az „Energiatudatos Vállalat” címek 
megszerzésére a legnagyobb érdeklődést a KKV szektorban tapasz-
taltunk. A VEP a megnövekedett igény okán várja további tanácsadó 
cégek jelentkezését, akkreditált tanácsadói feladatok ellátására.

A díjátadón bejelentésre került, hogy a jelenleg vállalatok számá-
ra meghirdetett pályázat tovább bővül, és meghirdetésre kerülnek az 
Energiatudatos és Energiahatékony Intézmény kategóriák, valamint 
egyedi díjak magánszemélyek részére:

●  Az év energetikai tanácsadója
●  Az év megújuló energetikai fejlesztője
●  Az év energetikusa/energiamenedzsere
●  Az év fiatal energetikai szakértője
Az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatról részletes tájé-

koztatás olvasható a www.virtualiseromu.hu honlapon, ahol várják a 
pályázaton részt venni szándékozó vállalkozások regisztrációját, va-
lamint a témakör iránt érdeklődők csatlakozhatnak a közösségi hálón 
is: https://www.facebook.com/energiahatekonysag.

2012-ben Energiahatékony Vállalat Díjat kapott az AUDI Hunga-
ria Motor Kft.

A VEP Mentor vállalatai:
●  AUDI Hungaria Motor Kft.
●  E-Star Alternatív Nyrt.
●  PHOENIX Contact Kft.
●  KÉSZ Holding Vállalkozásfejlesztő és Vagyonkezelő Zrt.
A pályázat akkreditált tanácsadója a Get Energy Magyarország 

Kft.
A pályázati folyamat akkreditált auditora a Certop Termék- és 

Rendszertanúsító Ház Kft.
A 2012-ben Energiatudatos Vállalat Címet kapott vállalatok lis-

tája a www.virtualiseromu.hu honlapon található.
Gratulálunk a díjazottaknak!
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E N E R G I A I N F O R M Á C I Ó K 

A szén helye a jövő energetikájában 
Dr. Molnár László 

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A nemrég megjelent 2010. évi Világ-energiastatisztika1 szerint 2010-ben a 
globális energia-mix az alábbi volt:

A BP statisztika sok meglepő adatot tartalmaz, tekintsük át legfonto-
sabbakat:

● A globális fogyasztás 5,6%-kal nőtt, ez a növekedés 1973 óta a 
leggyorsabb;

● Kína részaránya a globális fogyasztásban 20,3%, ezzel Kína világ-
első;

● Az olajfogyasztás növekedése 3,1%, a legkisebb a fosszilis energi-
ák között;

● A földgáz fogyasztás növekedése 7,4%, 1984 óta a legnagyobb;
● A szén részaránya 29,6%, 1970 óta a legnagyobb;
● A megújulók részaránya 1,8%;
● Kína részaránya a szénfogyasztásban 48,2%.
Mindenképpen meglepő, hogy a globális fogyasztás 5,6%-kal nőtt 

egyetlen év alatt, mikor az EU 20%-os fogyasztás csökkenést tervez, s 
mikor a hazai tervek szerint a magyar fogyasztás 2030-ig csak 5%-kal fog 
nőni. Ugyancsak váratlan, hogy mindhárom fosszilis energiahordozó fo-
gyasztása mennyire gyorsan nőtt. Szinte természetes viszont, hogy immár 
Kína a legnagyobb energiafogyasztó, és a szénfogyasztásban toronyma-
gasan első. A fenti adatok azt is mutatják, hogy az EU energiapolitikája 
(energiafogyasztás- és CO2-csökkentés) erős ellentétben áll a világ többi 
országának gyakorlatával.

A szén jövője

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) legutóbbi tanulmányában – World 
Energy Outlook 2011 – arról számolt be, hogy a 21. század első évtize-
dében a globális energiafogyasztás növekedésében a szén egymagában 
majdnem akkora részt képviselt, mint a földgáz, olaj, megújuló energiák és 
az atomenergia együtt. 2000 óta a világméretű szénfogyasztás 55%-kal 
nőtt. A világ áram-termelésében 2009-ben a szén 40%-ot képviselt.

A szén gyors növekedése mögött a fejlődő országok szénbázisú vil-
lamosenergia-termelésének bővülése áll. A Világ szénfelhasználásának 
50%-a Kínához kapcsolódik.

A világ legnagyobb széntermelői: Kína 3162 millió tonna (Mt), USA 997 
Mt, India 571 Mt, Ausztrália 430 Mt, Oroszország 324 Mt. A legnagyobb 

1   BP Statistical Review of World Energy, 2011

fogyasztók is ugyanezek az országok, és ezen országok villamosenergia-
mixében a szén magas százalékot képvisel. A legnagyobb exportőrök: 
Ausztrália (298), Indonézia (162), Oroszország (89), míg a legnagyobb 
importőrök: Japán (187), Kína (157), Korea (119). Vagyis Kína is jelentős 
importőr, és ha Kína javítja energiahatékonyságát és fokozza a megújuló 
energiák termelését, azzal kiváltható a kínai import, ami lefelé módosíthatja 
a szén világpiaci árát.

Az európai energiafogyasztás az elmúlt két évtizedben rendkívül stabil-
nak mutatkozott, 1990-2009 között mindössze 2%-kal nőtt. Ugyanebben az 
időszakban azonban a szénfogyasztás 41%-kal csökkent, míg a megújuló 
energiák 116%-kal és a földgáz 41%-kal nőtt. Az EU energia-mixében a 
szén aránya az 1990-es 27%-ról 2009-re 16%-ra csökkent. Jelentősebb 
szénfelhasználó EU tagállamok: Lengyelország (55% az energiamérleg-
ben), Görögország, Észtország, Csehország, Szlovákia, Dánia, Németor-
szág (23%).

Magyarország energiamérlegében a szén kb. 15%-ot képvisel. Ez az 
érték azonban lehetne sokkal nagyobb is, tekintettel az óriási hazai lignit-
készletre (3300 millió tonna), amelyet csak nagyon kis részben használunk 
ki. 2035-ben Kína és India lesz a két legnagyobb szénfogyasztó, de a USA 
és az orosz fogyasztás is jelentős marad. Mindhárom országban, és egy 
sor más fejlődő országban is, a szénfelhasználás nőni fog.

Miért nőtt meg a kereslet a szén iránt? 
Mi hajtja az országokat a szén felé?

A szénnek számos előnye van. Nagy bőségben található a Földön, a szén-
készletek 3-5-ször nagyobbak az olaj- és gázkészletnél. A szénkészletek 
sokkal kiegyensúlyozottabban helyezkednek el a Föld országaiban, mint 
a néhány országban/régióban koncentrálódó olaj- és gázkészletek. A szén 
bányászata jelentősen olcsóbb, mint a folyamatosan dráguló olaj- és gáz-
készletek kitermelése. Míg a szénhidrogéneket egyre zordabb körülmé-
nyek között kell bányászni (pl. extra hideg szibériai lelőhelyekről, illetve 
2000 méterrel a tenger szintje alatt), addig a felszíni bányászat – de még 
a párszáz méteres mélyművelésű bányászat is – kifejezetten olcsó.  Ezek 
a körülmények a szenet népszerűvé, gazdaságilag versenyképessé teszik, 
magas ellátásbiztonság mellett. A szénfogyasztást befolyásolja az is, hogy 
a jövőben hogyan alakulnak a szén-támogatások, illetve milyen „büntető 
adókat” (pl. a CO2 emisszió és az egyéb externális költségek beárazása) 
kell majd fizetni a szénnel kapcsolatban.

A szén előretörésében nagy szerepet játszik az ár. Jelenleg és a követ-
kező negyedszázadban is a szén ára az európai földgázár 40%-a, az olajár 
20-30%-a lesz, azaz sokkal olcsóbb, mint a másik két fosszilis energia.

A szén használatát az is elősegíti, hogy a szénbányászatnak több tucat 
országban is nagy múltja van. Így helyi gazdasági érdek a szén további 
használata, mert elősegíti a helyi munkaerő foglalkoztatását, csökkenti az 
energia importot, növeli az energiaellátás biztonságát, alacsonyabb szinten 
tartja az energia árakat, mentesi az országot a hektikus olajár ingadozások 
negatív hatásaitól. Ezekhez a kézzelfogható előnyökhöz képest – sok or-
szág politikusai így látják – nagyon elvont hátrány a globális hőmérséklet 
hosszútávú emelkedése, és annak negatív hatásai.

1. ábra. A globális energia-mix, millió tonna olajegyenérték (MTOE)
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EnergyCity projekt: távérzékelés és térinformatika, mint az 
épületenergetikai fejlesztések tervezési eszközei1

Dr. Csoknyai Tamás  
okl. gépészmérnök, csoknyaitamas@gmail.com

Talamon Attila
okl. gépészmérnök
Szendrő Gábor   
okl. gépészmérnök

Az épületállomány energetikai állapotának fejlesztéséhez szüksé-
ges, hogy megbízható képünk legyen az épületállomány energetikai 
állapotáról, annak érdekében, hogy a pénzügyi források allokálása 
megfelelő helyre és ütemezésben történhessen. Ezért az EnergyCity 
projekt korszerű és hatékony épület- és városdiagnosztikai módsze-
rek ki-, il-letve továbbfejlesztését tűzte ki célul. A gyors állapotfelmé-
rés egyik ígéretes módszere a termovíziós repülőgépes távérzékelés, 
melynek segítségével egész városrészek gyors és a jelen gyakorlat-
ban alkalmazottakhoz képest megbízhatóbb feltérképezésére lesz 
lehetőség. A módszer segítségével épületenergetikai állapotfelmé-
rések, prognózisok készíthetők, mely alapján egy város(rész) ener-
giafelhasználása és CO2-kibocsátása becsülhető, valamint fejlesztési 
irányok, városi épületrekonstrukciós programok kijelölhetők és ter-
vezhetők.1

*
In the frame of the EnergyCity project (Central Europe programme) 
an extensive set of digital data in seven cities in Central Europe 
(Budapest, Prague, Munich, Bologna, Treviso, Ludwigsburg and 
Velenje) is being collected via aerial and ground surveys. Thermal 
images of selected urban areas in project cities will be collected us-
ing thermal cameras mounted on an aircraft. An urban diagnostics 
GIS (Geographical Information System) tool is being developed that 
enables swift data collection and analysis, is capable of mapping 
energy-related building properties and decreasing settlement-level 
CO2-emissions. A series of pilot actions in the seven cities will de-
liver pilot training for carbon mapping, implement awareness rais-
ing campaigns and fuel poverty reduction plans. A series of recom-
mendations targeting all levels of governance and a policy guidance 
document will also be elaborated.

* * *

Az EnergyCity projekt
Az EnergyCity egy EU-finanszírozású projekt, melynek célja a Közép-eu-
rópai városok CO2-kibocsátásának és energiafogyasztásának csökkenté-
se. Napjainkban a városokban találjuk a meglévő épületek 80 százalékát, 
és ezek az épületek az összes szén-dioxid-kibocsátás 75 százalékáért 
tehetők felelőssé. A városok kézenfekvő területet kínálnak emiatt az ener-
giahatékonyság javítására tett erőfeszítések összpontosítására, és ezen 
ke-resztül jelentős előrelépések érhetőek el az éghajlatváltozás elleni 
küzdelemben is. Az EnergyCity projekt kiterjedt méretű digitális adatbázist 
gyűjt Közép-Európa hét városában légi és földi felmérések segítségével 
(a hét város Budapest, Prága, München, Bologna, Treviso, Ludwigsburg 
és Velenje). Először egy hőkamerákkal felszerelt repülőgép gyűjt termikus 
képeket (1. ábra) az előre kijelölt városi területek fölött átrepülve.

1 A szerzőknek a KLENEN ’12 konferencián, Mátraházán, 2012. március 8-9-én 
elhangzott előadása.

Ezután egy város-diagnosztikai eszköz (GIS, Földrajzi Információs 
Rendszer) kerül kidolgozásra, amely lehetővé teszi a gyors adatgyűjtést és 
adatelemzést, és képes feltérképezni az adott terület épületenergetikai tu-
lajdonságait és a település-szintű CO2-kibocsátás megtakarítási potenciált. 
Ez egy interaktív, Google Maps-hez hasonló felület kialakításán keresztül 
történik az adatok egyszerű összefoglalása, elemzése és bemuta-tása cél-
jából. A hét partnervárosban felvezető tevékenységekként CO2-térkép alkal-
mazási tréningekat és figyelemfelkeltő kampányokat tartunk, illetve üzem-
anyag-szegénység csökkentési javaslatokat is kidolgozunk. Végül számos 
ajánlás kerül kidolgozásra valamennyi kormányzati szint számára, és egy 
döntéselőkészítő, iránymutatásokat tartalmazó dokumentum is készül az 
uniós és a nemzeti intézmények részére a projekt utolsó szakaszában.

Adatgyűjtés
A trieszti székhelyű Nemzeti Oceanográfiai és Alkalmazott Geofizika In-
tézet (OGS) végzi a hőkamerás felvételek elkészítését a partnervárosok 
kijelölt területeiről. A képek készítése 2011 februárjában kezdődött, első 
körben négy kijelölt városban (Velenje, Treviso, Bologna, Ludwigsburg).  
A használt NEC TS9260 hőkamera spektrális tartománya 8-13 mM és a 
felbontása 640×380 pixel. A kamera egy Piper Seneca II típusú repülő-
gépre lett felszerelve, a repülés magassága 850 méter volt minden város-
ban, a sebesség 110 csomó. Bár az infravörös sugárzás az emberi szem 
számára láthatatlan, egy IR kamera képes azt átalakítani egy vizuális 
képpé, így láthatóvá téve egy objektum hőleadását. Az IR kamera érzé-
kenysége az elektromágneses spektrum körülbelül 0,9-14 µm közti tarto-
mányára terjed ki. IR sugárzást minden objektum kibocsát nulla fok feletti 
hőmérsékleten, és a sugárzás mennyisége arányosan növekszik a hő-
mérséklettel. A termográfia egy olyan típusú képalkotás, mely során egy 
IR kamera megjeleníti egy tárgy vagy terület hőmérsékleti értékeit, ezért 
a termográfia lehetővé teszi az objektumok hőmérsékletének mérését.

1. ábra. Termovíziós légifelvétel (Bologna)
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Épületek adatai és épület-tipológia
A rendelkezésre álló adatok a városi épületállományról gyakran korláto-
zottak, sőt akár teljes mértékben hiányozhatnak is az adott országtól és 
a várostól függően, pedig a megfelelő stratégiaalkotáshoz egy bizonyos 
szintű információ alapvető fontosságú. Az adatgyűjtés az épületek energe-
tikai jellemzőiről városi szinten néha reménytelennek tűnik, vagy nagyon 
drága. Az EnergyCity koncepciójával azonban az épület jellemzőinek egy 
részéről információkat lehet gyűjteni nagyon gyors és hatékony módon.

Ugyanakkor természetesen a szkennelt felület az egész épületnek 
csak egy töredéke (a tető), de ezt egyben egy fontos minőségi mutatónak 
is lehet tekinteni. Ezzel kapcsolatban egy kutatás is folyik, hogy kiderüljön 
az összefüggés a tető minősége és az egész épület energiahatékonysága 
között. A létrehozandó döntéstámogató rendszer megbízhatóságának nö-
velése érdekében további alapvető építési adatok gyűjtésére van szükség 
a vizsgált területeken. Az adatok alapján egy épület-tipológia kerül kidolgo-
zásra, ami integrálva lesz a szoftverbe.

Web-alapú döntéstámogató rendszer
A rendszer ötvözi a térképezési funkciót az energiahatékonyság mérésé-
vel egy web-alapú térbeli döntéstámogató rendszer (SDSS) formájában. 
Felvázolja és számszerűsíti az energiafelhasználást és a CO2-kibocsátást 
a projekt városaiban (2. ábra). A rendszer egy térképezési eszközt használ 
a hőveszteség és a kiindulási CO2-kibocsátás megjelenítésére a partner 
városokban, illetve a projekt során készült egyéb térképeket is integrálja. 

A döntéshozók a projekt városaiban használhatják az SDSS-t a ki-
bocsátás csökkentésére szolgáló stratégiáik elkészítéséhez és arra, hogy 
tájékozódjanak és ellenőrizni tudják alternatívák szempontjából a legin-
kább költség-hatékony korszerűsítési megoldásokat. Az így nyert alapvető 
adatok jelentik az EnergyCity által bevezetett új módszertani megközelítés 
végtermékét, ami nagy léptékű hőtérképezési felmérésen és az SDSS-n 
keresztüli energiahatékonysági integráción alapul.

Információ- és tudásbázis, adatkatalógus és szószedet
Már rendelkezésre áll angol nyelven három web-alapú modul, melyeket 
azért dolgoztuk ki, hogy rendszerezzük a háttér-információkat a projekthez.

Az információ- és tudásbázis áttekintést ad a korábbi munkákról és 
a rendelkezésre álló ismeretekről, adatokat nyújt korábbi együttműködési 
projektekről és más kezdeményezésekről a városi energiagazdálkodással 
és a CO2-kibocsátás méréssel, illetve termikus térképezéssel és multi-és 
hiper-spektrális adatokkal történő tetőtípus-kategorizálással kapcsolatban. 
Ez a bázis képzi azt az alaptudást, amelyből kiépülhetnek új módszerek 
a városi CO2-kibocsájtási és termikus térképezés, illetve az energiahaté-
konyság javításának céljára.

Az adatkatalógus összegyűjti a meglévő technikai információkat a táv-
érzékelés, adatgyűjtés és feldolgozás, illetve a városi energia modellek 
területéről.

A szószedet egy támogató modul az energiahatékonyság és teljesít-
mény kapcsán a partnerországokban használt terminológia és közös meg-
határozások pontosítására. Ezek a modulok már elérhetőek az EnergyCity 
honlapján (www.energycity2013.eu).

Összefoglalás
Az EnergyCity projekt keretében egy olyan épületdiagnosztikai rendszer 
kerül kidolgozásra, melynek segítségével rövid idő alatt lehet városszintű 
épületenergetikai felméréseket végezni, illetve a fűtéshez kapcsolódó CO2 
emissziót meghatározni. A web-alapú, interaktív GIS rendszer várhatóan 
2012. nyarától fog futni a hét partnerváros teszt területére. A projekt jelen-
leg félidőnél tart, befejezése 2013. februárban várható. A projekt koordiná-
lását a BME Környezetgazdaságtan Tanszék végzi.

Köszönetnyilvánítás
A szerzők köszönetüket fejezik ki a Central Europe programme-nak, a pro-
jekt támogatójának. 

       A munka szakmai tartalma kapcsolódik a „Minőségorientált, össze-
hangolt oktatási és K+F+I stratégia, valamint működési modell kidolgozá-
sa a Műegyetemen” c. projekt szakmai célkitűzéseinek megvalósításá-
hoz. A projekt megvalósítását az Új Széchenyi Terv TÁMOP-4.2.1/B-09/1/
KMR-2010-0002 programja támogatja.

2. ábra. Pillanatfelvétel az SDSS alkalmazásból

Heller László díjat kapott Bercsi Gábor

A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XV. konferenciáján – Vise-
grád, 2012. március 6-7. –  konferencián került átadásra a Társa-
ság által alapított Heller László díj. Ez alkalommal a megtisztelő 
díjat leköszönő elnökünk, Bercsi Gábor vehette át. Bercsi Gábor 
1996 óta alapító tagja társaságunknak. Társaságunk munkáját 
rendszeres előadásokkal, műszaki írásokkal is segítette, majd 
2001-től az elnökség tagja lett. A Sinergy Kft. igazgatójaként a kap-
csolt energiatermelés üzemeltetésében, fejlesztésében is komoly 
szerepet vállalt. 2007-től elnöke a Magyar Kapcsolt Energia Társa-
ságnak. Ezen utóbbi öt évben – a nehéz gazdasági körülmények 
között – sok új motivációt vezetett be, harcolt ki a kapcsolt ener-
giatermelők érdekében, talpon maradásáért. Igen jó kapcsolatot 
épített ki a hatóságokkal és a médiával.

A díjat Popovics Attila 
adja át Bercsi Gábornak

Ezúton is gratulálunk Neki 
és további szép szakmai 
sikereket kívánunk új 
munkájához. 

Hamvai László 

A konferencián megfogalmazott vélemények, konklúziók a Tár-
saság honlapján – http://www.mket.hu/XV_konferencia_osszefo-
glalo.html – olvashatók.
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S Z A K K O L L É G I U M I   H Í R E K 

Művészetek Palotája épületgépészeti rendszerei
Horváth Miklós

energetikai mérnök hallgató, horvath.miklos@eszk.org

Budapest egyik legújabb kulturális épülete a Művészetek Palotája. Az 
épület magában foglalja a Ludwig Múzeumot, a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenytermet és a Fesztivál Színházat. Kevesen tudják azon-
ban, hogy a három épületrész nem csak különböző funkciót lát el, ha-
nem különböző, speciális gépészeti rendszereket is igényel. Az Ener-
getikai Szakkollégium ezért szervezett üzemlátogatást 2012. március 
13-ára, hogy ezen gépészeti rendszereket jobban megismerhessük. 

Látogatásunk első órájában előadást hallhattunk Virág Zoltántól, 
aki gépész tervezőként vett részt az épület gépészeti terveinek elké-
szítésében, illetve pár szót szólt Nagymarosi Gábor is, aki az épület 
beruházási igazgatója.

Virág Zoltán először a Ludwig Múzeum gépészetéről beszélt, 
amely egy speciális technológiai tér, így külön kihívást jelentett tervei-
nek elkészítése. A tervezéshez nem állt rendelkezésre sem szabvány 
sem előírás, ezért először a szigorú hőmérsékleti és páratartalmi kö-
vetelmények miatt valós idejű szimulációkat végeztek. A szimulá-
ciók során a kezelt levegő befúvás 10 cm magasságban volt. 
Ebben a magasságban a hőmérséklet- és páratartalom el-
oszlás inhomogén, azonban 110 cm magasságban ezek az 
értékek közel homogének voltak, így a műtárgyaknál már 
a kívánt értékek állnak be. Az elszívást a 4 m belmagassá-
gú tér mennyezetén lévő réseken valósítják meg. A befúvás 
és elszívás elhelyezkedéséből adódóan lehetőség van a terek 
átöblítésére, így nagy légmennyiség esetén tervezési állapotban biz-
tosítható a műtárgyaknál az előírt páratartalom és hőmérsékleti érték.

A múzeumi rész után virtuális sétánkat a Bartók Béla Nemzeti 
Hangversenyteremben folytattuk. Előadónk kiemelte, hogy hazánk-
ban nagyjából 100 éve nem épült egyterű hangversenyterem, így ezen 
rész tervezése során sem lehetett a hazai szakirodalomra hagyatkoz-
ni. Tervezési szempontból két fő részre bontható a terem. Egyik rész 
a pódium, amelyen zenészek helyezkednek el. Ebben a zónában 
hőterhelésként jelentkezik a zenészek által leadott hő, hiszen ők köny-
nyű fizikai munkát végeznek, illetve a megvilágításból származó hő. Itt 
a keletkezett hő elviteléről és a szükséges frisslevegőről kell gondos-
kodni, nemcsak a zenészek, hanem a hangszerek védelme érdeké-
ben is. Másik rész a nézőtér, amelyen a nézők nyugalmi állapotában 
termelt hőjét kell elvinni, illetve a megfelelő frisslevegőt kell biztosítani. 
Ennek a zónának a klimatizálását egy alatta elhelyezkedő nyomótér-
ből oldják meg. A tervezés során kisminta kísérletet végeztek a berlini 
egyetemen, ahol a tervezők által megadott szituációkat vizsgálták, az 
adatokat adott mérési pontokon rögzítették. A vizsgálati eredményeket 
a tervezők értékelték ki és ezek alapján készítették a kiviteli terveket. 
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Hidrodinami-
kai Rendszerek Tanszékének segítségével a komfort kritériumoknak 
való megfelelést vizsgáltak. A vizsgálatok során ellenőrizték, hogy a 
nézőtér megfelel-e a PMV, PPD hőérzeti és DR huzatérzeti kritériu-
moknak. Ezen kritériumok alapján egy térről eldönthető, hogy nagy 
valószínűséggel hány elégedett, illetve elégedetlen ember lesz benne. 
Fontos megjegyezni, hogy optimális esetben is legalább 5% lesz az 
elégedetlenek aránya, mivel az emberek hőérzete szubjektív. 

A nemzeti hangversenyterem részeinek megismerése utána a 
Fesztivál Színházban folytattuk a virtuális sétát, amely egy konvencio-

nális színházterem, ez azt jelenti, hogy a színpad és a nézőtér fizikai-
lag el van választva egymástól, így a klimatizálása is külön rendszerről 
történik.

Virág Zoltán a három egység bemutatása után néhány szót szólt 
az épület energetikájáról. A Művészetek Palotája esetén nem lehet 
egyszerű energetikai számításról beszélni, a számításokat a három, 
előbb már említett részre végezték el. Számították az épület fűtési és 
hűtési energiaigényét, illetve becsülték az épület használatából eredő 
energiaigényeket is. A fűtési rendszereket távhőről látják el, a hűtési 
teljesítményigényt hűtőgépekkel elégítik ki.

A virtuális séta után Nagymarosi Gábor beszélt az épület hét éves 
üzemelési tapasztalatáról. Kiemelte, hogy az üzemeltető a tervező és 
kivitelező produktumával dolgozik, ami nem tökéletes. Üzemeltetés 
során biztosítani kell a komfortterekben a megfelelő hőmérsékletet, 
páratartalmat és légcserét, technológiai terekben pedig az előírásokat. 

Az előadások után megkezdtük az épületben a körbejárást. 
Először megtekintettük a Ludwig Múzeum egyik termét, azon 

belül is az elrejtett belső gépészeti egységeit, a 10 cm ma-
gasságban lévő befúvókat, illetve a mennyezeten elhelyezett 
elszívókat. Érdekesség, hogy a tervezés során is már lehe-
tőséget kellett biztosítani arra, hogy ha egy nagyobb csoport 

érkezik, akkor a jelentkező többlet hő- és nedvességterhelést 
szakaszolva lehessen elvonni. Ez azt jelenti, hogy a csoport tar-

tózkodási helyén nagyobb légcserét valósítanak meg, az adott terem 
elhagyása után pedig visszaveszik ezen rész kiszolgáló egységeinek 
teljesítményét, így csökkentik az energiafogyasztást.

A múzeumi rész után az egyik pinceszinti gépházat tekintettük 
meg, amelyben a hangversenyterem légkezelői voltak, illetve láthat-
tuk a nézőtér alatti nyomóteret is, igaz azt csak kívülről. A pinceszin-
ten elhelyezett gépház megtekintése után megtekintettük az épület 
alatti rugókat, melyeknek minden egyes darabja annyiba kerül, mint 
egy luxusautó. Ezek a rugók hivatottak a keletkezett rezgések csilla-
pítására. A következő állomás egy emeleti gépház volt, amely erede-
tileg látvány gépháznak készült, azonban nem valósították meg ezt 
a tervet.

A látogatás utolsó állomása a Fesztivál Színház volt, melyben a 
színpadra vezettek be minket. A színházterem érdekessége, hogy a 
színpad felett egy színpaddal egyenlő magasságú tér található, ahon-
nan az egyes színpadi elemeket engedik le és húzzák fel, illetve itt ta-
lálhatók a világítási (lámpa) hidak is. A színpad klimatizálását speciális 
módon kell megoldani, mivel közvetlen klimatizálás nem lehetséges a 
díszletek miatt, hiszen elrontanák a látványt. Ebben az esetben olyan 
speciális színházi befúvókat alkalmaznak, amelyek a felső térből hoz-
zák le a levegőt, így biztosítva a frisslevegőt a színészeknek.

Nagy élmény volt megtekinteni a Művészetek Palotájának épület-
gépészeti rendszereit, hiszen olyan speciális terekkel és megoldások-
kal találkozunk, amelyet a hétköznapokban el sem képzelnénk. Érde-
kes volt hallani az épületgépészeti tervezés folyamatáról, részleteiről, 
látni a tervező mérnökök megoldását egy-egy egyedi problémára. 
Fontos tehát a magas színvonalú mérnökképzés, hogy a jövő gene-
rációi is hasonló kreativitással tudják megoldani a felmerülő problé-
mákat.
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Tisztelt Olvasók!

Forgó László tagja volt a szakfolyóiratunk jogelődjének 
tekintett, 1948-ban induló Magyar Energiagazdaság 
szerkesztő bizottságának, sok éven keresztül Egyesü-
letünk vezetőségének, alapító elnöke a Hőszolgáltatási 
Szakosztálynak. „Történelmi visszatekintés” rovatunk-
ban az Energiagazdálkodás XVI. évfolyamának 1975. 
áprilisi számában megjelent, „A nagyvárosok távfűtése” 
ankéton elmondott megnyitó beszédét tesszük közzé. 

Forgó László 1907. május 5-én 
Budapesten született. A zürichi 
Eidgenössische Technische 
Hochschuleben (műegyetem) 
tanult, ahol 1929-ben szerzett 
gépészmérnöki diplomát. Ez-

után két évig az egyetemen dolgozott. Hazatérve a 
Magyar Radiátorgyár Rt. fejlesztő mérnöke lett. Itt dol-
gozott 18 évig (1930-1948), főként hőtechnikai gépek 
és berendezések műszaki fejlesztésén. A gyár az ő 
eredményeit is hasznosító termékeit sikeresen értéke-
sítette a magyar, német és amerikai piacon. Ezután az 
Iparügyi Minisztériumba került, majd 1951-től haláláig a 
HŐTERV, ill. a jogutódjaként működő Energiagazdálko-
dási Intézet igazgatóhelyettese (1951-1953 között), ezt 
követően főszaktanácsadójaként dolgozott. Itt fejlesz-
tette ki nagy jelentőségű találmányát, az ún. „apróbor-
dás hőcserélőt” és az ehhez szükséges gyártástechno-
lógia kidolgozásában is fontos szerepet játszott. 

Az egykori munkahelye – HŐTERV, majd EGI – 
mellett egy egész iparág foglalkozott az általa fejlesz-
tett léghű-tőberendezések gyártásával és exportjával. 
A Heller Lászlóról és róla elnevezett légkondenzációs 
hűtőtoronyban is ezt alkalmazzák. 

Műszaki érdeklődése igen széles körű volt: 
foglalkozott hőtechnikai gépekkel és készülékek-
kel, energiaracionalizálással, távfűtéssel. Talál-
mányok, szabadalmak sora jelzi munkásságát.  
A gyakorlati hőátszármaztatás terén világszerte elis-
mert szakembernek számított. Doktori disszertáció-
jában a párhuzamosan kapcsolt kondenzátorcsövek 
légtelenítését dolgozta fel. Ilyen irányú munkásságával 
alapot teremtett a nagy teljesítményű, levegőhűtésű 
kondenzátorok méretezéséhez. Főbb könyvei:
● Erfahrungen mit einer luftgekühlten Kraftwerks-

Kondensationsanlage (társszerzővel, Budapest, 
1958)

● Újszerű apróbordás hőcserélőkkel elért gyakorlati 
eredmények (Budapest, 1958)

● Gőzzel fűtött, párhuzamosan kapcsolt csövekből 
álló hőcserélők légtelenítési problémái (Budapest, 
1965)
1952-ben Kossuth-díjjal, 1985-ben a Magyar 

Népköztársaság Állami Díjával tüntették ki. Halálának 
évében, 1985-ben megválasztották a Magyar Tudomá-
nyos Akadémia levelező tagjává. Életének 78. évében, 
1985. június 24-én hunyt el Budapesten.

A bemutatkozást és szerepvállalást most 
Wiedgand Győzővel, Egyesületünk ügyvezetési fel-

adatait is ellátó elnökhelyettesével kezdjük, Korcsog 
György elnökhelyettessel, a Hajdú-Bihar megyei Cso-
port elnökével folytatjuk. Őket követi a bemutatkozók 
sorában dr. Kamarás Béla az ETE Pécsi Csoportjának 
és Ignáczy Elek az ETE Székesfehérvári Szervezeté-
nek vezetője.

Wiedgand Győző
Bemutatkozás: „A BME Vil-
lamosmérnöki Karán szerez-
tem diplomát 1958-ban. Az 
MVM Zrt. egykori jogelődjénél 
kezdtem dolgozni, ahonnan 

az akkor épülő Oroszlányi Erőműbe mentem. Az erőmű 
üzembe helyezését követően a Nehézipari Minisztéri-
umba helyeztek át, ahol csoportvezető főmérnöki mun-
kakörben dolgoztam. 1973-ban kineveztek az Állami 
Energetikai és Energiabiztonságtechnikai Felügyelet 
főmérnökének. 1978-ban az intézmény igazgatóhelyet-
tese, 1979-ben pedig igazgatója lettem. Ez a szervezet 
foglalkozott abban az időben az ország energiatervezé-
sével, energiagazdálkodásával, és az energetikában, 
valamint a vegyiparban működő veszélyes berendezé-
seket is felügyelte. Itt hoztuk létre a Nukleáris Biztonsá-
gi Felügyeletet is, mely az akkor létesülő Paksi Atom-
erőmű biztonságát ellenőrizte. Az Energiafelügyeletnek 
a rendszerváltást követően négy utódszervezete lett, 
ezek egyike az Országos Atomenergia Hivatal. 1991-től 
itt voltam a Nukleáris Biztonsági Főfelügyelet vezetője, 
majd a szervezet főtanácsadója. Innen vonultam vissza 
42 évi szolgálat után 2000-ben.” 
Szerepvállalás: „Az ETE közgyűlése 1982-ben főtit-
kár-helyettessé, majd 1986-ban főtitkárrá választott. A 
főtitkári feladatokat 15 évig láttam el, azóta az Egyesü-
let elnökhelyetteseként, társadalmi munkában ellátom 
a titkárság vezetését. Igyekszem segíteni, hogy az 
Egyesület céljainak megvalósítását a változó társadal-
mi és gazdasági feltételek keretében is szolgálni tudja.”

Korcsog György
Bemutatkozás: „1971-ben 
szereztem a hőerőgépész dip-
lomámat a Budapesti Műszaki 
Egyetemen, a szakmérnökit 
később ugyanitt energiater-
melésben 1979-ben. A szak-
mában először a Röck István 

Gépgyár kazánszerkesztésén dolgoztam, majd a 
Mátrai Erőműben üzembehelyező, ügyeletes mérnök, 
üzemzavar-felügyelő, valamint üzemviteli vezető vol-
tam. 1980-tól 29 évig irányítottam a Debreceni Erőmű-
vet. Debrecenben 1999 évre hosszú előkészítés után 
korszerű gáz-gőz körfolyamatú 100 MW-os kombinált 
ciklusú erőmű létesült. Közben 1999-2002 között a 
Nyíregyházi Erőműben is ügyvezető igazgató voltam. 
2003-ban alapítottam meg az E.ON Erőmű-üzemeltető 
Kft.-t. Nyíregyházán 2006-ban szintén kombinált ciklu-
sú erőmű épült az irányításommal. 2009-ben nyugállo-
mányba vonultam.” 
Szerepvállalás: „1968 óta vagyok az ETE tagja. Szám-
talan konferencián tartottam előadásokat a szakmá-

ban, jelenleg elnökhelyettesként, illetve a Díjbizottság 
elnökeként tevékenykedem. 1990 óta a Hajdú-Bihar 
megyei Csoport elnöke vagyok. Szívügyem a keleti 
régió energetikusainak összetartása. 10. éve szakmai 
szervezője vagyok a nemzetközi Energoexpo Konfe-
rencia és Kiállításnak.”  

dr. Kamarás Béla 
Bemutatkozás: „1961-ben a 
BME Gépészmérnöki Kar Hő-
erőgépész ágazaton szerez-
tem diplomát, majd 1967-ben 
energetikusi szakmérnöki okle-
velet, 1976-ban doktori címet. 

42 évet a pécsi erőműben dolgoztam. Gyakorló éveim 
után 1971-82 között kalorikus üzemvezető, 1983-89 
között fejlesztési főmérnökként az erőmű négy blokk-
jának rekonstrukcióját irányítottam. 1990-től az erőmű 
műszaki igazgatói feladatait láttam el. 1992-ben az erő-
mű-bánya integrációja után a Zobák bánya is felügye-
letem alá tartozott. 64 éves koromban mentem nyugdíj-
ba. A szaklapokban közel 100 publikációm jelent meg, 
számos konferencián tartottam előadást. Társszerzője 
vagyok az erőmű veszteségek könyvnek. A Pollack Mi-
hály Műszaki Főiskolán 17 éven át az „Energiagazdál-
kodás” tárgyat oktattam. A Pécsi Akadémiai Bizottság 
Energetikai Munkabizottságát vezettem.”
Szerepvállalás: „1962 óta vagyok tagja az ETE-nek, 
2011 óta a pécsi csoportot vezetem. Csoportunk el-
sősorban helyi témákat dolgoz fel, évente két kisebb 
konferenciát szervez. Az Energiagazdálkodás szak-
lapunkban elsősorban szakmai cikkek megjelenését 
támogatom, amelyek az elmúlt években hiányoznak.” 

Ignáczy Elek
Bemutatkozás: „1964-
ben Villamosenergiaipari 
Technikusi képesítést, majd 
1977-ben a Bánki Donát 
Gépipari Műszaki Főisko-
lán üzemmérnöki diplomát 

szereztem. 2005-ben az Econovum Akadémián mester 
közgazdász képesítést kaptam. Székesfehérváron a 
Villamossági Televízó és Rádiókészülék Gyárában (mai 
Videoton) 24 évet dolgoztam.  Az energiaellátás vala-
mennyi területén különböző vezetői beosztást töltöttem 
be. 1988-tól a Székesfehérvári Fűtőerőmű Kft. osztály-
vezetőjeként a fejlesztésekkel foglalkoztam 2008-ban 
történt nyugdíjazásomig. A Videotonban részt vettem 
a kazánok széntüzelésről gáztüzelésre való átépítésé-
ben, és a gőzfűtés meleg víz fűtésre történő átalakí-
tásban. A Fűtőerőműben szintén a gáztüzelés megva-
lósításában működtem közre, valamint a gázmotoros 
kapcsolt energiatermelés megvalósításában.”
Szerepvállalás: „1980-tól tagja vagyok az ETE-nek, 
kezdetben kazánfűtő- és kazánkezelő tanfolyamokat 
szerveztem. Jelenleg az ETE Székesfehérvári Szer-
vezetének harmadik ciklusban vagyok elnöke. Szer-
vezetünk tevékenysége,  szakmai előadások és tanul-
mányutak szervezése az energiagazdálkodás minden 
területére kiterjed.”






