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A hatékony energiagazdálkodás mindnyájunk érdeke és kötelessége!
Hazánk a II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Tervben fogalmazta meg az Európai Bizottság részére a végsőenergia-megtakarítást elősegítő nemzeti célkitűzéseket és intézkedéseket a 2008-2016 időszakra.
Ahhoz, hogy a kitűzött célokat teljesíteni tudjuk, össze kell fognunk.
Fontos, hogy ki-ki a saját munkakörében tegyen az energiafelhasználás gazdaságosságának növeléséért.
Fontos, hogy beszámoljunk eredményeinkről, megosszuk tapasztalatainkat.
Fontos, hogy az energiahatékonyság növelésével kíméljük környezetünket.
Ezt kívánjuk segíteni a
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Szakmai vitanap a cselekvési tervek koncepciójáról
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Klíma és Energiaügyért felelős Államtitkársága a szakmai tájékoztatás és vélemények, javaslatok meghallgatása érdekében konzultációt kezdeményezett a Nemzeti Energiastratégia
megvalósításához kapcsolódó Cselekvési Tervek koncepciójáról. A konzultáció megszervezésére az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületet az év elején azzal a kéréssel kérte fel, hogy a szakmai konzultációra
hívja meg az Erőmű fejlesztési, Távhő fejlesztési, valamint az Ásványvagyon készletgazdálkodási és hasznosítási Cselekvési tervekben érintett
társadalmi szervezetek és gazdasági társaságok képviselőit. Az Egyesület
a konzultációt az Államtitkársággal egyeztetve vitanapként, 2012. április
11-ére és 16-ára hirdette meg. A vitanapról az Energiagazdálkodás 2012.
évi 3. számában tettünk közzé beszámolót. A Cselekvési tervek előkészítését koordináló Államtitkárság konzultáció keretében következő lépésként
felkérte az erőműfejlesztési és a távhőfejlesztési cselekvési tervekben
érintett társadalmi szervezeteket a kidolgozott koncepciók véleményezésére és a vele megküldött kérdőívek kitöltésére. Az Energiagazdálkodási
Tudományos Egyesület, a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar
Energetikai Társaság vezetői a felkérésre az Erőműfejlesztési koncepcióval kapcsolatosan közösen, a Távhőfejlesztési Cselekvési Tervvel kapcsolatos véleményt és válaszokat a szervezetek egymástól függetlenül
alakították ki. A véleményeket és a feltett kérdésekre adott válaszokat az
Energiagazdálkodás 2012. évi 4. számában tettünk közzé. A szakmai vita
következő fordulójára 2012. október 24-én került sor. Az erről az alábbi
összefoglaló készült.
***

Erőmű fejlesztési Cselekvési Terv

A vitanapot Bakács István, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
(ETE) elnöke nyitotta meg. Köszöntőjében elmondta, hogy a tavaszi szakmai
vitanaphoz hasonlóan a program elején dr. Holoda Attila, a Nemzeti Fejlesztési
Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára fogja bemutatni tervezeteket, majd a tanulmány háttérmunkáit végző intézmények képviselői egészítik ki, végül az ETE által felkért hozzászólók kapnak szót. Kérte a jelenlévőket,
hogy véleményeik, meglátásaik megosztásával járuljanak hozzá a vita eredményességéhez, hiszen az érdek közös: megvalósítható cselekvési terveket kell
kidolgozni.
Dr. Holoda Attila a Nemzeti Energiastratégiát komoly hiánypótlásnak nevezte, ugyanis számos régebbi próbálkozás eddig sikertelennek bizonyult egy
összefogó elemzés kialakítására, azonban a jelenlegi összefogás és a meglepően nagy politikai egyetértés eredményeként mostanra lehetőség nyílik egy
olyan átfogó, gyakorlatias cselekvési terv létrehozására, mely jelentősen meghatározza a magyar energiapolitika elkövetkező két évtizedét. Az energiafüggőség csökkentése a leghamarabb megoldandó feladat, ugyanis Magyarország a
fosszilis tüzelőanyagok 62%-át, ezen belül pedig a földgáz több, mint 80%-át
importálja, miközben az országon belül jelenleg nem láthatóak azok az energiaforrások, amelyekkel ez a függőség csökkenthető lenne. Holoda Úr szerint nincs
lehetőség és nem is cél a teljes függetlenedés, azonban az egy területen való
függőség enyhítését fel kellene váltani egyszerre több, kisebb mértékű függőséggel. A MAVIR 2012-es felmérései alapján a jelenlegi 10 100 MW-os erőművi
kapacitást a fogyasztás évi 1,5%-os növekedése miatt 2027-re 11 700 MWra kell emelni. Figyelembe véve az elöregedő erőműparkok kiesését a rendszerből, becslések szerint 2016-2017-ig lesz képes a jelenleg is működő erőműkészlet a magyar igényeket kezelni, s 2027-re 4000 MW-os hiány várható.
A probléma kisebb kapacitástartományú erőművek létesítésével csökkenthető
lenne, azonban a hazai erőművek várhatóan nem lesznek képesek lekövetni
azt a túlterhelést, amelyet hurokáramlás jelensége okoz: a megújuló energiaforrások, elsősorban szél- és vízerőművek hirtelen megnőtt teljesítménye
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megterheli a villamosenergia-rendszert, s főként a Németországból származó
többletterhelés a jövőben európai-szintű problémákat fog okozni. Ennek elkerülése érdekében cseh, szlovák együttműködés keretében nemzetközi szinten
kell megoldást keresni. A Nemzeti Energiastratégia főbb pontjai (energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, hazai megújuló energia kihasználása
a lehető legmagasabb arányban, biztonságos atomenergia-felhasználás és az
erre épülő közlekedési elektrifikáció, hazai szénhidrogén készletek környezetbarát és fenntartható felhasználása) keretrendszerként szolgálnak a Cselekvési
Tervek számára, azonban „annyit érnek, amennyit valóra tudunk belőlük váltani”
– hangzott el Holoda Úr beszédében. Éppen ezért a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium civil és szakmai szervezetek közreműködését kérte, ugyanis a multidiszciplináris feladatok megoldásához az ország szakértőire együtt van szükség,
melynek eredményeként ezek kormányhatározat formájában kerülnek majd
kiosztásra. 2013 első felében az Energetikai Iparfejlesztés és K+F+I Cselekvési Terv alapjait az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület segítségével
teszik le, majd pedig a Szemléletformálási Cselekvési Terv kerül kidolgozásra.
Holoda Úr véleménye szerint kutatás-fejlesztés nélkül lehetetlen túllépni a konvencionális gondolkodásmódon, azáltal, hogy először a szakmabeli résztvevők
(és nem elsősorban a lakosság) kezdik el az energiaipar fejlesztését nem konvencionális módon látni.Az Energiastratégia kiemelt pontjai között szerepel az
energiatakarékosság és energiahatékonyság fokozása, hazai megújuló energia
kihasználása a lehető legmagasabb arányban, biztonságos atomenergia-felhasználás és az erre épülő közlekedési elektrifikáció, valamint a hazai szénés lignitvagyon és a szénhidrogén készletek környezetbarát és fenntartható
felhasználása. „Szükséges volt, hogy készüljön egy cselekvési terv az erőműfejlesztésről”. A Cselekvési Terv intézkedései többek között magába foglalják
majd a jogi szabályozás, megfelelő intézményrendszer kialakítását, technikai
technológiai fejlődést. Nem akar a piaci befektetők számára egy határozott fejlődési irányt megszabni, sokkal inkább ösztönözni kívánja őket a kijelölt irányok megvalósítására (szén-atom-zöld forgatókönyv) egy olyan indikátorkészlet
segítségével, mellyel a piac és az ország mindenkori állása meghatározható.
Azonban nem lehet Cselekvési Tervet létrehozni a környezet és az Európai Unió
stratégiáinak figyelembevétele nélkül. Az Európai Unió 2020-ra megfogalmazott
céljai között szerepel, hogy az üvegházhatást okozó gázok kibocsátását 20%kal csökkenteni kell az 1990-es szinthez képest (vagy akár 30%-kal, ha adottak
az ehhez szükséges feltételek) a megújuló energiaforrások arányát 20%-ra kell
növelni, valamint az energiahatékonyságot 20%-kal kell javítani. Magyarország
figyelembe vette saját képességeit és az a megújulók részarányának 14,65%-ra
növelését, 10%-os energiamegtakarítást vállalt, valamint azt, hogy a CO2 kibocsátás maximum 10%-kal nőjön 2005-höz képest.
• Az energiamegtakarítás a hálózati- és termelési veszteségek csökkentésével érhető el. A magyarországi erőművek átlagos hatásfoka 33% körül
van, ez azt jelenti, hogy a megtermelt energia közel 2/3-a kárba vész. Ez
kezdeti lépésként korszerűsítéssel, később új erőművi kapacitások bevonásával csökkenthető.
• Nem lehet a jelenlegi CO2 kibocsátás mértéke felett szemet hunyni. Az elkövetkezendő években nagy valószínűséggel a szénhidrogén alapú erőművek szignifikáns szerepe megmarad, éppen ezért vállalt Magyarország
maximum 10%-os kibocsátás növekedést.
A Cselekvési Terv egy kormányhatározat mellékleteként tartalmazni fogja a jelenlegi helyzetképet a MAVIR 2012-es adatai alapján, priorizált alapelveket, jövőképet, intézkedéscsomagot, indikátorkészletet. Azért, hogy a
lakosság számára is látható együttműködés jöjjön létre, az energetikai ös�szes szereplője hozzáadja majd a nevét és szerepet vállal az intézkedések
megvalósításában. A Nemzeti Energiastratégiában felvázolt forgatókönyvek
közül az Országgyűlésé a szén-atom-zöld energiamixet szavazta meg. Ez
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az atomenergia minimum 4000-4600 MW-os, a megújuló energiaforrások
1350 MW, a szén 440 MW-os részesedését jelenti, míg a földgáz alapú villanyáram termelés 3300-3350 MW-ra becsülhető, s akár egy 10001200 MW-nyi export lehetőséggel is számolnak. Azonban be kell látnunk, hogy
a 2020-ra kitűzött megújuló törekvések nem fognak sikerülni, ahogyan a CO2
kibocsátás mértéke is csak CCS (szén-dioxid leválasztási) technológia használatával lenne szinten tartható. Ahhoz, hogy a jövőben ne történjen túlvállalás,
indikátorkészlet készítésével a gazdaság, a technológia, a fenntarthatóság, a
kihasználtság és még számos befektetéseket és fejlesztést befolyásoló tényező számszerűsítve meghatározható. Valószínűleg a befektetők ösztönzésével
csökkenthetőek Magyarország elmaradásai a környezetvédelmi szempontokat
illetően. Ezért veszi át kötelező módon a megújuló alapú villamos energiát a
kormány, s támogatást nyújt az új technológiák alkalmazásakor. Azonban fontos megjegyezni, hogy a befektetőket ösztönző támogatások nem maradnak
és nem is maradhatnak sokáig a rendszerben, ugyanis a vállalatoknak „fel kell
készíteniük a saját technológiájukat arra, hogy képesek legyenek sikeresen
helyt állni a piaci versenyben” – mondta Holoda Attila. „A megújuló és alternatív
energiaforrásokból előállított hő- és villamosenergia-átvételi támogatási rendszer (METÁR) átsegít a kezdeti nehézségeken, de hosszú távon és véglegesen
az energiahatékonyság ellen mutat”. Holoda Attila zárásképpen elmondta, hogy
a tervezett európai piac összekapcsolás hatásaként egyszerűbb kereskedelem
és nagyobb árstabilitás várható, később pedig valószínűleg nem is lesz egyáltalán szükség elosztó kereskedelmi rendszerre, mert egy közös nagy piac foglalja
magába az eddigi összes kisebbet a „One Europe – one market” elképzelés fog
megvalósulni. A Cselekvési Tervben leírtak megvalósíthatók, a közreműködő
szakmai szervezetek segítségével az ország kapacitásához és képességeihez
mérten lesznek elvárások és a kitűzött célok megtervezve, azonban a tervezet
akkor lesz sikeres, ha „mindenki vállalja benne a saját szerepét”.
Holoda Attila előadása után Mezősi András, a Regionális Energiagazdasági
Kutatóközpont (REKK) vezető elemzője mutatta be az Erőműfejlesztési Cselekvési Terv háttértanulmány kérdéseit, valamint a további elemzésekhez készített indikátorkészletet. A Regionális Energiagazdasági Kutatóközpont 2011-ben
átfogó felmérést végzett és hat villamosenergia-termelési forgatókönyvet készített el a Nemzeti Energiastratégia számára. Az országgyűlés az atom-szénmegújuló mix mellett döntött, melynek folyamatos vizsgálatához a REKK egy 15
darabból álló indikátorkészletet javasol, melyek olyan területeket fednek le, mint
a gazdaság, technológia és a fenntarthatóság, diverzifikáció, ellátásbiztonság.
Mezősi András elmondta, hogy viszonylag kis számú, könnyen értelmezhető és
számszerűsíthető indikátor létrehozása a cél, mely bármikor hatékonyan képes
megmutatni, hogy az energiapolitika az Energiastratégia által felvázolt pályán
halad-e. Vizsgálja a kereslet és kínálat változását, miközben a hazai piacot nem
önmagában, hanem a szoros hálózati összekapcsolása miatt a környező országokkal együtt kell vizsgálni.
Kovács Péter, a MAVIR forráselemzési üzemvezetője elmondta, hogy „az
áramszolgáltatás célja hogy legyen ott és akkor, amennyire szükség van”. Ezt
a jövőben a szabályozás egyensúlyban tartásával lehet biztosítani. Az utóbbi
években a szabályozhatóságot nagymértékben befolyásolta a fogyasztói igény,
ennek következtében a hajnali völgy időszak csökkenése. Az importált villamos
áram is növekedett, ugyanis a régóta szereplő erőművek alacsony hatásfokúak,
azok pedig, amelyek pedig szabályozhatóak, kiestek már vagy rövid időn belül ki
fognak esni a rendszerből. Ezek következtében a szolgáltatási árak megnőttek.
„A MAVIR támogatja a stratégiai gondolkodást, a proaktivitást, az integrációt” ‒ jelentette ki Kovács Péter, s hozzátette: várják, hogy az erőművek a
tervezett időre megépüljenek egy stabil jogszabályi háttér és megfelelő ösztönző rendszer kialakításának köszönhetően. Sajnos az erőművek leállása biztos,
építésük azonban kevésbé. Amennyiben az erőművek nem állnak rendelkezésre a kitűzött időben, komoly ellátásbiztonsági problémák merülhetnek fel, mely
magával hozza a piaci és rendszerirányítói kockázatok megnövekedését, mint
például a megnövekvő import- és hálózati-kitettség, elfogyó tartalékok, árkockázat. Kovács Úr véleménye szerint az alábbi veszély megelőzhető, ha a beépí-
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tendő kapacitások közös gondolkodás, és együttműködés eredményeképpen
valósulnak meg.
Dr. Stróbl Alajos (ETE) volt a vitanap első felkért hozzászólója, aki a
2012 és 2030-as évek közötti időszakot vette a figyelem középpontjába,
hogy mit építsen az ipar, mit tervezzünk 2030-ra és, hogy mit gondoljunk
2050-ről. A jelen azt mutatja, hogy nettó villamos energiafogyasztásunk 1%al nőt, az évek alatt és az import is nőt. A jövő az lehet, hogy 2030-ra maximum 7500 MWe-ra növekedhet a villamosenergia-fogyasztásunk, ez
50 MWe/év. Ezzel számolnunk kell és lehetőleg hazai erőműveket kell használnunk a jövőbeli igények megtermelésére, azonban az 1%-tól nagyobb
növekedést felvenni a nettó fogyasztásra nézve illúzió, nem szabad nagyobbat felvenni a számításokban. Az atomenergiára továbbra is szükségünk lesz, mert a 45%-os termelési arányt nem lehet gyorsan pótolni.
A szénre számít a Nemzeti Energia Stratégia 600-800 MW új kapacitásra. A gáz
nem elhanyagolható szempont, mert az tudja megteremteni a rugalmasságot
a rendszeren belül, ez jelen pillanatban nincs nagyon építés alatt. Tartalékra is
szükségünk lesz, olyan csúcs gázturbinákra, amik ritkán mennek. A megújuló
energiák terén jelen pillanatban 6%-os a bruttó megújuló energia felhasználási
részaránya. Itt számítani kell a 17%-os növekedés elérése érdekében 11001200 MW szélenergiára, 1000 MW napenergiára és 1000 MW bioenergiára, a
vízenergia kihasználása valószínűtlen 2030-ig, így összesen 3000 MW megújuló energiára. Ez azt jelenti, hogy rövidtávon földgázra és megújuló energiára kell
számítani, ami több kiserőművet fog valószínűleg jelenteni a magyar energetikában. Import terén lehetőleg az igények kielégítését hazai erőművekkel kellene
megteremteni, azonban lehetséges egy ±5-10%-os import vagy export szaldót
is a feltételek mellett figyelembe venni. Ezt 2030-ig rendszeresen felül kell vizsgálni, és át kell értékelni, az adott körülményekhez. Az atom, szén és tárolós
rendszerek és vízerőművek létesítése előtérbe fognak kerülni 2030-ig. Tisztázni
kell rövid és hosszú távon, hogy centralizált vagy decentralizált irányt fogunk-e
felvenni. A hozzászólása végén Dr. Stróbl Alajos hozzátette még, hogy szerinte
a CCS technológiák még nincsenek olyan stádiumban, hogy egy ilyen energia
stratégiában egy még kiforratlan és nem elterjedt technológiára próbáljuk a jövőt
építeni, ezt érdemesebb elfelejteni jelen pillanatban.
Briglovics Gábor (Alpiq Csepeli Erőmű), a vitanap második felkért hozzászólója az előadását azzal kezdte, hogy „Feltételezzük, hogy az erőművekhez
pénz, pénz és pénz kell elsősorban.” Az előadó szerint a legnagyobb hiánya
a cselekvési tervnek, az hogy nem foglalkozik az akciótervben az ellátásbiztonsággal. Nincs az ellátásbiztonságnak felelőse, akinek eszköze van ezt garantálni. A MAVIR nem tud igazán szerződni, mert csak 1-2 évre gondolkodhat
előre, 5 évre nem köteleződhet el, húsz évre pedig főleg nem szerződik előre.
A mai piacon nincs olyan kereskedő, aki ma akár csak 2015-re villamos energia
kereskedői szerződést kötne. A jövőbeli erőműépítéshez pedig a finanszírozást
legalább húsz évre kell rögzíteni. A nukleáris, megújuló és kapcsolt rendszerek
mellet a jó az lenne, ha piaci alapon épülnének gázos vagy szenes erőművek
is. Az előadó úgy véli, hogy a jövőben piaci alapon nem fog épülni nagyerőmű,
éppen a finanszírozás futamideje és az energia piaci szereplők időben jelentősen eltérő üzleti horizontja miatt. (megjegyzés: Paks nem piaci, hanem politikai
alapon épülhet). Valószínűleg sok kis erőmű és sok megújuló épülhet kötelező
átvételi rendszer mellett, amely megfelelő garanciális hátteret adhat a banki finanszírozásnak (pl: METÁR). Komoly problémának veti fel Briglovics Gábor a
kapacitás piac hiányát. Sokan szerinte a referencia árakért az áramtőzsdére
tekintenek, ott pedig a határköltségeken alapul az ár, mely logikájából következően nem fedezheti egy új erőmű fix költséget. Az előadó szerint most jelen
pillanatban három utat követhetünk: az egyik az, hogy ha nincs szerződéses
rendszer, a második a kapacitás piac, és a harmadik út, pedig a vertikális integráció. Ott nincs szükség a szerződéses mechanizmusra, a beruházás nem a
tőzsdével megy szemben, hanem a vertikálisan integrált vállalkozás belső portfólió árazásával. A hozzászólása végén, Briglovics Gábor Dr. Stróbl Alajos egyik
befejező témájához még egy gondolatot fűzött., Szerinte a CCS technológia,
még gyermekcipőben járó technológia, így tehát a cselekvési tervet függetlení-
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tenünk kell ettől a technológiától. Az előadó szerint jók a kutatási és fejlesztési
tevékenységek, de a Nemzeti Energia Stratégia álljon stabilabb lábakon.
A program a felkért hozzászólók előadásai után, a vitával folytatódott.
A hallgatóság tagjai között elsőként Felsmann Balázs (Budapesti Corvinus
Egyetem) szólalt föl, hogy szerinte jó lenne összehangolni a különböző kormányzati anyagokban szereplő számértékeket. Érdeklődött, hogy a Regionális Energiakutató Központ által elemzett hat lehetőségből milyen szempontok
alapján került kiválasztásra az atom-szén-zöld forgatókönyv és, hogy a számításoknál használt beruházási és tőkeköltség adatok szabadon megtekinthetők
lesznek-e, amire azonnali válaszként azt kapta, hogy az anyagok szabadon
megtekinthetőek bárki számára.
A második hozzászóló dr. Molnár László (ETE) volt. Elmondta, hogy az
egyes erőművek hatásfokait, mint indikátorokat a Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) és az EU dolgozta ki, az országok összehasonlításához. Például az
IEA az atomra 33% hatásfokot, a termikus megújuló energiákra és a vízerőműre
100%, a geotermikus energiára 10%-os hatásfokot írt elő. Az atomerőművek
33%-os hatásfoka a franciákról mutat kedvezőtlen képet. Így tehát Molnár László azt javasolta, hogy a magyar kormány – belső használatra, a hazai fejlődés
nyomon követésére – csak a termikus erőműveket vegye figyelembe, mert ha
Paks II megépül, és akkor a definíció szerint használjuk a hatásfokot, akkor az
a későbbi időkben félreértésekhez fog vezetni. A második gondolata, pedig az
volt, hogy Günter Oettinger uniós energiabiztos szerint Európát újra iparosítani
kell. Európa jóléte és gazdasági sikere megalapozásához „egy harmadik ipari
forradalomra” lesz szükség. Kifejtette: A túlzottan ambiciózus CO2 kibocsátáscsökkentési célok elvándorlásra kényszerítik a vállalatokat, ami nem szolgálja
sem a környezetvédelmi, sem a foglalkoztatási, sem pedig a növekedési célokat”. Az EU-ban bizonyos környezetvédelmi célok csökkentését tervezik. Kiderült, hogy a bioüzemanyag életciklus elemzése hosszútávon negatív, hiszen
erdőirtást indított el, és a gyártási technológia több fosszilis energiát használ fel,
mint amennyit kivált. Így a bioüzemanyag 10%-os célja, mára lecsökkent 5%-ra.
Továbbá a 20%-os hatékonyság javítási cél is lecsökkent 15-17%-ra. Így tehát
kimondható, hogy a megújulók általános helyzete a válság miatt romlik, sokfelé
csökkennek a támogatások, mint itthon is (KÁT megszűnt, a METÁR még nem
működik). Sok kormánynál jelen pillanatban a válságkezelés a fő cél. Molnár
László szerint is a CCS technológia kiforratlan és csak pilot-ok működnek belőle
itt-ott.
A vita folyamán a következő felszólaló Zarándy Pál volt a Magyar Mérnök
Kamarától. Szerinte hasznosak az ilyen vita fórumok, és reméli, hogy a különböző hozzászólások idővel össze fognak kapcsolódni valahol. Szerinte fontos,
hogy a cselekvési tervben benne legyenek az EU-s pályázatok, hogy különböző
források honnan lesznek lehívhatóak. Ez azonban rövid, és félő, hogy az idő
is kevés már hozzá. Szerinte még a korlátokat lazítani és levenni kellene és a
szén erőműveknek nagyobb szerepet kellene szánni, pl: a szenes erőművekre
vonatkozó stratégiát ne kössük a CCS technológiák kereskedelmi érettségéhez.
Nagy Zoltán (IEF) hozzászólása a vitához, a kapacitáskereskedelemre vonatkozott, miszerint kapacitás kereskedelem bevezetése hazánkban a jelenlegi
gazdasági helyzetben erősen vitatható. A nyugati országok (Anglia, Németország), bevonva az unió apparátusát, intenzíven vizsgálják a megújulók aránynövekedése miatti (szél, fotovoltikus) hálózatfejlesztés pénzügyi forrásigényének
fedezetét. Jelenleg, tudomásom szerint, csak Oroszországban és az Amerikai
Egyesült Állomok egyes államaiban van hasonló árképzés. Szerinte nagyon
kemény hatástanulmányt kell készíteni hazánkra vonatkozólag az adott tárgykörben, mert a villamos energia ár fogyasztói oldalán drasztikus változásokat
jelenthet a kapacitás kereskedelem bevezetése. Ez ki fog hatni hazánk versenyképességére (ipar), akár annak elvesztéséhez is vezethet a régióban, egy
recessziós időszakban.
Beliczay Erzsébet (Levegő Munkacsoport) felvetette az energiaadó szerepének újragondolását. A brit Vivid Economics 2012-ben készült tanulmánya
szerint hazánkban az energiaadó 90%-a az üzemanyagok adójából származik.
Nemzetközi tapasztalatok mutatják, hogy a stratégiák és a kapcsolódó cselek-
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vési tervek, programok sikeres teljesítését ösztönzi a kiszámítható, differenciált,
komplex energiaadó rendszer. A közvetett adókból származó bevételek nagyobb mozgásteret biztosítanak a szociális problémák hatékonyabb kezelésére
és a szektorok K+F tevékenységének finanszírozásához is.
Gerse Ágnes (MAVIR) szerint napjainkban Európa számos országában
aktuális kérdés a kapacitásmechanizmusok bevezetése a forrásoldali beruházások ösztönzése érdekében. Ez azonban minden esetben nagyon gondos eljárást és háttérelemzést igényel. Briglovics Gábor gondolatmenetét folytatva az
ellátásbiztonság mutatóira hívta föl a figyelmet. Érdemes lenne ezt a témát is
tüzetesebben megvizsgálni a jövőben.
László Tamás (Magyar Kapcsolt Energia Társaság) szerint öröm az, hogy a
kapcsolt energiatermelés szóba került a cselekvési tervekben. Nagy ipari termelők pl.: Audi, Mercedes kapcsolt gázmotoros rendszerekben gondolkoznak jelen
pillanatban a telepeiken. Húsiparban is felmerült, hogy gázmotoros vagy gázturbinás rendszereket építsenek ki, gyors megtérüléssel. A KÁT megszűnése
jelen pillanatban termelői probléma, és a törvény gyors változása gondot okozott sokaknak, éppen ezért a MKET folyó év közepén konkrét módosításokat
megjelölve a minisztériumnak javaslatot nyújtott be, kérve, hogy a VET-et úgy
módosítsák, hogy a hálózaton kívül is lehessen villamos energiát értékesíteni.
Másik gondolata az volt, hogy a CO2 kvóta értékesítés hasznából a kapcsoltenergia-termelésnek is kellene részesülnie. Nem ösztönző beszédeket kellene
tartani ebben a témában, hanem előadásokat, tudat formálást kellene véghezvinni, hogy a jövőben az iparban a kapcsolt energia jobban elterjedhessen.
A CSS problémával kapcsolatban szerinte, kapcsolatba kéne lépni a Vidékfejlesztési és Minisztériummal, hogy az üvegházaknál tudják hasznosítani a meleg
füstgáz CO2 tartalmát. (Hollandiában bevett gyakorlat).
Dr. Kamarás Béla (ETE) a cselekvési tervekben az import csökkentését és
a hazai termelést ösztönözné. Szerinte az atomenergia egyelőre adott hazánkban, az van, tehát a szénnel és a megújulókkal kellene foglalkoznunk részletesebben jelen pillanatban. A CO2 félreteszi a versenyt, hiszen a szén és földgáz
erőművek összehasonlítása rossz, a kitermelés környezetterhelését figyelembe
véve CO2 szempontjából nincs nagy eltérés a saját becslései alapján. Ezt szerinte érdemes lenne jobban, behatóbban megvizsgálni, esetleg egyetemeknek
is kiadva a feladatot, hogy kutassák ezt a témát ők is. Erőmű építésben a szén
ára körülbelül fele, mint a gáz ára, a széntüzelésű erőművek éves hatásfoka
40%, ez alatt nem szabad jelen pillanatban erőművet építeni. A földgázos erőműveké 60%, ennek az éves átlaga 50% tehát nincs nagy különbség a két technológia között. Ez alapján Dr. Kamarás Béla szerint a cselekvési tervekben a
szénnek nagyobb szerepet kellene kapnia. A megújulók tekintetében, ha nem
tüzeljük el a biomasszát, akkor az CH4-et termel, ami köztudottan huszonháromszor veszélyesebb üvegházhatású gáz, mint a CO2. Tehát, jó ha elégetünk
a biomasszából lehetőleg minél többet.
Hegedűs Miklós (GKI), kérdése az volt, hogy az erőforrás fejlesztéseknél,
mért az igényekből indulunk ki? Egy rossz igény becslés könnyen előfordulhat. Régen 40%-os volt az import arányunk, ma ez 28%, tehát a 0% a cselekvési tervben abszurd és szerinte légből kapott. Abból kellene kiindulni, hogy
a magyar erőmű fejlesztési szektornak vannak-e komparatív előnyei külfölddel
szemben, mert szerinte nincsenek (pl.: tározós erőművek). Makrogazdasági
versenyképességünk rossz. 15%-os importtal számolni nem lenne szentségtörés. A gazdasági szempontokat jobban figyelembe kellene venni a cselekvési
tervekben.
Turai József (Magyar Energiakereskedők Szövetsége) kérte, hogy az importot ne szidjuk, hiszen a hazánk egy tranzit ország, import mellett ugyan úgy
exportálni is van lehetőségünk. Az erőművek termelését kereskedők közvetítik,
az érték-teremtési láncban tehát fontos szerepük van, oda terelik az erőmű által szabott értékesítési árat, ahol az jobban értékesíthető. Bizonyos esetekben
még akár 1-2 nagyobb blokkot is ki lehet exportálni, erre van lehetőség. Ezt a
tevékenységet az erőmű nem képes egyedül elvégezni. Érdemes figyelembe
vennie a cselekvési terveknek, hogy a kínaiak megjelentek nem olyan régen a
balkánon, ahol lignit bázisra kapacitás bővítés van folyamatban, Romániával és
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a tőlünk északra elhelyezkedő országokkal együtt. Ez kereskedelmi és gazdasági szempontból még jelentős befolyásoló tényező lehet a jövőben a magyar
erőműépítésekre.
A vitafórum végén Holoda Attila összegezte a hozzászólásokat, és a kérdésekre egyenként válaszolt. Örömét fejezte ki a sokfajta véleménynek, és kiemelte, hogy a cselekvési terveken jelen pillanatban is közös munka folyik a
mérnökök és a közgazdászok között. Említést tett arról, hogy a vezetékes rendszerek diverzifikálása többet tud hozni, mint a saját rendszerek fejlesztésének
a lehetősége. Az atom-szén-zöld program kiválasztása a többi program közül
egy politikai döntés volt, és a REKK-nél az anyag szabadon hozzáférhető. Az
államtitkár úr szerint a CO2 besajtolásával kapcsolatban itthon már vannak tapasztalataink, és a kutatás fejlesztése ennek a témának a hazánkban még nem
kizárt, illetve lát rá esélyt, hogy vezető szerepet is betölthetünk még a technológia terén. Az energia adót egy eszköznek látja a mozgástér biztosításához. Ez
is egy olyan téma, amivel érdemes lenne behatóbban fogalmazni, de itthon az
adók az ország kilábalásból való eszközei, úgy hogy jelen pillanatban nem, de
a későbbiek folyamán eszközként felmerülhet, amivel érdemes már most is foglalkozni és elgondolkodni. A hazai helyzetünk pedig azt mutatja, hogy szenünk
van, de földgázzal nem rendelkezünk, így tehát a függetlenedés érdekében kell
foglalkozni a szénnek a pozitív dekarbonizációjával.
Lengyel Vivien, lengyel.vivien@eszk.org és
Géczy Gábor, geczy.gabor@eszk.org
***

Távhőfejlesztési Cselekvési Terv
A délutáni vitát is Bakács István az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) elnöke vezette. Köszöntője után elmondta, hogy a vita a délelőttihez
hasonló módon fog zajlani. Elsőként dr. Holoda Attila, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energetikáért felelős helyettes államtitkára mutatja be a Cselekvési
Terv tervezetet, majd a kidolgozásában közreműködő Orbán Tibor, a FŐTÁV
Zrt. műszaki vezérigazgató-helyettese és De Rossi Éva, a DHK vezérigazgatója
egészíti ki a bevezetést. Ezt követően a felkért hozzászólók következnek. Az
esemény a hallgatóság véleményével, kérdéseivel és államtitkársági összefoglalóval zárul.
Dr. Holoda Attila elmondta, hogy a Cselekvési Tervek a Nemzeti Energiastratégia részeként jönnek létre szakmai tudományos egyesületek aktív közreműködésének segítségével. Az államtitkár úr a Távhőfejlesztési Cselekvési
Terv szükségességét az alábbi módon indokolta. A környezetbarát távhőszolgáltatás fenntartása és fejlesztése a Nemzeti Energiastratégiában megfogalmazott célok elérésének fontos eszköze lehet, továbbá kiemelt szerepe van
a klímavédelemben és a fenntartható fejlődés megvalósításában. Lényeges,
hogy egy a földgázalapú központi fűtéssel versenyképes, elsősorban hazai
ezen belül is megújuló energiaforrásokat minél nagyobb részarányban hasznosító távhőrendszert alakítsunk ki mely földgázkiváltó szerepe révén csökkentheti hazánk importfüggőségét. A távhőszolgáltatás a 60-as években alakult ki
elsősorban ipari igények valamint a közeli lakóépületek fűtésének kielégítésére. Később a nagy volumenű lakásépítések tették szükségessé egy olcsó és
fenntartható hőszolgáltatás kiépítését, melynek fogyasztók általi szabályozhatósága akkor még nem volt kritérium. Ma ennek a szabályozhatóságnak a
hiánya negatívan befolyásolja a távhőszolgáltatás terjedését. Az értékesített
hőmennyiség alakulásában dinamikus fejlődés figyelhető meg a 80-as évek
közepéig, amikor a rendszerváltást követően az ipari fogyasztók egy részének kiesése valamint a fogyasztók energiatudatosabbá válása miatt jelentős
csökkenés indult meg. Jelenleg a távhőellátás jelentős része (93%-a) földgáz
alapú és mivel a szolgáltatás költségeinek 67%-át az energiahordozó teszi ki
ezért a növekvő földgázár növekvő távhőárat eredményez. A költségeknek tehát csak kis hányada befolyásolható a termelők által, minek eredményeképpen
ma a távhő nem versenyképes a földgáz alapú központi fűtéssel. A jelenleg
érvényben lévő kedvezményes ÁFA-kulcs nélkül a budapesti távhő 8%-os
versenyelőnye is 9%-os hátránnyá válna. Ezen probléma megoldásának érdekében szükséges egy decentralizált, megújuló energiaforrásokra támaszko-
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dó távhőtermelés kialakítása, illetve a kialakítás lehetőségének felmérése. Az
előadó pozitív példaként említette a csongrádi geotermikus kaszkádrendszert,
ami egy olyan lakossági és intézményi fűtést megvalósító megtérülő beruházás melybe az önkormányzat a technológiai tudást magával hozó partnert tudott bevonni. Továbbá a finanszírozásba a helyi takarékszövetkezetek is részt
vettek. Mindezek ellenére a távhő már most is szolgál klímavédelmi célokat.
A kapcsolt hőtermelésnek köszönhető primerenergia megtakarítás 24 PJ/év,
ami 1,34 millió tonna CO2 kibocsátás megtakarítását eredményezi évente. Ezen
felül az egyéb káros anyagok, mint például a kén-dioxid és a nitrogén-oxidok a
sűrűn lakott területekről sokkal nagyobb hígításban távoznak, ezáltal is javítva
a szóban forgó területek közegészségügyi helyzetét. Újabb biztató példa, hogy
Ausztriában 2003/2004-ről 2009/2010-re a távhő részaránya 18%-ról 23%-ra
nőtt, noha ez elsősorban még az olajfűtés és nem a földgáz rovására történt. Az
államtitkár úr összegzés képpen összefoglalta a Cselekvési Terv céljait.
• Stabil szabályozás és pénzügyi háttér kialakítása. Mely nem a pillanatnyi
igényekre fókuszál, hanem figyelembe veszi az esetleges jövőbeli fejlesztéseket, változásokat is. Emellett fontos a hőtermelés és szállítás egy
‒ lehetőleg önkormányzati ‒ kézbe kerülése a lehető legnagyobb profit
elérése érdekében.
• Program kidolgozása a pazarló konvektoros fűtésű társasházak távhőre
való átterelésére.
• A távhőszolgáltatás műszaki színvonalának növelése.
• A távhőtermelésre használt energiahordozók lehető legnagyobb része
származzon hazai megújuló energiaforrásokból.
• Önkormányzatok bevonása és kötelezése arra, hogy sokkal aktívabban,
kezdeményezőbben vegyenek részt azokban az energiahatékonyság növelő programokban melyeknek része a távhőrendszer fejlesztése is.
• A távhőszolgáltató cégeknek közép és hosszú távú fejlesztési terveket
kell készíteniük.
• Az Országos Fejlesztési Koncepcióban és az Országos Területfejlesztési Koncepcióban jelenjenek meg a Távhőfejlesztési Cselekvési Terv által
felvázolt intézkedések.
• Társadalmi elfogadottság növelése, melynek eszközei többek között a
szemléletformálás, a lakásonkénti szabályozás megvalósítása és az egyszerű, átlátható számlázás.
Végül ismertetésre került a Cselekvési Terv véglegesítésének menetrendje. Október 30-ra elkészül a szakmai, közigazgatási, társadalmi egyeztetésre
alkalmas verzió, majd a kormány általi elfogadás után következik a jogszabályi
környezet stratégiai célokhoz való igazítása mely a finanszírozási és pályázati
rendszer alapját képezi.
Orbán Tibor (FŐTÁV Zrt.) kiemelte, ahogyan az a Nemzeti energiastratégiában is szerepel, a távhőrendszerek műszaki színvonalának növelése
nem várhat tovább. A megfelelő versenyképesség eléréséhez ezen túl szükség van a megújuló energiaforrások részarányának növelésére, valamint a
távhőlefedettség növelésére is. Egy, a céloknak megfelelő távhőrendszer kialakítása elképzelhetetlen olcsó hőforrás nélkül. Az előadó felvetette ‒ a megújuló
energiaforrásokból származó villamos energiához hasonlóan ‒ a „zöldhő” támogatott átvételének lehetőségét, valamint ésszerű alternatívaként említette a termikus hulladékhasznosítást. Ezután hallhattuk a távhőszolgáltatás egyes technológiai elemeinek korszerűsítési módjait. Ezek a hőforrás-hőtermelés oldalon
a kazánok rekonstrukciója, cseréje, az égők cseréje, füstgázhő-hasznosítás, a
rendszer távfelügyeletének és távműködtetésének kiépítése. Hasznos lenne
a hő- és villamosenergia-termelés kényszerkapcsolatának szétválasztása hőtárolók segítségével, illetve a megújuló energiaforrások rendszerintegrációja.
A hőszállítás és hőátadás esetén a távvezetéki technológiaváltás hűlő felület optimalizálással, a szerelvények hőszigetelése, valamint a hőszigetelések
rekonstrukciója. Hurkolt hálózatok kialakítása az ellátásbiztonság növelése
érdekében. Stratégiai rendszerkooperációk kialakítása, valamint piacbővítő
vezetékek építése, változó térfogatáramú rendszerek kialakítása. Szolgáltatói
hőközpontok szétválasztása és ezen hőközpontoknál napelemes villamosener-
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gia-termelés megvalósítása. Végül a felhasználó oldalon az épületek fűtési és
használati melegvíz rendszereinek korszerűsítése, illetve – ezt követően – az
épületek utólagos hőszigetelése. A távhőellátás három alappillére az olcsó hő,
a hatékony szolgáltatói működés és a piacbővítés. Európában a kommunális
hulladékból nyert hő mennyisége folyamatosan növekszik, Budapesten a biomassza mellett ez is megfelelő alternatív energiaforrás lehetne. A fővárosban
jelenleg az egyetlen ilyen létesítmény, valamint a budapesti portfólióban lévő
egyetlen nem földgázalapú hőforrás az FKF Zrt. Hulladékhasznosító Műve. Az
évi 400 ezer tonna hulladékot feldolgozó HUHA 170 GWh/év villamos- és 0,5
PJ/év hőenergiát termel. Alacsony, 30% körüli hatásfoka ellenére a legolcsóbb
hőforrás Budapesten. A vásárolt hő ára (1000 Ft/GJ) kb. negyede az átlagosnak. A HUHA részarányának növelésére kínálkozó két legfőbb lehetőség az új
fogyasztók bekapcsolása a távhőszolgáltatásba, illetve az észak-pesti hőkörzet
növelése egy meglévő másik hőkörzet, Újpalota bekapcsolásával. Szükségszerű a létesítmény energetikai hatékonyságának növelése. Ezt a jelenlegi elvételes kondenzációs gőzturbina forróvíz-igényekhez illesztett, fűtő megcsapolásokkal ellátott fűtő-kondenzációs turbinára való cserélésével lehetne megvalósítani.
Így a hőkiadás miatt kieső villamosenergia-termelés a felére lenne csökkenthető, ami azt jelenti, hogy változatlan hulladékhasznosítás és növekvő villamosenergia-termelés mellett közel kétszeresére nőhet a hőkiadás. Szó esett egy
másik, dél-pesti hulladékhasznosító mű létesítéséről is, melyhez alkalmas telephely elvileg rendelkezésre áll. A beruházáshoz szükség lenne 10 km távvezeték
létesítésére. Az elkészült hulladékhasznosító 300 ezer t/év égetőkapacitással
valamint 20-25 MW villamos- és 60-75 MW hőteljesítménnyel bírna. Azonban
még kérdéses, hogy lesz-e integrált fővárosi energiapolitika, illetve lesz-e elég
hulladék a létesítmény kiszolgálására. Piacbővítési lehetőségek
• Országház, Kossuth tér és környéke: 1,8 milliárd Ft-os beruházás, min.
20 MW hőigény, segítségével 4 millió m3/év földgázt váltható ki mely
8 ezer t/év ÜHG kibocsátás elmaradását jelenti. Finanszírozása KEOP
pályázati forrás bevonásával történhet.
• Észak-Pest-Újpalota hőkooperációs rendszer létrehozása: A HUHA hőtermelése 0,5-0,7 PJ/év-vel növekedne és ~20 millió m3/év földgáz kiváltását, ezáltal ~40 ezer tonna ÜHG kibocsátás megtakarítását tenné
lehetővé. A beruházás új vezetékek valamint új szivattyúállomás létesítését igényelné. Költsége megközelítőleg 5,5 milliárd Ft lenne, mely 6-10 év
alatt térülne meg.
Téma volt még a biomassza alapú hőtermelés megvalósítása Észak-Budán. A 20 MW-os beruházás 7 millió m3 földgázt váltana ki évente és 2,5 milliárd Ft-ba kerülne. Egy jól illesztett teljesítményű biomassza kazánban termelt
hő egységköltsége legalább 20-25%-kal olcsóbb a kiváltott földgáztüzelésű
forróvízkazánénál. Ugyanakkor egy Budapest méretű városnál problémát okozhat a biomassza kezelésének logisztikája. Orbán úr említést tett még a dél-budapesti hőkooperációs rendszer létrehozásáról, valamint több, már megvalósított megtérülő műszaki fejlesztésről úgy, mint a Révész fűtőmű kiváltása vonali
szivattyúállomással, illetve szintetikusgáz bekeverés és füstgázhő-hasznosítás
a rákoskeresztúri fűtőműben. Végezetül az előadó felhívta a figyelmet arra,
hogy a MaTáSzSz tagvállalatok által tervezett beruházások összege mind a
primer oldali energiahatékonysági korszerűsítéseknél mind pedig a megújuló
energiaforrás rendszerintegrációját előirányzó projekteknél jelentősen túllépi a
meghirdetett KEOP keretet.
De Rossi Éva (DHK Hátralékkezelő és Pénzügyi Szolgáltató Zrt.) elmondta, hogy véleménye szerint megkerülhetetlen a távhő növekvő pályára állása,
ehhez viszont versenyképes ár kell, ami elégedett fogyasztókat eredményez.
A szektorban Budapesten már több mint 10 éve jelen van egy konstrukció mely
egyszerre oldja meg a finanszírozást és az ügyfelek fizetési kedvének növelését, ez a faktoring. A faktoring (adósságfelvásárlás) ezen belül is a work-out faktoring során a távhőszolgáltató cég eladja lejárt követeléseit a faktoráló cégnek
így azonnal pénzhez jut, míg a kintlévőségek miatti összes probléma a faktoráló
céget terheli. A módszer azért előnyös mert a távhőszolgáltató cég biztos, kiszámítható bevételhez jut, beruházásainak finanszírozhatósága nő, nem őt terhelik
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a behajtással járó gondok, kockázatok és költségek, javul a fizetési fegyelem.
A követeléskezelő cégek pénzügyi szereplők így PSZÁF kontroll alatt állnak ezáltal garantált az ügyfelek adatainak biztonságos kezelése. A DHK Zrt. alapítója
és egyben legnagyobb ügyfele a FŐTÁV Zrt. A vállalat a távhőszolgáltató 120
napon túli követeléseinek folyamatos értékesítésével foglalkozik 2000 óta, igen
eredményesen.
Fekete Csaba (FŐTÁV Zrt.) első felkért hozzászólóként kiemelte, hogy milyen fontos a cselekvési terv megalkotása kapcsán az egyes pontok felelőseinek,
határidőinek pontos lefektetése, illetve ezzel egy időben a feladatok priorizálása.
Furcsának találta a vitára tárt anyagban talált azon mondatot, miszerint a „távhő
nem versenyképes”, hiszen a cselekvési terv későbbi pontjai sem ezt igazolják. Egy hosszas levezetés is található a tervezetben, melynek végkövetkeztetése, hogy a távhőszolgáltatás ára nagyságrendileg a földgáz alapú központi
fűtés árával egyenértékű. Értékelése szerint hazánkban jelenleg léteznek mind
olcsón, mind drágán szolgáltató távhőszolgáltatók, azonban az olcsó szolgáltatók más alternatívákhoz képest is igen olcsók. Beszédében a hőtermelésről
is szólt pár szót a vezérigazgató úr, hiszen a hőtermelés alapvetően határozza meg a távhőszolgáltatást. Véleménye szerint a gázkazánokban termelt hőre
alapozott távhőrendszer hosszú távon nem fenntartható és ennek kapcsán a
kapcsolt energiatermelést is el kell helyezni hosszú távon az energiatermelési
palettán. Ez alapvetően az Erőműfejlesztési Cselekvési Terv hatásköre, de ez
az intézkedés hatással van a távhő szektorra is. Ha rendszerben akarjuk tartani
a kisméretű kapcsoltan termelő egységeket, akkor ezeket, a jelenlegi gazdasági
helyzetben támogatni kell. Ennek oka, hogy ezen termelők villamosenergia-termelési hatásfoka alacsony a nagy blokkokhoz képest. Meglátása szerint a gáz
alapú hőtermelés sajnos elkerülhetetlen egy nagy, például Budapest méretű,
távhőrendszer esetében. Ezekben az esetekben azt kell eldönteni, hogy ezt a hőt
kapcsoltan akarjuk-e megtermelni, és ha igen, akkor támogatni kell a kisméretű
kapcsolt energiatermelést. Véleménye szerint a biomassza felhasználás növelése jó irány, hiszen az bizonyos, hogy a hazai energetikában a biomassza szerepe lényegesen nagyobb lehet, mint amilyen helyet jelenleg elfoglal. A biomassza
felhasználás térnyerésével azonban egy új kockázat jelenik meg a rendszerben,
nevezettesen a tüzelőanyag árának kockázata. Az alapanyag ára egy teljesen
piaci ár lesz, amelyet nem igen lehet majd szabályozni. Meglátása szerinte a
szektor ennek kockázatát ez idáig nem igen mérte fel. Ha a távhő árát tekintjük,
a biomassza alapú távhőtermelés nem feltétlen teszi olcsóbbá a termelt hőt, csak
ha a termelés támogatásban részesül. Ennek szintén kormányzati döntésnek
kell lennie. Ha úgy gondoljuk, hogy a biomassza alapú energiatermelés pozitív hatással van az ország egészére, akkor támogatni kell, hiszen jelenleg még
drága az előállítása. A biomassza felhasználás kapcsán a mérték maghatározása a kulcs momentum. Ha valódi hulladékot, például faipari hulladékot tudunk
felhasználni biomasszaként az valóban olcsó, de ennek hazai mértéke csekély.
Rudolf Viktor (Magyar Kapcsolt Energia Társaság) a távhő versenyhelyzetének elemzésével kezdte hozzászólását. Szerinte a gázár problémáját a
jelenlegi tervezet nem kezeli, pedig a kérdés már 20 éve foglalkoztatja a közvéleményt. Kérdésként vetette fel, hogy az államnak milyen mértékben szabad,
illetve kell beleavatkoznia a földgázár kialakításába. A tervezetben szerepel
annak igénye, hogy a távhőszolgáltatás egy kézben, lehetőleg állami kézben
összpontosuljon. Rudolf Viktor a felvetés mellől hiányolta a szükséges cselekvések megnevezését. Az Erőműfejlesztési Cselekvési Tervhez kapcsolódva szó
esett a kapcsolt energiatermelésről: Az elnök úr szerint a szegmens legnagyobb
problémája, hogy jelenleg nem rendelkezik sem támogatással, sem jövőképpel:
nincs különbségtétel a kapcsoltan termelők között sem méret, sem energiaforrás, sem a termelés célja alapján. A hatósági ármegállapításnak nincs átlátható
módszertana, és ez bizonytalanságot szül, ami csökkenti a beruházási kedvet.
Kiemelte, hogy a kapcsolt energiatermelést nem lehet kizárólag a termelt hő
oldaláról nézni, hiszem ezek a termelőegységek hazánkban nagyságrendileg
1500 MWe villamos teljesítményt képviselnek, amely nem elhanyagolható a
hazai villamosenergia-rendszerben. Hozzászólását lezárandó kifejtette, hogy a
MKET szívesen venne részt a TFCsT kidolgozásában.
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Kozik Árpád (ALFA-NOVA Kft.) több kritikát is megfogalmazott a cselekvési terv pontjaihoz. Meglátása szerint több, egy nemzeti cselekvési tervbe nem
illő fejezet is helyet kapott a tervezetben. Ilyen fejezet többek között a FŐTÁV
Zrt. helyzetével foglalkozó szövegrész, valamint az első vitanap észrevételeinek
ismertetése. A tervezet első hibájaként azt emelete ki, hogy a versenyképesség vizsgálatához felhasznált adatok mind 2011 júliusáig kerültek kiszámításra,
amikor azonban egy jelentős változás volt a szegmens életében: nevezetesen a
KÁT megszűnése. Elmondása szerint a KÁT megszűnésével egy sikertörténet
ért véget. Minden előnye eltűnt a rendszernek, azonban a fogyasztók terhei
csak kis mértékben csökkentek. Furcsállta, hogy ha a távhőfeljelsztés SWOT
elemzésében az erősségek között szerepel a kapcsolt energiatermelés, akkor
miért nem tartja fent, támogatja ezt a rendszert az állam. A másik jelentős változás, ami értelmetlenné tette a versenyképességről való polémiát, a központi
távhő ármegállapítás bevezetése 2011 októberétől. Ettől az időponttól kezdve
nem beszélhetünk versenyről a távhőszolgáltató és a gázszolgáltató között a
lakossági piacon, hiszen mindkettő árát az állam határozza meg. A cselekvési
terv intézkedési tervének pontjaival kapcsolatban is több problémát felvetett:
véleménye szerint előremutató a benchmark alapú, transzparens távhőármegállapítás igénye, azonban sehol sincs megfogalmazva ennek módszertana.
Ennek pontos megfogalmazására a magántőke bevonásához is szükség lenne,
hiszen a befektetők igénylik a hosszútávon tervezhető távhőárat. Sérelmezte,
hogy a cselekvési terv több pontban is vizsgálatot ír elő, pontos cselekvés helyett. A támogatások tekintetében véleménye szerint nem a távhőszolgáltatókat,
hanem a szolgáltatók társadalmilag hasznos szolgáltatásait illetve a fogyasztókat kellene támogatni. Őket is differenciáltan, azon fogyasztókat előnyben
részesítve, akik önerőből nem képesek a távhőszolgáltatás díját megfizetni. A
távhőszolgáltatási körzetek létrehozását pozitívan értékelte. Meglátása szerint
szükség lenne olyan jogszabályra, amely lehetőséget adna olyan körzetek kialakítására ahol kizárólag távhő szolgáltatás vehető igénybe.
Garbai László (MET) méltatta a cselekvési terv kidolgozóinak munkáját,
és az utóbbi évtized legjobb intézkedési tervének nevezte azt. Pozitívumként
emelte ki, hogy minden cselekvési ponthoz felelős és határidő van rendelve.
Kiemelte, hogy egy sikeres távhőrendszer kialakításához tevékeny együttműködés szükséges az állam és a távhő-szegmensben érdekelt cégek között.
Ezt követően került sor a vitára.
Bencsik János (Országgyűlés) köszönetet mondott az alkotói tevékenységért, és méltatta azon három fős csapat munkáját, akik jelen cselekvési terveket kidolgozták. Kérte a jelenlévőket, hogy hozzászólásaik segítőkészek és ne
támadó jellegűek legyenek, ezzel is segítve a kidolgozók munkáját. Véleménye
szerint nagy szükség van az ágazatban dolgozók segítségére, hiszen tapasztalataikkal, meglátásaikkal segíthetik egy általánosan elfogadott cselekvési terv
létrejöttét. A délelőtti EFCST vitára is utalva hiányolta a nemzeti energetikai társaság, az MVM képviselőinek részvételét.
dr. Csűrök Tibor (ETE) hiányolta a vidéki távhőszolgáltatók tapasztalatainak
figyelembevételét a Cselekvési Tervben. Véleménye szerint az ő véleményük,
tapasztalataik is segítenék egy előremutató cselekvési terv kialakítását. Hangsúlyozta annak fontosságát, hogy ne 2007-es adatokból vonjunk le következtetéseket, hiszen a szakma az elmúlt egy évben hatalmas erőfeszítéseket tett, hogy
hiteles adatokkal lássa el a döntéshozókat. A faktorálási eljárás véleménye szerint sok szolgáltató esetében, akik holdingban működnek, nem megoldás, hiszen
ők a távhő tartozásokat az egyéb közműtartozásokkal együtt kívánják behajtani.
Hozzászólásában kiemelte, hogy a távhőről való leválás megelőzése fontos kérdés, de körültekintően szükséges eljárni, nehogy az ellenkező hatást váltsuk ki.
’Sigmond György (MaTáSzSz) kijelentette, hogy a a Nemzeti Energiastratégia szerint a villamosenergia-termelésre használt földgáz mennyisége 2030ig jelentős mértékben, 4 Mrd m3/év fölé nő, ugyanakkor az épületfűtésben bár
csökken a földgázfelhasználás, de még mindig jóval 50% felett marad. Ezért
a földgáz alapú kapcsolt energiatermelésnek a jövőben is fontos szerepe kell,
hogy legyen hazánkban, pazarlás lenne nem kihasználni a vele elérhető primerenergia-megtakarítást. Kiemelte, hogy támogatásra ott van szükség, ahol
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a működés piaci alapon nem biztosítható, és az adott működés társadalmilag
hasznos. Azonban célszerűbb az externáliák internalizálása, a támogatás nem
a legjobb megoldás. Megoldás lehet a megújulók versenyelőnyének megteremtésére és az energiahatékonyság elismerésére például a zöld adórendszer, ahol
változatlan adó-össztömeg mellett az energiafelhasználást terhelik nagyobb
mértékben az egyéb adónemek csökkentésével. Ilyen a Dániában már bevezetett, a fosszilis tüzelőanyagokra kivetett 40%-os adó. Nálunk sem kell új adónemet bevezetni, csak a meglevőt kell alkalmazni. A meglevő távhőszolgáltatók
és a hőtermelők egy kézbe kerülésére nem sok esélyt lát, azonban az új rendszereknél már törekedni kell erre. Felvetése szerint a cselekvési tervben a
távhőszogáltatás elterjesztése érdekében az önkormányzatitól eltérő, más tulajdonosi struktúrát is vizsgálni kellene. Példaként említette a Dániában elterjedt szövetkezeti formát. Hiányolta a tervezetből a METÁR jelenlétét, esetleges
hatásának elemzését a távhőrendszerekre. A METÁR ugyan még nem került
elfogadásra, de a hosszú távra szóló cselekvési tervnél mégis számolni kell
vele. Véleménye szerint a hőtárolók rendszerbe építésének szerepét is jobban
kellene hangsúlyozni a cselekvési tervben. Erre a célra jelentős beruházási támogatást kellene biztosítani az elérhető forrásokból. Támogatni kell a regionális
hulladékbázisú fűtőerőművek létesítését, minden esetben a távhőre alapozva.
Zanatyné Uitz Zsuzsanna (Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. Távfűtési Üzem)
is több észrevételt tett. Javasolta, hogy a szolgáltatók által korábban elvégzett
fejlesztéseket el lehessen ismertetni, hogy ezáltal ne kerülhessen hátrányba
olyan szolgáltató, aki az adott fejlesztést már korábban elvégezte. A cselekvési
terv egyik pontja a radiátorig bezárólag írja elő a teljes távhőszállítási hálózat
energiahatékonysági vizsgálatát. Javasolta, hogy a vizsgálat csak az átadási
pontig legyen a szolgáltató feladata. Annak ellenére, hogy több hőszolgáltató
– köztük ők is – kezdeményezője és szervezője volt a szekunder oldal fejlesztésének, a szolgáltatónak nincs igazán lehetősége a fogyasztók tulajdonában levő
rendszerekbe történő beavatkozásra. A fűtési, és a viszonylag nagy veszteségei
miatt, a használati melegvíz rendszerek korszerűsítésére a fogyasztókat kell
ösztönözni és segíteni.
A szakmai vitát lezárandó Dr. Toldi Ottó főosztályvezető-helyettes válaszolt
a felmerült kérdésekre. Elmondta, hogy a cselekvési tervben szereplő, vizsgálatra felszólító pontok szükségességét az adja, hogy mostanáig nem készültek
el azok a háttértanulmányok, amelyek szükségesek lettek volna a felelős döntés
meghozásához. Pozitívumként jelölte meg azt a tényt, hogy minden vizsgálatnak mind felelőse, mind határideje meg van jelölve a tervezetben. Elmondása
szerint sok pont azért tűnik homályosnak, mivel az állami felső vezetés részéről
mostanáig nem született döntés az adott témakörben. Arra az észrevételre miszerint felülreprezentált a FŐTÁV Zrt. azt válaszolta, hogy a cég szerepvállalásának oka, hogy ők hajtották végre a legtöbb előremutató műszaki fejlesztést,
amit a vitán lehetett demonstrálni. Többek észrevételére válaszolva elmondta,
hogy bizonyos kiértékelésekben azért szerepel 2007-es adat, mivel a kapcsolt
energiatermelés abban az évben produkálta a legnagyobb CO2 kibocsátás
csökkentési értéket és primerenergia megtakarítást. A kapcsolt energiatermelés támogatásának drasztikus megszüntetésével főosztálya nem értett egyet,
ők egy fokozatos kivetést javasoltak. Véleménye szerint ezt a döntést újra kell
gondolni. Beszéde végeztével elismerte, hogy a távhőár számítás módjával a
jelenlegi tervezetet még ki kell egészíteni.
A késő délutánig tartó vita Bakács István zárszavával ért véget. Köszönetet mondott a résztvevőknek, illetve a tervezet kidolgozóinak. Végül saját meglátásával zárta a vitát, miszerint pozitívumnak tartja, hogy azon kérdésekben,
melyekben nem volt lehetőség hatástanulmány készítésre, előbb igenis a tanulmány készüljön el, hiszen csak utána hozhatunk felelős döntést.
Papp Dániel, papp.daniel@eszk.org és
Pintácsi Dániel, pintacsi.daniel@eszk.org
Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy távozik a Nemzeti Fejlesztési Minisztériumtól (NFM) az energetikáért felelős helyettes államtitkár. Dr. Holoda Attila
december 1-jei hatállyal nyújtotta be lemondását. Az NFM tájékoztatása
szerint a helyettes államtitkár utódlásáról a későbbiekben születik döntés.
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néhány évvel később, 1978-ban egy gazdaságpolitikai döntés hatására új
növekedési pályára állt az ország. Az 1970-es évek végén a magas olajár miatt az energiafelhasználás növekedési üteme megtört, és több éves
stagnálás következett be. Az 1980-as évek közepén, az atomerőmű belépése után átmeneti növekedés, az évtized utolsó éveiben pedig csökkenés
következett be. Az 1990-es évtizedben a gazdasági átalakulás következtében az energiaigények stagnáltak, illetve kismértékben növekedtek. Ebben
az időszakban nagyon jelentős gazdasági és ipari szerkezetváltásra került
sor. Ezen az új fejlődési pályán már egyre erősebb jelzést jelentett az energia növekvő fogyasztói ára.
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Az 1. ábrán a primerenergia felhasználás időbeni változása látható Magyarországon. A primerenergia igényeket döntően a szén, a kőolaj és a földgáz
fedezi, az 1980-as évek közepétől jelentős az atomenergia részesedése,
az utóbbi években pedig a megújulók részaránya is növekedett. Az 1973-as
első olajár-robbanás a folyamatos növekedési trendet nem befolyásolta, de
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1. ábra. Halmozatlan primerenergia felhasználás Magyarországon
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012

Az egyes energiahordozók részarányának az értéke a sarokévekben
az 1. táblázatban láthatók. Az 1. ábra és az 1. táblázat adatai alapján megállapítható, hogy 1970 és 2010 között a primerenergia mérlegben jelentős
strukturális változások következtek be. Végül az elmúlt évtizedben a szén
részarányának a 9,9%-os csökkenése, és a megújulók részarányának a
4,4%-os növekedése következett be.
1. táblázat
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Európában a 2008 óta tartó gazdasági-pénzügyi válság és egyéb más
tényezők hatására felerősödött az útkeresés az energetikában. A fos�szilis energiahordozókkal szemben több évtizede erős klímapolitikai
nyomás érzékelhető az üvegház-hatást okozó gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentése érdekében. Részben az előző, részben egyéb
gazdasági érdekek miatt jelentős erőfeszítések történtek a megújuló
energiák hasznosításának bővítése érdekében, de a végcél még távolinak látszik. A fukusimai atomerőmű balesete után Európában is
felerősödtek az atomenergiával szembeni tiltakozások. Ebben a nagyon bizonytalan helyzetben, amíg a ma még kísérleti stádiumban
lévő új technológiák széles körben elterjednek, legjobb megoldásnak
a földgáz részarányának a növelése látszik. Már az elmúlt évtizedben
készült közép- és hosszú távú előrejelzések is a földgáz híd szerepéről írtak, amely átvezet egy új energetikai korszakba. 2012-ben a
Nemzetközi Energia Ügynökség tanulmánya a földgáz elkövetkező
aranykorát vázolta fel. Magyarország számára alapvető fontosságú,
hogy az energetikai szakemberek elemezzék a hasonló nagyságú és
adottságú európai országok energetikai stratégiáját és azokat a strukturális jellegzetességeket, amelyek elvezettek az energia-hatékonyság mai szintjéhez.
*
As a result of growing environmental concerns and the prolonged financial-economic crisis since 2008, Europe has definitely entered into
a new period of reflection on the future of energy industry. Decades
long, strong pressure is being put, by climate policies, on the use
of fossile energy resources, promoting the reduction of GHG emissions. Partly as an effect of environmental priorities, partly driven by
other economic interests, increased efforts have been made to extend the utilization of renewable energy resources – yet, the final aim
still seems miles away. The recent nuclear accident of the Fukushima
plant has amplified the protest against nuclear energy even within the
European Union. Until new technologies – presently under development or in the testing phase – become widely applied, the increased
share of natural gas in the global eregy mix would probably mean
the best solution to this unstabil situation. Mid- and long-term predictions have for long emphasized the ”bridging role” of natural gas,
leading, hopefully, towards a new energy era. The 2012 official IEA
report projects a forecoming ”Golden Age” of natural gas. On the way
to an energy-efficient economy, it is of prime importance for Hungary
that the energy strategy and the structural characteristics of resource
allocation of other European countries (especially those of the same
size and similar supply of energy resources) be carefully analyzed
and progressively understood.
***
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2. ábra. Importfüggőség fosszilis energiahordozókból
Forrás: EUROSTAT, 2012

A legtöbb európai országnak azzal kell szembenéznie, hogy az energiaigényeknek csak egy részét tudja saját termelésből fedezni, a nemzet-
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Tihanyi L.: Strukturális jellegzetességek a magyar energiaellátásban
gazdaság működéséhez szükséges energia nagyobb részét importból kell
beszerezni. Magyarországon az 1970 és 2010 közötti időszakban szénből
az importfüggőség mértéke 26%-ról 52%-ra, kőolajból 71%-ról 88%-ra,
földgázból pedig 5%-ról 79%-ra nőtt. A trendek önmagukban kedvezőtlenek, de az EU-ban számos országban hasonló kedvezőtlen változások
következtek be. A 2. ábrán látható országok többsége egy vagy több energiahordozóból megközelítette vagy elérte a 100%-os importfüggőséget.
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5. ábra. A villamosenergia-termelés jellemzői Magyarországon
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012
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3. ábra. Energiahordozók aránya a 2010. évi primerenergia mérlegben
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012

A 3. ábra szemlélteti a 2010. évi primerenergia mérlegben az egyes
energiahordozók arányát. Az ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált
országokban a fosszilis energiahordozók összegzett részaránya 74-80%
között változott. Az atomenergia részaránya 0-21% között, a megújuló
energiák részaránya pedig 4-20% között változott.

delkezésre az igényelt energia. A villamos energia és a földgáz vezetékes
energiaellátó rendszeren keresztül jut el a fogyasztókhoz, ami sokoldalú és
hatékony energiafelhasználást tesz lehetővé. Az energetikai hatékonyság
szempontjából fontos kérdés, hogy valamely országban a villamosenergiatermelés során van-e lehetőség kapcsolt hőtermelésre.
Az 5. ábra az IEA adatbázis adatai alapján szemlélteti, hogy a különböző energiahordozók esetén mekkora a kapcsolt és a nem kapcsolt villamos
energia nagysága 2010-ben. Magyarországon a földgáz bázison megvalósuló villamos energia termelésnél volt számottevő nagyságú kapcsolt hőtermelés, a többi energiahordozó esetében a nem-kapcsolt villamosenergia-termelés volt jellemző.
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A nemzetközi összehasonlításnál indikátorként használtuk a legnagyobb CO2 kibocsátást eredményező szén és a legdrágább energiahordozó, a kőolaj együttes részarányát, amely 2010-ben 36,7%-56,7%-os
tartományban változott. A legnagyobb érték Dániáé, a legkisebb pedig
Magyarországé volt. Másik indikátor a legkisebb CO2 kibocsátást eredményező földgáz és a megújulók együttes részaránya volt, amelynek értékei
2010-ben 30,6%-46,9% tartományba estek. A legnagyobb 46,9%-os érték
Magyarországé, a legkisebb 30,6%-os érték pedig Belgiumé volt. Az eredmények azt mutatják, hogy a primerenergia mérleg strukturális jellemzői
Magyarország esetében nagyon kedvezőek.

Hatékonyság a villamosenergia-termelésben

2010-ben Magyarországon a primerenergia forrásoknak 37,3%-át használták fel villamos energia termelésre. Ha összehasonlítjuk az erőművekben
termelt, és a hálózatra kiadott villamos-energia mennyiségét a villamosenergia termelésére felhasznált primerenergia mennyiséggel, akkor azt
látjuk, hogy ennek a nemzetgazdasági szempontból kiemelten fontos energia-átalakítási folyamatnak a hatékonysága 34,2% volt. Ha az átalakítási
hatásfokot energiahordozóként vizsgáljuk, akkor azt látjuk, hogy 2010-ben
ez a fontos mutatószám a szén esetében 31,1%, a folyékony szénhidrogének esetében 37,8%, a földgáz esetében 38,4%, az atomenergia esetében
32,9%, a megújuló energiák esetében pedig 33,2% volt.
A korszerű és komfortos energiaellátás követelménye, hogy a felhasználónál tetszőleges időben és tetszőleges mennyiségben álljon ren-
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6. ábra. A villamos-energia termelés jellemzői Dániában és Belgiumban
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012

A 6. ábrán látható, hogy Dániában a szén-, az olaj- és földgáztüzelésű
erőművekben maximálisan kihasználják a kapcsolt villamosenergia- és hőtermelésben rejlő lehetőségeket. Az ábrából az is látható, hogy Dániában
nem üzemel atomerőmű. Az előzőektől eltérő strukturális jellegzetességet
mutat Belgium. A villamos energia döntő részét atomerőműben termelik, de
a szén-, az olaj- és földgáztüzelésű erőművekben kihasználják a kapcsolt
energiatermelésben rejlő előnyöket.

Strukturális jellegzetességek a végső energiafelhasználás
területén

A primerenergiának egy része az átalakítás és szállítás során veszteségként jelentkezik. A végfelhasználók a 7. ábrán látható energiamennyiséget
az ábrán látható összetételben használták fel. A vizsgált időszakban az
éves végső energiafelhasználás az éves primerenergia felhasználásnak
csupán 70-75%-a volt. Az ábrából látható, hogy a felhasználói oldalon jelen
vannak a fosszilis energiahordozók (eredeti vagy feldolgozott formában)
és az átalakítási folyamat során nyert energiafajták, jellemzően a villamosenergia és a hőenergia.
A továbbiakban a 2010. évi adatok alapján elemeztük a végső energiafelhasználást Magyarország, Dánia, Belgium, Németország és az OECDEurope országcsoport esetében. A kiválasztott országok közül Dánia év-
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Tihanyi L.: Strukturális jellegzetességek a magyar energiaellátásban
tizedek óta a megújuló energiák, Belgium az atomenergia hasznosítása
mellett kötelezte el magát. Németország az Európai Unió vezető ipari és
gazdasági országa, az OECD-Europe országcsoport pedig a régió jellegzetességeit reprezentálja. Az elemzés alapját képező paraméter a végső
energia felhasználás (total final consumption) az éves energiamérlegben
jól definiált kategóriát jelent.

Belgiumé. Az eredmények azt mutatják, hogy a végső energiafelhasználás
strukturális jellemzői Magyarország esetében nagyon kedvezőek.
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7. ábra. Végső energiafelhasználás Magyarországon
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012

A 8. ábra a vizsgált országok végső energiafelhasználásának a strukturális jellegzetességeit szemlélteti. Az adatok alapján megállapítható, hogy
szén részaránya minimálisra csökkent az 1%-os minimum érték Dániáé,
4,2% maximum pedig az OECD-EU országcsoporté. Az előzőekkel szemben az olajtermékek részaránya a legnagyobb a végső energiafelhasználásban. A legkisebb érték Magyarországé 33,6%, a többi országban 40%
feletti az olajtermékek részaránya, a maximális érték Belgiumé 48,3%.
A földgáz részaránya széles tartományban változott, a minimális 11,9%-os
érték Dániáé, a maximális érték pedig Magyarországé 35,5%. A hőenergia részaránya Dániában a legnagyobb 18,9%, és Belgiumban a legkisebb
1,6%. A végső felhasználás területén a villamos energia, részaránya kiemelt paraméter, mert a legsokoldalúbban felhasználható energiafajta.
Értéke szűk tartományban változott, a 21,1%-os maximum az OECD-EU
országcsoporté, a minimális 16,3%-os érték pedig Magyarországé.
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8. ábra. A végső energiafelhasználás arányai
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012
3. táblázat
Megnevezés

Magyarország

Belgium

Németország

OECD-EU

Szén + Olajtermékek 42,1%

35,8%

50,2%

45,2%

46,4%

Földgáz + Megújulók 20,4%

41,9%

31,0%

29,7%

28,5%

18,4%

16,3%

17,2%

20,1%

21,1%

Villamos energia

Dánia

A nemzetközi összehasonlításnál indikátorként használtuk a legnagyobb CO2 kibocsátást eredményező szén és a legdrágább energiahordozó, az olajtermékek együttes részarányát, amely 2010-ben 35,8%‒50,2%os tartományban változott. A legnagyobb érték Belgiumé, a legkisebb pedig
Magyarországé volt. Másik indikátorként a legkisebb CO2 kibocsátást eredményező földgáz és a megújulók együttes részarányát vizsgáltuk. A legnagyobb 41,9%-os érték Magyarországé, a legkisebb 31,0%-os érték pedig
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9. ábra. A végső energiafelhasználás arányai az ipari szektorban
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012

A 9. ábra alapján megállapítható, hogy a vizsgált országokban 2010ben az ipari szektorban a szén részaránya 4,2% és 10,9% között, a folyékony szénhidrogének 5,4% és 23,7% között, a földgáz 28,2% és 44,8% között változott. A hőenergia részaránya 5,3% és 11,7%, a megújuló energiák
pedig 3,4% és 7,4%-os tartományba esett. A villamos energia részaránya
viszonylag szűk tartományban, 31,4% és 35,8% között változott.
4. táblázat
Megnevezés

Magyarország

Belgium

Németország

OECD-EU

Szén + Olajtermékek 27,9%

14,8%

12,3%

15,5%

23,1%

Földgáz + Megújulók 34,6%

40,9%

50,6%

42,4%

37,5%

31,4%

32,6%

31,8%

35,8%

33,9%

Dánia

Villamos energia

A vizsgált indikátorok közül a szén + olajtermékek együttes részaránya
12,3% és 27,9% közé esett. A legkisebb, 14,8%-os érték Magyarországé, a
legnagyobb 27,9%-os érték pedig Dániáé. A földgáz + megújulók együttes
részaránya 2010-ben 34,6%-50,6% tartományban található. A legkisebb
34,6%-os érték Dániáé, a legnagyobb 50,6%-os érték pedig Belgiumé.
A háztartási szektor végső energiafelhasználásának a strukturális jellemzőit vizsgálva a 10. ábra alapján megállapítható, hogy a szén részaránya általában kicsi, 0,2% és 5,2% között változott. Az előzővel ellentétben
a folyékony szénhidrogének részaránya 2,3% és 33,6% között, a földgáz
részaránya pedig 15,1% és 56,8% között változott. A hőenergia részaránya
0,1% és 37,2%, a megújuló energiák pedig 2,9% és 19,4% között változott.
Indokolt külön is kiemelni, hogy a megújuló energiák iránt elkötelezett Dániában a háztartási szektorban 37,2%-os a hőenergia részaránya szemben a
belgiumi 0,1%-os részaránnyal. A villamos energia részaránya viszonylag
szűk tartományba, 16,8% és 24,0% közé esett. A villamos energia felhasználással kapcsolatban indokolt kiemelni, hogy a három fejlett ország részaránya 18,2% és 19,6% közé esett.
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10. ábra. A végső energiafelhasználás arányai a háztartási szektorban
Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012
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5. táblázat
Megnevezés

Dánia

Szén + Olajtermékek

Magyarország

Belgium

Németország

OECD-EU

9,9%

4,9%

34,9%

24,5%

19,6%

Földgáz + Megújulók 34,5%

68,4%

45,6%

48,5%

50,2%

18,2%

16,8%

19,4%

19,6%

24,0%

Villamos energia

•
A vizsgált indikátorok közül a szén + olajtermékek együttes részaránya
4,9% és 34,9% közé esett. A legkisebb, 4,9%-os érték Magyarországé, a
legnagyobb 34,9%-os érték pedig Belgiumé. A vizsgált országok földgáz
+ megújulók együttes részaránya 2010-ben 34,5%-68,4% tartományba
estek. A legkisebb 34,5%-os érték Dániáé, a legnagyobb 68,4%-os érték
pedig Magyarországé.
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11. ábra. A végső energiafelhasználás arányai a kereskedelem/szolgáltatási szektorban (Forrás: IEA Energy Balances of OECD Countries, 2012)

A kereskedelem/szolgáltatási szektorban a végső energiafelhasználás több hasonlóságot mutat a háztartási szektoréhoz. A 11. ábra alapján
látható, hogy a szén részaránya 0,0% és 1,1% között változik. Ezek az
értékek egyértelműen azt jelzik, hogy a szén mint energiahordozó kiszorult
ebből a szektorból. Az olajtermékek részaránya széles tartományban, 0,7%
és 25,4% között változott. A földgáz részaránya hasonlóan széles tartományban 12,6% és 54,7% között változott. Hasonló jellegzetesség látható
a hőenergia hasznosítás területén is, a részarány 1,5% és 39,2% között
változott. A villamosenergia-felhasználás részaránya a vizsgált szektorban
31,2% és 48,4% között változott.

•

•

6. táblázat
Megnevezés

Dánia

Magyarország

Belgium

Németország

Szén + Olajtermékek

3,3%

0,8%

21,6%

26,0%

14,2%

Földgáz + Megújulók 14,6%

61,1%

39,0%

27,3%

31,3%

42,9%

31,2%

37,9%

36,5%

48,4%

Villamos energia

OECD-EU

A vizsgált indikátorok közül a szén + olajtermékek együttes részaránya
0,8% és 26,0% közé esett. A legkisebb, 0,8%-os érték Magyarországé, a
legnagyobb 26,0%-os érték pedig Németországé volt. A földgáz + megújulók együttes részaránya 2010-ben 14,6%-61,1% tartományba esett.
A legkisebb 14,6%-os érték Dániáé, a legnagyobb 61,1%-os érték pedig
Magyarországé volt.

Következtetések

A cikk célkitűzésének megfelelően négy EU tagállam és az OECD-EU
országcsoport 2010. évi energiamérlege alapján az energiaellátás strukturális jellegzetességeit vizsgáltuk. A végső energiafelhasználásra vonatkozóan az alábbi megállapítások tehetők:
• Az elmúlt évtizedben magyar primerenergia mérlegben a szén részarányának a 9,9%-os csökkenése, és a megújulók részarányának a
4,4%-os növekedése következett be;
• A 2010. évi primerenergia mérlegek nemzetközi összehasonlítása
azt mutatta, hogy a szén és a kőolaj együttes részaránya Dániában
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•

volt a legnagyobb és Magyarországon volt a legkisebb. A földgáz és
a megújulók együttes részaránya Magyarországon volt a legnagyobb,
és Belgiumban volt a legkisebb. Az eredmények azt mutatják, hogy
a primerenergia mérleg strukturális jellemzői Magyarország esetében
kedvezőek;
A hazai villamosenergia-termelés strukturális jellegzetességeit vizsgálva megállapítható, hogy 2010-ben Magyarországon a földgáz bázison
megvalósult villamosenergia-termelésnél volt számottevő nagyságú
kapcsolt hőtermelés is, a többi energiahordozó esetében a nem-kapcsolt villamos-energia termelés volt jellemző;
A villamosenergia-termelés strukturális jellegzetességeinek nemzetközi összehasonlítása alapján megállapítható, hogy Belgiumban és
Magyarországon nagyon hasonló a helyzet, Dániában viszont mintaszerűen a kapcsolt energiatermelés a jellemző;
A végső energia felhasználáson belül a szén és az olajtermékek együttes részarányának a legnagyobb értéke Belgiumé, a legkisebb pedig
Magyarországé volt. A földgáz és a megújulók együttes részarányának legnagyobb, 41,9%-os értéke Magyarországé, a legkisebb 31,0%os érték pedig Belgiumé. Az eredmények azt mutatják, hogy a végső
energiafelhasználás strukturális jellemzői Magyarország esetében
kedvezőek;
A végső energia felhasználáson belül a villamos energia, részaránya kiemelt paraméter, mert a legsokoldalúbban felhasználható
energiafajta. Értéke a 2010. évi nemzetközi összehasonlítás alapján
szűk tartományban változott, a 21,1%-os maximum az OECD-EU
országcsoporté, a 16,3%-os minimum pedig Magyarországé volt;
A végső felhasználásnál az ipari szektorban a földgáznak és a villamos-energiának legnagyobb a részaránya. Magyarország kivételével a
hőenergia és a megújulók részaránya közel azonos nagyságú. A szén
és az olajtermékek együttes részaránya 12,3 % és 27,9 % közé esett;
A háztartási szektorban felhasznált energiahordozók/energiafajták
közül a földgáznak legnagyobb a részaránya, jelentős nagyságú, de
országonként különböző az olajtermékek, a hőenergia és a megújuló
energia részaránya. A villamos energia részaránya viszonylag szűk tartományban, 16,8% és 24,0% között változott. Németország, Dánia és
Belgium közel azonos részarányából arra lehet következtetni, hogy a
háztartások villamos energia felhasználása elsősorban az ország gazdasági fejlettségétől és nem a nemzeti szokásoktól függ;
A kereskedelem/szolgáltatási szektorban a végső energiafelhasználás
kategóriában a szénfelhasználás részaránya kevesebb, mint 1,1%,
ami azt jelzi, hogy a fosszilis energiahordozók közül a szén kiszorult
ebből a szektorból.

Köszönetnyilvánítás

Jelen szakmai cikk 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 valósulhatott meg.
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CO2 szállító csővezeték tervezésének alapjai
Dr. Csete Jenő

okl. gázmérnök, csetejeno@t-online.hu

A CO2 nagy távolságra történő csővezetéki szállítása napjaink
egyik aktuális, sok szakembert foglalkoztató műszaki – biztonsági
kérdése. A szerző áttekinti a CO2 csővezetéki szállításnak speciális problémáit, és elemzi a csővezeték tervezésének szempontjait.
*
CO2 transport on pipelines is one of the current subjects for lots
of professionals. In this article the author surveys the special
questions of the CO2 pipelines and dissects the aspects of pipeline design.
***
A CO2 a modern ipari technológiákban régóta és elterjedten használt
anyag. Az az igény azonban, hogy a CO2-t nagy mennyiségekben
nagy távolságokra szállítsák, csak az elmúlt évszázad második felében merült fel, elsősorban a harmadlagos kőolajtermelés, az ún.
EOR (Enhanced Oil Recovery) módszer kapcsán. A módszer lényege, hogy a már részben letermelt, és ezért lecsökkent nyomású
rezervoárba a még visszamaradt kőolaj kinyerése érdekében CO2-t
sajtolnak be. A besajtolt CO2 megnöveli a rétegnyomást, és egy sajátos kiszorítási mechanizmussal kényszeríti maga előtt áramlásra
a tároló pórusaiban még visszamaradt kőolajat a CO2 besajtoló kút
talpától a kőolaj termelő kút talpa felé. A hazai kőolaj- és földgázipar
egyik jelentős teljesítménye volt, hogy a ’80-as években a Bázakerettyén kb. 3000 m mélységből kitermelt CO2-t csővezetéken Nagylengyelbe szállították, és ott, a nagylengyeli olajmezőn a kb. 2000 m
mélységben fekvő, repedezett mészkőrétegekbe besajtolva számottevő mennyiségű olyan kőolajat tudtak még kitermelni, amely a hagyományos másodlagos termeléstechnológiával, mélyszivattyúzással már nem volt kinyerhető. A CO2 hazai kőolajipari hasznosítását
csak kevéssel előzte meg a világban vezető szerepet játszó Egyesült
Államok olajipara.
A CO2 csővezetékes szállításának e században új távlatokat
nyitott, hogy a globális felmelegedés elmélete a fejlett világ egyik
„gumicsontjává” vált. Eszerint a Földünket veszélyeztető globális felmelegedés egyik okozója a modern civilizációval együtt járó, fokozatosan növekvő CO2 kibocsátás. Jelen kézirat szerzője nem kívánja
részletesen megosztani kétkedéseit a nyilvánossággal a nem igazolt
elméletekkel kapcsolatban, hanem tudomásul veszi, hogy napjaink
egyik kurrens műszaki – technikai kérdése lett a „CCS”, a „Carbondioxide Capture and Storage”.
A modern civilizáció kiemelkedően két területen „termel” nagy
mennyiségű CO2-t fosszilis energiahordozók felhasználásával:
• erőművi áram- és hőtermelés,
• szállítás és közlekedés.
A CO2 kibocsátás pontszerű az erőművi áram- és hőtermelésnél
(és természetesen az ipari és lakossági energiahordozó felhasználásnál), és vonali jellegű az emisszió a szállítás – közlekedés ágazatban.
Bár a világ népességének vonali jellegű emissziója hatalmas
mennyiségű, a CCS elmélet és gyakorlat számára meghódíthatatlan
terület. Ugyancsak indifferens a lakossági energiafelhasználással, el-
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sősorban a fűtéssel kapcsolatos kibocsátások, az emissziós pontok
nagy száma és dekoncentrált, szétszórt jellegzetessége miatt.
A pontszerű, nagy koncentrációjú emissziós források a már említett erőművek és a nagy ipari üzemek. Közülük is kiemelkedő fontosságúak a hagyományos szénbázisú erőművek. Környezetbarát,
kevés CO2-t kibocsátó szénerőművek fejlesztése, az ún. tiszta szén
technológiák gazdaságos megvalósítása már évek óta nagy ráfordítással folyik világszerte.
Az emisszió csökkentését célzó fejlesztésekkel párhuzamosan
komoly erőfeszítések történnek az üzemelő szénerőművek által „termelt” CO2 „befogására”, azaz az égéstermékből való leválasztására,
a CO2 keletkezési helyről történő elszállítására és az emberi környezetből való eltávolítására, a CO2 végleges tárolására nagy mélységű
földtani formációkba.
Jelen kézirat a továbbiakban a keletkezési helyen leválasztott
vagy kitermelt, nagy mennyiségű CO2 csővezetéki szállításának
egyik problémakörével, a CO2 csővezetékek tervezésének általános
és speciális kérdéseivel foglalkozik.

A CO2 sajátosságai a szállító vezeték tervezése
szempontjából

A CO2 a Földet körülvevő légkör egyik alkotója. Az atmoszférában kis
koncentrációban van jelen, az átlagos koncentráció 300…400 ppm,
azaz 0,3...0,4% között mozog. Becslések szerint a légkör CO2 tartalma évente 1 ppm mértékben növekszik.
A szén természetes körforgásán, az óceánok kötött CO2 tartalmának felszabadulásán és a vulkáni tevékenységen túl CO2 legnagyobb mennyiségben valamilyen technológiai folyamat (pl. ammóniagyártás, szén elégetés) melléktermékeként kerül a légkörben. A CO2
képződési folyamatok közül tárgyunk szempontjából kiemelkedő jelentőségű a fosszilis energiahordozók égési folyamata, és ezen belül
is az erőművi áram- és hőtermelés.
A kis koncentráció miatt CO2-t ipari felhasználási célra a levegőből gazdaságosan kinyerni nem lehet. Az óceánok megkötött CO2
tartalma kb. ötvenszerese a levegő CO2 tartalmának, de még ez sem
elegendő koncentráció ahhoz, hogy CO2-t a mai technikai szinten a
tengervízből kivonják. A CO2 vízben való oldhatósága miatt viszont
napjainkban intenzív kutatás tárgya az erőművi szektorban keletkezett CO2 végleges, óceánokban történő elhelyezésének.
A CO2-val foglalkozó szakemberek számára minden kérdés vizsgálatához a kiinduló pont a CO2 fázisdiagram. Egy jól szerkesztett
CO2 fázisdiagram az 1. ábrán látható (jelen diagramon az ordináta
logaritmikus beosztású).
A CO2 csővezetéken folyékony és gáz halmazállapotban egyaránt szállítható, de a kétfázisú szállítás semmilyen körülmények
között nem ajánlott. A CO2 szállításának harmadik lehetséges halmazállapota a szuperkritikus állapot. (Az angol nyelvű szakirodalomban a folyadék halmazállapotú és a szuperkritikus állapotú CO2-re
vonatkozóan a „dense phase” kifejezés használatos.)
A szuperkritikus állapotban lévő fluidum jelentősen eltérő tulajdonságú mind a gáz, mind pedig a folyékony halmazállapotú fluidum-
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Pressure in bar

CO2 Phase Diagram

Temperature in C

1. ábra. CO2 fázisdiagram

Forrás: Sugianto: Study of CO2 Properties and Transportation for Injection well
into Reservoir. Marter-s Thesis, Universitetet i Stavanger, 2007.

A hármaspont paraméterei: 5,173 bar, −56,6 °C
A kritikus pont paraméterei: 73,74 bar, 31,0 °C
A szublimációs pont paraméterei: 1,0 bar, −78,5 °C
tól. A csővezetéki szállítás szempontjából a leglényegesebb az, hogy
a CO2 kompresszibilitási tényezője a nyomás növekedésével rohamosan csökken: 1 bar nyomáson és 15 °C hőmérsékleten 0,9942,
de 73 bar nyomás és 31 °C hőmérséklet felett már rendkívül kicsi.
Szakirodalmi közlés szerint (Sugianto, 2007.) a kritikus ponton 0,276
a kompresszibilitási tényező értéke. A kis kompresszibilitási tényező
következményeként a szuperkritikus állapotú CO2 a folyadékhoz és a
gázhoz képest is lényegesen kisebb nyomásveszteséggel szállítható
csővezetéken.
A csővezetéki szállítás szempontjából lényeges adat, hogy a
tiszta CO2 gáz moláris tömege 44 kg/kmol, nehezebb a levegőnél.
A tiszta CO2 további jellemzői a következő táblázatban találhatók.
1. táblázat. A tiszta CO2 jellemzői
Jellemzők
Kémiai képlet

CO2

Moláris tömeg

44,01 g/mol

Megjelenés

színtelen, szagtalan gáz

Sűrűség

1562 kg/m3 (1,013 bar és −78,5 °C; szilárd)
770 kg/m3 (56 bar és 20 °C; folyadék)
1,977 kg/m3 (1,013 bar és 0 °C; gáz)

Sűrűség a kritikus poonton

464 kg/m3 (73,74 bar és 31 °C)

Relatív sűrűség

1,53 (1,013 bar és 0 °C; gáz)

Viszkozitás

0,07 cP (1,013 bar és −78 °C)
0,01372 cP (1,013 bar és 0 °C)

Olvadáspont

−78 °C (szublimál)

Forráspont

−57 °C (5,185 bar-on)

Fajhő állandó nyomáson

0,037 KJ/mol K (1,013 bar és 25 °C)

Fajhő állandó hőmérsékleten

0,028 KJ/mol K (1,013 bar és 25 °C)

Adiabatikus kitevő

1,2938 (1,013 bar és 25 °C)

Oldhatóság vízben

0,145 g/100 ml (25 °C)

Savasság

6,35 és 10,33 pKa

Szükségesnek tartjuk megjegyezni, hogy a táblázatban szereplő
paraméterek számértéke különböző szakirodalmi közlésekből lettek
összegyűjtve, és számos publikációban a táblázatban látható értékektől valamennyire eltérő számértékek jelentek meg. Az ipari gyakorlat számára ezek az eltérések nem lényegesek, a CO2 csőveze-
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ték méretezésére nincsenek döntő hatással. De a számbeli eltérések
ugyanakkor rámutatnak a CO2-vel kapcsolatos további elméleti és
gyakorlati kutatások fontosságára.
A CO2 nem éghető gáz, azaz nem robbanásveszélyes, de nagyobb koncentrációban az emberi szervezetre veszélyes. Emberi
tartózkodásra használt zárt terekben a CO2 koncentráció természetesen magasabb, mint az átlagosan tiszta levegőben. Az ember számára „a jó levegő” kritériuma 1000 ppm (0,1%) CO2 tartalom. (Ezt
a számot kritérium kimunkálójáról Pettenkofer számnak nevezik.
Pettenkofer 1858-ban (!) végezte el a CO2 koncentrációval összefüggő vizsgálatait.). A CO2 emberi szervezetre gyakorolt hatását a
koncentráció függvényében a következő tábla mutatja:
2. táblázat. A CO2 hatása az emberre

Forrás: Bánhidi L. - Kajtár L.: Komfortelmélet. BME Egyetemi Kiadó, Budapest, 2000.
CO2 konc.
[ppm]

A CO2 hatása az emberre

1000

“jó levegő”, Pettenkofer szám

25 000

még nincs hatása

30 000

erős, mély kégzést indukál

40 000

fejfájás, fülzúgás, hevesebb szívdobogás, szédülésérzet

50 000

0,5-1 órán át belélegezve halált okoz

>80 000

azonnali halált okoz

A szilárd CO2 közismert neve „száraz gáz”, melynek hűtőkapacitása a természetes jég hűtőkapacitásának kétszerese. A folyékony
vagy gáz halmazállapotú CO2 gyors nyomáscsökkenés hatására erőteljesen lehűl, megszilárdul, és száraz gáz képződik. Ezt a jelenséget
a CO2 csővezeték üzemeltetése során messzemenően szem előtt
kell tartani.
A CO2 csővezeték tervezésénél fontos szempont, hogy a CO2 víz
jelenlétében rendkívüli korrozív tulajdonságú. A CO2 vízzel szénsavat
képez, és a szénsav a szénacélokat és a gyengén ötvözött acélokat
megtámadja.
Nagyobb a korróziós veszély, 1) ha a CO2 hőmérséklete magasabb, 2) ha a CO2 parciális nyomása magasabb, 3) ha pH értéke
alacsonyabb, és 4) ha a csővezetékben áramló közeg áramlási sebessége nagyobb.
Általános megközelítésként elmondható, hogy ha a CO2 parciális
nyomása kisebb, mint 2 bar (túlnyomás), akkor a korrózió sebessége
viszonylag alacsony, 0,2…2,0 bar között mérsékelt, és 2 bar felett
már erőteljes korrózióra lehet számítani. Ez esetben az acél csővezetékhez korrózióálló ötvözetek használata ajánlott.
A tiszta CO2 a különböző anyagokkal szembeni „viselkedéséről”
elmondható, hogy a szénacélokra nézve – korróziós szempontból –
veszélyes, de nem okoz problémát alumínium, réz vagy bronz esetében. A műanyagokkal szemben közömbös, de CO2 környezetében
rugalmas polimerek (elasztomer; pl. gumi, kaucsuk) használata nem
ajánlott. Ezt a CO2 csővezeték szerelvényeinek tömítésénél kell figyelembe venni. Az általánosan használt ipari kenőanyagokra a CO2
nincs hatással.
A fent leírtakat (esetenként lényegesen) befolyásolja, ha a CO2
kisebb – nagyobb koncentrációban további komponenseket tartalmaz. Az angol nyelvű szakirodalom szóhasználatban is gyakran
megkülönbözteti egymástól a tiszta CO2-t (”pure CO2”) és a valóságban általában meglévő CO2 „elegyet” (”CO2 stream”).
Az erőművi égéstermék kibocsátás és az égéstermékből kivont
CO2 szükségszerűen tartalmaz a CO2 mellett járulékos komponenseket. A CO2 „stream”-ben található néhány tipikus vegyület: H2O, N2,
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O2, CO, H2, H2S, SO2, CH4+, továbbá glikol és aminok. A járulékos
összetevők koncentrációja 0,01…2 tf% között tipikusnak tekinthető.
A kis koncentráció ellenére a járulékos komponensek jelenlétének
következményei lehetnek, legtöbbször megváltoztatják, módosítják
(általában felerősítik) a tiszta CO2 (számunkra nem kívánatos) tulajdonságait.
A járulékos összetevők közül kiemelt súlyú szerepe van a víznek,
a fent említett korróziós következmények miatt.

A CO2 csővezeték tervezésének alapvetése

CO2-t szállító csővezetékek tervezésénél célszerű a nagynyomású
földgáz vezetékek tervezési követelményeiből kiindulni, és azokat kiegészíteni további követelményekkel a CO2 sajátosságai miatt.
A tervezési folyamatot megelőzi, majd végigkíséri CO2-hoz kapcsolódó potenciális veszélyek felmérése, és a kockázatok folyamatos
elemzése, kezelése. CO2 csővezetéket egy elfogadható kockázati
szint tudomásul vétele mellett lehet megtervezni.
A tervezés kiinduló pontja annak eldöntése, hogy a CO2 csővezetéki szállítása milyen halmazállapotban történjen. A szállítási folyamat gazdaságossága a szuperkritikus állapot mellett szól, de ez
a szállítási rezsim általában nagyobb kockázatokat hordoz, mint a
folyadék- vagy gázfázisú CO2 szállítás.
A CO2 csővezeték nyomvonalára vonatkozó alapkritérium, hogy
a nyomvonalat – a lehetőségeken belül – minél kisebb népsűrűségű
területeken jelöljék ki. („A népsűrűség az egy adott területegységre jutó lakosok száma, általánosan elfogadott mértékegysége a fő/
négyzetkilométer(fő/km2). Magyarország átlagos népsűrűsége 108,5
fő/km2 /2005. január 1./, ezzel az EU átlagánál némileg ritkábban lakott országai közé tartozik.” Wikipedia, 2012. május 15.). A másik
fontos peremfeltétel, hogy a CO2 gáz légköri nyomáson és a természetes környezeti hőmérsékleten nehezebb a levegőnél, tehát a
csővezetékből történő szabályozott vagy véletlen kiáramlás után a
CO2 a felszín alacsonyabban fekvő területein, mélyebb részein gyűlik
össze.
A csővezetékből történő CO2 kiáramlás, illetve általában a szabadba kerülő, nagy mennyiségű CO2 súlyosabb következményekkel
is járhat, mint azt a későbbiekben a „Lake Nyos eset” kapcsán bemutatjuk.
A csővezeték indulási pontján a CO2 általában a szállításhoz nem
elegendően nagy nyomású, ezért az indító ponton (esetleg a nyomvonal mellett más ponton is) kompresszor állomást kell üzemeltetni. A
CO2 gáz komprimálásával összefüggő speciális kérdések jelen kéziratnak nem tárgya.
A csővezeték anyaga szénacél, a csőanyag minőségének legalább egy nagynyomású földgáz vezeték anyagával azonos minőségűnek kell lenni. A CO2 csővezetéknek ellenállónak kell lenni a belső
nyomás esetleges gyors csökkenésekor fellépő erőteljes lehűlés, az
alacsony hőmérséklettel szemben is. Korrózióálló acél alkalmazása
műszaki – biztonsági szempontból ajánlott, de a magas beruházási költség miatt a gyakorlatban csak rövidebb vezeték esetén jöhet
szóba. A kulcskérdés továbbra is az, hogy biztosítható-e a vezetéken
belül a gyakorlatilag teljesen száraz, szabad víztől mentes CO2.
Ha a CO2-t szállító csővezeték belső nyomása CO2 kiáramlás
miatt hirtelen, rövid idő alatt rohamosan csökken, akkor a radikális
lehűlés következtében bekövetkezhet az acélcső gyors ridegtörése.
A minőségi acélok ridegtöréssel szembeni ellenállósága megfelelő
ötvözetekkel növelhető, de ez növeli a csőanyag árát is. Külön elemzés tárgyának kell lenni a CO2 csővezeték tervezésénél, hogy egy
ridegtörés milyen veszélyekkel járhat az adott vezeték különböző
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szakaszainál, és a veszélyhez kapcsolódó kockáztat milyen mértéke
vállalható a beruházó és az üzemeltető számára.
A csővezeték szükséges falvastagságának kiszámításához a
földgáz vezetékek méretezésénél használt metódus alkalmazható, de
mérlegelni kell a csővezetékre ható külső terhelés számbavételét is.
A csőszálakat – a földgáz vezetékekhez hasonlóan – oldhatatlan
kötéssel, ívhegesztéssel kell összekapcsolni, és a hegesztési varratokat roncsolás mentes vizsgálat alá kell vetni. Oldható kötések alkalmazása csak szerelvények esetében megengedett (illetve ajánlott).
A szerelvények (szakaszoló tolózárak, görény indító és fogadó
állomások stb.) anyaga szintén szénacél. A legjobb megoldás az, ha
a csőszálak és a szerelvények anyaga azonos jellemzőkkel rendelkező minőségi acél.
Szakaszoló elzáró szerelvények beépítésére CO2 vezeték esetén feltétlenül szükség van. Az elzáró szerelvények egymástól való
távolságának meghatározásához mérlegelni kell a csőszakaszban
lévő CO2 mennyiségét, állapotát és állapotváltozását egy esetleges
lefúvatás esetén.
A csővezetéket külső passzív és aktív korrózióvédelemmel kell
ellátni. A legmagasabb minőségű külső passzív szigetelést jelenleg
a gyárilag extrudált polietilén bevonat biztosítja. A hegesztési varratok környezetének nyomáspróba utáni szigetelésére a zsugorfóliás
technológia ajánlott.
A CO2 csővezeték belső bevonatára vonatkozóan nincs egységesen elfogadott elmélet és nincs bizonyítottan „legjobb gyakorlat”.
A kívül-belül polietilén bevonattal ellátott csövek ára, természetesen,
magasabb a belső bevonat nélküli csövek áránál. A csővezeték belső felületének műanyag bevonata szinte nullára csökkenti a korrózió
lehetőségét, még szabad víz jelenlét esetén is. Ez az állítás mindaddig igaz, amíg a belső bevonat meg nem sérül, vagy komolyabban
nem erodálódik. A belső bevonat sérülés, kisebb-nagyobb darabjainak esetleges leválása és a CO2 árammal együtt történő mozgása
beláthatatlan következményekkel jár. Ugyancsak a belső bevonat
alkalmazása ellen szól, hogy a vezetéken végrehajtott hibaelhárítás
komplikáltabb, költségesebb és végeredményét tekintve bizonytalanabb kimenetelű lehet.
A szerelvények karimás kötésénél alkalmazandó tömítőanyagoknak és kenőanyagoknak a CO2-vel szemben ellenállóknak kell
lenni. Mint korábban említettük, tömítőanyagként rugalmas polimerek
(elasztomer; pl. gumi, kaucsuk) alkalmazása nem ajánlott, de másféle tömítőanyagnál is figyelmet kell fordítani arra, hogy a nyomás és
a hőmérséklet változása módosítja a CO2 tömítőanyagokra gyakorolt
hatását.
A CO2 szállító vezetéket megfelelő időközönként csőgörénnyel
vagy más eszközzel tisztítani kell, az indító és fogadó állomások kialakítása és a velük szembeni követelmények azonosak a földgáz
vezetéknél használtakkal.
Az elkészült CO2 vezetéket szilárdsági és tömörségi nyomáspróba alá kell vetni. A nyomáspróba előtt csak a csőszálak felett engedélyezett (és „felúszás” ellen szükséges is) a részleges földvisszatöltés.
A nyomáspróba befejezéséig a hegesztési varratok szabadon hagyása szintén követelmény.
A CO2 vezetékre a rendszer üzemét felügyelő SCADA rendszer
kell telepíteni, amely alkalmas a mért paraméterek átvitelére és a
diszpécser számára távbeavatkozásra is.
Az elkészült csővezeték átadás – átvétel folyamatának nem kell
különbözni a földgáz szállító vezetékek átadás – átvételi folyamatától.
Új CO2 vezeték esetén külön figyelmet kell fordítani a vezetékkel
kapcsolatos nyilvános kommunikációra.
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Mélytengeri (offshore) szállító vezetékekre természetesen más
előírások (is) vonatkoznak, mint a szárazföldi (onshore) vezetékre.

A Lake Nyos egy közel 200 m mély vulkáni krátertó Kamerumban,
amelynek 1986-ban történt kitörése, illetve a kitörés következményei figyelmeztető tanulságot hordoznak CO2 csővezeték veszélyeivel és kockázataival foglalkozók számára is.
A tó alatti magmaüregből vélhetően nagy CO2 tartalmú vulkanikus gázok szivárognak fel a tóba. A CO2 a tó vizében oldódik,
és a vízben a telítettség fokozatosan emelkedik. Különösen nagy
mennyiségű CO2-t tartalmaznak a tó mélyebb, hidegebb zónái. Ha
tó vize CO2-vel telítődik, akkor már csak valamilyen kiváltó ok (pl.
földrengés, erős szél stb.) kell egy CO2 gázkitöréshez (szakszóval:
limnikus kitörés, amely a trópusokon található mély, vulkanikus,
stabil állapotú tavaknál fordulhat elő). Egy földcsuszamlás esetén
nagy mennyiségű szilárd anyag zúdul bele a tó vizébe, és a CO2-vel
telített mélységi víz egy részét a tó felsőbb zónáiba nyomja. A felső
zónákban már nincs elegendően nagy (hidrosztatikus) nyomás a
CO2 oldott állapotban tartásához, megindul a buborékképződés, és
rohamosan növekszik a CO2 gáz kiválása. Ennek hatására a nyomás tovább csökken, és a CO2 gázkiválás megállíthatatlanul folytatódik. A nagy tömegű CO2 gáz a környezeti viszonyoktól függően
gázfelhőt képezhet, amely lassan szétterül a kitörés helyének széles környezetében, majd sűrűségénél fogva a földfelszín közelébe
süllyed, és kiszorítja a levegőt. Azok az élőlények, amelyek életben
maradásához oxigén szükséges, a CO2-vel elárasztott területen elpusztulnak.
1986. augusztus 21-én a Nyos tóból egy limnikus kitörés hatalmas CO2 felhőt nyomott a magasabb légrétegekbe, amely azután lassan leereszkedett a tó környékére, és betöltötte a völgyeket. Becslések szerint a CO2 mennyisége kb. 1,5…2 millió tonna
lehetett. A földfelszínre lesüllyedő CO2 gázfelhő 1700…1800 ember
azonnali halálát okozta, és elpusztított, megfojtott kb. 3500 háziállatot és nagy számú vadállatot. Világhálós közlés szerint a tótól
25 km távolságra is haltak meg emberek a CO2 gáz miatt. A növényvilágban a CO2 gázfelhő nem okozott károsodást, de a tó közvetlen
közelében lévő vegetációt a heves CO2 kitörés indukálta kb. 5 m
magas szökőár elsodorta, megsemmisítette.
Egy CO2 csővezeték nyomvonalának kijelöléséhez a Nyos tóból
történt CO2 gázkitörés és következményei figyelmeztető jelet adtak.
CO2 csővezetékekkel összefüggő baleseti statisztikát az
Egyesült Államokban a Department of Transportation (DOT) keretében működő Office of Pipeline Safety tett közzé (http://www.
globalccsinstitute.com/publications/co2-liquid-logistics-shippingconcept-llsc-safety-health-and-environment-she-report-35).
Eszerint 1986 és 2001 között CO2 vezetékekről 11 balesetet regisztráltak. A balesetek 1 halálos áldozattal és 2 súlyos sérüléssel
jártak, de az áldozatok nem közvetlenül a CO2 vezetékkel voltak
összefüggésben (pl. a halálos áldozat hegesztési munka közben
hunyt el). A 11 esetből 9 db a szárazföldi vezetékkel kapcsolatos
volt, 2 baleset kompresszor állomáson történt.
2002-2008. között 18 esetet jelentettek be, halálos áldozat vagy
sérülés nem volt. A balesetek fele volt „vonali baleset”, a másik fele
mérőállomáson és a vezeték egyéb telepített létesítményein következett be.
Az 1986-2008. időszak baleseteinek okait a következő diagram
mutatja.
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Korrózió okozta hiba

21%

Egy természeti katasztrófa, CO2 csővezeték tervezők
figyelmébe ajánlva

Anyag vagy hegesztési
hiba

45%
17%

17%

Szerelvényhiba
Egyéb okok, beleértve a
harmadik fél okozta
hibákat

2. ábra. CO2 balesetek 1986-2008. időszakban

A hivatkozott beszámoló összehasonlító adatokat is közölt. 1986
és 2008 között a földgázt és a veszélyes folyadékokat szállító csővezetékeken összesen 5610 baleset történt, a halálos áldozatok száma
107 volt, a sérülteké 520. (Az adatok nyilvánvalóan a különböző csővezetékek teljes hosszával függnek össze elsősorban.)
Érdekes adat még, hogy a földgáz és veszélyes folyadékok esetében a hibákat elsődlegesen a harmadik fél okozta (35%), de alig
kisebb a korróziós eredetű hiba (32%).
Végül a fajlagos hibamutatók: CO2 csővezeték esetében
0,33/1000 km, földgáz esetében 0,17/1000 km, és veszélyes folyadékok esetében 0,82/1000 km. A CO2 vezetékek nagyobb fajlagos
hibáját nem a tényleges történésekkel, hanem azoknak a földgáz vezetékektől eltérő értelmezésével magyarázták.
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Földgáz megtakarítás alacsony hőmérsékletű füstgázok
hőtartalmának hasznosításával
Dr. Kapros Tibor

okl. gépészmérnök, kapros.tiborendre@t-online.hu

The paper summarises the possibilities for application of the heat
content of low temperature flue gases. There are introduced the
international and domestic potentials of the heat emission and the
barriers of their utilization. It includes a short overview about the
technologies and areas of the energy saving. Some typical equipment of heat recovering are introduced too. The paper has been
completed by theoretical calculations and case studies including
the characteristic data of flue gas utilization.
***
Energia felhasználásunk meghatározó hányada tüzelési folyamatokhoz
kapcsolódó hőfelszabadulásra vezethető vissza. A fosszilis energiahordozók és a biomassza kémiai hőtartalmának felszabadítása globális méretekben a kb. 545 000 PJ teljes energia fogyasztás mintegy 90%-t teszi
ki [1]. Az ipari és erőműi felhasználás tüzelési folyamatban hasznosított
energia mennyiségéből számíthatóan a füstgáz elvezető rendszerekből, a
kéményeken keresztül a szabadba távozó füstgáz mennyisége éves szinten 70 000‒80 000 Mrd m3 nagyságrendet képvisel [2], [3].
A kazánokból, kemencékből és más technológiai hőfogyasztó berendezések primer hőhasznosítási (hővisszanyerő) fázisait elhagyó füstgáz
azonban még mindig jelentős hőtartalommal rendelkezik. A lakossági és
kommunális szférát közvetlenül érintő kisteljesítményű vízmelegítő és
fűtőkészülékeknél terjednek azok a típusok, ahol a kibocsátott füstgáz
a kondenzációs hőmérséklet alatti értéken – földgáz tüzelés esetén ez
kisebb, mint 60 °C – hagyja el a rendszert. A nagyfogyasztói kategóriát
képviselő ipari, erőműi és mezőgazdasági fogyasztóknál azonban gyakori
a 200-400 °C – esetenként azt meghaladó – füstgáz kilépési hőmérséklet.
A dolgozat erre a hőmérsékleti tartományra koncentrálva mutat be néhány
ipari méretekben alkalmazott megoldást a földgázfogyasztás csökkentésének célját tartva szem előtt.

A hővisszanyerési technológiák alkalmazását
befolyásoló tényezők

A tüzelési technológiáknál az égéslevegő előmelegítése a legáltalánosabban alkalmazott hővísszanyerési megoldás. Földgáz tüzelőanyag esetében
elméletileg 22 °C levegő hőmérséklet növelés esetén 1% földgáz takarítható meg. Az alacsony hőmérsékletből adódóan azonban a szekunder
(tercier) hővisszanyerési technológiákban a hőcsere folyamatokat jellemző
hőmérséklet különbségek is kis értékűek – általában nem haladják meg
a 200 °C értéket. A térfogategységre vetített visszanyerhető hőmennyiség
felső határa földgáz egyenértékre vetítve a 0,1-0,15 m3 földgáz/m3 füstgáz
értékben rögzíthető. A referenciákkal rendelkező, általánosan alkalmazható hővisszanyerési megoldások ugyanakkor költségigényesek. Mindezek
a körülmények a rendelkezésre álló füstgáz mennyiségének meghatározó szerepére hívják fel a figyelmet. A MW nagyságrendet el nem érő tüzelési teljesítmények esetén a távozó füstgázok maradék hőtartalmának
hasznosítása a lokális feltételekhez igazodó egyszerű kivitelű csőköteges
– esetleg cső a csőben – típusú levegő vagy vízmelegítő egységek, anyag
előmelegítő kamrák vagy alagutak alkalmazásával történik.
A hővisszanyerési módszer kiválasztását az alaptechnológia is befolyásolja. A mezőgazdaságban, az élelmiszeriparban vagy a vegyiparban
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például az általánosan alkalmazható melegvíz, gőz vagy közvetlen villamos energiatermelés mellett jelentős lehet a hőenergia technológiai célú
belső felhasználása szárítási műveleteknél vagy összetett folyamatok hőcsere készülékeiben történő hasznosításnál. Ezeket a lehetőségeket már
a rendszerek tervezésénél figyelembe veszik, így a kéményeken át távozó
hőenergia mennyisége az acél- vagy kerámiaiparral összehasonlításban
lényegesen kevesebb.
A legnagyobb mennyiségű füstgáz az erőművekből származik. Ezek
többnyire komplett hőhasznosító rendszerekkel együtt kerültek kiépítésre,
ahol a kazánokból kilépő füstgáz hőtartalmának jelentős része a túlhevítőkben, az égéslevegő (fűtőgáz), illetve tápvíz előmelegítőkben kerül átadásra. Számos régebbi egységnél azonban még mindig jelentős a távozó
égéstermék hőtartalma, illetve a nagy térfogatáramok miatt még a 200 °C
tartományba eső kilépési hőmérsékletek esetén is indokolt lehet további
energia visszanyerési megoldások alkalmazása.
Az ipari és erőműi tüzelési folyamatokban minden tüzelőanyag fajta
esetében képződik füstgáz, amelynek hőtartalma kibocsátáskor részben
hasznosítható. Ennek mértékét aktív komponenseket tartalmazó füstgázoknál azonban – pl. szén, olaj, ipari gázok vagy biogáz tüzelésnél – kondenzáció esetén fellépő korróziós hatás behatárolja. A füstgáz tisztaságát
és a Magyarországon a képződött mennyiségek arányait figyelembe véve
a hasznosítási mogoldások alkalmazása elsősorban a földgáz tüzelés területén jelent energia megtakarítási potenciált.

A füstgáz emissziót jellemző nemzetközi és hazai adatok

A nemzetközi statisztikai információk források a primer energiahordozó
fajtánként, illetve felhasználói szektoronként közlik az energiafogyasztási
értékeket. Az 1. sz. táblázat az EU 27 tagállamára vonatkozó 2009. évi gázfogyasztási adatokat foglalja össze [4], [5]. Ugyanitt kerültek feltüntetésre a
Magyarországra vonatkozó értékek is [6], [7].
Az EU ipari létesítményeiben és erőműveiben tehát évente mintegy
330 Mrd m3 gáz kerül felhasználásra. Az alapanyagként felhasználás ezt
az értéket néhány %-kal csökkenti, de az ipari viszonyok melletti földgáztüzelésből származó égéstermék kibocsátás a hamis levegő beszívást is
figyelembe véve 3800-4000 Mrd m3/év nagyságrendet képvisel.
1. táblázat. Fosszilis energiahordozók felhasználása az
EU-ban és Magyarországon
Megnevezés
Összes primer energia felhasználás
Ebből gázfelhasználás
Egyéb fosszilis energia felhasználás
Termikus erőművek felhasználása
Ebből gázfelhasználás
Egyéb tüzelőanyag felhasználás
Végső energia felhasználás
Ipari közvetlen fogyasztás
Ebból gázfogyasztás
Egyéb fosszilis energia fogyasztás

EU 27 (2010

Magyarország (2010)

71 300 PJ
18 538 PJ
34 224 PJ
20 520 PJ
8208 PJ
12 312 PJ
48 441 PJ
13 523 PJ
3380 PJ
2815 PJ

1085 PJ
421 PJ
460 PJ
206 PJ
112 PJ (3,2 mrd m3)
94 PJ
708 PJ
142 PJ
43 PJ
20 PJ

A füstgáz hőtartalma széles határok között változik. Néhány jellemző
technológia átlagértékeit a 2. sz. táblázat foglalja össze [8].
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2. táblázat. Berendezés típusok hőveszteségeit jellemző hőmérséklet értékek
Technológiai berendezés

Jellemző füstgáz hőmérséklet (°C)

Gőzkazánokból távozó füstgáz
Gázturbinák füstgáza
Gázmotorok füstgáza
Hőkezelő kemencék (direkt tüzelés)
Szárító és sütő kemencék füstgáza
Katalitikus krakkoló berendezések
Lágyító kemencék hűtőzónái

230-380
370-540
230-370
425-650
230-600
425-650
425-650

A fenti adatokat értékelve figyelembe kell venni, hogy a 400-500 °C-t
meghaladó hőmérsékletű távozó füstgáz (felmelegített levegő) hőtartalmát
az esetek jelentős részében hasznosítják – általánosságban az égéslevegő
előmelegítésére. A koncentrált kibocsátást az ennél alacsonyabb hőmérsékletek jellemzik. Ez azonban még mindig rendkívül jelentős mennyiséget
képvisel. Az Egyesült Államokban becslés szerint mintegy 47 500 kéményből áramlik ki 250 °C-nál magasabb hőmérsékletű füstgáz. A visszanyerhető hő mennyisége 50 000 MW teljesítményre becsülhető [9].
Magyarországon a gáztüzelésből származó koncentrált füstgáz kibocsátás mennyisége a fentiek szerinti számítás alapul vételével mintegy
80 Mrd m3 nagyságrendet képvisel. Amennyiben átlagosan csak 150 °C
kibocsátott füstgáz hőmérséklet csökkenéssel számolunk, a hasznosításra rendelkezésre álló hőmennyiség már akkor is mintegy 16-18 PJ.
A visszanyerhető mennyiséget a hatásfok értékek természetesen jelentősen csökkentik, de évente így is több milliárd m3 földgáz megtakarítására
van potenciális lehetőség. A feltételezett számok minimum értékek. A tényleges kibocsátási hőmérsékletek valószínűsíthetően átlagosan 150 °C-t
meghaladó mértékű füstgáz hőmérséklet csökkentést is lehetővé tesznek.
A hővisszanyerési megoldások szén, olaj vagy biomassza tüzelés számos
esetében is alkalmazhatók, így a tényleges hővisszanyerési lehetőség ennél lényegesen nagyobb érték.

Füstgázok hőtartalmának hasznosítási lehetőségei és
berendezései

A hőhasznosításnak az üzemi technológiáktól függően számos változatát
alkalmazzák, a végső megoldást azonban minden esetben egy direkt vagy
indirekt hőátadó egység jelenti. A cseppfolyós és gázhalmazállapotú közegek hőfelvétele az esetek meghatározó hányadában folyamatos üzemű, a
konvekció, a regeneratív hőcsere vagy a látens hő hasznosítás alkalmazásán alapuló berendezésekben történik. A szilárd fázisú anyagok részére
történő hőátadást az anyag szerkezetéhez és a technológiához illeszkedő
folyamatos üzemű készülékek (alagutak) vagy szakaszosan működtetett
zárt egységek (kamrák) valósítják meg.
A konvektív hőcserét legelterjedtebben a csőköteges hőcserélők valósítják meg. A berendezések szerkezete egyszerű felépítésű, azonban az
áramlási adottságokra visszavezethetően a hőcserét alacsony hőátadási
tényező jellemzi. A csövekben a nagyobb nyomásveszteség miatt általában
a hőfelvevő levegő közeg áramlik. Ennek hőátadási tényezője – amennyiben a ventillációs nyomás ezt lehetővé teszi – a csövekbe épített perdítő
elemekkel ugyan növelhető de a folyamatot meghatározó hőátviteli tényező
értékét a csövek külső felületének lényegesen alacsonyabb α értéke határozza meg. A csövek közötti füstgáz járatok számának növelését általában
a kémény huzatviszonyai korlátozzák. Végül tehát a perdítő spirálok hatása
minimális.
Üzemi mérések szerint a hőátviteli tényezőt a 20 < k < 30W/m2K tartomány jellemzi [10]. A hőcserét jellemző hőmérséklet különbséget 400 °C
alatti belépő füstgáz hőmérséklet esetén a 100 °C < Δt < 200 °C értéktartomány jellemzi, így a felületegységen átadott hő mennyisége nem haladja
meg a 900 W/m2 értéket. Érdemi mennyiségű hő átadása viszonylag nagyméretű berendezést igényel.
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A csőköteges hőcserélők természetesen víz, vagy más folyadék melegítésére, illetve gőz túlhevítőként is alkalmazhatók, de a folyamat intenzitását itt is a füstgáz oldali hőátadás határozza meg. Kis hőmérséklet különbségek esetén itt is a fenti hőátadási tényező nagyságrend érvényesül.
A rotációs hőcserélőkben gáz közegek közötti hőátadás valósul meg az 1.
sz. ábra szerint [11]. A füstgáz és levegő járatokat az átmérő mentén mindkét oldalon kiépített gáztömör válaszfal különíti el. A füstgáz által felmelegített tárcsafél a forgás következtében a levegőoldalra kerülve hőtartalmát átadja a hideg közegnek. A legnagyobb méretű egységek átmérője 21 méter,
az átáramló levegő mennyisége meghaladja a 60 000 m3/h értéket. Megvalósított berendezések a belépő füstgáz hőmérsékletét 300 °C-ról 150 °C-ra,
illetve 100 °C-ról 35 °C-ra csökkentik 55% hőcsere hatásfokkal. Megfelelően
méretezett egységekkel optimális esetben 85% is elérhető. Ha alacsony hőmérsékleti tartományban a hőleadó közeg nedvességtartalma kondenzálódik, a kialakult vízréteg a hőfelvevő fázisban javítja a hőcsere hatásfokát.
A berendezést alacsony, 100-200 Pa értékű nyomásveszteség jellemzi.
A hőcsövek Magyarországon is alkalmazott hővisszanyerő berendezések. A hőcsere a csövekben levő folyadéknak a hőt átadó közeg általi
elpárologtatása munka, illetve a hőfelvétel során bekövetkező kondenzáció
fázisain keresztül valósul meg. A folyadékfázisban biztosított vákuum intenzív elpárolgást tesz lehetővé megnövelve a folyamat alapját képező látens
hőmennyiséget. Ez utóbbinak a hőcserében történő részvétele következtében a hőcsövek energia átadó képessége nagyságrenddel haladja meg a
csőfalon keresztül vezetés útján közölhető hő mennyiségét.
Egymástól távol elhelyezkedő hőforrások hőtartalmának közös hasznosítását teszik lehetővé az ún. hőcserélő tekercsek (Run Around Coil
Exchanger). Mind a hőleadó mind a hőfelvevő közeg útjába egy-egy hőcserélő tekercs kerül beépítésre, a két egységet csővezeték köti össze. A csövek belsejét a hőcsövekéhez hasonló munkaközeg tölti ki. Ennek forralása,
illetve kondenzáltatása generálja a hőcserét. A rendszert a munkaközeg
áramoltatását biztosító szivattyú egészíti ki [8]. A hőhasznosítás hatásfoka
megközelíti a 70%-t és a forgalmazók a rendszer alkalmazásával nagyságrendileg 3 év megtérülési idő prognosztizálnak [12].
A technológiai célú közvetlen, vagy levegő előmelegítés formájában
történő energiahasznosításra vonatkozó lehetőségeket – ide sorolva az
égéslevegő előmelegítés igényeit – az üzemi adottságok behatárolják.
További lehetőséget jelent a forróvíz előállítás. Jelentős füstgáz térfogatáram rendelkezésre állása esetén ez a távfűtési rendszer energiaellátási
folyamatába való bekapcsolódás által eredményezhet kedvező hasznosítási lehetőséget. A 250–300 °C vagy azt meghaladó hőmérsékletű füstgáz
azonban már felhasználható gőz előállítására is. Póttüzelés alkalmazása
nélkül ugyan 280 C°-os füstgázból már állítható elő 6 bar nyomású és
200 °C hőmérsékletű technológiai gőz, azonban próbaszámítás szerint
ebben az esetben 50 mm átmérőjű forrcsövek alkalmazásával és alacsony nyomásveszteséget eredményező füstgáz sebességek feltételezésével az alacsony hőmérséklet különbség miatt nagyságrendileg mindössze 1 kg/h/m2 fajlagos gőztermelési ráta adódik.
A fenti példa adataiból következően 1 TJ/év gőz hőmennyiségnek
megfelelő 6 bar nyomású és 200 °C hőmérsékletű gőz előállításához közel
3000 m hosszúságú csőmennyiségnek megfelelő hőcsere felület beépítése szükséges. A 280 °C belépési hőmérsékletű 9000 m3/h térfogatáramú füstgáz ekkor kb. 170 °C-n távozik a rendszerből. A hőcserélő mérete
nincs arányban a visszanyerhető hőenergiával. Füstgáz elszívó ventilátor
alkalmazásával a füstgázoldali hőátadási tényező javítható – a szükséges
felület csökken – azonban a ventillációs energia és a járulékos telepítési
nehézségek miatt általában ez sem eredményez rentábilis megoldást.
A hőátadás intenzitása póttüzelés alkalmazásával jelentősen növelhető. Ekkor a „friss”, magas hőmérsékletű füstgáz bevezetésével magasabb
értékű, gőzturbina táplálására is alkalmas gőz is előállítható.
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Az előzőekhez hasonló elvek szerinti próbaszámítások kerültek elvégzésre 39 bar nyomású és 400 °C hőmérsékletű túlhevített gőz előállítására
vonatkozóan. A rendszer hőellátásának alapját itt is 280 °C hőmérsékletű
füstgáz jelenti. A gőztermelési folyamat elméletileg a tápvíz előmelegítés,
elgőzölögtetés és túlhevítés fázisaira különíthető. A forralót elhagyó füstgáz hőmérsékletét 300 °C-ban rögzítve és 150 °C kilépési hőmérsékletet
tételezve fel 90% hőcsere hatásfok feltételezésével a mérlegegyenletekből
adódóan a feladat 615 °C belépési hőmérsékletű füstgázzal oldható meg.
A termelt gőz mennyisége (kg/h) közelítőleg a füstgáz térfogatáram (m3/h)
19%-a [13]. A hőmérlegekből adódóan földgáz póttüzelés esetén ez a fenti
mennyiségnek mintegy 26%-t biztosítja. A hasznosítandó alacsony hőmérsékletű füstgáz mennyisége 74% részarányt képvisel. Eszerint 1 tonna
400 °C hőmérsékletű és 39 bar nyomású gőz 3800 m3 mennyiségű és
280 °C-os füstgázból állítható elő mintegy 100 m3 földgáz póttüzelés mellett.
A füstgáz hőenergia tartalmának 50%-a hasznosul. A gőz előállítás folyamatában a füstgáz energia tartalma kb. 16,5% arányban részesedik. Magasabb füstgáz hőmérséklet választása esetén ez az érték csökken. Amen�nyiben a gőztermelésben növelni kívánjuk a füstgáz hőtartalmának arányát,
a folyamatot alacsonyabb hőmérsékleten valósítjuk meg – jelen esetben a
400 °C gőzhőmérséklet által korlátozott értéken – azonban ekkor a szükséges hőcserélő méretek a hőmérséklet különbség csökkenésével közel
arányosan növekednek.
A gőztermelési célú hőhasznosítás természetesen számos változatban
vizsgálható. A fenti példákban 100%, illetve 16,5% volt a füstgáz hőtartalom
részesedése. Az arányokat döntő mértékben befolyásoló optimális gőzparaméterek a fogyasztói oldal igényei és a hőhasznosító kazánokat szállító
szakcégekkel történő konzultáció alapján határozhatók meg.
A fenti számítási példákban a póthő ellátást földgáztüzelésű égetőkamrából kilépő égéstermék közvetlenül jut a füstgázáramba. A hőmérséklet
egyenletesség hosszabb áramlási szakasz vagy keverő beépítésével biztosítható. A termogenerátorok szekunder levegővel kevert, alacsonyabb
hőmérsékletű közeget juttatnak a füstgázáramba – a közvetlen tüzeléshez
képest 2-2,5-szeres mennyiségben. Direkt tüzelés esetén a szükséges hőmérséklet az eltüzelt földgáz mennyiségének szabályozásával állítható be
ennek megfelelően változó térfogatáram mellett. Termogenerátor esetében
a két paraméter egymástól függetlenül szabályozható.
A hagyományos gőzkazán-turbina rendszerek működési elve alacsony
hőmérsékletű, megfelelő nyomású vízgőz gazdaságos előállítására alkalmatlan füstgázok hőhasznosításánál is alkalmazható. Az Organic Rankine
Cycle (ORC) technológiában munkaközegként vízgőz helyett egy alacsony
forráspontú szerves eredetű folyadékot alkalmaznak. Ennek elpárologtatására a rendelkezésre álló alacsony hőmérsékletű hőhordozó is alkalmas.
A képződött gőz energiája turbina alkalmazásával villamos energiává alakítható. Az ORC körfolyamat hatásfoka a kis hőmérsékletek miatt kedvezőtlen hőcsere viszonyok következtében alacsony. Nagyságrendje 10%.
A munkaközeg forráspontjának növekedése magasabb hőmérsékletű primer közeget (füstgáz) igényel, de ekkor a hatásfok is kedvezőbb. 200 °C
esetén 17-18%, 300 °C-nál már 22% körüli értékek érhetők el [14]. Más oldalról viszont a munkaközeg hőmérséklet növelése esetében a füstgáz hőtartalmának csak kisebb hányada hasznosítható és a szükséges nyomásszint is magasabb. Ez további üzemeltetési költségnövekedést eredményez.
A „hagyományos” Rankine körfolyamatban a munkaközeg víz, gyakorlatilag
300 °C feletti hőőforrás hőmérsékletnél alkalmazható. Ammónia, izobután,
illetve alacsony forrpontú keverékek (ORC) esetében már 80 °C felett is
megvalósítható a hővisszanyerés. Különleges munkaközeg alkalmazásával az ORC eljárás a 26 C°–480 C° hőforrás hőmérséklet tartományra is
kiterjeszthető [9]. A kereskedelmi forgalomban 2 MW alatti teljesítmény
esetén megjelentek a moduláris felépítésű, illetve konténeres kialakítású
berendezések. Az 1. sz. ábra egy előszerelt ORC egységet mutat be [15].
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1. ábra. Előszerelt állapotban szállított ORC turbina rendszer

A Kalina ciklusként ismert eljárás elvileg hasonló az ORC körfolyamathoz, azonban itt a munkavégző közeg kétfázisú folyadék – a gyakorlatban
ammónia és víz keveréke [16]. A megoldás előnyének termodinamikai elvét
a 2. sz. ábra mutatja be.

2. ábra. Ammónia-víz elegy T-s diagramja (a) és fázisgörbéje (b)

Tiszta víz esetében a forralás hőszükséglete az ábra T-s diagramján
szemlélve izobar állaptváltozás esetén a T2 hőmérsékleti értékhez tartozó fázisgörbe alatti területtel arányos. Az ammónia forráspont csökkentő
hatása miatt ez a „téglalap” az ábra pirossal jelzett ferde egyeneséhez
rendelhető „trapéz” területére csökken. Az elterjedten alkalmazott 70%
ammónia – 30% víz elegy esetén számított elméleti hatásfok növekedés
az ORC ciklussal szemben 10-20% lehet. Azonos hőmérsékleti feltételek
esetén a Kalina körfolyamat alkalmazása általában 15-20%-kal magasabb
hatásfokot eredményez. A hasznosítás eddig bemutatott lehetőségeinél a
füstgáz energia tartalma közvetítő közeg (levegő, víz, vízgőz, hőközvetítő
folyadék) igénybevételével hasznosul. A hő átadása indirekt úton hőcserélő szerkezetben történik. Számos esetben ugyanakkor lehetőség nyílik
a füstgáz képződés telephelyén történő közvetlen érintkeztetéssel megvalósított hasznosításra. Gyakran alkalmazott megoldás a füstgáznak levegővel történő keverékképzése. Az így keletkezett alacsony hőmérsékletű
gázelegyet anyag előmelegítési, szárítási feladatok végzésére használják.
A szükséges hőmérsékletet a füstgáz, a térfogatáramot a levegő biztosítja.
A közvetlen hasznosítás jelentős hányada az ad- és abszorpciós folyamatokhoz kapcsolódik. Ezeket nem csak a termelési célú vegyipari eljárások egyik jellemző műveleteként, hanem a szennyezőanyag kibocsátást csökkentő technológiák meghatározó fázisaként működtetik. Folyadék
esetében az abszorpciós eljárások regenerálási ciklusában alkalmazzák.
A forró gáz a telített mosófolyadékkal ellenáramban áramoltatva az előző
fázisban elnyelt komponensek deszorpcióját eredményezi. Adszorberek
regenerálásánál ugyancsak alkalmazható a közvetlen átáramoltatással
történő melegítés – amennyiben az adszorbens számára közömbös a gáz
széndioxid tartalma. Amennyiben nem engedhető meg a füstgáz és a regenerálandó anyag keveredése, mind gáz- mind folyadékfázisú anyagok melegítésénél alkalmazhatók duplafalú tartályok, csőkígyók. A fűtőközeg lehet
gőz, de leggyakrabban a technológiában képződő füstgázt alkalmazzák.
A direkt hőhasznosítás indirekt hőátadási technológia keretében valósul
meg. Hasonló feltételek melletti hőközlés valósítható meg más vegyipari
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Kapros T.: Földgáz megtakarítás alacsony hőmérsékletű füstgázok hőtartalmának hasznosításával
technológiai műveletek esetében is, például keverők, alacsony hőmérsékletű (katalizátoros) reaktorok, előmelegítő tartályok esetében.
Amennyiben a termelési technológiának része egy szárítási folyamat
is, ennek hőellátására az alacsony hőmérsékletű füstgázok hőmérsékleti
tartománya kedvező lehetőséget kínál. Ugyanakkor a konvencionális tüzelés füstgázának vízgőztartalma meghaladja a 15%-ot, ami a szárítási folyamatot fékezi. Levegő bekeverése esetén mind vízgőz koncentráció csökkenése és a térfogatáram növekedése hatékonyabbá teszi a hasznosítás
folyamatát. Az energia felhasználás csökkentése céljából a szárító közeget
recirkuláltatják. A hőmérséklet és a nedvességtartalom állandóságát friss
gáz beszívásával (10-20%) biztosítják.
Kerámiaipari alagútszárítónál közvetett hővisszanyerési eljárás
megvalósítására került sor. A rendszer hőellátását korábban földgázüzemű kazánban előállított gőzzel fűtött kaloriferek biztosították. A füstgáz energia tartalmának hasznosítása itt a kalorifereknek az ugyancsak
földgázüzemű égetőkemence hűtőzónájából származó forró levegő általi
kiváltásával történt. A szárítóközeg folyamatos frissítésére 750 m3/h térfogatáramú 350 °C hőmérsékletű levegő került felhasználásra. A megoldás megvalósítása négy hónapon belüli megtérülési idő mellett mintegy
200 000 m3/év földgáz megtakarítást eredményezett. Ugyancsak folyamatos üzemű szénszárítóra vonatkozó számítások azt mutatták, hogy 280 °C
hőmérsékletű füstgáz bevezetésével és a szalagon dh = 0,8 m hidraulikus
átmérő esetén az áramló közeg sebességtől függően száraz anyag feltételezésével 25 < α < 50 hőátadási tényező nagyságrend adódik. 100 °C alatti
hőmérsékleten a száradás a hőmérséklettől függő telítettségi parciális nyomás függvénye és a nedves anyag felületén lejátszódó folyamatokat ös�szetett anyag- és hőátadási modell írja le. A vizsgált esetben a közelítő számítások szerint 160 m3 füstgáz/t szén anyagáram arány mellett átlagosan
kb. 50 °C hőmérséklet növekedés és 5-15% nedvességtartalom csökkenés
érhető el. A hasznosuló hő fajlagos mennyisége mintegy 75 MJ/t szén.
Az acél és alumíniumipar melegüzemi technológiáinak (melegalakítás,
olvasztás, hőkezelés) leghatékonyabb primer energia megtakarítási lehetőségét az égéslevegő és a betét előmelegítése jelenti. A rekuperátorokban
(regenerátorokban) történő elsődleges hővisszanyerést követően rendelkezésre álló 400-600 °C hőmérsékletű füstgázból – a többnyire sík fémfelületeken kialakuló alacsony konvektív hőátadási tényezők ellenére – jelentős
hőmennyiség adható át a betétnek. Olvasztókemencébe adagolt alumínium tömbök 500 °C hőmérsékletű füstgázzal történő előmelegítése esetén
200 °C betéthőmérséklet mintegy 1500 m3 füstgáz/t alumínium mennyiségi
aránnyal biztosítható. Az előmelegítő alagútból távozó füstgáz hőmérséklete ekkor 300 °C. A hasznosított hő mennyisége az alumínium tonnájára vetítve 0,2-0,25 GJ. Ez az érték az adott kemence hőhasznosítási viszonyai
mellett nagyságrendileg 10 m3/t földgáz megtakarítást jelent.
Alumínium esetében a berendezésekből távozó füstgázok hőhasznosításának egyik járulékos problémája a képződött füstgáz térfogatáramának ciklikus jellege. Az alumínium alacsony olvadáspontja miatt lényeges
követelmény a hevítő közeg közelítőleg egyenletes hőmérséklete, így a
póthő ellátást termogenerátorokkal célszerű biztosítani. Ezek a berendezések hideg levegő befúvására is alkalmasak, így beépítésükkel nem csak
a szükséges energia mennyiség pótolható a csapolások időszakában, hanem a (lokális) túlhevítés elleni védelem is biztosítható.
Az acélipari izzítókemencék energia felhasználása nemzetgazdasági
léptékben is számottevő. Az égéslevegő rekuperátorokból távozó füstgáz
hőtartalma a tüzelőanyaggal betáplált energia mennyiség 30-35%-a. Ennek
hasznosításával jelentős mennyiségű primer energia megtakarítás érhető
el. A legnagyobb fogyasztók a meleghengerműi toló vagy léptetőgerendás
rendszerű izzító kemencék füstgázainak szekunder hőhasznosításával
a BAT elvárásokat megfogalmazó BAT Reference Documents (BREF) is
kiemelten foglalkozik [17]. A 3. sz. ábra szerinti kombinált hőhasznosítási
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megoldásban a központi folyamatot az izzítandó buga 350-400 °C-ra történő előmelegítése jelenti. A hőforrás a max. 600 °C hőmérsékletű füstgáz.

3. ábra. Tolókemence füstgázának komplex hőhasznosítása

A betétanyagnak a fenti hőmérsékletre történő előmelegítése mintegy
25% primer energia felhasználás csökkenést, 1 millió t/év termelési kapacitás esetén a kemence hatásfokától függően évi 8-12 millió m3 földgáz
megtakarítást eredményez. Az égéslevegő előmelegítésével visszanyerhető hőmennyiség részaránya gyakorlatilag változatlan. A hulladékhő hasznosító kazánban termelt gőz mennyisége nyilvánvalóan csökken. A 200 °C
kilépési hőmérséklet ugyanakkor arra utal, hogy a technológiai folyamatból
távozó mintegy 1150 °C-os füstgáz hőtartalma – a hőveszteségeket is figyelembe véve mintegy 70%-ban hasznosul.

Összefoglalás

A publikáció a földgáz felhasználás csökkentésnek az alacsony hőmérsékletű füstgázok hőtartalmának felhasználásában rejlő lehetőségeit foglalja össze. Az első rész a nemzetközi és hazai hőenergia kibocsátási
potenciálokat, a hasznosíthatóság korlátait mutatja be. Rövid áttekintést
ad a hőhasznosítási technológiákról és a visszanyert energia felhasználásának főbb területeiről. A dolgozat második részében néhány jellemző
hőhasznosító berendezés kerül bemutatásra a nálunk még nem, vagy kevésbé elterjedten alkalmazott megoldásokra koncentrálva. Az anyag kiegészül a gőztermelés és a technológiai céllal történő energia visszanyerés
néhány megvalósított, illetve elméleti számítások alapján prognosztizált
ipari alkalmazás jellemző adatainak ismertetésével.
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Az EIA (Energy Information Administration, USA) kutatóintézet kiadta a világ földgáz termelésének, felhasználásának friss
hosszú távú prognózisát. Több helyen a prognózisban elkülönítik az OECD 34 tagországa adatait. (OECD országcsoport felvételére vár Oroszország, Brazília, Kína, India, Dél-Afrika, vagyis
az úgynevezett BRIC(S) országok, és Indonézia is.) Tekintsük át
a világ földgáz készleteit, termelését, felhasználását az EIA és
más kutató intézetek adatai alapján.
Három energiahordozó határozza meg a világgazdaság főbb mozgását: a szén, a kőolaj és a földgáz. A világ energiafelhasználásának
mintegy negyede szén alapú. A világ széntermelése jelenleg 5,4 milliárd tonna évente. Ez egyenértékű kb. 2700 milliárd m3 földgázzal. A
legnagyobb széntermelők (2007. évi adatok, közölte az MTI):
Kína		
2,30 milliárd tonna
USA		
1,05 milliárd tonna
India		
0,45 milliárd tonna
0,37 milliárd tonna
Ausztrália
Oroszország 0,31 milliárd tonna
Mintegy 4000 millió tonna kőolajat használunk el évente a világon.
Ez egyenértékű kb. 4800 milliárd m3 földgázzal. A napi olajtermelés
és fogyasztás 85 millió hordó körül van. A legtöbb kőolajat termelő
országok:
Szaud-Arábia 10,25 millió hordó/nap
Oroszország 10,10 millió hordó/nap
8,50 millió hordó/nap
USA		
Irán		
3,20 millió hordó/nap
(Forrás: IEA)
Kína		
3,72 millió hordó/nap
		
Az iparilag fejlett országokban összesen 2,67 milliárd hordó olajat
készleteznek. A világ kőolaj fogyasztásának negyede az USA felhasználása.
A földgáz készletek megkutatottsága nagyon különbözik a világ
különböző térségeiben. A konvencionális földgáz készletek főleg
üledékes, nagy porozitású, jó áteresztő képességű kőzetekben találhatók. Ezeknek a gázmezőknek a tulajdonságairól, a kitermelés
technológiájáról már szinte mindent tudunk, a kutatás, a kitermelés
költségei alacsonyak. Európa, Oroszország nyugati fele, ÉszakAmerika, Észak-Afrika megkutatottsága magas szintű, de a Föld
egyéb területein bőven van még kutatni való. Nagy reményeket fűznek például az Északi-Sark alatt található szénhidrogén készletekhez is.
A kutatások ma első sorban a nem konvencionális (kisebb
porozitású, alacsony áteresztő képességű rétegekben, nagyobb
mélységben lévő) készletek megismerésére, minél olcsóbb kitermelésére irányulnak. A nem konvencionális földgáz készleteket szénmezőkben, pala és kristályos kőzetekben keresik. Már vannak ellenvetések is a nem konvencionális készletek termelésének környezet
károsítása miatt.
A világ egészében a megismert földgáz készlet gyorsabban nő,
mint a kitermelés, és várhatóan így lesz ez még néhány évtizeden át.
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A világ (konvencionális) földgáz készletei (milliárd m3)
1980

1985

1990

1995

2000

2005

2011

Közép-Kelet

75208

Eurázsia

60676

Ázsia

15064

Afrika

14504

ÉszakAmerika

9688

Közép- és
Dél-Amerika

7532

Európa
összesen

4256
71400

96600

106680

140000

145600

172200

186900

Forrás: EIA
A továbbiakban ahol nem tüntetünk fel más adatforrást, ott az EIA adatait mutatjuk be.

Az EIA mellett még számtalan intézet készít becslést. A Világgazdaság 2012. júniusában közölt 780 ezer milliárd m3-es készletet, és
ebből kb. 50%-ot a nem konvencionális készletre kalkulált. Claude
Mandil az EIA korábbi vezérigazgatója 2012. augusztusban a világ
készletet 800 ezer milliárd m3-re teszi. A számok nagyságrendi bizonytalansága mögött a nem konvencionális készletek becslésének
nehézségei és a geológiai, geofizikai kutatások előtt álló hatalmas
afrikai, ázsiai, ausztráliai területek, az Északi-sark készletbecsléseinek kezdeti állapota van.
A nem konvencionális földgáz készletek kutatása, termelése
mintegy 20 éve indult el a világban. Az USA jár az élen ebben a
programban. Európában is megindultak a kutatások, és biztató eredményekről számolhatunk be. A KPMG 2012-ben tette közzé néhány
európai ország nem konvencionális geológiai földgáz készletének
becslését:
Ukrajna
5500 milliárd m3
Lengyelország 1920 milliárd m3
Románia
180 milliárd m3
Bulgária
300 milliárd m3
Magyarország 250 milliárd m3
Litvánia
480 milliárd m3
Horvátország 18-30 milliárd m3
A Chevron azóta már újabb adatot közöl a lengyel készletről: 5300
milliárd m3-t. Magyarországon, a makói árokban folyó kutatások
alapján hallhattunk 3700 milliárd m3-es hazai készletről is. Az impozáns geológiai készletekhez azért hozzá tartozik az, hogy a kitermelhető hányad 20-40% között lehet csak a mai termelési technológiával.
Vessünk egy pillantást a különböző készletek kitermelési költségeire is (IEA, 2010.):
USD/GJ
konvencionális

0,5-5,7

tight gas – tömör kőzetből nyert gáz

2,6-7,6

CBM – széntelepi metán

3,8-7,6

shale gas - palagáz

3,8-8,6
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Megjegyezzük, hogy a nem konvencionális rétegek termelési költsége a kutatás és termelés technológia fejlődésével nagyon gyorsan
csökken.
A világ földgáz fogyasztása
Év

OECD
milliárd m

3

Nem OECD
%

milliárd m

3

összesen
%

milliárd m3

2008

1472

47

1672

53

3143

2015

1588

46

1894

54

3482

2020

1713

45

2053

55

3766

2030

1830

41

2615

59

4445

2035

1982

41

2803

59

4785

Oroszország, Kína, India és Brazília földgáz fogyasztása
(milliárd m3)
év

A földgáz karrierje töretlennek mutatkozik, különösen a nem
OECD országcsoportban.
A nemzetközi földgáz piac, és az energia tőzsdék három országra, illetve ország csoportra figyelnek kiemelten: az Egyesült Államokra, Oroszországra és a BRIC(S) országokra.

Az Egyesült Államok primer energiahordozó igénye
2010

2035
%

1018 J

%

olaj és olajtermék

38

37

36

32

szén

22

11

23

20

9

9

10

9

26

25

28

25

nukleáris energia
földgáz
bio hajtóanyag

1

1

4

4

egyéb megújuló

7

7

12

10

103

100

113

100

összesen

Az USA-ban nincsenek nagy, állami támogatással segített energetikai programok. A változásokat mindenek előtt a piaci árviszonyok mozgatják, és kevés kormányzati propaganda segíti. Az olaj és
a szén arányának csökkenése mögött a CO2 kibocsátás csökkentésre irányuló törekvés áll. Az olajtermék felhasználás csökkentésében már szép eredményt értek el, például az utakról szinte teljesen
eltűntek a 3...4 literes személyautók. A földgáz szerepe lényegében
nem változik. A megújuló energiahordozók súlya nőni fog, de csakis
a környezetre gyakorolt káros hatások növekedése nélkül.
Egyesült Államok földgáz termelésének forrásai
(milliárd m3)
2010
nem olajkísérő gáz

2015

2020

2025

2030

2035

148

87

58

56

55

55

54

54

10

10

9

8

57

56

56

55

55

165

134

172

161

olajkísérő gáz

63

61

60

metán széntelepből

57

57

56

Alaszka

13

12

tengerparti nem olajkísérő gáz

57

kristályos kőzetből termelt gáz

164

182

168

165

165

165

agyagpalából termelt gáz

144

224

252

294

336

461

összesen

663

727

774

799

823

855

Gyors növekedést várnak a palagáz termelésben, ez a forrás adja a
jövő évtizedekben a növekvő gázigény fedezetét.
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gázfogyasztás
Oroszország

Forrás: EIA
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Itt ejthetünk szót az Északi-Sark alatt található földgáz készletekről. A készlet becslések igen széles sávban szóródnak, de olvasható 30 ezer milliárd m3-es készlet is. A halászathoz kapcsolódó
tengeri határok az északi térségben nagyjából kialakultak. Az északi-sarki kontinens alatti földgáz készlet termelési joga körül ugyanakkor nagy viták vannak, és a legélesebb területi vita éppen az USA
és Kanada között zajlik. A legnagyobb területre Oroszország formál
igényt, de Grönland, Norvégia és Dánia is a vitatkozók között van.

Kína

Brazília

India

2015

450

98

50

28

2020

442

195

72

42

2025

450

232

98

48

2030

470

268

121

55

2035

490

308

154

82

A földgáz felhasználás szempontjából Brazília még nem jelentős piaci tényező, és az (S) ország Dél-Afrika inkább a szénre épít.
A BRIC(S) országokat a rendkívül dinamikus gazdasági növekedés
jellemzi, a GDP tartósan évi 10% körül van, és a gazdasági válság
éveiben is még pozitív. A gyors növekedés az energiahordozó igényekben is megjelenik.
Az országcsoporton belül a földgáz szempontjából kissé elkülönül Oroszország. Nézzük meg részletesebben Oroszország helyzetét, a földgáz szempontjából.
• A nemzeti jövedelem és az export mintegy 20%-a a földgázból származik, a földgáz export létfontosságú az oroszoknak,
különösen a rendben fizető EU tagországok felé. 2012-ben
154 milliárd m3 exportot terveznek az EU-ba. Az első négy
hónapban 51 milliárd m3 kelt el, a tervezetthez képest mintegy 9% az elmaradás.
• Hatalmas földgáz készlettel rendelkezik. Az Uraltól keletre
lévő területek földgáz készletéről még nem túl sokat tudunk,
hatalmas földgáz mezők lehetnek még ezen a területen.
A nem konvencionális készletek kutatása még el sem indult.
• A földgáz termelés súlypontja ma Közép-Oroszország északi
részén van, az európai fogyasztóktól már több, mint 4000 km
távolságra. Hatalmas infrastruktúra kell a gáz Európába szállítására, és a szállítás költségei sem jelentéktelenek.
• A Gazprom felvásárol minden eladó gázt a volt FÁK országokból (Kazahsztán, Türkmenisztán, Azerbajdzsán, Üzbegisztán).
• Az Európába irányuló gázszállítás nehéz kérdése a FehérOroszországon illetve Ukrajnán keresztül haladó vezetékeken a szállítás biztonsága. Ezért is épült az Északi-Áramlat
vezeték, és fog épülni a Déli-Áramlat vezeték. Gyors ütemben építi Oroszország az LNG termináljait és szállító flottáját.
• Óriási beruházások szükségesek a meglévő gáztermelő,
gázszállító rendszerek fenntartására, fejlesztésére. Ehhez a
bankok csak hosszú távú, képletes gázárral meghatározott,
átvételi kötelezettséget tartalmazó gázvásárlási szerződések
mellett adnak hitelt. Az európai vásárlók azonban napi tőzsdei (sokkal kedvezőbb) áron akarják vásárolni a gázt. Azt láthatjuk, hogy a Gazprom hajlik a kompromisszumra.
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• Az orosz háztartásokban nincsen gázmérő, átalányt fizetnek
a gázért, vagyis nincsen ösztönző a gáz takarékosságra. Kemény, tartós hidegben a Gazpromnak gondjai lehetnek az
export szerződések teljesítésénél.
• Az orosz fogyasztók lényegesen olcsóbban kapják a
gázt, mint az EU tagországok fogyasztói, mégis hatalmas
kinnlévőségei vannak az orosz gázszolgáltatóknak. A Gazprom emelni akarja a belföldi földgáz árakat, és ezt a szándékot tükrözi Oroszország belföldi felhasználásának nem jelentős növekedése a következő évtizedekben.
Az európai OECD országok földgáz termelése
(milliárd m3)
2008
konvencionális
nem konvencionális
összesen

2015

2025

224

300

2035

182

160

0

1

28

62

300

225

210

222

Európában csak Norvégia, Hollandia, Nagy-Britannia és Románia jelentősebb földgáz termelő, más országok egyre több importra
szorulnak. Európában a nem konvencionális források jövője nem
olyan fényes, mint az USA-ban.
Brazília, Kína és India földgáz termelése
(milliárd m3)
2008

2015

2020

2025

2030

2035

29

45

50

59

90

Brazília

14

Kína-konvencionális

78

75

78

73

55

62

0

15

28

59

113

140

Kína-összesen

78

90

106

132

168

202

India

31

70

84

91

103

112

Kína -nem konvencionális

A három rapid fejlődést mutató országban a földgáz szerepe
még nem jelentős, de gyors fejlődést jósol minden piaci elemző.
Mindhárom országban elindultak a kutatások, biztató eredmények
vannak első sorban a tengerparti konvencionális készletek megtalálásával. Az erőteljesebb belföldi gáztermelés megindulásáig az LNG
piac legaktívabb vásárlói.
Ukrajna nem tagja az Európai Uniónak, de az ottani események
hatással lehetnek az orosz gázimportunk biztonságára. Az ukrán
földgáz piac jellemzői, és a meghirdetett legutóbbi változások:
• Ukrajna éves gázfogyasztása 2010-ben 52 milliárd m3 körül
volt, hazai termelése 18,6 milliárd m3,
• Ukrajna kizárólag a Gazpromtól vásárol földgázt, mai ára
426 USD/ezer m3 (ez az ár tartalmaz mintegy 10% kedvezményt),
• a 2009-ben megkötött ukrán-Gazprom szerződés 2016-ig
szól, évi legalább 40 milliárd m3 gáz szállításáról. A szerződés a mennyiség csökkentésének lehetőségét nem tartalmazza. Az ukránok csak a felét kérik annak a gáznak, amit
hosszú távú szerződésben lekötöttek, az oroszok pedig ragaszkodnak a megkötött szerződéshez, az átvételi kötelezettséghez,
• A Gazprom szeretné megszerezni az ukrán tranzit szállítóvezetékek tulajdonjogát,
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• Ukrajnán keresztül áramlik a Gazprom exportjának több,
mint 60%-a Európába, ezért a tranzitért a Gazprom Európában szokatlanul magas díjat fizet, de ezt az ukránok keveslik,
• Ukrajna rendszeresen nem tudja (és nem akarja) kifizetni a
Gazpromtól átvett gáz árát, ezért (is) állandó vitában áll a
Gazprommal: árengedményt követel a Gazpromtól,
• Ukrajna lépéseket tett a Gazprom gázának lecserélésére olcsóbb forrásokra:
− növeli hazai termelését,
− tárgyal a lengyel LNG terminálról évi 5 milliárd m3 gáz beszállításáról, de ehhez az infrastruktúra ma még hiányzik,
− építi Odesszában az LNG terminált, itt katari gázt fog fogadni, évi 10 milliárd m3 nagyságrendben,
− szándéknyilatkozatot írt alá az RWE társasággal, évi 5 milliárd m3 beszállításra.
De ezzel megsérti a hosszú távú orosz import szerződést.
Az ukrán változásokat nem szabad figyelmen kívül hagyni, mert a
2009. januári szállítás kiesés okai ugyanazok voltak, mint ami miatt
a vita ma is folyik Ukrajna és a Gazprom között.
A földgáz a jövő évtizedek meghatározó nyersanyaga, a világgazdaság nagyon fontos eleme. Ha az energiahordozók között a
kőolaj a legfontosabb, akkor szorosan utána következik a földgáz.
A Föld gázkészleteit csak kis részben ismertük meg, és ha a nem
konvencionális készletekre is gondolunk, akkor akár száz évekig is
rendelkezésre fog állni a földgáz. Más energiahordozókra ezt ilyen
biztosan nem lehet elmondani.

A nagy számok kavalkádja
Ha angol, amerikai szakirodalmat olvasunk, akkor megtévesztő
lehet a mennyiségek eltérő elnevezése. Tíz hatványainak neve
magyarul és angolul több nagyságrendnyi tévesztést tesznek
lehetővé. A szótárak sem adnak biztos eligazítást. Tíz pozitív
hatványai legtöbbször használt megnevezését tartalmazza a
következő táblázat.
10 hatványa

magyarul

Angolul, amerikai irodalomban

3

10

ezer

thousand

106

millió

million

9

milliárd

billion

1012

billió

trillion

1015

10

billiárd

quadrillion

10

18

trillió

quintillion

10

21

trilliárd

sextillion

24

10

1027
10

30

10100

kvadrillió

septillion

kvadrilliárd

octillion

kvintillió

nonillion

googol

googol

Szilágyi Zsombor
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A gázmérnöki diploma – és ami mögötte van
Dr. Tihanyi László

okl. bányamérnök; tihanyil@kfgi.uni-miskolc.hu

Horánszky Beáta

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

A hazai földgázmezők feltárását és termelésbe állítását követően a miskolci Nehézipari Műszaki Egyetemen (NME) Szilas A. Pál
professzor kidolgozta a gázmérnöki képzés első tantervjavaslatát.
Azóta a tanterv számos módosításon ment át, követve a folyamatosan változó műszaki, jogi és gazdasági környezetet. A magyar
gázipar szakember utánpótlását biztosító Alma Mater-t sem kerülték el a változások. Az alábbiakban a mai gázmérnöki diplomát adó
képzés helyét és rendszerét mutatják be a szerzők.
*
With the exploration and the production of the national gas fields,
the shortage of professionals came to the fore. The elaboration
of the gas-engineering curriculum and the launch of the engineer
education found a solution to this problem. The education went
under several changes under the 45 years which has passed
since then, thanks to the gas industry’s continuous reformation
and the reforms of the higher education. This article presents this
continuous transforming, the current state of the gas education.
***

A kezdetek

A NME Olajmérnöki Tanszékén 1951 óta folyó olajmérnök-képzés adott
alapot a gázmérnök képzés elindítására. A ’60-as években folyamatosan
növekvő hazai földgáz-készletek felhasználáshoz, s az ehhez szükséges
technológiák kiépítéséhez, működtetéséhez új tudású szakembergárdára volt szükség. Ezt ismerte fel Szilas professzor, s dolgozta ki a gázmérnöki szakirány tantervét. Elképzelése számos neves, iparban elismert
szakember támogatását is élvezte, pl. dr. Vida Miklós a Fővárosi Gázművek akkor műszaki igazgatójáét, dr. Laklia Tibor a NIM főmérnökét stb.
1967-ben 8 hallgatóval indult a képzés, az alábbi szaktárgyakkal: gázgyártás, földgáz- és gazolin termelés, csőtávvezetékek, tüzeléstan, gázellátó rendszerek. A nappali tagozaton végzett gázmérnökök mellett az
iparnak szüksége volt a már műszaki diplomával rendelkező mérnökeinek szakirányú képzésére. Ezért 1971-ben a Tanszéken elindult a másoddiplomát adó, egyetemi szintű Gázipari Szakmérnöki Szak képzése.

Folyamatos változásban

A rendszerváltás számos változást hozott a felsőoktatásban is. Az újabbnál újabb karok alapítása után 1990-ben a NME neve Miskolci Egyetem
(ME)-re változott, majd 2000-től a Bányamérnöki Kar a Műszaki Földtudományi Kar (MFK) nevet vette fel. 1993-ban az egyetem fejlesztésének
részeként a Karon Intézeteket alakítottak ki, az Olajmérnöki Tanszék
kettéválásával megalakult a Kőolaj és Földgáz Intézet és benne a Gázmérnöki Tanszék. A gázipart érintő jogi és gazdasági változások hatására a gázmérnök képzés is folyamatosan átalakult. Kezdetben maguk
a szaktárgyak újultak meg, majd a tanterv is átformálódott. Megjelentek
a gazdasági, jogi, pénzügyi és menedzsment ismereteket adó tárgyak,
mint pl. a speciális gázipari jog, a vállalatgazdaságtan, vagy a vezetéselmélet. A szaktantárgyak a gázipar három nagy szakterületét fedték le:
• földgáztárolás, gázszállítás, gázelőkészítés
• gázellátás, gázelosztás, gázszolgáltatás,
• gázfelhasználás, gáztüzelés.
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2004 után a gázipart teljes egészében átalakító liberalizációs folyamattal kapcsolatos ismeretek természetesen beépültek a képzésbe a
Gázpiac-gázüzlet c. tárgyon belül.
A műszaki ismeretek is tovább bővültek az új technológiák, új eredmények bemutatásával, mint pl. a biogáz és felhasználása, a megújuló
energiák és technológiáik, vagy a geotermikus energiatermelés. A gáztüzelés témaköre is beépült a gázfelhasználás tárgyba. Az eleinte a szaktárgyakon belül történt változtatások a felsőoktatás következő, a bolognai
folyamat előírásait követő átalakítása során a tantervekbe is beépültek új
tantárgyakként.
A képzés folyamatos átalakítása a Gázmérnöki Tanszék szakmérnöki
képzésében is nyomon követhető. Az egyetemi szintű Gázipari Szakmérnöki Szak 1987-ben megújult, s az évek folyamán – az ipar igénye szerint – többször indultak évfolyamok. Kidolgozásra került a főiskolai szintű
Gázszolgáltatói Szakmérnöki Szak, amely 1997-ben került akkreditálásra.
A piacnyitási folyamattal együtt felmerült az igény a szakmérnöki képzés teljes átalakításra. Így 2006-ban már a korszerűbb Földgázellátási
Szakirányú Továbbképzési Szak néven került a képzés akkreditálásra,
amely azóta is folyamatosan meghirdetésre és indításra kerül.

A kétszintű oktatás

A 2006-ban az MFK-n is kétszintűvé vált oktatásban az olaj- és gázmérnöki ismeretek jelentősen összefonódtak, napjainkban már sem a BSc,
sem az MSc szinten nem válik ketté az olaj- és gázmérnökképzés. A képzés újdonságaként – átmeneti jelleggel – a BSc szintű oktatás levelező
képzésben is elindult az olaj- és gázmérnöki szakirány.
A BSc szintű képzésben a Műszaki Földtudományi Alapszakon minden szakirányon közösen oktatott műszaki és természettudományos
alaptárgyak mellett az alapszintű olaj- és gázmérnöki szaktárgyak alapos, átfogó ismereteket adnak a hallgatóknak. A gázmérnöki ismeretek
körében ekkor gázipari számításokat, alapfogalmakat, magát a gázipar
felépítését, működését ismerik meg a hallgatók. A képzés gázmérnöki
tárgyai:
• Áramlástan
• Műszaki hőtan
• A gázszállítás alapjai
• A gázelosztás alapjai
• A gázfelhasználás alapjai
• Gáztárolás
• Gázelőkészítés
A mesterképzésben az olaj-és gázipari szaktárgyak mellett meghirdetett választható tárgyak orientálják a hallgatókat (pl. földgázkereskedelem,
szivattyúk, kompresszorok) a szakirány választás helyett. A képzés során
nagy hangsúlyt kap az önálló munka, projekt- és tervkészítés, számítástechnikai gázipari programok alkalmazása. A képzés gázmérnöki tárgyai:
• Szénhidrogén-szállítás
• Szénhidrogén-elosztás
• Szénhidrogén-felhasználás
• Földgázszállítás
• Földgázelosztás
• Földgázfelhasználás
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1. ábra. A Gázipari Intézeti Tanszéken végzett gázmérnökök, 1993-2012 (forrás: saját szerkesztés)

• Földgázkereskedelem
• Gázelőkészítés
Az MSc képzésben elismert ipari szakemberek oktatnak meghívott
előadóként, óraadóként.
A képzés mindkét szintjén az olaj-, illetve gázmérnökök közötti különbséget a szakdolgozat/diplomamunka témája mutathatja meg.
A megszerzett diploma elismerését mutatja a különféle mérnök kamarai jogosultságok megszerzésének szabályrendszere, amely különbséget
tesz a kétféle képzési szint között. A tapasztalatok szerint a gázipar az
MSc szintű gázmérnöki végzettséget részesíti előnyben.

A képzés helye

Magyarországon kizárólag a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézetében van olaj- és gázmérnök képzés. A Tanszék megalakulása óta közel
200 gázmérnöki (illetve olaj- és gázmérnöki) diplomát szereztek itt. Ma
már elmondható: a gázipar vezetőinek jelentős része a Tanszék egykori
hallgatója.
A 2012-es májusi és júniusi záróvizsgákon a Gázmérnöki Intézeti
Tanszéken 35 fő szerzett diplomát: 5-5 fő nappali és levelező tagozaton
Műszaki földtudományi mérnök (olaj- és gázmérnöki szakos - BSc), 1 fő
olaj-és gázmérnök (MSc) és 23 fő földgázellátási szakmérnök.
A Tanszéken azonban nemcsak a gázipar számára képeznek szakembereket. A mérnöki kihívásoknak megfelelően a folyamatosan meghirdetett földgázellátói szakmérnöki szak mellett, Geotermikus szakmérnöki
szakon is lehet diplomát szerezni, az akkreditált Biogáz-ellátási szakmérnöki szak pedig indításra vár.
A szakmérnöki képzéseken kívül a Tanszék a gázkereskedelemmel
foglalkozó szakemberek képzését végző földgázpiaci szakértő elnevezésű akkreditált tanfolyam szakmai részét koordinálja, amely ötvözi mind a
gázpiaci ismereteket, mind a fizikai rendszerekkel kapcsolatos alapvető
tudnivalókat. Az egy féléves tanfolyam igény szerint indításra kerül.
A Kőolaj és Földgáz Intézet másik intézeti tanszéke, az olajmérnöki
képzés szakmaiságáért felel. Az olaj- és gázmérnöki Bsc. vagy MSc. szintű diplomát szerző hallgatók így mind a gázipar, mind az olajipar fontos
ismereteit elsajátíthatják. Utóbbi területen a rezervoármechanika, a kőolajtermelés és a mélyfúrás témakörökben.
A Gázipari Intézeti Tanszék munkatársai a oktatás mellett számos
kutatási projektben vesznek részt. Ezek eredményei folyamatosan be-
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épülnek az oktatási struktúrába, szélesítve a hallgatók szakmai látókörét,
felvázolva előttük a jövő lehetőségeit. Az oktatásba már bevont témakörök a teljesség igénye nélkül:
• gázveszteségek különféle gázipari társaságoknál
• a gázfelhasználás és az időjárási adatok kapcsolata
• gázszállítási technológiákhoz kapcsolódó innovációk
• a biogáz jelentősége a gázellátásban
• a biogáz betáplálása a gázelosztó rendszerekbe
• a biogáz termelése és felhasználása
• a CO2 leválasztása, szállítása és geológiai tárolása (CCS technológia)
• a CO2 szállítás paraméterei
• a Európai Emisszió-kereskedelmi Rendszer és a CCS technológia
kapcsolata stb.

Mire jó a gázmérnöki diploma?

Tapasztalataink szerint a végzett gázmérnökök jól megállják helyüket a
munkaerőpiacon. A sokoldalú, átfogó ismeretanyaguknak köszönhetően
elhelyezkedési helyük igen szerteágazó. A Tanszék egykori hallgatói dolgoznak a gázszállító, gázelosztó, gáztároló, energia- (és gáz-) kereskedő
társaságoknál, a gázszektort felügyelő hatóságoknál, minisztériumokban,
egyéb gázipari berendezéseket gyártó vállalatoknál, vagy akár egyéni tervezőként/szakértőként, de az olajiparban is - Magyarországon és a világ
számos pontján.

Köszönetnyilvánítás

Jelen cikk 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 valósult meg.

Irodalom

[1] Csete J.: A gázmérnök-képzés és továbbképzés története, Ötven éves a
magyar olajmérnök-képzés. Jubileumi évkönyv, (szerk.: Takács G.) Miskolc,
2001
[2] Horánszky B.: A felsőfokú gázipari mérnök képzés és szakképzés helyzete,
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[3] Tihanyi L.: A Kőolaj és Földgáz Intézet története, Ötven éves a magyar olajmérnök-képzés. Jubileumi évkönyv, (szerk.: Takács G.) Miskolc, 2001
[4] A Gázmérnöki Intézeti Tanszék honlapja, http://gas.uni-miskolc.hu (2012.
09.30)
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MAGYAR S ZABADALMAK

Az első magyar földgáz-kutatások nyomai - szabadalmakban
Végh László

jogi szakokleveles mérnök, laszlo.vegh@hipo.gov.hu
Közismert, hogy az első kutatások Erdélyhez kötődnek. A természetes földgázszivárgások, gázkifúvások erdélyi jelenlétéről számos XIX. századi forrás megemlékezik: a Nagyszebenből Segesvárra vezető út közepén található Medgyes
városának tőszomszédságában található Bázna főterén már az 1840-es évektől
világított a vezetékes „örökláng”. Az ipari felhasználáshoz azonban az 1906os állami, műtrágya-alapanyagként hasznosítandó kálisó felkutatására irányuló
vizsgálatok vezettek, a Magyar Királyi Földtani Intézet igazgatója Böckh János
kezdeményezésére. A sós források kálium-klorid tartalmának vizsgálatával
megindult kutatások hamarosan más irányt vettek, és Lóczy Lajos bevonásával
geológiai alapon történő, a mélyfúrások eszköztárát igénybevevő helyszíni beavatkozásokkal bővült. Az első helyszín, a Marosvásárhely és Kolozsvár közötti
Nagysármás eredménytelen, 627 méterig eljutó fúrási kísérlete után a mintegy
3 kilométerrel távolabbi Kissármáson folytatódtak a munkálatok. A cél továbbra
is a kálisókérdés tisztázása érdekében a miocén sós formáció átfúrása volt,
amely az előbbiekben nem sikerült. A vizsgálatokat a pénzügyminisztérium
megbízásából Papp Károly geológus, Böhm Ferenc bányamérnök és Buday
Ernő kohómérnök végezték. Az 1908 novemberétől 1909 áprilisáig folytatott hiábavaló küzdelem mindössze 300 méter mélységig volt képes lehatolni a feltörő
gáz folyamatos erősödése mellett. A kút ezután mintegy 27 hónapon keresztül
– sikeres elzárásáig - napi 864ezer köbméter tiszta metánt lövellt ki a szabadba.
Mindezekről részletesen beszámol id. Ősz Pál kiváló cikkében, amelynek
adatait az eddigiekben is alapul vettem (1). Idézett cikkében fényképes és rajzos ábrákkal részletesen bemutatja a helyszínt. Megemlíti, hogy a konkrét fúrás kivitelezője Neumayer János gépészmérnök volt, a módszer pedig Heinrich
Thumann hallei mérnök ütve működő szabadeséses és vízöblítéses fúróberendezésének alkalmazásán alapult, Mannesmann-féle csövekből összeállított fúrórudazattal. Sajnálattal kellett megállapítanom, hogy az írásban eddig szereplő
magyar mérnökök és tudósok neve mellett nem lelhetők fel szabadalmak. Más a
helyzet viszont Thumann Henrik és a Mannesmann-csövek esetén, ahol kutatásaim eredményre vezettek, így szolgáltatva e cikk megszületésének apropóját.
Thumann Henrik két magyar szabadalmi bejelentése ismert: 1897. november
27-én közzétett szabadalmi leírásai HU9924 és HU9925 lajstromszámmal találhatóak meg az SZTNH szabadalmi adatbázisában. (A bejelentési napok: 1897.
július 2., illetve 6.) A HU9924 szabadalmi leírás mélyfúrásoknál használatos
rudazatoknál előforduló törések, megszorulások csavarszorító általi elhárítását
lehetővé tevő szerkezetet ismertet.

Komplexebb szerkezetet mutat a HU9925
szabadalmi leírás, amely az ún. Fabianrendszerű, azaz szabadesésű ejtőgépek szárnyrúdja és védőcsöve közötti összeköttetés optimalizálására született.
Heinrich Thumann nemzetközi bejelentései közül egyetlen egy érhető el, az FR395965
lajstromszámú, 1908. november 4-én Párizsban
bejelentett berendezés, amely kutatófúrásoknál
alkalmazható a járatok görbületeinek, a függőlegestől való eltérés szögének, illetve a járatszélesség meghatározására. A bejelentés feltételezhetően rendelkezik német előzményekkel, a hallei
illetőségű feltaláló németországi szabadalmainak
felkutatása azonban nem vezetett eredményre.
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Jóval bőségesebb a választék szabadalmakból a Mannesmann-féle csövekkel
kapcsolatosan, még akkor is, ha Magyarországra és csak az adott időszakra
korlátozzuk vizsgálatunkat.
A Mannesmann-féle csőgyártást, azaz ferdehengerlés elvét a Mannesmann
testvérek dolgozták ki 1885-ben, amelyhez társult a szintén általuk 1890-ben
kidolgozott ún. Pilger rendszerű csőnyújtó hengerlés. Hazánkban 1896-tól jegyeznek be szabadalmakat. Reinhardt (1856–1922) és Max Mannesmann
(1857–1915) első magyar szabadalma már ebből az évből megtalálható a Hivatal adatbázisában, HU7796 lajstromszámmal, amely egyébként – a számozás furcsaságai ellenére – az egyik első önállóan bejegyzett magyar szabadalmak egyike. A vizsgált időszakig 4 további szabadalmi bejelentés található a
Mannesmann, elsősorban a feltalálóként aktívabb Miksa (Maximilian/Max) neve
alatt: HU8559(1897); HU25360(1902); HU26134(1902); HU31580(1904). Mindegyik a csőgyártáshoz kapcsolódó technológiákat ismertett: „Eljárás csöveknek
és más űrös testeknek kinyújtására, kihengerlésére” és hasonló címekkel. Nyilvánvalóan ezen szabadalmakban található megoldások szerinti eszközöket alkalmaztak a kissármási kutatófúrásoknál használt csövek gyártásánál is.

Végezetül, visszatérve az erdélyi gázmezőkre, 1910 júniusában került sor
a kiömlő gáz elzárási munkálatainak megkezdésére és egy évnél is hosszabb
után, 1911. július 30-án vezettek az erőfeszítések sikerre. Az elzáró szerkezetet
Hermann Miksa (akkoriban) kolozsvári egyetemi tanár, gépészmérnök tervezte
meg, a budapesti Schlick vasöntöde gyártotta le. Három hónappal később, október 29-én hajnalban a gázkút környezetében, halálos áldozattal és sérülésekkel
is járó gázkitörés és robbanás történt. A vizsgálatokkal megbízott Böckh Hugó
és Strömpl Gábor nem talált közvetlen összefüggést a baleset és a korábbi
beavatkozás között, az okokat a mélyben lezajlott tektonikus kéregmozgásokra
vezették vissza. A korabeli szakmai sajtót természetesen foglalkozatta az eset,
Lóczy Lajostól Pfeifer Ignácon át Cholnoky Jenőig és Seidner Mihályig tették
közzé gondolataikat a Magyar Mérnök- és Építész Egylet 1911-1912-es Közlöny
számaiban. Az erdélyi gáz ügye természetesen a nagypolitikát is foglalkoztatta,
de nagy állami beruházásra már nem került sor, ami betudható a hamarosan
kitört világháború következményének is.

Források

(1) Id. Ősz Árpád: Az első magyarországi földgázkitörés ‒ Kőolaj és Földgáz 35. (135.)
évfolyam 1-2. szám, 2002. január-február
www.ombkenet.hu/bkl/koolaj/2002/bklkoolaj2002_0102_02.pdf
http://worldwide.espacenet.com/
EPO Espacenet Patent search
http://www.sztnh.gov.hu/szabadalom/szab_kutat.html
SZTNH - Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala - Szabadalmi adatbázis
http://www.omikk.bme.hu:8080/cikkadat/bitstream/123456789/3893/1/ET_1913_17t.pdf.
Elektrotechnika – Budapest, 1913.
Dr. Seidner Mihály gépészmérnök – Az erdélyi földgáz hasznosítása
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ALAP I S M E R E T E K

Kemence falazat hőszigetelése
Dr. Balikó Sándor, CEM

okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

Az ipari gyakorlatban technológia, hőmérsékletszint, szerkezeti kialakítás szerint számos kemencét ismerünk. Kialakítástól függetlenül
mindegyikre jellemző, hogy a falazati veszteség jelentős értékű az
energiaveszteségek sorában. Jelen összeállításunkban csak a síkfalon keresztül fellépő hőveszteséggel foglalkozunk, a sarkok, gerendák, bordák stb. okozta járulékos veszteségeket ezen túlmenően kell
figyelembe venni. Az enyhe görbületű falak veszteségei a síkfalra érvényes összefüggésekkel jól közelíthetők.

Síkfal hővesztesége és hőkapacitása

Egy kemence belső terében legalább három – értékében gyakran jelentősen eltérő – hőmérsékletet, a kemencefal, a betét és a kemencetér hőmérsékletét különböztetjük meg. A továbbiakban mindig a fal
belső hőmérsékletével számolunk, és erre értelmezzük a k hőátviteli
tényezőt és az r eredő fajlagos hőellenállást is. Így az 1 m2-en fellépő
jajlagos hőáram:
t −t
qv = k(tb − tk ) = b k
(1)
r
ahol tb a fal belső hőmérséklete, tk pedig a környezeti hőmérséklet.
Az eredő ellenállás a fal ellenállásának és a külső levegő konvektív
ellenállásának összege:
s
1
(2)
r = r f +r k=
+

λf

αk

ahol s a kemencefal vastagsága, λf a fal hővezetési tényezője
és αk a fal és a környezeti levegő között fellépő hőátadási tényező.
Ennek értékét [1] szerint épületen belül, nyugvó levegőben az alábbi
képlettel számíthatjuk:
(3)
αk = 9,8 + 0,07 (tfk −tk) [W/(m2K)]		
ahol tfk a fal külső felületének hőmérséktb
lete. A tapasztalati képletbe a hőmérsékleteket °C vagy K mértékegységben kell behelyettesíteni.
A kialakuló hőmérséklet profilt az 1. ábra
mutatja. Stacioner üzemidőben ez a hőáram
tfk
kerül ki a kemencéből a környezetbe a falon
keresztül. Gyakran munkavédelmi, vagy más
tk
okokból megadják a kemence külső falának
maximális hőmérsékletét, ezzel megkötik
s
λ/ α
a minimális falvastagságot és a maximális
1. ábra.
hőveszteséget is:
Hőmérsékletlefutás
sík falban és
a környezetben

qv max = α k (t fk − tk )
t −t 
smin = λ b fk 
qv max 

(4)

A teljes kemence felületre, ha a határoló felületek rendre F1, F2,
...Fn méretűek:
Q = (1 + χ ) F q
v

∑
n

i

v, i

ahol χ a hőhídakat figyelembe vevő korrekciós tényező.
A kemencébe bevitt energiahordozó által létrehozott hőáramot
(önkényesen) három részre oszthatjuk:
Q be = Q h + Q v + Q e

ahol Qh a hasznos hőteljesítmény, Qv a falazati- és Qe az egyéb
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veszteségáram.
Földgáztüzelésű kemencéknél az egyéb veszteség legnagyobb
részét a füstgázveszteség adja, ami a bevitt hővel arányos. Ekkor a
kemence primerenergia-fogyasztása:

Q + Qv
Epru = epr h
1 − q fg
ahol epr a kemence fűtőközegének (energiahordozójának) primerenergia-tartalma, a füstgázveszteség1 pedig:
1
q fg = Vfg cpfg (t fg − tk )
H
Itt H a tüzelőanyag fűtőértéke, Vfg a fajlagos füstgázmennyiség,
cpfg a füstgáz izobár fajhője és tfg a füstgáz hőmérséklete.
A felfűtés időszakában a kemence falának a felmelegítésére kell
hőt bevezetni, miközben a fokozatosan növekvő falazati veszteséget
is fedezni kell. Az 1 m2 falfelület egyszeri felfűtéséhez szükséges hőmennyiség:
q f 1 = sρ c(tm − tm 0 ) + ∫ qvdτ

(6)

Tf 1

ahol ρ a fal sűrűsége, c a fajhője, tm a fal közepes hőmérséklete
üzemidőben, tm0 a fal közepes hőmérséklete a felfűtés kezdetén és
Tf1 a felfűtés időtartama.
Az egész kemence éves primerenergia-fogyasztásához a kemencetest teljes hőkapacitását (Mc) figyelembe kell venni. Ha évente N
számú felfűtést végzünk:


Epr = epr  ∫ Q h + Q v + Q e dτ + Mc∑ (tm − tm0 ) + ∑ ∫ Q v + Q e dτ  (7)

Tu
N
N T fi
i

(

(

)

)

A (6) összefüggést még matematikailag tudjuk modellezni [2], de
a számítás meglehetősen bonyolult. A (7) képletet azonban, a bonyolult kemencegeometria miatt, gyakorlatilag csak közelítéssel számítható. Jellegében azonban végigkövethető, hogy a falazati veszteség,
a falazó anyag minősége (ρ, c, λ) és a falvastagság függvénye.
Folyamatos, kevés leállással dolgozó kemencénél a fal
hőellenállása a domináns, így annál kisebb a veszteség, minél vastagabb a fal. A veszteség csökkentésének (optimalizálásnak) általában
a helyigény és a falvastagsággal arányosan növekvő beruházási költség jelent korlátot.
Szakaszos üzemű kemencéknél a falvastagság növelése növeli
a felfűtési veszteségeket, ezért lehetséges, hogy a falazati veszteségnek, mint falvastagság-függvénynek, a korlátozó feltételeken belül
van minimális értéke (optimuma). Ilyen esetekben a falvastagság növelése az optimális értéken túl nemhogy energiamegtakarítást, hanem veszteségnövekedést jelent.
Többrétegű falak
A hőálló tégláknak és betonoknak hővezetési tényezője 0,5...2 W/(m2K),
ami egy nagyságrenddel nagyobb a hőszigetelő anyagok hővezetési tényezőjénél. A jő szigetelő tulajdonsággal rendelkező hőszigetelő
anyagok viszont korlátozott hőmérsékletekig használhatók az anyag
károsodása nélkül. Ezért a kemenceépítésben gyakori, hogy többrétegű
1

Feltételezzük, hogy a füstgáz hőmérséklete a harmatpont felett van. Más esetekben,
pl. egyes szárítókemencéknél a nedves füstgáz entalpiájával kell számolni.
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Balikó S.: Kemence falazat hőszigetelése
falat alakítanak ki, pl. a nagyhőmérsékletű kemencetér belső falát hőálló
betonnal vagy téglával készítik el, ezt kívülről hőszigetelő téglával burkolják, amelyek kb. 750 °C-ig használhatók. Legkülső rétegnek szálas
hőszigetelő anyagokat használnak, amelyek 300-450 °C hőmérsékletet
bírnak el. A többrétegű falak számítása az előzőektől csak a falellenállás
számításában különbözik:
n
s
(8)
rf = ∑ i
i =1

λi

ahol si az i-ik fal vastagsága, λi pedig a hővezetési tényezője. Az
egyes rétegek külső és belső falának hőmérsékletét belülről kifelé haladva a rétegellenállásokból számíthatjuk:
s t −t
(9)
ri = i = i −1 i
(i=1,2,...n)
λi
qv
A falhőmérsékletek értelmezését a 2.
ábra mutatja.
t0=tb
A többrétegű falak alkalmazásával lecsökken a kemence helyigénye, könnyebbé válik a kemence szerkezete és kisebb
lesz a falak hőkapacitása és ezzel a felfűtési veszteség. Az 1. táblázat az egy-,
kettő- és háromrétegű kemencefal szükséges falvastagságát és 1 m2 falfelületének
tn=tfk
tömegét mutatja 1200 °C belső és 60 °C
tk
külső falhőmérséklet és 25 °C környezeti
hőmérséklet esetén. A vizsgált szerkeze2. ábra. Többrétegű fal
tekben a hőszigetelő tégla alkalmazásáhőmérséklet eloszlása
nak hőmérséklet-korlátja 900 °C, a szálas
hőszigetelő anyagé 450 °C. Hővezetési
tényezőjük rendre 1,2, 0,18 és 0,05 W/(m K).
1

2

... n

1. táblázat. Többrétegű kemencefal falvastagsága és fajlagos tömege
1200 °C belső és 60 °C külső falhőmérsékletek esetén
Összes falvastagság, m
Fajlagos tömeg, kg/m2

Egyrétegű

Szigetelő téglával

Háromrétegű

3,19
7019

1,19
2024

1,07
1946

Ha egy falat (pl. kéménycsövet) utólag hőszigetelünk, az eredeti
fal üzemi hőmérséklete megnő. A 2. táblázat egy 500 °C hőmérsékletű közeget szállító acéllemez füstcsatorna falhőmérsékletének és
hőveszteségének a változását mutatja be 0,05 W/(m K) hővezetési tényezőjű szigetelőanyaggal történő burkolása esetén. Jól látható, hogy,
míg a hőveszteség a szigetelés hatására az eredeti érték 8%, illetve
4%-ára csökkent, a lemezburkolat hőmérséklete 237 °C-ról 479 °C,
illetve 488 °C-ra nőtt. Ismeretes, hogy a nem hőálló, általános szerkezeti acélok szilárdsága legfeljebb 250 °C-ig szavatolt, de még a kazánlemezek is csak 450 °C-ig használhatók, ezért – ha ez egy önhordó
lemezcsatorna – a teherhordó képességét feltétlenül ellenőrizni kell.

mérsékletet vékonyabb fallal tudjuk elérni, azaz beruházási költséget
takaríthatunk meg. A palást mentén lecsurgó víz egy része bepárolog a
levegőbe, azaz elvész. Mivel az energiagazdálkodásban a tiszta vizet
is primerenergiaként kezeljük, az elpárolgó víz egyértelműen veszteség energetikailag is, de üzemeltetési költségben is. Sok helyen még
ma is a szennyvízzel együtt vezetik el a lecsurgott vizet, ez további
veszteséget jelent. Ha a lecsurgó vizet felfogják, visszahűtik és újra
felhasználják, a vízveszteség jelentősen csökkenhet, de a víz kezelése, hűtése és cirkuláltatása további villamos energiát emészt fel, azaz
további primerenergia-veszteség keletkezik, ami ugyancsak az üzemi
költségekben is jelentkezik. Mindezek alapján kijelenthetjük, hogy a palásthűtés – hőhasznosítás nélkül – energetikailag kedvezőtlenebb, mint
az ugyanolyan falazati veszteséggel járó kemencefalazat alkalmazása.
Hőhasznosítási lehetőségek
Kedvezőbbé tehető a palásthűtés alkalmazása akkor, ha a veszteséghőt hasznosítani tudjuk. Üzemi technológusok gyakran ragaszkodnak a palásthűtés paramétereinek megtartásához. Ebben az
esetben – 15…30 °C körüli hőmérsékleten és 2-5 °C hőmérsékletemelkedés mellett – a palásthűtő víz hőtartalma viszont csak nagyon
korlátozottan hasznosítható. A 3. ábra a külső palást hőmérsékletének változását mutatja a hűtővíz átlagos hőmérsékletének függvényében egy 0,05 (m2K/W) hőellenállású kemencefal esetén, ha a
belső fal hőmérséklete 1200 °C, a víz és a kemencepalást közötti
hőátadási tényező pedig 450 W/(m2K). Látható, hogy a vízhőmérséklet 20 °C-ról 80 °C-ra történő emelése esetén a palást hőmérséklete 70 °C-ról csak 128 °C-ra emelkedik. A kemence falazatban
ez a legnagyobb hőmérsékletváltozás, ami feltehetően a kemence
falazatban nem okoz szerkezetváltozási problémákat. Ugyanakkor
a megemelt hőmérsékletszintű hűtővízzel – ha azt zárt körben, tisztán tartva cirkuláltatjuk – egy 70/50 °C-os fűtési rendszer is megtáplálható. Az ábra arra is rámutat, hogy – igaz, csak mintegy 5%-kal,
de – a falazat hővesztesége is csökkent. A hőhasznosító rendszer
által elérhető energia-megtakarítást a két rendszer fogyasztásának
összevetésével számíthatjuk ki (4. ábra). A primerenergia-megtakarítás:
′ 
Qtak
′ 
Qtaf
∆Epr = eTk q′k + eTf q′f − eT q′′ = [etak evill evíz ] Ek′  + etaf evill 
−
 E′f 
 Wk′ 

[

[

− etak

etaf

evill

]

′′ 
 Qtak
 Q′′ 
evíz  taf 
 Ek′′ + E′f′ 


 Wk′′ 

]

(10)

ahol etak és etaf a kemence, illetve a fűtési rendszer tüzelőanyagának, evill a segédenergiának és evíz a szolgáltatott víznek a primer

2. táblázat. A hőveszteség és a falhőmérsékletek változása utólagos
szigetelés esetén
Hőszigetelés vastagsága, cm

0

5

10

Belső falhőmérséklet, °C
Külső falhőmérséklet, °C
Fajlagos hőveszteség, W/m2

237
237
5241

479
59,4
419

488
44,8
222

Hűtött falak
Magas hőmérsékletű kemencéknél, kohóknál gyakran a fal hűtését a
palást mentén lecsurgatott vízzel fokozzák. Mivel a fal és a lecsurgó
víz közötti hőátadási tényező egy nagyságrenddel nagyobb, mint a
környezeti szabad levegővel történő hűtésnél, a megkívánt külső hő-

3. ábra. A hőveszteség és a külső fal (palást) hőmérsékletének
változása a hűtővíz hőmérsékletének függvényében

folytatás a 28. oldalon
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EGYSZERŰ SZÁMÍTÁSOK

Hőszigetelés számítása
Dr. Balikó Sándor, CEM

okl. gépészmérnök, baliko@t-online.hu

Egy edzőkemence sík falának belső hőmérséklete 1100 °C, a külső hőmérséklet 20 °C. A kemence 40 cm vastag samottégla falának az átlagos hővezetési tényezője 1,02 W/(m K).
A kemencefal hőveszteségét a falellenállásból tudjuk kiszámítani.
A kemencefal hőellenállása, ha a külső acéllemez burkolat ellenállását elhanyagoljuk:

r fal =

s

λ

=

0,4
= 0,3922 (m2K)/W
1,02

Az egyelőre ismeretlen külső falhőmérsékletet vegyük fel 100
°C-nak, akkor a külső hőátadási tényező:

α k = 9,8 + 0,07∙ (t fal ,k − tk ) = 9,8 + 0,07 ∙ (100− 20) = 15,4 °C.
Az összes falellenállás:
1
1
rsum = r fal +
= 0,3922+
= 0,4571 (m2K)/W.
αk
15,4
A hőáram a teljes hőmérsékletkülönbségből:
tb − tk 1100− 20
=
= 2363 W/m2.
r fal
0,4571

qv =

A hőáram ismeretében ki tudjuk számítani a korábban felvett külső
falhőmérsékletet:
q
2363
t fal ,k = tk + v = 20 +
=173,4 °C.
αk
15,4
Látható, hogy a számított érték és a felvett érték jelentősen eltér
egymástól, ezért iterálni kell. Ezt úgy végezzük, hogy a következő lépés
felvett értékének a most számított értéket vesszük.
Néhány lépés után a két érték elegendő pontossággal megegyezik.
Az eredmények:
18,82 W/(m2K)
külső hőátadási tényező (αk):		
összes falellenállás:			
0,4453 (m2K)/W
2425 W/m2
hőveszteség-áram (qv):		
falhőmérséklet:			
148,9 °C

(folytatva a 27. oldalról)
energia-tartalma, Qtak és Qtaf a kemencének, illetve a fűtési rendszernek a tüzelőanyag-fogyasztása, Ek és Ef a kemencének, illetve a
fűtési rendszernek a segédenergia fogyasztása, Wk pedig a palásthűtő rendszernek a pótvíz igénye. A ’ jelölés a különálló rendszerre, a ’’
az összekapcsolt rendszerre vonatkozik.

Borítsuk a kemence külső falát 2 cm vastag kőzetgyapot hőszigeteléssel. Ennek hővezetési tényezője 0,05 W(m K). A fal ellenállása megváltozik:
0,02
r fal = 0,3922+
= 0,7922 (m2K)/W.
0,05
A további számítást a fenti módon kell végezni. Az eredmények:
külső hőátadási tényező:
15,50 W/(m2K)
hőveszteség-áram:		
1261 W/m2
falhőmérséklet:		
101,36 °C
Ellenőrizzük, hogy a külső hőszigetelés hőmérséklete nem lépi-e
túl a megengedett értéket! Ezt végezhetjük kívülről befelé, vagy belülről
kifelé haladva is. Az utóbbit választva:
tközb. = tb − qvrsamott = 1100 − 1261 ∙ 0,3922= 605,62 °C.

A kemence hőhidakkal korrigált hőleadő felülete 20 m2, az éves
üzemórál száma 6000 h/év, ekkor a jelenlegi hőveszteség, ha a (levegő
előmelegítővel ellátott) kemence hatásfoka 70%:

Qéves =

qv

ηk

Fτ =

2425
3,6 ⋅ 20⋅ 6000= 1496832 MJ/év.
1000 ⋅0,7

A jelenlegi és a szigetelés utáni veszteségeket összehasonlítva 4
Ft/MJ hődíj mellett:

hőveszteség, MJ/év
költség, ezer Ft/év

jelenlegi

szigetelt

1 496 832

778 008

5987

megtakarítás, ezer Ft/év

3112
2875

48,02%

A 2 cm kőzetgyapot szigetelés csaknem felére csökkenti az éves
veszteségeket.

A (10) képletbe annak az időtartamnak a fogyasztásait kell behelyettesíteni, amelyekben mind a kemence, mind a fűtési rendszer ös�szekapcsolva üzemel. Az éves fogyasztások számításánál természetesen azt az időszakokat is figyelembe kell venni, amikor a kemence
kényszerhűtéssel üzemel (pl. nyáron), illetve, amikor csak fűtés van
(pl. munkaszüneti napokon).
Az energiaköltségben jelentkező megtakarítás számítását a (10)
képlettel számíthatjuk úgy, hogy az e primerenergia-tartalmak értéke helyett az energiahordozók egységárait helyettesítjük. Ehhez még
csatlakozhatnak egyéb költségmegtakarítások is, mint pl. a szennyvíz
költségben jelentkező megtakarítás, ha van pótvíz megtakarítás, és a
lekötött teljesítmények változásából adódó megtakarítások. Az energiaköltségben jelentkező megtakarításokkal szemben állnak a többlet
beruházási költségek: a keringető rendszer kialakításának és a vészhűtő rendszer kialakításának költségei.
Felhasznált irodalom
[1] DÖRING – KOCH – ZELTNER: Ipari berendezések hőszigetelése. Ipari Szak-

4. ábra. A hőhasznosító rendszer energiafogyasztásának értékelése
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könyvtár, Műszaki Könyvkiadó, Budapest, 1985
[2] Környey T.: Hőátvitel, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 1999.
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SZEMLÉLET

Mérnöki szemmel a gazdaságról
Dr. Dezső György
okl. gépészmérnök, dezso.gyorgy@ega-nova.hu
„A képviselőházhoz: Ki vagyunk téve egy külföldi rivális könyörtelen versenyének, aki oly kiváló eszközökkel rendelkezik a fény előállítására,
hogy nyomott áron el tudja árasztani hazai piacunkat. Ez a rivális nem
más, mint a Nap. Kérelmünkben ezért törvényért folyamodunk az összes
ablak, nyílás és hasadék bezártatására, melyen át a napfény beárad a
lakásokba, és ezzel kárt okoz nyereséges iparunknak, ami megadatott
nekünk, hogy országunk javát szolgálhassuk vele. Gyertyaöntők”
Frederic Bastiat (1801-1850), francia közgazdász
Az Energiagazdálkodás előző, 2012/5. számának Szemlélet rovatában,
A rovatvezető előszava címmel pár sort írtam, említve benne a bruttó
hazai termék jelenlegi igen alacsony, 16,2%-os hazai beruházási rátáját
(I/GDP)1, és ennek könnyen belátható súlyos következményeit2. A 2000es évek első felében hazánkban ez az érték még 22...23% volt. Holott a
növekedéshez és a felzárkózás reményéhez esetünkben ennél is magasabb értékre, és természetesen a beruházási források felhasználásának
nagyobb hatékonyságára is szükség lenne. Az Eurostat prognózisa szerint az érték 2013-ban tovább csökken, várhatóan még az ideinél is alacsonyabb, 15,8%3 lesz4 . Rövid írásomra (már megjelenése előtt) több
visszajelzést kaptam, melyek arra utalnak, hogy talán érdemes e téma
ürügyén pár vitára ingerlő gondolatot a mérnök és gazdaság kapcsolatáról leírni.

A mérnök és a gazdaság. A magyar mérnökképzés régi, a rendszerváltozást követően egyre égetőbb hiányossága volt, hogy nem ismertette meg a hallgatókkal a közgazdaságtan alapjait, így – más okok között
emiatt is –, az oktatás egyre életidegenebbé vált, esélyt se adott arra,
hogy (legalább) a mérnökség magáévá tegye a piacgazdálkodás elméletét és kultúráját. Üdvözlendő, hogy ma már az energetikai mérnökök
a BSc képzési szakaszon hallgathatnak mikro- és makroökonómiát, de
ennek pozitív hatása a hazai mérnöktársadalomban csak hosszú évekkel
később fog érvényesülni. Az optimális megoldás természetesen az volna,
ha a modern közgazdasági szemlélet részben a szakmai tárgyak oktatásán, valós döntési helyzeteken keresztül is tudatosulna, ehhez azonban
az oktatóknak kellene kellő közgazdasági felkészültséggel és tapasztalattal rendelkeznie. Valamennyire is szilárd közgazdasági alapozás nélkül
ugyanis aligha lehet valaki eredményesen praktizáló mérnök, hiszen a
szerkezeti anyagok, megoldások, technológiák választásában, és általában egy alkotó folyamat minden pillanatában felmerülő helyes döntések
meghozatalához ezek az ismeretek nélkülözhetetlenek. Ha a közgazdaságtan alapdogmái, vagy ha így jobban hangzik: a közgazdasági diszciplína axiómái közül megemlítjük, hogy „Minden jószág szűkös.”, „Minden
jószág helyettesíthető valamivel.” és „Csakis az egyes emberek választa-

1

A beruházások, többek között, tartalmazzák az éves újlakás építést is. Egyszerűen követhető volta miatt egyúttal mintegy „barométere” is a beruházási rátának. 2011-ben ez
nálunk 80 (!) éve nem látott mélypontra zuhant, és ez az éves újlakás szám pusztán csak
negyede annak, ami a hazai lakásállomány természetes pótlásához szükséges volna.
Az előrejelzések szerint a helyzet 2012-ben és 2013-ban tovább romlik.

2

A cikkben az Eurostat adatait vettem figyelembe.

3

Azzal a fontos kérdéssel, hogy ez mennyiben ok, vagy minek következménye, azzal
most nem foglalkozunk.

4

A többi európai ország adatait lásd:
http://www.ksh.hu/docs/hun/eurostat_tablak/tabl/tec00011.html
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nak.”5, akkor ebből is látjuk, hogy a mérnöki választások, döntések egyben elválaszthatatlanul erős közgazdasági töltettel is bírnak6. Márpedig
ha a mérnököknek legalább a közgazdasági alapfogalmak tekintetében
nincs közös nyelve, akkor vagy nem értik egymást, elbeszélnek egymás
mellett, az eltérő véleményeiket érdemben ütköztetni sem tudják, vagy
– nem kívánatos módon – a nem racionális érvelések dominálnak, és
marad a nem túl épületes hit-, vagy ideológiai vita. Holott mindaz amiről
beszélek színtiszta szakmai kérdés, messze a politikai értelmezéstől és
logikától, amit meg kell(ene) hagyni a politikusoknak. De alapvető közgazdasági kultúra nélkül nem létezhet (a fejlett világ fogalmainak megfelelő) műszaki értelmiség sem, hiszen ezen ismeretek hiányában pusztán
érzéseik, ösztöneik, jó-rossz beidegződéseik alapján foglalnának állást
fontos közügyekben, márpedig ez édes kevés az olyan előszeretettel és
sokat emlegetett közjó képviseletére. Hogy azután ennek a kultúrának a
hiánya mivel jár, annak következményeit láthatjuk. Ráadásul a közgazdaságtan éppoly őrült iramban fejlődik, igazodik a világ valós helyzetéhez,
a tapasztalásokhoz, mint maga a technika, és az elmúlt évtizedekben
számos olyan ismerettel gazdagodott, ami más megvilágításba helyezi a mérnöki gondolkodást is. Amíg a klasszikus közgazdaságtan és a
klasszikus mérnöki felfogás racionálisan gondolkodó és viselkedő szereplőket feltételezett, a modern pszichológia és neurológia bizonyította
az emberek kognitív korlátait. Az a tapasztalat, hogy az érintettek az őket
körülvevő, kétségtelenül bonyolult világból az optimális döntéshez képest
mindenképpen csak kis részeket, szakaszokat ismernek, ahogy mondani szokás: a semmiről minden tudnak. Mindeközben számos igazolását
látjuk az „egylövetű” gondolkodás vállalhatatlan kockázatainak, illetve a
sok szempontú gondolkodás, a többféle diszciplína vegyes alkalmazása
szükségességének. A valóságban tehát híre-hamva sincs a feltételezett
racionalitásnak, vagyis hogy minden elérhető információt beszerezve, azt
értékelve maximálnák, vagy optimálnák viselkedésüket, amiket az idealizált döntési modellek, és logikai sémák tartalmaztak7. Helyette a valóság az, hogy az emberek egyszerű, vagy inkább erősen leegyszerűsített
szabályokat követnek, és döntéseikben jelentős mértékben heurisztikákat
használnak. A gazdaságpszichológia és a mérnökpszichológia e ponton
fedésbe kerül. A szétesett, atomizálódott, bizalomhiányos magyar társadalomban, amelyre nem jellemző az együttműködés, ahol többnyire nincsenek megtermékenyítő viták, ahol mindent erőből akarnak megoldani
stb., benne a hasonló állapotban lévő szakmákkal, a funkciójukat nem
találó szakmai szervezetekkel, kamarákkal, ez különösen veszélyes, mert
még annak az esélye is elillan, hogy az említett töredék ismeretdarabokat – mint egy kooperatív társadalomban –, valamennyire eredményesen
5

Lásd Mérő L. megfogalmazását, pl. Hunyady Gy.-Székely M. szerk.: Gazdaságpszichológia (Osiris Kiadó, 2003.)

6

Ahogy Gillemot László professzor (1912-1977) a 18/8-as, ausztenites krómnikkel acélok ismertetésekor műegyetemi előadásán mindezt közérthetően is megfogalmazta: „Ha
Önök ebből építenek hidat, akkor az még akkor is ugyanolyan fényes lesz, amikor Önök
szabadlábra kerülnek.”

7

Karl Popper (1902-1994), a XX. század nagy tudományfilozófusa írja az emberi gondolkodás racionalitásáról (Test és elme, Budapest, 1998.): „Racionalista vagyok. Azaz
igyekszem hangsúlyozni a racionalistás fontosságát az ember számára, de mint gondolkodó racionalista, én is elismerem, hogy az ember nem racionális. Éppen ellenkezőleg,
nagyon is nyilvánvaló, hogy még a legracionálisabb emberek is nagymértékben irracionálisak. A racionalitás nem sajátja az embernek, és nem jellemző rá. Inkább elérendő
cél. Nem könnyű, ám nagyon behatárolt cél. Nehéz ezt a célt, akár csak részben is
elérni.”
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össze lehessen illeszteni. A következmény a sok, levegőben lógó, kontrollálatlan, életképtelen gondolat, javaslat, miközben maguk a problémák
megoldatlanok maradnak, netán újakat generálunk.
Pár egyszerű szó tehát a gazdaságról, szigorúan mérnöki szemmel,
és mérnöki logikával, az aktuálpolitikai aspektusokat meghagyva másoknak, másutt. Úgy is fogalmazhatnánk, hogy félperifériás országunk
Európa centrum országaihoz történő gazdasági felzárkózásának egyik
problémájáról beszélünk, amennyire azt le lehet választani a politikai felzárkózásról. A témát indokolja, hogy a szóban forgó beruházási ráta meghatározó gazdaságunk, benne az energetika jövője, és természetesen a
hazai mérnökség kilátásai szempontjából is. A kérdés szemléleti okokból
is fontos. Egyrészt, mert a piacgazdaságban a várható kilátások, és annak
bekövetkezési valószínűségeinek helyes becslése az egyik legfontosabb
összetevője a sikernek, így a mérnöki sikernek is, ugyanis a közgazdaságtan széles körben elfogadott centrális dogmái közé tartozik az is, hogy
„Az emberek hosszú távú döntéseikben a kockázatok és hozamok kalkulációja alapján választanak.” A beruházási döntések természetesen ebbe
a hosszú távú döntési körbe tartoznak. Másrészt ezekkel a beruházásokkal kapcsolatos makrogazdasági meggondolások erősen összefüggnek
az energetika és energiastratégia mennyiségi és minőségi kérdéseivel
is. Kívánatos tehát, ezen a téren a tisztánlátás, különösen azoknak, akik
előszeretettel szólnak hozzá energiastratégiai kérdésekhez.

A makroökonómia alapegyenlete. Mint közismert, a bruttó hazai
termék (GDP) az adott országban előállított termékek és szolgáltatások
legátfogóbb, és leggyakrabban használt makrogazdasági mérőszáma.
Tartalmi elemeit tekintve (termékáramlási szemlélet alapján):
GDP = háztartások fogyasztása [C] + kormányzati fogyasztás [G] +
beruházás [I] + (export–import) [NX].
Foglalkozzunk most röviden a beruházással [I], és tisztázzuk, hogy
mi is tartozik a fogalmába. Ha pénzünkért mondjuk (pl. a MOL) részvényt
veszünk, akkor az közgazdasági értelemben nem számít beruházásnak,
pusztán jó, vagy kevésbé jó pénzügyi befektetésnek. Hasonlóképpen,
ha vásárolunk pl. egy erőművet, vagy energetikai szolgáltató céget, akkor rendszerszinten nem történt beruházás, pusztán társaságjogilag egy
egyszerű tulajdonoscserére került sor, vagyis ez sem befolyásolja a GDP
alakulását, ez csak akkor következik be, ha új erőművet építünk. Természetesen a GDP sok mindenre érzéketlen, sőt sok mindent vitathatóan
értékel. Érzéketlen pl. a beruházás minősége, vagy éppen ésszerűsége,
gazdaságossága tekintetében. Ha pl. most – hogy egy, e lap hasábjain
folyt korábbi vitára utaljak –, 40...50 Mrd Ft-ot beruházunk a budapesti Belváros „eltávhősítésébe” (a kifejezés © Dr. Molnár László), akkor az növelné a GDP-t, viszont semmiféle garanciát nem jelentene a beruházás rentabilitására, vagy bármely más szempontból (pl. ellátásbiztonság, környezeti
hatások) értékelve, ésszerűségére. A piacgazdaság elmélete és gyakorlata ezt a piaci szereplők érdekeltségével, és rentabilitásvizsgálatával oldja
meg, ez adja a motivációt arra, hogy ésszerű beruházások jöjjenek létre8.
(Némileg más a helyzet a közjavakat szimbolizáló, fogalommá vált „világí8

Elemzők azt is figyelembe veszik, hogy a beruházások mekkora hányadát képezik az
állami vagy önkormányzati beruházások, mert ezek esetében általában kevésbé érvényesülnek a gazdaságossági kritériumok, helyette gyakran szavazatszerzési motivációk
találhatók, vagy éppen a korrupció. Olvashatni olyan elbizonytalanító adatról, hogy pl.
a látványos kínai GDP adatokat fűtő 50%-os beruházási ráta több mint felét az alacsony hatékonyságú állami beruházások adják. P. A. Samuelson és W. D. Nordhaus
híres könyvükben a kínai modellt „piaci leninizmusnak” nevezte. A nálunk elterjedt
piacellenes nézetekkel szemben, az önkormányzati vagy államilag fűtött beruházás is
igen nagy kockázatokat rejthet, és súlyos egyensúlytalanságokhoz vezethet. Mi köze
ennek a magyar mérnökséghez? – kérdezheti a t. Olvasó. Nos, a Kínába irányuló német
(elsősorban technológiai) import (az alapegyenlet szerinti német NX) a német GDP meghatározó eleme, a német konjunktúra adatoktól pedig erősen függ a magyar GDP.
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tótorony” esetekben9, de ezen az érdekes témán most át kell ugranunk.)
A makro- és mikroökonómia tehát egy rendszert képez, és bonyolult belső
kapcsolatban is állnak. A makrogazdasági beruházási hatékonyság optimuma nem automatikusan esik egybe a mikroökonómiai optimummal,
ezeket a szabályozás eszközeivel (pl. adózási és számviteli szabályok)
lehet harmonizálni. A szabályozás konkrét elveit (pl. kik, és milyen arányban viselik a terheket, kik, és milyen arányban a kedvezményezettek stb.,
összefoglalóan a fiskális politika jelenti) a gazdaságpolitika testesíti meg.
Az egyes országok beruházás hatékonyságában természetesen óriási
különbségek vannak, amire figyelemre méltó példa, hogy az Egyesült Államok az elmúlt két évtizedben alacsonyabb beruházási rátával nagyobb
növekedést produkált, mint pl. az Európai Unió. Robert Kennedy sokat
idézet bonmot-ja szerint „A GDP mindent mér, amit mérni lehet, de semmit
nem mér, amiért élni érdemes”10. Mérnökként azonban nem is várjuk, hogy
egyetlen mérőszám, vagy adat egy rendkívül bonyolult folyamatot, mint
egy ország éves gazdasági teljesítménye, teljes körűen leírjon11.
Általában megfigyelhető, és logikailag könnyen belátható, hogy elsősorban a felzárkózni kívánó országok beruházási rátája magasabb, hiszen
az új beruházások hozzák az új, korszerűbb, nagyobb termelékenységet
eredményező technológiákat, a nagyobb ráta segít lecserélni a kevésbé
korszerű állóeszközöket, eljárásokat, növelve ezzel a gazdaság versenyképességet12, megteremtve a jövőbeli nagyobb fogyasztás, a jólét lehetőségeit. A termelékenység növelésére égetően szükségünk volna, mert
az egy ledolgozott órára jutó GDP vásárlóerő egységre (PPS) számítva
pl. az EU−15=100% bázishoz hasonlítva, nálunk pusztán 53,5% (2009).
A nyíló olló hatást fokozza a technológiai fejlődés gyorsuló üteme,
aminek tükrében a kellő volumenű hazai beruházások hiányában, több
évtizedes, erkölcsileg elöregedett technológiákkal egyre reménytelenebb
a piac által még elfogadott minőséget, termelékenységet, környezetvédelmi követelményeket stb. teljesíteni. Vagyis nő a leszakadásunk. Más
részről, ezzel összefüggésben egyre több, főképpen piacképes tudással
rendelkező fiatal hagyja el az országot, és ha ebben nem következik be
rövid időn belül jelentős változás, ha a munkavállalók nem látnak perspektívát, akkor az a jelenlegi elvándorlási következmény kikezdi a nemzeti vagyon emberi erőforrást, a fejlődés egyik másik kulcselemét is.
A beruházások forrása egy adott ország gazdaságában a rendelkezésre álló megtakarítások, az államháztartás egyenlege (az államnak fizetett adók, és az abból fedezett transzferek különbsége), illetve a folyó
fizetési mérleg helyzete, valamint a mi speciális helyzetünkben a felzárkózási források. Sajnos egyik előállításában, illetve lehívásában sem állunk
jól, a források felhasználásának hatékonyságáról nem is beszélve. A gazdaságpolitika a fogyasztásösztönzéstől reméli a gazdaság beindulását,
ez viszont tovább csökkenti a megtakarításokat, így még kevesebb hazai
forrás áll rendelkezésre a beruházásokhoz. Mindeközben a fejlett világnak hatalmas tőkefeleslege, benne pl. a nyugdíjalapok befektetési lehetőségeket keresnek maguknak, hogy hozamot termeljenek. Ez a csökkenő
kamatlábak miatt beruházási lehetőségeket keres, és megfelelő gazdasági klíma esetén jönne.
9

P. A. Samuelson (1915-2009), az MIT Nobel-díjas professzora használta szemléletes
példaként a közjavak lehetséges működtetésére a világítótornyok példáját.

10

A valóságban természetesen az USA igen fontosnak tartja a GDP adatokat, és 1991-ben
a korábbi GNP rendszeréről áttért a GDP számítására, hogy teljesítménye összehasonlítható legyen más országokéval.

11

Így azokkal az elméleti vitákkal e helyütt nem foglalkozunk, hogy vajon a GDP, vagy a
NDP (nettó hazai termék, ami a GDP minusz amortizáció), GNP (bruttó nemzeti termék,
ami a nemzeti tulajdonban lévő munka és tőke felhasználásával előállított kibocsátás),
netán pl. a GNH (bhutáni bruttó nemzeti boldogság), vagy az OECD országok által kidolgozott új jóléti indikátor, a HDI (humán fejlettségi mutató), a MEW (gazdasági jóléti
mutató), stb., testesíti-e meg jobban az éves nemzeti számlákat, de konkrét témánk
szempontjából ez most nem is szükséges.

12

A World Economic Forum jelentése szerint 2012-ben a vizsgált 144 ország között Magyarország a versenyképességi listán a 60., 12 helyett vesztve egy év alatt.
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A nemzeti vagyon. A nemzeti vagyon definíciószerűen az alábbiakból
tevődik össze: dologi tőkeelemek (lakásállomány, magánvállalkozások
vagyona, kormányzati vagyon), emberi tőke13 (oktatás, szakképzés,
egészségügy), technológiai tőke (vezetési-szervezési tudás, tudományos
és mérnöki ismeretek, főiskolák, egyetemek, könyvtárak), földterület, természeti erőforrások (ásványvagyon, környezeti erőforrások)14. A magyar
nemzeti vagyon értéke nem ismert, de becslés szerint15 összetételében
46% a dologi tőkeelem16, és 54% a humán tőke. Tulajdonosi megoszlását
tekintve pedig a vállalatok 23%, az állam 15%, míg a háztartások 62%ban részesednek. A szóban forgó beruházási ráta azt mutatja, hogy a
nemzeti kibocsátás mekkora hányadát fordítjuk az ország tartós tőkeelemeinek, a már említett 46%-os rész bővítésére. A GDP bruttó beruházást
vesz számításba, tartalmazza tehát az értékcsökkenést is, vagyis az év
közben elhasznált tőkemennyiséget. Az ország gyarapodását jelző nemzeti vagyon azonban csak a nettó beruházás értékével változik, vagyis
természetesen létezik olyan alacsony bruttó beruházási ráta, ami a vagyonban meglévő tőkeelemeket nem hogy gyarapítja, hanem fogyasztja. Becslések szerint a jelenlegi bruttó 16%-os ráta sajnos a mi esetünk,
már a nemzeti vagyon tőkeelemeinek amortizációját sem fedezi. A GDP,
vagy a beruházási ráta az évek folyamán jellegében úgy működik, mint
a kamatos kamat, vagyis országok ilyen jellegű adatainak viszonylag kis
eltérései is évek alatt hatalmas különbségekké nőnek. Így a magyar gazdaság versenyképességét hosszú távra tovább csökkenti.

A következmények. Az alacsony beruházási ráta miatt a mérnöktársadalom messze kapacitása alatt foglalkoztatott, nincs, vagy kevés a munka.
Nincs elegendő szakmai kihívás, pedig a szakmai kihívás a legnagyobb
tanítómester, így a meglévő technikai tudás is gyors ütemben leépül, értelmetlenné, egyúttal lehetetlenné teszi az ezen a területen ugyancsak
gyors változások követését. Aligha vitatható, hogy a következő évek terveinek már a tervező asztalokon, vagy a képernyőkön kellene lennie, de
ezeknek nyoma sincs. A közgazdaságtan egyik centrális dogmája szerint „Minden társadalmi kölcsönhatás felfogható piaci folyamatként.” És
persze ennek a fordítja is működik. A koruknál, felkészültségüknél fogva
piacképes tudással rendelkezők egy jelentős része elmegy külföldre, az
emberi erőforrás leépülése pedig egyúttal a nemzeti vagyon csökkenését
is jelenti. Az bizonyos, hogy a XXI. század globalizált világában az egyéni
életutak hazai perspektívátlanságára nem lehet eredményesen pusztán a
hazafias nevelést megoldásként felkínálni.
A műszaki felsőoktatásban a hangsúlyt abba az irányába kellene
tolni, amelyikben az növeli a mérnök fokozott érzékenységét munkája
valós társadalmi hasznossága iránt. Hiba azt gondolni, hogy mindez önmagától teljesül, mondjuk a pusztán a józan ész hatására. A Nobel-díjas Samuelson írja híres közgazdasági tankönyve17 előszavában, hogy
„a józan ész számára nem kézenfekvő minden közgazdaságtani elv”,
vagyis ezt bizony tanulni kell, attól hogy valaki megtanulja a termodinamikai főtételeket, nem biztos, hogy érti, vagy ajándékba kapja hozzá a
13

A világ legiskolázottabb országainak listája szerint a felsőfokú képzettek aránya az aktív
korú (25-64 év közötti) népességen belül: Kanada 50%, Izrael 45%, Japán 44%, USA
41%, Új-Zéland 40%, Dél-Korea 39%, Norvégia 37%, Egyesült Királyság 37%, Ausztrália 37%, Finnország 37%. Magyarországon ez csak 18%, szemben az OECD országok
28%-os átlagával.

14

A felsorolás mutatja, hogy a nemzeti vagyon természetesen nemcsak anyagi jellegű
elemekből áll, hanem része pl. a tudástőke is. Gazdaságtörténészek ennek tulajdonítják, hogy pl. a háborúk, vagy természeti katasztrófák hatalmas pusztítása után egyes
nemzetek sokkal hamarabb állnak talpra, mert a szörnyű ember és anyagi vesztességek
ellenére maradt elegendő tudástőke az újjáépítéshez. Ugyanez a jelenség tapasztalható
a válságból való kilábalás jelentősen eltérő időigényéből stb. Nálunk mintha ezt is fordítva értelmeznék.
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Bródy András: A nemzeti vagyon, Közgazdasági Szemle, 2007. március
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Hogy legalább a nagyságrendjét érzékeljük: az Egyesült Államokban ez kb. 150 000 US/fő.
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P. A. Samuelson-W. D. Nordhaus: Közgazdaságtan, Akadémiai Kiadó, 2012.

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

53. évf. 2012. 6. szám

közgazdasági tudást. A felzárkózó társadalmak, így a miénk is, azzal a
mindennapos közgazdasági problémával (is) találkoznak, hogy beruházásaik során, azaz a technológiai megújulás mozzanataiban vajon melyik megoldást válasszák. Könnyű rávágni, hogy természetesen a létező
legkorszerűbbet, hiszen mi más segítené jobban a felzárkózást a fejlett
világhoz. Nos, ez többnyire nem így van. Egyrészt a csúcstechnika a legdrágább, forrásaink pedig végesek, így a valóságban egy optimalizációs
feladat előtt állunk, véges forrással miképpen lehet az adott színvonalon
a legtöbbet emelni. Másrészt egy-egy csúcstechnológia szerves beillesztése egy meglévő rendszerbe, kultúrába nem is biztos, hogy járható, vagy
hogy rendszeridegen megoldásként hozza az elvárt hasznot. Ráadásul
ebben a kérdésre a mikró- és makrogazdaság többnyire eltérően reagál,
és bölcs szabályozás volna szükséges (adók, leírási kulcsok, stb.) a nemzetgazdasági optimum érvényesítésére.
Az emberi erőforrások mellett a fejlődés kulcstényezői közé tartozik
a tőke és technológia. A fejlett világ hatalmas tőkefeleslege, benne pl.
a nyugdíjalapok, befektetési lehetőségeket keresnek maguknak, hogy
hozamot termeljenek. A tőkefelesleg a csökkenő kamatlábak miatt beruházási lehetőségeket keres, de ehhez nem áll rendelkezésre elegendő
technikai innováció. Leegyszerűsítve úgy is mondhatnánk, hogy több a
pénz, mint az értelmes gondolat. (Nálunk, ahol a források egy aránytalanul nagy része most is szökőkutakra és díszburkolatokra mennek, ennek
a fajta pénzköltésnek komoly „tradíciói” vannak.) Ha nincs, vagy nem jön
a tőke, nincs elegendő volumenű beruházás, nem korszerűsödik a nemzeti állóeszköz állomány, akkor nincs technológiai fejlődés, az erkölcsileg,
vagy technikailag elavult eszközök nem cserélődnek le a fejlődés kívánta
ütemben, nekünk pedig nincs számottevő versenyképes saját technológiánk, vagy technológiai fejlesztésünk.

„A hiba nem a csillagzatainkban, bennünk van...”18 Cikkemben a
következő egyszerű gondolatokat szerettem volna t. Olvasó figyelmébe
ajánlani. Az egyik a vészesen csökkenő hazai beruházási ráta, aminek
számos közvetlen negatív következménye van/lesz, azon a fő problémán túl is, hogy csökkenti a növekedési potenciálunkat, így elúszik a
gazdasági felzárkózásunk történelmi lehetősége. A másik, hogy helyzetünkben külső tőke és technológiai transzfer nélkül, pusztán önerőből,
képtelenség a felzárkózás, ezért alapvetően más, józanabb, önkritikusabb, képességeinket és lehetőségeinket, vagyis erőforrásainkat reálisabban számításba vevő hozzáállás volna szükséges, mint amit tapasztalunk. Felismerni, amit Bastiat A gyertyaöntők petíciójában majd két
évszázaddal korábban már világosan látott. Ha az energetika hangadói
által javasolt visszaállamosítás, versenykorlátozás, központi árszabályozás stb., röviden: piacellenesség, kapitalizmusellenesség folytatódik,
akkor zuhanórepülésünk is folytatódik, hiszen kikapcsolunk mindent, ami
a piacgazdálkodás hajtóereje, és szűkös forrásainkat is illúziókra költjük.
A harmadik, hogy a mérnöki megoldások, a választott technológiák,
vagyis az egész innovációs folyamat során jelentős javulást kellene elérnünk a gazdaságossági optimalizáció, a rentabilitás tekintetében, ez pedig csak a jelenleginél nagyobb közgazdasági felkészültséggel, józanabb
szemlélettel fog menni, ezért javítanunk kellene a mérnökképzésen, de
főképpen a mérnöktovábbképzésen. A dolgok persze összefüggnek, a
gazdálkodásban, ebben az alapvető emberi tevékenységben felkészültebb, azt értő mérnök, valószínűleg nyitottabb, együttműködőbb, fóbia
mentesebb, gondolatai is reálisabban, jobban hasznosíthatóak. Ha viszont nincs beruházás, nincs technológiai fejlődés, ha (immár beprogramozottan) nő a lemaradásunk a fejlett világhoz, akkor az a hazai emberi
erőforrásokat is tovább pusztítja.

18

Shakespeare: Julius Ceasar
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Önök mennyivel járultak
hozzá a virtuális
erőmű építéséhez?

Motor Kft.

energiahatékony vállalat

Egyre több cég foglalkozik az energiahatékonyság kérdésével
Gáspár Attila

okl. mérnök-informatikus, okl. mérnök-tanár, iroda@virtualiseromu.hu

Egyre több vállalat jelentkezik a Virtuális Erőmű program keretében meghirdetett Energiatudatos és Energia hatékony vállalat programhoz (lásd:
www.virtualiseromu.hu). Remények szerint a 2013. évben az idei évhez
hasonlóan sok vállalat kapja meg az Energiatudatos vállalat címet és
Energiahatékony vállalat díjat.
Az úgynevezett mentorcégek aktív szerepvállalásukkal a vállalkozások
bevonását segítik a programban. Az egyik kiemelt mentorvállalat a 2012ben „energiahatékony vállalat díjat” szerzett győri Audi Hungaria Motor Kft.,
‒ energiahatékonyság növelő intézkedései jó példaként az Energiagazdálkodás szakfolyóirat korábbi számaiban is bemutatásra kerültek ‒ vállalta,
hogy jövő márciusig partnercégei között is aktívan népszerűsíti a Pályázatot
és lehetőség szerint minél több szervezetet hozzásegít az Energiahatékony
vállalat díj elnyeréséhez, illetve elkezdte feltérképezni annak lehetőségét,
hogy bevezesse a minősítési rendszert beszállítói hálózatában.
A Program ügyvezetését és operatív irányítását az elfogadott ügyrend
szerint három szakbizottság támogatja. A Szakmai Zsűri mellett fontos szerepet kap a Módszertani valamint a PR és kommunikációs Szakbizottság.
A 2012. évi díjátadó ünnepségen bejelentésre került, hogy a vállalatok
díjazása mellett az energiahatékonyság növelésében jelentős szerepet vállaló személyek is díjazva lesznek.
A tervek szerint évente a következő négy egyéni díj kerül átadásra:
Az év energetikai tanácsadója (személy)
A díjat azon személyek kaphatják, akik műszaki, menedzsment, vagy
egyéb tanácsadói tevékenységük során több, sikeres energiahatékonysági fejlesztést kezdeményeztek, segítettek, illetve zártak le ügyfeleiknél, és
ezen projektek közül legalább hármat a fejlesztés leírásával és a referenciaszemélyek megadásával pályázatukban elérhetővé tesznek. (Díjazott
lehet a VEP által akkreditált valamely tanácsadó szervezet tagja is.).
Az év megújuló energetikai fejlesztője (személy)
A díjat azon személyek kaphatják, akik szakmai tevékenységük során megújuló energiaforrások alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési projektet, illetve intézkedéseket kezdeményeztek és sikeresen zártak le szervezetükön
belül, vagy ügyfeleiknél, és ezt a fejlesztés leírásával és a referenciaszemélyek megadásával pályázatukban elérhetővé is tesznek.
Az év energetikusa/energiamenedzsere (személy)
A díjat azon személyek kaphatják, akik mind vállalatukon belül, mind az
országos szakmai közéletben elismertségre, megbecsülésre tettek szert
munkájuk eredményeként, amelynek bizonyítékául szakmai életútjuk leírását, és legalább három referencia személyt pályázatukban elérhetővé is
tesznek. (A díjat attól függően nevezzük „Az év energetikusánakˮ, vagy „Az
év energiamenedzserénekˮ, hogy a nyertes inkább a műszaki, energetikusi
területen, vagy inkább a menedzseri, vezetői szerepkörben jeleskedett.)
Az év fiatal energetikai szakértője (személy)
A díjat azon fiatal ‒ maximum 32 éves ‒ személyek kaphatják, akik rövid szakmai pályájuk során már mind vállalatukon belül, mind az országos
szakmai közéletben elismertségre, megbecsülésre tettek szert munkájuk
eredményeként, amelynek bizonyítékául szakmai életútjuk leírását, és legalább három referencia személyt pályázatukban elérhetővé is tesznek.
Minden díj elbírálásakor előnyt élvez az a személy, akinek pályázatában megjelölt energiahatékonysági fejlesztések közül az Energiahatékony-
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sági Kiválósági Pályázaton minél több Energiatudatos vállalat címet, vagy
Energiahatékony vállalat díjat elnyert szervezet szerepel.
A pályázatokat a VEP irodába kell benyújtani a honlapon hamarosan
közzétételre kerülő formai és tartalmi követelményekkel összhangban.
Sikeres tárgyalások folytak a GOP IH vezetésével, melynek eredményeképpen a VEP önértékelése bekerül a pályázati kiírásokba. Pilot jelleggel
a GOP-2012-2.1.1/B pályázat már tartalmazza is az alábbi szövegezést,
mely a későbbiekben – a pilot sikeressége esetén – minden GOP pályázat
elemévé válik. A pályázat részletes kiírási az alábbi oldalon érhető el:
http://www.nfu.hu/megjelent_a_komplex_vallalati_technologia_
fejlesztes_mikro_kis_es_kozepvallalkozasok_szamara_kiirt_palyazat
a) Minden pályázónak a fenntartható termelés kialakítása érdekében
rendelkeznie kell az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által
védnökölt energiahatékonysági program(*) (a továbbiakban Program) keretében végzett térítésmentes önértékeléssel, vagy vállalnia kell, hogy a
pályázat beadását követő 12 hónapon belül elvégzi.
(*) www.virtualiseromu.hu
Továbbá a C.2. Elszámolható költségek fejezeten belül a bc) „Tanácsadás igénybevétele” ponthoz lábjegyzetként bekerülne:
„Beleértve a az Országgyűlés Fenntartható Fejlődés Tanácsa által
védnökölt energiahatékonysági programhoz(*) kapcsolódó tanácsadási
költséget is.”
(*) www.virtualiseromu.hu
Érkeznek az előadások a VEP programhoz kapcsolódóan 2013. március 7-8-án Siófokon, megrendezésre kerülő KLENEN ’13 konferenciára,
amely az energiagazdálkodás hatékonyságának növelése területén itthon
és külföldön szerzett tapasztalatok megosztása, a hazai ösztönzési formák
előnyeinek hátrányainak megvitatása, ezzel kapcsolatos állásfoglalás kialakítása irányul.
A konferencián a II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv
megvalósításának segítése érdekében fontos szerepet kap a vállalatok és
szakértők energiahatékonysági intézkedéseinek és minta-projektjeinek bemutatása, a tapasztalatcsere és a megújuló energia hasznosítás legújabb
hazai eredményeinek ismertetése.
A konferenciához kapcsolva gyűjtjük és bemutatjuk az energiahatékonysági intézkedések hozzájárulását a Virtuális erőmű építéséhez, köztük
az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatban induló vállalatok és szakértők eredményeit.
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Energiahatékonysági Kiválósági
Pályázat keretében díjazott vállalatok sikereinek bemutatása mellett a
konferencia előadóinak hívjuk azokat a szakembereket, akik sikeres
energiahatékonysági intézkedéseket valósítottak meg, és tapasztalataikat szívesen megosztják az érdeklődőkkel.
Jelentkezzen Ön is előadónak, ossza meg tapasztalatait a konferencia résztvevőivel. A jelentkezési határidő 2013. január 10.
A konferencia részvevőjeként várjuk azokat, akik érdeklődnek mások tapasztalatai iránt, szeretnének ötleteket gyűjteni, s bővíteni az
energiagazdálkodással kapcsolatos ismereteiket.
A konferenciára várjuk olvasóink jelentkezését is. További információ és jelentkezés a www.klenen.org honlapon.
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Új gázellátási és gázpiaci fejlemények
Dr. Molnár László

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu
A világ gáztermelése 2011-ben 3,1%-kal nőtt. Az USA-ban regisztrálták a legnagyobb volumetrikus növekedést (7,7%), és ezzel az USA megerősítette helyét,
mint a legnagyobb termelő (651 Mrd m3). Gyors növekedést tapasztaltak még
Qatarban (25,8%), Oroszországban (3,1%) és Türkmenisztánban (40,6%), mely
kompenzálta a máshol (UK –20,8%, Libia –75,6%) tapasztalható csökkenést.
Az EU-ban 11,4%-kal csökkent a termelés, a mezők kimerülése és a gyenge
kereslet miatt.
A globális gázfogyasztás 2,2%-kal nőtt. A volumetrikus fogyasztás ÉszakAmerikában nőtt a leggyorsabban az alacsony áraknak köszönhetően. Gyors
fogyasztás-növekedést lehetett tapasztalni Kínában (21,5%), Szaúd-Arábiában
(13,2%) és Japánban (11,6%). Ezzel szemben az EU-ban 9,9%-kal csökkent a
fogyasztás.
A 2011-es gázkereskedelem összességében 4%-kal nőtt. Ezen belül az
LNG kereskedelem 10,1%-kal nőtt, Qatarral az élen (34,8%-os növekedés),
mely ezzel a növekedés 87,7%-át adta. A vezetékes szállítás csupán 1,3%-kal
nőtt. 2011-ben a teljes vezetékes export 695 Mrd m3 volt, a legnagyobb exportőrök: Oroszország 207, Kanada 80, Norvégia 93, Hollandia 50 Mrd m3-rel. Az
LNG export 331 Mrd m3 volt, a legnagyobb exportőr Qatar (103 Mrd m3).
A gázárak régiónként erősen eltérő értékeket mutattak 2011-ben is (lásd
1. táblázat):
1. táblázat. A gázárak alakulása 2011-ben
Régió

Ár, USD/ millió Btu

LNG Japán cif
Átlagos német import
UK NBP
Kanada, Alberta
US Henry Hub

Az európai gázpiaci helyzet alakulása

14,73
10,61
9,03
3,47
4,01

Az elmúlt években Európában a gázfogyasztás stagnált illetve csökkent.
Emögött hosszabb távú hatásként az energiahatékonyság javulása, az olajár
indexált gázárak emelkedése illetve az ipari szerkezetváltás – a nehézipari tevékenységek kitelepülése a Távol-Keletre, Indiába – áll. Ehhez adódtak hozzá a
pénzügyi-gazdasági válságból következő hatások, az ipari tevékenység visszaesése, a lakossági-önkormányzati energiatakarékosság (spórolás) fokozódása.
Magyarországon már a válság megkezdődése előtt elkezdődött a gázfogyasztás csökkenése, mely a pár évvel ezelőtti 14-15 Mrd m3/év-ről 10-11 Mrd m3/
év-re zsugorodott.
Az európai gázkereslet zuhanásával egyidőben fontos változások történtek
a gázpiacon. Robosztus méretekben megindult az USA-beli nem-konvencionális gáztermelés, és az USA megszűnt hatalmas importőrként gázt vásárolni az
LNG piacokról. A felszabadult mennyiséget a termelők Európában próbálják eladni. Néhány év alatt kiépültek az európai LNG terminálok, melyeken át jelentős
mennyiségű LNG (UK 25, Spanyolország 24, Franciaország 15, Olaszország
9, Belgium 7 Mrd m3/év) áramlott az EU-ba. (Zárójelben jegyezzük meg: Japán
107 Mrd m3/év LNG-t vásárolt 2011-ben, ezért nem tud megválni – Fukushima
után sem – az atomenergiától. Nem növelheti tovább gáz- és olajimportját.) Várható, hogy a gázkereskedés hagyományos, regionális módja háttérbe szorulhat
a cseppfolyósított készítmények térhódításával, hiszen ezek a világ bármely
pontjára eljuthatnak. Ez árversenyt és beruházási hullámot generál az LNGterminálok területén.
Néhány európai országban – pl. Lengyelország, Franciaország – jelentős
nem-konvencionális gázkészletet találtak. Ezek kitermelése sokkal nehezebb
lesz az amerikai készletekénél a szigorú EU környezetvédelmi regulák mellett,
de néhány év múlva már ezek a források is megjelenhetnek a piacon.
A fentiek és a recesszió együttesen új helyzethez vezetett, Európában gázbőség alakult ki, továbbá – elsősorban a Nyugat-Európai országok részére – az
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LNG szállítások diverzifikálták a gázforrásokat. Az európai gázpiacokon túlkínálat alakult ki, és a korábbi helyzet – mikoris a TOP szerződések árai alacsonyabbak voltak a piaci áraknál, megfordult, és az azonnali piacokon jelentős árelőnyök alakultak ki. Míg Nyugat-Európa ezt az előnyt ki tudta használni, addig
a Közép-Európai régió a TOP szerződések foglyaként magasabb árakat fizetett/
fizet a Gazprom szállította gázért.
Az EU-ban több, a gáz iránti keresletet negatívan befolyásoló környezetvédelmi döntés született. Közismert a 2020-ra 3×20-as célkitűzés, mely 20%-os
energiafogyasztás és CO2 kibocsátás csökkentést ír elő. 2012. őszén fogadta el
az EU az új Energiahatékonysági Direktívát, mely nagy volumenű épületenergetikai megtakarítási programot ír elő. Távlati célként, 2050-re a Dekarbonizációs
program ír elő ambiciózus célokat a fosszilis energiák kiszorításáról az energia-mixből (80%-kal kell csökkenteni a fosszilis energiák részarányát az egész
mérlegben, 95-100%-os csökkentést várnak el a villamosenergia szektorban).
A növekvő gázkínálat, a diverzifikált szállítási útvonalak és a csökkenő
kereslet ellenére – mindezek egyértelműen javítják az ellátásbiztonságot - Európa-szerte a politika fókuszába került a gázellátás, és most mindenki az ellátás-biztonságért aggódik. Soha nem látott mennyiségű gázvezeték terv fekszik
a tervező asztalokon. Az „örök ígéret”, a 10 éve tervezés alatt álló Nabucco
és a sokáig a legrealisztikusabb projektnek tűnő Déli-Áramlat mellé feltűnt a
piacon még 3-4 új vezeték terv, pl. az AGRI (Azerbajdzsán-Grúzia-Románia
Interkonnektor), a Tanap (Trans-Anatolian Pipeline), a BP vezeték (a British
Petrol vezetékterve, mely elsősorban a már meglévő vezetékeken akar gázt
juttatni a Közép-Keletről Dél-Kelet Európába). Ezek a vezetékek részben vagy
teljesen teljesítik a tranzit diverzifikáció és a forrás diverzifikáció követelményét,
de sok-sok kérdőjellel. Mert miért lenne Irak vagy Azerbajdzsán megbízhatóbb
szállító, mint Oroszország vagy Törökország miért jobb tranzit-partner mint Ukrajna? A sokféle vezeték közül előbb-utóbb választani kell. Ez attól is függ, hogy
milyen lesz az új, 2015-ös Gazprom szerződés? Keleti vagy nyugati gázár-előny
lesz-e? Merre irányuljon a vezeték fejlesztés súlypontja? Az új Gazprom szerződés minél kedvezőbbé tétele érdekében a kormány az E.on Földgáz Trade és
az E.on Földgáz Storage államosítását tervezi.
Ez év őszén üzemelni kezdett az Északi Áramlat mindkét vezetéke. Társfinanszírozója, Németország bátran vállalta az orosz kapcsolatot, és az 55 Mrd
m3/év újabb orosz import minden következményét. Eközben Magyarországon
sokan aggódnak az orosz szállító miatt, pedig az 5-6 Mrd m3-es gáztároló kapacitás segítségével gond nélkül tolerálható egy 1-2 hetes import szállítás-kiesés
is. Gondolni kell arra is, hogy a biztonság növelése (új gázvezeték(ek), stratégiai
tároló, stb. építése) sok 100 milliárd forintos költséget jelent. Részletesen elemezni kell, hogy a biztonságra költött milliárdokkal mekkora kárt lehet elkerülni,
és hogy megéri-e ez a befektetés. A hazai gázimport-igények mennyiségi szempontból tökéletesen kielégíthetők a mai, csak részben kihasznált vezetékeken
is. Minden új szállítási útvonal a meglévő kapacitások egy részének kihasználatlanul hagyásával jár, és az új beruházások költségeit a végfelhasználóknak
kell kifizetniük.
Az orosz ár-dominancia csökkentését segítheti elő az ún. Észak-déli gázfolyosó, mely a lengyel tengerpartról vezet dél felé, majd Szlovákián keresztül
eléri Magyarországot, ahol kettéágazik Horvátország és Románia felé. A horvát
és a román interkonnektor már megépült, és rövidesen megkezdődik a szlovák
interkonnektor építése is. Ez a vezeték, az osztrák HAG vezeték felbővítésével
együtt, erősen bővíti hazánk gázimport lehetőségeit, és segíthet gázimport áraink alacsonyan tartásában.
Meg kell említeni néhány kockázatot is: Valószínűleg nem épül meg a lengyelországi Swinoujsciében az LNG-üzem cseppfolyósító részlege, mert a beruházók nem biztosak az ország exportképességében. Ez esetben nem tudni,
milyen gáz áramlana az Észak-déli gázfolyosón. Gyakran hallani arról, hogy a
Déli Áramlat elkerüli Magyarországot, és Horvátország lépne hazánk helyére.
Hasonló hírek terjednek a Nabuccóról is, melynek megépítése is kérdéses.
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Energiahatékonyság a tükörben
Csűrök Tibor

okl. gépészmérnök, csurok@polivalencia.t-online.hu
Az EU 2006-ban irányelvet fogadott el a végfelhasználói energiahatékonyságról és energetikai szolgáltatásokról. Az irányelv azt várja el a tagállamoktól,
hogy Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terveket készítsenek és nyújtsanak be, három alkalommal, 2007-ben, 2011-ben és 2014-ben. A megvalósítás segítésére és nyomon követésére jött létre az Energy Efficiency Watch
(Energiahatékonyság Figyelő, EEW) projektszervezet (lásd: http://www.energyefficiency-watch.org/). Decemberben került közzétételre beszámolójuk a második projektjükről (EEW2 project), amelynek célja annak elemzése és értékelése
volt, hogy a 27 tagállam által 2007-ben benyújtott Energiahatékonysági Cselekvési Tervek gyakorlati megvalósítása milyen eredményeket hozott. A felmérésben a 27 tagállam mintegy 700 szakértője vett részt, 2011-ben a számszerűsíthető, mennyiségi eredmények értékelése, 2012-ben a minőségi értékelés
történt.
Az energiahatékonysági politika ambíciózussága szempontjából az EU 27ek átlagához közelítő értékelést kapott Magyarország, azzal az eltéréssel, hogy
egyetlen szakértő sem ítélte meg úgy, hogy az energiapolitika ebben az irányban elkötelezett, míg az EU átlagában ez 17% körüli arányt képviselt. Az energiahatékonysági politika utóbbi három évben nyújtott teljesítménye esetében
Magyarország szakértői megítélése szignifikánsan elmarad az EU átlagtól. Míg
az EU átlagában 60% azok aránya, akik szerint semmi, vagy csak kismértékű
előrelépés történt, addig hazánk esetében a szakértők 84%-a véli így.
A megkérdezett hazai szakértők szerint az első Energiahatékonysági Cselekvési Terv elkészítése óta az energiahatékonysági politika terén Magyarország csak igen minimális előrelépést ért el, ebben a tekintetben csak Ciprus tett
kevesebbet. A szakértők pozitívumként emelik ki az energiahatékonyság jelentőségének elismerését, de ennek kevés gyakorlati következményét látták a jogi
és gazdasági szabályozásban. A vizsgálat kiemeli az épületállomány esetében
szükséges befektetéseket és a finanszírozási konstrukciók hiányát.
A következő ábra azt mutatja be, hogy a hazai szakértőknek milyen várakozásaik vannak a kitűzött magyar energiatakarékossági célok teljesülésével
kapcsolatban. Amint látható, a szakértők háromnegyede szkeptikus ebben a
kérdésben.

Elhunyt Bereznay István
Bereznay István aranydiplomás gépészmérnök,
okleveles közgazdász a Magyar Bycosin Kft.
volt ügyvezető igazgatója 2012. október 30-án,
életének 89. évében végleg eltávozott közülünk.
Egész életét és szakmai tudását a hatékonyabb energiagazdálkodásnak és a környezetbarát energiaforrások minél magasabb szintű
felhasználásának szentelte, fáradhatatlanul
ezen dolgozott. Hazai
és nemzetközi szinten
elismerték tudását, képzettségét és nem utolsó
sorban a munkához és az
élethez való pozitív, fáradhatatlan hozzáállását.
Az
Energiagazdálkodás szakfolyóirat több
cikkének volt szerzője,
sok éven keresztül megjelentetett
hirdetéseivel
támogatója. Még halála
előtt is gondolt lapunkra.
Kérése volt, hogy távozásáról lapunkban is adjunk
hírt olvasóinknak.
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8%
17%

33%

a célkitűzés nem lesz elérve
a célkitűzés el lesz érve,
de további megtakarítások nélkül
a célkitűzés valószínűleg el lesz érve
a célkitűzés biztosan el lesz érve

42%

1. ábra. A magyar nemzeti enrgiatakarékossági célok elérésének esélyei
A felmérésben részt vevő szakértők értékelték az egyes energiapolitikai
eszközök alkalmazásának hatékonyságát is. A fehér tanúsítványok esetében
(energiamegtakarítási tanúsítványok) esetében a túlnyomó többség úgy tartja,
hogy azok nem kerültek bevezetésre, vagy eredmény nélkül történt az meg. Az
önkéntes megállapodások (EU célok érdekében tett, nem jogilag elvárt lépések)
terén hasonló a kép, ilyenek egyáltalán nincsenek. Az energetikai cégek számára előírt energiahatékonysági lépések esetén már több mint 40% úgy látja,
hogy történt előrelépés. Az energia auditok esetében közel 70% részleges eredményeket lát, a fennmaradó hányad semmilyen előrehaladást nem tapasztalt.
A minősítési és tanúsítási rendszerek terén szinte az előző szemponttal azonos
a helyzet, közel 70% számolt be részleges vagy számottevő előrelépésről. Az
energiahatékonysági (finanszírozási) alapok létével, használatával kapcsolatban közel 70% részeleges eredményeket tapasztalt. Végül az intelligens mérések (smart metering) terén közel egyharmad lát előrelépést.
Az egyes szektorokat tekintve a következő kép alault ki. A közszférában
hiányoznak a célzott programok és politikai bizonytalanság is tapasztalható. A
lakossági programok esetében a hamar kimerülő, elégtelen források kerültek
kiemelésre. Az iparban az emelkedő energiaárak váltak az energiahatékonyság
hajtóerejévé. A közlekedés látszik a legproblematikusabbnak, kimelten került

említésre a tömegközlekedés megújításának bizonytalansága.

Bereznay István a Műegyetem gépészmérnöki karának elvégzése után 1947-1950 között a
Ganz KK-nál mérnökként, ezt követően egy évet
a Magyar Nehézipari Külkereskedelmi Vállalatnál, majd az Inotai Aluminiumkohó Vállalatnál
dolgozott. 1951-1957 között az Erőmű Beruházási vállalatnál, majd 1959-ig a Hőtechnikai
Kutató Intézetnél volt tudományos munkatárs,
ezután rövid ideig a Vaskohászati Kemenceépítő Vállalatnál, és a Nagynyomású Kísérleti
Intézetnél alkalmazták. 1960-1963-ig a Magyar
Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézetnél és Hőtechnikai
Kutató Intézetnél dolgozott.
1964-től 1989-es nyugdíjazásáig a Villamos-energiaipari Kutató Intézetnél tudományos főmunkatársként volt
alkalmazásban.
A mérnöki diploma mellé az okleveles közgazdász
végzettséget is megszerezte. 1956-ban angol, 1957ben német,1969-ben francia
nyevből vizsgázott sikeresen.
Nyelvismeretét
hasznosítva
ápolta a nemzetközi kapcsola-

tokat. Szakmai tudásával és jó emberi tulajdonságaival öregbítette hazánk hírnevét a környező
és távolabbi országokban.
Nyugdíjazása után még 15 évig, a Magyar
Bycosin Kft. ügyvezető igazgatójaként folytatta
pályafutását, ahol egészségi állapota romlása
után is műszaki tanácsadóként segített.
Bereznay István mindig büszke volt arra,
hogy aktív, sikeres, tartalmas életet élt, és remélhetőleg a jól végzett munka örömével hajtotta fejét végső nyugalomra. 2012. november 22én a Farkasréti Temetőben Kardos Győző alábbi
verssoraival búcsúztatták:
"Nem láthatom csillogó szemetek,
Mint mikor még itt voltam veletek.
Nem érezhetem kezetek melegét,
Mint beteg ágyamnál, mikor még,
Foghattuk egymás kezét. - Nehéz.
Nehéz a kezem - leteszem.
Nehéz a szemem - lecsukom.
Megyek az úton, de ne sirassatok.
Földi életemből csak ennyi jutott.
Isten, minden embernek kimérte,
Kinek hol a kezdete, és hol a vége."
Bereznay István, nyugodjon békében!
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Sikeres gázkonferencia
Az E.ON Földgáz Trade volt a házigazdája a 44. Nemzetközi Gázkonferencia és Szakkiállítás kétnapos rendezvényének november 8-9-én, Siófokon.
A 450 résztevő az előző évekhez hasonló színvonalas szakmai programon
vehetett részt, a szintén megszokott elegáns környezetben.
A résztvevők többsége a rendszerüzemeltetőket, a kereskedőket, az
egyetemes szolgáltatókat képviselték, de ott voltak a legnagyobb ipari gázhasználók képviselői is. A rendezvényhez kiállítás is csatlakozott, ahol első
sorban technikai eszközöket mutattak be, de több informatikai szolgáltató
is képviseltette magát. Az érdeklődés minden ülésen nagy volt, de sajnos,
az állandó időcsúszás miatt nem volt lehetőség a hallgatóság minden kérdését meghallgatni, megválaszolni.
A rendezvényt megtisztelte Dr. Holoda Attila helyettes államtitkár, és a
szabályozó hatóságok néhány magas beosztású képviselője is. Most sem
volt senki illetékes jelen a kormány részéről a szekció üléseken, a szabályozási anomáliák részletkérdései megvitatásánál.
A konferencia szakmai tartalma előkészítésében részt vettek a házigazda E.ON FT-n kívül az ETE, a FŐGÁZ, az FGSZ, a TIGÁZ és a GDF
SUEZ képviselői is. A rendezvény színvonalán nem érződött, de a gázipar
érdekei körül folyó előadásoknál és hozzászólásoknál érződött a gázpiaci
szereplőket összefogó, lobbi erővel rendelkező szervezet hiánya.
A plenáris ülés előadásai érdekesek, színvonalasok voltak. Elsőként
Varró László, a Nemzetközi Energiaügynökség igazgatója tartott előadást a
nemzetközi földgáz piacon megfigyelhető tendenciákról. Az elemzése alapján a földgáz biztos szerepét állapíthattuk meg, a ma látható 10...15 éves
jövőben. A következő tényezők fogják meghatározni a földgáz karrierjét:
• Sem a nukleáris energiahordozók körüli bizonytalanságok, sem a
megújulók előretörése nem fenyegeti a földgáz szerepét, 2017-ig a
világban évi 2,2-os növekedésre számíthat a földgáz ipar.
• Egyesült Államok ráállt az önellátásra, a nem konvencionális készletek termelési költségei gyorsan zuhannak. Nincsenek állami diktátumok az amerikai piacon, ezért az ottani piaci jelenségeket valódi
tendenciáknak tekinthetjük: a szén és a kőolaj még hosszú időn át
a gazdaság biztos bázisa lesz a földgáz mellett.
• A világ minden kontinensén folyik új gázkészletek kutatása, és hamarosan kiterjed a kutatás a sarkvidékekre is.
• A földgáz piacokon gyorsan erősödik az LNG szerepe. Olyan országok is szereplői lesznek a nemzetközi földgáz kereskedelemnek,
amelyek eddig távol voltak minden nagyobb földgáz szállító csővezeték rendszertől.
• Európa földgáz készletei gyorsan csökkennek, az ellátás az orosz
export és a világ minden tájáról származó LNG harctere lesz.
• A szupergyors gazdasági fejlődést felmutató Kína, India, Brazília
2020-ig nem fog meghatározó szererepet kapni a földgáz kereskedelemben.
• Oroszországnak nagyon fontos az európai piac, pozíciói megtartására sokoldalú kampányba kezdett:
− tranzit biztonsági kockázat nélküli új szállítóvezetékek építése
(Északi Áramlat, Déli Áramlat), új piacok szerzése (Nagy Britannia, Kína, Korea)
− Piacszerzés az LNG értékesítésben Távol-Keleten és Európában is
− az orosz gázipari beruházásokat finanszírozó bankok igényét is
kielégítő rugalmas árazású hosszú- és rövid távú kereskedelmi
szerződések kötése
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Szergej Komlev úr, a Gazprom szerződésekért és az árképzésért felelős igazgatója óvatos fogalmazással tulajdonképpen megerősítette Varró úr
meglátásait az oroszok földgázpiaci szerepléséről. Komlev úr előadásában
talán az volt a legérdekesebb, amit nem mondott ki: A Gazprom az európai piacaik megtartásáért sokoldalú lépéseket tesz: rugalmas szerződések,
elszakadás az olajár bázistól, a közép-ázsiai (türkmén, kazah, azeri) gázforrások ellenőrzés alatt tartása. Bíznak a jelenlegi alacsony földgáz árak
lassú emelkedésében, aktív résztvevői az európai földgáz tőzsdéknek.
Dr. Holoda Attila úr kiemelte a Nemzeti Energiastratégia 2030 programnak a földgázt közvetlenül érintő elemeit. A kormány célja a regionális versenyképesség, a hazai földgázpiac szerkezetének átláthatósága, a
lakosság szabályozott árú ellátása. A kormány folytatja a forrás diverzifikációs programot: érdekeltek vagyunk a Déli Áramlat és a Nabucco megépítésében is, a horvát és a lengyel LNG terminál építésekhez csatlakozás
középtávú terv, a meglévő határ keresztező vezetékeken a kétirányú szállítás lehetővé tétele. Kérdésre válaszolva megerősítette, hogy kell hosszú
távú import szerződés a Gazprommal, erősíteni kell a földgáz piacon az
állam szerepét.
Farkas Zoltánné előadása mindig nagy érdeklődést vált ki, mert a közvetlen jövőben várható hatósági árszabályozás változásokat szokta vázolni. Most inkább a hatósági árszabályozások történetét mutatta be, és a
sűrűn változó, az árszabályozások struktúráját is rendszeresen érintő változások kapcsán óvatosan célzott a meghatározó politikai akaratra: a lakossági földgáz fogyasztói árak legalacsonyabb szinten tartására. Ennek
az árpolitikának a földgáz piacot romboló következményeit már a szekció
üléseken több előadó részletesen is bemutatta. Tajti Péter az elosztók,
Lakatos Balázs a tárolók szempontjából értékelte a rendszerhasználati
szolgáltatások árszabásainak és a jogszabályokkal kényszerített tevékenységek költségeinek ellentmondását, a rendszerüzemeltetők lassú lehetetlenülését. Dr. Zsuga János a szállítórendszer nemzetközi kapcsolatai
fejlesztésének fontosságát hangsúlyozta. Újdonság volt a hallgatóságnak
az a lehetőség, amelyet Zsuga úr vázolt: a meglévő magyar-ukrán-lengyel
szállítóvezeték kapcsolat felhasználásával létrehozható kelet-európai földgáz tőzsde.
A konferencia a plenáris megnyitó ülés után négy témakörben folyt:
• a hatósági ármoratóriumok és a rendszerhasználati díj torzulások
elemzése,
• a piac szabályozás helyzete és a legsürgősebb tennivalók ezen a
téren,
• a magyar földgáz tőzsde kilátásai,
• a gázellátó rendszer műszaki szabályozásának helyzete.
(Jobb lett volna, ha a két utóbbi téma nem párhuzamos szekciókban
került volna napirendre.)
Roland Wolk úr A CEGH tőzsde marketing vezetője ecsetelte a tőzsde
dinamikus fejlődését, szükségességét. A bemutatás után is megmaradt az
az érzésünk, hogy ez a tőzsde Európa legkisebb tőzsdéje, erős orosz befolyás alatt. Ezután a magyar földgáz tőzsde szükségességét hangsúlyozó
előadás kissé erőtlen volt. Minden előadás felszínre hozott több-kevesebb
anomáliát a rendszerüzemeltetést, az egyetemes szolgáltatást vagy a kereskedelmet érintő jogszabályok, árszabályozások területéről, amelyek a
piaci szereplőknek azonnal megoldandó feladatokat és el nem ismert költséget jelentenek. Ezek az elemzések azonban már az érintett hatóságok
képviselőinek távollétében hangzottak el.
Szilágyi Zsombor
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A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának megvalósítása
A hazai villamosenergia-termelés több mint 40%-át biztosító, négy
reaktorblokkal üzemelő MVM Paksi Atomerőmű Zrt. első, eredetileg 440 MW-os blokkja 1982-ben kezdte meg működését. Az elmúlt
években elvégzett módosításoknak köszönhetően ma már 500 MW
teljesítményű blokk engedélyezett üzemideje 30 év. A magyar parlament 2005. november 21-én 96,6%-os szavazataránnyal elfogadta
azt a javaslatot, amelyben tudomásul vette az atomerőmű tájékoztatását az üzemidő-hosszabbítási (ÜH) elképzelésről, ennek megvalósítási módjáról, egyben elvi jóváhagyását adta az ÜH-ra. Az
engedélyezett üzemidő elteltével a reaktorblokkot csak akkor lehet
üzemben tartani, ha az atomerőmű műszaki-biztonsági állapota azt
lehetővé teszi, és ezt a jogszabályok szerint lefolytatott eljárásban
az engedélyes MVM Paksi Atomerőmű Zrt. igazolja. A műszaki és
jogi követelmények mellett természetesen a társadalom elvárásainak is meg kell felelnie az atomerőműnek. Az elmúlt harminc év
tapasztalatai és a rendszeres közvélemény-kutatások eredményei
egyaránt arra biztatták a szakembereket, hogy a biztonságos, gazdaságos és környezetkímélő, az ellátásbiztonság tekintetében jelentős szerepet játszó atomerőművet a következő húsz évben is
üzemeltessék a magyar lakosság számára.
A Paksi Atomerőmű üzemidő-hosszabbításának előkészítési
és engedélyeztetési folyamata 2000-ben kezdődött. Ekkor a cég
független szakértők bevonásával megállapíthatta, hogy az ÜHnak műszaki vagy biztonsági akadálya nincsen, üzleti szempontból
pedig megalapozott és nyereséges vállalkozás. A 20 év üzemidőhosszabbítás a jelenlegi ismeretek alapján is ésszerű minimumnak
tekinthető. 2002-ben elindult az ÜH-t előkészítő projekt. 2005-ben
a Dél-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi
Felügyelőség elfogadta az előzetes környezetvédelmi hatástanulmányt, egy évre rá pedig kiadta az erőmű 20 évvel történő továbbüzemelésére vonatkozó környezetvédelmi engedélyt. Az engedély
a paksi telephelyre, tehát mind a négy blokkra vonatkozik, ezzel
teljesült a nukleáris engedélyezés egyik legfontosabb előfeltétele.
Ezt követően – 2008 novemberében – az atomerőmű benyújtotta az
Országos Atomenergia Hivatalhoz (OAH) a blokkok üzemidő-hos�szabbításának engedélyezéséhez szükséges végrehajtási programot. Az OAH határozatában leszögezte, hogy a program garanciát
nyújt a majdani biztonságos továbbüzemeltetésre.
Az atomerőmű nemzetgazdasági szerepét tekintve alapvetés,
hogy legyen meg a fedezete a megkövetelt műszaki állapot, a biztonság fenntartásának. Ugyancsak fontos, hogy az ÜH előnyös
legyen az ország gazdasági fejlődése szempontjából, illetve ez
legyen a legésszerűbb és egyben környezetkímélő megoldás az
adott mennyiségű villamos energia megtermelésére kínálkozó lehetőségek közül.
Ami az elsőt illeti: az atomerőmű jó műszaki állapota fenntartásának és a biztonság növelésének költségeit az üzemeltető MVM
Paksi Atomerőmű Zrt. saját forrásaiból fedezte, és a jövőben is fedezni tudja. Mindez előnyös is a gazdaságnak, hiszen az ország villamosenergia-termelésének több mint 40%-a az atomerőmű üzemben tartásával biztosítható a leghatékonyabban: ehhez szükséges

36

a legkisebb ráfordítás, ugyanakkor ez a legkevésbé környezetterhelő energiatermelési mód is. Működtetésével mintegy 10 millió tonna
CO2-kibocsátás takarítható meg, hiányában az ország elesne ezen
CO2-kvóta értékesítésétől is. Az atomerőmű teljes vagy részleges
leállítása és más erőműtípusokkal, illetve importtal történő kiváltása
egyértelműen a villamos energia árának drasztikus növekedésével
járna, hiszen Paks potenciális piaciár-szabályozó tényező.
A Paksi Atomerőmű üzemidejét azok a rendszerek és rendszerelemek határozzák meg, amelyek nem cserélhetőek. Ilyen például
a reaktortartály, a gőzfejlesztők (gf) és a konténment. Az eredeti
üzemeltetési engedély 30 évre szólt, a reaktortartály esetében 40, a
gf-nél 30 év volt a tervezési élettartam. Az ÜH-felkészülés kapcsán
elvégzett számítások igazolták, hogy ezen berendezések 50 évig
biztonságosan üzemeltethetőek.
A környezetvédelmi engedély mellett az ÜH-hoz nukleáris biztonsági engedély is szükséges. A paksi társaság 2008-ra készült el
az 1-4. blokk ÜH-programjával. Az atomenergia-hivatal ezt a tervet
2009-ben jóváhagyta. A második szakaszban az ezen dokumentációban meghatározott feladatok végrehajtása történt meg, folyamatos OAH-s kontroll mellett. Ennek alapján az 1. blokk ÜH engedélykérelmét az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. 2011-ben nyújtotta be.
Jelenleg ennek elbírálása zajlik.
Az ÜH előkészítése keretében az atomerőmű elvégezte az
összes biztonsági funkcióval bíró rendszerelem műszaki állapotának ellenőrzését is. Megállapítható volt, hogy ezen berendezések
funkciójukat a meghosszabbított üzemidő alatt is betöltenék. Ez a
következtetés azt bizonyítja, hogy az üzemeltető a berendezéseket
a 30 év során megfelelően kezelte, és bizakodva várhatja a hatóság
decemberben esedékes állásfoglalását.

A BME Gépészmérnöki Kara
előkelő helyen a
World University Ranking listán
A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Gépészmérnöki Kara felkerült a legfrissebb nemzetközi egyetemi
rangsorba. Az NTU World University Ranking karokat értékelő listáján a 198. helyre került, megelőzve számos nagyhírű
egyetemet (pl. Bécsi Műszaki Egyetem). A Műegyetem Gépészmérnöki Kara Magyarországon a gépészmérnöki képzések esetében már évek óta minden hazai szakmai rangsorban
az első helyen áll, a munkáltatók véleménye alapján a szakterület legnagyobb presztízsű és legjobb diplomáit itt adják ki.
A Gépészmérnöki Karon hosszú évtizedek óta tartó színvonalas oktató és kutató munka így nemcsak Magyarországon,
hanem nemzetközi szinten is elismerést nyert.
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Tanulmányút Ausztriába ‒ 2012. október 12-13.
Az Energetikai Szakkollégium (www.eszk.org) tevékenységi körének immár hagyományosnak mondható eleme a többnapos, több helyszínt magukban foglaló
külföldi szakmai kirándulások szervezése, így a Jubileumi félév programjából
sem maradhatott ki egy ilyen esemény. Úti célnak ezúttal Ausztriát, azon belül
is Bécset és környékét tűztük ki. Utazásunkat a Vasúti Erősáramú Alapítvány
segítette.
Üzemlátogatásunk első célpontja a Bécsben található, Wien Energie által
üzemeltetett, 110 éves Simmering erőmű volt, mely a vállalat három, földgáz
alapú nagyerőműve közül a legnagyobb: több mint 1000 MW beépített teljesítménnyel rendelkezik. Az erőműben három fosszilis tüzelőanyag alapú blokk
van, a látogatás első állomása viszont a biomassza tüzelésű egység volt, mely
villamos energiával közel 50 000, míg távhővel 12 000 háztartást lát el. A blokk
tüzelőanyaga erdei faaprólék, melyet érdekes módon főként nem osztrák területről, hanem Magyarországról és Szlovákiából szállítanak be kamionokkal. A
faanyag gyűjtésére épített üzem után megtekintettük a faapríték tárolására szolgáló puffer silót is, amiből a beszállítás kimaradása esetén 4 napig tudják ellátni
az üzemet. Ezután a kazánházba mentünk, ahol megtudtuk, hogy óránként 24
tonna fahulladék kerül kazántérbe. Az itt felszabaduló hővel óránként 70 tonna
vizet tudnak felmelegíteni és elgőzölögtetni. Követve a gőz útját, eljutottunk a
turbinacsarnokba. Itt, a turbinában expandál a frissgőz és hajtja a generátort,
amely a villamos energiát termeli. Hőkiadás esetén azonban a kisnyomású turbinát tengelykapcsoló segítségével lekapcsolják a tengelyről, és a még nagyobb
nyomású és hőmérsékletű gőzt egy hőcserélőbe vezetve állítják elő a távhőszolgáltatás számára a 130 °C-os forróvizet. A hőcserélőről a kondenzátorral
együtt a turbinacsarnok alatti teremben kaptunk ismertetőt. Az üzemből kiérve
megtekintettük a transzformátort, valamint az ammónia tárolására szolgáló tartályokat. Az ammónia a füstgáz tisztítás során kap szerepet, mégpedig a nitrogén-oxidok szűrésére szolgáló katalizátorok redukáló szereként.
A biomassza erőmű után a 3-as blokkba látogattunk el. A kombinált ciklusú
egység lényege, hogy a földgáztüzelésű gázturbinában már expandált füstgáz
még elegendő hőt tartalmaz ahhoz, hogy egy úgynevezett hőhasznosító gőzkazánba vezetve felmelegítse, elpárologtassa és túlhevítse a gőzturbina körfolyamatában keringő vizet. A két körfolyamatot ily módon egyesítve a villamosenergia-termelés hatásfoka megközelítheti a 60%-ot. A turbinacsarnokba lépve
mérnökhallgatók számára mindenképp érdekes látvány fogadott minket, hiszen
a gőzturbinák épp szerelés alatt álltak, így jobban betekintést nyerhettünk ezen
gépek világába. Benézhettünk a vezérlőterembe is, ahol a szakemberek korszerű berendezések segítségével a termelés folyamatait irányítják, ellenőrzik.
Bécsből továbbindulva délutánra érkeztünk meg az út talán legfontosabb állomásához, a zwentendorfi atomerőműhöz. Az Atomkraftwerk (AKW)
Zwentendorf egyedi helyet foglal el a világ atomerőműveinek sorában, ugyanis
egy, az erőmű elkészültét kővetően, 1978-ban kiírt népszavazáson az osztrák
állampolgárok az atomenergia békés célú felhasználása ellen foglaltak állást. A
majdnem kulcsra kész, 692 MWe névleges teljesítményű atomerőművet nem
töltötték fel üzemanyaggal, sosem termelt villamos energiát. Az AKW jelenleg
tartalék alkatrészeket biztosít működő atomerőműveknek, valamint oktatási célokat szolgál a nukleáris iparban dolgozó szakemberek számára.
Üzemlátogatásunk bevezetőjeként egy rövid előadást hallhattunk az erőmű
történetéről, majd a reaktorcsarnok felé vettük utunkat. A reaktorcsarnok legemlékezetesebb része természetesen maga a 20 méter mély, 6,5 méter átmérőjű
reaktorakna volt: maradandó élményt jelentett, hogy betekinthettünk az atomerőmű „lelkébe”, melyre egy üzemelő atomerőműben értelemszerűen sosem
lenne lehetőségünk. A zwentendorfi létesítmény egy forralóvizes reaktorral szerelt (ún. BWR típusú) atomerőmű, azaz a hűtőközeg (víz) gőz halmazállapotban

hagyja el a reaktortartályt. Ebben az esetben egykörös atomerőművi kapcsolásról beszélünk, mivel a hűtőközeg egyben munkaközeg is: maga a reaktorból
kilépő, radioaktív gőz végez munkát a turbinákon.
A reaktorcsarnokot követően a reaktortartályt körülvevő biztonsági tartály
egy részét járhattuk körbe, melynek fő funkciója hogy bármely csővezeték törése esetén bent tartsa a kiáramló radioaktív gőzt az ellenőrzött zónában. Rendkívül fontos szerepet tölt be a védelemben az úgynevezett kondenzációs kamra:
ez lényegében egy hideg vízzel feltöltött helyiséget jelent, ahová a tartály belső
részeiből kiinduló vezetékek elvezetik az üzemzavar során kiáramló gőzt. Az
alacsony hőmérsékletű folyadék kondenzálja azt, jelentősen csökkentve ezzel
a tartályban uralkodó nyomást, ily módon fenntartva a szükséges védelmet. A
reaktortartályhoz kapcsolódó létesítmények közül utolsóként a szabályozórudak
hajtásait tartalmazó helyiséget tekintettük meg, mely a közvetlenül a tartály alatt
kapott helyet.
Utunk ezután a turbinacsarnokokba vezetett. A zwentendorfi atomerőmű
turbinája 1 db nagynyomású és 3 db kisnyomású házzal rendelkezik, az előbbi
biztosítaná a leadott teljesítmény 70%-át. Látogatásunk során az egyik kisnyomású, ikeráramú turbinát vehettük szemügyre, melyen közelről is megfigyelhettük a forgólapátok kialakítását. Az atomerőműben tett látogatásunk a vezérlőben ért véget, ahol – mivel az ott található berendezések értelemszerűen már
semmilyen funkciót nem szolgálnak – egy ideig mindenki operátornak érezhette
magát.1
Az üzemlátogatás után visszaindultunk Bécsbe. Másnap reggel a bécsi
Freudenau vízerőműbe voltunk hivatalosak. A telepen egy, az érdeklődők fogadására alkalmas látogatói központot alakítottak ki, vetítőteremmel, tablókkal,
modellel, segítendő a rendszer működésének megértését. Vezetőnk elsőként
egy prezentáció segítségével beszélt a Dunáról, annak szabályozásáról, kihasználásáról. Összesen 11 vízerőmű üzemel a Dunán (1. táblázat), Az országban a villamosenergia-termelés 60%-át vizerőművekben termelik. A Freudenau
vízerőmű esetén az első, a Duna városi szakaszán emelt üzemről beszélünk,
és 172 MW-os beépített teljesítményével a legnagyobb az osztrák vízerőművek
között, Bécs háztartásainak mintegy felét látja el villamos energiával. A telep
alapvetően három részre osztható: az erőművi részre, az árvízvédelemre szolgáló túlfolyóra és a hajóforgalmat lehetővé tevő zsilipre. Ez utóbbi a vízi jármű1. táblázat. Vizerőművek a Dunán Ausztriában1
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Névleges
teljesítmény
MW

Energiatermelése,
GWh/év

Kihasználása

Méretezési
vízáram,
m3/s

Üzembe
helyezése

Jochenstein

132,0

850,0

73%

2050

1956

OttensheimWilhering

179,0

1134,9

72%

2250

1974

AbwindenAsten

168,0

995,7

68%

2475

1979

WallseeMitterkirchen

210,0

1318,8

72%

2700

1968

YbbsPersenbeug

236,5

1335,9

64%

2650

1959

Melk

187,0

1221,6

75%

2700

1982

Altenwörth

328,0

1967,6

68%

2700

1976

Greifenstein

293,0

1717,3

67%

3150

1985

4,5

24,6

62%

-

2005

Freudenau

172,0

1052,0

70%

3000

1998

Összesen

2197,4

13235,8

68%

Nußdorf

1
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http://de.wikipedia.org/wiki/%C3%96sterreichische_Donaukraftwerke
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veknek ingyenesen biztosítja az átjutást, a teljes folyamat általában 15 percet
vesz igénybe, több hajó esetén megközelítőleg fél órát.
A prezentáció után az üzem kicsinyített modelljéhez sétáltunk, ahol vezetőnk ismertette az erőmű működését, bemutatva a berendezéseket, azok elhelyezkedését. Az erőműben másodpercenként 3000 köbméter víz áramlik át
mintegy 45 km/h-s sebességgel. A víz az ún. Kaplan-turbinákat hajtja meg, melyeket jellemzően nagy vízhozamú, kis esésű folyókon alkalmaznak. A forgórész
előtti terelőlemezek és a turbinalapátok állítható dőlésszögűek, ezzel biztosítva
a szabályozást, és a megfelelő hatásfokot változó hozam és esés esetén is.
A modell bemutatását követően a gépházba látogattunk el, ahol az egyenáramú gerjesztők, illetve az erőmű önfogyasztásához szükséges transzformátorok
elhelyezését szolgáló házak álltak, valamint megtekinthető volt egy javítás alatt
álló generátor állórésze is. Ezután egy kis lépcsőzést követve lehetőségünk nyílt
az egyik működő Kaplan-turbina alatt állni több mint 30 méterrel a felszín alatt.
Az itt található 6 darab turbina átmérője 7,5 méter, egyenként maximálisan 30
MW villamos teljesítmény leadására képesek. A következő helyiségbe belépve
a szerelő alagút nyúlt el előttünk, mely mind a hat turbina alatt átmegy. A vezetés
ezzel véget ért, a csapattal még a vízerőmű tetején végigsétáltunk, és elkészítettük a csoportképeket, a látogatást követően pedig az étterem felé vettük az
irányt.
A résztvevők visszajelzései alapján összességében elmondhatjuk, hogy
mindenki pozitívan értékelte a kirándulást, és mind szakmai szempontból, mind

pedig a szakkollégiumi közösség összekovácsolódásában maradandó élményekkel gazdagodott. Az Energetikai Szakkollégiumról és a rendezvényeiről
bővebb információ a www.eszk.org honlapon található.
Egri Tamás, Klein András
az Energetikai Szakkollégium tagjai
www.eszk.org

A Freudenau erőmű látképe

25. Távhő Vándorgyűlés – 2012. szeptember 18-19.
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület
Hőszolgáltatási Szakosztálya idén 25. alkalommal
– szeptember 18-19. között Balatonfüreden – rendezte meg jubileumi Vándorgyűlését. Nagy múltra
tekint vissza ez a távhőszolgáltatással foglalkozó
szakembereknek rendezett találkozó, amely hagyományosan aktuális szakkérdésekkel foglalkozik.
Milanovich László ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának elnöke megnyitójában a szakosztály múltjának felidézésekor elmondta, hogy az első Távhő
Vándorgyűlést Miskolcon rendezték 1977-ben.
(Azért nem 25 évvel ezelőtt, mert 2005-ig háromévente Távhő Konferenciákat tartottak.)
A rendezvény célja, mint ezt a Meghívóban is
megfogalmazták, innovatív megoldások, mérési
lehetőségek keresése a szolgáltatás fejlesztésére,
ezáltal segítve a távhőszolgáltatás különböző területein és a döntéshozási szintjein tevékenykedőket
aktuális feladataik megoldásában, döntéseik meghozatalában, egy szóval a napi munkájukban.
Ha végignézzük a huszonöt vándorgyűlés
választott témáit, akkor végigkövethetjük a távhő
fejlődésének főbb állomásait. A most kiválasztott témák is beleillenek ebbe a sorba, és aktuális, sokak
érdeklődésére számot tartó témaköröket sikerült a
Vándorgyűlés középpontjába állítani. Az előadások
alapvetően két fő témakör köré csoportosultak:
• Innovatív megoldások a távhőszolgáltatásban
• Mérési lehetőségek a szolgáltatás fejlesztésére
A Nemzeti Energiastratégiához kapcsolódóan
kidolgozás alatt van a Távhőfejlesztési Cselekvési
Terv, melynek koncepciója egyértelműsíti, hogy a
környezetbarát távhőszolgáltatás országos energiapolitikai eszköz, a Nemzeti Energiastratégia
végrehajtásának fontos eszköze. Örvendetes, hogy
a koncepció kiemelt célként jelöli meg a földgáz
alapú központi fűtéssel versenyezni tudó, a földgáz felhasználás hatékonyságát fokozó kapcsolt
energiatermelést, a megújuló és anyagában nem
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hasznosítható kommunális hulladék energiaforrást
alkalmazó zöld” távhőszolgáltatás megvalósítását.
A távhőszolgáltatás környezete folyamatosan
változik. A változásokhoz való alkalmazkodás nem
kis feladatot jelent a távhőszolgáltató társaságok
számára. Nagy kihívást jelent az épületek és fűtési rendszereik energiahatékonysági intézkedések
eredményeképpen bekövetkező hőigény csökkenésének kezelése. A lehetséges válasz a versenyképesség fenntartása érdekében: a piacok bővítése
mellett, a hőszolgáltatás színvonalának folyamatos
emelése és a vevői elégedettség javítása, amit többek között az innovatív megoldások alkalmazásán
és az elszámoláshoz kapcsolódó mérések magas
színvonalú kezelésén keresztül érhetünk el.
A Hőszolgáltatási Szakosztály elnöke a megnyitót követően fiatal mérnököknek adott át díjakat.
A szakosztály az egyesület diplomamunka pályázatára beérkezett, a hőszolgáltatás és az energiagazdálkodás témakörben készült legjobb diplomaterveket minden évben díjazza. Idén a díjakat Gunkl
Gábor és Szalay Balázs vehette át, akik a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen diplomáztak és a szakosztály vendégeként részt vettek
a vándorgyűlés munkájában is.
Bakács Istvánnak, az Energiagazdálkodási Egyesület elnökének köszöntő szavai után,
Linczmajer János, a házigazda város távhőszolgáltatójának ügyvezető igazgatója üdvözölte a rendezvény résztvevőit és röviden ismertette a balatonfüredi távhőszolgáltatást.
Az ezt követő plenáris előadáson a Nemzeti
Fejlesztési Minisztérium képviseletében Dr. Toldi
Ottó főosztályvezető-helyettes a Távhőfejlesztési
Cselekvési Terv kidolgozásának aktuális állapotáról
adott tájékoztatást.
A Vándorgyűlés résztvevői gazdag program
részesei lehettek. A két napon először az újszerű,
innovatív megoldások távhőszolgáltatásban történő
alkalmazásának lehetőségeiről hallhattak előadásokat, majd a távhő elszámoláshoz kapcsolódó

mérési kérdések kerültek napirendre. Az előadások
széles keresztmetszetet adtak a jelenlegi fejlődési
tendenciákról.
A megújuló energiák hasznosításának lehetőségeire hallhattunk példákat Miskolcról a geotermikus energia távhőrendszerben történő hasznosítására, Győrből a napkollektoros használati melegvíz
készítésre, de a fővárosi Hulladékhasznosító Mű
hőkiadásának és energetikai hatásfokának növelésének lehetőségéről, illetve a hőtermelés hatékonyságát növelő megoldásokról is részletesebb képet
kaphattak a jelenlévők.
Napirendre került az épületek energetikai tanúsításával kapcsolatban a távhőre vonatkozó
primer energiaátalakítási tényező meghatározásának egységesítése, programmal való segítése, a
napelemek távhőrendszeri szivattyú hajtási lehetősége, valamint a távhő működtetésű abszorpciós
hűtési rendszerek is. A mérés-elszámolás témakörében előadás hangzott el Kaposvárról a hőmen�nyiségmérők 15 éves működési tapasztalatairól és
a jövőben fejlesztési irányokról, a jelenleg elérhető legújabb technológia bemutatásával, Pécsről
a használati melegvíz-mérés, elszámolásról és a
mechanikus vízmérők meghibásodásairól. Érdekes
volt hallani egy közös képviselő értékelését a fűtési
költségmegosztók alkalmazásáról, a mérési tapasztalatokról. Végül két előadás zárta a sort az online-,
és okos mérési lehetőségekről.
E cikkben ragadnánk meg az alkalmat, hogy
megköszönjük munkáját –mint azt a Vándorgyűlés
is megtette- a nyugdíjba vonuló Homoki Mihálynak
a Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. Távfűtési Üzem
munkatársának, a fáradhatatlan munkájával és
állandó újító szándékával hozzájárult, hogy országunkban is elterjedjenek a legmagasabb műszaki
színvonalat képviselő technológiák elsősorban a
mérési területen.
A Vándorgyűlést már hagyományosan a
TRIVENT Rendezvényiroda szervezte és egyúttal
gondoskodott a résztvevők színvonalas ellátásáról is.
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50 éves az ETE Hajdú-Bihar megyei csoportja
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hajdú-Bihar
megyei csoportját 1962-ben, 32 fő alapította Debrecenben. Az
alapításkor a csoport két bázisvállalatra a TITÁSZ-ra és az akkori Gázművekre épült. Az alapító tagok között voltak a város nagy
üzemeinek energetikusai is. A sikeres szervező munka eredménye
volt, hogy a debreceni csoport Hajdú-Bihar Megyei területi szervezetté bővült, magába tömörítve így a különböző vállalatok, üzemek,
intézmények, hatóságok, és mezőgazdasági termelőszövetkezetek
dolgozóinak egy részét. A taglétszáma a 70 es években erőteljesen
növekedett, a csúcsot 1985-ben érte el, amikor 346 fővel. A megnövekedett taglétszám szakcsoportok létrehozását tette szükségessé,
melyek saját munkatervekkel és vezetőkkel működtek. Így alakult
meg az Erőművi, a Hőszolgáltatási, a Gázipari, a Mezőgazdasági
Energetikusok, később Üzemi csoport, valamint a Magyar Gördülőcsapágy Művek és a Kabai Cukorgyár szakcsoportja. A megyei csoport magában tömörítette az üzemi csoportok tagjait, így nagyobb
hatósugárral és szélesebb tömegbázissal bírt.
A cél mindig alapvetően a tapasztalatcsere, az új ismeretek
átadása, a műszaki tudományos eredmények közkinccsé tétele, a
szakmai kapcsolatrendszer kialakítása, röviden a segítségnyújtás
volt. Az eltelt évek alatt rendszeressé vált a szakmai konferenciákon
való részvétel, azok szervezésében való aktív közreműködés, az
üzemlátogatások. A rendezvények jó alkalmat teremtettek a szakmai, az emberi kapcsolatok fejlesztésére, az együttműködésre. A
rendszerváltás és gazdasági recesszió évei visszavetették a területi
csoportok, így a megyei csoport munkáját is. Ebben a nehéz időszakban a legfontosabb célt a tagok és a működőképesség megtartása jelentette. Később a 90-es évek közepén új helyzetet teremtett
az energia szektor privatizációja, mely szintén nyomokat hagyott
maga mögött. Az energetikusok közül többen elvesztették munkájukat, váltásra kényszerültek. Folyamatosan megszűnt az állam
társadalmi szervezeteket segítő támogatása, így nehéz volt megteremteni a működéshez szükséges anyagi forrásokat és emellett
olyan a szakmai és tudományos programkínálatot biztosítani, hogy
ne győzhessen az érdektelenség és a passzivitás. Ebből a helyzetből a kiutat a bevételt jelentő rendezvények szervezése jelentette.
1990. és 2011. között összesen 51 szimpózium került megszervezésre, melyből 40 bevételt biztosító esemény volt. A rendezvények
összesen 1881 fő érdeklődőt mozgattak meg, és lehetőséget teremtettek 10 alkalommal többnapos külföldi, 3 alkalommal hazai
szakmai kirándulásra. A csoport tagjai ezáltal tekinthettek meg korszerű nyugat-európai erőműveket. A pénzeszközök megteremtéséhez jelentős mértékben hozzájárultak a saját szervezésű rendezvények, valamint azok a céges támogatások, szponzori szerződések,
melyek összesen 18 pártoló tagot vontak be a közös munkákba.
A Hajdú-Bihar megyei csoport 1979-ben vette fel a kapcsolatot a
Kammer der Technik Lipcsei Energiakombinát működő szervezetével és azzal együttműködési megállapodást kötött. Ezzel lehetőség
nyílott a lipcsei és debreceni távhőszolgáltatási rendszerek kölcsönös megismerésére, a fejlesztéssel kapcsolatos elképzelések tanulmányozására. Kiemelkedő volt az oktató és továbbképző szerep
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a tanfolyami és egyéb szakmai oktatások, kazánfűtői tanfolyamok,
idegen nyelvi tanfolyam szervezésében, mely eredményeképpen
több mint 1000 szakember kapott munkakör betöltésére jogosító
bizonyítványt. Mindez nagymértékben pótolta az állami szakoktatás
e téren fennálló hiányosságait. Említést érdemel a Kutatási-fejlesztés munkabizottsági, továbbá az Energiagazdálkodási tanácsadó
Szolgálati közreműködés mely több mint 10 éven keresztül szolgált
segítségül az energetikusok szakmai, gyakorlati munkájához. Az
Épületgépészeti Szakmai Napok, a Távhő konferenciák és Vándorgyűlések szervezése a szakma rangját hirdették. Évenként került
megrendezésre az ’Energiahatékonysági verseny’, mely 1999-ig 29
alkalommal értékelte a Tiszántúl kiemelt nagyfogyasztóinak, üzemi
energetikusainak éves munkáját. A Csoport patronálta Szakirányú
felsőfokú intézményként az Ybl Miklós Műszaki Főiskolát, lehetőséget teremtve a fiatalok bevonására.
1996-ban ünnepélyes keretek között nyílt meg a Debreceni
Erőmű területén berendezett szabadtéri múzeum, mely a villamos
energia és hőtermelés „matuzsálem” berendezéseinek állít emléket, mely a csoport lelkes társadalmi munkájával valósult meg.
A csoport megalakulásától 1990-ig a ma is aktív tagunk,
Schleisz Pál titkárként szervezte a Hajdú-Bihar megyei Csoport érdemi tevékenységet. Ezt követően Korcsog Györgyöt választották
a csoport elnökének, aki jelenleg az ETE egyik elnökhelyettese, a
Díjbizottság elnöke, valamint évek óta az ETE küldött közgyűlésének levezető elnöke. A Magyar Energia Hivatal megalakulását követően, kezdeményezésére a Hivatalon belül a Hajdú-Bihar Megyei
Szervezethez kapcsolódó ETE csoport alakult, szélesítve ezzel a
tagság bázisát, s részt vettek a csoport rendezvényein.
Hagyományteremtő elképzeléssel 2003-ban kezdődött el
egy nemzetközi konferencia és kiállítás megszervezése az
ENERGOEXPO, mely a szakma széles skáláján előadásokkal,
kiállítókkal mutatja be az energetika aktuális problémáit. Mára az
ENERGOEXPO nyugodtan kijelenthető, hogy az ország egyik legnagyobb energetikai rendezvénye. Az idei év a jubileum, a 10. konferencia éve.
A helyi csoport 1962-2011 között végzett munkáját az Egyesület célkitűzéseinek helyi szintű megvalósítása fémjelzi. A lelkes
és szakmailag kiváló mérnököket és technikusokat tömörítő csoportnak komoly és meghatározó szerepe volt Debrecen energetikai
fejlődésében, és ezen energetikus szakemberek munkájaként valósult meg a Debreceni és a Nyíregyházi Kombinált Ciklusú Erőmű.
A tudományos egyesületi keret olyan hátteret biztosított a szakma
elkötelezettjeinek, mely lehetőséget adott a személyes és szakmai
fejlődésre, elismerésre, megbecsülésre. Ezzel hozzájárult ahhoz,
hogy létrejöjjön a hazai műszaki értelmiség széles szakmai bázison
való együttműködése. A csoport vezetői folyamatosan biztosították
a Hajdú-Bihar Megyei Szervezet működését, így az anyaegyesület
számára a biztos régiós hátteret.
Rácz Attila
H.-B. Megyei Területi Szervezet tagja,
korábbi titkára
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E M LÉ K E Z Ü N K − B E M UTATK O Z U N K
Tisztelt Olvasók!
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületben meghatározó személyiség volt Varga István.
1950-ben lelkes fiatal mérnökként választották meg
az egyesület főtitkárává és ezt a tisztséget 36 éven
át nagy odaadással, szabad idejét erre áldozva
látta el. Az ETE – az adott körülmények keretein
belül – szabad szakmai tevékenységet és fórumot
tudott teremteni az energetikusok számára. Az
egyesületben folyó magas színvonalú tevékenység
ismereteire és tapasztalataira építve a tagok eredményesebben tudták ellátni munkaköri feladataikat.
Az energetikával foglalkozó szakemberek több generációja kapcsolódott főtitkársága alatt az egyesület munkájába és végzett eredményes, elismert
társadalmi tevékenységet. A
főtitkári tisztséget mindvégig
társadalmi munkában látta el.
Ismervén a kapcsolt hő- és
villamosenergia-termelésben
rejlő
energiagazdálkodási
előnyöket, az Országos Tervhivatal energiaosztályának vezetőjeként az ötvenes
évek elején kezdeményezője és támogatója volt az
ellennyomású fűtőerőmű program kidolgozásának
és elfogadtatásának. Személyes közreműködésével sikerült megkezdeni a Heller-Forgó-féle hűtőtorony nagyüzemi kísérleteit. 1952-56 között irányította az Újpesti – és Kelenföldi Erőművekben a
fűtőolajtüzelés bevezetését. Az energiaellátási lehetőségek változásaira reagálva irányításával alakították át a kazánok egy részét nehéz fűtőolaj-földgáz
alternatív tüzelésre. Kezdeményezésére kezdődött
meg a Kelenföldi Erőműből, majd később a kispesti,
kőbányai és újpesti erőműből a távhőszolgáltatás,
az ipari és kommunális fogyasztók részére. 1963tól az MVMT beruházási igazgatójaként részt vett a
hálózati és erőművi beruházások előkészítésében,
azok megvalósításában és az üzembe helyezések
irányításában. Élete munkásságát számos állami
és társadalmi kitüntetés és elismerés méltatja. Kormánykitüntetések mellett 1965-ben a Szikla Géza,
1981-ben a Segner-díjjal tüntették ki. Életének 72.
évében hunyt el Budapesten.
A bemutatkozást és szerepvállalást most Dr.
Keszthelyi- Szabó Gáborral, Rector Emeritussal, az
ETE Csongrádi csoportjának elnökével kezdjük, Homoki Mihállyal, a Somogy megyei és Papp Lászlóval a Győri csoport elnökével folytatjuk, majd Juhász
Sándorral, az Oroszlányi csoport titkárával zárjuk.
Keszthelyi- Szabó Gábor
Bemutatkozás: „Élelmiszeripari gépészmérnök diplomámat Moszkvában, a gépipari
gazdasági mérnök oklevelet
a BME-n szereztem. Az MTA
doktora tudományos fokozatot 2007-ben értem el. 1976 óta megszakítás nélkül
dolgozom a felsőoktatásban. Az Alkalmazott mű-
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szaki hőtan és energiagazdálkodás, valamint a Hűtés és klímatizálás tárgyak előadója vagyok hosszú
évtizedek óta. Több mint 20 évig töltöttem be különböző kari, egyetemi vezetői tisztségeket. 20032010 között a Szegedi Tudományegyetem rektora
voltam és közben betöltöttem a Magyar Rektori
Konferencia elnöki tisztségét is egy esztendeig. Jelenleg a SZTE Folyamatmérnök Intézetének vagyok
intézetvezető egyetemi tanára, továbbá a földhőt
hasznosító új gyakorlati oktatási épületünk igazgatója. Elsősorban a mikrohullámú technika alkalmazásában értem el felfedező- és alkalmazott kutatási
eredményeket, miközben számos PhD és graduális
képzésben résztvevő hallgató témavezetője voltam
többek között a megújuló energetika területéről.”
Szerepvállalás: „Elsősorban a megszerzett felsőoktatási oktatási és kutatási-fejlesztési innovációs területeken szerzett ismereteimmel, valamint
széleskörű szakmai kapcsolat rendszeremmel
igyekszem az ETE alkotó tevékenységét segíteni.
Jelenleg a Csongrád Megyei ETE elnöke vagyok.”
Homoki Mihály
Bemutatkozás: „A miskolci
NME-n 1974-ben gépészmérnöki diplomát kaptam.
Az első munkahelyemen
gépésztervezőként, majd a
kaposvári Távfűtési Üzemben különböző munkakörökben dolgoztam, végül fejlesztőmérnökként,
az idén mentem nyugdíjba. Az ETE-ben az első
előadásomat 1982-ben a Miskolcon rendezett
Távhőkonferencián tartottam: Információ átviteli
kábelek elhelyezése épülő távfűtő csatornában
címmel. Ez még ma is aktuális téma, ha ma már
üvegszál kábelekre gondolunk. Működésem alatt
fejlesztési munkám következtében a távhő előállítására használt gázenergia ~40%-át, a villamos
energia ~50%-át takarítottuk meg. Áttértünk a változó tömegáramra, a mérés szerinti elszámolásra,
saját üzemirányító TCP/IP hálózatunkon SCADA
rendszerrel irányítva üzemelünk, Bevezettük a
gázmotoros villamos és hőenergia termelést, most
KEOP pályázattal távvezetéket építünk az Önkormányzat intézményeinek hőellátására. Ennek a
projektnek műszaki előkészítése volt az egyik utolsó munkám. Az ETE szakmai és társadalmi tevékenységemet korábban az Energiagazdálkodásért
kitüntetéssel, 2009-ben Segner János András díjjal
jutalmazta.”
Szerepvállalás: „Az ETE Somogy megyei Csoportjának elnökeként irányitom a csoport szakmai
tevékenységét. A Hőszolgáltatási Szakosztállyal
együttműködve általában 5 évenként Kaposváron
szervezzük a Távhő Vándorgyűlést, ahol beszámoltunk fejlesztéseinkről és mintaként bemutatjuk
eredményeinket. Következő témánk távhőszolgáltatás elő(re)fizetésének bevezetése, a kintlévőség
növekedésének megállítása érdekében.”

Papp László
Bemutatkozás: „Általános
gépész üzemmérnöki diplomám megszerzése után
az ÉDÁSZ Vállalat Erőmű
Üzemigazgatságon
kezdtem el dolgozni beosztott
mérnökként. Hőszolgáltató
erőművek karbantartásával és fejlesztésével foglalkoztam. Az anyacég folyamatos szervezeti átalakítását az erőműves egység is azonos ütemben
követte. Jogutód cégeknél lettem ügyvezető kapcsolt
energiatermelő egységeknél. Gázmotoros, gázturbinás projektek telepítését és üzemeltetését végeztük
kollégáimmal. Érdekes feladat volt az első szélerőmű
park megvalósítása és üzemeltetése is. 2002-től az
Erőmű Üzemeltető és Szolgáltató kft. termelési osztályvezetője lettem. Feladatom az E.ON HU Zrt. hőszolgáltató erőműveinek üzemeltetési szervezése és
vezetése. Több, mint 40 évi erőműves szolgálat után
2011-ben fejeztem be aktív tevékenységemet annál
a cégnél és jogutódjánál ahol dolgozni kezdtem.”
Szerepvállalás: „Az ETE Oroszlányi csoportjának
titkáraként rendezvények szervezésével fogom
segíteni a gazdag energetikai hagyományokkal
rendelkező közép-dunántúli térségben a modern
energetikai technológiák terjedését, tagjaink és az
érdeklődő szakemberek tájékozottságát, az energia-felhasználók megalapozott döntéseit.”
Juhász Sándor
Bemutatkozás:
„Képzettségem
okleveles
energetikai üzemmérnök,
gépészmérnök. A Mérnök
Kamara tagja vagyok,
mint tervező-szakértő és
alelnöke vagyok az MMK Energetikai Tagozat KEM
területi szakcsoportjának. A megyei szakmai szervezetekben az oroszlányi ETE csoport titkáraként és a
KEM MTESZ alelnökeként tevékenykedek. A Vértesi
Erőmű ZRt.-nél dolgozok, ahol tapasztalatot szereztem az energetikai üzemeltetés és projektfejlesztés
terén. Kiemelném itt az Oroszlányi Erőmű retrofit és
biomassza programjának a megvalósítását, melyekért környezetvédelmi miniszteri kitüntetésben részesültem. Tapasztalatot szereztem erőművi és bányászati közbeszerzési eljárások lefolytatásában és
nemzetközi versenyeztetési eljárásokban. Az elmúlt
évek során erőművi főmérnöki munkám mellett keresem a további szakmai kihívásokat olyan új területeken, mint a megújuló energiák hasznosítása, energetikai tanúsítás és auditálás, hulladékhasznosítás.”
Szerepvállalás: „Az ETE Oroszlányi csoportjának
titkáraként rendezvények szervezésével fogom
segíteni a gazdag energetikai hagyományokkal
rendelkező közép-dunántúli térségben a modern
energetikai technológiák terjedését, tagjaink és az
érdeklődő szakemberek tájékozottságát, az energia-felhasználók megalapozott döntéseit.”
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Ady Endre

Karácsonyi rege
Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének,
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.
Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumba
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.
A templomba
Hosszú sorba
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.
Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves, kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.
Bántja lelkem a nagy város
Durva zaja,
De jó volna ünnepelni
Odahaza.
De jó volna tiszta szívből
- Úgy, mint régen Fohászkodni,
De jó volna megnyugodni.

De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni.
Igaz hittel, gyermek szívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.
Ha ez a szép rege
Igaz hitté válna,
Óh, de nagy boldogság
Szállna a világra.
És a gyarló ember
Ember lenne újra,
Talizmánja lenne
A szomorú útra.
Golgota nem volna
Ez a földi élet,
Egy erő hatná át
A nagy mindenséget,
Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
És egymást szeretni...
Karácsonyi rege
Ha valóra válna,
Igazi boldogság
Szállna a világra...
Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új
esztendőt kíván minden kedves olvasójának az
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A vers Szabó Gyula előadásában több változatban elérhető a világhálón.
Javasolt keresés: Karácsonyi rege, Szabó Gyula

