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T U D O M Á N Y

Termikus kezelési technológiák vizsgálata veszélyes hulladékokra, 
életciklus-elemzés módszerrel

Mannheim Viktória
okl. mérnök-közgazdász; mannheim@uni-miskolc.hu

A cikk a termikus kezelési eljárásokhoz kapcsolódóan szolgál új infor-
mációkkal. A kutatói tanulmány az életciklus-értékelés módszerével 
állít fel eredményeket. Az LCA eredmények hagyományos égetésre, 
gázosításra, pirolízisre és plazmatechnológiára vonatkoznak a veszé-
lyes hulladék kezelését illetően, az Európai Unióban. Az eredmények 
a Globál felmelegedési Potenciál (GWP), az Ózon elvékonyodási Po-
tenciál (ODP), a Savasodási Potenciál (AP) és a Humán Toxicitási Po-
tenciál (HTP) kapcsán kerültek bemutatásra.

*
This paper provides new information related to the thermal utilisa-
tion processes. The research study worked out prognoses with LCA 
method. The LCA data represents the conventional incineration, the 
gasification, the pyrolysis and the plasma technology for hazardous 
waste (with PCBs) in the EU 27. The investigations show the Global 
Warming Potential (GWP), the Ozone Layer Depletion Potential (ODP), 
the Acidification Potential (AP) and the Human Toxic Potential (HTP) 
by thermic treatments.

* * * 

A szerves ipari (veszélyes) hulladékok megfelelő kezelésének (ártalmatla-
nításának/energetikai hasznosításának) kiválasztása érdekében elenged-
hetetlen a termikus kezelési technológiák összevetése, mivel a keletkező 
szilárd és gáz halmazállapotú végtermékek sokszor nagyobb veszélyt je-
lenthetnek környezetünkre, mint maga a feladásra kerülő hulladékáram. Az 
ártalmatlanítási/energetikai hasznosítási lehetőségek gondos vizsgálata 
kapcsán ma már nélkülözhetetlen feladat a rendelkezésre álló termikus 
kezelési eljárások komplex módon történő összehasonlítása. A termikus el-
járások összehasonlítását nem csak az ismert 3T szabály (time-turbulence-
temperature) függvényében célszerű elvégezni, hanem egy a környezetter-
helés, az energiahatékonyság, illetve a társadalmi-gazdasági szempontok 
együttes figyelembevételével kidolgozott komplex modell alapján is, ahol 
feltárásra kerülhetnek a vizsgált technológiák előnyei és hátrányai. Az 
égethető szerves, ipari hulladékok termikus kezelése során az elsődleges 
szempont a hulladékban lévő veszélyes anyagok ártalmatlanítása, amely 
mellett természetes igény a képződő hőenergia kinyerése és hasznosítá-
sa is. Az elméleti modellt kiegészítő életciklus-elemzések birtokában meg-
felelően és optimálisan járhatunk el az egyes termikus kezelési eljárások 
kiválasztása kapcsán.

Termikus kezelési technológiák átfogó bemutatása
Az „új” termikus hulladékkezelési technológiákat elsősorban az különbözte-
ti meg a hagyományos égetéstől, hogy a hulladék kezelése oxigénszegény, 
illetve oxigénmentes környezetben történik. A hagyományos égetési eljá-
rásokat illetően összefoglalóan elmondható, hogy az egy MWh előállított 
energia itt jár a legtöbb üvegházhatású gáz kibocsátásával, amit nagyobb 
nettó energetikai hatásfok jellemez. A póttüzelés fosszilis energiaforrások-
kal (olaj/földgáz) történik. A szénhidrogének tökéletes égéséhez szükséges 
tartózkodási idő meglehetősen rövid, illetve nem kívánatos vegyi reakciók 
(klórkötések lebomlása sósavvá, fém-kloridok, szulfátok képződése) jel-
lemzik a folyamatot. A pirolízis és az elgázosítási technológiák vizsgálata 

kapcsán megállapítható az, hogy kevés a nagyüzemi, kipróbált technológia 
és az igazán megbízható adat, ami gátolja az összehasonlíthatóságot. A 
pirolízissel és a gázosítással kezelt hulladékok fosszilis tüzelőanyagot vál-
tanak ki. Pirolízisnél – anyagában és energetikai úton is – hasznosítható 
végtermékek (pirogáz, piroolaj) képződnek, és az oxigénhiány miatt kisebb 
a nehézfém-kibocsátás. A piroolaj felhasználása azonban emisszióval jár, 
jelentős mennyiségű pirokoksz képződik, a salakban magas a nehézfém 
koncentráció, s a füstgáztisztítási maradékanyagok ártalmatlanításáról is 
gondoskodni kell. Az elgázosítás kapcsán a szintézisgáz kalóriaértéke a 
földgáz alatti értéket képviseli, így a hasznosító üzem működéséhez szük-
séges energia alig kevesebb, mint a megtermelt gáz energiatartalma. Az 
elgázosítás talán kiforrottabb technológia, mint a pirolízis. Egyes szakem-
berek állításai szerint viszont a hamura és egyéb emisszióra megkövetelt 
értékek a pirolízist és az elgázosítást integráló (P&G) technológiákra vo-
natkozóan könnyebben teljesíthetőek, mint a hagyományos égetésnél. A 
nagyobb energiahatékonyságú integrált technológiák kW-onként jelentős 
üvegházhatású gáz megtakarítást idéznek elő. A hulladék előkezelése (ap-
rítás, szárítás stb.) jelentős energiaigényt és gyakran külső energiaforrást 
igényel. Igen elgondolkodtató az ultra magas hőmérsékletű pirolízis hőmér-
séklet tartománya (1200-2000 °C), ahol a szervetlen anyagok meglágyul-
nak, összeolvadnak és szilikátos végtermékek képződnek (környezeti hatá-
suk semleges, hasznosíthatók). A termikus hulladékkezelés egyik ígéretes 
és sokoldalú lehetősége, a plazmaeljárás, amely technológiáról a hazai 
hulladékgazdálkodás még meglehetősen kevés információval és szakiro-
dalmi háttérrel rendelkezik. A technológiának tudományos érdekességén 
túlmenően igen jelentős gyakorlati vonzatai is vannak, hiszen a plazmák 
alkalmazása jelentősen csökkentheti az adott folyamatok energiaigényét. 
A plazmatechnológia a szerves vegyipar hulladékaira is alkalmazható. A 
plazmás eljárások mind vegyipari alapanyag (szintézisgáz) előállítására, 
mind energiatermelésre alkalmasak lehetnek. A felhasznált alapanyag tu-
lajdonságaitól, a villamos energia árától, környezeti megfontolásoktól és 
természetesen gazdasági szempontoktól függ, hogy egylépcsős (csak 
plazmában történő) vagy kétlépcsős (az anyag egy részének lebontása 
alacsonyabb hőmérsékleten végzett pirolízissel a plazmakezelést megelő-
zően) eljárást alkalmazunk. Amíg a hagyományos hulladékégetők levegő-
vel (80 százalék nitrogén, azaz az égetés szempontjából ballasztanyag) 
és nagy gázfelesleggel dolgoznak, addig a plazmatechnológiánál sokkal 
kisebbek a gázáramok. Mivel a hulladékégetők beruházási és működési 
költségeinek egyik legnagyobb részét a füstgáz-kezelő rendszer kiépítése, 
illetve működtetése teszi ki, a fentiek figyelembevételével plazmatechnoló-
giánál e költségek lényegesen alacsonyabbak lehetnek. 

Életciklus-értékelés, mint döntéstámogató eszköz 
Az életciklus-értékelés (Life Cycle Assessment, LCA) napjainkban, az egyik 
legjobban teret hódító környezetmenedzsment rendszereszköz, amelynek 
alkalmazása elsősorban az egymást helyettesítő termékek és technológiák 
esetén a legcélravezetőbb. Az LCA kapcsán számszerűsítést és becslést 
végzünk arra vonatkozóan, hogy egy termék teljes élettartama során (elő-
állítása, annak elosztásán, elhasználásán át a belőle képződő hulladék 
ártalmatlanításáig) milyen környezeti terheléseket okoz, illetve milyen és 
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mennyi természeti erőforrást használ fel (beleértve az energiakiadásokat 
is). A 2012. évi XXVIII. törvényben kiemelkedő szerepet kap az életciklus-
szemlélet, ami ez által a hulladékgazdálkodás szerves részévé vált. Az 
életciklus-értékelés egyes szakaszait az 1. ábra szemlélteti, ahol a leg-
eredményesebb szakasznak a hatáselemzési szakasz mondható. A hatás-
értékelésnél (ISO 14044:2006 szabvány szerint) a folyamatrendszer input 
és output áramait környezeti hatáskategóriákba soroljuk, az előző szakasz 
leltáreredményeinek hozzárendelésével. Minden egyes hatáskategóriára 
vonatkoztatva meghatározunk egy referencia egységet, majd súlyozzuk 
őket a rendelkezésre álló hatásvizsgálati módszer (jelen esetben CML 
2001) segítségével. Az életciklus teljes anyag-, illetve energiamérlegének 
ismeretében, adott hatásvizsgálati módszer kiválasztásával a kívánt ered-
ményhez jutunk.

Termikus kezelési eljárások összehasonlítása 
életciklus-értékeléssel
Az integrált hulladékgazdálkodási piramis szerint a termikus ártalmatlanítá-
si technológiák nem versenyképesek a jobban preferált hasznosítással, de 
a veszélyes hulladékáramokat illetően a preferáltabb megoldások egysze-
rűen nem kerülhetnek előtérbe. A termikus kezelési eljárásokra vonatkozó 
kutatómunka környezeti hatáskategóriáit és az alkalmazott módszert az 1. 
táblázat foglalja össze.

A kutatómunka eddigi, életciklus-értékelés eredményei alapján el-
mondható az, hogy a vizsgált termikus kezelési technológiák környezeti 
hatásai igen széles határok között mozognak. Kiugróan magas környeze-
ti hatásokat általában a pirolízis esetén tapasztaltunk, amelynek oka az 
alkalmazott alacsonyabb hőmérsékletre vezethető vissza. Kivételt ez alól 
az ózonréteg vékonyodási potenciál (ODP) jelent, amely hatáskategória 
kapcsán a füstgáztisztítás nélküli hagyományos égetés képviseli a legma-
gasabb értéket. A plazmatechnológiát valamennyi hatáskategória tekinte-
tében, kedvezőbb eredmények jellemzik, az alkalmazott magasabb hőmér-

sékletnek és a segédgázoknak (oxigén és szén-dioxid) köszönhetően. A 
füstgáztisztítást elhanyagoló és a füstgáztisztítást alkalmazó hagyományos 
égetéses technológiák összehasonlítása alapján megállapítható az, hogy 
a globális felmelegedéshez való hozzájárulás szén-dioxid egyenértékben 
csaknem egy egész nagyságrendben különbözik. A savasodási potenciált 
(AP) jellemző kén-dioxid egyenértékek, a plazmatechnológia kivételével 
azonos nagyságrendben helyezkednek el. Az emberi szervezetre gyakorolt 
toxikus hatás (HTP) esetén a gázosítás és a plazmaeljárások képviselik a 
legkedvezőbb értéket. A vizsgált technológiák környezeti hatásokra vonat-
kozó eredményeit a 2-5. ábrák szemléltetik. 

1. ábra. Az életciklus-értékelés szakaszai

2. ábra. Globális felmelegedési Potenciál (GWP)

3. ábra. Savasodási Potenciál (AP) értékek

4. ábra. Ózonréteg elvékonyodás (ODP) értékek

1. táblázat. Alkalmazott értékelési módszer és vizsgált eljárások
Vizsgált termikus kezelési 
eljárások

Hatásvizsgálati módszer 
és paraméterei

Vizsgált 
hatáskategóriák

Pirolízis (500 °C)
Hagyományos égetés 
(1100 °C)
(füstgázkezelés nélkül és 
füstgázkezeléssel)
Gázosítás (1200 °C)
Plazmatechnológia 
(3000 °C és 5000 °C)

Értékelési módszer:
CML 2001 
(2010. november)
(2011. évi adatbázissal)
Funkcionális egység:
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talommal)

GWP
AP
HTP
ODP

0

2

4

6

8
10

12

14

kg CO2-
Equiv

15,4

0,836
0,128

0,707 0,989

5,03

0
0,05

0,1
0,15

0,2
0,25

0,3
0,35

kg SO2-
Equiv.

0,259

0,209
0,18

0,376

4,48E-03 1,37E-04

0

0,0005

0,001

0,0015

0,002

0,0025

0,003

0,0035

kg R11-
Equiv.

0,001

0,0001 4,09E-11 4,03E-08 4,48E-10

0,0032

Hagyományos égetés füstgáztisztítás nélkül
Gázosítás

Plazmatechnológia 3000 °C-on

Plazmatechnológia 3000 °C-on

Pirolízis
Hagyományos égetés füstgáztisztítással

5. ábra. Humán Toxicitási Potenciál (HTP) értékek
0

10
20
30
40
50
60
70
80
90

100

kg CDCB-
Equiv. 96,7

28,5

0,433 0,465 3,66E-02 1,86E-03



4 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   53. évf. 2012. 5. szám

Mannheim V.: Termikus kezelési technológiák vizsgálata veszélyes hulladékokra, életciklus-elemzés módszerrel

A 6. ábra egy összefoglaló diagramban ábrázolja valamennyi kör-
nyezeti hatáskategória százalékos megoszlását, minden egyes termi-
kus kezelési eljárásnál. A 7. ábra a termikus kezelési eljárásokra vonat-
kozó nettó villamos hatásfokot (ηNV) ábrázolja. 
   

Összefoglalás
A környezetterhelési, az energiahatékonysági és a gazdaságossági szem-
pontok együttes figyelembevételével, valamint az életciklus-értékelés so-
rán kapott konkrét eredmények függvényében prioritási sorrend állítható fel 
az egyes termikus hulladékkezelési eljárásokon belül. A vizsgált termikus 
kezelési technológiák kapcsán, a környezeti hatások (GWP, AP, ODP, HTP) 
és a nettó villamos hatásfok (ηNV) tekintetében összefoglalóan elmondható 
az, hogy a hagyományos égetéses technológiák és a pirolízis, a feladás-
ra került szerves ipari hulladékok (veszélyes hulladék nehézfém és PCB 
tartalommal) energiatermeléssel egybekötött ártalmatlanítására kevésbé 
megfelelőek. Az alkalmazott módszer új döntéshozatali irányt képezhet a 
környezetvédelem jövőjében, ahol az említett szempontok együttes érvé-
nyesítése kizárólag a közös nevezők és kompromisszumok megtalálásával 
működhet. 

Köszönetnyilvánítás 
A kutatói tanulmány a TÁMOP- 4.2.1.B-10/2/KONV-2010-0001 jelű projekt 
részeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai 
Unió támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával való-
sult meg. 
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Magyar elnökhelyettes 

a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
Kormányzó Tanácsában

A Nemzetközi Atomenergia Ügynökség (NAÜ) Kormányzó Taná-
csa új elnökséget választott a szervezet éves Közgyűlését követő 
első ülésén 2012. szeptember 24-én, Bécsben. A Tanács a ma-
gyar kormányzót, Kovács Pál klíma- és energiaügyi államtitkárt az 
előzetes regionális megállapodás alapján egyhangúlag elnökhe-
lyettessé választotta a következő egy évre. A megtisztelő feladat 
Magyarország kiemelkedő nukleáris szakértelmének és sikeres 
közreműködésének nemzetközi elismerését jelenti. Közlemény. 

Az elkövetkezendő év egyik legnagyobb feladata a nukleáris 
anyagok és létesítmények védettségének megerősítése. E terü-
leten meghatározó mérföldkő lehet a 2013 júniusában, Bécsben 
rendezendő Nemzetközi Nukleáris Védettségi Konferencia. Ha-
sonlóképpen fontos cél a NAÜ következő ciklusra szóló költségve-
tésének elfogadása is. A Kormányzó Tanács munkája során meg-
oldásra vár Észak-Korea, Irán és Szíria nukleáris programjainak 
ügye. A következő időszakban érdemi előrelépésre van szükség 
a NAÜ és Irán tárgyalásaiban az ország szándékaival és nukleá-
ris képességeivel kapcsolatos kérdések megnyugtató tisztázása 
érdekében.

Magyarország másodízben töltheti be ezt a tisztséget. 1993-
1994. évben a Kormányzó Tanács elnökhelyettesi tisztét Vigassy 
József, az Országos Atomenergia Bizottság akkori elnökhelyette-
se töltötte be, továbbá a 2004-es Közgyűlés levezető elnöki fel-
adatát Rónaky József, az Országos Atomenergia Hivatal főigaz-
gatója láthatta el. Magyarország az elmúlt egy évben elmélyítette 
a nemzetközi együttműködést az oktatás és a szakemberek után-
pótlása terén. Sikeres oktatási programokkal bizonyította, hogy az 
atomenergiát alkalmazó országok jelentős szakmai támogatást 
képesek nyújtani az atomenergia békés célú alkalmazását tervező 
tagállamoknak. A közös erőfeszítések eredményességét példázza 
a magyar-vietnami szakemberképzési program vagy a Szaúd-Ará-
biával körvonalazódó együttműködés.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)
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Erőműépítések Európában
Dr. Stróbl Alajos 

okl. gépészmérnök, strobl@mavir.hu

Az Európai Unió huszonhét tagországában 2011 végén összesen 
közel 900 GW teljesítőképességű erőmű üzemelt, és ezek többsége 
(26%-a) még mindig széntüzelésű volt. A második helyre már feljöttek 
a földgázzal üzemelő erőművek (23%), mert az elmúlt másfél évtized-
ben főleg ezeket építették a gázturbinás technológia fejlődését kihasz-
nálva. A vízerőművek (15%) és az atomerőművek (14%) ma már nem 
túl népszerűek a befektetők között, tehát részarányuk visszaszorult. 
Előtérbe kerültek a megújulók: a szélerőművek (10%) és újabban a 
naperőművek (5%). Az olajtüzelésű erőművek már csak 6%-ot kép-
viselnek a teljesítőképesség-mérlegben, és ezek főleg tartalékok. Az 
egyéb – például a biomassza-tüzelésű – erőműparkok jelentősége 
még most kicsinek mondható. 

Ez a helyzet főleg az ezredforduló utáni építések és leállítások 
eredőjeként alakult ki, hiszen 2000 és 2011 között összesen 116 GW 
együttes kapacitású új földgáztüzelésű erőműpark létesült összetett 
körfolyamatú (CCGT) technológiával. A második helyen itt már a 
szélerőművek vannak: 84 GW új szélerőművet építettek ezen idő-
szak alatt – igen kevés leállítás mellett. Bronzérmes e rangsorban 
a naperőmű-létesítés 47 GW-tal, szinte teljes egészében napelemes 
(PV) technológiával. A többi erőműves fejlesztés ezekhez képest el-
hanyagolható e több mint tíz év alatt, de a megújulók pozitív szaldót 
jeleznek: biomassza-erőműből 6 GW-nál, vízerőműből még 4 GW-
nál valamivel többet építettek. A többi energiahordozóra való építést 
szemlélve már átcsúszunk a negatív tartományba: az atom- és olaj-
erőmű-park kapacitása 14-14 GW-tal csökkent, a szénerőműveké 10 
GW-tal mérséklődött. 

Külön ki kell emelni a legutóbbi fejlődést, a 2011-ben tapasztalt 
változást, mert itt megint más sorrend alakult ki. Az egy év alatti fej-
lődésben már – meglepő módon – a napelemek vezetnek (21 GW).  
A földgáztüzelésű fejlesztés (9,7 GW) alig előzi meg a szélerőműves 
többletet (9,6 GW). Ez a három típus alapvetően meghatározója a mai 
európai erőműlétesítéseknek. Biomasszára már csak 1,4 GW többlet 
jutott, és érdekes módon ugyanennyi a szénerőművekre is, de itt 2,2 
GW épült, és 0,8 GW leállt. Úgy tűnik tehát, hogy ezen a területen 
mintha változáshoz érkeznénk. Egy év alatt tovább csökkent az atom-
erőművek együttes teljesítőképessége (-6,2 GW), kicsit az olajtüzelé-
sűeké is (-0,4 GW), viszont kis vízerőművek még épültek (+0,6 GW). 

Ez a közelmúlt már bizonyos jelzéseket adott az európai fejlődés-
re, de nem lehet mértékadó tanulságokat levonni ebből a közeljövő, 
pláne a távlati erőműlétesítési irányokra. Elöljáróban azonban még ki 
kell terjeszteni az elemzést a tágabb Európára az ENTSO-E alapján. 
Itt már 35 ország szerepel kontinensünk 52 országából, de a nyolc kis-
államot aligha kell követni. Majd kitérek külön az orosz fejlesztésre is. 

A 2009. évi krízis utáni fellendülés hatására a villamosenergia- 
fogyasztás az ENTSO-E tagországaiban, 2010-ben még 4,4%-kal nö-
vekedett, utána azonban (2011-ben) 2,0%-kal csökkent. Ez természe-
tesen ismét óvatosságra intette a befektetőket, mert láthatóan nem 
indult be egy általános fellendülés Európában. Országonként eltérő 
volt ugyan az energetikai változás, mert voltak „növekvők” is, példá-
ul Bulgária (+5,4%), de a jelentősen kevesebbet fogyasztók mégis 
többen voltak: Franciaország (-6,8%), Norvégia (-6,0%), Svédország 
(-5,3%) stb.  

Sokat mondanak a kihasználási mutatók, például az erőművek 
nettó villamos teljesítőképességének az évi átlagos kihasználása az 
egész ENTSO-E átlagában alig volt 3600 h/a-nál több, és viszonylag 
kevesen érték el a 4000 h/a feletti értéket (5000 h/a feletti érték egyik 
országban sem adódott). Sok helyen a 2500 h/a körüli érték is elő-
fordult, például Portugáliában vagy Olaszországban. Ezek a számok 
kicsit azt is jelzik, hogy most van elég erőmű Európában. Az egész 
ENTSO-E erőműparkjának nettó beépített teljesítőképessége tavaly, 
az év végén 928 130 MW volt, ugyanakkor a legnagyobb nettó villa-
mos terhelés az év folyamán csak 532 540 MW-ot ért el. Ez a helyzet 
nagyrészt annak köszönhető, hogy az elmúlt időben főleg kis kihasz-
nálású megújuló forrású erőműveket és földgáztüzelésűeket építettek. 
Alaperőműveket kevésbé, ebben a tartományban a megmaradó régiek 
még a meghatározóak. 

A tervekre áttérve, az EU-27-ben a villamosenergia-fogyasztás 
várható növekedése a következő negyed évszázad alatt 0,6-0,8% 
között maradhat – a tavalyi jelzések szerint. Mivel több nagy ország 
már inkább csökkenést tervez, feltehetően idén az előrejelzések még 
kisebb gradienssel fognak jelentkezni. Ez nem baj, főleg környezet-
védelmi és ellátásbiztonsági okokból nem, de ez még gazdaságilag 
is racionális lehet. Esetleg olcsóbb a fogyasztás csökkentése, mint a 
termelés növelése. Más a helyzet, ha ebből az erőműpark növekedési 
ütemét vezetik le, hiszen a kis kihasználású nap- és szélerőművek 
miatt – ha ilyeneket építünk – a kapacitásnövelési ütem nagyobb. Az 
EU-27-ben például évi 1,5% körüli kapacitásnövekedéssel számolnak 
jóval kisebb energiaigény-növekedés mellett. Ezt az jelenti, hogy a 
jelenlegi, alig 900 GW-ról 2035-ig el kell érni az 1230 GW-ot. Mégis 
szükség van tehát sok új erőmű építésére Európában. 

Jelentős évi kapacitásnövekedést várnak a megújuló forrású 
erő-műveknél (naperőműveknél +8,1%/a, szélerőműveknél +5,8%/a, 
biomassza-erőműveknél +2,9%/a, vízerőműveknél +0,6%/a) és ter-
mészetesen a földgáz-tüzelésű erőműveknél (+1,6%/a). Várhatóan 
tovább fog csökkeni a szén-, az olaj- és az atomerőmű-park teljesítő-
képessége az EU-27-ben. Épülnek azonban új egységek e három erő-
műtípusban, de ezek csak pótlást jelentenek: több régi leálló erőművet 
kell helyettesíteni. Általában megállapítják az elemzők, hogy elsősor-
ban a pótlási igény miatt kell a jövőben sok új erőművet építeni – nem 
annyira az igénynövekedés miatt. 

Érdekes változást jeleznek újabban a fosszilis tüzelésű erőmű-
vek építési ütemében. A múlt század hetvenes éveinek közepén még 
évente 10 000 MW szénerőműre kaptak megrendelést az építők, de 
aztán fokozatosan csökkent a szénerőmű-létesítés, és az elmúlt év-
tizedben ez már alig volt megfigyelhető. Újabban – az elmúlt egy-két 
évben – ismét előtérbe került a szén, talán a csökkenő szén-dioxid- 
kereskedési árak következtében, de csak néhány országban. A föld-
gáztüzelésű erőművek fejlődése csak a múlt század kilencvenes évei-
től indult igazán be (évente 5000 MW körüli megrendeléssel), ez aztán 
gyorsan növekedett a tavaly jelzett közel 10 000 MW-ig. Innen azon-
ban egyes elemzők már csökkenést várnak, főleg a dráguló földgáz 
miatt. 

A megújuló forrásokra épített erőművek elsősorban Németország-
ban sokasodnak. Az összes erőműves nettó villamosenergia-kapa-
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citásból (169 GW) a szélerőművek már 29 GW-ot, a napelemek 25 
GW-ot tettek ki a jelentéktelenné kicsinyült vízerőműves (5,5 GW) és 
biomassza-erőműves (5,3 GW) kapacitás mellett 2011 végén. A net-
tó csúcsterhelés viszont elérte a 84 GW-ot. Ez nem azt jelenti, hogy 
a kétszeres többletű erőműpark mindig teljes ellátási biztonságot ad, 
hiszen a szél- és naperőművek teljesítőképesség-értéke kicsiny, mert 
nagy az ún. változó hiány. Még nincs gond, mert az „előírt” maradó 
teljesítmény még elegendő a biztonsághoz, de a jövőben már import-
ról is gondoskodni kell. Általában megjegyezhető, hogy a nagy meg-
újulós aránnyal rendelkező országokban az erőműpark kapacitása 
hatalmasnak tűnik a csúcsterheléshez képest. Például Ausztriában a 
nettó 21,1 GW erőműpark és 9,7 GW csúcsterhelés mellett jelentős az 
energetikai importhányad. Még inkább Olaszországban, ahol a 118,4 
GW erőműpark és 53,7 GW csúcsterhelés mellett az importált villamos 
energia a legnagyobb Európában. Németország is ebben az irányban 
haladhat majd a nagyobb távlatokban, de kevesebb importtal. Csökke-
nő villamosenergia-fogyasztást terveznek 2050-ig, és az igények 80%-
át ekkor már megújuló forrásból szeretnék kielégíteni. 

Épülnek szivattyús, tározós vízerőművek is Európában (pl. Auszt-
riában, Svájcban, Németországban), de a megújulós energiakínálat 
kiegyenlítésében inkább a hosszú idejű tárolók játszanak nagyobb 
szerepet az Alpokban és a Skandináv országokban. A változó megúju-
lós kínálatot a legtöbb helyen rugalmas üzemű fosszilis erőművekkel 
igyekeznek ellensúlyozni. 

Oroszország a következő huszonöt évben évi átlagban 0,8%-kal 
növelné erőműveinek teljesítőképességét. Ez elegendő a nagyobb 
energiaigény-növekedéshez, hiszen itt minimálisra tervezik a meg-
újulók hatását, több az alaperőmű. A legnagyobb a földgáztüzelésű 
erőműpark marad, és ez is növekedik – ellensúlyozva a szénerőmű-
ves mérséklődést. A 23 GW-os (10%) atomerőmű-parkot meg akarják 
növelni 37 GW-ra (13%), és itt is a helyettesítés a legfőbb fejlesztési 
irány. Az országban 2011-ben tíz atomerőmű üzemelt 32 reaktorblok-
kal, de ezeknek csak a fele volt a szokásos VVER-típus. Az atomerő-
művek többsége is régen épült, tehát 2035-ig helyettesíteni kell őket. 
Nem is szólva a 15 RBMK reaktorú atomerőmű-blokkról. A szabványos 
új típusnak a harmadik nemzedékes 1200 MW-os egységet tekintik, 
amely szintén nyomottvizes. 

A francia atomerőműves fejlesztést is meg kell említeni. Jelenleg 
19 atomerőműben 58 reaktorblokk működik (34 db 900 MW-os, 20 
db 1300 MW-os és 4 db 1500 MW-os). A legnagyobbak a kilencve-
nes évek második felében léptek üzembe, a legkisebbek a nyolcva-
nas évek előtt és után. Gondoskodni kell majd e 65 GW-os erőműpark 
pótlásáról, amely nem lesz kis feladat. Az első harmadik nemzedé-
kes blokk (EPR 1600) épül, de üzembe helyezése egyelőre késik. Az 
országban épülnek szélerőművek, naperőművek, földgáztüzelésű és 
biomassza-tüzelésű erőművek is, de ezek nem jelentősek az atom-
erőműves termelés mellett. A francia atomerőművek kihasználása ta-
valy 6710 h/a volt, és idén gondok jelentkeztek a nagy hideg miatt 
fellépő hűtési nehézségek hatására. Ennek ellenére a franciák expor-
tálnak a legtöbbet az EU-27-ben (nettó villamosenergia-termelésük-
nek több mint 11%-át). 

Felvetődik a kérdés, hogy a befektetők „lanyhuló” erőműlétesítési 
kedve milyen okokra vezethető vissza mostanában. Egy felmérés sze-
rint leginkább a politikai törvényalkotásokban rejlő bizonytalanságokra. 
Nem sokkal kisebb kockázatot jeleznek az előre nem látható áralaku-
lások, például az elmúlt időszakban tapasztalt piaci árcsökkenések. 
Általában hiányzik a tervezési és befektetési biztonság. Sok kocká-
zatot jelent a növekvő környezetvédelmi bizonytalanság és a gyakran 
jelenthető lakossági elfogadás hiánya. Lényegesen kisebbnek ítélik 

a többlet teljesítőképességek okozta rizikót, a műszaki kockázatokat 
vagy a gyártók szűk kapacitásait. 

Sok befektető próbálkozik üzleti tervezéssel, de igen sokszor ne-
gatív jelenértéket kapnak az adott terv többéves mérlegének diszkon-
tálásakor. Gyakran találni a szakirodalomban jelzéseket a villamos-
energia-termelési egységköltségekre. Nagyon vigyázzunk ezekkel, 
ugyanis a legfontosabbat – az erőmű kihasználását – gyakran elhagy-
ják. Bizonytalanul és sokszor pesszimistán ítélik meg a szén-dioxid-
kereskedelmi árakat (pl. a mai 6-8 €/t helyett 30 €/t-t vagy még többet 
vesznek fel). Nem lehet biztosra menni egyik valós tervben sem az 
általánosságban előre jelzett fajlagos beruházási költségeknél sem – 
nem is szólva a kapcsolódó beruházásokról.

Többen jelzik, hogy a legolcsóbb az atomerőmű. Nagy kihasználás-
nál feltétlenül, de azért nem biztosan. Nem ismert az OTC piacon ér-
tékesített atomerőműves villamos energia ára, de korábbi jelzések 
alapján a költségek (főleg azok összetétele) megbecsülhető. Egy 
mai kb. 12 Ft/kW-os ár (esetleg a mintegy 11 Ft/kWh egységköltség 
mellett) egyáltalán nem jellemző a jövőbeni, harmadik nemzedékes 
új atomerőműves egységek várható egységáraira, még inkább az 
egységköltségeire. Még a szükséges kiegészítő beruházok (villamos 
hálózat, tartalék, tárolás stb.) nélkül is előfordulhat, hogy a fajlagos 
villamosenergia-termelési egységköltség a mainak a kétszerese köze-
lében lesz. Egyelőre semmit sem lehet mondani az üzleti tervezéshez, 
hiszen még Európában egyetlen harmadik nemzedékes korszerű új 
blokkról sem gyűltek össze tapasztalatok – lévén, hogy még egy sem 
üzemel. 

Fel kell hívni a figyelmet arra, hogy nem lehet egy-egy országot 
kiemelni az európai fejlesztési tervek bemutatásakor. Jelentős az eu-
rópai együttműködés az ENTSO-E-ben, a belső villamosenergia-csere 
nagysága meghaladja a teljes belső termelés 11%-át, és ez növekvő 
irányzatú. Az ellátási biztonságot az egységes európai rendszer együtt 
teremtheti meg, amely azonban jól kidolgozott nemzeti fejlesztési ter-
veket is figyelembe vesz.  

Az európai erőmű-fejlesztési kép csak egy vázlat, és az adott sza-
bályozási zóna forrásoldali fejlesztésében a térségi és a helyi adott-
ságokra sokkal inkább tekintettel kell lenni, mint az európai „divatok” 
évtizedes változásaira. 

Dr. Kocsis Károly Díj – 2012

A megújuló energiaforrások használatának elterjesztésében kimagasló 
szakmai, társadalmi és tudományos tevékenységük díjazására magán-
személyek alapították a Dr. Kocsis Károly Díjat. (A díjról részletes tájékoz-
tatót tettünk közzé az Energiagazdálkodás 2011. évi 4. számában. Lásd 
www.ete-net.hu.) A díjat minden évben egy alkalommal, a Szent István 
Egyetem Gépészmérnöki Kar diplomaosztó ünnepségén adják át. 

2012. évben A Díjat Kapuváry Gusztáv okl. vízépítő mérnök nyerte 
el. Érdeme, hogy a Rába Nicki Duzzasztógátja mellett a kenyeri oldalon 
vezetésével valósult meg a Kenyeri Vízerőmű Kft. által kivitelezett 1,5 MW 
teljesítményű vízerőmű. Az erőmű évi villamos energiatermelése eléri a 
9 GWh értéket. Működésbe lépésének éve 2008, azóta környezetbarát 
módon, automatizált üzemmódban működik. A Díjazott további munkája 
a Körös folyón Békésszentandrás mellett létesítendő 2 MW teljesítményű 
vízerőmű. 

Munkájához további sikereket kívánunk !
                Bácsai Attila
 Az Alapítók képviseletében
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K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M

Az éghajlatváltozási trendek becslésének energiastratégiai vonatkozásai1 
Szondi Egon János 

okl. gépészmérnök, dregonjanos@gmail.com

A cikk 100 év napi időjárási, főleg hőmérsékleti adatait elemzi. Meg-
állapítja, hogy a szokásos lineáris trend-becslés nem alkalmas az 
adatok közelítésére. A mért adatok szórása nagyon nagy, tudomá-
nyosan megalapozott közelítő (illesztendő) függvény nem ismert. Az 
autokorrelációs függvény igazolja, hogy az évi időjárás független a 
korábbi évekétől. Megállapításai alapján javaslatokat tesz a Nemzeti 
Energiastratégia keretében megoldandó feladatokra.1

*
The article analyses the daily measured weather data, first of all the 
temperature data, of 100 years. The usual linear estimate of the trends 
is not suitable for approximation of the data. The spread of the meas-
ured values is very large, and no scientifically proved approximative 
functions to be fitted are known. The autocorrelation function verifies 
that the weather of a certain year does not depend on the ones of the 
earlier years. Based on their statements, the article formulates rec-
ommendations for the tasks to be solved in frame of the Hungarian 
National Energy Strategy.

* * * 

A hosszútávú energetikai tervezés során (mint pl. az energiastratégia ki-
munkálásakor) az éghajlatváltozást gyakorta azonosítják az átlagos léghő-
mérsékletek emelkedésével. Ez a vulgáris megközelítés éppen az éghajlat 
szó jelentését hagyja figyelmen kívül: az éghajlat az adott terület „átlagos” 
időjárása. Az első probléma: az „átlagos” definiálatlansága. Nyilván vala-
milyen idő szerinti integrált kell elosztani az időszak (szintén definiálatlan) 
hosszával. Az éghajlat pontos leírásához sok jellemző időfüggését kellene 
ismerni – a léghőmérséklet ezek közül csak az egyik. Időfüggő értékén kí-
vül sok egyéb tényezőtől, köztük a pillanatnyi szélsebességtől is függ a fű-
tési/hűtési teljesítményigény nagysága. Az időjárás legtöbb jellemzőjének 
figyelmen kívül hagyása súlyos hiba, hiszen az energiastratégia egyik alap-
kérdése a megújuló energiaforrások egyre szélesebb körű felhasználása, 
ezek közül közvetlenül időjárásfüggő az adott időpontban rendelkezésre 
álló napenergia és szélenergia. 

Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási napijelentési adatai kö-
zül az átlaghőmérséklet, a maximális és minimális hőmérsékletek, a csapa-
dékmennyiség 1901 óta, a napfénytartam 1912 óta mért értékei rendezett 
formában bárki által hozzáférhetők [1]. Ezeknek az adatoknak feldolgozá-
sával megbízhatóbb alapokra helyezhető néhány energetikai távlati terve-
zési feladat.2 (Sajnálatos, hogy a szél-adatok még nem állnak  hasonló 
módon rendelkezésre, ezért pl. egy-egy 10–15–20 évre tervezett szélkerék 
telepítését legfeljebb egy egyéves mérési sorozat alapozza meg [2]. Ez a 

1 Kivonatos szöveg. A teljes tanulmány letölthető: https://dl.dropbox.com/u/48835351/
eghajlat_es_strategia.pdf; a számítások részletei: https://dl.dropbox.com/u/48835351/
eghajlat_es_strategia.zip

2 „Az éghajlati adatsorok Magyarország néhány nagyvárosának napi adatsorait 
tartalmazzák az 1901-2000 időszakra vonatkozóan. Az adatsorok a legfonto-
sabb éghajlati paraméterek, a napfénytartam, a hőmérséklet és a csapadék 
jellemzőit tartalmazzák. Az adatokat a megjelentetés előtt ellenőriztük és pó-
toltuk. Ugyanakkor az adatsorok nem mentesek az inhomogenitásoktól. Inho-
mogenitás több okból is létrejöhet, így például az állomás áthelyezése, a mű-
szer vagy a mérés idejének megváltoztatása következtében. Az adatsorokból 
való kiszűrésük nagyfokú felkészültséget, matematikai statisztikai módszerek 
alkalmazását igényli.” [1] – Az ebben a tanulmányban felhasznált adatok Buda-
pestre vonatkoznak; feldolgozásuk célja nem meteorológiai, hanem energetikai 
felhasználás volt.

körülmény az energetikusokkal szemben a lobbistákat – és a bulvársajtót 
(pl. „grandiózus világszabadalom” [3]) – juttatja előnyös pozícióba.)

Az éghajlat és az energiastratégia kapcsolata
„A Nemzeti Energiastratégia a hazai energiaellátás hosszú távú fenntart-
hatóságát, biztonságát és gazdasági versenyképességét biztosítja” – ezt 
mondja ki a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium dokumentuma [4]. Az „ellá-
tás” azt jelenti, hogy a fogyasztás és a termelés (mindkét folyamatba be-
leértve az időleges tárolást is) egyensúlyban van, ami az energiának, mint 
terméknek fizikai tulajdonságaiból következik. Az energiastratégia nem 
más, mint ennek a két időfüggvénynek a tervezése.

Az éghajlat az időjárásnak, egy vektor-vektor-függvénynek valamilyen 
átlaga. Szimbolikusan felírva: y=y(x), ahol az yi elemek a hőmérséklet, 
napsütés, légnyomás stb., a függvény xi argumentumai pedig az idő és a 
helykoordináták. A stratégia kidolgozásakor ez a függvény peremfeltételt 
jelent. Ismerete nélkül az érintett fejezetek (fűtés/hűtés, megújuló energia-
források) megbízhatósága megkérdőjelezhető.

A Nemzeti Energiastratégia hivatalos szövege [5] az éghajlat szere-
pére csak egy mondattal utal: „A koppenhágai klímacsúcs következtetése, 
hogy a fenntartható gazdaságra való átálláshoz a globális átlaghőmérsék-
let növekedését 2 °C határon belül kell tartani az iparosodás előtti szinthez 
képest”. Feltéve ennek a korlátnak az elérését (mikor?; a „globális” mekko-
ra hányada érvényes Magyarországra?; ugyanakkora a változás mondjuk 
Baján és a Kékestetőn?; és így tovább) – mekkora lesz ebben az esetben 
az egész országra összesített fűtési hőigény csökkenése és a hűtési hő-
igény növekedése? Mi a teendő, ha bekövetkezik, ha nem következik be?

A hőmérsékleti adatok felhasználása az energiastratégiában
A napi átlag-, maximum- és minimumhőmérsékletek Magyarország több 
városára, 36 525 napra állnak rendelkezésre. A szükséges vizsgálatok be-
mutatására ezek közül a Budapestre vonatkozó adatsorok kerültek feldol-
gozásra.  

Azért, hogy a trendszámítások megbízhatósága megítélhető legyen, 
először a mért adatok eloszlásfüggvényének meghatározására került sor. 
Az átlaghőmérsékleti adatok 100 éves3 naponkénti átlaga és a ±2σ hatá-
rok4  láthatók az 1. ábrán. 

3 Az időjárásjelentésekben emlegetett „sokévi átlag” 30 évre vonatkozik, a bázis-
időszakot a WMO időnként korrigálja.

4   A σ a szórás (standard deviáció) szokásos jele.
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1. ábra. A napi átlaghőmérsékletek 100 éves átlaga és a +2σ határok
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A 36 525 napi adatnak a megfelelő átlagtól mért, konfidencia-interval-
lumban kifejezett (Δt/σ) különbsége gyakorisági adatait az 1. táblázat tartal-
mazza. A táblázatbeli adatok, főleg az a körülmény, hogy a mérési pontok 
kb. 95%-a a hisztogramok középső ±2σ tartományába esik, megengedik 
a vizsgálatnak ebben a fázisában a hőmérsékleti adatok eloszlásának a 
normális eloszlásfüggvénnyel történő közelítését. Ez a körülmény lehetővé 
teszi a szokványos trendek mechanikus másolása helyett az időjárási ada-
toknak az energetikai igényekhez jobban igazodó feldolgozását.

Az energiastratégia kidolgozásához a múltbeli adatokat kell extrapolálni. 
Alapvető probléma, hogy az éghajlatnak, mint „átlagos időjárásnak” nincs 
tudományosan megalapozott matematikai formulája, amit a mért adatokra 
lehetne illeszteni. Az időjárás  túl sok tényezőtől függ, ezért „véletlen válto-
zónak” kell tekinteni. Abban az esetben, ha a vizsgált folyamat stacionárius, 
a múltbeli – mért – adatok alapján megbízhatóbb előrejelzést lehet adni a 
folyamat jövőbeli alakulására, mint más esetekben. (A témával részletesen 
foglalkozik [6].) 

Egy véletlen folyamat akkor stacionárius, ha a tetszőleges t1 pillanat-
ban kezdődő, T ideig tartó szakaszának statisztikai jellemzői egyeznek a a 
tetszőleges t2 kezdetű, T ideig tartó szakaszéval, függetlenül T értékétől. 
Az időjárás évi szakaszossága miatt az időjárás kvázistacionárius időfügg-
vény. Ha a vizsgálatok t2-t1 időlépése és T egy vagy több egész év, az éven 
belüli szisztematikus változások hatása nem mutatható ki. Ezen megfonto-
lás alapján a 100 éves időtartományt 10 db T=10 éves, ti=1901, 1911 stb. 
szakaszra bontva ezek mindegyikére képezhetők jellemző adatok, melyek 
egyezésével (szignifikáns eltérése esetén) igazolható (elvetendő) a folya-
mat kvázistacionárius voltára vonatkozó feltételezés.  A numerikus adatok 
elemzésének legfontosabb eredménye, hogy a 10 éves átlagoknak a 100 
éves átlagtól mért eltérése max(|t10-t100|)<0.05σ100. Ez azt jelenti, hogy a 
stacionárius sztochasztikus folyamatok elemzési módszerei esetünkben is 
alkalmazhatóak, pl. ha a T értékét 1 évre választjuk. (Nyilvánvalóan értel-
metlen lenne a téli és tavaszi hőmérsékleteket T=¼ választással összeha-
sonlítani.)

Mivel bármilyen függvény közelíthető hatványsorral, az előrejelzéshez 
(extrapoláláshoz) – meteorológiailag korrekt függvény hiányában – egysze-
rű polinomiális regressziót célszerű választani:

 
Az n fokszámot a regresszió keretében indokolt meghatározni. Ezt a 

feladatot felhasználóbarát módon oldja meg a POLRG kód [7]. (A számítá-

sokat a pn(x) (n=1,2,3...) polinom-sorozattal addig ismétli, míg vagy eléri a 
felhasználó által n-re előírt felső határt, vagy az n+1 már nem javít az illesz-
kedésen.) Esetünkben y a vizsgált hőmérséklet °C, x az évszám (pl. 1999).

Az évi átlaghőmérséklet-változás trendjét számtalan publikáció tárgyal-
ja, a legkülönbözőbb modellek (ideológiák) alapján. Ennél sokkal fontosabb 
információ a fűtési félév (október 15.-április 15.) és a nyári („hűtési”) félév 
(április 16.-október 14.) átlaghőmérséklet-változási trendje. Az előbbi a fű-
tésre közvetlenül felhasznált, az utóbbi pedig a várhatóan egyre inkább ter-
jedő klimatizálásra fordított (a jelenlegi technológiával szinte kizárólag villa-
mos-) energia-felhasználás stratégiai tervezésére van közvetlen hatással. 
(A „hűtési” kifejezést csak a tömör megnevezés indokolja. A „fűtési félév” 
utolsó napján melegebb lehet, mint másnap, a klímaberendezéseket nem 
feltétlenül indítják április 16-án stb.) A napi átlaghőmérsékletek 2. ábrán 
bemutatott gyakorisági adatai igazolják, hogy az évi átlaghőmérsékletekre 
történő tervezés nem lehet megalapozott.

Itt kell említést tenni egy olyan problémáról, ami nem kapta meg az indokolt figyel-

met: az épületből környezetbe távozó, vagy az oda elszállítandó hőnek egyik része az 

épületszerkezetben volt, illetve lesz tárolva. (A téma távoli rokona a fűtőerőművek villamos 

csúcsrajáratásának.) Az egy napon belüli fűtési, illetve hűtési hőigényváltozást elsősorban 

okozó napi hőmérséklet-ingadozás számértékei a napi maximumok és minimumok különb-

ségeként könnyen felírhatók, de nem közömbös, hogy az épületszerkezet könnyűszerke-

zetű-e, sok nagy ablakkal, passzív házról van-e szó, vagy éppen vályogtéglából épült öreg 

épületről („falvak távfűtése”). Egyébként jelenleg nincs is hozzáférhető adat a külső oldali 

hőátadási tényezőt döntően befolyásoló szélsebességekről. Mivel az energiaigény legalább 

ettől a két időjárási paramétertől függ, a folyamatot leíró differenciálegyenlet parciális [8]. 

– Az egymást követő napok átlaghőmérséklete nagy eltérést mutathat, ami a. külső hőmér-

séklettől függően jelentős fűtési hőigény-változást okozhat.

A 100 év elegendően hosszú idő ahhoz, hogy az illesztett polinom 
„elég sok” pontra legyen ültetve, s így remélni lehet, hogy a 2030-ig szóló, 
2050-ig „kitekintő” energiastratégia [5] határidőire megbízható előrejelzést 
szolgáltat. 

Az átlag-hőmérsékletekre vonatkozó fittelési eredmények (ai polinom-
együtthatók és extrapolált hőmérsékletek) a 2. táblázatban láthatók. A téli 
és a nyári félév az energetikai létesítmények lényegesen eltérő üzemelte-
tését igényli, ezért az energiastratégiát indokolt lenne nem hosszabb, mint 
féléves időlépéssel kidolgozni. A 2. táblázatban az erre a két időszakra leg-
jobban illeszkedő p2 polinom a2 együtthatójának ellentétes az előjele. Ez a 
tény is alátámasztja [8] megállapításait: szakadásos együtthatófüggvények 
(is) nehezítik az energiastratégia kidolgozását.

A táblázathoz tartozó ábrákon1 (4-5.) szembeötlő, hogy függetlenül 
attól, hogy hányadfokú polinom illesztése történt, azok behelyettesíté-
si értékei mind a ±2σ tartomány középső részébe esnek. – A napi maxi-

1   Jelmagyarázat a 3. ábrán.

2. ábra. A napi átlaghőmérsékletek gyakorisága
A görbék azt mutatják, mekkora a kiválasztottnál kisebb átlaghőmérséklet relatív gya-

korisága. e – évi adatok, f – fűtési félévi adatok, h – nyári („hűtési”) félévi adatok.

1. táblázat. Hőmérsékleteloszlások gyakorisági adatai (%)
Eloszlás-
rész határai

N (0,1) 
normális 
eloszlás

36 525 mért napi hőmérséklet eloszlása A 36 525 
napi hőmér-
séklet-
ingadozás

tátlag tmaximum tminimum

-3.0σ – -2.5σ 0.486    0.37 0.38 0.57 0.16

-2.5σ – -2.0σ 1.654 1.66 1.67 1.82 0.92

-2.0σ – -1.5σ 4.406 4.99 4.50 4.86 4.05

-1.5σ – -1.0σ 9.185 9.34 9.82 8.92 11.57

-1.0σ – -0.5σ 14.988 14.61 14.92 13.66 16.74

-0.5σ – +0.0σ 19.146 17.68 18.34 17.67 18.44

+0.0σ – +0.5σ 19.146 18.90 18.34 19.58 17.49

+0.5σ – +1.0σ 14.988 15.82 15.58 17.07 14.14

+1.0σ – +1.5σ 9.185 10.36 9.93 10.02 9.25

+1.5σ – +2.0σ 4.406 4.53 4.53 4.25 4.63

+2.0σ – +2.5σ 1.654 1.31 1.52 1.11 1.74

+2.5σ – +3.0σ 0.486 0.24 0.33 0.19 0.62

-2.0σ – +2.0σ 95.450 96.23 95.96 96.03 96.31

 ( ) ( ) i
n

=i
in xa=xpxy ×≈ ∑
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mumhőmérsékletek és minimumhőmérsékletek évi átlagára vonatkozó 
„best fit” görbék menete ellentétes: a maximum csökken (!), a minimum 
a kezdeti kismértékű csökkenés után egyre meredekebben nő. (Az együt-
tes hatás a napi átlaghőmérsékletek évi átlagának alakulása, a lassú 
emelkedés.) A napi ingadozás mérséklődése ellentétes a Magyarország 
„elsivatagosodása” rémképével.

Az [5]-ben szereplő 2 °C növekedési korlátot (ha azt a 100 éves át-

lagtól mérjük) a téli félév, a mérési adatokra legjobban 
illeszkedő p2 polinommal számolva, már 2030-ban 
megközelíti, 2050-ben messze túllépi. Ezzel szemben 
a nyári félév a korláttól még 2050-ben is távol marad. 
(Az egész éves adat 2050-ben is tartalmaz tartalékot.) 
Tulajdonképpen bármilyen függvényt lehetne használni 
az éghajlatváltozás becslésére, mivel a mért adatok σ 
szórása meglehetősen nagy. Csak a kényelemszeretet 
indokolhatja az általánosan használt lineáris extrapolá-
ciót: ehhez nincs szükség az éghajlat szofisztikus leírá-
sára.

A fenti megállapítások után indokolt a kérdés: mi a 
valódi oka az előrejelzések feltűnő ellentmondásának? 
A válasz: az időjárás sztochasztikus folyamat, ezért a 

múltbeli értékek alapján nem lehet hosszú távra megbízható előrejelzést 
adni; minél hosszabb ez az időszak, annál nagyobb a valószínűsége a ko-
rábbi trendtől való nagyobb eltérésnek.

Azt, hogy mennyire függ egy sztochasztikus folyamat valamelyik sza-
kasza az előélettől, a folyamat autokorrelációs függvénye mutatja be. En-
nek definíciója:

ahol 

r  autokorrelációs függvény értéke2, -1 ≤ r ≤ +1
t a vizsgált stacionárius folyamat két pillanatának időkülönbsége
E a várható érték (expected value) operátora
X a folyamat jellemző értéke (pl. hőmérséklet)
T futó idő
S szórás (standard deviáció) operátora

Az évi átlaghőmérséklet autokorrelációs függvénye a 6. ábrán látható. 
Mivel ezek az adatok a normális eloszlást követik, a 20 éves késleltetést 
átfogó vizsgálat eredményeként adódik, hogy a -0.224 és a +0.224 közöt-
ti értékű korrelációs együtthatók 95.4% megbízhatósági szinten a 0. évi 
és a kiválasztott évi adatok függetlenségét jelentik [9]. Ez a korlát és a 
függvénynek az ábrán látható menete azt jelentik, hogy 2-3 évnél nagyobb 
távlatban tervezni csak akkora tartalékkal szabad, hogy az energiarend-
szer a ±2σ tartomány bármelyik értékének 95.4% valószínűséggel várható 
bekövetkezésénél ellássa feladatát. (A 100-95.4=4.6% valószínűségű „ext-
rém” körülmények előfordulásakor fogyasztói korlátozással kell számolni.) 
A tartalékot természetesen az extrapoláláshoz használt függvény által szol-
gáltatott „névleges” értékhez tartozó megoldáshoz (fűtőerőművek beépített 
teljesítménye stb.) kellene hozzáadni (vagy a tartalékképzésről a kockáza-

2   Értelmezése ugyanaz, mint a közismert rxy korrelációs együtthatóé.
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3. ábra. Jelmagyarázat a 4-5. és 8-9. ábrákhoz
a – évi mért adat (cikk-cakk); b – 100 (napsütés esetén 89) éves átlag, p0 

közelítés (szaggatott); c – átlag + 2σ (vastag szaggatott); d – átlag - 2σ (vastag 
szaggatott); e – lineáris (p1), és ha van p2, p3, … közelítés (vékony folytonos); f – 

optimális pn közelítés (vastag folytonos)

4. ábra. Fűtési félévi átlagos napi átlaghőmérsékletek
t=3.99 °C,  σ = 1.09 K

5. ábra. Nyári félévi átlagos napi átlaghőmérsékletek
t=18.14 °C,  σ = 0.80 K

Időszak Illeszett
polinom

Polinom együtthatók Extrapolált hőmérsékletek ºC

a0 a1 a2 2010 2020 2030 2050

Egész 
év

konstans 1.109×101 11.09 11.09 11.09 11.09

elsőfokú  7.409×100 9.478×10-3 11.64 11.74 11.83 12.02

másodfokú 3.401×102 -3.469×10-1   9.136×10-5 11.89 12.10 12.33 12.85

Téli 
félév
okt.15-
ápr.15

konstans  4.003×100 4.00 4.00 4.00 4.00

elsőfokú -1.385×101 9.144×10-3 4.53 4.62 4.72 4.90

másodfokú 7.878×102  -8.130×10-1 2.107×10-4 5.10 5.47 5.87 6.81

Nyári 
félév
ápr. 16-
okt.14

konstans 1.814×101 18.14 18.14 18.14 18.14

elsőfokú -1.048×100 9.837×10-3 18.72 18.82 18.92 19.12

másodfokú -1.110×102 1.226×10-1 -2.890×10-5 18.65 18.71 18.76 18.86

2. táblázat. Napi átlaghőmérsékletek adott időszakra vonatkozó átlagának évenkénti alakulása
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6. ábra. Évi átlaghőmérsékletek autokorrelációs függvénye.
0 – vizsgált év, + későbbi évek, – korábbi évek. A két szaggatott vonal közötti évek 

átlaghőmérsékleti értékei 95.4%-os -
valószínűséggel függetlenek a 0 időponthoz tartozó értékektől.
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tot3 vállalva tudatosan lemondani). – A fogyasztói igények és az energetikai 
létesítmények ezen szempontok szerinti vizsgálata nem tartozik a dolgozat 
témájához.

A napenergia hasznosításának tervezhetősége
A napenergia hasznosításának jelenleg legfontosabb területe a fűtési (és 
néha a hűtési) hőigény fedezése. Egy ilyen feladat megoldásának mód-
szertanáról számol be a [10] cikk. A módszer témánk szempontjából leg-
fontosabb jellemzője, hogy az 1927-1991 időszak havi átlagos napfénytar-
tamával számol, feltételezve annak jövőbeli érvényességét.

Az 1912-2000 időszak (89 év) napi napsütéses óráinak hisztogramját 
mutatja be a 7. ábra. A „kétpúpú” görbe, bármennyire meglepő, korrekt. 
(Elegendő összehasonlítani egy borús téli napot, egy olyan napot, amikor 
az erős napsütés hatására kialakuló gomolyfelhők a továbbiakban árnyé-
kolnak, valamint egy anticiklonos napot, illetve ezek gyakoriságát.) Erre az 
eloszlásra a 95.4%-os, de még csak a ±1σ tartományra vonatkozó 68%-os 
szabály sem érvényes. A helyzetet tovább bonyolítja, hogy a -1σ hosszú 
időre 0-nál rövidebb napsütéses órát eredményezne.

A fűtési és a nyári félévre vonatkozó görbék a 8-9. ábrákon láthatók. 

A hőmérsékleti adatokkal kapcsolatos megállapítások lényege a nap-
sütéses órákkal kapcsolatban is érvényes, de a különleges eloszlásfügg-
vény miatt meggondolatlanság lenne a részletekben elmerülni.

3 Kockázat = az esemény valószínűségének és a kár összegének szorzata. Egy 
stratégia kidolgozásához mindkettőt ismerni kell!

Megjegyzések a csapadék szerepéről
A csapadék közvetlenül csak a nedves hűtőtornyok (Paks 5-6?) üzemére 
van hatással: eső idején a levegő relatív nedvességtartalma megnő, ezért 
az adott méretű hűtőtorony csak nagyobb vízhőmérséklet (ezzel nagyobb 
kondenzátornyomás) esetén tudja a megkívánt hűtőteljesítményt elérni.

A csapadékmennyiségre vonatkozó adatokat, mivel az abszolút ér-
tékek az energetikai felhasználás szempontjából közömbösek, a hőmér-
sékleti adatokkal párhuzamosan kell kezelni. Figyelembe kell venni azt is, 
hogy a  „best fit” előrejelzések sok esetben szolgáltatnak értelmetlen ered-
ményeket (negatív csapadékmennyiség). A csapadék megjelenési formái 
közül a jegesedést okozó ónos eső a szabadtéri villamos berendezések 
üzemére van hatással. Az [1]-ben a csapadék formájáról található  kódok 
közül az ónos eső 2-es kódja azon 13 201 nap közül, melyeken nem 0 mm 
csapadék hullott, 70 napon (0.53%) fordul elő. (V. ö.: 7. lábjegyzet.)

Ajánlások
A Nemzeti Energiastratégia soron következő felülvizsgálatai keretében 
szükség van az éghajlatnak, mint objektív – azaz szándékainktól független 
– peremfeltételnek korrekt figyelembevételére. Mivel az éghajlat sztochasz-
tikus folyamatok összessége, 2-3 évnél hosszabb távra megbízható előre-
jelzés nem adható, a hosszabb távú megállapításokat kritikával (szkeptiku-
san) kell fogadni.

A Nemzeti Energiastratégia foglalkozzék a lassú (éves) energiaigény-
változásokon kívül a közepes sebességű (napi) igényváltozások kielégítési 
lehetőségeivel (a téli napi hőmérséklet-ingadozás okozta fűtési hőigény-
változás, ezzel a törpe fűtőerőművek villamos teljesítményének ingadozá-
sát követő, illetőleg a nyári napi hőmérséklet-ingadozás okozta hűtési hő-
igény-változás, ezzel a klímaberendezések villamos teljesítményigényének 
ingadozását követő, VER-szintű beavatkozások követelménye).

A Nemzeti Energiastratégia feladatai közé felveendő a napenergia, 
mint megújuló energiaforrás felhasználásának kisebb bizonytalansággal 
(kockázattal) történő tervezését megalapozó meteorológiai kutatás meg-
kezdése. Az autokorrelációs függvény problematikája is (beleértve az el-
oszlásfüggvény vizsgálatát) szerepeljen a javasolt kutatási munkában.

Akkor, amikor már jelentőssé válik a napenergia közvetlen felhaszná-
lása villamosenergia fejlesztésére, a Nemzeti Energiastratégia témái közé 
felveendő a naperőművek villamos teljesítményének ingadozását követő, 
VER-szintű beavatkozások követelménye.

Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetet mond Bocskor Ádámnak, aki a kézirat első változatá-
nak átolvasása után egy újabb szempontra hívta fel a figyelmét.
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K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M

Az Európai Unió emisszió-kereskedelmi rendszere és 
a CCS technológia 

Horánszky Beáta 
okl. gázmérnök; bea.horanszky@uni-miskolc.hu

Az évezred elején az Európai Unió (továbbiakban: EU) a világon elsőként 
alakította ki és vezette be az első Európai Éghajlatváltozási Program ke-
retében az emisszió-kereskedelmi rendszerét (Emisszió Kereskedelmi 
Rendszer – ETS).  A kibocsátott szén-dioxid mennyiségekre alapozott ke-
reskedelmi rendszer szinte párhuzamosan fejlődik a CCS technológia (a 
szén-dioxid leválasztása, szállítása és geológiai letárolása) fejlesztésével, 
bevezetésével. Az EU ebben a technológiában látja a kibocsátott mennyi-
ségek csökkentésének egyik útját. De hogyan függ össze ez a megoldás 
az ETS-sel? E cikk ezt kísérli meg bemutatni.

*
By the beginning of the third millennium the European Union pioneered 
in developing and implementing a so-called Emmission Trading System 
(ETS) in the framework of the European Climate Change Programme. This 
commercial system, based on the international regulation of emitted CO2 
quantities, has been advancing parallel with the newly established CCS 
technologies. The latter is seen to be one of the privileged ways for sig-
nificantly reducing CO2 emissions within the Community. In what means 
does this strategy relate to ETS? The target of our study is to answer this 
question.

* * *

A szén-dioxid kibocsátás
Földünk légkörében a szén-dioxid mindig jelen volt, s az üvegházhatás „hagyo-
mányos” kialakítójának tekinthető. Az üvegházhatásnak köszönhetően jött létre 
a földi élet, de az ember (elsősorban ipari) tevékenysége jelentősen átalakította 
az ún. üvegházhatású gázok (továbbiakban ÜHG-k) mennyiségét és összeté-
telét. Megjelent a légkörben a por, a dinitrogén-oxid, a kén-hexafluorid, a fluo-
rozott szénhidrogének, a perfluorokarbonok. Napjainkban a legnagyobb arányt 
az ÜHG-k között a szén-dioxid adja, több mint 80%-ot. (1. ábra) Az Európai 
Környezetvédelmi Ügynökség (European Environment Agency – EEA) adatai 
szerint az Unióban 2009-ben ez az arány meghaladja 3700 millió tonna szén-
dioxid mennyiséget. Ezt az értéket a gazdaság szektoraira vetítve, látható, hogy 
a legnagyobb kibocsátó a hő- és villamos energia szektor, tehát az erőművek, 
fűtőművek. (kb. 27%). A második legtöbb szén-dioxidot kibocsátó szektor a köz-
lekedés (kb. 20%). A két nagy szennyező-szektort összehasonlítva megállítha-
tó, hogy az erőművek nagyságrendileg kevesebb forráspontot képviselnek, mint 
a több millió gépjárművet magában foglaló közlekedési szektor. Vagyis a szén-
dioxid kibocsátás negyedét „néhány” szennyező adja, s pont ezeken a helyeken 
lehet technológiailag megoldani, hogy a keletkező füstgázból leválasszák, és 

letárolják a szén-dioxidot. 

A kibocsátás-kereskedelem
A klímavédelemben az államok szá-
mos szabályzóeszközt alkalmaznak 
a kibocsátott szén-dioxid mennyi-
ség csökkentése érdekében. A ru-
galmatlan (pl. normák, szabványok, 
bírságok) és a rugalmas (pl. adók, 
támogatás) szabályzó-eszközök 
mellett megjelentek – talán az egyre 
tudatosabb környezetvédelmi, ener-

gia-felhasználási szemléletnek köszönhetően – a kvázi önkéntes feladatválla-
lások is (pl. ökocímke, ökoaudit, környezeti marketing stb). E környezetpoliti-
kai eszközök legújabb tagjai a kibocsátási egységek és azok kereskedelme. A 
szakértők ezt – az alapvetően szén-dioxid csökkentésre alapozott – szabályzási 
formát tartják a leghatékonyabbnak. A kibocsátási mennyiségek egységeinek 
kereskedelme egy igen különleges piacot alkot: minden szereplő az egységek 
minimalizálására törekszik, így növelve azok árait. Ez leginkább az önkéntes 
piacoknál van így, hiszen a kibocsátás-csökkentéssel megtakarított kvóták el-
adásra kerülhetnek a piacon. A kötelező piacok inkább meghatározott keretek 
között működnek, a szereplők kevésbé motiváltak a kibocsátott mennyiségek 
csökkentésére, ekkor a szabályzók csökkentik központilag a kvótakereteket. 
Az EU-15 (a 15 tagú Unió) 1997-ben aláírta a Kiotói Jegyzőkönyvet, vállalva 
ezzel, hogy szén-dioxid kibocsátását a 2008-2012-es időszakban az 1990-es 
kibocsátási szinttől 8%-kal csökkenti (szemben a többi aláíró ország 5,2%-ával). 
A Jegyzőkönyv összefoglalja az ún. rugalmassági mechanizmusokat, köztük a 
nemzetközi kibocsátás-kereskedelmet (International Emissions Trading – IET).
Miután minden tagállam ratifikálta a Kiotói Jegyzőkönyvet, elkezdődött a euró-
pai kibocsátás-kereskedelem kialakítása. 2003-ban életbe lépett a keretet adó 
2003/87/EK irányelv, és 2005-ben elindult a kibocsátási egységek kereskedelme 
(ETS). A kereskedelmi-rendszernek különféle időszakai voltak/vannak. A 2005-
2007-ig tartó első fázis egyfajta tanulóidőszak volt, amelyben meghatározták a 
szén-dioxid árát, kiépültek a nyomkövetés, bejelentés és ellenőrzés infrastruk-
túrái, létrejött az egységek szabad kereskedelme. Az időszak végén az addigi 
tapasztalatok alapján meghatározták a kiosztandó egységek maximális számát, 
melyet a jelenlegi időszakban (2008-2012) – 2. fázisban – az Európai Bizottság 
6,5%-kal csökkentett, ezzel is biztosítva a tényleges kibocsátás csökkentést. 

Az ETS az összes tagállamra kiterjed, valamint egyéb, nem uniós ország is 
tagja a rendszernek: Norvégia, Izland és Liechtenstein. Kizárólag olyan ágaza-

CO2
82,40%

NO2
7,10%

CH4
5,80%

Fluortartalmú
gázok
2,00%

1. ábra. Az ÜHG-k aránya 
az EU-27 kibocsátásában, 2009

Tevékenységek Az EU-ETS hatálya alá tartozó létesítmények

Energiával kapcso-
latos tevékenységek

•  Égetőművek, 20 MW-ot meghaladó bemenő 
hőteljesítménnyel (veszélyes- vagy kommunálishulladék-lé-
tesítmények kivételével)

•  Ásványiolaj-finomítók
•  Kokszoló üzemek

Vastartalmú fémek 
előállítása és feldol-
gozása

•  Fémes érceket (a szulfidérc is) olvasztó vagy zsugorító léte-
sítmények 

•   Nyersvas vagy acél előállítására szánt létesítmények (elsőd-
leges vagy másodlagos olvasztás), folyamatos öntés, órán-
ként 2,5 tonnát meghaladó kapacitással

Ásványipar •  Cementklinker napi 500 tonnát meghaladó gyártókapacitással 
rendelkező forgókemencében történő előállítására vagy mész 
előállítására szolgáló létesítmények, beleértve a dolomit és 
a magnezit napi 500 tonnát meghaladó gyártókapacitással 
rendelkező forgókemencében vagy napi 50 tonnát meghala-
dó gyártókapacitással rendelkező  más típusú kemencében 
történő kalcinálását. 

•  Üveg, ideértve az üvegszálat is, előállítására szolgáló létesít-
mények 20 tonna/nap olvadási kapacitás felett

•  Kerámiatermékek, különösen tetőcserép, tégla, tűzálló tégla, 
csempe, kőedények, porcelán égetéses előálíltására szolgáló 
létesítmények 75 tonna/nap gyártási kapacitás felett, és/vagy 
ahol a kemence kapacitása meghaladja a 4 m3-t és a kemen-
cénkénti beágyazási sűrűség meghaladja a 300 kg/m3-t.

Egyéb tevékeny-
ségek

Ipari létesítmények a következők gyártására:
•  cellulóz fából vagy egyéb rostanyagból
•  papír és karton 20 tonna/nap gyártási kapacitás felett

1. táblázat. Mire terjedt ki az ETS az első fázisában?
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tot vontak bele, amelynek kibocsátása egyszerűen és átláthatóan bejelenthető, 
mérhető és ellenőrizhető. Természetesen a tanulóidőszakban még az egysze-
rűbben kezelhető nagy kibocsátók (pl. villamos- és hőenergia termelők) szere-
peltek a kibocsátás-piacon. (1. táblázat). Később a már ennél kisebb kibocsátott 
mennyiséggel rendelkező forrásokat is beemeltek, napjainkban már a légiközle-
kedésre is kiterjesztették e szabályozást.

A CCS technológia
A CCS technológia egy leválasztásból, szállításból és tárolásból álló lánc, mely-
nek első lépése a kibocsátóknál keletkező füstgázból történő CO2 leválasztása 
különféle technológiákkal. A leválasztási technológia a folyamat legköltsége-
sebb része (2. ábra), a teljes költség több mint 80%-át is jelentheti. A leválasztás 
módja számos tényező függvénye: a leválasztandó szén-dioxid mennyisége, a 
forráspont műszaki-technológiai „kora”, a felhasznált tüzelőanyag fajtája. 

A leghatékonyabb, leggazdaságosabb leválasztási módszer az égetés előt-
ti technológia, ahol minimális energiaveszteséggel választható le nagyobb tisz-
taságú szén-dioxid, sajnos azonban ez a technológia nem használható régebbi 
technológiával rendelkező kibocsátók esetében. Ezzel szemben az égetés utáni 
leválasztás igen nagy energiaigényű, és az oxigénben való elégetéses leválasz-
tási folyamat pedig szintén jelentős költséggel jár. 

A CCS-lánc következő tagja a szállítás. A szén-dioxid szállítása elsősor-
ban csővezetékkel vagy tartályhajókkal történik (a tárolási helytől függően), de 
a csővezeték-építés magas költségei miatt vannak tervek közúton vagy vasúton 
történő szállításra is. Nagy leválasztott mennyiségek esetében természetesen 
a csővezetéki szállítás a megfelelő. A szén-dioxid szállítása igen magas (120-
150 bar) nyomáson, szuperkritikus állapotban történik. A szállításhoz szükséges 
komprimálás energiaigénye szintén a költségeket növeli, vagy ha maga a kibo-
csátó termeli azt meg (pl. az erőmű), akkor számára az hatásfok romlással jár-
hat. Az utolsó két „láncszem” a szén-dioxid geológiai formációba történő besaj-
tolása illetve a tároló folyamatos, éveken-több évtizeden át történő ellenőrzése, 
monitorozása. Az alkalmas geológiai formációkat természetesen megfelelően 
fel kell készíteni a szén-dioxid tárolására, a besajtolás-tárolás infrastruktúráját 
is ki kell alakítani, illetve a besajtoláshoz szükséges (amennyiben szükséges) 
energia költségeit is figyelembe kell venni. A monitorozás költségeit – a feladat 
nagy időintervalluma miatt – a szakértők nagyon nehezen becsülik meg. A biz-
tonságos, stabil tárolás folyamatos ellenőrzést igényel, melyet a jövőben a tech-
nika, informatika, stb. fejlődése is befolyásol majd.

Mindent összevetve a CCS technológia egy igen költségigényes folyamat, 
azonban a nagyléptékű környezetvédelmi jövőképek (pl. az villamos energia 
szektorban 2050-re több, mit 90%-os csökkentést irányzott elő az EU – 3. ábra) 
valóra váltásához, vagy megközelítéséhez szükség lehet erre a technológiára.

Az EU-ETS és a CCS technológia - találkoznak?
2013-ban indul az ETS újabb, hosszabb időszaka. A 2020-ig tartó 3. fázis-
ban új ágazatokra terjesztik ki a rendszert (petrolkémia, ammónia- és alumí-
niumipar, légiközlekedés), valamint újabb gázokat, a dinitrogén-oxidot és a 
perfluorkarbonokat vonnak be az emisszió csökkentésbe. A nemzeti kvóták 
mennyiségének felső határát egyetlen, az összes tagállamra vonatkozó kvóta-
mennyiség váltja fel, amely a 2005. év mennyiség 21%-os csökkentett értéke.

A kibocsátási kvóták kiosztását fokozatosan aukciók váltják fel, 2027-re a 
teljes kvótamennyiséget árverésen kívánják értékesíteni. Tehát a harmadik ke-
reskedési időszakban szűkebb kereteket kíván az EU megszabni a kibocsátók-
nak. A kvóta-árverések talán stabilabbá, és magasabbá teszik majd az árakat. 

Az uniós előírások szerint, ha a szén-dioxid leválasztásra és biztonságos 
letárolásra kerül, nem tekinthető kibocsátott mennyiségnek (Laurosson, 2011). 
Vagyis megfelelően magas kvótaárak esetén a nagy kibocsátóknak érdekük 
lesz ezt a technológiát is felhasználni. Az EU a jelenleg is támogat CCS pilot 
projekteket (pl. Franciaországban, Belgiumban, Németországban stb.), melyek 
megépítésével reményeik szerint megfelelő tapasztalattal, tudással gyarapod-
hatnak a kibocsátók, s fejlődhet, s ezzel olcsóbbá is válhat a CCS-lánc techno-
lógiája.

Köszönetnyilvánítás 
Jelen szakmai cikk a TÁMOP 4.2.1.B 10/2/KONV 2010 0001 jelű projekt ré-
szeként – az Új Magyarország Fejlesztési Terv keretében – az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósult meg.
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Szélenergia helye, várható szerepe
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Tervében (MCST)
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Ahhoz, hogy Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvé-
si Tervében (MCST) megfogalmazott, az összes energiafelhasználásá-
nak 14,65%-át megújuló energiaforrásokból állítsa elő mindenképpen 
meg kellene kezdeni a termeléshez szükséges eszközök, berende-
zések létrehozását (behozni az időarányos lemaradást). A szél- és 
napenergia az egész világon igen nagy népszerűségnek örvend. A 
szélenergia felhasználása hazánkban megtorpant, miközben jelentős 
beruházási kedv figyelhető meg. Magyarország az igen ambiciózus 
megújuló energia felhasználásra irányuló tervét (2020. évre) a szél- 
és a napenergia jelenleginél jelentősebb felhasználása nélkül nem 
valószínű, hogy teljesíteni tudja. Mire alapozzuk ezt a feltételezést? 
(Cikkünkben elsősorban a szálenergiát elemezzük, mivel jelentősebb 
a meglévő potenciálunk, miközben a napenergia számottevő alkalma-
zása napjainkban kezdődik.)

*
As stated in the National Action Plan, Hungary should generate 
14.65% of its energy consumption from renewable energy sources. 
To fulfill these requirements investments need to be taken and energy 
producing equipments need be installed. Wind energy gained popu-
larity world-wide which is justified by the big investments and the nu-
merous ideas about more efficient wind power plants. In Hungary, the 
development of wind energy has taken a step back; meanwhile there 
is a big request for investments. The above mentioned ambitious plan 
cannot be completed without the usage of wind and san power. Of-
ten, we have a feeling that wind energy is mistreated by the branches 
of traditional energy sources. They only point out the disadvantages, 
while they use it as a symbol of sustainability in their advertisements. 
In the future, the universal and popular electric energy generated by 
the wind power plants will be used more cost efficient without envi-
ronmental emissions.  

* * *

A szélenergia hazai fejlesztések áttekintése
A szélenergia felhasználása mechanikai munka végzésére és villamos 
energia ellátásra nem újkeletű Magyarországon. Az 1900-as évek elején 
mintegy 800-900 szélmalom működött az ország területén. A belsőégésű 
motorok és gőzgépek az idő tájt kedvezőbbnek bizonyultak, kiszorultak a 
piacról. Újabb fejlesztés csak a 70-es évek végén és a 80-as évek elején 
folyt, amikor a mezőgazdaság igényelte, hogy a távoli legelőterületeken 
és vadgazdaságokban vízhúzó szélmotorok nyerjenek elhelyezést, a 
házi- és a vadállatok itatóvizének biztosítása céljából. Ezekből a hazai 
tervek alapján szériagyártásuk is elkezdődött, 0,2-1,0 kW teljesítményű 
kivitelekben. 

Az 1980-as években a nyugat-európai és amerikai fejlesztések hatá-
sára a szakemberek érdeklődése a villamos energiát szolgáltató, a háló-
zatra csatlakoztatható berendezések irányában fordult, de fejlesztéseket 
a szélenergia felhasználását ellenző, s a negatívumait hangoztató hazai 
energiaipar hatására kezdeményezéseket központi fejlesztési alapokkal 
nem támogatták.

A mezőgazdasági tárca tette lehetővé mobil szélmérő állomást létre-
hozását, amely alkalmas volt ún. energetikai célú szélmérések végzésére. 
Ezek működtetésével lehetett rámutatni arra, hogy a Meteorológiai Szolgá-
lat által biztosított adatbázis, mely földfelszín közelében jelentős súrlódá-
sok között mér, nem eléggé megbízható a szélenergia becslésére. 

E mérőoszlopokon végzett mérések azt bizonyították, nagyobb ma-
gasságban Magyarország megkülönböztetett területein megfelelő, a szél-
erőművek működtetéséhez alkalmas szélviszonyok uralkodtak. Az első, 
kifejezetten szélerőmű telepítésre vonatkozó mérést (1998-’99), a Kisalföld 
térségében a SZIE munkatársai végezték (osztrák vállalkozó) megbízá-
sából. E mérés már bizonyította, hogy a Kisalföld térségében megfelelő 
szélviszonyok uralkodnak, vagyis e mérési helytől Észak-Nyugatra lévő te-
rületek is jók a telepítésre. Ezt Kisalföld közelében, telepítési és vizsgálati 
stádiumban lévő osztrák szélparkok is igazolták, ahol ekkor már 5-10 MW 
teljesítmény épült, ill. próbaüzemben működött (250-600 kW-os egységek). 

Ezzel közel azonos időben az ország középső területén Dunaújváros-
tól északra, Kulcs térségében folyt energia célú szélmérés, ugyancsak a 
Szent István Egyetem kutatóinak közreműködésével. A mérések azt bizo-
nyították, hogy az ottani domborzati viszonyok között, közel a Kisalföld tér-
ségéhez hasonló szélviszonyok uralkodnak, holott a Meteorológiai Szolgá-
lat mintegy 80-100 éves mérési tapasztalatai azt jelezték, hogy globálisan 
e területek szélben szegények. Ennek alapján az E-ON RT közreműködé-
sével és hazai forrásokból 2002. évben a 600 kW teljesítményű, Enercon 
gyártmányú 65 m oszlopmagasságú szélerőmű létesült. Ezt követően az 
E-ON a Kisalföld térségében is létesített 2 db teljesen azonos kivitelű szél-
erőművet. Hasonló eredményeket kaptunk, mint Németország (szárazföldi) 
és Ausztria szélparkjaiban. Ezzel lezárult azon vita, hogy Magyarország 
területe gazdaságosan alkalmas-e szélenergia hasznosítására. 

Az első Széchenyi-terv hatásai
Az első Széchenyi terv keretében (forrása alapján) készült el Magyaror-
szág energetikai célú széltérképe (OMSZ, SZIE és DE együttműködé-
sében). Az elkészült széltérkép azt bizonyította, hogy Magyarországon 
elsősorban 100 méteren, illetve a feletti magasságokban lehet számíta-
ni olyan szélsebességre, amely alkalmas üzletszerűen villamos energia 
előállítására. 

A villamosenergia-törvény (2005) úgy rendelkezett, hogy a termelt vil-
lamos energiát az állam támogatja, az ún. KÁT támogatás keretén belül. E 
támogatás lehetővé tette, hogy a szélenergia beruházások a vállalkozók 
részére gazdaságos legyen. 

Az elvégzett számítások igazolták, hogy így a beruházások 9-12 év 
alatt megtérülnek. Ezt követően a kormányzat ún. széltender kiírását hatá-
rozta el. A MEH kiírása a kvótapályázatra 330 MW teljesítményt jelölt meg 
(2005).

A kiírt tenderre egy igen jelentős (több, mint kétszeres) mértékű igény 
érkezett be, elsősorban a Kisalföld, és Kisigmánd térségéből. A beérkezett 
pályázat elbírálása sok vonatkozásban kritizálható volt, de a kvótakiosztás 
érvényben maradt. A berendezéseknek nagyobb részét magyar bejegyzé-
sű vállalkozások hozták létre, de a tulajdonosok főként tőkeerősebb kül-
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földi vállalkozások. Természetesen néhány %-ban magyar tulajdonosok is 
szerepet kaptak. Hátráltatta a hazai szereplők eredményességét, hogy a 
magyarországi bankok nem szívesen támogatták az itthon még kevésbé 
ismert és nem egyértelműen megbízhatónak tűnő invesztíciót. 

Végül is az előírt határidőkhöz képest késve, de a tender szerint kiírt 
~330 MW kapacitás korszerű berendezések felépítésével megvalósult (1. 
ábra). A gépek 90%-ánál a gondolamagasság a hazai szélviszonyokat kö-
vetve 90-120 m. 

A szélparkunk utolsóként épített gépeinek beüzemelése 2011. első hó-
napjaiban volt. A tervezet (becsült) 620-625 GWh termelés helyett ezért 
615 GWh-ra (MAVIR adat, 2012) adódott. Az ebből számítható országos 
átlagos kapacitás kihasználási tényező 21,2% (ebbe bele kell érteni az em-
lített beüzemelést és a leállásokat is). Egyes parkoknál 23-25%-os értéket 
is kimutattak, tehát a széltérkép becslése megfelelő. 

A szélerőművek elméleti maximális teljesítményét az alábbi összefüg-
gés írja le:

ahol:   
Pmax = a szélerőmű elméleti maximális villamos teljesítménye [W]
A = a szélerőmű rotorjai által súrolt felület (D2π/4) [m2]
ρ = a mindenkori levegő sűrűsége [kg/m3]
v = a levegő sebessége a felhasználási tartományban [általában 3,5-25 m/s]
16/27 = a Betz féle maximum hatásfok tényező

A tényleges teljesítmény ennél az aerodinamikai-, mechanikai-, villa-
mos hatásfokok miatt kisebb, de csökkenti a berendezések sajátfelhasz-
nálása is.
Az éves energiatermelés:

E = Kf · Pn · 8760 (Wh)
ahol: Kf = átlagos kapacitás kihasználási tényező 
       Pn = a névleges teljesítmény (~10%-al kisebb, mint a Pmax)

Fejlődés a világban
A szélerőmű gyártás szerte a világon a legdinamikusabban fejlődő iparág. 
Ezt szemlélteti a világ szélenergia kapacitásának hatalmas ütemű növe-
kedése (2. ábra). A mérték érzékeltetése céljából: a 2011. évben meglévő 
240 000 MW kapacitás 120 Paksi atomerőmű teljesítményének felel meg. 
De a trendek szerint a szélenergia kapacitás 2020-ra 1 500 000 MW lesz 
(az előző hasonlattal élve 750 Paksnak felel meg), s ennek révén 2020-ig 
1400-1800 Milliárd Euro összeg kerül beruházásra. Ez hatalmas gyártó és 
fejlesztő bázist igényel. Ebben és egyéb megújuló energia iparban (gyár-
tásban, munkahelyteremtésben – szellemi és fizikai egyaránt) csak akkor 
lehetünk szereplők, ha magunk is felhasználók vagyunk és felhasználjuk 
korporatív előnyeinket a térségünkön belül. 

A kapacitásfejlődés iránya
Szárazföldi körülmények között az nagy energiatartalmú szelek 80-200 m 
magasságban vannak, ezért az oszlopok magassága folyamatosan növek-
szik. 

Ezzel párhuzamos a lapátkerék átmérő növelése, hiszen a teljesítmény 
a szélsebesség mellett a lapátkerék által súrolt felület nagyságától függ.  
A tengeri erőművek beruházási költsége magas, amelyet a nagyobb haté-
konyság sem képes teljesen kompenzálni. A jelenlegi szélerőmű fejlesz-
tések a hatékonyság javítása mellett a megbízhatóságra és a tartósságra 
irányulnak.

Mikor lesznek újabb hazai kapacitások?
Már 2009. évben 410 MW kapacitásra újabb tender kiírására került sor.  
A viszonylag szigorú feltételek ellenére, mintegy ~1100 MW-ra pályáztak.  
A kiírás ellentmondásai miatt a tervezett 410 MW kvóta nem került kiosz-
tásra. Információk szerint a Kormány jelenleg készíti az új megújuló támo-
gatási törvényt – METÁR –, amely várhatóan 2013. elején lép hatályba, s 
ennek ismeretében határozza meg a tender pályázati feltétel rendszerét.

A hazai fejlődést bemutató 4. ábra szerint a 2011. és 2012. évek osz-
lopa azért üres mivel nem volt és ez években nem is lesz a szélerőmű 
építés, tekintve, hogy az építés kvóta engedélyhez kötött. Várhatóan a ki-
írásra csak 2013 év első felében készül el, s így (az elbírálásokat, majd 
a gépszállítási határidőkre figyelemmel) a legkedvezőbb esetben is csak 
2014 évbe létesülhetnek újabb kapacitások.

Az NSCT szerint 2020-ig a 14,65%-os megújuló program keretében a 
tervezett ~1530 MW megújulós villanyból 750 MW a szélenergia, tehát a 
jelenlegi 330 MW-hoz további 410 MW szélerőmű kapacitást kell létesíteni 
(3. ábra). 

1. ábra. Magyarország szélerőmű kapacitásának alakulása
(V = változatlan, Q = Tender kiírás)
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2. ábra. A világ szélenergia kapacitásának fejlődése 2020-ig 
(Forrás: WWEA-2011)

3. ábra. A megújulóból a villamos energiatermelő kapacitás 
várható alakulása 2020-ra

(Forrás: Nemzeti Energiastratégia, 2010)
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Az erőművi villamos biomassza (égetéses) ugyancsak bővül 500 MW-
ra. E kettő a meghatározó a tervezetben. Milyen tényezők jelentenek gon-
dokat a tervezetben? Az EU felé 2010-ig vállalt 3,6%-os megújulós villany 
könnyen teljesíthető volt, mivel a meglévő erőműveinkben fát égettünk el 
és villamos energiát állítottunk elő (szinte „0” új beruházással).

A 2009-2010 években elején fa (dendromassza) felhasználással, 18-
30%-os hatásfokkal ~300-360 MW (ebből közel 220 nagyerőmű, alacsony 
hatásfokkal, nem kogenerációban) kapacitás villamos erőmű üzemelt. 
2011-ben a KÁT megszűnésével már jelentős visszaesés következett be. A 
jövőben e kiesések pótlását kisebb (5-20 MW), decentralizált kogenerációs 
egységek építésével célszerű megoldani. 2010 évben a biomasszával mű-
ködő erőművek még 1569 GWh/év villanyt termeltek, 2011 év végére 917 
GWh/év mennyiségre esett vissza (Stróbl A. 2012. február). Ezt a tenden-
ciát jól szemlélteti a havi kötelezően átvett villamos energia mennyisége is 
(MAWIR 2011). 2011 első negyedévében a kapcsoltakkal együtt havi 650-
700 GWh volt az átvétel. A kapcsoltak nélkül a 2. félévben az átvétel 140-
180 GWh/hó-ra esett vissza. Ezzel a korábbi ~270 MW teljesítmény már 
csupán 160-180 MW-ra tehető. 

Ha a 2020-ra tervezett 5500-5600 GWh/év villanytermelést el kíván-
juk érni, reálisan csak a szélenergia (és a jelenleg még költségesebb 
fotovillamos napenergia – PV) számottevő növelésével érhetjük el. A terv 
eléréséhez a biomasszánál 2,7 szeres növelés kellene (a jelenlegi szinthez 
viszonyítva), vagyis 300-350 MW decentralizált, kisebb teljesítményű, kap-
csolt biomassza (tűzifával és mezőgazdasági hulladékokkal – szekunder 
biomasszákkal) erőművet kellene felépíteni1. 

Az említett decentralizált kisebb teljesítményű (5-20 MW) települések-
hez, vagy ipari üzemekhez illeszthető CHP rendszerek üzemanyaga lehet 
az erdei tűzifa a már jelzett kapacitásig, de a többlet csak mezőgazdasági 
területről valósítható meg. Ezeknek igen jelentős a költségvonzata és tá-
mogatások nélkül nem is lehetséges, hiszen az alapanyag betakarítása, 
a raktározása és az infrasrukturális (villamos csatlakozás, távfűtés) léte-
sítmények is beruházási költséget igényelnek. E költséges beruházásnak 
igen nagy a kockázata: egyrészt a települési forráshiányok miatt a pótlóla-
gos beruházások tőkeigénye, másrészt a mezőgazdasági művelés ökológi-
ai fenntarthatósága szab határt (de figyelemmel kell lenni az élelmiszerter-
melési igények várható változására – növekedésére – is).

Időben is és mértékben is nagyobb a terv teljesítésének a realitása, ha 
megfontolt ütemezésben – az említetteket sem elhanyagolva – például a 
szélerőművekkel és napelemekkel kívánjuk a kitűzött célt elérni.

Szélerőmű létesítés vonzatai (invesztíció és megtérülés)
A szélerőművek beruházásai eddig sem kaptak állami támogatást (csak 
az első néhány minta egység kapott támogatást). A beruházási, vállalkozói 
kedv nagy, jelenleg mintegy 1000-1200 MW kapacitást jelentő beruházási 
terve kivitelezésre alkalmas stádiumban van, s vár a tender kiírására. Ha 
kitűzött cél szerinti villamos kapacitást 2020-ra el szeretnénk érni, akkor 
a 410 MW bővítés helyett (a jelenlegi 330+410=740 MW, amelynek a ter-
melése 1400 GWh/év) 900-1000 MW bővítés megépítésre lenne szükség. 
Ezzel 2020 év végére 1300 MW kapacitás működne. Ezt a kapacitást a 
tenderezések és az alapján a kiviteli tervezések után a 2020-ig még ren-
delkezésre álló (realitásnak tekinthető) 5,5 év alatt kell megépíteni. Ennek 
eléréséhez évi 80-120 Milliárd, összesen ~450-500 Milliárd Ft-ot kell beru-
házni. Természetesen a beruházni szándékozók csak akkor invesztálnak, 
ha tőkéjük megtérülését biztosítottnak látják. 

Ez alapvetően két tényezőtől függ:
a) a termelt villamos energia államilag garantált átvétele, minimálisan 

1 A nagyobb arányú fejlesztések megvalósíthatóságának ökológiai okai is van-
nak, főként a termőterület termelékenységének fenntarthatósága a korlátozó 
tényező.

a berendezés megtérülési időszakára, 
b) az átvett energia támogatása – az európai átlaghoz és a környező 

országok gyakorlatához hasonló arányú legyen – olyan mértékű 
hogy a megtérülésük 8-10 évre adódjon, amelyet a hitelező bankok 
elfogadnak. 

Végül is a szerzők megítélése szerint legalább 9000-1000 MW kapaci-
tás tervbe vétele lenne előnyös, ha az MCST tervszámot nagy biztonsággal 
teljesíteni kívánjuk (1. táblázat).

Valójában az állam közvetlen tőkét nem invesztál, csak a szükséges 
mértékű KÁT (a jövőben METÁR) támogatást ad, mint minden megújulóra. 
A KÁT (és az egyéb járulékos költségek) megjelenik az áram eladási árá-
ban tehát viszonylag rövidtávon visszatérül, miközben csökken az ország 
fosszilis energia függősége és ÜHG megtakarítása is van, sőt a CO2 el-
adásból bevétele is származik. A jelenlegi szélerőmű kapacitás (330 MW) 
évente ~200 millió m3 földgáz kiváltását eredményez, miközben ~400 000 
tonna CO2 kibocsátást is elkerülünk (ezek értéke közelítőleg 14 Milliárd Ft 
import gáz, és 1,0-1,8 Milliárd Ft értékű CO2).

A szélerőművek versenyképessége
A korszerű szélerőművek bizonyított és garantált élettartama 20 év, de a 
szakszerű szervizeléssel és állagmegóvással – a tapasztalatok szerin – 
25 évnél nagyobb a várható tényleges élettartam. A becslések alapján a 
szélenergiából nyert villany lesz a legolcsóbb a 2015-2030 közötti években. 
Alapvető ok, hogy a szélerőművek fajlagos beruházási költsége csökken, 
miközben a hagyományos energiahordozók árai növekednek. A számítá-
sok szerint az újonnan épülő kapacitások tekintetében várhatóan átrende-
ződik az egyes erőműtípusok közötti költségsorrend. A becslések alapján a 
jövőben a szélenergia lesz a legolcsóbb (4. ábra).

4. ábra. Becsült termelési költségek az Európai Unióban, 2015. és 2030.
(Forrás: Pricewaterhouse Coopers, 2010)

1. táblázat. A különféle megújulókból elért termelés és az 2020-as terv 
teljesítéséhez szükséges teljesítés

Év 2011 2020

tény

Megnevezés GWh/év

víz 212 220

biomassza ~1300 2088

biogáz 85 700

hulladék 13 70

szél 616 2400

nap 0,5 120

összesen 2226,5* 5598

*2010 = 2843 GWh/év volt az érték. 2011-re a csökkenés a biomassza erőműi 
tűzifa felhasználás (1870 GWh/év-ről) visszaesése miatt következett be.
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A jövőben tehát a becslések szerint fajlagosan olcsóbb lesz a szél-
erőművekben termelt áram, mint a szén- vagy gázerőművekben, a teljes 
termelési költséget figyelembe véve (tőkeköltséggel együtt). Ennek hátte-
rében elsősorban a technológiai fejlődés és a növekvő tüzelőanyag-költsé-
gek állnak. A 2006-2007 években a dán árampiacon a szél, közel 20%-os 
részesedéssel bírt (Forrás: EWEA), e szélerőművek jelenléte szabadpia-
con gyakran csökkentette a villamos energia árát. Ez az előbb említett két 
tényezőre vezethető vissza:

A szélerőművek marginális termelési költsége közel nulla (pótlólagos 
energia a szél, tüzelőanyagra nincs szükség). Emiatt a már megtérült szél-
parkok (a tőkeköltség nem terheli) a kínálata igen kedvező, megelőzi a ma-
gasabb marginális költséggel termelő hőerőműveket. 

Amennyiben egy magyarországi szélerőmű befektetési költsége meg-
térül (mai támogatás mellet ez ~10 év) az előállított villamos energia költ-
sége 5-7 Ft/kWh-ra mérséklődik. Ennél olcsóbb energia nincs, és ezt még 
legalább 10 évig produkálják (de nem kizárt a 20 év sem).

Kiegyenlítés a villamos hálózaton
A szélenergia, mint a többi időjárásfüggő megújulók hálózati a kiegyenlí-
tést igényelnek. A szélerőműveket üzemeltetők nem zárkóznak el a kisza-
bályozási költségek átvállalásától, de szükség szerint a visszaterheléstől 
sem (5. ábra). A Magyar Szélenergia Ipari Társaság (MSZIT) elemezte a 
kiszabályozás valós költségeit, a meglévő 330 MW kapacitás 49,5 MW-nyi 
részének termelési jellemzőit (6 É-Dunántúli helyszínen). Megállapította, 
hogy a szélviszonyok még ezen egységesnek látszó régióban is változato-
sak és az együttes kiegyenlítődést segítik. A csoportosan vizsgált kimenő 
teljesítmény jobban megközelíti a tervezettet (menetrendit), mint az egyes 
különálló egységek. 2011 és 2012 azonos napját hasonlították össze az 
adott napi kereskedelmi költségek alapján, a negyedórás fel és leszabá-
lyozási árakat, valamint a HUPX aktuális napra vonatkozó záróárait (MNB 
hivatalos devizaárfolyamán). 

A felszabályozási átlagára >, mint 30%-os csökkenést mutatott 2012 
javára, miközben a leszabályozás átlagára, mértékben ugyan kisebb, de 
növekedett (~20%-al). 

További javulást eredményezne: 
• A MAVIR és az üzemeltetők együttes előrejelző rendszerének felál-

lítása (modern matematikai modellek alkalmazása mellett) 2. 
• Az időjárás előrejelzések, főként a szélenergiát jellemző adatok be-

szerzése több, egymástól független forrásból – akár távolabbi (kül-
földi) szélerőműtől is. Adott napon belüli gyakoribb menetrend adás 
(5-6 óra).

• Részvétel az országos központi rendszer-szabályozásban, ami ne-
gatív irányban, már kötelező is a MAVIR Üzemi Szabályzata sze-
rint.

2   Ismereteink szerint a MAVIR a kérdéskörrel foglalkozik is.

A fentiek figyelembevételével a jelzett nagyobb kapacitásoknál sem 
lehetetlen a hazai villamos rendszer kiszabályozása, mivel a tartalék kapa-
citás a villamos energia rendszerben ma is jelen van (6. ábra).

A gazdaságosabb kiszabályozásra hatalmas előnyt jelentene és min-
den villamos energia termelőnek közös érdek lenne egy hazai méretekhez 
igazodó 400-600 MW-os kiegyenlítő SZET erőmű építése. 

Összefoglalva
Ahhoz, hogy Magyarország a Nemzeti Cselekvési Tervben megfogalma-
zott, az összes energiafelhasználásának 14,65%-át megújuló energiafor-
rásokból állítsa elő mindenképpen meg kellene kezdeni a termeléshez 
szükséges eszközök, berendezések létrehozását. A szél és a napenergia 
az egész világon igen nagy népszerűségnek örvend, nagy becsben tartják, 
ezt igazolják a hatalmas fejlesztések és a számos elképzelés az erőművek 
minél jobb kihasználására. Hazánkban a szélerőmű fejlődés megtorpant, 
miközben jelentős beruházási kedv figyelhető meg. 

Gyakran olyan érzésünk támad, hogy a szél- és napenergiát a hagyo-
mányos energiatermeléssel foglakozó ágazatok és azok szakemberei leke-
zelik, csak a problémáit emelik ki, az előnyeit szeretik elhallgatni, miközben 
szimbólumként jelentetik meg reklámjaikban, mint a fenntarthatóság jelké-
pének tüntetik fel. A szélerőművek és napelemek által előállított univerzá-
lis és közkedvelt villamos energia az élet minden területén – környezeti 
emisszió nélkül – egyre inkább költségtakarékosan szolgálja mindennapi 
életünket.
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5. ábra. Szélerőművek a VER-ben

6. ábra. A villamos rendszer maradó teljesítményei 2012 első negyedév
(Maradó teljesítmény = Összes tartalék – Rendszerirányítási tartalék;

Rendszerirányítási tartalék: 42+273+500=815 MW, 
primer+szekunder+perces) (Forrás: Stróbl A. 2012)
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Kína: világelső a villamos energetikában is?!1 
A víz és nukleáris energia hasznosítása

Kimpián Aladár 
okl. villamosmérnök, akimpian@t-online.hu

Kína újkori történelméből kiemelkedik az 1977-ben megkezdődött, 
ma is tartó időszak, amikor a Mao Ce-tung, a Kínai Kommunista Párt 
elnöke által kezdeményezett, személyes hatalmának megerősítését 
és kiterjesztését célzó, óriási károkat okozó „nagy proletár kulturális 
forradalom” lezárása után beindították a korábban kegyvesztett Teng 
Hsziao-ping-féle pragmatikus „négy modernizálást” (az ipar, a mező-
gazdaság, a honvédelem és a tudományos kutatás korszerűsítését). 
Az ennek megfelelő tízéves terv előirányozta az ipar évi 10%-os, a 
mezőgazdaság évi 4,5%-os növekedését. Mindez szükségessé tette a 
villamos energetika viharos fejlődését is, amelyből a víz és nukleáris 
energia hasznosítás fejezetét a következőkben mutatjuk be.1

*
In the modern history of China the period which began in 1977 and 
still continues today especially stands out. It began when the „Great 
Proletarian Cultural Revolution”, a severely damaging movement ini-
tiated by Mao Tse-tung, Chairman of the Communist Party of China 
to strengthen and expand his personal power, was ended and the 
„Four Modernizations” (industry, agriculture, defence and scientific 
research) were introduced by the previously disgraced Teng Xhiaop-
ing. The ten-year plan set out a 10% annual growth for the industry 
and 4,5% annual growth for agriculture, bringing forth a huge boost in 
the power industry. The chapter on the utilization of water and nuclear 
energy is presented in the following article.

* * * 

Hasonlítsuk össze a világ valaha volt legnagyobb villamosenergia-rendsze-
rének, az Egyesült Államokénak 2005. és 2010. évi elméleti beépített tel-
jesítőképességét és éves villamosenergia-termelését a kínai rendszerével:

1 A cikk az ETE Szenior Energetikusok Klubjában tartott előadás rövidített 
változata. Teljes terjedelemben a www.ete-net.hu honlapon olvasható.

A fenti adatok indokolják a cikk címében szereplő kérdőjelet.
És miért a felkiáltójel? Mert a Nemzetközi Energia Ügynökség (Inter-

national Energy Agency – IEA) becslése szerint Kína 2011-ben mind az 
erőművi EBT-ben (~1150 GW), mind az éves villamosenergia-termelésben 
(~4500 TWh) felülmúlta az USA megfelelő jellemzőit! (A 2011. évi tényada-
tok a cikk írásakor még nem voltak hozzáférhetők.)

Kína távlati villamos energetikai tervei hűen tükrözik az ország gazda-
ságának általános fejlődési ütemét.

Vízerőművek
Dr. Kozák Miklós ny. egyetemi tanár adatai [7] szerint Kína vízerő-készletei 
a következők:

•  elméleti   5920 TWh/év,
•  műszaki   1920 TWh/év,
•  gazdaságosan kiaknázható 1270 TWh/év.
Ez utóbbi a 2010. évi 4170 TWh össztermelés 30%-a, az ugyanezen 

évi 590 TWh vízerőművi termelésnek valamivel több mint kétszerese. Azaz 
gazdaságosan a 2010. évi 213 GW vízerőművi EBT-nek kb. a duplája – 
mintegy 400-450 GW – építhető; ez a 2010. évi 707 GW fosszilis EBT-nek 
kb. a 60%-a. Látszik tehát, hogy a kínai vízerő-potenciál – bár óriási – de 
a „tiszta energiára” törekvés jegyében csak egy részét tudná kiváltani a 
szénerőművi termelésnek.

De Kínában nemcsak villamosenergia-termelés végett építenek fo-
lyami gátakat. Az ország évezredek óta szenvedett az árvizektől (pl. csak 
1644-1911 között 214 nagyobb gátszakadást jegyeztek fel). A XX. század 
öt nagy árvize (1931, 1954, 1991, 1996, 1998) 20-200 millió főnyi népes-
séget érintett, 30 000-150 000 km2 megművelt terület elöntésével járt, 2-7 
millió ház sérült meg vagy dőlt össze, 3-20 milliárd USD kár keletkezett és 
a halálos áldozatok száma 3000 és 150 000 között volt [8]. 

Árvízi szempontból a nyárvégi-koraőszi időszak a legveszélyesebb, 
mert ilyenkor az ország középső részén, a két legnagyobb folyó, a Jangce 
(kínaiul Csang Csiang – Hosszú Folyam) és a Huang-ho (Sárga-folyó) kö-
zépső vízgyűjtő területén lezúduló monszunesők 10-15 m-rel megemelik a 
folyók szintjét. 

Különösen fontos az árvízvédelem és a folyamszabályozás a Jangce 
középső folyásának  Csunking és Jicsang közötti 600 km-es szakaszán. 
Itt az árvíz nélküli max. átfolyási képesség 60 000 m3/s, a max. vízhozam 
azonban 90 000 m3/s! Ezért épült itt a Három Szoros (Szurdok) Vízerőmű 
(Three Gorges Dam Hydroelectric Power Plant – TGDHPP).
A projekt időrendi története:

• Elsőként Szun Jat-szen, Kína első köztársasági elnöke vetette föl 
1919-ben, hogy a Jangce folyón, a Három Szurdok környékén mint-
egy 30 millió lóerő (22 GW) teljesítményű vízerőművet lehetne épí-
teni, amely árvízvédelmi szerepet is játszana.

Ország Év Fosz-
szilis

Víz Atom Megújuló, 
szél, nap, 

bio

∑ Növe-
kedés

%

USA 2005 758 99 100 21 978 6,24

2010 783 101 101 54 1039

Kína 2005 329 105 7 3 444 116,7

2010 707 213 11 31 962

Ország Év Fosz-
szilis

Víz Atom Megújuló, 
szél, nap, 

bio

∑ Növe-
kedés

%

USA 2005 2910 263 782 100 4055 1,73

2010 2883 255 810 180 4125

Kína 2005 1950 360 50 10 2370 75,9

2010 3486 590 70 24 4170

1. táblázat. Elméleti beépített teljesítőképesség, GW [1]

3. táblázat. Kína távlati villamos energetikai tervei [2]

2. táblázat. Éves villamosenergia-termelés, TWh [1]

Év 2010 2015 2020 2030

Elméleti beépített teljesítőképesség, GW 962 1260 1650 2300

Éves villamosenergia-termelés, TWh 4170 5690 7430 10 450
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• 1932-ben a Csang Kaj-sek vezette nacionalista kormány megkezd-
te az előkészítő munkákat.

• Miután 1937-ben Japán elfoglalta Kína jelentős részét, így a Három 
Szurdok környékét is, komplett tervet dolgozott ki a gát és az erőmű 
megépítésére, arra az esetre, ha Kínában tartósan berendezked-
het.

• 1944-ben John L. Savage, számos amerikai gát és vízerőmű veze-
tő mérnöke javaslatot készített a Három Szurdok projektre, azon-
ban a megvalósítás a bonyolult belső viszonyok következtében 50 
évet késett.

• A kínai Országos Népi Gyűlés 1992-ben 2/3-os többséggel hozott 
határozata alapján 1994. december 14-én megkezdődött a kivitele-
zés.

• Az első 700 MW-os gépet 2003. július 10-én helyezték üzembe, az 
utolsó, 32. gép 2012. májusában fog üzembe lépni.

• A hajóemelő 2014-re készül el.
A tározó fő adatai: hossza 660 km, térfogata 40 km3, ebből 22 km3 árvízi 
tározás, az áttelepített lakosok száma 2008 végéig 1,24 millió.
A létesítmény műtárgyai és fő jellemzői:

• Háromrészes, 2310 m hosszú, 185 m koronamagasságú, tömör 
vasbeton súlygát, a jobb- és balparti, összesen 1228 m hosszú 
erőművi gépcsarnokkal és a középső, 1082 m hosszú vízátbocsátó 
(árapasztó) szakasszal, amely 483 m hosszú bukóhoz csatlakozva, 
22 db felső mozgatható gáton és 23 db mélyfenéki nyíláson keresz-
tül engedi le a fölös vizet, illetve a hordalékot.

• Balparti 120×18 m-es hajóemelő.
• Balparti, iker-rendszerű, ötlépcsős, kamránként 280×34 m-es hajó-

zsilip-rendszer, amelyen keresztül 10 000 tonnás hajók is át tudnak 
kelni, egyidejűleg folyásirányban és folyással ellentétes irányban 
(„vízi autópálya”).

• Az alvízi oldalon a két partot összekötő kötélhíd (a gát tetején nincs 
közút).

A Jangce e szakaszán a korábbi 10 millió t/év áruszállítás a TGDHPP 
megépítése után 50 millió t/év-re emelkedhet; ennek tekintélyes része szén 
a keleti országrész hőerőműveinek.

Jellemző anyag- és munkamennyiségek:
• Föld- és sziklakiemelés  102 millió m3

• Föld- és sziklabeépítés  30 millió m3

• Beton   27 millió m3

• Betonacél   355 000 t
• Betonozási csúcsteljesítmény 500 000 m3/hónap

A gépi berendezések gyártása, szerelése:
Az első 14 gépegységet a General Electric Canada Inc. által vezetett nem-
zetközi konzorcium (ABB, GEC Alsthom, GE, Hydro-Norway, Voith Hydro 
GmbH, Siemens) szállította kínai partnereik (Harbin Electric Machine 
Company, Dangfang Electric Machine Company) gyártási és szerelési köz-
reműködésével. A többi 18 gépegység már kínai gyártmány.
Az erőmű fő műszaki és pénzügyi jellemzői:

• Elméleti beépített teljesítőképesség: 32×700 = 22 400 MW.
• Van még 2 db 50 MW-os háziüzemi hidrogenerátor, azaz  

∑EBT=22 500 MW!
• A 2010. évi villamosenergia-termelés: 84,37 TWh.
• A kínai kormány által becsült beruházási költség 180 milliárd jüan 

(kb. 6,2 billió forint), ebből 45-45% az építési költség, illetve a duz-
zasztás által érintett lakosság áttelepítésének költsége és 10% a 
finanszírozási költség.

• Számított megtérülés: 10 év teljes kapacitású üzem után.
A 700 MW-os Francis-turbina

• A hasznos esés tartománya a vízhozamtól függően 61 és 113 m 
között változik.

• Mivel a víz lebegtetett hordaléktartalma nagy (1,2 kg/m3), a lapá-
tozás kemény, martenzites, rozsdamentes (13% Cr, 4% Ni, 0,5% 
Mo) acélból készül, a lapátot öntött darabokból hegesztik össze, a 
varratokat rétegenként röntgenezik.

• A járókerék tömege 450 t, átmérője 10 m, tengelyének átmérője 4 
m, a beömlő cső Ø9,4 m, a kiömlő cső Ø16 m.

• A turbina össztömege 3300 t.
A 840 MVA-es generátor 

•   névleges feszültsége 20 kV, 
•   fordulatszáma 75/min, 
•   az állórész belső átmérője 18,5 m, a forgórész külső átmérője 

18,436 m, azaz a légrés 32 mm, 
• a forgórész hossza 3,3 m, 
• állórésze víz-, forgórésze levegőhűtésű, 
• össztömege 5800 t.
Bár a Három Szoros (Szurdok) Vízerőmű tervezői szerint a gát és a 

tározó alatt nincs tektonikai törésvonal, gyakran fölmerülő kérdés: okoz-
hat-e földrengésveszélyt, hogy a 660 km hosszú, 40 km3 térfogatú tározó 
40 milliárd tonnával terheli az alatta fekvő kőzetlemezt?

A Kínai Földrengéstani Hivatal (China Earthquake Administration) 
Szeizmológiai Intézetének öt kutatója 2010 szeptemberében tanulmányt írt 
a Három Szoros tározó vízszintje és a tározó környezetének földrengései 

 

1. ábra. A gát, az erőmű és a kapcsolódó létesítmények (hajóemelő, 
kétutas, ötkamrás hajózsilip, alvízi híd) – madártávlatból [3]

2. ábra. A gát az alvíz felől nézve, 2006. május 14-én; a balparti erő-
műrész és az árapasztó már kész, a jobbparti erőműrész munkagödre 

még szárazon van. A gát mögött Zigui város [3].
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közötti viszonyról (A study on the relationship between water levels and 
seismic activity in the Three Gorges reservoir).
A tanulmány fő megállapításai a következők:
1. A tározó töltésének kezdete, 2003. júniusa és 2009. december 31. között 
– ekkorra már többször elérték a maximális vízszintet – 3429, a Richter-
skála szerinti M2,9 magnitúdójúnál gyengébb, ún. „mikrorengést” regiszt-
ráltak, időarányosan 30-szor többet, mint a feltöltés előtti időszakban, de 
volt egy M4,1-es rengés is, amikor a tározót egy közbülső szintről túl gyor-
san, 3 m/nap szintemelkedéssel töltötték a maximumig.
2. A mikrorengések száma annál nagyobb volt, minél magasabb szintre 
töltötték a tározót.
3. A mikrorengések száma annál nagyobb volt, minél gyorsabban töltötték 
vagy ürítették a tározót.

A mikrorengések feltételezett okai:
• A tározó töltésekor a víz közvetlenül befolyik, vagy közvetve, a kő-

zet pórusain és repedésein keresztül behatol a felhagyott bányákba 
és a karsztos barlangokba, amelyek beomlanak, ezzel rengést kel-
tenek.

• Töltéskor a lejtős partok vízbe merülő része a felhajtóerő következ-
tében kisebb „súlyerőt” képvisel, így kevésbé tud ellenállni a felső 
partrész nyomásának, ezért földcsuszamlás (suvadás) jöhet létre, 
amely rengést kelthet.

• Ha a parti kőzet kevéssé átjárható (impermeábilis), akkor a tározó 
gyors szintcsökkenésekor a lassabban csökkenő talajvízszint több-
let hidrosztatikai nyomása instabillá teszi a part anyagát, ami hegy-
csuszamláshoz vezethet, amely rengést kelthet.

A gyakori mikrorengések intenzív tektonikai rengéshez vezethetnek.

Nukleáris energetika
Kína első energetikai reaktorát, a Sanghajtól 100 km-re DNy-ra lévő 
Qinshan atomerőmű 288 MWe teljesítményű, 95%-ban hazai gyártású, 
nyomottvizes 1. blokkját 1991. december 15-én helyezték üzembe.

Az első nagyteljesítményű (944 MWe), francia gyártmányú 
nyomottvizes reaktor bekapcsolására 1994. augusztus 31-én került sor az 
akkor még brit fennhatóság alatt álló Hongkongtól kb. 30 km-re É-ra, kínai 
területen lévő Daya Bay erőműben, mely azóta is zavarmentesen működik.

Kínának két nagy atomerőművi társasága van: az első a jogelődökből 
1988. szeptember 16-án létrehozott China National Nuclear Corporation, 
amely felügyeli Kína összes polgári és katonai nukleáris programját, fe-

lelős a nukleáris üzemanyag gyártásért és ellátásért, az uránfeldolgozá-
sért és -dúsításért, a kiégett fűtőelemek reprocesszálásáért és a nukleáris 
hulladékok tárolásáért, valamint tervezi, beruházza és üzemelteti az ÉK-i 
országrész atomerőműveit; a második társaság az 1994. szeptemberében 
alapított China Guangdong Nuclear Power Group, mely tervezi, beruházza 
és üzemelteti a DK-i országrész atomerőműveit.

Ambiciózus tervek vannak a következő 2 évtizedre: 2020-ra 70 GWe, 
2030-ra 250 GWe EBT-t szándékoznak elérni, főleg 1000 MW-os egysé-
gekből (AREVA CPR 1000, Westinghouse AP 1000, Atomenergoexport 
VVER 1200 típusokból).

A főberendezések gyártását és összeépítését hazai vállalatokkal ter-
vezik, a fűtőelemek többségét importálnák. 60 éves élettartamot, széles 
szabályozási tartományt és digitális irányítástechnikát írnak elő.

3. ábra. A működő, épülő és tervezett 
atomerőművek, illetve ütemeik [3]

4. ábra. A Santung tartomány Sárga-tengerbe nyúló félszigetén épülő 
Haijang atomerőmű (makett), 6 db Westinghouse gyártmányú, AP-1000 

típusú, 1100 MW teljesítményű, harmadik generációs, nyomottvizes 
reaktorblokkal, 2015-ös befejezéssel [3]

5. ábra. A Haijang atomerőmű biztonsági védőburkolatának ösz-
szeszerelése 165 t tömegű elemekből 320 t teherbírású, ikergémes, 

lánctalpas daruval [3] 

6. ábra. A Haijang atomerőmű 1100 MW-os reaktortartályának beemelése 
a konténmentbe (ugyanazzal a 320 tonnás, ikergémes daruval, amely a 

konténmentet összerakta). A biztonsági és a szabályozó rudak hajtásme-
chanizmusa emeléskor nincs rajta a reaktortartályon [3].
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A Fukushimai atomerőmű balesetének tanulságait Kínában is értékel-
ték, de ez nem lassította érdemben az atomerőmű-építés ütemét; ma Kína 
a világ atomiparának legnagyobb piaca.

Miként szállítják el a sok százezer MW teljesítményt az erőmű-
vekből?
A világ legnagyobb villamosenergia-ipari cége a 2002-ben létrehozott álla-
mi tulajdonú Kínai Állami Átviteli Hálózati Társaság (State Grid Corporation 
of China – SGCC). 

Hozzá tartozik többek között
• az öt regionális átviteli hálózati társaság (Észak-, Északkelet-, 

Északnyugat-, Kelet- és Közép-Kínai Átviteli Hálózati Társaság),
• öt kutatóintézet,
• az átviteli hálózatot építő társaság (State Grid Construction Co)
• az átviteli hálózatot üzemeltető társaság (State Grid Operation Co),
• China Power Finance Co.
Az SGCC-nek 2008 végén 620 000 km 35 kV-nál nagyobb feszültségű 

hálózata, 1,6 TVA transzformátor-kapacitása, 1,5 millió munkatársa volt, 
és 1 milliárd embert látott el árammal. A kínai átviteli hálózat gerincét az  
500 kV-os váltakozó áramú hálózat és a ±500 kV-os egyenáramú távveze-
tékek alkotják. A Három Szoros Vízerőműben termelt 22 400 MW teljesít-
ményt 500 kV-os távvezetékeken juttatják el a bal- és jobbparti csomóponti 
alállomásokba, ahonnan 500 kV-os váltakozó áramú, és ±500 kV-os egyen-
áramú vezetékekkel szállítják tovább.

Az SGCC 2004-ben elfogadott hálózatfejlesztési stratégiája alapján 
2006-ban elkezdték és 28 hónap múlva, 2009. január 6-án üzembe he-

lyezték a világ első 1100 kV-ra szigetelt és 1000 kV-on üzemelő váltakozó 
áramú távvezetékét. Beruházási költsége 830 millió USD volt.

A 650 km-es vezeték a Három Szoros Erőműtől K-re eső Jingmen 
alállomásból indul É felé, 290 km múlva eléri a Nanyang-ban lévő kap-
csolóállomást, majd 360 km múlva a Jindongnan-ban lévő, ez idő szerinti 
végponti alállomást. 3,7 km-es keresztezéssel íveli át a Huang-ho-t (a Sár-
ga-folyót) és 2,9 km-essel a Hanjiang folyót. 

Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetet mond Kerényi A. Ödönnek és Szabó Benjáminnak, 
akik kezdeményezték, hogy az ETE Szenior Energetikusok Klubja kereté-
ben Kína energetikájáról hangozzék el előadás; ez képezi alapját a jelen 
cikknek. 

Felhasznált irodalom
[1] US Energy Information Administration Electric Power Annual 2010
[2] 2010 Report on China’s Renewable Energy (RE) Industry, 2010. márci-

us, in: www.marketavenue.cn/upload_en/ChinaMarketreports/2010-03/
REPORTS_1028.html

[3] A képek (a 37. ábra kivételével) az images.google.com→Google 
Images→china 
−  coal fired power plants
−  three gorges power plant
−  nuclear power plants
−  wind power plants
−  solar power plants

 web helyekről származnak.
[4] China’s electricity generation sector-Research Report
[5] en.wikipedia.org/wiki/coal
[6] www. guardian.co.uk world carbon dioxide emissions
[7] Dr. Kozák Miklós: A vízerőhasznosítás helyzete és tervei Kínában (kézirat). 

Kerényi A. Ödön szívességéből
[8] Lovas Mariann: A Jangce folyón tervezett gátrendszer környezeti és társadal-

mi hatásai, ELTE szakdolgozat, Budapest, 2011. (internet letöltés)
[9] www.globaltransmission.info/archive; Global Transmission: Focus on UHVAC: 

China shows the way by energising 1000 kV line, 2009. 03. 02. 
[10] www.smartgridnews.com; Jerry Li: From Strong to Smart: the Chinese Smart 

Grid and its Relation with the Globe, 2009. szeptember. 
[11] en.vikipedia.org/wiki/Wind_power_by_country (a World Wind Energy 

Association adatai alapján)
[12] Hart, Melanie: China Goes Solar as America Stumbles, 2011. 09. 07. in: www.

americanprogress.org/issues/2011/09/china_solar.html 

7. ábra. A Hongkongtól 140 km-re Ny-ra lévő Tajsan atomerőmű bizton-
sági védőburkolata 47 m átmérőjű, 270 tonnás fedelének ráemelése a 

44 m magas hengeres részre [3]

9. ábra. Az 1000 kV-os távvezeték feszítő- és tartóoszlopa. 
A 650 km-es szakaszon 1284 db oszlop van, 

az alaptípus magassága 77 m, tömege 70 tonna [3]

8. ábra. Alstom gyártmányú 1000 MW-os reaktorblokk turbinájának 
forgórésze [3] 
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Az ETE 2012. évi kitüntetettjei 
(http://www.ete-net.hu/index.php/szervezet/az-ete-dijazottjai)

A szakmai és egyesületi tevékenységükért az Ener-
giagazdálkodási Tudományos Egyesület kitüntetett-
jeit a hagyományokkal összhangban a közgyűlésén 
részesítette díjazásban. A díjakat Bakács István, 
az egyesület elnöke, Korcsog György díjbizottsági 
elnök alább ismertetett méltatását követően a kö-
vetkező személyeknek adta át:

Szabó Imre Díjat kapott Dr. Zsebik Albin, az 
Egyesület elnökhelyettese, az Energiagaz-
dálkodás főszerkesztője.
Dr. Zsebik Albin 1974. óta tagja Egyesületünknek. A 
Hőszolgáltatási Szakosztályunk titkára volt 1985-től 
1991-ig, majd elnöke 1996-ig. Egyesületünk Ügyve-
zető Bizottságának 1991. óta tagja, 1996-ban a Kül-
döttközgyűlés elnökhelyettessé, 2001-ben főtitkárrá 
választotta. 2008-tól napjainkig elnökhelyettes, és 
2001-től Egyesületünk szakfolyóiratának, az Ener-
giagazdálkodásnak főszerkesztője, így több, mint 
két évtizede aktívan és eredményesen vesz részt 
az ETE irányításában. Több, mint 10 éve megszer-
vezte, majd irányította a BME-n az Energiagazdál-
kodás és Energiamenedzser szakmérnök-képzést. 
Kezdeményezője és alapító tanárelnöke volt az az-
óta önálló egyesületté fejlődött Energetikai Szakkol-
légiumnak. Oktatói tevékenységén kívül energetikai 
tanácsadói és kutatói munkát végez az energetikai 
vállalatok, önkormányzatok, valamint államigazga-
tási szervek részére. Dr. Zsebik Albin egyesületi 
tevékenységéért 1991-ben Szikla Géza, 1998-ban 
Segner János András díjat kapott. Életművéért az 

oktatás és képzési tevékenység értékelésére is 
szolgáló Szabó Imre-díjban részesítjük.   

Szikla Géza Díjat kapott Éri Zoltán, a Győri 
Csoport vezetőségi tagja és Csákvári Csa-
ba, a Hőszolgáltatási Szakosztály vezető-
ségi tagja, a TARJÁNHŐ Kft. főmérnöke. 
Éri Zoltán hosszú évek óta aktívan tevékenykedik 
Egyesületünk Győri Csoportjában, szervezője a 
Csoport és a Győri Energetikusok Klubja közötti sok 
közös programot megvalósító együttműködésnek. 
Kulcsszerepe volt abban, hogy az ÉGÁZ Rt.-nél ak-
tív Egyesületi élet folyik, amit a társaság anyagilag 
is támogat. Munkahelyén, az ÉGÁZ-nál, majd annak 
jogutódjánál, a GDF-Suez Zrt.-nél hosszú évtizede-
ken keresztül eredményesen tevékenykedett Győr 
és környéke gázszolgáltatásának fejlesztésében.   

Csákvári Csaba 1985. óta tagja Egyesüle-
tünknek és 1991-től a Hőszolgáltatási Szakosz-
tály vezetőségének. A Szakosztály által szervezett 
Távhőkonferenciák és Vándorgyűlések szervezé-
sének aktív résztvevője. A távhős szakma elismert 
szakembere, 2005-től a Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetsége elnökségének tagja. Csákvári Csaba 
az energiagazdálkodás területén jelentős műszaki 
tudományos eredményeket ért el és elősegíti a Nóg-
rád Megyei Mérnöki Kamara, a Távhőszolgáltatók 
Szakmai Szövetsége és az ETE együttműködését.

Segner János András díjat kapott Schleisz 
Pál arany okleveles gépészmérnök. 

Schleisz Pálnak döntő szerepe volt a megalakulá-
sának idén 50. évfordulóját ünnepelő Hajdú-Bihar 
megyei Csoport alapításában, amelynek jelenleg 
is aktív tagja. Az 1962. évi alapításától, 1990-ig a 
Csoport titkára volt. A megalakulást követő évti-
zedekben az Egyesület szakember-képzéssel is 
foglalkozott, amelyet Schleisz Pál irányított. Ennek 
keretében több, mint ezren kaptak munkakör betöl-
tésére alkalmas bizonyítványt. Kiemelten fontos volt 
munkabizottsági tevékenysége, 22 ilyen munkában 
vett részt, 7-nek ő volt a vezetője.   

Energiagazdálkodásért kitüntetést kapott:
Horváth István, a Székesfehérvári Szervezet 
tagja.
Horváth István 1996. óta aktívan részt vesz a 
Székesfehérvári Szervezet munkájában, rendez-
vényeinek szervezésében. Mint a Székesfehér-
vári Épületfenntartó és Hőszolgáltató Zrt., illetve 
annak jogelődjei különböző munkaköröket betöltő 
szakembere fő irányítója volt a távhőszolgáltatás 
felügyeleti rendszere kiépítésének, valamint az 
energiamegtakarítást biztosító felújítások elvégzé-
sének.   
Hegedűs Zoltán és Jeszencsák Péternek, az 
Energetikai Szakkollégium negyedik, illetve ötödik 
elnöke, akiknek vezetésével a Szakkollégium te-
vékenysége jelentősen továbbfejlődött, a hetente 
szervezett előadások és üzemlátogatások ma is 
működő rendszere kialakult.   

              Korcsog György, a Díjbizottság elnöke

Schleisz Pál 80 éves
Schleisz Pál 1932. július 24-én született Derecskén. 1937 óta debreceni la-
kos. Középiskolai tanulmányait a Debreceni Állami Fazekas Mihály Gimná-
ziumban végezte 1942 és 1950 között. Ekkor érettségizett, s még ezévben 
elkezdte tanulmányait a Budapesti Műszaki Egyetemen, ahol 1954-ben gé-
pészmérnöki oklevelet szerzett a hőerőgépész tagozaton. 
Első munkahelye a Debreceni Erőmű, ahol kezdetben önálló üzemmérnök, ké-
sőbb az erőmű műszaki vezetője, majd 1957-1962 között telepvezetője volt. 
1962-ben a TITÁSZ Vállalat Központjába helyezték, ahol 1977-ig erőművi osz-
tályvezető, majd nyugdíjba vonulásáig (1992) erőművi főosztályvezető 
beosztásban dolgozott. 1962-ben alakult meg az ETE debreceni 
Csoportja 32 taggal, amelynek 1990-ig titkára volt. Az egyesületi 
munkában fontos célkitűzés volt az energiagazdálkodás területén 
dolgozó szakemberek bevonása. E téren sikeres szervező mun-
kájának jelentős eredménye, hogy az időközben Hajdú-Bihar me-
gyei szervezetté bővült csoportnak 1990-re 286 fizető tagja volt, 
amely kb. 130 különböző vállalat, üzem, intézmény, hatóság és 
mezőgazdasági termelőszövetkezet dolgozóiból tevődött 
össze. A hatékonyabb egyesületi munka végzése érdeké-

ben megszervezte a jól bevált szakcsoport-rendszert.  Schleisz Pál 28 éven át 
látta el igen magas színvonalon az ETE Hajdú-Bihar megyei Csoport titkári te-
endőit. Ez idő alatt végzett munkájával eredményesen járult hozzá Debrecen és 
a megye területén az egyesület célkitűzéseinek megvalósításához, kiemelkedő 
tevékenységet fejtett ki az egyesületi, társadalmi, oktatási, műszaki, tudomá-
nyos munkákban. A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Taná-
csa 50 éves eredményes mérnöki munkássága elismeréséül részére 2004-ben 
arany díszoklevelet adományozott.  Elévülhetetlen érdemei vannak Debrecen 
város kommunális és ipari távfűtésének megvalósításában, illetve a Debreceni 

Erőmű fejlesztésében. A megyében kezdeményezte és szervezte a szak-
mához kapcsolódó képzést, ennek kapcsán több, mint ezer szakember 

kapott munkakör betöltésére jogosító bizonyítványt. 1970-ben és 1984-
ben ETE kiváló aktíva, 1974-ben Szikla Géza Díj, illetve 2012-ben Seg-
ner János András Díj kitüntetésben részesült. 

A 80 éves életpályájában végzett magas színvonalú munká-
jához gratulálunk, és a továbbiakban jó erőt, egészséget 

kívánunk.
Korcsog György
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A nukleáris energia „feltűnése” a szabadalmi dokumentumokban
Végh László

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

A nukleáris energia hasznosításának kezdetei, mivel éppen a II. világháború ál-
tal beárnyékolt évekre tehető és látszólag teljességgel összefonódott a katonai 
célkitűzésekkel, csak nehezen kibogozhatók. Létezik azonban egy szabadalmi 
bejelentés, amely megkerülhetetlen, ha erről a témáról történeti visszatekin-
tés keretében kívánunk szólni: 1944. december 19-én jelentette be „Neutronic 
reactor” című találmányát 568904/1944 számon Enrico Fermi és Szilárd Leó.

Ennek apropóján, a (természetesen) nyilvánosan hozzáférhető szabadal-
mi dokumentumban szereplő adatokra alapozva készült ez a rövid elemezés. 
Célja az igen szerteágazó és részletesen feltérképezett témához (atomkutatás) 
néhány tényszerű, de első pillantásra talán a figyelmet elkerülő adalékok felmu-
tatása volt. Az amerikai hivatal US2708656 számon 1955. május 17-én enge-
délyezte az oltalmat, amelynek jogosultja: az Egyesült Államok Atomenergetikai 
Bizottsága. Anterioritásként az amerikai szabadalmi hivatal többek között Fermi 
egy korábbi szabadalmát (D1 – US2206634), két ausztrál (AU144150-151), 
egy-egy svájci, francia és brit szabadalmat (D2 – CH233011; D3 – FR861390; 
D4 – GB648293) hozott fel, továbbá két angol nyelvű folyóiratcikket illetve egy 
német nyelvű publikációt jelölt meg. 

A D1 dokumentum 1934-es olasz elsőbbségre vezethető vissza, a talál-
mány feltalálói a tudományos zsargonban „Panisperna utcai fiúk” néven is-
mertek, Fermi és római kutatócsoportjának tagjai: Edoardo Amaldi, Bruno 
Pontecorvo, Franco Rasetti és Emilio Segrè fizikusok. A szabadalmi leírás a 
reaktorok üzemeltetéséhez nélkülözhetetlen lassú neutronok előállításához 
szükséges eljárást ismerteti.

A D2 dokumentum francia elsőbbségre utal (1939. május 1.), a szűkszavú 
dokumentum a Centre National de la Recherche Scientifique párizsi illetékes-
ségű szervezet  megnevezésén túl többet nem árul el a közreműködőkről. A 
témája viszont lényegében a nukleáris láncreakció felismerését és a láncreakció 
beindításához szükséges urán minimális anyagmennyiségének meghatározá-
sát tartalmazza. Ezáltal egyértelműnek tűnik, hogy ez az a szabadalom, amely 
Frédéric Joliot Curie és kutatócsoportja nevéhez fűződik, és amely megoldás-
nak a nyilvánosságra hozatala vezetett el a Szilárd Leó által megfogalmazott 
Einstein levélhez, aki – többek között – arra kérte az amerikai elnököt, hogy az 
amerikai nukleáris kutatások állami megszervezése mellett az atomtitok jogin-
tézménye is kerüljön bevezetésre – tekintettel a háborús viszonyokra. 

A D3 és D4 dokumentumban szereplő találmány feltalálója: Constantin 
Chilowsky, a bejelentés napja: 1939. július 28. – Párizs. A mára kissé elfele-

dett feltaláló aktív szerepet játszott villamosmérnökként Paul Langevin – a Curie 
családdal egyébként több szálon összekapcsolható – neves francia fizikus mel-
lett, katonai tudományos eszközök kifejlesztésében. A hatvanas évekig vitában 
állt az amerikai szabadalmi hivatallal egy atomenergia tárgyú bejelentésének el-
utasítása kapcsán, amelyet egy nappal (!) Szilárd-Fermi bejelentés után, 1944. 
december 20-án tett meg. Hosszabb elemzést is megérdemlő (sikertelen) sza-
badalmi pereskedésének dokumentumai elérhetők az amerikai jogi adatbázi-
sokból. Elképzelhető, hogy valamiféle észrevételt is tett, ezért kerítettek sort egy 
korábbi bejelentésének megjelenítésére az anterioritások között. (Megjegyzés: 
az angol bejelentés a francia elsőbbségű bejelentés azonos tartalmú családtag-
ja.) Mindazonáltal, számomra Chilowsky bejelentése egy kicsit kakukktojásnak 
tűnik az általam fellapozott tudománytörténeti értekezések fényében. 

A tudományos publikációk közül külön érdekes a német nyelvű (Hogyan 
hasznosítható az atommagból energia – 1939. június 9.); Siegfried Flügge 
okfejtése arról, mit is jelenthet a gyakorlatban Otto Hahnnak a folyóirat (Die 
Naturwissenschaften) korábbi számaiból megismerhető tanulmányai a ku-
tatócsoportja által laboratóriumi körülmények között észlelt és megvalósított 
maghasadásról. Ezek a publikációk voltak azok, amelyek olyan komoly aggo-
dalmakat okoztak Szilárd Leóban, mivel joggal feltételezte, hogy a német tudo-
mány eredményeinek katonai hasznosítása sem fog elmaradni. A szabadalmi 
dokumentum jelzi, hogy a cikk másolata az amerikai hivatalnak rendelkezésre 
állt. Ahogy láthattuk, hamarosan az ilyen típusú nyilvánosságot a legszigorúbb 
titkosság váltotta fel ezen a területen… 

A Szilárd Leót érintő történésekről részletesen lehet olvasni a cikk vé-
gén forrásként megjelölt kiadványokban. Ezeket átböngészve, a technika ál-
lásánál felsorolt dokumentumok közül éppen egy olyan szabadalom hiányzik, 
amely témájával és a hozzáfűződő jogosultságokkal komoly hullámokat vetett 
az amerikai katonai program vezetői és Szilárd Leó 1943-tól bekövetkezett és 
állandósult konfliktusaiban. Ez a láncreakció lehetőségének felismerésén ala-
puló találmányi gondolat 1934. március 12-én Angliában bejelentett szabadalmi 
dokumentuma:

A szabadalmi adatbázisokban csak az uniós elsőbbség igénybevételével 
1935. március 11-én megtett amerikai bejelentés (US2161985) érhető el. Ez 
az amerikai bejelentésre megkapott oltalom volt az alapja Szilárd Leó azon ki-
jelentéseinek, melyekre támaszkodva kívánta kikényszeríteni az 1942. decem-
ber 2-án végrehajtott sikeres atommáglya kísérletet követően rohamtempóban 
beindult atomfegyver-előállítási projektben (Manhattan-terv) való részvételének 
lehetőségét. A történet elején jelzett 1944-es szabadalmi dokumentum fejléce 
is tanúskodik arról, hogy erőfeszítései hiábavalók maradtak: ha egy pillantást 
vetünk a feltalálótársak „telephelyére”, világosan látszik, hogy amíg Fermi ekkor 
már a Los Alamos néven elhíresült bázis közelében fekvő Santa Fébe volt be-
jelentkezve, addig Szilárd Leó hivatalos tartózkodási helye maradt az 1942-es 
atommáglya kísérletek városa: Chicago.

Forrás:
http://worldwide.espacenet.com/ EPO Espacenet Patent search
William Lanouette: Szilárd Leó (zseni árnyékban) – Magyar Világ Kiadó, 1997
Marx György: A marslakók érkezése – Akadémiai Kiadó, 2010
Hargittai István: Az öt világformáló marslakó – Vince Kiadó, 2006
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A L A P I S M E R E T E K

Frekvenciaváltós hajtások energetikája
Veszprémi Károly 

okl. villamosmérnök, veszpremi.karoly@vet.bme.hu
Hunyár Mátyás 

okl. villamosmérnök, hunyar.matyas@vet.bme.hu

Számos alkalmazásban van szükség a hajtott gép fordulatszá-
mának változtatására. Az esetek nagy részében ezzel jelentős 
energiamegtakarítás érhető el. Tipikus példája ennek a szivattyúk és 
kompresszorok változtatható fordulatszámú üzeme [1]. A leggyak-
rabban alkalmazott hajtástípus az aszinkronmotoros hajtás. Ebben 
az esetben a fordulatszám változtatás legjobb megoldása a táplálás 
frekvenciájának változtatása, mivel azzal a gép fordulatszáma arányo-
san változik. Ráadásul energetikai szempontból is ez a legkedvezőbb, 
az egyéb fordulatszám változtatási módszerekkel szemben ez kisebb 
járulékos veszteséget okoz. Természetesen keletkeznek járulékos 
veszteségek mind a motorban, mind a teljesítmény elektronikában. 
A táplálás frekvenciájának változtatására frekvenciaváltót alkalmaz-
nak. Sokféle frekvenciaváltó létezik, de túlnyomó részt kétszintű 
feszültséginvertert használnak. Frekvenciaváltós aszinkronmotoros 
szivattyú és kompresszor hajtás esetén az energiamegtakarítás el-
sősorban a térfogatáramtól függő fordulatszám változtatásból, mint 
beavatkozásból adódik [1], de jelentős energiamegtakarítás érhető el 
a hajtás energiatakarékos szabályozásával is [2]. 

Ez a cikk röviden tárgyalja a frekvenciaváltóról táplált aszinkron-
motoros hajtások felépítését, tulajdonságait. Áttekinti a működésből 
adódó veszteségek forrását, azok csökkentési lehetőségeit. Bemutat-
ja a hajtásban megvalósítható energiatakarékossági lehetőségeket 
mind vezérlés oldalról, mind motor oldalról, ahol célszerű eleve ún. 
„energiatakarékos motort” használni. Végül kitér a frekvenciaváltós 
táplálással elérhető járulékos előnyökre is.

* * * 

Frekvenciaváltós hajtások felépítése, működése
Mivel kis és közepes teljesítményeken túlnyomó részt kétszintű 
feszültséginvertert szoktak használni, ezért nem is szokták külön kiírni an-
nak fajtáját. A továbbiakban ezt fogjuk vizsgálni.

Felépítése az 1. ábrán látható.

A hálózathoz diódás (vezéreletlen) egyenirányítón keresztül kapcso-
lódik a hajtás. Az ábrán egyfázisú hálózat van feltüntetve, jelezve azt, 
hogy akár erről is táplálható. Nagyobb teljesítményű alkalmazásokban a 
betáplálás háromfázisú. A motor felé tranzisztoros inverter van. Manapság 
itt tipikusan IGBT-ket (Insulated Gate Bipolar Transistor) alkalmaznak. A 

hajtás működésébe a tranzisztorok vezérlésével lehet beavatkozni. Frek-
venciaváltóról táplált aszinkronmotor esetén a frekvencia változtatásakor 
a motorra kapcsolt feszültséget is változtatni kell a mágnese tér (fluxus) és 
ezzel együtt a terhelhetőség állandó értéken tartásához. Mindkét feladat 
megoldható az inverter impulzusszélesség modulációs (ISZM) vezérlésé-
vel (angolul Pulse Width Modulation, PWM). A motorra kapcsolt ISZM fe-
szültség időfüggvénye és háromfázisú vektora látható a 2. ábrán.

Veszteség források frekvenciaváltós hajtásoknál
A rendszer eredő hatásfokát összes elemének veszteségei befolyásolják.
Veszteségek a motorban:
Mint látható, nem szinuszos feszültség jut a motorra, a feszültség és a ki-
alakuló áram is felharmonikusokat tartalmaz. Ez járulékos veszteségeket 
(tekercs- és vasveszteséget) és nyomatéklüktetést okoz a motorban. Meg-
felelő vezérlés hiányában a járulékos tekercsveszteségek különösen nagy 
mértékűek lehetnek a rotorban, ahol a tömör kalicka rúdjaiban a szinuszos 
üzemhez képest jelentősen nagyobb frekvenciájú felharmonikusok áram-
kiszorítást, ellenállás növekedést okoznak. Az ISZM megfelelő megvaló-
sításával az alacsony rendszámú feszültség felharmonikusok amplitúdói 
csökkenthetők, sőt azok eliminálhatók. A kapcsolási frekvencia növelésével 
a fellépő felharmonikusok frekvenciája növelhető [2], [3]. A magas rendszá-
mú áram felharmonikusokat a motor induktivitásai erősen simítják. A járulé-
kos veszteségek munkapont és kapcsolási frekvencia függőek, megfelelő 
ISZM vezérléssel pár százalék alattiak.

Veszteségek az inverterben:
A teljesítményelektronikában keletkező veszteségek a következő összete-
vőkből állnak:
1. A félvezetők vezetési veszteségei. 
Ezt a nem ideális félvezetős kapcsoló vezető irányú feszültségesése okoz-
za. A feszültséginverterben mind az IGBT-n, mind a visszáram diódán foly-
hat az áram. A vezető irányú feszültségesés különböző értékű a különféle 
félvezetőkre. Diódára kb. 1 V, IGBT-re is viszonylag kedvező, 2 V körüli. 
2. Be- és kikapcsolási veszteségek (kapcsolási veszteségek).
A félvezetők kapcsolási szempontból sem ideálisak: nem pillanatszerű-
en történik a kapcsolás, egyszerre van rajtuk feszültség és folyik áram 
is, ami veszteséget okoz. Ez a kapcsolási frekvenciával nő. Sajnos ami 

1. ábra. A feszültséginverterről táplált aszinkronmotoros hajtás kapcsolása

2. ábra. A feszültséginverter által a motorra kapcsolt feszültségek 
időfüggvényei (a,c) és vektorai (b).

 



24 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   53. évf. 2012. 5. szám

Veszprémi K., Hunyár M.: Frekvenciaváltós hajtások energetikája

jó a motornak, az nem 
jó a teljesítményelekt-
ronikának. Meg lehet 
határozni egy optimális 
kapcsolási frekvenciát a 
teljes rendszer veszte-
ségminimuma elérésé-
hez. Ehhez ad támpontot 
a 3. ábrán bemutatott 
számítási eredmény, 
ami a motor járulékos te-
kercsveszteségét (ΔPt) 
és az inverter kapcsolási 
veszteségét (Pk) mutatja 
a kapcsolási frekven-
cia (fv) függvényében 
különböző terhelésekre 
(M) egy adott motorra 
és frekvenciaváltóra. A 
kapcsolási frekvencia a 
modern hajtásokban vál-
toztatható.
 

3. A szabályzó, vezérlő és meghajtó áramkörök veszteségei.
4. A félvezetők szivárgási árama okozta veszteségek.
E két utóbbi veszteség jelentéktelen, főleg a feszültség vezérelt IGBT-k 
esetén.
5. Túlfeszültségvédő körök veszteségei:
IGBT-k esetén vezérlés oldalról és megfelelő (szórt induktivitás szegény) 
kialakítás esetén az árammeredekségek és a feszültség csúcsok kézben 
tarthatók, ezért nincs szükség túlfeszültségvédő körökre, ezzel a veszte-
ségforrással nem kell számolni.
6. Egyéb elemek vesztesége (egyenköri kondenzátor, vezetékek, szűrők, 
szellőzők).

Energiamegtakarítási lehetőségek a motorban
Optimális vezérléssel
Elegendően nagy ISZM kapcsolási frekvencia esetén a felharmonikusok 
hatása elhanyagolható, szinuszos esetre vizsgálhatók az energia optimu-
mok. Az összehasonlítás alapja az U/f=állandó (állandó fluxusú) eset. Meg-
határozható olyan ettől eltérő optimális feszültség (fluxus, rotorfrekvencia: 
wr opt), amellyel adott munkapontban a legkisebb veszteséggel működik a 
hajtás. Ez terhelés (nyomaték) függő. A veszteség összetevők alakulását 
a 4. ábra mutatja (Pts, Ptr: sztátor és rotor tekercsveszteség; Pfe: vasvesz-
teség; wr opt,f: változó frekvenciájú terhelés optimális rotor frekvenciája). Az 
energiamegtakarítás fizikai alapja a fluxus változtatás. Nagy terhelésen a 
nagyobb fluxus optimális, mert kisebb árammal tudja kifejteni a nyoma-
tékot, ami csökkenti az itt jelentősebb veszteség összetevőt, a tekercs-
veszteséget. Kis terhelésen a kisebb fluxus az optimális, mert akkor az itt 
jelentősebb veszteség összetevő, a vasveszteség csökken. A veszteség 
csökkenés százalékosan kis terhelések esetén jelentős (4.b. ábra), hiszen 
a vasveszteség nem változik számottevően a terheléssel. Az idő nagy ré-
szében kis (rész) terheléssel működő hajtás esetén az optimális vezérlés-
sel jelentős energiamegtakarítás érhető el. A teljesítmény növekedésével 
a motorok hatásfoka növekszik, ezért a kisebb teljesítményű motoroknál 
nagyobb százalékos energiamegtakarítás érhető el.

Modern frekvenciaváltók ki is használják ezt a lehetőséget. Például a 
Danfoss szivattyú és kompresszor hajtási feladatra optimalizált hajtástí-

pusainál (HVAC és Aqua Drive) energia szempontból optimális működés 
érhető el. Az „automatikus energiaoptimalizálás” funkció optimalizált motor-
mágnesezést biztosít bármely fordulatszám és terhelés esetén a beállítha-
tó terheléstípustól függően. Az optimális működéshez ismerni kell a motor 
paramétereit, amit az „automatikus motorillesztés” funkció támogat.
Energiatakarékos motorok alkalmazásával
Európában már 1998-tól elérhetőek a hatékony energiafelhasználású mo-
torok. Ezeket különböző hatékonysági osztályokba sorolták be. Ezt az ön-
kéntes megegyezést váltja fel a világszintű IEC 60034-30-as szabvány.

Az energiatakarékos motorok legegyszerűbb megvalósítási módja a 
túlméretezés alkalmazása. A túlméretezés eredményeképpen kisebbek az 
igénybevételek, és így érhető el energiamegtakarítás. Ez egy bizonyos tel-
jesítmény szint felett már nem gazdaságos.

További energiatakarékosság jobb technológiák és anyagok használa-
tával érhető el. Sajnos ez drágítja a motort (kb. átlagosan 25~30%-kal), de 
ezzel a megoldással az egyes veszteség összetevők általában külön-külön 
is csökkenthetők. A költségnövekedést ellensúlyozhatja az a tény, hogy ki-
sebb az energiaköltség. Ez azért lényeges, mert a teljes élettartamra köze-
pes kihasználás esetén is az energiaköltség kb. tízszerese a motor beszer-
zési költségének. Ráadásul a kisebb veszteségek miatt kisebb az üzemi 
hőmérséklet, aminek következtében a motorok élettartama hosszabb. 

Energiatakarékos motorok hatásfoka tipikusan pár százalékkal na-
gyobb a normál motorokénál. 

A frekvenciaváltók alkalmazásának járulékos előnyei
Az alábbiakban címszavakban felsoroljuk a fordulatszám szabályozott szi-
vattyú/szellőző hajtások járulékos előnyeit, amelyek általában nem kapcso-
lódnak közvetlenül az energiamegtakarításhoz, de jelentősen befolyásol-
hatják a felhasználó választását:

• Lágyindítás lehetősége, az indítási áram csökkentése, élettartam 
növekedés.

• Az üzem közbeni igénybevételek csökkenése (villamos-, mechani-
kai- és hőigénybevételek).

• Kibővített sebesség tartomány (növelt térfogatáram átfogási tarto-
mány).

• Csökkentett zajszint, főként szellőzőknél és légfúvóknál.
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3. ábra. Egy 5,5 kW-os motor többlet tekercs-
vesztesége (ΔPt) és az inverter kapcsolási 

vesztesége (Pk) a kapcsolási frekvencia 
(fv vivőfrekvencia) függvényében különféle 

terhelésekre

4. ábra. A veszteség összetevők alakulása optimális és U/f=áll. 
szabályozás esetén (v.e. viszonylagos egység).

a./ M=1 v.e b./ M=0,25 v.e.
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Energiatakarékos motorok 
Dr. Zsebik Albin, CEM

okl. gépészmérnök, zsebik@energia.bme.hu 

Alapismeretünk rovatunkban a frekvenciaváltós hajtások energetikájával fog-
lalkozunk [1]. A szerző az energia megtakarítási lehetőségek között említi az 
energiatakarékos motorok alkalmazását. Rovatunkban ehhez kapcsolódva 
keressük, mikor érdemes a régi, még működő motorokat energiatakarékossá 
cserélni, ezt megelőzően azonban röviden foglalkozunk a cikkben hivatkozott 
IEC 60034-es szabvánnyal. 

A motorok besorolása
Az IEC 60034 szabvány az energia hatékonyság terén az eddiginél átláthatóbb 
helyzetet eredményez. Két fontos eleme: 
1. IEC 60034-2-1 (2007) szabvány, mely villamos motorok hatásfokának szab-

ványos mérési módszereit rögzíti, egységesíti (a módszerek egyes megol-
dásai hasonlóak az IEEE 112-B módszerhez), 

2. IEC 60034-30 (2008) szabvány, amely (korlátozott érvényességgel) 3~ ipari 
villamos motorok hatásfok, tehát energia hatékonyság szerinti osztályokba 
sorolását rögzíti és előírja az alacsonyabb hatásfokú motorok fokozatos ki-
vonását a kereskedelemből. 

Az IEC60034-30 nemzetközi szabványra alapozva a 2005/32/EC Európai Irány-
elv (EuP) a következő főbb elveket rögzíti:
1. az Irányelv a szabványban meghatározott ipari 3~(AC) motorok körére ter-

jed ki, azon motorok esetében viszont kötelező érvényű,
2. az Irányelv előírja, hogy a forgalomba kerülő motorok hatásfoka (energia ha-

tékonysága) a következő években átlagosan javuljon, a magasabb fogyasz-
tású motoroknak fokozatosan el kell tűnniük a kereskedelemből, majd idővel 
az üzemeltetésből is,

3. a gyártók kötelesek az Irányelvben rögzített határidők figyelembe vételével 
gondoskodni róla, hogy a gyártott, forgalmazott motorok az adott időpontok-
tól kezdődően minimum az előírt osztályba sorolt hatásfokkal rendelkezze-
nek: jogszerűen csak min. az előírt hatásfokkal rendelkező motorok forgal-
mazhatók

4. a gyártó köteles a műszakilag megfelelő és a korrekt osztályba sorolt villa-
mos motoron a hatásfok osztályt és a hatásfok értékét, valamint a gyártási 
évet előírt méretű és formájú jellel feltüntetni,

5. a felhasználók a kötelezően feltüntetett hatásfok osztály jele alapján tájéko-
zódhatnak a motorok energia hatékonyságáról a tervezéskor, a kiválasztás-
kor, a beszerzéskor és az üzemeltetés során is.

A szabvány a következő hatásfok osztályokat rögzíti kötelezően használandó 
érvénnyel [2]: 
IE1 Standard hatásfok osztály – Közelítőleg az eddigi Európai EFF2 osztálynak 
felel meg; IE2 Magas hatásfok osztály – Közelítőleg az eddigi Európai EFF1 
osztálynak felel meg; IE3 Premium hatásfok osztály – Közelítőleg az eddigi 
USA EPAct05 osztálynak felel meg; IE4 Super Premium osztály – Előkészítés 
alatt, például PM (az állandó mágneses) motorok

Cseréljük a motort, vagy tovább üzemeltessük?
A szabvány az energiatakarékos motorok gyártására és a forgalmazásra ír elő 
határidőket. Az  üzemeltetőknek a környezetvédelem iránti felelősségük tuda-
tában, gazdasági érdekeiket is szem előtt tartva kell dönteniük a régi motorok 
hatékonyabbá cseréjéről. 

Az első ábra szemlélteti, hogy a kisteljesítményű motorok hatásfoka na-
gyobb mértékben javul a minőségi osztály növelésével, mint a nagyteljesítmé-
nyűnél. Tételezzük fel, hogy egy 4 kW hasznos teljesítményt adó IE1 besorolású 
motor hatásfoka ηIE1=85%, az IE2 besorolásúé ηIE2=88%, a hatásfok növeke-
dése a minőségi osztály növelésével Δη=3%, egy 50 kW hasznos teljesítményt 
adó IE1 besorolású motor hatásfoka ηIE1=92%, az IE2 besorolásúé ηIE2=93,8%, 
a hatásfok növekedése a minőségi osztály növelésével Δη=1,8%, egy 160 kW 
hasznos teljesítményt adó IE1 besorolású motor hatásfoka ηIE1=93,5%, az IE2 
besorolásúé ηIE2=95%, a hatásfok növekedése a minőségi osztály növelésével 
Δη=1,5%. A motor cseréjével, 25 Ft/kWh villanyár mellett elérhető éves megta-
karítást az éves üzemidő függvényében az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

1. táblázat. A motor cseréjével elérhető éves megtakarítást 

A táblázatban összefoglalt megtakarítás duplázódik, ha az IE1 besorolá-
sú motort IE3 besorolásúra cserélik. A döntésnél azt is figyelembe kell venni, 
hogy a fenti hatásfok értékek a névleges teljesítményre vonatkoznak. Részter-
heléseknél a hatásfok változását különböző teljesítményű motoroknál a 2. ábra 
mutatja. Nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy valószínűleg a már öreg 
motorokhoz csatlakoztatott szivattyúk, vagy ventilátorok hatásfoka is alacsony, 
s arról, hogy a fordulatszám szabályozással a fentieknél is jelentősebb megta-
karítás érhető el [4], [5].
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Nem besorolt!

1. ábra. IEC60034-30 hatásfokok 4P/50Hz motorokra [2]

2. ábra. A motor hatásfokának változása részterhelésen [3] (a vízszintes 
tengely:  terhelés, a függőleges tengely: a teljes terheléshez tartozó hatásfok százaléka)
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„Mindent olyan egyszerűen kell csinálni, 
amennyire csak lehet, de nem egyszerűbben.”
(Einstein)
                                                                     
Szertefoszlott a remény, hogy belátható időn belül felzárkózunk a fej-
lett világhoz, és még régiós társaink is állva hagynak minket. Helyze-
tünket jól jellemzi a GDP arányos beruházási ráta, ami nálunk 2012-
ben 16% (a harmadik legrosszabb Európában), és a jövőbeli kilátások 
sem ígérnek semmi jót, pedig (leegyszerűsítve) például ezzel az adat-
tal arányos a magyar mérnökök munkaellátottsága. És vajon milyen 
lesz a jövő mérnökgenerációja, ha nem várja őket mérnöki feladat, 
mert hogy vitathatatlanul a kihívás a legnagyobb tanítómester? (Csak 
példaként: a spanyol beruházási ráta 31% körül volt, de még a fene-
ketlen válság mellett is 20% felett maradt, de pl. Kína kb. 50%, India 
kb. 40%.)  Lehetne érvelni azzal, hogy az ún. második modernizáció, 
a posztindusztriális kor már nem az anyag és energia volumenekről 
szól, hanem a tudásról, az információs társadalomról, de ha  hazai 
oktatás jelenét és tervezett jövőjét nézzük, akkor látható, hogy ne-
künk egyelőre arra sincs járható út. Aligha kétséges, hogy dolgainkat 
nagyon nem jól intézzük, és az sem vitatható, hogy a magyar műszaki 
értelmiség is többrendbelileg, – ki rossz éceszgéberként, ki egyszerű 
csendestársként, illetve legnépesebb csoportként: kárvallottként –, 
érintett a kudarcban. Bajok, problémák persze másutt is vannak, a 
különbség az, hogy ott megoldják, vagy megoldani igyekeznek, mi 
meg mintha gyártanánk őket. Hogy hova vezet ez, azt mindannyian 
láthatjuk, és kevés fontosabb dolog van, mint ezen a gondolkodásmó-
don változtatni.

Van aki mostanában eszmél, van aki mindezt már régen látja. Véle-
ményem szerint alapvető szemléleti hibák annak, és ez azért különösen 
veszélyes, mert amíg a tárgyi tudás rövid időn belül megszerezhető, pó-
tolható, addig a helyes szemlélet oktatása, elsajátítása, ez a kulturális 
evolúció, bizony egy hosszú folyamat. 2004-ben jogilag csatlakoztunk 
az Európai Unióhoz, csatlakozni kellene gondolkodásunkban is. E gon-
dolatok jegyében választottam rovatom nevéül a Szemléletet. Eddigi 
módszerem egyszerű volt, elolvastam egy-egy cikket, dolgozatot, majd 
megpróbáltam az abban foglaltakat szembesíteni a modern gazdaság 
szemléletével. Így került terítékre, és vált kritika tárgyává az ötletnek is 
sovány, pusztán egy osztásra alapozott hazai „falutávfűtés”, a mindenféle 
józan számítást, de legfőképpen a dolog lényegét, az olcsó hőt nélkülöző 
budapesti Belváros mai „eltávhősítése”, vagy az a valószínűleg még a 
tősgyökeres technokratákat is megdöbbentő felfogás, hogy semmi nem 
számít, csak a „primerenergia megtakarítás”, vagyis takarékoskodjunk, 
kerül amibe kerül. És ha lehet, még lehangolóbbak a kritikára adott szer-
zői viszontválaszok. A cél természetesen mindenkor az olvasó figyelmé-
nek felhívása arra, hogy bonyolult és turbulens világunkban az egyoldalú-
ság, a meg nem engedett leegyszerűsítés milyen fals ötletekhez vezethet. 

És persze vannak remek, jó példák is, ilyen pl. dr. Molnár László 
kollégánk cikke, a Gondolatok az EU gazdasági-energetikai jövőjéről 
(Energiagazdálkodás 2012/4.), amit szívem szerint „kötelező” olvas-
mánnyá tennék. Az alább következő cikk szerzője – saját megfo-
galmazása szerint − érdekes dolgozatával a Szemlélet rovat eddigi 
írásaihoz, valamint dr. Dezső Györgynek és dr. Stróbl Alajosnak a 
Schimanek Műhelyben elhangzott előadásaihoz szól hozzá. Jó olva-
sást, és konstruktív vitát kívánok.

A Föld energetikát érintő globális problémái:
•  a világ népességének növekedése (2011-ben ~7 milliárd fő);
•  gazdasági (100-30 000 USD/(fő,év) GDP), közte energetikai 

(10-330 GJ/(fő,év) primerenergia-felhasználás) egyenlőtlensé-
gek;

•  a fosszilis energiahordozók készletének „látható” végessége (is-
mert/(+nem konvencionális technológiákkal) készlet/kitermelés 
hányadossal: szén ~120 év, kőolaj ~40/100 év, földgáz ~60/160 
év), ezért áruk ingadozásokkal nő;

•  globális felmelegedés a légkör növekvő CO2 koncentrációja 
eredményeként.

A globális problémák (kiegészülve a sztratoszférikus ózonréteg káro-
sodásával, a mezőgazdasági termőterület szűkösségével, a trópusi er-
dőirtással, az ivóvíz-szűkösséggel, a halállomány csökkenésével és a 
biodiverzitás veszteségeivel [1]) megoldását megnehezítik (lehetetlen-
né teszik?) a három (fejletlen, fejlődő/felzárkózó és fejlett) „világ” eltérő 
törekvései, lehetőségei, kultúrája.

A globális problémák kiváltották, hogy a fejlett világban paradigma-
váltás zajlik: a társadalom a fogyasztásról a fenntarthatóságra kíván 
átállni. Megfogalmazták a fenntartható fejlődés (az ökonómia, ökológia 
és társadalmi teherviselés összhangjának) koncepcióját. A fenntartható 
fejlődés egyik fajsúlyos területe az energetika. A fenntartható energe-
tika a versenyképesség, az energiaellátás biztonsága valamint a kör-
nyezet és klímavédelem harmonikus egysége, ami országonként – az 
adottságok miatt – eltérő stratégiákat eredményez. Hozzászólásomban 
felvázolom a három szekunder energiahordozó – hivatalostól kissé el-
térő – hazai struktúráját, majd a fejlett világhoz való (20-30 év alatti) 
felzárkózás adottságainknak leginkább megfelelő területeit. Az energe-
tika változásai évtizedben mérhetők, ezért bármilyen nehéz, ma kell 
megfogalmazni a 10-30 év múlva versenyképes, elvárt biztonságú és 
környezetbarát energetika elemeit.

1. Az energetika három, végfelhasználásra alkalmas, szekunder 
energiahordozót állít elő (a 2009. évi hazai értékesített mennyiséggel 
és CO2-kibocsátással):
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•  üzemanyag (110 PJ/év, 7,4 Mt CO2/év),
•  villamos energia (127 PJ/év (lakosság 40 PJ/év); 14,3 Mt CO2/

év),
•  hő (lakossági fűtés 130 PJ/év tüzelőhő, 21 PJ/év távhő; hasz-

nálati melegvíz ~40 PJ/év, főzés ~10 PJ/év; technológiai hő 160 
PJ/év tüzelőhő, 10 PJ/év távhő; 17,5 Mt CO2/év).

2002-2009 között primerenergia-felhasználásunk (1106±34 PJ/
év) alig változott, az energetika CO2-kibocsátása viszont 51 Mt/év-ről 
(2003) 39 Mt/év-re (2009) csökkent.

2. A feldolgozott kőolajból (7-8 Mt/év, 290-330 PJ/év) ~8% (25-30 
PJ/év) önfogyasztás mellett – a jól kiépített (NKI>6) finomítókhoz ha-
sonlóan – 65-70% (210-230 PJ/év) üzemanyagot, 20-30% (70-95 PJ/
év) vegyipari alapanyagot, 3-6% (10-20 PJ/év) tüzelőanyagot (fűtőolaj, 
petrolkoksz) állítunk elő. A ~3 millió személygépkocsi és ~600 ezer köz-
úti gépjármű üzemanyag felhasználása 2009-ben 110 PJ/év volt, tehát 
az üzemanyagok közel fele exportra kerül. Az elmúlt húsz évben jelentő-
sen visszaesett a fűtőolaj, megnőtt a maradék petrolkoksz mennyisége.

3. A villamos energiát primerenergiából (tüzelőanyagokból és meg-
újuló energiaforrásokból) erőművek állítják elő. 2009-ben a karbon-
mentes és semleges villamos energia részaránya 57% volt (86 PJ/
év), míg a CO2-kibocsátásúaké 43% (63 PJ/év). A fajlagos kibocsátás 
a hálózatra adott villamos energiára vonatkoztatva 0,36 kg CO2/kWhe, 
illetve az értékesítettre 0,4 kg CO2/kWhe volt. A (hazai erőművekben 
termelt és import) villamos energia (149 PJ/év) – EU-27 országokkal 
összehasonlítva – kedvező fajlagos CO2-kibocsátásának összetevői 
az atomerőmű (37%), az import (13%) és a megújulók (7%), továbbá 
erőműveink földgázból több (40 PJ/év), szénből kevesebb (23 PJ/év) 
villamos energiát állítottak elő. A hálózati veszteség 12%-ról (2002) 9%-
ra (2009) mérséklődött főleg a decentralizáltan termelt villamos energia 
nagyobb mennyisége miatt.

3.1. Erőműveink villamosenergia-termelésének átlagos hatásfoka 
0,36, szénerőművek (0,32), atomerőmű (0,33), földgáztüzelésűek (0,35), 
import, szél- és vízerőmű (1,0) sorrenddel. A ma létező legjobb hatás-
fokkal (ηEo=0,58) két kombinált gáz-gőz erőműblokk (Gönyű, Dunamen-
ti) került üzembe 2011-ben, ami javítja a hazai villamosenergia-termelés 
hatásfokát. E menetrendtartó blokkok (~840 MWe) üzembe lépésével a 
Tiszai Erőmű 215 MWe blokkjai leálltak, a Dunamentié tartalékba kerültek.

Az erőművek hazai összetétele – a teljesítményváltozás sebessé-
ge és a megújuló energiaforrásokból előállított villamos teljesítmény fo-
gadása szempontjából – kedvezőtlen (korlátos teljesítményváltoztatási 
sebesség) és gazdaságtalan (kiegyenlítés földgáztüzelésű blokkokkal 
történik). Hiányzik a hazai rendszerből a gyors teljesítményváltoztatás-
ra képes, szivattyús-tározós vízerőmű, amivel követhető lenne a szél-
erőművek, napelemek teljesítményingadozása.

3.2 A távhő (42 PJ/év) nagyobb részét (32 PJ/év) döntően földgáz-
tüzelésű gázturbinás és gázmotoros fűtőblokkok állították elő 19 PJ/év 
villamos energia együttes termelésével. A kapcsoltan előállított villamos 
energia üzemköltsége (2,7 Ft/MJü (92 Ft/Nm3) földgázár) és qE=10,3 
MJü/kWhe (ηE=0,35) mellett) 28 Ft/kWhe nagyobb, mint a 2011-ben 
megszűnt, támogatott, (az éjszakai 3,5, illetve 4,5 órás leállások nélküli) 
kötelező átvételi átlagár (26,9 Ft/kWhe). Az előző évtizedben preferált, 
ezért támogatott földgáztüzelésű kapcsolt hő- és villamosenergia-ter-
melésről kiderült, hogy gazdaságtalan és fenntarthatatlan. E – 2011-ben 
leállított – fűtőblokkok miatt nőtt meg az olcsóbb import villamos energia 
mennyisége, ami hosszabb távon szintén fenntarthatatlan.

3.3. A víz- és szélerőművekben előállított villamos energia 2009-
ben 2 PJ/év (1%), a biomassza hőerőművekben ηE=0,26 átlagos ha-

tásfokkal 9 PJ/év (6%), összesen 11 PJ/év (7%) volt. A megújuló ener-
giaforrások hasznosítására tett EU vállalásunk (2020-ra 14%, 2030-ra 
20%) a villamos energia területén – a környezetvédők által ellenzett – 
szivattyús-tározós vízerőmű nélkül nem teljesíthető. Ez a műszaki aka-
dálya – a környezetvédők által forszírozott – technológiák (napelem, 
szélerőművek) nagyobb mértékű elterjedésének.

A szakmai közvéleményben általános vélemény, hogy a szélerőmű 
drágán (évi átvételi átlagár 29,5 Ft/kWhe) termeli a villamos energiát. A 
menetrendtartó földgáztüzelésű gőzerőműveinkben előállított villamos 
energia üzemköltsége (28 Ft/kWhe), a legjobb hatásfokú gáz-gőz erő-
mű (qE=6,4 MJü/kWhe (ηE=0,56)) egységköltsége 26 Ft/kWhe (2,7 Ft/
MJü földgázárnál, 35 % állandó költség részaránynál). 3 Ft/MJü földgáz-
árnál már olcsóbbá válik a szélerőműben előállított villamos energia, 
mint a legjobb kombinált gáz-gőz erőműben előállított villamos energia 
egységköltsége. Miért nem lehet import földgázt megtakarító, ellátás-
biztonságot javító villamosenergia-termelő eljárásként kezelni a szél-
erőműveket és napelemeket?

3.4. A nemzetközi kereskedelem az utóbbi években olcsóbbá tette 
a villamos energiát. Mivel a hazai hőerőművek többsége 30 évnél ko-
rábban létesült, amortizációs költségük közel nulla, így állandó karban-
tartási és változó tüzelőhőköltségükkel vesznek részt az árversenyben. 
A hazai villamosenergia-árakban alulértékelt az erőmű amortizációs 
költsége. Erőműparkunk olyan, hogy a legdrágább tüzelőanyagból, a 
földgázból előállított villamos energia határozza meg a menetrendtartó 
és csúcs villamos energia árát. Így az új, a létesítés bankhitelének visz-
szafizetésével is terhelt erőművekben előállított villamos energia költ-
sége nem versenyképes a leírt erőművekben előállított villamos ener-
gia költségével. A kelet-európai import villamos energia alacsonyabb 
ára a leírt, elavult erőművekkel is magyarázható. A jelenlegi egyetemes 
szolgáltatói átlagár 21,36 Ft/kWhe (17,6 Ft/kWhe termelői átlagárral) és 
rendszerhasználati átlagdíj 17,54 Ft/kWhe eredményezi a fogyasztói 
átlagárat 50,02 Ft/kWhe (27% ÁFA-val).

3.5. Az elkövetkező két évtizedben a hazai erőműparkot meg kell 
újítani. A megújításnál érdemes figyelembe venni a fejlett világban be-
következett változásokat. Például nemcsak az atomerőműveket, ha-
nem a hőerőműveket is 50 évre tervezik (25 év utáni felújítással), ezért 
felértékelődtek a meglévő telephelyek a kialakult infrastruktúrájukkal, 
szakmakultúrájukkal. A kazánból kilépő gőz nyomása szuperkritikus, 
az új gőzturbina-lapátok hatásfoka közelíti az egyet, ami az eddigitől 
eltérő üzemvitelt eredményez. A fejlett országokban egyre nagyobb 
mennyiséget képvisel a megújuló energiaforrásokból előállított villamos 
energia.

4. A legnagyobb fogyasztású és CO2-kibocsátású szekunder ener-
giahordozónk a hő. 2005-től 160-ról 123 PJ/év-re csökkent a lakosság 
földgáz és 22,6-ról 16,8 PJ/év-re fűtési távhő felhasználása. E csökke-
nés nagyrészt a földgáz (és távhő) jelentős áremelkedésének, kisrészt 
a hatékonyságjavulásnak köszönhető, mert a jól hőszigetelt lakások 
becsült száma <150 ezer.

4.1. 2008-ban ~4,3 millió lakás volt, amiből ~2,7 millió földgáz- 
(63%), 652 ezer (15%) távfűtött, 665 ezer fatüzelésű (15%), míg szén-
nel 141 ezer, olajjal 5 ezer, villamos energiával 60 ezer lakást fűtöt-
tek. A 3,65 millió egyedi fűtésű lakás (átlagos becsült alapterület A≈60 
m2) 594 MJ/m2év, míg a távfűtött lakásoké (A≈50 m2) 518 MJ/m2év, a 
ma elvárt fűtési hatékonyság 250 MJ/m2év (70 kWhth/m2év) legalább 
kétszerese. Sajnos a hazai lakóépületek állapotáról nincs megbízható 
képünk, de az épületek kötelező energetikai auditja – remélhetőleg – 
kikényszeríti az épületek fűtési hőfelhasználásának legalább megfele-
zését az alkalmas épületek felújításával, a nem alkalmasok lebontá-
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sával, új hatékony fűtési hőfelhasználású (<70 kWhth/m2év) épületek 
létesítésével.

4.2. 2008-ban ~0,8 millió (B árszabás) lakás villanybojler, ~0,5 mil-
lió távhő, ~2,4 millió gázbojler állította elő a használati melegvizet, ami-
nek hője 2009-ben ~40 PJ/év lehetett.

5. A fenntartható energetika hatékony energiafelhasználással, jó 
hatásfokú energiatermeléssel, a hazai energiahordozók előnyben ré-
szesítésével tovább mérsékli az évi CO2-kibocsátást, ami hazánkban 
a földgáz és hő mennyiségének, arányának jövőbeli csökkentésével 
érhető el. Az USA (2-3 USD/GJü) és a nyugat-európai (10-12 USD/
GJü) földgázár közti mai különbség hosszú távon fennmarad, míg a 
GAZPROM elvárása szerint a földgázár másfélszer jobban nő, mint a 
villamosenergia-átlagár.

5.1. Az épületek hatékony fűtési hőigényével ~60 PJ/év fűtési és 
~10 PJ/év távhő érhető el, így a tüzelőhő megtakarítás 50-60 PJ/20 év 
(2,5-3,0 PJ/év) lehet, amihez a lakossági szokásoknak is változni kell (a 
térfűtés 20±2 °C hőmérséklete, a fűtési szezon 1-2 hónappal rövidebb 
időtartama). Az egyedi és távfűtés tüzelőhő megtakarítása ~80%-ban 
érinti a földgázt, de mennyisége tovább mérsékelhető a megújuló ener-
giaforrásokra való átállással.

Napkollektorokkal az évi használati melegvíz hő ~70%-a megter-
melhető, ami ~28 PJ/év megtakarítást eredményezhet. Nyáron a nagy-
számú napkollektoros használati melegvíz termelés hosszabb időszak-
ra leállíthatja a forróvíz keringtetését a távhőrendszerekben, mert nem 
lesz szükség távhő rásegítésre.

A hő 80-90 PJ/20 év tüzelőhő megtakarítása fedezheti az üzem-
anyag- és villamosenergia-felhasználás vágyott fejlődésünkhöz tartozó 
növekedését.

A villamosenergia-felhasználást mérséklik az energiatakarékos 
égők (nagyrészt már csak ilyen vásárolható), világítótestek, a takaré-
kos háztartási készülékek (hűtőgép, mosógép), miközben az értéke-
sített informatikai eszközök számának további növekedése várható. 
A gazdaság fellendülése pedig növekvő mennyiségű villamos ener-
giát igényel majd.

Intelligens méréssel a lakosság hő- és a jelenleginél több tarifával 
kiegészítve a villamos energia fogyasztói szokásai – remélhetőleg – 
megváltoztathatók lesznek.

Az üzemanyag-felhasználás jövője bizonytalan, mert a közúti jár-
műveknél új „üzemanyagok” (metán, hidrogén, villamos energia) jelen-
hetnek meg.

5.2. Fosszilis energiahordozónk a szén (a nem konvencionális 
palagáz (márgagáz) jövőbeli kitermelése bizonytalan), s a nagy szén-
vagyonból (~18 Gt) érdemes lesz villamos energiát előállítani menet-
rendtartó gőzerőműben (ηEo≥0,42) vagy elgázosított szénnel (CH4) 
üzemelő kombinált gáz-gőz erőműben (ηEo≥0,50). A szénerőművek 
elsődleges telephelye – a meglévő szakmakultúra és elfogadottság mi-
att – a még üzemelő szénerőművek (Mátra, Oroszlány).

5.3. A hazai villamosenergia-termelésben fenn kell tartani az atom-
erőművekben termelt villamos energia jelenlegi (35-40%) részarányát, 
mert karbon-mentes, üzemanyag-ellátása 4-6 évre előre biztosítha-
tó, szakmakultúrája kiépült. Társadalmi elfogadottsága Fukusima óta 
mérséklődött, a legdrágább erőmű-beruházás, belépése pillanatában 
a legnagyobb mértékben növeli a villamos energia termelői átlagárát, 
viszont a villamos energia (50 év) élettartam alatti átlagköltsége a leg-
kisebb. Az 50 év elvárt élettartam indokolja a szakmakultúra-váltást, 
VVER helyett PWR létesítését.

5.4. Vízerőművet (16 PJ/év, ~500 MWe) nem építünk, a gazdasá-
gos szélerő-potenciálból (30 PJ/év, 1 GWe) 330 MWe (főleg spanyol 

tulajdonosokkal) megépült, kevés (<5 MWpe) PV napelem létesült. Jó 
adottságú, egymással a hőellátásban konkuráló megújuló energiaforrá-
sainkról (geotermikus, biomassza) csak beszélünk.

5.4.1. Néhány városban (pl. Hódmezővásárhely, Szarvas, Nagy-
atád, Szeged) geotermikus távfűtés is üzemel <10 MWth összes 
névleges hőteljesítménnyel. Az 1 km (~45 °C), illetve 2 km (~85 °C) 
mélységből feljövő termálvíz használati melegvíz, illetve fűtési távhő 
előállítására alkalmas. Üzemviteli problémát okoz a termálvíz ke-
ménységokozó-só (Dunántúl), illetve metángáz-tartalma (Alföld), ver-
senyképességét rontja – a kút több évtizedes működését biztosító 
– visszasajtolás villamosenergia-költsége (a földgáz-tüzelésű távhő 
üzemköltségének ~40%-a). A lehűlő termálvíz a távhő alap hőforrása 
lehet, de a fűtési hő – hatékonyságjavulás miatt – >50%-kal csökken, 
továbbá a napkollektoros használati melegvíz gazdaságosabb. A geo-
termikus energia villamosenergia-termelésre hazánkban nem verseny-
képes, hiszen a MOL Nyrt. is felszámolta a projekttársaságát.

5.4.2. A hasznosítható biomassza évi tüzelőhője 210-320 PJ/év [2]. 
2009-ben 34 PJ/év biomasszából (tűzifa, észak-budapesti hulladék, 
biogáz) ηE=0,26 hatásfokkal 9 PJ/év villamos energiát állítottunk elő, 
míg a lakosság 33 PJ/év tűzifát vásárolt fűtésre. Az értékesített E85 
üzemanyag térfogata (32 Ml/év) két nagyságrenddel kisebb volt, mint 
a benziné (1,6 Gl/év).

A dendromassza (~60 PJ/év), a növényi fő- és melléktermékek 
(75-110 PJ/év) eltüzelése villamosenergia-termelésre gazdaságtalan, 
egyedi és távfűtésre, továbbá néhány kapcsolt hő- és villamosenergia-
termelő technológiára még gazdaságos. A másodlagos biomasszából 
(~20 PJ/év) és a harmadlagos szennyvíz-iszapból (15-40 PJ/év) biogáz 
(10-20 PJ/év) állítható elő.

A fejlett országok a dendromasszának csak technológiai maradéka-
it (háncs, bútorgyártásra alkalmatlan darabok, fűrészpor) hasznosítják 
energetikai célra. Nagy erővel fejlesztik a növényi (ligno-cellulóz alapú) 
melléktermékekből bio-üzemanyagot, hőt és villamos energiát együtt 
előállító technológiákat. (Újabban kapcsolt (üzemanyag, hő- és villa-
mos) energiahordozó-termelésről beszélnek.) Az értéktelenebb mellék-
termékek, hulladékok, maradt iszap távfűtési vízkazánokban gazdasá-
gosan eltüzelhető, a növényi melléktermékekből szilárd tüzelőanyag 
(pellet) előállítható. A szelektíven gyűjtött kommunális hulladék (30-80 
PJ/év) energetikailag hasznosítható része elgázosítható, eltüzelhető. 
Ígéretes, nagyságrenddel nagyobb energia-kihozatalú biomasszaként 
az algákat vizsgálják.

A jövő versenyképes technológiái – megítélésem szerint – úgy ala-
kulnak, hogy a növényi melléktermékekből, hulladékokból mindhárom 
szekunder energiahordozót, az iszapokból biogázt (metánt vagy más 
eljárással hidrogént) állítanak elő, a maradék iszapot eltüzelik, a pellet 
elsősorban lakossági tüzelőanyag lesz. Mivel hazánk jó mezőgazdasá-
gi adottságokkal rendelkezik, az új technológiákhoz a feladat a beszál-
lítói logisztika kiépítése, a szereplők közti együttműködés megtanulása, 
egy-egy körzethez tartozó finomító-erőmű telephely létrejöttének segí-
tése (pl. a gazdaságtalan szakolyi biomassza erőműbe bio-finomító lé-
tesítése). Az erőmű-finomító, biogáz-erőmű és iszapkazán telephelyek 
közelében a hulladékhő hasznosítására gazdaságossá válhat a falufű-
tés kiépítése, új távhő fogyasztók bevonása.

6. Az 5. pontban vázolt szakmai jövőképhez a társadalomnak 
is változni kell, amit általánosan úgy fogalmaznék meg, hogy a böl-
csész mentalitásról reál-bölcsész mentalitásra kell átállni. Ez tör-
ténelmünk alapján szinte lehetetlen, mert reális, adottságainknak 
megfelelő reálismeretet igényel, amire hazánkban nem volt és ma 
sincs igény.
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Ősz J.: A fenntartható energetika lehetséges hazai jövőképe

A rendszerváltásig nagyobbrészt mérnökök alakították az energeti-
kát. A rendszerváltás után nagyszámban megjelentek a piacgazdaság-
hoz „értő” közgazdász és jogász energetikusok, s a mérnökök kiszorultak 
a szakmai döntéshozatalból. A jogász és közgazdász energetikusoknál 
keveredett a teljesítmény (kW) és energia (kWh) fogalma, figyelmen kí-
vül hagyták a termodinamika második főtételének hőmérsékletkorlátját, 
a kapcsolt hő- és villamosenergia-termelés tüzelőhőjét hibásan határoz-
ták meg stb. A környezetvédők „agresszív” véleményei (pl. 2000 MWe 
szélerőművel kiváltható a Paksi Atomerőmű) tovább erodálták a szak-
maiságot. Végül az energetikára rátelepedett a hatalommal kapcsolatos 
politika (politics) a lehetőségeinkhez illeszkedő cselekvési alternatívák-
kal (policy) szemben. A leépült szakmaiság eredménye a túlprivatizált 
hazai energiaszektor, a túlméretezett földgázszektor; Bős-Nagymarosra, 
az utcát fűtött lakossági gázár-támogatásra, a földgáztüzelésű kapcsolt 
energiatermelésre kidobott évi százmilliárd forintok vesztesége.

6.1. Rendszerváltásig a hő- és villamos energetikát a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem, a kőolaj energetikát a Pan-
non Egyetem, a földgáz energetikát a Miskolci Egyetem oktatta K+F 
kapcsolatban az iparág nagyvállalataival (MVM, ERŐTERV, EGI, Láng 
Gépgyár, MHD Kazángyár, Április 4., Ganz, OKGT). A hő- és villamos 
energetika nyugdíjas szakemberei gyakran hivatkoznak Lévai András 
(ERŐTERV igazgató, miniszterhelyettes) és Heller László (EGI műsza-
ki igazgató) tanszékvezető professzorra, akik az akkori társadalomban 
jól képviselték az energetikát. Lévai András a mátrai erőmű és a paksi 
atomerőmű előkészítésével maradandót alkotott, hiszen ötven évvel 
később is mindkét erőmű versenyképes. (Az akkori kőolaj és földgáz 
energetikát is emblematikus szakemberek képviselték.)

A rendszerváltás után néhány év alatt kiderült, hogy a hazai ener-
getika, energetikai gépgyártás – a fejlett országokkal összemérve 
– versenyképtelen, s az iparág hazai bázisa egy évtized alatt leépült 
(privatizált erőművek, energiaszolgáltatók, többször tulajdonost cserélt 
tervezőintézetek, megszűnt gyárak), a korábbi évtizedek alatt felhalmo-
zott tudás nagy része leértékelődött, elveszett.

6.2. A világközvélemény uralkodó narratívája szerint, ha a légkör 
CO2 koncentrációja 2100-ban eléri 500 ppm koncentrációt, akkor a 
légkör ~3 °C-al felmelegszik, és katasztrófát (lokális éghajlatváltozás, 
tengerszint-növekedés stb.) vizionálnak. A világ CO2 kibocsátása 1990-
ben 22, 2010-ben 32 Gt/év volt, s a növekmény (10 Gt/év) nagy részét 
a feltörekvő (BRIC) országok adták. A vizionált katasztrófát az elkövet-
kező 20-30 évben a CO2-kibocsátás befagyasztásával, majd csökken-
tésével kívánják elkerülni, amit a fejlett és a feltörekvő nagy országok 
– eddig eredménytelen – megegyezése biztosítana.

A kisebbségi álláspont szerint a légkör CO2 koncentrációjának nö-
vekedését a légkör önszabályozó képessége megállítja, majd vissza-
fordítja.

6.3. Az elmúlt húsz évben a Föld globális problémái megváltoztat-
ták az energetikát. A fejlett országokban a megújuló energiaforrásokat 
hasznosító technológiák új „köntösben” jelentek meg: szélturbina-ge-
nerátorok, napkollektorok, napelemek, biomassza és hulladék vala-
mint geotermikus hő- és villamosenergia-termelő eljárások, biomassza 
üzemanyagok. E technológiák még nem versenyképesek, de támoga-
tott árukkal előkészítik azt az időszakot, amikor a fogyó fosszilis tüzelő-
anyagokból előállított üzemanyagot, hőt és villamos energiát növekvő 
mértékben megújuló energiaforrásokból kell pótolni. Évtizedes késés-
sel a felzárkózó (BRIC) országok is követik a fejlett országokat. (Mag-
fúziós villamosenergia-termelés megvalósítása új helyzetet teremthet.) 
E filozófia legértékesebbé a „fel nem használt” energiát tette, ezért 
megnőtt az egyre hatékonyabb energiafelhasználás szükségessége, 
jelentősége.

6.4. Éppen ezért meglepő, hogy a hazai szakemberek többsége a 
CO2-kibocsátás kisebbségi álláspontját túlhangsúlyozva, nem foglalko-
zik az energiahatékonysággal (főleg fűtési hőfelhasználás), a megújuló 
energiaforrások (szélerőművek, napkollektoros használati melegvíz) 
gazdaságtalanságát ismétli, a biomassza üzemanyag, hő és villamos 
energia együttes termelését nem ismeri. Ez a hozzáállás hátráltatja fel-
zárkózásunkat.

6.5. A fejlett országok innovációja, új technológiákat kifejlesztő ké-
pessége, szakmakultúrája lényegesen jobb, mint a fejlődő/felzárkózó 
országoké, köztük hazánké, tehát a jövő versenyképes technológiái-
nak nagy részét is ők fogják kifejleszteni. A hazai energetika – néhány 
szűkebb szakterület kivételével – 10-30 évvel mindig követte a fejlett 
országok ismeretét.

Az energetika koncentrálódása az elmúlt 20 évben továbbnövelte 
lemaradásunkat (pl. új anyagminőségek, nagy teljesítményű, méretű, 
jobb hatásfokú, 50-60 év élettartamú hőerőművi berendezések, nap-
elemek, üzemanyag-cellák stb.). Az új ismeretek megszerzését to-
vábbnehezíti az iparág multijainak „bezárkózása” (K+F-ben résztvevők 
titoktartása, előadások, publikációk tilalma, illetve engedélyeztetése a 
lényeges részek elhagyásával). Ezt bezárkózást illusztrálják a hazai 
erőművek honlapjai is, ahol műszaki paramétereket ma alig közölnek.

6.6. A „dicső” múlt ismételgetése helyett a várható jövőre kell ki-
elégítő választ adni. A felsőoktatásnál kezdve a BME – 2006-tól egy-
re jobb képességű hallgatókat nagy számban oktató – (hő, nukleáris, 
épület, villamos és vegyipari) energetikai BSc és MSc képzése olyan 
multidiszciplináris tudású mérnököket kíván kibocsátani hazánk (és az 
EU-27) számára, akik 

•  meg tudják határozni az ország, régió, szervezet jövőbeli ver-
senyképes energiahordozó struktúráját, és képesek is meg-
győzni erről az érintetteket, 

•  ki tudják választani az adott feladat fosszilis energiahordozóra 
vagy megújuló energiaforrásra épülő legversenyképesebb tech-
nológiáját és meg is tudják ezt tervezni,

•  le tudják bonyolítani a projekt fejlesztését, menedzsmentjét,
•  a megvalósult létesítményt képesek üzemeltetni.
6.7. A versenyképes, környezetbarát és elvárt biztonságú hazai 

energetika elsősorban a hő (földgáz) kisebb mennyiségével valósítható 
meg. Nincs versenyképes energetikai technológiánk, ezért ezeket a fej-
lett országoktól kell megvásárolni és adottságainkhoz adaptálni.

A két hazai „multinak” (MVM Zrt., MOL Nyrt.) össze kell gyűjteni azt 
a tudást, ami az elmúlt 20 évben szakterületükön „elveszett”. A külföldi 
multik csak az ország-specifikus ismeretünkre (tüzelőanyag, vízüzem, 
engedélyezési folyamat stb.) kíváncsiak, a többire nem, mert az övék 
jobb a miénknél.

A legjobb hazai adottságú megújuló energiaforrásunk a biomasz-
sza együttes (üzemanyag, hő és villamos energia) hasznosításához 
a különböző szakterületek (mezőgazdaság, erdészet, állattenyésztés, 
hulladékgazdálkodás; olajfinomítás, hő- és villamosenergia-termelés) 
együttműködése szükséges, ami hazánkban – mai állapotaink alapján 
– nagyon nehéz.

Irodalom
[1]  T.F. Holmer-Dixon: Környezet, szűkösség, erőszak, TypoTex Kiadó, 2004.
[2]  Marosvölgyi B.: A biomassza-potenciál Magyarországon. Előadás az MTA 

Energetikai Bizottság ülésén, 2004. december 2.
A cikkben közölt adatok a Magyar Energia Hivatal Éves kiadvány 1999-től 
2010-ig (Tájékoztató a Magyar Energia Hivatal … évi tevékenységéről. www.
en.gov.hu/Hírek, publikációk/Éves kiadványok/Tájékoztató kiadvány vagy VER-
statisztika (2009-től) vagy Vezetékes energiahordozók statisztikája (2010-től)) 
adatai alapján készültek.
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Hozzájárulás a virtuális 
erőmű építéséhez: 

6,5 kW 

Energiamegtakarítás épület- és fűtés korszerűsítéssel1 
Bíró Sándor, CEM 

okl. villamos üzemmérnök, energetikai szakértő, bs.nrcont@gmail.com

A cikk a szegedi Gutenberg Általános Iskola KEOP pályázatnak kereté-
ben elvégzett fűtési- és részlegesen elvégzett épülethomlokzati felújí-
tással elért energia megtakarításokat mutatja be védendő helyi műem-
léki követelmények közepette. A projekt a rendelkezésre álló források 
hiánya miatt több éven keresztül valósul meg, de a fűtéskorszerűsí-
tés, valamint a pincefödém és padlás-födém hőszigetelésének ered-
ményei máris számszerűsíthetők. Az elért energiamegtakarításokat az 
átalakítást követően a fogyasztásban bekövetkezett változások alap-
ján átlagos időjárási körülményekre vonatkozóan határoztuk meg.1

*
The Art School in Szeged Gutenberg EEOP tender carried out under 
heating, and partially completed building facade renovation, the 
energy savings obtained shows the endlocal checks undertaken amid 
historic standards. The project is due to a lack of resources available 
through a number of years, but the modernization of heating, and the 
cellar ceiling, floor and loft insulation already quantifiable results. The 
energy savings obtained after conversion of changes in consumption 
based on the average impact on the weather condi-determined.

* * *

Általánosságban elmondható, hogy az ilyen jellegű fejlesztések a hozzá 
szükséges speciális ismeretek miatt csak több cég együttműködésében va-
lósíthatók meg. Szükséges hozzá a Tulajdonos korszerűsítési szándéka 
és rendelkezésre álló forrásai, az Energetikai tanácsadó cégek energeti-
kai-, műszaki- és pénzügyi ismeretei és találékonysága, valamint ha kevés 
a rendelkezésre álló forrás, akkor a forrást hitelező Bank, ami esetünk-
ben a befogadott projektet támogató Európai Uniós pályázati keret, ami a 
pénzügyi támogatások mellett műszaki, gazdaságossági és egyéb feltéte-
leket is szab. Itt azonban még csak a megvalósítható ötletnél tartunk, ezt 
követi a megvalósítás menete, aminek szereplői a Beruházó, a Tervező, 
a Kivitelező, a Műszaki ellenőr, és nem utolsó sorban az engedélyező 
Hatóság, azért, hogy a műszaki-, biztonsági és egyéb feltételeknek meg-
felelő produktum jöjjön létre. Végül a Monitoring cég és az Üzemeltető, 
amit legtöbbször az Energetikai tanácsadó cég önmaga lát el, feladata a 
pénzforgalmi teljesítések alátámasztása és annak megerősítése, hogy az 
elkészült beruházás a támogatási feltételekben megfogalmazottak szerint 
teljesíti a finanszírozás forrásának megtérülését az ügylet kockázatát fel-
vállaló számára, valamint biztosítja, hogy az általa meghatározott műszaki- 
és energetikai célok mindenben a tervezettnek megfelelően teljesüljenek. 
Az ilyen jellegű ügylethez legtöbbször Biztosító bevonása is szükséges, 
tekintve, hogy a megtérülés és a hitel visszafizetése több év alatt történik, 
ami számos kockázati forrás kezelését is igényli.

Mindebből érezhető, hogy feladat sikeres teljesítése magas fokú mű-
szaki, pénzügyi ismereteket, kiforrott együttműködést kíván, aminek során 
számos előre nem tervezhető tényező kezelése válhat szükségessé. Ne-
hezíti a feladatot, hogy az Uniós támogatási projektek utófinanszírozással 
működnek, ami azt jelenti, hogy az egyes részfeladatokat teljesítők több 
hónapig, esetenként évig kénytelenek várni befektetett forrásaik és mun-
kájuk megtérítésére.

Az alábbiakban egy olyan projektet mutatunk be, ami a fentebb emlí-
tett nehézségek legtöbbjét már leküzdötte és jó irányban halad afelé, hogy 
a kitűzött céloknak megfelelően teljesíthessen. A projekt a Gutenberg 25 
Kft. megbízásával indult, az energiamenedzsment tevékenységet pedig 
a KÉSZ Energy munkacsoportja végezte. A létesítmény előzetes energe-
tikai-, építészeti és műszaki állapot felmérését követően a kapott adatok 

1   A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült

elemzését és az egyéb pl. műemlékvédelmi követelmények figyelembe 
vételét követően született meg a Megvalósíthatósági tanulmány, ami a 
fejlesztési döntés/KEOP pályázati agyag alapját képezi.

Ebből idézünk az alábbiakban:
„Az épület 1910-ben épült polgári leányiskolaként az izraelita hitköz-

ség számára. A második világháború után az iskola felvéve az utca ne-
vét Gutenberg Általános Iskolaként működött, majd a 2000-s évben kö-
zépiskolaként kezdett el funkcionálni egészen 2007-ig, amikor tulajdonos 
váltás során az épület második emelete irodaépületként kezdett működni 
az alsó két szint pedig felnőttképzési intézetként. Az épület szecessziós 
stílusú, homlokzatában téglaburkolattal és félkörívekkel idézi az utcában 
épült zsidó hitközségi székház megjelenését. Jelenleg az épület városi vé-
dettségű. Az épület a kornak megfelelően tö-mör kisméretű téglafalazatok-
kal épül. Homlokzati ablakai egyenes, íves és félköríves záródású kapcsolt 
gerébtokos szerkezetűek, kétrétegű 3 mm-es üvegezéssel. Az ablakok a 
szerkezetük jellegéből adódóan kedvezőtlen hőtechnikai tulajdonságúak, a 
két üvegréteg közötti levegő vastagsága nagy, így megindulhat benn a lég-
áramlat és a levegő nem hőszigetelő hanem hőátadó rétegként funkcionál, 
a rossz légzárás miatt gyakori a páralecsapódás is. Az ablakok a korábbi 
felújításoknak, cseréknek köszönhetően megfelelő szerkezeti állagúak.

     
Az épület padlás födémje alul-felül borított fagerendás födém, felső 

síkon kb. 10 cm-es agyag tapasztással. A rétegrend nem tartalmaz szá-
mottevő hőszigetelő képességgel bíró réteget, így az épület hővesztesége 
a padlástér felé is jelentős.

Pinceszint valamikor széntároló és mosoda funkciót töltött be, jelen-
leg használaton kívüli tér. Mivel a pince nem használt így fűtetlen is, amit 
a földszinttől egy alulbordás vasbeton födém választ el. A födém rossz 
hőszigetelő képességének köszönhetően ez is jelentős lehűlő felület. Mi-
vel az épület helyi védettség alatt van a homlokzati falak utólagos külső 

1. ábra. Az épület utcai nézete az építéskori terven és most
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hőszigetelése szóba sem jöhet, energia megtakarítás szempontjából a 
homlokzati nyílászárók, a pince és padlásfödém valamint a fűtési rendszer 
korszerűsítése hozhat jelentősebb eredményt. A homlokzati ablakoknál 
a műemlékvédelmi hatóság állásfoglalása alapján a külső szárnyakat és 
azok osztását nem lehet módosítani. Mivel az ablakok hőszigetelő üvege-
zése a szárnyak kisebb megerősítését igényli, ez csak a belső szárnyaknál 
kivitelezhető. Az ilyen jellegű felújítás nem jár nyílászáró cserével, ezért a 
hatályos jogszabályok szerint nem építési engedély köteles. Felújítás során 
az ablakok belső szárnyai újra gyártásra kerülnek és hőszigetelő üveggel 
lesznek ellátva. A szárnyak eredeti osztása valódi és álosztásokkal meg-
marad, így megjelenése nem fog eltérni az eredetitől. Az új szárny és a 
tokszerkezet közötti légzárás biztosítása érdekében a tok belső felületének 
javítása, szükség esetén kiegészítése válhat szükségessé. A megmaradó 
külső szárnyaknál a szárny és a tok csatlakozásánál légáteresztő szerel-
vényeket kell beépíteni, amik biztosítják a légmozgást és ezzel elkerülhető 
a téli páralecsapódás, valamint nyáron a külső üvegréteg kiszellőztetett ár-
nyékolóként működik. Az új belső szárnyak festése mellett a megmaradó 
szerkezetek, szárnyak, tokok felületének felújítása, javítása, csiszolása és 
festése is szükséges.

Padlásfödém hőszigetelő képességének javítására 2×8 cm-es kasíro-
zott ásványgyapot paplan kerül beépítésre. A Padlás jelenleg nem beépí-
tett, használaton kívüli. A későbbi hasznosítás esetleges tetőtér beépítés 
miatt lett betervezve a hőszigetelő-paplan terítés, ami később könnyen 
visszabontható és a tetőtér beépítésnél is újból felhasználható. Mivel a hő-
szigetelés nem járható felületet ad a tetőszerkezet főállásainál lévő kötőge-
rendákra támaszkodó három soros pallóból készülő járófelületek elkészí-
tése szükséges. A pincefödém utólagos hőszigetelésére 6 cm vastagságú 
polisztirolhab borítás lett tervezve, amit az alulbordás vasbeton födém alsó 
felületére kell ragasztani. A pinceszint későbbi hasznosítása (fűtése) ese-
tén a beépített hőszigetelés visszabontható.”

A továbbiakban terjedelmi okok miatt főként a folyamat energetikai vo-
natkozásait mutatjuk be és csak ott érintünk más területeket, ahol ezt az 
érthetőség feltétlenül szükségessé teszi.

Energetikai felmérési adatok

Fogyasztási adatok
A felmérésnek minden lényeges körülményre ki kell terjedni, ami befolyá-
solja a létesítmény energia fogyasztását. Elsőként az energiafogyasztá-
si adatok felmérése szükséges, lehetőleg havi bontásban és a számlák 
alapján, mert a továbbiakban miden számítás erre épül és ehhez mérhető. 
Célszerű felmérni nemcsak a fűtési energia, hanem egyúttal az áram és 
a vízfogyasztás adatait is, minimálisan 2 évre visszamenőleg, mert ezek 
elemzése során számos információ kinyerhető az épület fogyasztási szo-
kásaira és az üzemeltetés minőségére vonatkozóan. 

E célból az intézmény 2009. és 2010. évi adatai kerültek begyűjtésre.
Megjegyzés: A hőfokhíd adata utólagosan került a felmérésbe az eredmény 
hitelesítése érdekében, azok a projekt tervezésekor nem álltak rendelke-
zésre. A feltüntetett adat 19 °C belső hőmérsékletre és 212 fűtési napra 
vonatkozik (október 1.-április 30. között). A számítások és a tervezés az 
irodalmi hőfokhíd adatokkal2 történtek.

Épületek felmérése
Az épületek felmérése során fontos az épület szerkezetének, anyagának, 
rétegrendjének, homlokzati elemeinek (falak, födémek, tetőszerkezet, nyí-
lászárok és azok állapotának), tájolásának, méreteinek és belső funkciók 
szerinti megosztottságának pontos rögzítése. 

2   Bausoft: Az új épületenergetikai szabályozás (2006. december)

Épületgépészeti rendszer felmérése
Ez elsősorban a hőellátó rendszer feltérképezését jelenti, milyen és hány 
db. tüzelőberendezés van beépítve, mekkora ezek teljesítménye, állapota, 
milyen a rendszer hidraulikai kapcsolási sémája, van-e szabályzó rend-
szer beépítve és az hogyan működik. A felmérésnek tisztázni kell a HMV 
előállítás igényét és módját, az egyéb technológiai célú fogyasztó beren-
dezéseket (konyha, labor, mosoda stb.) a beépített szellőzések meglétét 
és működési módját és a hőelosztó hálózat és a szakaszoló és szabályzó 
szerelvények meglétét és állapotát. 

Használati jellemzők és az üzemeltetés egyéb tényezőinek 
felmérése
Használati jellemzők alatt értünk mindent, ami a beépített technikai be-
rendezések üzemi- és üzemeltetési körülményeit meghatározza, például 
a létesítményben tartózkodók létszámát, ott tartózkodásuk időtartamát, 
hőmérséklet és egyéb komfort igényét. Szükséges továbbá felmérni az 
üzemeltetés munkaerő, karbantartás és javítási ráfordítások költségeit is.

A felmérési adatok projektté válása
Mindezen adatok felmérése után ezek elemzését követően alakul ki az 
Energetikai tanácsadó cégben az a kép, amikor a Tulajdonos és a társada-
lom elvárásainak eleget kívánván tenni a kor technikai lehetőségeihez mér-
ten megfogalmazhatja a továbbfejlesztés lehetséges módjait a megvaló-
sítás realitásainak és a Tulajdonos pénzügyi lehetőségeinek megfelelően. 

A cél elsősorban a létesítmény energiaigényének csökkentése elfo-
gadható megtérülési időn belül. Tehát elsősorban azt kell kimunkálni, hogy 
milyen módosításokkal és mennyi energia- és költség megtakarítást lehet 
elérni, mert kellő mennyiségű szabad felhasználású beruházási források 
híján ezek nyújtanak csak lehetőséget a finanszírozási hitel visszafizetésé-
re. Ennek során kerülnek górcső alá az épület szerkezeti anyagai, a beépí-
tett berendezések és azok kiegészítő elemei, az energia ellátó rendszer és 
annak mérete, alternatív lehetőségek figyelembe vétele, vagy az üzemelte-
téssel járó járulékos költségek csökkentési lehetősége.

A legtöbb esetben van lehetőség az épület hőszigetelő képességé-
nek javítására, energiahatékonyabb, jobb hatásfokú tüzelőberendezések 
beépítésére, a szabályzórendszerek korszerűsítésére. A 7/2006 TNM ren-
delet nagyobb mérvű épületgépészeti felújítások esetében előírja az épü-
letszerkezet felülvizsgálatát is a benne foglalt követelmények teljesítése 
érdekében. Esetünkben megkötés volt, hogy az épület homlokzata a városi 
védelem miatt nem módosítható, így a szerkezeti javítások elsősorban a 
pince és padlásfödémek, valamint a nyílászárók és a hőellátó rendszer 
(kazánok, hőközpont) korszerűsítésére korlátozódhattak, ami hagyott ten-
nivalót a jövőt illetően.

Valamennyi számítást két síkon kell elvégezni, az egyik sík a jelenle-
gi állapot szerinti épületenergetikai számítás, amit ha jól paraméterezünk, 
akkor a kapott eredményeket megerősítik a felmért fogyasztási adatok. Az 
elméleti számítás és a tényleges fogyasztások eltérésének minimalizálása 
valószínűsíti az alapfeltevés helyességet és ily módon megbízható alapot 
nyújt a második síkon tervezett változtatások energetikai következménye-
inek kimunkálásához.

Hőfokhíd_19oC_212 Gáz 
(Nm3)

Víz 
(m3)

Áram 
(kWh)

Áram almérő 
(Irodai szin-
tek) (kWh)

2009 2881,7 22 218 306 28 030 15 023

2010 3029,1 28 916 508 69 672 46 707

2. ábra. Épület alaprajzi elrendezése
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A másik sík – amin a jövendő állapot kerül modellezésre – lehet meg-
tervezni az elérni kívánt eredményt a héjszerkezeti rétegrendek, a tüzelő-
berendezések hatásfokának, kihasználtságának, szabályozottságának és 
egyéb jellemzők módosításával, valamint ezek megvalósítási költségeinek 
becslésével, majd a költségek pontosításával. Fentiek alapján a Tulajdo-
nossal történő folyamatos konzultáció és néhány módosítás során kialakul 
a projekt végleges műszaki tartalma és költségei. A Létesítmény esetében 
a két állapot energetikai számítása WinWatt programmal készült, ami egy-
ben az épület átalakítás előtti és utáni állapotának energetikai tanúsítása 
(Energia Tanúsítvány) is.
                   

Ennek végső formája az egyes területekre tervezett beruházások költ-
ségvetése, ami esetünkben a következő értékeken rögzült:

Pince, padlás födém hőszigetelés:    3 847 511 Ft + Áfa
Fűtés rekonstrukció:                     16 577 796 Ft + Áfa
Nyílászáró(előirányzat):               33 588 948 Ft + Áfa

Mindezek Tulajdonos általi döntésre előkészített változata a Megvaló-
síthatósági tanulmány, ami gazdasági és egyéb keretfeltételek (pl. KEOP 
pályázat) közé helyezve nyújtja a megvalósítás lehetőségét.

A tervezett projekt két ütemben kerül megvalósításra, 2011-ben és 
2012-ben. Az első ütemben a padlás és a pince födém hőszigetelése és a 
fűtési rekonstrukció, míg a második évben a nyílászárók felújítása történik 
meg. A programot az Európai Unió a pályázat készítésének időpontjában 
érvényes árfolyamon átszámítva 42 557 076 Ft-al támogatja a 2027-ben 
lejáró finanszírozási megállapodás értelmében. A pályázat készítés és az 
abból történő finanszírozás – noha ez a lehetőség a források szűkössége 
miatt kezd egyre megkerülhetetlenebbé válni – folyamatának ismertetését, 
annak feltétel rendszerét terjedelmi okok miatt nem ismertetjük, bár az ez-
zel foglalkozni kezdőknek és haladóknak egyaránt szolgálna tanulsággal a 
folyamatot már sikeresen lebonyolítók tapasztalatainak ismertetése.

Mint azt a korábbiakban már említettük, a pályáztatás és a megvalósí-
tás feladatainak összetettsége a különféle területen dolgozó szakemberek 
összehangolt munkáját igényli. Az intézményben eltervezett projekt végre-
hajtásában az egyes feladatokat az alábbi cégek látták el:

Energetikai tanácsadó:  KÉSZ Energy munkacsoport
Gépész tervező:  KMS Mérnökiroda Kft.
Építész tervező: Medeca Bt.
Beruházó:   Gutenberg 25 Kft.
Kivitelező:   Ferroépszer Kft, Sebéptech Kft.
Üzemeltető:  Gutenberg 25 Kft. 
Monitoring:   KÉSZ Energy munkacsoport

Az eltervezett beruházások energetikai eredményei
Mivel a beruházás 2. üteme még nem valósult meg, a Virtuális Erőmű Prog-
ramban (VEP) figyelembe vehető eredmény most csak részleges lehet, ami 
az első ütemben elvégzett munkákkal elért energiamegtakarításból számít-
ható ki. Az energiamegtakarítás kiszámítását alapvetően az átalakítás előtti 
és utáni állapotok enegiafelhasználásának különbsége adja, azonban nem 
szabad elfelejteni, hogy mindkét adat eltérő időjárási körülmények köze-
pette alakult ki. Hogy az ebből adódó hibákat kikerüljük, így a különbözetet 

az időszakok átlagos egységnyi hőfokhídra eső energiafogyasztásaiból 
számítjuk, amit az adott terület 20 éves átlagos hőfokhídjának értékére 
extrapolálunk. 

Ennek számításához térjünk vissza a megelőző évek és az 1. ütem be-
fejezését követő időszak fogyasztásaihoz. Tájékoztatásul közöljük a pályá-
zathoz készített energia tanúsítvány alapján számított jelenlegi és jövőben 
energiafelhasználásokat is. 

Fentiek alapján az eddig végzett felújítás részeredményeként 78 MWh fű-
tési energia megtakarítás igazolható. Ennek alapján a VEP szempontjából 
elfogadható villamos teljesítménycsökkenés az alábbi módon számítható:

PVEP= QVE × η / τCS = (78 MWh × 50%) : 6000 h = 6,5 kW
ahol:
PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökkenés,
QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia megtakarítás,
η – átlagos erőművi hatásfok
τCS – erőművi éves csúcsidei üzemóraszám

A kapott adatokból látható, hogy az előzetes energetikai számítások a 
kezdeti állapotot tekintve kissé távol álltak a valóságos fogyasztástól, ami 
jelent némi – most még kezelhető – kockázatot a várt végeredményt ille-
tően. 

Köszönetnyilvánítás
A cikk elkészítéséhez pótolhatatlan segítséget nyújtottak a KÉSZ Energy 
munkacsoport és a Gutenberg 25 Kft. munkatársai, amiért köszönet illeti 
Szilágyi Tiboldot és munkatársait, valamint a projekt sikeres megvalósítá-
sában közreműködőket.

4. ábra. A kazánházi rendszer felújítás előtt és után
Energetikai minőség szerinti besorolás Energetikai minőség szerinti besorolás
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3. ábra. Az épület energetikai adatai és minősítése átalakítás előtt és után

Épület fűtés nettó 
hőenergia igénye 
(kWh/m2a):

     204,37 107,89
Hőfokhíd_19°C

_212 nap°C
Gáz 

(Nm3)
Fajlagos 
energia 

igény (Nm3/
nap°C)

Számított 
gázfogyasz-

tás (Nm3) 
(Energia 

tanúsítvány 
szerint)

Átalakítás előtt

2009 2881,7 22 218 8,65 42 566

2010 3029,1 28 916

Átalakítás után

2011.10.01.-
2012.04.30.

2 883,12 16 805 5,82

Megtakarítás egy 
átlagos évre az 2. 
ütem előtt

2921,4 8268 8,65-5,82=
2,83

Energiamegtakarítás 
a 2. ütem előtt

78 MWh

A 2. ütem 
végrehajtása után

22 471

Megtakarítás a 
2. ütem végrehajtása 
után

? 20 095

Energiamegtaka-
rítás a 2. ütem 
végrehajtása után

? 190 MWh
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Energia indikátorok 
Dr. Molnár László 

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A kormányok, politikusok, a piac szereplői, befektetők, gazdasági elemzők és 
az állampolgárok is szeretnék tudni, hogyan fejlődik országuk, régiójuk, tágabb 
politikai egységük, esetünkben az Európai Unió. A politikából jól ismert kifeje-
zések – nagy siker, robosztus növekedés, megoldottuk a válságot – kevésnek 
bizonyulnak a tárgyilagos elemzéshez. Ha tényleg meg akarjuk tudni, hol is 
tartunk a gazdaság, az energetika területén saját magunkhoz, szűkebb környe-
zetünkhöz, illetve a fejlett országokhoz képest, ha elemezni akarjuk, hogy az el-
költött sok ezer milliárd Ft EU támogatás és a hazai programok milliárdjai milyen 
eredményekhez vezettek pl. az energiahatékonyság, az energiafüggőség vagy 
a CO2 kibocsátások terén, akkor a gazdasági- és energia-indikátorok segítsé-
gével tudunk pontos választ adni. A nagy nemzetközi szervezetek – az ENSZ 
(UNECE), a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) és a Nemzetközi Atomener-
gia Ügynökség (IAEA) – ezt az igazságot már 15-20 évvel ezelőtt felismerték, 
és összeállították indikátoraikat, majd egymás között egyeztették őket. Ehhez a 
csapathoz csatlakozott az Eurostat és az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
(EEA). Mára már egységes, a nemzetközi összehasonlítást lehetővé tevő indi-
kátor rendszerek vannak, melyek segítségével bármely ország makrogazdasá-
gi, szociális, energetikai, környezetvédelmi és fenntarthatósági helyzete – és az 
idősorok segítségével a helyzet alakulása (fejlődése vagy hanyatlása) leírható.

Nézzük meg, hogy az indikátor fogalmát hogyan definiálja a szakma: Egy 
indikátor egy paraméter, melyet más paraméterekből számítunk ki, és melynek 
jelentősége, információ-tartalma nagyobb, mint a közvetlenül mért paramétere-
ké. Az indikátorok többségét két független paraméter hányadosaként fogalmaz-
zuk meg. Egy tipikus indikátor például az energia intenzitás, mely = egységnyi 
GDP előállításához szükséges energia, azaz energia/GDP. Ha az energia in-
tenzitás egy országban csökken, az pozitív hír. Azt gondolhatjuk, nőtt az ener-
giahatékonyság, javult az ellátás-biztonság, csökkent az importfüggőség. De 
könnyen előfordulhat, hogy az energia intenzitás csak a GDP gyors növekedése 
vagy az ipari szerkezetváltozás (kevesebb energia-intenzív, több nem-energia 
intenzív ágazat) miatt csökkent, és valójában az energiafogyasztás az adott idő-
szakban nőtt, csak lassabban, mint a GDP. Ezért komplex elemzésekre van 
szükség, a folyamatok mögött lévő tények ismerete is fontos. Ehhez részletes 
energiastatisztikára és energia-mérlegre van szükség, amely sok országban 
nem áll rendelkezésre, de az IEA és az EU tagállamokban igen, így a Magyaror-
szági gazdasági-energetikai folyamatok elemzésének nincs akadálya.

Az 1. táblázatban tekintsük át röviden a legfontosabb gazdasági-energeti-
kai indikátorokat:

A gazdasági indikátorok mellett léteznek még szociális energia indikátorok: 
az egyenlőségi indikátor (az energia elérhetőségét, megfizethetőségét, és a 
különböző jövedelem-csoportok energia mixét mutatja), egészségügyi indikátor 
(az energiatermelés okozta baleseteket-haláleseteket gyűjti) és ellátás-bizton-
sági indikátorok, melyek a hazai termelési adatokat, stratégiai készleteket és az 
importot mutatják. „Elterjedt nézet, hogy a statisztikák többsége hamis adatokra 
épül. Jómagam ezzel nem értek egyet, a statisztikusok elkötelezett, becsületes 
emberek, az általuk kiszámolt adatok korrektek. A legtöbb statisztikai manipulá-
ció az adatok hamis értelmezésére épül. Pl. egy ország gazdasági helyzetét le 
lehet írni 6-8 fő indikátorral. Elég, ha a politikus ebből csak a 2-3 pozitív mutatót 
emlegeti – és hallgat a többi negatív eredményről – és máris elérte célját, jónak 
mutatja be a nehéz helyzetben lévő gazdaságot. Elterjedt trükk a mértékegysé-
gek „helyes” megválasztása. Pl. a nyersolajat hordóban vagy ezer tonnában ad-
ják meg, míg a bio-üzemanyagokat literben, ezáltal ezerszer-milliószor nagyobb 
számokat mutatva, így bizonyítják a bio-termékek óriási elterjedtségét. Hasonló 
történik akkor is, amikor a 2000 MW-os Paksról írják, 2000 MW szélerőművel 
kiváltható. (A szélerőmű kapacitás értéke ötöde-hatoda az atomerőműének.)

Végezetül nézzük meg, hogyan alakul a magyar GDP %-os növekedése 
2006-2013 között. 

Ez az idősor alapján úgy látszik, hogy volt egy rossz évünk, de egyébként 
az ország gyarapodik. Ha azonban a bázis nem az előző év, hanem 2006 eleje, 
akkor mást látunk: vagyis sajnos 2006-2013 között az ország gazdasága nem 
nőtt, elvesztettünk 8 évet. Az MNB és két másik gazdasági kutató intézet adata-
ival számolva 3%-os zsugorodást tapasztalhatunk.

Gazdasági indikátorok – Energia termelés és felhasználás

Terület Energia indikátor Komponensek*

Energia fel-
használás

ECO1 Egy főre eső energia-
fogyasztás

Energia felhasználási és 
népességi adatok

Termelé-
kenység

ECO2 Egységnyi GDP-re 
eső energiafogyasztás

Energia felhasználási és 
népességi adatok

Ellátási 
hatékonyság

ECO3 Az energia átalakítás 
és elosztás hatásfoka

Az energia-termelés, szállí-
tás és elosztás veszteségei

Termelés
ECO4 Kitermelhető készlet/

termelés ráta
Készlet és energiatermelési 
adatok

ECO5 Valószínű készlet/
termelés ráta

Készlet és energiatermelési 
adatok

Végső 
felhasználás

ECO6 Ipari energia intenzi-
tások

Ipari energiafogyasztási 
adatok + hozzáadott értékek

ECO7 Mezőgazdasági 
intenzitások

Mezőgazdasági 
energiafogyasztási adatok 
+ hozzáadott értékek

ECO8 Szolgáltatási és 
kereskedelmi intenzi-
tások

Szolgáltatási és kereskedelmi 
energiafogyasztási adatok 
+ hozzáadott értékek

ECO9 Háztartási intenzitás Háztartási energiafogyasztási 
adatok + háztartások száma, 
alapterülete, lakosok és 
készülékek száma

ECO10 Energia-mix, 
villamosenergia mix

Energia fogyasztás a személy 
és -áruszállításban + utas 
km, ill. tonna km szállítási 
módonként

Diverzifikáció 
(tüzelőanyag 
mix)

ECO11 Energia-mix, 
villamosenergia mix

* *

ECO12 A karbonmentes 
energia aránya az 
összenergiában és a 
villamos energiában 

* *

ECO13 A megújuló 
energia aránya az 
összenergiában és a 
villamos energiában

* *

Árak ECO14 Végső energia árak 
tüzelő-anyagonként 
és szektoronként 

* *

* A komponensek részletes ismertetését hely hiányában mellőztük 
** A komponens ismertetését mellőztük

1. táblázat. Gazdasági indikátorok

2. táblázat. A magyar GDP %-os növekedése (*kormányzati előrejelzés)

3. táblázat. A magyar GDP kumulált alakulása 2006-2013 között

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

4,20 1,10 0,40 -6,50 1,20 1,70 0,10 1,60

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012* 2013*

100,00 101,10 101,50 94,91 96,05 97,68 97,78 99,34
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Termálvízzel fűtik a Fővárosi Állat- és Növénykertet  
2012. június 18-án ünnepélyes keretek között adták át a Széchényi Fürdő 
termálvizének hőjét a Fővárosi Állat- és Növénykert épületeinek fűtésére 
hasznosító rendszert. A Környezet és Energia Operatív Program kereté-
ben, annak támogatásában megvalósult rendszer egyike azon sikeres pro-
jekteknek, amelyet a Főváros és cégeinek korábbi vezetői kezdeményez-
tek és az új vezetés alatt határidőre befejeztek. 

Az új hőellátó rendszert, – ünnepi beszéd kiséretében – H. Kovács 
Judit a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség Regionális Fejlesztési Operatív 
Programok Irányító Hatóság főigazgatója, Tarlós István főpolgármester úr 
képviseletében dr. Szeneczey Balázs a főpolgármesteri kabinet 
vezetője, Fekete Csaba a FŐTÁV Zrt. vezérigazgatója és Szőke 
László a Budapest Gyógyfürdői Zrt. vezérigazgatója és Prof. Dr. 
Persányi Miklós a Fővárosi Állat- és Növénykert főigazgatója adta 
át.

Az Állatkert Régi Elefántházánál tartott megnyitón Zsigmond 
Vince projektmenedzser az új rendszer környezetvédelmi hasznát 
azzal szemléltette, hogy évente 100 ázsiai elefántbika súlyával meg-
egyező CO2 kibocsátás csökkenést eredményez (1 ázsiai elefántbi-
ka súlya 5 tonna). Az ünnepélyes átadás alkalmából készített ismer-
tető az alábbiak szerint foglalja össze a projekt előnyeit:

Miért jó az új, geotermikus rendszer?
◊ A Fővárosi Állat és Növénykert 26 épületének fűtését – köztük a Pál-

maházat és a Varázshegyet is – az eddigi, kizárólag gázkazánokkal 
történő fűtés helyett részben geotermikus energiával oldja meg. Az 
év enyhébb időszakaiban a tervezett rendszer teljes mértékben ki-
váltja a fosszilis energiahordozó használatát, így az Intézmény gaz-
daságosabb és környezettudatosabb üzemeltetésre tér át.

◊ A kitermelt termálvíz gyógyhatását továbbra is a Széchenyi Fürdő, 
hőenergiáját mostantól a Fürdő és az Állatkert közösen hasznosítja. 

A termálvíz nem hagyja el a Fürdő területét, ún. hőcserélést követően 
egy, a föld alatt haladó, kb. 3,5 km-es vezetékpáron át a hőt az Állat-
kerti objektumokba melegvíz közvetíti. A 14 hőközpontot számítógé-
pes rendszeren keresztül felügyelik és szabályozzák.

◊ Az Állatkert fűtési hőigényének mintegy 40%-át (8000 GJ/év) mos-
tantól a Széchenyi Fürdő geotermikus hulladékhőjéből látjuk el. Az 
Állatkert földgáz-fogyasztása átlagos időjárás esetén ezzel az eddigi 
(közel 1 000 000 m3/év) 60%-ára esik vissza.

◊ Költség-hatékony rendszer épült ki, amelynek megvalósításával  az 
Állatkert jelentős, a Széchenyi Fürdő pedig – a kisebb 
kényszerhűtési szükséglet miatt – számottevő üzemel-
tetési költség-megtakarítást tud elérni.
◊  Az Állatkert a fejlesztéssel környezetvédelmi és 
fenntarthatósági szempontokat érvényesít: a csökkenő 
fosszilis energiahordozó-felhasználás révén az üveg-
házhatást okozó CO2 kibocsátás évente 500 tonnával 
– azaz 100 ázsiai elefántbika tömegével – csökken, és 
ezzel arányosan csökken a mérgező-gáz (NOx, CO 
stb.) kibocsátás is.
◊   A fejlesztés révén az Állatkert hőellátása „két lábra 
áll”, amely nagyban növeli a nagy értékű állat- és nö-
vénygyűjtemény ellátási biztonságát.

◊ A nemzetközi szinten is példaértékű fejlesztés három, Budapest Fő-
város tulajdonában álló cég (Budapest Gyógyfürdői és Hévizei Zrt. és 
a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.), illetve intézmény (Fővárosi Állat- 
és Növénykert) együttműködésében valósult meg, és a továbbiakban 
mindhárom fél előnyére működik. Számos közvetlen és közvetett 
hatása, köztük. környezetvédelmi, költségtakarékossági, környezet-
tudatosságot emelő stb. által azonban valójában a fővárosi embere-
ket, illetve az egész nemzetet szolgálja.”

Az átadók a sikeres megvalósításra termálvízzel koccintottak. 
(A képen balról jobbra Persányi Miklós, H. Kovács Judit, dr. Szeneczey Balázs, Fekete Csaba, Szőke László és Zsigmond Vince) 

TÜZELÉSTECHNIKA 2012 – 44. IPARI SZEMINÁRIUM
2012. november 7.
Dunaújváros, Klub Hotel
Jelentkezés: TÜKI Tüzeléstechnikai Kutató és Fejlesztő Zrt. – ETE Miskolci Szervezet, 
3515 Miskolc-Egyetemváros Pf. 3.
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Gábor Dénes-díj 2012 

Megújulók hasznosítása és infrastruktúrafejlesztés 
az Energia Tanács napirendjén 

A korábbi évekhez hasonlóan, ez évben is meghirdetésre kerül a Gá-
bor Dénes-díj, mely a civil szféra egyik legnevesebb műszaki alkotói 
elismerése ma Magyarországon. A díjjal ezévtől már nemcsak a hazai 
műszaki és természettudományi felsőoktatás képviselőit, a jelentősebb 
ágazatok, illetve iparágak (energetika, távközlés/információs technoló-
giák, gépipar/járműipar, számítástechnika, biotechnológia/gyógyszer-
ipar, mezőgazdaság/környezetvédelem stb.) kutató-fejlesztő szakem-
bereit kívánjuk elismerni és további alkotó munkára ösztönözni, hanem 
első ízben a határainkon túl élő magyar származású szakembereket is, 
akik a villamosenergia-ipar területén, illetve az ezzel szimbiózisban lévő 
diszciplinákban az elmúlt 5 évben, kiemelkedően eredményes mérnö-
ki munkát folytattak, illetve kiemelkedő kutatói teljesítményt nyújtottak, 
vagy eredeti felfedezést tettek. Ennek értelmében 2012. decemberé-
ben, Gábor Dénes munkásságának és humanista gondolkodásmód-
jának szellemében, ismét ünnepélyes keretek között a megszokottnál 
több kategóriában kerül átadásra a pénzdíjjal is járó elismerés. A felter-
jesztési felhívás és az egyes kategóriákra vonatkozó kiírások, valamint 
háttéranyagok a http://www.novofer.hu/alapitvany/tartalom/menu/76 
weboldalon érhetőek el.

A felterjesztések leadási határideje: 2012. október 10.

A NOVOFER Alapítvány Kuratóriuma kéri a gazdasági tevékenysé-
get folytató társaságok, a kutatással, fejlesztéssel, oktatással foglalkozó 
intézmények, a kamarák, a műszaki és természet-tudományi egyesüle-
tek, a szakmai vagy érdekvédelmi szervezetek ill. szövetségek vezetőit 
továbbá a Gábor Dénes-díjjal korábban kitüntetett szakembereket, hogy 
jelöljék GÁBOR DÉNES-díjra azokat az általuk szakmailag ismert, krea-
tív, innovatív, jelenleg is tevékeny, az innovációt aktívan művelő (kutató, 
fejlesztő, feltaláló, műszaki-gazdasági vezető) szakembereket, akik a 
műszaki szakterületen:      

•  kiemelkedő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet foly-
tatnak,      

•  jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, konkrét 
tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre,     

•  megvalósult tudományos, kutatási-fejlesztési, innovatív tevé-
kenységükkel hozzájárultak a környezeti értékek megőrzéséhez, 
a fenntartható fejlődéshez,      

•  személyes közreműködésükkel megalapozták és fenntartották 
intézményük innovációs készségét és képességét.

Dr. Gyulai József, a kuratórium elnöke   
Bárány Emese, sajtómunkatárs

Az uniós Megújuló Energia Stratégiáról és a transzeurópai 
energiainfrastruktúráról folytattak irányadó vitát a tagálla-
mi küldöttségek az uniós Energia Tanács informális ülésén 
2012. szeptember 17-én, Nicosiában. A Holoda Attila helyettes 
államtitkár vezette magyar delegáció korábbi módosítási ja-
vaslatait fenntartva összességében mindkét kezdeményezést 
támogatta.  

Az Európai Bizottság korábbi közleménye szerint a megújuló ener-
gia hasznosításával növelhető az energiabiztonság, csökkenthető 
az üvegházhatású gázok kibocsátása, és már rövid távon jelentős 
gazdaságélénkítő és foglalkoztatás-növelő hatás érhető el. A Meg-
újuló Energia Stratégia a 2020-as kötelező cél teljesülésével szá-
molva a későbbi időszak lehetséges intézkedéseit fejti ki a megúju-
lók piaci integrálása érdekében.

A tervezet a jelenlegi támogatási rendszer felülvizsgálatát ja-
vasolja, kiemelt hangsúlyt fektetve a kutatás-fejlesztésre, a belső 
energiapiac és a szomszédos kapcsolatok továbbfejlesztésére. A 
következtetéseket több őszi tárgyalási forduló után idén december-
ben fogadhatja el az Energia Tanács. A találkozón képviselt nemzeti 
álláspont szerint Magyarország is fontosnak tartja a megújuló ener-
giaforrások hálózati és piaci integrációját. A 2020 utáni megújuló be-
ruházások kereteinek előkészítése a kiszámítható piaci környezet 
és a befektetői biztonság garantálása miatt is időszerű.

Holoda Attila hozzászólásában aláhúzta: Magyarország alap-
vető igénye az energiamix meghatározásának nemzeti hatáskör-
ben tartása, hiszen a különböző energiaforrások hasznosításának 
és a megújuló arányok kiszámításának a helyi sajátosságokhoz, 
adottságokhoz és preferenciákhoz kell igazodnia. Az Európai Unió 
akkor jár el ésszerűen, ha nyitott marad más karbonmentes tech-
nológiák irányába is. Az infrastruktúra rendelettervezet célja, hogy 
elősegítse az egységes belső energiapiac megvalósítását, elhá-
rítsa a megvalósításához szükséges beruházások előtt álló aka-
dályokat.

Az elöregedett európai energiarendszerek korszerűsítéséhez 
a Bizottság becslése szerint mintegy 1000 milliárd euró összegű 
beruházásra van szükség 2020-ig. A javaslat 9 stratégiai energia-
folyosót határoz meg, 3 prioritást élvező, horizontális célt rögzít (in-
telligens hálózatok telepítése, villamos energia „autópálya”, határon 
átnyúló CO2 hálózatok fejlesztése). Az intézkedéseknek a már elfo-
gadott szabályozás megfelelő végrehajtását, a valóban indokolt be-
fektetések ösztönzését és a fogyasztók motiválását, védelmét kell 
célozniuk. A magyar delegáció egyebek mellett azt javasolta, hogy 
az uniós finanszírozás lehetőségét a régi és új tagállamok közötti 
kohézió erősítése érdekében a nagyprojektek széles köre számára 
hagyja nyitva a jogszabály.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, 
Kommunikációs Főosztály)
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10 éves az Energetikai Szakkollégium 
Az energetika területén működő vállalatok vezetőinek, szakembere-
inek, az energetika iránt érdeklődőknek, illetőleg a szakiránnyal még 
csak tanulmányok szintjén foglalkozóknak egyaránt közös érdeke, hogy 
a következő mérnökgenerációk elméleti és gyakorlati szinten egyaránt 
hiteles, és a lehetőségekhez mérten teljes képpel rendelkezzenek e 
sokrétű és szerteágazó tudományterület múltjáról, jelenéről és a jövő-
beni fejlődési lehetőségeiről. Mindezt elősegítendő, kiemelkedően fon-
tos az elméleti és gyakorlati tudás összekapcsolódásának elősegítése, 
az ipar és az egyetemek közötti kommunikáció javításának, partner-
kapcsolatok létrejöttének támogatása. Ezen gondolatok megvalósítását 
tűzte ki céljául az Energetikai Szakkollégium (ESZK).

Az Energetikai Szakkollégium 2002. október 17-én alakult, az 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE), a Magyar Elektro-
technikai Egyesület (MEE) és a Magyar Energetikai Társaság (MET) 
támogatásával, gépész- és villamosmérnök hallgatók, illetve egyetemi 
oktatóik együttműködésében.

Az Energetikai Szakkollégium a kitűzött céloknak és elvárásoknak 
megfelelve immár 10 éve szervez heti rendszerességgel előadásokat, 
fórumokat, üzemlátogatásokat, melyeken lehetőséget nyújt az érdek-
lődőknek az egyetemi, főiskolai tananyagot meghaladó ismeretanyag 
megszerzésére, illetőleg tapasztalt, gyakorló szakemberek álláspontja-
inak megismerésére. Szakmailag elismert előadók kapnak meghívást 
a hallgatók körébe, így a hallgatóknak lehetősége nyílik folyamatosan 
lépést tartani a technikai fejlesztésekkel és gazdasági aktualitásokkal.

Az alapítás után 10 évvel a szakkollégium aktív tagjaiként sze-
retnénk méltó módonmegemlékezni az Energetikai Szakkollégium 10 
éves fennállásáról, elért eredményeiről, ezért 2012. október 17-én egy 
jubileumi konferenciát szervezünk, amelyre az Energiagazdálkodás 
szakfolyóirat olvasóit is tiszteletel meghívjuk. 

A Jubileumi Konferenciáról további információt a honlapunkon a 
www.eszk.org/jubileum címen olvashatnak. A konferencián való rész-
vétel ingyenes, azonban előzetes regisztrációhoz kötött, előzetesen 
regisztrálni ajubileum@eszk.orgcímen lehet.

Vörös Csaba, az Energetikai Szakkollégium elnöke

A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara, a MMK Energetika Tagozat, az 
MMK Elektrotechnikai Tagozat, az MMK Épületgépészeti Tagozat, az Energeti-
kai Szakkollégium, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék, a BME 
Épületenergetikai és Épületgépészeti Tanszék, a BME Épületgépészeti és Gé-
pészeti Eljárástechnika Tanszék, valamint a BME Villamos Energetika Tanszék 
képviselői a műszaki felsőoktatás minőségi és gyakorlati fejlesztésének segíté-
se érdekében - a Magyar Mérnöki Kamara eddigi képzési formáihoz illesztve – a 
BPMK gondozásában, ún. „Mérnökiskolát” alapítottak. 

A „Mérnökiskola” a 2012/13 tanévben az energetika szakterületen kezdi 
működését, de az alapítók szándéka, hogy az oktatást a tapasztalatok felhasz-
nálásával az MMK tagjai által képviselt mérnöki tudományok teljes területére 
kiterjesszék.

Az alapítók a „Mérnökiskola” szerepét abban látják, hogy az egyetemi 
hallgatók részére a gyakorló feladatok meghatározásának eddigi gyakorlatát 
kiegészítve és tovább fejlesztve megjelenjen egy szélesebb kínálat. A jövőben 
a Mérnöki Kamara www.mernokiskola.hu honlapján a gyakorló mérnökök is 

kínálnak a Tanszékekkel egyeztetve hallgatói tervezési, önálló laboratóriumi, 
szakdolgozat, diplomaterv, TDK és kutatási feladat témákat, illetve a Tanszé-
kek is javasolnak a kutatási eredményeik gyakorlati felhasználását, elősegítő 
együttműködést.

A”Mérnökiskola” keretében végzett feladatok összefoglalója a MMK hon-
lapján is közzétételre kerül. A „Mérnökiskola” működtetését az alapítók által 
delegált tagokból álló igazgatóság irányítja. Az alapító igazgatóság feladata az 
iskola megindítása, működésének szervezése, a tapasztalatok összegyűjtése, 
félévenkénti értékelése és közzététele. Pozitív tapasztalatok esetében a tapasz-
talatok felhasználásával a Mérnökiskola kiterjesztése a mérnöki tudományok 
további területeire. A szervezési feladatokat az alapítókkal együttműködve a 
BPMK titkársága látja el.

Ezúton is felhívjuk a MMK tagjait, hogy feladatok kiírásával és a hallgatók 
konzultálásával járuljanak hozzá a mérnökiskola sikeres működtetéséhez, ta-
pasztalataik átadásával, a felhalmozott mérnöki tudásuk átmentéséhez.

Kassai Ferenc, a BPMK elnöke

Az Energetikai Szakkollégium tervezett programjai a 
2012/2013-as tanév őszi félévében

2012. szeptember 13. Kína: Világelső energetiká-
ban is!

Kimpián Aladár

2012. szeptember 17. ÜZEMLÁTOGATÁS Paksi Atomerőmű

2012. október 2. ÜZEMLÁTOGATÁS Csepeli Transzformá-
tor Gyár

2012. október 4. A paksi rekuperációs 
vízerőműben rejlő 
lehetőségek

Palotás Ferenc, MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt.

2012. október 12-13. ÜZEMLÁTOGATÁS Szakmai kirándulás 
Ausztriába

2012. október 17. Jubileumi konferencia www.eszk.org/jubileum

2012. október 25. Az intenzív naptevékeny-
ség hatása a villamos-
energia-rendszerre

Prof. Dr. Horváth Tibor, 
Dr. Wesztergom Viktor

2012. október 31. ÜZEMLÁTOGATÁS Mátrai Erőmű

2012. november 8. A gazdasági válság hatása 
a megújuló energiaforrások 
alkalmazására

Előadó felkérés alatt

2012. november 15. Hogyan tovább Nabucco 
projekt?

Előadó felkérés alatt

2012. november 22. Az európai nukleáris 
energetika Fukushima után 
1,5 évvel

Bajsz József,
MVM Paksi Atomerőmű 

Zrt.

2012. november 30. ÜZEMLÁTOGATÁS Budapesti metró 
műszaki infrastruk-

túrája

Az előadások helyszíne, időpontja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem

Q épület BF12-es terem, 18:00
Bővebb információ a www.eszk.org honlapon olvasható.

A programváltozás jogát fenntartjuk.

„Mérnökiskola”  
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Üzemanyag 2050, a hajtóanyagok jövője, a jövő hajtóanyagai
Gerse Pál

gerse.pal@eszk.org

Az Energetikai Szakkollégium rendszeresen szervez nagyszabású vitafó-
rumokat, melyek keretében szakemberek segítségével igyekszik egy-egy 
témát körültekintően körbejárni. Idén egy rendkívül aktuális kérdéskört 
választottunk, a közlekedés jövőbeli energetikájának felmerülő problémá-
it. Mindenki számára érzékelhető, hogy a jelenlegi kőolajszármazékokra 
támaszkodó közlekedés hosszú távon nehezen fenntartható, ennek megfe-
lelően igyekeztünk megvizsgálni azokat a lehetőségeket, amelyek részben 
vagy egészben helyettesíthetik a mai üzemanyagokat.

A meghívott előadók az energiaipar különböző területeiről érkeztek. Dr. 
Leveles László a MOL Nyrt. Reaktor technológiai és kísérleti gyártásveze-
tője, Kovalcsik Tamás az E.ON Hungária Zrt. Vállalatfejlesztési Szakrefe-
rense és Pataki István az Innocell Kft. Ügyvezető igazgatója. Az est mode-
rátori teendőit a BME Energetikai Gépek és Rendszerek tanszék docense, 
dr. Gács Iván vállalta el. A rendezvényen részt vett nagyjából 250 érdeklődő 
túlnyomó többsége hallgató volt, bizonyítva azt, hogy a téma aktuális és a 
fiatalság számára is kiemelt jelentőséggel bír.

Dr. Gács Iván problémafelvető előadásában ismertette a közlekedés 
fontosságát, illetve jelenlegi nehézségeit. Kiemelte, hogy az üzemanyag-
árak folyamatos emelkedése és a közlekedés környezeti hatásai miatt ele-
mi érdekünk új megoldásokat keresni. A növekvő igények és korlátozott 
lehetőségek miatt eljön az idő, amikor új alapokra kell helyezni a közleke-
dési eszközök meghajtását. Ez azonban rengeteg kérdést vet fel, hiszen 
a jelen lehetőségei között nincs egyértelmű esélyes. Jelenleg benzin és 
dízelmotorok uralják a közúti közlekedést, bár akadnak hibrid járművek is, 
amelyek belsőégésű motort és villamos meghajtást egyaránt alkalmaznak. 
Véleménye szerint a következő lehetőségek állnak rendelkezésre a már 
említetteken kívül: a tisztán villamos hajtás, a bioüzemanyagok, illetve a 
hidrogén alkalmazása. 

Az előadó ismertette a különböző megoldások hatásfokait, amelyből 
kiderült, hogy jelenleg ebből a szempontból a hibridek a legjobbak. A CO2 
kibocsátás csökkentése is fontos ösztönzője a váltásnak. Villamos autók-
nál, ha csak atom- és vízerőműveket használunk a villamosenergia-terme-
lésre, akkor a CO2 kibocsátás csaknem nullára csökkenthető. Még akkor 
is előnyös, ha csak szénerőművet használunk, hiszen a szennyezés a vá-
rosoktól távol koncentráltan, illetve a légkör magasabb pontjain keletkezik. 
Az esetleges CO2 megkötés csökkenti a hatásfokot, és növeli a költsége-
ket. Mezőgazdasági eredetű motorhajtóanyagok esetében bár a CO2 kibo-
csátás jogilag nulla, gyakorlatilag nincs, vagy alig van CO2 megtakarítás. 
Ennek okai a következők: a növényeket valaminek a helyére ültetik (pl.: 
esőerdő Brazíliában); a felhasznált műtrágyáknak is van energiatartalma; 
emellett a talajművelés, betakarítás során is jut levegőbe CO2; illetve a 
technológiai energia felhasználás is jelentős. A következő vizsgált tényező 
a gazdaságosság volt. Jelenleg a villamos autók jóval olcsóbbak, azonban 
a villamos energia ár nem tartalmazza a fogyasztási adót, melyet az állam 
a közlekedési infrastruktúra fejlesztésére fordít és az üzemanyagárakba be 
van építve. Emiatt elképzelhető, hogy a villanyautók elterjedése esetén az 
adó beépülne a villamos energia árába. Hidrogén használatával kapcso-
latban két irányt különböztethetünk meg. Az egyik a belsőégésű motor, a 
másik az üzemanyagcella alkalmazása. A rossz hatásfoka miatt a belső-
égésű motorokkal már nem foglalkoznak. A vízbontás és tüzelőanyag-cella 
használatával a hidrogént vízből, villamos energia felhasználásával állítják 
elő. A villanyautóknál ismertetett feltételekkel itt is minimális lehet a CO2 
emisszió.

A továbbiakban dr. Leveles László tartott előadást, amelyben is-
mertette a MOL által jelenleg is előállított és aktív kutatási fázisban lévő 
bioüzemanyagokat. Ennek célja a CO2 kibocsátás csökkentése, hiszen a 
közlekedés az EU CO2 kibocsátásának mintegy 29%-át teszi ki. A motor-
benzinbe 2007. június 30-tól 4,4 v/v % bioalkoholt, a gázolajba 2008. ja-
nuár 1-jétől szintén 4,4% biodízelt kevernek. Röviden ismertette a jövőbeli 
lehetőségeket, köztük a Fischer-Tropsch eljárással készülő BTL-t (Biomass 
to Liquid), illetve kiemelte a biogáz, az algaolaj, továbbá a II. generációs 
bio-gázolajok fejlesztését, mint a MOL kutatási programjának fontos részét.

Kovalcsik Tamás, az E.ON vállalatfejlesztési szakreferense volt a kö-
vetkező előadó, aki elmondta, hogy a villamos autók elterjedése ugyan 
még minimális, de a piacon már megjelent verseny miatt áruk folyamatosan 
csökken. Az E.ON több ilyen autót tesztel, és terveik közt szerepel, hogy 
nemcsak Budapesten, hanem a Bécs-Budapest útvonalon is elhelyeznek 
gyorstöltőket. Jelenleg a legnagyobb probléma az akkumulátorok fejletlen-
sége, így csak városi használatra lehet biztonságosan ajánlani az autókat. 
Kovalcsik Tamás azonban reméli, hogy az akkumulátortechnika folyamatos 
fejlődésével 4-5 éven belül megjelennek a második generációs villamos 
autók és azok már alkalmasak lesznek hosszabb távolságok megtételére. 
Az E.ON addig is folyamatosan dolgozik a töltőállomás hálózat bővítésén, a 
rendszer kidolgozásán. Úgy számolnak, hogy várhatóan 2020-ban érik el a 
„piaci érettséget”, előtte azonban üzleti modellek, kereskedelmi struktúrák 
kiépítésére van szükség.

Pataki István bemutatta a hidrogén előállításához használatos hid-
rogén-oxigén ciklust, illetve a vízbontást. Elmondta, hogy szeretné meg-
cáfolni azt a tévhitet, mely szerint az autókból eltávozó vízgőz nagyban 
megemelné a levegő páratartalmát, hiszen a gáz légköri tartózkodási ideje 
nagyjából 9 nap, így a relatív páratartalom növekmény csekély. Bemutatta 
a használatos autótípusokat, töltési megoldásokat, kiemelve, hogy a fő cél 
a vízbontással történő előállítás a metán használata helyett, hiszen, ezáltal 
esélyünk van a CO2 emisszió, illetve az energiafüggőség csökkentésére, 
valamint megújuló energiaforrások használatára. Számításai szerint, ha 
minden autó hidrogénnel üzemelne, akkor nagyjából 7000 MW-al kellene 
növelni a magyarországi erőműpark beépített teljesítőképességét, amely 
egy komoly feladat lehet a jövő mérnökei számára.

A villamos autókkal kapcsolatban felmerült az akkumulátorok cseréjé-
nek gondolata. Ez a modell olyan zárt helyeken, szigetországokban mű-
ködhet, ahol az autók egy meghatározott területen mozoghatnak, hiszen 
más esetben bonyolult lenne a határokon túli elszámolás. Továbbá az au-
tógyártók versenye miatt az akkumulátorok kialakítása eltérő, így jelenleg 
nehézkes a csere megoldása.

A jelenlegi belső égésű motorokkal üzemelő autók fűtését a motor hul-
ladék hője adja. A hidrogén használatával a folyamat során hő keletkezik, 
így megoldott a fűtés, azonban a villamos autók esetében csak megfelelő 
ülésfűtéssel, ami a hatásfokot csökkenti.

Több további kérdés is elhangzott, amelyekre az előadóink megpró-
báltak kielégítő válaszokat adni. Elmondható, hogy a remek hangulatú ren-
dezvényen sikerült az üzemanyagok jövőbeli helyzetét jobban megismerni, 
azonban a közlekedés energetikájában a verseny tovább folytatódik, a re-
mény pedig él, hogy megtaláljuk a leghatékonyabb és leginkább környe-
zetbarát megoldást.

A rendezvény részletes beszámolója megtekinthető a www.eszk.org 
honlapon.
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A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vil-
lamos Energetika Tanszékén 2010 januárjában tananyag-
fejlesztő projekt indult a TÁMOP támogatásával (azonosító: 
TÁMOP-4.1.2-08/2/A/KMR-2009-0048). A projekt célja 
olyan elektronikus jegyzetek kidolgozása, amely a Tanszék 
villamosmérnöki mesterképzéseihez nyújtanak könnyen 
áttekinthető és mindenki által hozzáférhető tananyagot.
A projekt keretében 15 tárgy tananyaga újult meg, 
megkönnyítve ezzel számos hallgató tanulmányait. Az 
elektronikus jegyzetek egységes, átlátható és könnyen 
kezelhető formája megkönnyíti azok kezelését és a digi-
tális felület nyújtotta eszközök hatékony felhasználásá-
val nagy segítséget nyújt mind az oktatók, mind pedig 
a hallgatók számára. A hagyományos tananyag kiváltá-
sára készített digitális jegyzetek tartalmilag és formailag 
egyaránt megfelelnek a napjainkban egyre erőteljeseb-
ben mutatkozó, színvonalas előadások, gyakorlatok és 

laboratóriumi mérések iránti igény által meghatározott 
feltételeknek és hatékonyan hozzájárulnak a műszaki 
felsőoktatás színvonalának emeléséhez. Az újítás az 
alábbi tárgyak teljes tananyagának megújítását foglalja 
magában: Váltakozó áramú rendszerek, Villamos gépek 
elmélete és tervezése, Készülékek és szigetelések, Haj-
tásszabályozások, A megújuló energetika villamos rend-
szerei, Villamos járművek (az előbbi öt tantárgy angol 
nyelvű változata is elkészül), VER villamos készülékei és 
berendezései, Hálózati áramellátás és feszültség-minőség, 
Hálózati tranziensek, VER üzeme és irányítása, Védelmek 
és automatikák, Villamos gépek és hajtások laboratórium 
1-2., Villamosenergiarendszerek laboratórium 1-2.

Dr. Kiss István
tanszékvezető

BME Villamos Energetika Tanszék

ElEktronikus jEgyzEtEk a BME VillaMos EnErgEtika tanszékén

A projekt az Európai Unió támogatásával, 
az Európai Szociális Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
1111 Budapest, Műegyetem rkp. 3-9.
info@mail.bme.hu
www.bme.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Épületenergetikai beruházást is végez a FŐGÁZ Zrt. 
A FŐGÁZ-t gázkereskedőként megbízható 
partnerként ismerték meg az ügyfelei mind a 
szabadpiacon mind az egyetemes szolgáltatás 
területén. A több mint 150 éves tapasztalattal 
rendelkező vállalat szakértelmére immár épület-
energetikai szolgáltatóként is számíthatnak az 
ügyfelek.
2012 nyarán indítottuk el épületenergetikai üzlet-
águnkat, mellyel célunk a társasházak fűtéskorsze-
rűsítésének megvalósításával a hosszú távú partne-
ri viszony kialakítása. A konstrukció lényege, hogy a 
saját beruházásunkban vállaljuk társasházak fűtési 
és hőtermelő berendezéseinek felújítását, cseréjét, 
amelyért a társasház meghatározott időtartamra 
fix szolgáltatási díjat fizet. A szolgáltatási időszak 
alatt teljes körű garanciát vállalunk a beépített be-
rendezésekre és vállaljuk a társasházak számára 
a szakszerű üzemeltetést is. A konstrukció előnye, 
hogy az elavult fűtési és hőtermelő berendezések 
kiváltása érdekében a társasházaknak nem kell 
nagyösszegű beruházást finanszírozniuk. Emellett 
az általunk alkalmazott korszerű, energiahatékony 
berendezéseknek köszönhetően megtakarítást, 
végső soron költségcsökkenést érhetnek el, hiszen 
a hőtermelés hatásfoka – a kondenzációs megol-
dásnak köszönhetően – elérheti a 100-105%-ot, a 
korábbi 75-80%-os hatásfokhoz képest. A társasház 
számára a gázdíj kiadások csökkenéséből és a ko-

rábbi karbantartási költség elmaradásából szárma-
zó megtakarítás általában nagyobb, mint a fizeten-
dő szolgáltatási díj, így már induláskor pénz marad 
a társasháznál, miközben nem kellett beruházniuk. 
A beépített kazánok és berendezések, eszközök a 
mi tulajdonunkban maradnak a szerződési időszak 
végéig, amikor a társasház dönthet arról, hogy jel-
képes összegért megvásárolja ezeket. Amennyiben 
nem élnek ezzel az opcióval lehetőséget kínálunk 
egy új beruházás keretein belül folytatni az együtt-
működést. A Bimbó úti mintaprojektünk indulása óta 
már a XII., XIV és a XX. kerületből is több társas-
házzal kötöttünk hasonló konstrukcióval szerződést, 
ahol a beruházások várhatóan októberben fejeződ-
nek be. Számos további megkeresés is érkezett 
Budapest területéről és országos ismertséggel 
rendelkező gázkereskedőként további érdeklődés-
sel számolunk, amelyekre felkészült szakembere-
ink készséggel válaszolnak az epuletenergetika@
fogaz.hu e-mail címen, illetve további információ 
található a www.fogaz.hu/epuletenergetika oldalon. 
A szolgáltatás jelenleg a lakossági szegmensben 
érhető el, de tervezzük az önkormányzati szektor-
ra is kiterjeszteni, akik köztudottan közbeszerzésre 
kötelezettek.

Az alkalmazott technológiát illetően minden 
ház más és más. Minden esetben törekszünk arra, 
hogy az adott épület típusához és lehetőségekhez 

mérten, a legideálisabb kazán típust építsük be. 
A Bimbó úti társasház esetében a REMEHA GAS 
610/5 ECO PRO típusú 2×282 kW teljesítményű, 
kondenzációs ikerkazánt építettünk be. A új kazá-
nok működéséhez szükséges segédberendezése-
ken túl felújítottuk a teljes kémény rendszert. Mivel 
az épület egyenletes fűtöttségének ellátásához a je-
lentősen jobb hatásfok miatt kisebb bemenő gáztel-
jesítmény szükséges, a meglévő gázmérőt kisebbre 
lehetett cserélni, ami szintén költségmegtakarítást 
eredményezett a társasháznak. A mintaprojekt ese-
tében a tervezési, kivitelezési munkák mindössze 
két hónapot vettek igénybe. A beruházás időtarta-
ma attól függ, hogy a házban milyen a korábbi fűtési 
rendszer állapota. Átlagosan azonban minimum két 
hónapot vesz igénybe az előkészítéssel és a be-
szerzésekkel együtt az egész beruházás. Az átala-
kítási munkálatok, a beavatkozás a kazánházakra, 
illetve ha az állapota miatt szükséges a kéményekre 
korlátozódnak. Az épület szekunder rendszerét (ra-
diátorok, szabályozók, vezetékrendszer) nem érin-
tik a munkálatok. A fűtéskorszerűsítési beruházások 
egyik fontos szempontja a költségmegtakarítás és 
hatékonyság növelés mellett a környezi hatások 
csökkentése. Mivel csökken a gázfogyasztás, a 
füstgáz kibocsátás, ezáltal a levegőbe jutó szén-di-
oxid mennyisége is kevesebb lesz.

FŐGÁZ Zrt.
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Magyar Termék Nagydíj – 2012 
2012. szeptember 4-én a Parlament Felsőházi Termében im-
már 15. alkalommal adták át a Magyar Termék Nagydíj kitün-
tetéseket. A pályázat célja idén is az volt, hogy elismerje és 
díjazza a kiváló minőségű Magyarországon gyártott, és for-
galmazott termékeket, szolgáltatásokat, elősegítse 
a minőségtudatos szemléletet, valamint hogy a 
gyártók, termelők és szolgáltatók ösztönzé-
sével emelje a fogyasztóvédelem általános 
szintjét. A díjazott termékek, szolgálta-
tások is alapját képezhetik annak az 
export offenzívának, mely hazánk gaz-
dasági megerősödését célozza meg. 
A Magyar Termék Nagydíj pályázat ke-
retében először adták át a Kárpát-me-
dencéért Nívódíjat, a Kárpát-medencei 
térség együttműködésének ösztönzé-
séért és a gazdasági kapcsolatok erősí-
téséért. Emellett első alkalommal pályáz-
hattak önálló kategóriában a segítséggel 
élők életminőségének javítását szolgáló ter-
mékekkel és szolgáltatásokkal. 

Idén a Nagydíjat minden eddiginél több, összesen 53 
pályázó 58 pályázata érdemelte ki. Különösen örülünk 
annak, hogy az energetika területén is sikeresen pályázott és díjat 
kapott a 

Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. erőművi szi-
vattyúja és a Geowatt Kft.  „Vaporline” hőszivattyú családja. 

A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. 2009-ben 
már Ipari Innovációs nagydíjjal, most az Eximbank és a Magyar 
Exporthitel Biztosító Exporthitel Különdíjával is jutalmazott, kettős 
beömlésű hegesztett házú erőművi szivattyújának több nagy elő-
nye is van a hagyományos, öntött házú szivattyúkhoz képest. 

A fejlesztés egyik legfontosabb indoka az volt, hogy a szivaty-
tyúk méretének növekedésével egyre nehezebbé vált a szivaty-
tyúház-öntvények megfelelő minőségben történő elkészítése. A 
hegesztett házas szivattyúk gyártása egyszerűbbé, gyorsabbá 
és gazdaságosabbá teszi a gyártási folyamatot, ezért szó szerint 
könnyebben a megrendelő igényeire szabható a gép, ami 10-15 
százalékkal olcsóbb, és mindez együttesen jelentős verseny-
előnyt biztosít. 

Az új típusú szivattyúból Magyarországon kívül Iránba, Kíná-
ba, Olaszországba, Oroszországba, Szíriába és Törökország hő-
erőműveibe szállított a cég összesen 43-at mintegy 10 millió euró 
értékben. A Ganz Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft. a ma-
gyar Ganz Holding Zrt. és az orosz Atomenergomas Nyrt. 2008-
ban alapított vegyesvállalata, amely számára megnyílt az orosz 
piac. Az orosz kormány atomenergetikai fejlesztési programjának 
részeként ma 9 erőmű épül Oroszországban és összesen húszra 
van megrendelése a Roszatomnak, az ebben való részvétel ko-
moly piaci lehetőséget jelent a Ganz EEG Kft. számára is. 

Az év eleje óta hétszeresére növekedett a Ganz EEG Kft. 
megrendelésállománya, amely jelenleg 49,5 millió dollárt, több mint 
10 milliárd forintot ér el. Ebből az orosz megrendelések 30 millió 

dollárt (mintegy 6 milliárd forintot) tesznek ki. Az idén a vál-
lalat árbevétele várhatóan meghaladja az 5 milliárd 

forintot, amely több mint háromszorosa az előző 
évinek.

A „Vaporline” széles működési tarto-
mányú hőszivattyú család, a mai leg-

korszerűbb kompresszorokkal  és leg-
hatásosabb körfolyamattal, minőségi 
anyagokkal és szabályozással szerel-
ve a legalacsonyabb működési költsé-
geket és a legkisebb környezetszeny-
nyezést, maximális komfortot biztosítja 
a felhasználók számára.

Az alkalmazott EVI (Enhanced Vapor 
Inject) kompresszor és körfolyamat bizto-

sítja azt, hogy a készülékek minden eddiginél 
magasabb COP értékkel 0 °C talajhő és  62 °C-

os kimenő fűtővíz hőmérséklet esetén is. A készülé-
kek így sikeresen – minden eddiginél magasabb SPF ér-
tékkel alkalmazhatók radiátoros fűtési rendszerekben is.

A hőszivattyú család egyik alkalmazását „Termálvizes 
fürdő bővítése hőszivattyúk alkalmazásával” címmel Fodor Zoltán 
és Komlós Ferenc az Energiagazdálkodás szakfolyóirat 2011. évi 6. 
számában ismertették. 

 Fodor Zoltánnak, a GEOWATT Kft. ügyvezetőjének, a hőszi-
vattyú család fejlesztőjének a díjat Bencsik János, az Országgyűlés 
Gazdasági és Informatikai Bizottságának tagja, az energetikai albi-
zottság elnöke adta át (képünkön). A díj átadásakor hangsúlyozta: 
„a fejlődést a jövőben nem lehet a természeti erőforrások korlátlan 
felhasználására, a társadalmi erőforrás-megújító intézményrend-
szer leépülésére, illetve az ország eladósodására alapozni”, ezért 
is fontosak azok a fejlesztések, eredmények, amelyek a Magyar 
Termék Nagydíj pályázat révén válnak ismertté. 
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Tisztelt Olvasók!

A Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület, az 
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület köz-
vetlen jogelődje1949. január 20-án alakult. Ekkor 
választották meg az Egyesület egyik társelnökének 
Lőrinc Imrét. A társelnöki tisztséget szakfolyóira-
tunk 2011. 1. számában bemutatott Fonó Albert-
tel és az előző számunkban bemutatott dr. Lévai 
Andrással töltötte be. Az alakuló közgyűlésen társ-
elnökké történő megválasztását követően két két 
ciklusban 1950-től 1953-ig, majd 1968-tól 1980-ig 
töltötte be az Egyesület elnöki tisztjét. 15 éves el-
nökségével eddig ő irányította leghosszabb ideig 
Egyesületünket.

Az Egyesület alakuló közgyűlésen szervezték 
meg az Egyesület első két szakosztályát:

Az Energia Szakosztályt, elnöke Lévai And-
rás, a Tüzeléstechnikai Szakosztály elnöke Lőrinc 
Imre volt.

Lőrinc Imre 1910. január 15-
én Máramarosszigeten szüle-
tett. Egyetemei tanulmányait 
Brünnben végezte. A fiatal 
vegyészmérnök a Fővárosi 
Gázművek műszaki igazgató-
ja, majd igazgatója lett. A Bá-

nya- és Energiaügyi Minisztériumban főosztályt 
vezetett. 1953-ban a Vegyipari Minisztériumban 
államtitkárként működött. Az ezután megalakult 
Nehézipari Minisztériumban főosztályvezetőként 
dolgozott. 1956-60 között a KGST Vegyipari Állan-
dó Bizottságában képviselte hazánkat.

Hazatérve a Nehézipari Minisztériumba került 
miniszterhelyettesi beosztásba. Itt hozzá tartozott 
az alumíniumipar, a kőolaj- és gázipar felügyelete. 
E terület tevékenységét irányította később állam-
titkárként nyugállományba vonulásáig.

Magas fokú szakmai tudással és gyakorlata 
révén széleskörű szakmai ismeretekkel rendelke-
zett. Szakmai ismeretei tudományos elismerését 
mutatja, hogy a Magyar Tudományos Akadémia a 
műszaki tudományok doktora címet adta részére. 
Kiemelkedő felkészültsége emberbaráti magatar-
tással párosult, melyet felettesei is elismertek. Sok 
komoly szakembert vonzott maga köré személyi-
sége, akik az iparágak fejlesztésére és növelésére 
kialakított elképzelései megvalósításában segítet-
ték. Nem a beosztást, nem a rangot, hanem az ér-
téket látta az emberben. Hivatali ajtaja mindig nyit-
va állt mindenki előtt. Segítőkészsége példás volt.

Nyugállományba vonulása után az ETE Gáz-
szakosztálya és a Szenior Energetikusok Klubjá-
nak rendezvényein találkozhattunk vele.

Életének 86. évében, 1995. október 8-án 
hunyt el Budapesten.

A bemutatkozást és szerepvállalást most Kovács 
Lászlóval, a Bakonyi csoport titkárával kezdjük, 
dr. Vámos Györggyel, a Környezetvédelmi Szak-

osztály elnökével folytatjuk. Őket követi a bemu-
tatkozók sorában Kovács Zsolt a Hőszolgáltatási 
Szakosztály elnökhelyettese és Vörös Csaba az 
Energetikai Szakkollégium elnöke. 

Kovács László
Bemutatkozás: „A BME 
Gépészmérnöki karán 
1990-ben kaptam gépész-
mérnöki oklevelet. Az Ajkai 
Hőerőműnél helyezked-
tem el, ahol különféle be-
osztásokban dolgoztam. 
2008. január 1. óta a Ba-

konyi Erőmű Zrt. erőműi igazgatói feladatait látom 
el. Az elmúlt évek során számos külföldi és hazai 
gázturbinás kombinált ciklusú erőmű beüzemelte-
tésében és a személyzet kiképzésében (Szinga-
púr, Csepel II, Ankara, Londonderry) vettem részt. 
A szerzett tapasztalatok birtokában 2010-ben az 
ajkai erőműben is üzembe helyeztünk 2 db 58 
MWe nyílt ciklusú gázturbinás egységet. Ezt a 
blokkot vásárolta meg az MVM Zrt. és mint önálló 
egységenként üzemelteti.” 
Szerepvállalás: „A Bakonyi csoport titkáraként 
azon dolgozom, hogy az energetikai szakmakul-
túra továbbra is fennmaradjon, sőt az újabb és 
újabb technológiák megismerésével tovább fej-
lődjön. Ennek érdekében szervezzük a szakmai 
ismeretbővítő programjainkat, amelyeken elmé-
leti és gyakorlati tapasztalatokat szerezhetünk 
és tapasztalatokat cserélhetünk. Ezek segítik a 
Bakonyi Erőmű Zrt. stratégiai elképzeléseinek 
megvalósítását, az újabb fejlesztési lehetőségek 
kiaknázását.”

dr. Vámos György
Bemutatkozás: „1969-
ben diplomáztam az ELTE 
TTK Vegyész szakán, 
majd ugyanott szereztem 
1973-ban egyetemi doktori 
címet. Végzés után a Ta-
tabányai Szénbányáknál 

kezdtem dolgozni, majd 1975-től az Energiagaz-
dálkodási Intézetben folytattam és itt már orszá-
gos hatáskörrel irányítottam az erőműi pernyével 
kapcsolatos hazai K+F tevékenységet. 1978-tól 
voltam tagja a MTESZ Országos Elnökségének, 
és lettem tag az ETE Elnökségében és titkárként 
irányítottam az általam alapított Pernyehaszno-
sítási Szakosztályt. 1992-től a Golder Associates 
Kft, majd Zrt. vezetője lettem ahol alapvetően kör-
nyezetvédelmi mérnöki tevékenységet végzünk, 
többek között a hazai nukleáris hulladékok jövő-
beli tárolásához kapcsolódóan.” 
Szerepvállalás: „A környezetvédelem még mai 
is gyakran kampánytéma és politikailag érzékeny 
terület. Mint társadalmi szervezetnek, az a felelős-

ségünk, hogy minél több szakmai muníciót és az 
ezt generáló platformot biztosítsunk a környezet-
védelem reális kezeléséhez.”

Kovács Zsolt  
Bemutatkozás: „Épület-
gépész üzemmérnöki dip-
lomámat a Pollack Mihály 
Műszaki Főiskolán sze-
reztem. 1985-ben kezd-
tem a távhőszolgáltató 
pályafutásomat és 27 éve 
a Debreceni Hőszolgáltató 
Vállalatnál, illetve jogutód-

jánál a Debreceni Hőszolgáltató Zrt.-nél dolgozom. 
1988-ig tervezőként, 1991-ig tervezési csoport-
vezetőként, 1994-ig műszaki osztályvezetőként, 
2000-ig szolgáltatási főmérnökként, majd szolgálta-
tási igazgatóként dolgoztam és dolgozom jelenleg 
is. A DE Műszaki Karán meghívott előadóként az 
energiaközművek tantárgy keretében  távhőellátást 
oktatok. Szakdolgozatok bírálójaként és külső kon-
zulensként együttműködök az Épületgépészeti és 
Létesítménymérnöki Tanszék munkatársaival. Az 
ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának 1985-től 
tagja, 1998-tól vezetéségi tagja, 2001-től alelnöke 
vagyok.” 
Szerepvállalás: „A szakosztályon belül feladatom 
az éves szakmai rendezvényünk a Távhő Vándor-
gyűlés időszerű programjának összeállításában, 
szervezésében való közreműködés.”

Vörös Csaba
Bemutatkozás: „A Bu-
dapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egye-
tem Villamosmérnöki és 
Informatikai Karán sze-
reztem Villamosmérnök 
Bsc oklevelet. Jelenleg 
ugyanitt transzformátor 

diagnosztika témában készítem Msc diplomater-
vemet. Az Energetikai Szakkollégiumnak 2010-től 
vagyok tagja, 2011-től elnöke.  A Szakkollégium 
kiváló kapcsolatot ápol az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesülettel, aki egyik alapítójaként 
működött közre a Szakkollégium alapításában.”
Szerepvállalás: „Az Energetikai Szakkollégium 
elnökeként célom annak segítése, hogy a jövő 
mérnökei minél tágabb ismeretkörrel rendelkezze-
nek. Ennek érdekében a Szakkollégiumban szak-
mai előadásokat, üzemlátogatásokat szervezünk, 
ahol az érdeklődő hallgatók az egyetemi tananya-
got kiegészítő ismereteket szerezhetnek az ipar-
ágban dolgozó szakemberektől. Az ETE ifjúsági 
tagozataként is tevékenykedő Szakkollégium el-
nökeként, az eddigiekhez hasonlóan igyekszem 
a tevékenységet irányítani, majd utánpótlásomról 
gondoskodni.”  



A BME Villamos Energetika Tanszékén számos tárgyhoz 
kapcsolódó jegyzet TÁMOP támogatással átdolgozásra 
került, így a tananyag megújult, elektronikus formában, áll 
rendelkezésre a www.vet.bme.hu oldalon.

A fejlesztés az alábbi tárgyak tananyagát foglalja magában: 

Elektronikus jegyzetek  
a Villamos Energetika Tanszéken

Nemzeti Fejlesztési Ügynökség
www.ujszechenyiterv.gov.hu

06 40 638 638

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai 
Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.

 

•	 váltakozó áramú rendszerek 
•	 villamos gépek elmélete és 

tervezése
•	 készülékek és szigetelések 
•	 hajtásszabályozások
•	 a megújuló energetika 

villamos rendszerei
•	 villamos járművek
•	VER villamos készülékei 

és berendezései

•	 hálózati áramellátás és 
feszültség-minőség

•	 hálózati tranziensek
•	VER üzeme és irányítása
•	 védelmek és automatikák
•	 villamos gépek és hajtások 

laboratórium 1-2.
•	 villamosenergia-rendsze-

rek laboratórium 1-2.



CYAN MAGENTA YELLOW BLACK

2012. november 8-9.

Siófok, Hotel Azúr

44. Nemzetközi

A 2011. évi 43. Nemzetközi Gázkonferencia sikere, valamint a gázpiaci változások indokolttá teszik,
hogy a hazai gázszakma legjelentősebb rendezvénye továbbra is megszervezésre kerüljön.

Engedjemeg,hogyezútonajánljuk szíves figyelmébeasoronkövetkező„44.NemzetköziGázkonferencia

és Szakkiállítás” rendezvényt, és kérjük, iktassa programjába a hazai gázipar e jelentős eseményén
való részvételét.

A konferencia időpontja: 2012. november 8-9.

Helyszíne: (8600 Siófok, Erkel Ferenc utca 2/C)Hotel Azúr

PROGRAM:

• Nemzetközi és hazai trendek a gázellátásban
• Ármoratórium – eddigi tapasztalatok és várható következmények
• Gázellátás aktuális operatív problémái
• Magyar HUB – álom, vagy realitás?

Előadóink között nagy szakmai tapasztalattal rendelkező személyeket üdvözölhetünk, többek között
Varró László (Nemzetközi Energiaügynökség), Sergey Komlev (Gazprom Export), Franck Néel (GDF
SUEZ Energia Magyarország Zrt.), dr. Zsuga János (FGSZ Földgázszállító Zrt.) és Tótth András (E.ON
Földgáz Trade Zrt.) vállalta el előadás megtartását.

A konferencia részletes programja szeptember második felétől a konferencia weboldalán megtekinthető.
A konferenciához az előző évek gyakorlatának megfelelően kiállítás is kapcsolódik.

Sok szeretettel várjuk Önt rendezvényünkre!

A konferenciára és kiállításra jelentkezni a weboldalon lehet.www.gazkonferencia.eu
Várjuk szponzorok jelentkezését is.

Szakmai szervezők:

Technikai szervező:

Rendezvényszervező, Tanácsadó és Kiadó Kft.
www.montanpress.hu

A konferencia a 103/2006. (IV. 28.) kormányrendelet szerint a Magyar Mérnöki Kamara szabadon választható

továbbképzésének minősül, amelyért kreditpont írható jóvá.

Földgáz
Trade

M O N T A N P R E S S


