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Könyvismertető
Gerda István: A második 25 év

Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztálya fennállásának 50. évfordulója alkalmából kötetben foglalta össze a Szakosztály elmúlt 25 éves tör-
ténetét és a hazai távhőszolgáltatás történéseit.

A kötetet Gerda István elnök a Szakosztály vezetőségi tagjainak közreműködésével szerkesztette. A szerkesztésben mintaként tekin-
tette a Szakosztály megalakulásának 25. évfordulója alkalmából készült kiadványt, amely az 1965-1990 években a Szakosztályban és 
szakterületén történteket tartalmazza. 

A kiadvány a rendelkezésre álló dokumentumok alapján almanach jellegű felépítésben készült. Röviden mutatja be az Egyesület és a 
Szakosztály adott időszakra vonatkozó szervezeti felépítését, céljait és hozzá kapcsolódó feladatait. 

Rámutat arra, hogy a Szakosztály az elmúlt 25 évben változó környezetben dolgozott. A változások gyökeres fordulatot jelentettek a 
gazdaságban, a politikában, a társadalmi átalakulásokban és technológiai fejlődésben egyaránt. 

A rendszerváltást követően az állami tulajdonban lévő vagyontárgyak tulajdonosi változásával egyidőben megváltoztak a hőtermelők 
és távfűtési hálózatok tulajdonosi viszonyai és egyben az üzemeltetés körülményei is.

Piaci viszonyok között koncessziós formákban megjelentek alternatív üzemeltetési konstrukciók is, amelyek új alapokra helyezték a 
közművagyon működtetését.  

EU-s jogharmonizáció keretében kerültek megalkotásra – az energiahatékonyság, az energiatudatos magatartás, a technológiai fej-
lettségi szint, a fogyasztói igények és elvárások figyelembe vételével – a hazai törvények és rendeletek, valamint egyéb szabályozások.

Megjelent az 1998. évi XVII. törvény a távhőszolgáltatásról és annak 2005. évi módosítása, valamint azok végrehajtási rendeletei, 
amelyek mérföldköveket jelentettek a szakma hazai szabályozásának történetében. Ezek tartalmazták a távhőszolgáltatás díjainak kialakí-
tására vonatkozó szabályait, engedélyezésének és a jóváhagyásának módját valamint annak illetékességét is.

A kapcsolt hő és villamosenergia termelés miatt a távhőszolgáltatásban is meghatározó jelentőségűek a villamos energia termeléséről, 
szállításáról és szolgáltatásáról szóló 1994. évi XLVIII. törvény és későbbi (2001. évi CX., a 2007. évi LXXXVI.) törvények módosításai, 
valamint a gázszolgáltatásról szóló1994. évi XLI. törvény és módosításai a végrehajtási rendeletekkel együtt. 

A kiadványban bemutatásra kerülnek a hőtermelés - hőelosztás - felhasználó kapcsolatrendszerre jellemző változások is. 
A 2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról szabályozza az energiahatékonyság növelése érdekében a kötelező energetika 

auditra vonatkozó eljárás folyamatait.
A kiadvány részletesen bemutatja a Távhő Konferenciákon és Vándorgyűléseken elhangzott előadások témáit, illetve címeit, jegyzékét, 

vagy a programfüzetek tartalmát.
A szerkesztők fontosnak tartották, hogy megemlékezzenek azokról a szakemberekről, kol-

légáinkról, akik hosszú éveken át aktív tevékenységükkel támogatták a Szakosztály munkáját, 
hírnevet szereztek az energetikai szakmának és akikre büszkék lehetünk.

A teljesség igénye nélkül a lényegre koncentrálva tartalmazza hőszolgáltatáshoz kapcsolható 
jogszabály jegyzéket, függelékben ismerteti a Nemzeti Energiastratégia és a hozzá kapcsolódó 
cselekvési terveket. 

A Hőszolgáltatási Szakosztály 50 éves évfordulója alkalmából gratulálunk vezetőinek 
és tagjainak, a távhőszolgáltatásban dolgozóknak. Ajánljuk figyelmükbe a kiadványban 
közzétett információkat, lapozzák és olvassák érdeklődéssel. A kiadvány költségtérítés elle-
nében az ETE titkárságán, vagy megrendelése esetén postai utánvétellel vehető át.

Felhívás!
A kiadvány igyekezett hitelesen összefoglalni az elmúlt 25 évben történtetek, de a terjedelmi kor-
látok miatt sem tudott mindenre kiterjedni. Bizonyára lapunk olvasói is más-más szemszögből ér-
tékelik azt. Ezért határoztunk úgy, hogy az Energiagazdálkodás következő számában közzé tesz-
szük azokat a közleményeket, amelyek a hazai távhőszolgáltatás elmúlt 25 évével foglalkoznak. 

Biztatjuk Olvasóinkat tapasztalatuk, véleményük megírására és közzétételre mielőbb az 
enga@et-net.hu címre küldésére.  
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Energiatároló Alkalmazások Vizsgálata Elosztóhálózatokon1

 
Táczi István

villamosmérnök; taczi93@gmail.com  

A villamosenergia-rendszer hatalmas változások előtt áll a közeljö-
vőben. A hálózatra egyre nagyobb számban csatlakozó megújuló 
energiaforrások ingadozó penetrációja újszerű kihívások elé állítja 
a hálózat üzemeltetőit. Kétirányú energiaáramlások és feszültség-
minőségi problémák alakulhatnak ki, melyek veszélyeztethetik az 
ellátásbiztonságot. Az energiatárolás képes lehet megoldásként 
szolgálni a felmerülő problémákra. Egy megfelelően kialakított mű-
ködési stratégiával ezek az alkalmazások képesek az elosztóháló-
zat lokális támogatására is: a teljesítményáramlás optimalizálása, 
biztonsági tartalékok készítése és a minőségi paraméterek javítása 
egyaránt megvalósítható. A hálózatra csatlakoztatott energiatá-
rolók akár tisztán gazdasági haszon teremtésére is felhasználha-
tók a liberalizált villamosenergia-piacon történő kereskedéssel.1

*
Distribution power grids will basically change in the near future: the 
increasing penetration of renewable energy sources causes high 
amount of intermittent and decentralized generation. This proce-
dure will lead to problems which are unknown for a conventionally 
planned and operated grid. Bidirectional power flows, power quality 
issues and voltage sags can occur. Energy storage systems are able 
to play a key role in the solutions. With a well-developed controlling 
strategy, these applications could support the low voltage grids lo-
cally: virtual islanding operations and load following, or improved 
reliability with reserves are all feasible. These installations can even 
be used for trading on the liberalized electricity market.

* * *

Az energetikai rendszerek vizsgálatakor számos esetben találkoz-
hatunk azzal a problémával, hogy az energia elosztása nem csak 
térben, de időben is szükséges. Ez a feladat, mint egy új dimenzió 
jelenik meg, és az ellátást alapvetően befolyásolja. Számos ilyen 
jellegű alkalmazás felsorolható, melyek növelik a hálózat rugalmas-
ságát és kiegyensúlyozottságát, ezzel elősegítve a hatékonyság 
növekedését. A világpolitika fokozatos elköteleződése a fenntart-
hatóság és a környezetvédelem (főként a károsanyag-kibocsátás 
csökkentése) felé olyan irányvonalat szab meg a villamosenergia-
rendszer tervezésének és fejlesztésének területén, mely elkerül-
hetetlenné teszi az energiatárolás felhasználását. A jelenlegi infra-
struktúra kiépítésekor az ilyen berendezések még nem játszhattak 
szerepet, hiszen magas költségeik mellett az energiaátalakítási ha-
tásfokuk is meglehetősen alacsonynak bizonyult. A szabályozás is 
az időbeni eltolás művelete nélkül alakult ki, a termelés és fogyasz-
tás közti egyensúlyt a termelés változtatásával tették lehetővé.  
A decentralizációs folyamatok következtében azonban a variábilis 
és nehezen szabályozható elemek elszaporodnak, ez a folyamat 
pedig teljesen újszerű megközelítéseket igényel. A körülmények 
változásának való megfelelés közben az energiatárolás kis léptékű 
alkalmazása is igen fontos lehet: lokális megoldások segítségével 
lépésről-lépésre vezethető végig a változás, valamint a legkritiku-
sabb pontok támogatásával pedig a fejlesztési beruházások össze-
hangolttá tehetők. A decentralizált struktúrában működő rendszerek 

1 A szerzőknek a KLENEN ‘16 konferencián (Székesfehérvár, 2016. március 9-10.) 
elhangzott előadása

esetén pedig az egyes hálózatrészek autonóm szabályozásainak 
interakciójával egy jól működő struktúra alakítható ki. [1][3][4][5][6]

Energiatárolónak nevezzük az olyan berendezést, mely képes 
az energia termelés utáni abszorbeálására, majd leadására, illet-
ve további felvételére az igények függvényében. A tárolás módja 
(fizikai közege) alapján tipizálhatjuk a különböző technológiákat. 
Egy adott eszköz jellemzésére alkothatunk egy összetett karak-
terisztikát, melyben megadjuk a jellemző paramétereit: névleges 
teljesítmény, kapacitás, élettartam, hatásfok, jellemző kibocsátási 
idő (ameddig fenn képes tartani a kimenetét), válaszidő (reakció 
az igények változására), ciklus élettartam és fizikai méretek. Ezek 
segítségével összehasonlíthatjuk más típusokkal, vizsgálhatjuk a 
rendszerbe illesztés lehetőségeit és meghatározhatjuk a potenciális 
alkalmazási területeket. Az üzembe helyezéskor a konkrét definíció-
kat mindig tisztázni kell. Szükséges továbbá a megfelelő protokollok 
implementálása és komponensek közti kommunikáció létesítése. 
Ezek után az összekapcsolási szükségletek már meghatározhatók 
(kimeneti minőségi követelmények, tolerancia és szinkronizációs 
adatok). [5][7]

Az energiatárolás költségeinek helyzete
Központi kérdés az energiatárolók vizsgálatakor a költségelemzés. 
Igazán hasznos alkalmazás az, amelyik nem csak a hálózat fizi-
kai tulajdonságait javítja, hanem pénzügyi szempontból is pozitív 
mérlegre képes. A korábbi elterjedés gátjaként egyértelműen a túl 
magas költségeket említhetjük, azonban a technológiai fejlődés ko-
moly hatást gyakorol az akkumulátoriparra, illetve teljesen új alapel-
vű berendezések is képesek lehetnek versenyképes működésre a 
közeljövőben. A bevezetőben említett motivációk pedig akár szabá-
lyozóhatósági szintű beavatkozásokat is előrevetíthetnek, melyek 
akár megjelenhetnek támogatások és tarifakedvezmények formá-
jában is. A nemzetközi tanulmányok elemzése alapján kijelenthető, 
hogy jelenleg csak speciális körülmények közt lehet gazdaságilag 
is igazán versenyképes megoldás az energiatároló berendezések 
telepítése. Az ipari szereplők azonban egyre bizakodóbbak, a nagy-
léptékű gyártás és az innovatív technológiai megoldások egyaránt 
folyamatosan javítják a helyzetet. Jelenleg főként a kiforrott techno-
lógiák szerepelnek potenciális esélyesként, főként a szivattyúzott 
vizes energiatárolás az, amely nagyléptékű igények esetén valóban 
versenyképesnek mondható. [5][6][10]

Az alkalmazások és a modellezési eljárás 
Az energiatároló alkalmazhatóságának vizsgálatához egy jól ki-
dolgozott és lehetőleg kellően általánosított eljárásra van szükség. 
Tételezzük fel, hogy felmerül az energiatároló telepítés gondolata 
egy adott hálózatrészen. A motiváció igen sokrétű lehet, az energia 
felhasználásának időbeni eltolása több lehetőséget rejt magában. 
A különböző szabályozási tartalékok létesítésére a technológiák 
sokszínűségéből adódóan számtalan megoldás kialakítható. Nagy 
főtároló képességű szivattyúzott víz tározóktól kezdve a rendkívül 
gyors válaszidővel és szabályozhatósággal büszkélkedő akkumulá-
toros vagy lendkerekes megoldásokig csak a hatékonyság szab ha-
tárt az elképzeléseknek. Tartalékok létesítése mellett „Black start” 
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képesség is adható a termelőegységeknek, amelyek ez által jutta-
tásokban részesülnek versenypiaci vagy bilaterális szerződéseken 
keresztül. Izolált és magas terheltségű hálózatok esetén növelhető 
az ellátásbiztonság. Feszültségminőség befolyásolása is elérhető 
meddőkompenzáció vagy lokális tartalék implementálásával. A nagy 
volumenű hálózatfejlesztések összehangolása lehetséges ideigle-
nes tárolási kapacitás létesítésével, ezáltal tervezhetőbbé téve a 
tőkeigényes beruházásokat. A megújuló energiaforrások mellett al-
kalmazva javítható a betáplált teljesítmény időbeli ingadozásának 
problémája. Fogyasztói oldalon is számos hasznos felhasználás 
említhető, a megbízhatóság növelésétől kezdve a kedvezőbb díj-
szabás kialakításáig (pl. maximális teljesítményigény csökkentése). 
Ezen alkalmazások mind-mind eltérő célfüggvényt valósítanak meg 
működésük során, így ettől függően a kiértékelés is e függvény 
sikeressége alapján kell, hogy működjön. A hatások vizsgálatára 
egy összetett szimulációs script került megvalósítása a DigSILENT 
Power Factory 15.0 program környezetében. Bemenetként szükség 
van a kérdéses hálózatrész topológiájára, az összeköttetések minél 
pontosabb leírására. A termelő és fogyasztó egységek valamilyen 
időlépésbeli teljesítményáramlás adatai határozzák meg a szimu-
láció lehetőségeit. A vezérlések időfelbontása, ezáltal a hatékony-
sága alapjában ezen adatoktól függ. Minőségi paraméterek befo-
lyásolása esetén szükséges a hatásos- és meddőteljesítmények 
ismerete közvetlenül, vagy a teljesítménytényezőből számítva. Ki-
meneti paraméterként a beépített teljesítményáramlás számítását 
végző iterációs ciklus és a megvalósított tároló vezérlés működése 
alapján létrejött új hálózati teljesítményviszonyok és minden villa-
mos paraméter kinyerhető. Ezek alapján a műszaki és gazdasá-
gossági számítások részletes és pontos adatsorokon végezhetők.  
A lehetőség felismerése és megfelelő rendelkezésre álló adat ese-
tén tehát ez az eljárás konkrét számokat szolgáltat a telepítéssel 
elért változásokról.

A modellezési eljárás fejlesztésekor a funkciók sokrétűsége volt 
a fő szempont. A szimuláció időtartama és az időlépték is egyaránt 
beállítható, így egyben igazítható is az aktuálisan rendelkezésre 
álló adatokhoz. A script tetszőleges modellen futtatható, ezáltal 
széles körben is felhasználható. A hálózaton az energiatároló be-
rendezés egyetlen elemként kerül leképezésre minden esetben, a 
korábban felsorolt minden karakterisztikus elem beállítható és fel 
is használható. A stratégiák közt néhányhoz méretezési eljárás is 
futtatható, mely az aktuális adatok alapján megadja a szükséges tá-
rolókapacitást. A továbbiakban bemutatott vezérlési elvek az ELMŰ 
Fóti Élhető Jövő Park hálózatáról nyert adatok alapján működnek. 
A környezet a Parkban készült mérési adatok felhasználásával pa-
raméterezett, tehát valós szituációt mutat be. A vizsgált hálózatrész 
kezelhető Microgrid struktúraként, egyetlen ponton csatlakozik a 
közművi hálózathoz, helyi megújuló energiaforrás betáplálással is 
rendelkezik. A tároló berendezés maximális kapacitása 40 kWh, 
névleges kisütési teljesítménye pedig 20 kW. A bemutatott ábrákon 
100%-os hatásfokkal és 0 válaszidővel működik, de ez a szimuláció 
során tetszés szerint változtatható. Minden bemutatott eredmény 
24 órás időtartamot ölel fel, de ezek a paraméterek változtathatók. 
[9][11][12]

Virtuális Szigetüzem kialakítása
Az első stratégia során a célfüggvény a hálózatból vételezett ener-
giamennyiség minimalizálása. Mivel a decentralizált rendszer ese-
tén a lokális termelés esetünkben is adott, ezen zöld energia hely-
beni felhasználása is maximalizálódik egy ilyen üzemben. A virtuális 

szigetüzem azt jelenti, hogy a hálózat igyekszik izoláltan működni, 
de a kiegyenlítetlenségek kompenzálására rendelkezésre áll a mö-
göttes hálózat. Az algoritmus lényege, hogy minden időlépésben 
kiszámítja a nettó energiaértéket (helyben termelt energia-teljes 
fogyasztás), ez alapján pedig az energiatároló berendezés fizikai 
határait figyelembe véve próbál kiegyensúlyozni. A megvalósított 
vezérlés valósidejű adatokon dolgozik (ezáltal folyamatirányító 
rendszer igénye van), nem támaszkodik múltbéli értékekre. Ebből 
fakadóan értelemszerűen úgy a leghatásosabb, ha az időlépés na-
gyon rövid.

Az 1. ábrán látható működés (tárolt energia és teljesítmény 
változása) 15 perces kapcsolási frekvencia mellett jött létre. Meg-
figyelhető, hogy a vételezett teljesítmény (2. ábra) maximuma igen 
csekély, a fluktuáció sikeresen csökkenthető. A helyi betáplálás 
döntően napelemes termelésből származik, így a leginkább napsü-
téses időszakban a tároló feltöltődik (negatív teljesítmény értékek) 
a kapacitáshatárt 12-13 óra közt el is éri. Ezután a helyi termelés 
meghaladja a fogyasztást, így a tároló berendezés nem ad le tel-
jesítményt. 18 óra környékén − napelemes termelés megszűnése 
után − láthatóan újraindul a teljesítmény követéses kisütés.

A vételezett teljesítmények sokszor a vezérlés hibájából is adódnak, 
hiszen az aktuális értékek alapján történő szabályozás a kapcsolási 
frekvenciából eredő holtidő miatt hibával jár. Ez a kapcsolási frek-
vencia növelésével csökkenthető.

Energiakereskedelem tároló berendezés segítségével
Az energiakereskedelem megvalósításának lényege, hogy a tároló 
a liberalizált villamosenergia-piacon létrejövő ár alapján hoz dönté-
seket a feltöltés/kisütés változtatásáról a 3. ábrán látható adatok a 
HUPX Zrt. adatbázisából származnak, 2013 nyári energiaár átla-
gok képzéséből keletkeztek, tehát abszolút valóságosak (emellett 

1. ábra. Energiatároló berendezés paraméterváltozásai 
virtuális szigetüzemet megvalósító vezérlés segítéségével

2. ábra. A hálózatból vételezett teljesítmény virtuális 
szigetüzemű vezérlés esetén
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korrelálnak a bemeneti mérési adatokkal évszakot tekintve). A szá-
mítások elvégzéséhez bemenetként kell megadni az energiaárak 
aktuális napi értékeit, ezek segédszámításokkal aktualizálhatóak 
hosszabb idejű szimulációk esetén.

A 4. ábrán látható algoritmus lényege a következő: megadunk egy 
felső és egy alsó limitet, melyek eladási és vételi határértékként 
szolgálnak: amennyiben a magasabb limit felett van az ár, maximá-
lis teljesítménnyel történik kisütés, hogy minél több energia legyen 
értékesítve magas áron (vagy minél kevesebb legyen drágán véve, 
ha a fogyasztás van túlsúlyban az adott időszakban). Amennyi-
ben az alsó határértéknél is alacsonyabb az ár, vételezés kezdő-
dik (vagy minél kevesebb lokálisan termelt energia olcsó eladását 
vonja maga után az üzem). Amennyiben a két érték közt tartózko-
dunk, a tároló eszköz igyekszik minimalizálni a forgalmat, amolyan 
közömbös sávként jelenik meg ez az árintervallum. Esetünkben a 
határértékek a 3. ábrán látott bemeneti görbe alapján az 56 Ft/kWh 
és 27 Ft/kWh értékek.

Másik megoldási lehetőség (5. ábra) az energiakereskedés megva-
lósítására a helyi kiegyensúlyozást teljes figyelmen kívül hagyása, 
azaz kizárólag az energiaár feltétel vizsgálata. Amennyiben van elő-
re megadott menetrend valamilyen prediktív eljárás alapján (mint 
esetünkben az adatsor), akkor a megoldás lehet az, hogy 12 ma-
gasabb árérték esetén eladás történik, míg a 12 alsó érték esetén 
vételezés. Nyilván a kapacitáskorlátok itt komoly szerepet játszanak 
(nagyon érdekes lehet a méretezési kérdés a prediktív bemenetek 
alapján és ennek hasznosulása).

Jól kivehető a működésben, hogy hol éri el az energiaár a kü-
szöbértéket a reggeli órák alacsony értéke után (100%-os kezdeti 
töltöttség mellett nincs vételezés). Később az előző stratégiához 
hasonló jelleget láthatunk, csak a más alapelv miatt több a váltás.

Az eredmények kiértékelése
A virtuális szigetüzemű működés esetén jól látható, hogy mind a 
teljes vételezett energia, mind a maximális teljesítményigény ese-
tén erősen az önálló működés lehetőségének irányába mozdult el a 
microgrid. Az időlépés a vizsgált esetben 15 perc, ennek csökken-
tésével az eredmények tovább javíthatók.

A technikai alapadatok (teljesítmény és energia) alapján a költségek 
a következőképp határozhatók meg (2. táblázat): adott egy egység-
nyi tőkeköltség $/kWh formában, ebből a kívánt méret alapján szá-
mítódik a teljes tőkeköltség. A működési és karbantartási költségek 
hasonló elven működnek. A vizsgálat 15 éves időtartamot vesz fi-
gyelembe, ez a technológiai leírások alapján egy Lítium-ion akku-
mulátor számára optimális. Emellett a költségekben a napelemes 
rendszer is megjelenik, hogy a hálózatrész által generált energia-
forgalom alapján legyen számítható a megtérülés.

A premisszák meghatározásakor a környezet igen pozitív változá-
sa feltételezett, azonban ez a technológiai környezet változásából 
reális következtetés lehet. 15 éves lejárati idő alapján egy optimá-
lis kapacitásérték esetén a medián alapú energiakereskedelem (2. 
táblázat és 6. ábra) pénzügyi szempontból is sikeres projektnek 
mondható, ahogy a 6. ábrán ez meg is figyelhető. A hosszabb idő-
tartamot felölelő szimulációk jobb bemenetet biztosíthatnak a bevé-
teli oldalra, míg a költségek értelmezéséhez a méretezés többszöri 

3. ábra. Energiaár adatok (€/kWh)

5. ábra. Energiakereskedés medián alapon

4. ábra. Energiakereskedés alsó és felső küszöbökkel

Teljes vételezett 
Energia (kWh)

Maximális teljesít-
mény* (kW)

Vezérlés nélkül 63,61 20

Vezérléssel 16,96 3

1. táblázat. Műszaki paraméterek megváltozása virtuális szigetüzemű 
működésben

2. táblázat. Bemeneti adatok megtérülés számításához [10]

Teljesítmény [kW] 20

Kapacitás [kWh] 100

Tőkeköltség /kWh 550

Üzemeltetési és karbantartási költség /kWh 12

Beruházás teljes költsége (USD) 95 000

Tőkeköltség (USD) 55 000

Napelemes rendszer (USD) 40 000

Fix üzemeltetési és karbantartási költség  
[USD/év] 1200

BEVÉTEL

Energiaforgalom változtatás nyeresége [Ft/nap] 2554
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futtatása szükséges. Ennek ellenére ez az egyszerű modell egy jó 
képet ad arról, hogy szabadpiaci változások mellett az energiatá-
rolóval támogatott megújuló energiaforrás integrációban rejlenek 
valós gazdasági lehetőségek.

Összességében a bemutatott eljárások tovább fejlesztésével 
az energiatároló berendezések telepítésének pontos és gyors ki-
értékelése válhat elérhetővé. A teljes szimulációs környezet meg-
lehetősen sok paramétert vesz figyelembe, valamint több további 
stratégiát is képes megvalósítani. Fontos kérdés lehet az egyes 
stratégiák aggregát működésének lehetősége, mely fokozhatja a 
hasznosságukat. Lényeges továbbá, hogy a szimulációs környezet 
egyedül a topológia és a teljesítményviszonyok pontos ismeretét 
feltételezi, a vezérlési eljárások és a kiértékelés metódusa egyaránt 
standardizált. 
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6. ábra. Megtérülés szemléltetése 15 éves lejárat esetén

TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya 

29. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS-ét 
2016. szeptember 14-15. között tartja 

Hajdúszoboszlón.

A Vándorgyűlés mottója:
„A rugalmas távfűtés”.

Ez alkalommal az „Együttműködő hőtermelők a távhőhálózatokon – Felhasználói hőigény változás hatása a hőtermelésre” címmel szerve-
zett szakmai rendezvényen napirendre kerülnek olyan, a szakemberek foglalkoztató témakörök, mint a kötelező energetikai auditok tapasztalatai, 
a felhasználói igények és a földgázpiaci változások hatásai, a termelés-elosztás oldali technológiai fejlesztések legfontosabb irányai, a fejlesztések 
várható eredményei és az energiafelhasználás optimalizálásának időszerű kérdései.

Áttekintjük, hogy a különböző energiahordozókra épülő rendszerek napjainkban hogyan képesek a legjobban követni a felhasználói igényeket, 
figyelembe véve a műszaki-gazdásági optimumot és a társadalmi elvárásokat.

A Vándorgyűlésen előadások hangzanak el arról, hogy milyen technológiai- és irányítási rendszerfejlesztések valósultak meg az elmúlt időszak-
ban, valamint a megújuló energiahordozók hasznosíthatóságáról és energiatudatos megoldásokról.

A Vándorgyűlésen résztvevők az első napon előadásokat hallhatnak a távhő auditok eredménytermékeiről, az európai gázellátás aktuális kérdé-
seiről, a távhőigények alakulásának összefüggései a Nemzeti Energiastratégia célkitűzéseinek kapcsolatairól, a kötelező energetikai auditok ta-
pasztalati és azok eredményeiről, a távhő és klímavédelemről, a földgázpiaci változások hatásáról a távhőszektorra, és sor kerül a Hőszolgáltatási 
Szakosztály által díjazott diplomaterv(ek) bemutatására is.

A második napon a távhőfejlesztés és energiairányítási rendszer kapcsolatáról, a fűtési energiaigény elemzéséről, a napenergia és a geotermi-
kus energia hasznosíthatóságairól a hőellátásban. Ismertetésre kerül a hálózatkarbantartás folyamata és annak jellegzetességei, a távfűtési veze-
tékhálózat első számú veszélyforrása és elhárításának módjai és a használati melegvíz kezelés minőségi folyamatairól mutatunk be eredményeket 
az elmúlt időszak munkáiból.
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K Ö R N Y E Z E T V É D E L E M 

Magyar széntüzelésű hőerőművek szálló por eredetű rézter-
helésének összehasonlító ökotoxicitási potenciálja a talajban 

Szilágyi Artúr
artur.szilagyi@gmail.com  

A hőerőművek szálló por kibocsátásához kötött réz a talaj réz-
koncentrációját növeli. Ennek a talaj élővilágára gyakorolt ha-
tása a talaj adottságaitól függ, leginkább annak kémhatásától 
és agyagtartalmától. A munka során meghatároztam a 2010-
ben működő öt nagy széntüzelési hőerőműből kibocsátott 
szálló por ülepedési mezejét, majd ezt fedésbe hoztam a talaj 
rézérzékenységi térképével. A kettő szorzata megadja, hogy 
mekkora viszonylagos ökotoxicitási potenciálja (CTP) van 
egységnyi magyar hőerőművekből kibocsátott szálló porhoz 
kötött réznek. A CTP lehetővé teszi különböző vegyi anyagok 
ökotoxicitásának összehasonlítását és addícióját.

*
Airborne copper from coal-fired power plants raise the copper 
concentration in neighbouring soils. The impact on soil organ-
isms depends on the properties of the soil, mainly on pH and 
clay content. In this study, the deposition field of aerosols has 
been calculated from all five large-scale power plants in Hun-
gary for 2010 and overlaid with a map of soil sensitivity towards 
copper. The combination of the two results in the comparative 
toxicity potential (CTP) of an unit of airborne copper emitted from 
Hungarian power plants. This CTP makes the comparison or ag-
gregation of ecotoxicity impacts of different chemicals possible.

* * *

Bevezetés

Az életciklus-elemzés (LCA) és ökotoxicitás
A környezeti életciklus-elemzés (Life-Cycle Assessment, LCA) egy 
termék teljes életciklusán keresztül (a nyersanyag kitermelésétől a 
gyártáson, szállításon és használaton keresztül egészen a hulladék 
ártalmatlanításáig) a térben és időben távol lévő potenciális környe-
zeti hatásokat összegzi és számszerűsíti, az ISO 14040 és 14044-
es szabványok szerint.

Legismertebb alkalmazási területe a termékek teljes környezeti 
hatásainak, pl. szén-, víz- és ökológiai lábnyomának meghatáro-
zása, illetve azonos funkciójú, de eltérő életciklussal rendelkező 
termékrendszerek (pl. különböző erőműtípusok) környezeti alapon 
történő összehasonlítása.

Az életciklus elemzés során a vizsgálat céljának és hatóköré-
nek rögzítése után az első lépés a vizsgált termékrendszer teljes 
életútja alatt felhasznált nyersanyagok és a környezetbe kibocsátott 
anyagok leltárjának összeállítása, az úgynevezett életciklus-leltár.  
A hatáselemzés során a leltár minden eleméhez hozzárendelnek 
egy karakterizációs tényezőt, amely az adott anyag valamely kör-
nyezeti hatáskategóriához való hozzájárulását jellemzi. Általában 
ez valamely előzetesen kiválasztott referencia vegyülethez viszo-
nyítva történik, pl. a klímaváltozás esetében a széndioxid a refe-
rencia vegyület, ezért minden kibocsátást CO2-egyenértékben feje-
zünk ki. Ez biztosítja a különböző kibocsátások összegezhetőségét 
és összehasonlíthatóságát.

Az életciklus elemzésben a klímaváltozási potenciál mellett 
számos hatáskategória létezik, pl. az eutrofizáció, ózonréteg el-
vékonyodás, vagy a jelen tanulmány tárgyát képező szárazföldi 
ökotoxicitás. Ez utóbbi hatáskategóriában a különböző kibocsá-
tott anyagokhoz összehasonlító toxicitási potenciált (Comparative 
Toxicity Potential – CTP) rendelnek, annak érdekében, hogy a teljes 
toxicitást egyetlen mérőszámmal lehessen jellemezni [1].

A karakterizációs tényezők minden esetben valamely környe-
zeti modell alapján kerülnek meghatározásra. A ökotoxicitás eseté-
ben eleinte a környezeti kockázatelemzésben használt modelleket 
használtak, amelyek egy bizonyos anyaghoz viszonyítva (pl. etilén-
egyenértékben) fejezik ki a különböző vegyületek toxicitását.

Hamar kiderült, hogy ezek a kezdeti modellek nem elég diffe-
renciáltak, hiszen a mérgező hatás szempontjából nem mindegy, 
hogy mely környezeti elembe kerül kibocsátásra (pl. légkör, talaj, 
édesvíz vagy tengervíz) az adott anyag. Tovább bonyolítja a hely-
zetet, hogy a kibocsátott vegyi anyagok elszállítódnak környezeti 
transzportfolyamatok során, továbbá kémiai átalakulásokon mehet-
nek át, ami mind befolyásolja az élővilágra gyakorolt hatást.

A korszerűbb modellek, mint például a USETOX modell [2], már 
különbséget tesznek a befogadó környezeti elem szerint, ami azt 
jelenti, hogy például 1 kg kibocsátott, szálló porhoz kötött réz külön-
böző CTP-vel rendelkezik, ha a befogadó környezet talaj, édesvízi 
ökoszisztéma vagy éppen tengervíz. Ezzel párhuzamosan meg-
változott a közös mértékegység is, hiszen a korábbi referenciave-
gyületnek is eltérő a toxicitása a különböző környezeti elemekben.  
A toxicitás jellemzésére bevezették az érintett környezeti elemek-
ben potenciálisan érintett fajok arányát (Potentially Affected Fraction 
– PAF). A PAF kifejezi, hogy egy adott vegyület környezetbe törté-
nő egységnyi kibocsátásának lehetséges káros hatásai a befogadó 
környezeti elemben jelenlévő fajok mekkora hányadát érintik [3]. Ez 
a megközelítés már jelentős előrelépés, de a fontos hátránya, hogy 
nem veszi figyelembe a talaj érzékenységének óriási változékony-
ságát, különösen a nehézfémeket tekintve [4].

A réz szárazföldi ökotoxicitása
Az ökotoxicitás szempontjából a talaj kémiai tulajdonságainak (pH, 
agyag és humusztartalom) szerepe döntő. Ha a talaj kémhatása 
lúgos, illetve sok a talajkolloid (humusz és agyagásvány), akkor a 
talajba kerülő réz nagy része megkötődik, tehát az élőlények szá-
mára nem lesz elérhető. Azonban a nehézfémek képesek több ezer 
évig is a talajban maradni, a réz pedig különösen lassan mozog 
a talajban, mert a karbonátok, foszfátok és agyagszilikátok erősen 
kötik, ezért hosszú távon akkumulálódhat a talajban. Ha a talaj el-
éri pufferkapacitásának határát akkor a talajoldatban található ne-
hézfémtartalom a talajvízbe juthat, vagy a növények közvetítésé-
vel az emberi táplálékláncba is bekerülhet. Bár a réz esszenciális 
nyomelem, azaz azon nehézfémek közé tartozik, amelyre az állati 
szervezetnek szüksége van kis mennyiségben, azonban magasabb 
koncentrációban mérgező az élőlények számára.
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A szálló porhoz kötött réz terjedése és ülepedése
Az emberi tevékenység következtében kibocsátott szálló por jelen-
tős része tartalmaz megkötött nehézfémeket. A kibocsátott részecs-
kék egy része gyorsan kiülepszik, a finom szemcseméretű aeroszol 
viszont jóval tovább a levegőben maradnak. Ennek megfelelően 
a 10 μm-nél nagyobb szemcseméretű részecskék legfeljebb pár 
száz vagy ezer métert, a 10 μm-nél kisebb átmérőjű szemcsék több 
10 km-t, a legfinomabb, 0,1 μm-nél kisebb részecskék pedig akár  
10 000 kilométert is megtesznek a légkörben [5]. A kibocsátott szi-
lárd részecskék terjedését száraz időjárási viszonyok esetén alap-
vetően a szemcseméret, a lokális légmozgások erőssége és jellege, 
a kéménymagasság valamint a füstgáz hőmérséklete határozzák 
meg (gravitációs kihullás). Csapadékos időben újabb transzport-
folyamatok lépnek fel: a légköri aeroszol nedves ülepedés révén 
kimosódik, és a talajba jut, és jellemzően annak felső rétegében 
halmozódik fel.

Légköri terjedés és ülepedés modellezésésre széles körben 
használnak használnak különböző diszperziós és ülepedést leíró 
matematikai egyenleteket. Már a 20. század elejétől voltak próbál-
kozások a jelenség leírására, azonban az emelkedő érdeklődés 
légszennyezési szabályoknak nyúlik vissza az 1960-as évek adta 
az igazi lökést a terjedését ilyen megközelítéseket. Számos mód-
szert dolgoztak ki (például Gauss, Lagrange, Euler, Box-típus stb), 
amely analitikai és / vagy empirikus megoldást a problémára.

A vizsgálat tárgya és célkitűzés
Esettanulmányként a magyarországi széntüzelésű nagyerőművek 
(nagyobb, mint 50 MW beépített kapacitással) egyévi porkibocsá-
tását választottam, több okból is. Egyrészt, jól ismert, hogy ezek 
az erőművek a szálló porhoz kötött réz nagy kibocsátói [6], hiszen 
az üzemanyag (általában barnaszén vagy lignit) rendszerint rezet 
tartalmaz nyomokban. Másrészt a szálló por más nagy kibocsátói-
val (például a közlekedés, mezőgazdaság, vagy a lakossági fűtés) 
összehasonlítva, csak néhány nagy, koncentrált pontforrással kell 
számolni, ami nagyban egyszerűsíti a szennyezés terjedésének 
modellezését.

A munka kezdetekor, 2012 tavaszán az erőművekről a legfris-
sebb adatok 2010-es évről álltak rendelkezésre, így a szálló por 
terjedésének modellezéséhez szükséges meteorológia adatoknál is 
ezt az évet választottam a vizsgálat időszakának.

Szén- vagy biomasszatüzelés esetén a tüzelőanyag hamu-
jában jelenlevő nehézfémek, így a réz egy része is megjelenik a 
füstgázokban a szilárd részecskékhez kötötten. A porleválasztás 
hatásfoka a legkisebb (1 µm alatti) szemcseméret-tartományban a 
legrosszabb, éppen abban a frakcióban, amelynek a nagy fajlagos 
felülete révén a legnagyobb mennyiségben tud megkötni fémeket 
[7]. Emiatt a nehézfém kibocsátás jelentősen megnövekedhet, rá-
adásul a Magyarországon felhasznált gyenge minőségű szeneknek 
a hamutartalma is nagyobb. A nehézfémtartalom vizsgálata tehát 
indokolt lenne, de sajnos jelenleg csak korlátozott adatok állnak 
rendelkezésre a hamu fémkoncentrációjáról és az abból a szálló 
porhoz kötve levegőbe kibocsátott mennyiségről is [7].

A tanulmány célja: 
● a magyarországi talajok egységnyi bevitt rézre vonatkozó 

ökotoxicitási potenciáljának számítása és térbeli változé-
konyságának feltérképezése;

● esettanulmányként a magyar széntüzelésű nagyerőművek-
ből származó szálló porhoz kötött réz terjedésének és ülepe-
désének modellezése a 2010-es évre vonatkozóan;

● 1 MJ széntüzelésű erőműből származó áram talaj rézér-
zékenységgel súlyozott átlagos magyarországi szárazföl-
di ökotoxicitási potenciáljának meghatározása a 2013-as 
évre. 

Módszer
Az elvégzendő munkához a következő módszereket használtam:

● a réz talajban jellemző CTP-jének, azaz rézérzékenységé-
nek számításához az Owsianiak és munkatársai [8] által 
bevezetett regressziós modellt használtam, amely alapvető 
talajparaméterekből becsüli a CTP-t.

● A CTP-t kiszámítottam a Harmonizált Világ Talaj Adatbázis 
(Harmonized World Soil Database − HWSD)-ból [9] szárma-
zó raszteres térképi állomány minden olyan cellájára, amely-
re a fentebb említett regressziós modell alkalmazható.

● A HySPLIT (Hybrid Single-Particle Lagrangian Integrated 
Trajectory) [10] légköri terjedési és ülepedési modell segít-
ségével modelleztem az erőművekből származó szálló por 
terjedését és ülepedését, és az így kapott ülepedési mezőt 
fedésbe hoztam a talaj rézérzékenységét jellemző, CTP ada-
tokat tartalmazó raszteres térképi állománnyal.

● Meghatároztam az egyes erőművekből kiülepedett réz CTP-
jének a kiülepedés helyszínén jellemző talaj fajlagos CTP-vel 
súlyozott átlagát, amely figyelembe veszi a földrajzilag eltérő 
talajviszonyokat, illetve a szálló por ülepedésének földrajzi 
mintázatát. 

● Végül pedig a magyar széntüzelésű erőművekből származó 
áram szálló porhoz kötött réz eredetű CTP-jének meghatáro-
zásához az erőművek elektromos áram termelésével súlyo-
zott átlagos CTP mixét számoltam ki.

A CTP számítása a talajadatokból
A réz CTP-jének számítása teljes mértékben Owsianiak és munka-
társai [8] által bemutatott módszer alapján történt. Bár jelen kutatás-
nak nem volt célja az említett módszert továbbfejleszteni, célszerű 
egy rövid áttekintését adni a számításnak. egy rövid  fémek talajban 
után egység lég- teljes mértékben a módszer által kifejlesztett.

A szerzők a szerves méreganyagok édesvízi ökotoxitásának 
Gandhi és Diamond [1] által kidolgozott modelljét alkalmazták a ne-
hézfémekre egy új faktor bevezetésével. A módosított egyenlet sze-
rint CTPi,s  (m3 kg-1 d), azaz „s” fém egységnyi kibocsátásából eredő 
összehasonlító ökotoxikológiai potenciál „i” környezeti elemben:

CTPi,s = FFi,s ∙ ACFs ∙ BFs ∙ EFs                 (1)

ahol: 
FFi,s (d) „s” fém tartózkodási ideje „i” környezeti elemben; ACFs (-) 
az „s” fém reaktív frakciója; BFs (-) „s” fém biológiailag hozzáfér-
hető szabad ionjainak aránya, és EFs (m3 kg-1)  „s” fém szárazföldi 
ökotoxicitási hatástényezője, amely a szabad ionok által potenciáli-
san érintett fajok (PAF) aránya talajtérfogat és idő szerint integrálva.

Az egyenletben lévő változók viszont nem állnak rendelkezés-
re a talajtani adatbázisokban, ezért a szerzők különböző talajtani 
modellek (USETox, biotikus ligandum modell (TBLM) és empirikus 
regressziós egyenletek) használatával 760 európai talajmintára 
meghatározták 

Ezután multilineáris regresszióval (MLR) meghatározták, hogy 
melyek azok a talajtani adatbázisokban is megtalálható adatok, 
amelyek használatával a legjobban meg lehet becsülni a CTP ér-



9ENERGIAGAZDÁLKODÁS   57. évf. 2016. 3-4. szám

Szilágyi A.: Magyar széntüzelésű hőerőművek szálló por eredetű rézterhelésének összehasonlító ökotoxicitási potenciálja a talajban

tékét egy adott talajban. Úgy találták, hogy az alábbi egyenlet se-
gítségével lehet a fajlagos CTP-ket számítani közvetlenül a talajpa-
raméterekből:

log(CTP) = 5.653 − 0.408 (pH) – 1.15 log(ORGC)              (2)

ahol 
pH (-) a talaj kémhatása, ORGC (%) a szervesanyag-tartalom.

Fontos korlátja a felvázolt módszernek, hogy csak 3.5-9 közti 
pH értékű és 38% alatti szervesanyag tartalmú talajokon alkalmaz-
ható. Jelen tanulmányban az egyszerűség kedvéért nem zártam ki 
a megadottól eltérő talajtípusokat, de ez szerencsére nincs nagy 
hatással a végeredményre, mert az ilyen talajok elég ritkák Magyar-
országon.

Talajtani adatbázis
Mivel a globális lefedettség biztosítása előfeltétel az LCA-ban, 
ezért egy könnyen hozzáférhető és világszintű talaj adatbázisra 
volt szükség. A legjobb erre a célra alkalmas, naprakész egyértel-
műen a Harmonizált Világ Talaj-adatbázis (Harmonised World Soil 
Database, HWSD) [9], amely egyesíti a nyilvánosan elérhető re-
gionális adatforrások (Európai Talajadatbázis, Kínai Talajtérképe-
zési Rendszer, stb). A HWSD európai, így a magyar adatokat is 
tartalmazó fedvényét mára az Európai Talajadatbázis gerincét kép-
ző 1:1 000 000 léptékű digitális talajtérkép szolgáltatja. A raszteres 
adatforrás 30 ívmásodperces felbontású, azaz kb. 1×1 km. Egy-
egy ilyen cellában 10 különféle talajtípus szerepelhet, a talajtípusok 
százalékos megoszlásával együtt. Összesen kb. 16 000 különböző 
talajtérképezési egység, vagyis egyedi talajtípus van az adatbázis-
ban, amelyeket 17 fizikai vagy kémiai változóval (pl. szemcseméret, 
sűrűség, pH, szervesanyag-tartalom, stb.) jellemez.

A HWSD ingyenesen letölthető adatfájljából az MS Access 
adatbáziskezelő szoftver segítségével kérdeztem le a CTP számí-
tásához szükséges változókat (pH és ORGC) az európai talajokra 
vonatkozóan. A lekérdezett adatokból az ESRI ArcGIS szoftverrel 
létrehoztam az egyes változóknak megfelelő raszteres térképi ál-
lományokat, amelyek ilyen formában már alkalmasak a szükséges 
geoinformatikai műveletek elvégzésére, így elvégezhettem a (2) 
egyenlet szerinti CTP számítást.

Légköri terjedés és ülepedés
Az Amerikai Óceán- és Légkörkutató Intézet Légköri Kutatólabo-
ratóriuma (NOAA ARL) a pontforrásból származó szennyezőanya-
gok terjedésre fejlesztette ki a HYSPLIT (HYbrid Single-Particle 
Lagrangian Integrated Trajectory) trajektória modellt. Mind a mo-
dell, mind a futtatásához szükséges meteorológiai adatbázis nyil-
vánosan elérhető a NOAA honlapján (http://ready.arl.noaa.gov/
HYSPLIT.php). A modell a szennyezőanyagok advekcióját és dif-
fúzióját Lagrange-féle szemléletben számítja követve a részecske 
(részecskecsomag) pályáját.

A Lagrange-féle részecskemodell az egyedi részecskék mozgá-
sát írja le, így egy szennyezőanyag terjedésének és ülepedésének 
leírásához nagyszámú futtatást kell végezni. Ehhez a következő 
hatásokat veszi figyelembe: emisszió, advekció, függőleges és víz-
szintes turbulens diffúzió, száraz és nedves ülepedés. A program 
minden időlépésben kibocsátja a megfelelő mennyiségű szennye-
zőanyagot, kiszámítja a légkörben lévő részecskék aktuális koordi-
nátáit, illetve megvizsgálja, hogy adott időlépés alatt kiülepedik-e a 
vizsgált részecske.

A Lagrange-féle trajektória modellekkel nagytávolságú légköri 
terjedés is szimulálható. Ez esetben a számítási idő csökkentése 
érdekében általában kevesebb részecskét szimulálunk, valamint a 
meteorológiai mezők térbeli felbontása is kisebb. 

Mivel csak a Magyarországon kiülepedő szálló por volt a lénye-
ges, azért a modellt csak a kibocsátási forrásoktól mért 500 km-en 
belül futtattam. Érdekesség, hogy egyébként ezen a zónán belül a 
szálló por koncentráció 90%-a kiülepszik.

Az ülepedési adatok feldolgozását a MATLAB (version 2013a) 
numerikus programkörnyezetben, annak Mapping Toolbox és az 
Image Processing Toolbox eszközének segítségével végeztem.

Mivel nem állt rendelkezésre mérési adat hazai hőerőművek 
szállóporának réztartalmáról, az irodalmi adatok alapján egysége-
sen 20 ppm koncetrációt feltételeztem [11], [6]. Ez a feltételezett ho-
mogenitás annyiban egyszerűsítette a feladatot, hogy a rézterhelés 
térbeli eloszlása megegyezik a kiülepedett szálló poréval.

Az időjárási adatokat a kiválasztott időtartamra HYSPLIT modell 
a NOAA szerveréről betölti, de ezen kívül számos paramétert ma-
nuálisan kell megadni. Ezek közül kiemelkedik a por szemcsemé-
ret eloszlása, amit öt mérettartományra bontva lehet megadni. Ez 
utóbbit szintén csak közvetett módon, szakirodalmi adatok alapján 
tudtam megbecsülni [12]. A rézkoncentrációt minden mérettarto-
mányban egységesnek feltételeztem [11], bár ennek ellentmondó 
eredmények is léteznek [7].

Erőmű- és országspecifikus CTP számítása
Minél nagyobb egy adott erőműből egy adott területre kiülepedő réz 
tömege, az adott terület annál nagyobb súllyal esik latba a teljes te-
rületre vetített átlagos CTP számításakor. Így minden egyes erőműre 
területileg átlagolt „erőmű-specifikus” CTP-t kapunk (CTPp):

                    
(3)

ahol 
Ai az i-edik cella területe [m2], Di ülepedés a talajfelszínre az i-edik 
cellában [kg m

-2], CTPi az i-edik cella CTP-je (m3 kg-1 d).

Ai bevezetésére azért van szükség, mert a HWSD raszter cellái 
nem azonos területűek (a földrajzi fokhálózat szerint az Egyenlítőtől 
távolodva egyre kisebbek).

A nevezőben szereplő azért nem az erőműből kibocsátott ösz-
szes réz van, mert bizonyos mennyiségű réz a vizsgált területen 
kívül ülepedik le, illetve nem feltétlenül a talajba jut, hanem pl. vala-
milyen felszíni víztestbe.

Ha adott egy ország minden erőművének saját átlag CTP ér-
téke, akkor az erőművenkénti rézkibocsátással súlyozott átlaga az 
ország teljes szektorára lehetővé teszi országos átlag CTP kiszámí-
tását is lehetővé teszi.

Jelen esetben homogén réztartalmat feltételeztünk, ezért a por-
kibocsátás súlyként való felhasználásra ugyanarra az eredményre 
vezet, amit tekintettel az erőművek viszonylag hasonló korára, a 
megtermelt elektromos áram mennyiségével arányosnak tételez-
tem fel, vagyis végső soron ezzel súlyoztam a CTP-ket az országra 
jellemző átlagérték kiszámításához.

Eredmények
1. Owsianiak és munkatársai eredményeire [8] alapozva a 

HWSD talajtani adatbázis alapján meghatároztam az euró-
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pai talajok rézérzékenységét ökotoxikológiai szempontból  
(1. ábra). A kutatás alapján a CTP akár három nagyság-
renddel is különbözhetnek egymáshoz földrajzilag közel eső 
régiókban is, ami alátámasztja, hogy egyáltalán nem mind-
egy, hogy a nehézfém tartalmú szállópor mely területeken 
ülepszik ki, tehát szükség van a talajok változatosságának 
figyelembe vételére egy-egy erőmű, vagy ország szálló por 
terhelésének környezeti hatásainak értékelésekor. Magyar-
országon belül az egyes talajtípusok rézérzékenysége között 
akár két nagyságrendnyi eltérés is lehet. 

2. A HySPLIT légköri modell segítségével előállítottam Ma-
gyarország 2010-ben működő széntüzelésű hőerőműveinek 
szálló por eredetű rézterhelésének földrajzi mintázatát (üle-
pedési mezejét).  

3. Az előző pontban nyert, ülepedési mezővel súlyozva az érin-
tett talajokra jellemző rézérzékenységeket, megkaptam az 
egyes erőművekre jellemző fajlagos CTP-ket (1. táblázat).

4. Az eredmények alapján az erőművek között nagyon kicsi az 
eltérés, figyelembe véve a talajok több nagyságrendnyi érzé-
kenységi különbségeit, vagyis a különbségek kiátlagolódnak 
a hatalmas területen. Érdekesség, hogy egységnyi réz kibo-
csátása a legkevesebb potenciális kárral a Mátrai Erőműből 
jár, azaz innen kisebb eséllyel kerül rézérzékeny területekre 
a szálló por.

5. Ha elfogadjuk, hogy a teljes 60 kt/év szállópor kibocsátás kb. 
1,5%-a származik a tárgyalt erőművekből [13], illetve, hogy a 
szálló por kibocsátás arányos a villamosenergia-termeléssel, 
akkor az egyes erőművek súlyozott kiülepedési mezőinek 
összeadásával a teljes szektor rézterhelési térképét kapjuk 
(2. ábra). A modell szerint az egy év alatt összesen kibocsá-
tott 18 kg-nyi réz nagyjából 5.8×104 PAF m3 kg-1 potenciális 
ökotoxikológiai hatással jár a talajokban. 

 
Összefoglalás és következtetések
Az életciklus-vizsgálatban jelenleg a talaj térbeli változatosságát 
nagyrészt figyelmen kívül hagyó modelleket használnak a különbö-
ző fémek toxicitási potenciáljának kifejezésére. Jelen dolgozatban 
ezért egy olyan módszert mutatok be, amely légköri terjedési és 
ülepedési modellek segítségével figyelembe veszi az említett térbeli 
különbségeket, és 1 egység réz toxicitási potenciálját aszerint sú-
lyozza, hogy melyik érzékenységű talajra mennyi egység ülepedik 
ki. Mindehhez a magyar széntüzelésű erőművek esetét dolgoztam 
ki, így végül egy országra vetített átlagos toxicitási potenciált is ki-
dolgoztam, amely kifejezi, hogy 1 egység magyar hőerőművekből 
kibocsátott réznek mekkora átlagos toxicitási potenciálja lehet.

Az eredmények alapján a módszer alkalmas lehet az LCA-ban 
való alkalmazásra, főleg ha sokkal több országra vagy régióra lenne 

1. ábra. Talajok légkörbe kibocsátott rézre vonatkozó összehasonlító ökotoxicitási potenciálja (m3 kg-1 d)

Erőmű
Erőmű specifikus 

CTPCu

(PAF m3 kg-1)

500 km-en belül 
kiülepedett por 

aránya (%)
Ajka 5405 71,5

Borsod 3806 69,9

Mátrai 2873 72,6

Tiszai 3339 70,9

Vértes 3657 72,8

SÚLYOZOTT 
ÁTLAG 3236 71,9

1. táblázat
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meghatározva a CTP. Mindazonáltal a talajok rézérzékenységének 
nagyfokú változatosságának egy területre vett átlagolásához csak 
akkor ajánlott a légköri diszperziós modellek igénybe vétele, ha a 
kibocsátási forrás közelében összefüggő, több száz km-es területe-
ken találhatók az átlagtól eltérő rézérzékenységű talajok (pl. Kelet-
Spanyolország, Nyugat-Ukrajna stb.)

A módszer emellett LCA-n kívüli szakterületeken is alkalmazha-
tó, mint például a kémiai kockázatértékelés vagy környezeti hatás-
vizsgálat, vagy, illetve egyéb olyan terület, ahol többféle vegyi anyag 
ökotoxicitását szükséges aggregálni egy egységes mutatóba.

A kidolgozott módszer számos helyen feltételezéseken alap-
szik, ami gátat szab az eredmények közvetlen felhasználásának. 
Megfelelő szakirodalmi vagy mérési adatok híján, a modell nem 
veszi figyelembe az egyes erőművek technológiai különbségeit. 
Emellett a teljes kibocsátott szálló por mennyiségének csak 70%-át 
magyarázza meg, ezért érdemesebb lenne nagyobb területet figye-
lembe venni.
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2. ábra. A vizsgált erőművekből származó rézterhelés földrajzi eloszlása
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A mérnöki gyakorlatban széles körben találkozhatunk levegő se-
gédközeges porlasztással. A cseppképződés bonyolultságát jól 
érzékelteti, hogy a szakirodalomban egy permet Sauter középát-
mérőjének becslésére csak empirikus és félempirikus formulák 
állnak ma is rendelkezésre. Azonban ezek számossága és az elté-
rő vizsgálati tartományok nehézkessé teszik a tájékozódást a terü-
leten. Ezért kilenc formulát elemeztünk nagysebességű porlasztás 
esetén. Így az egyenleteket többnyire alkalmazhatósági tartomá-
nyukon túl vizsgáltunk. Ezek alapján határoztuk meg, hogy melyik 
formula a legalkalmasabb az általános használatra, elősegítve a 
tervezőmérnökök és numerikus modellfejlesztők munkáját.

*
Air assist atomization is widely applied in the engineering prac-
tice. The complex nature of droplet formation is supported by the 
fact that only empirical and semi-empirical formulas are available 
in the technical literature for estimating the Sauter mean diameter 
of a spray even today. However, the number of such formulas and 
the different measurement ranges make the orientation difficult in 
this field. Therefore, nine formulas were examined and compared 
with measurement results in the case of high-pressure atomiza-
tion. The measurement conditions typically exceeded the validity 
of these formulas. Based on the results, the one which is most 
suitable for a general use was determined in order to foster the 
work of designers and numerical model developers.

* * *

A XIX. század végén Bánki Donát és Csonka János a porlasztó 
feltalálásával forradalmasították a közlekedést. Azóta több mint egy 
évszázad eltelt, a porlasztás folyamatát megfelelő minőségben sem 
analitikusan sem numerikusan nem tudjuk leírni [1]. Ezek hiányában 
csak kísérletileg lehet vizsgálni a jelenséget, aminek az eredményei 
többnyire nem alkalmazhatóak általánosan. Bár történtek számotte-
vő, modern törekvések a porlasztás során keletkező csepphalmaz 
jobb leírására és megértésére [2, 3], az empíria sokszorosan ponto-
sabb eredményt szolgáltat még napjainkban is.

A jelenlegi cikkben vizsgált egyszerű sugaras levegő segédkö-
zeges porlasztó az 1. ábrán látható. Az ilyen rendszerű porlasztók 

esetében a tüzelőanyag egy központi csőben áramlik relatíve lassan, 
majd az ezt körülölelő nagysebességű légsugárral való interakciója 
vezet a folyadék felbomlásához, végül a cseppek képzéséhez. Ebben 
az esetben a porlasztáshoz nagynyomású levegőre van csak szük-
ség, ami miatt igen elterjedt például gázturbinás alkalmazásokban [5].

Az egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasztót először 
Nukiyama és Tanasawa vizsgálta szisztematikusan 1939-ben [4]. 
Ezt a porlasztótípust, jellemzően stacionárius üzemű tüzelőberen-
dezésekben alkalmazzák. Ezekben a cél a folyadék felületének a 
növelése, így a párolgás elősegítése. A megfelelő előkeverés se-
gítségével biztosítható, hogy a lángfrontot már egy homogén tüze-
lőanyag-levegő elegy érje el, mely megközelíti a gáztüzelés során 
tapasztalható alacsony károsanyag kibocsátást [6]. A porlasztás fo-
lyamatával az energetikán kívül egyéb területeken is találkozhatunk, 
mint például a festés, bevonatolás, porkohászat és gyógyászat [7].
A porlasztási folyamatokat többek között a Sauter középátmérővel 
(SMD) szokás jellemezni. Ez egy olyan jellemző méret, amely a 1. ábra. A vizsgált égő metszeti rajza

Változó Megnevezés Mértékegység
C1, C2 Konstansok −

d0 Jellemző méret μm

m Tömegáram kg/s

p0 Környezeti nyomás bar

pg Porlasztási túlnyomás bar

pt Össznyomás −

V Térfogatáram cm3/s

w Sebesség m/s

Levegő-folyadék 
tömegáram arány

−

SMD Sauter középátmérő μm

Weber szám −

Ohnesorge szám −

η Energiaátalakítás hatásfoka −

μ Dinamikai viszkozitás Pa s

ν Kinematikai viszkozitás m2/s

ρ Sűrűség kg/m3

σ Felületi feszültség N/m
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vizsgált térrészben lévő cseppek átlagos térfogati-felületi átmérőjét 
adja meg. Ennek meghatározása elsősorban a hadászati alkalma-
zások miatt (pl. rakétatechnika, katonai gázturbinás repülőgépek) 
kiemelt szerepet kapott a tüzeléstechnikában. A kiemelten támoga-
tott kutatási területnek köszönhetően már a ’80-as évektől erre a 
célra szinte kizárólag lézeres méréstechnikát alkalmaztak [8]. Így 
biztosítható volt a folyamat megzavarása nélküli mérés, melyhez 
kizárólag optikai hozzáférés szükséges. Erre a célra legszélesebb 
körben a Fázis Doppler Anemométert (PDA) alkalmazzák.

A cikk további részeiben először a használt PDA mérőrendszer 
és a mérési körülmények kerülnek röviden ismertetésre, majd az 
irodalomban fellelhető, levegő segédközeges porlasztókra felállított 
empirikus és félempirikus formulákat vetjük össze a mérési ered-
ményekkel. A ’80-as évek lézeres méréstechnikája csak a 10 µm-
nél nagyobb cseppek detektálását tette lehetővé, ezért a korabeli 
formulák többsége csak alacsonyabb porlasztónyomás tartomány-
ra érvényes. A nagysebességű porlasztás vizsgálata csak a ’90-es 
évektől vált elérhetővé. Egy modern PDA mérési tartománya ~0,2–
2000 µm. A jelenlegi cikk célja, hogy a formulákat legtöbb esetben 
az érvényességi tartományukon kívül illesszük a mérési eredmé-
nyekre, hogy meghatározzuk, melyek írják le kellő pontossággal a 
porlasztás igen összetett fizikáját. Az egyes formulák meghatározá-
sához tartozó érvényességi tartományok a függelékben találhatóak.

A mérőkör kialakítása és az SMD meghatározása
A vizsgálatok során a mérőkörben alkalmazott folyadék típusa 
szabványos dízelolaj volt (EN 590, νA = 3,5 mm2/s, ρL = 825 kg/m3, 
σL = 0,028 N/m). Ennek fő oka, hogy széles körben alkalmazkák 
a hétköznapokban, valamint a később bemutatott SMD becslő for-
mulák többsége is a dízelolajat vizsgálta. Az 1. ábrán bemutatott 
Capstone gyártmányú porlasztó is erre a tüzelőanyagra lett tervez-
ve a kerozin mellett.

Továbbiakban a kialakított mérőkör bemutatására kerül sor, 
amely alapvetően három részre osztható. A levegő- és a folyadék-
rendszert a 2. ábra szemlélteti. A levegő ágon két tömegáram mérő 

került elhelyezésre validációs célzattal. Az ezt követő szakaszon 
egy nyomástávadó volt beépítve, mely után egy szelep található 
a nyomás stabilizálásának érdekében. A levegőt a nagynyomású 
hálózati rendszerről vételeztük.

A folyadékot egy nyomás alatt tartott tartályból vezettük be, 
mely a második ág részét képzi. A megoldás segítségével biztosít-
ható volt a közel konstans dízelolaj-áram, melyet állandó, 0,35 g/s 
értéken tartottunk. A tömegáram vezérlő szelep után található egy 
Coriolis tömegáram mérő. Ez a berendezés lehetőséget biztosított 
a dízelolaj sűrűségének valós idejű mérésére is.

A harmadik ágat a már korábban említett lézeroptikai elven mű-
ködő mérőberendezés alkotja, amely egyedi gömbszimmetrikus ré-
szecskék méretének és sebességének folyamatos jellegű mérésére 
lett kifejlesztve. Működésének sematikus rajza a 3. ábrán látható.  
A berendezés lehetővé teszi a mérőtérfogaton átáramló részecskék 
valós idejű elemzését a lézersugarak által kialakított interferencia 
csíkrendszer segítségével mintegy 1 mm3 mérőtértfogatban. A mé-
rések során a PDA 20 000 minta összegyűjtésére volt korlátozva, 
azonban a permet határánál a mintavételezés időkorlátját 15 má-
sodpercben határoztuk meg. Mivel a kezdeti mérések során a per-
metet közel forgásszimmetrikusnak találtuk, ezért átmérők mentén 
végeztük el a méréseket. 50 mm axiális távolságban táltuk kifej-
lettnek a permetet, így a később bemutatott eredmények is innen 
származnak. A porlasztónyomást 0,3 és 3,1 bar között változtattuk 
kilenc lépésben. Mivel a permet radiálisan nem homogén az SMD 
szempontjából, ezért az 50 mm axiális távolságban mért 14 mérési 
pontjában kapott lokális SMD értékeket megfelelően súlyozni kel-
lett, hogy egy globális SMD értékkel jellemezhessük a porlasztás 
eredményét. Így az úgynevezett integrál SMD értéket határoztuk 
meg [9] alapján. A későbbiekben bemutatott ábrák egyaránt erre az 
értékre utalnak SMD néven.

Az SMD becslése
Az SMD mérés bonyolultsága és költségvonzata létjogosultságot 
ad a közelítő, empirikus és félempirikus összefüggések haszná-
latának. Így a jelenlegi fejezetben bemutatjuk a szakirodalomban 
isneretes főbb formulákat, melyeket fényszórásos lézeres mérés-
technológiára támaszkodva publikáltak a kutatók (1) kivételével.  
A következő fejezetben majd ezeket vetjük össze a mért SMD érté-
kekkel változó porlasztónyomás mellett. Mivel az összes bemutatott 
formula tartalmaz egy vagy két konstanst, ezért ezek számértékét 
illesztettük a mérési eredményekre a legkisebb négyzetek módsze-
rének elvét követve.2. ábra. A mérőkör sematikus kapcsolási rajza

3. ábra. A PDA sematikus rajza

p t
m m. .

m. ,ρ2 3
4

1

1

5 6 7 8

9

11
12

12

14

1 - Hálózati levegő rendszer
2 - Tüzelőanyag tartály
3 - Tömegáram szabályozó szelep
4 - Coriolis tömegáram mérő
5 - Omega tömegáram mérő
6 - Sierra tömegáram mérő
7 - Nyomástávadó

8 - Termoelem
9 - Porlasztó
10 - Fémháló
11 - Gyűjtő
12 - Átmeneti tároló
13 - Elszívó rendszer
14 - Adatfeldolgozó egység

10
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Bár a jelenlegi cikkben olyan SMD becslő képleteket hasonlítunk 
össze, melyeket a folyamat megzavarása nélküli mérési eredmé-
nyekre alapoztak a kutatók, történelmi jelentősége miatt kivételt te-
szünk az első esetben. Nukiyama és Tanasawa [4] voltak az első 
kutatók, akik az egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasz-
tást részleteiben vizsgálták. A mérési módszerük az volt, hogy egy 
lapkát magnézium-oxid porral bevontak, majd a becsapódó csep-
peket mikroszkóp alatt vizsgálták. Ez alapján jutottak a következő 
összefüggésre:

                  (1)

Megállapították, hogy a közepes cseppátmérő függ a felületi feszült-
ségtől, a sűrűségtől, a folyadék viszkozitásától, a levegő-folyadék 
térfogatáramának arányától és a relatív sebességtől. Munkásságuk 
folyományaként számos új formula született a területen, azonban 
az ezekben szereplő fizikai mennyiségek igen hasonlóak maradtak.

Lefebvre 1980-ban [10] összefoglalta az addig elérhető mérési 
eredményeket és az azokban szereplő fizikai mennyiségek alapján 
a következő formulát javasolta az SMD becslésére:

                    (2)

melyben már az (1)-ben azonosítható tagok dimenziótlan alakját 
fedezhetjük fel. Itt az indexek arra utalnak, hogy a megfelelő vál-
tozókat a levegő vagy a folyadék jellemzőiből számoljuk. A Weber 
szám képletében szereplő sebesség minden esetben a folyadék és 
a levegő közti relatív sebességet jelenti.

Rizk és Lefebvre [11] a fenti összefüggést kitevők tekintetében 
némileg módosította, hogy jobb egyezést kapjanak a saját mérési 
eredményeikkel. Így az alábbi egyenletet kapták eredményül:

                      (3)

 

El-Shananawany és Lefebvre [12] a 4. ábrán látható ajkas kialakí-
tású levegő segédközeges porlasztót vizsgálta, melyet Lefebvre és 
Miller [5] fejlesztett ki. A mérésekre illesztett egyenlet:

                   (4)

Látható, hogy (4) igen hasonlít (2)-re és (3)-ra, így demonstrálva, 
hogy a működési mechanizmusnak számottevően nagyobb hatása 
van a képződő permetre, mint a porlasztó kialakításának.

A gázturbinák és rakéták technológiájának tökéletesítése so-
rán egyre inkább a nagyobb sebességű porlasztás felé tolódik el 
a permetképzés. Így 1992-ben Lefebvre [13] a következő formulát 
vezette le tisztán elméleti úton:

                  
                (5)

Itt a konstans is kapott már fizikai tartalmat, mely arányos a porlasz-
tás hatásfokával. Bár az összefüggés mellé hatásfokszámítás nem 
tartozott, a publikáció kiemelt jelentőségű, ugyanis már nem tartal-
mazza az Ohnesorge számot, így a folyadék viszkozitásától függet-
leníti az SMD-t. A hatásmechanizmust Lefebvre prompt porlasztás-
nak nevezte el. (5) pusztán egy elméleti levezetés eredménye, így 
ehhez méréses úton meghatározott érvényességi tartomány nem 
társul.

Lorenzetto és Lefebvre [14] a következő SMD-becslő formulát 
dolgozták ki, melyet 1977-ben publikáltak:

                   (6)

Ebben az esetben bár felfedezhető az Ohnesorge szám, mely 
együtthatója a C2, de dimenzióanalízis nem történt. (6) levezetése 
során meghatározott kitevők nem kerek számok, melyekre a vizs-
gált porlasztó geometriája vélhetően nagy hatást gyakorolt. Ezen 
okokból kifolyólag Lefebvre később már kevéssé használta ezt 
az eredményt. Azonban a tisztán empirikus összefüggést például 
Chong és Hochgreb [15] is vizsgálta 2015-ben.

Jasuja [16] a 4. ábrán láthatóhoz igen hasonló ajkas kialakí-
tású, levegő segédközeges porlasztót vizsgált nehéz tüzelőolajak 
porlasztása esetén. Az általa kapott összefüggés a következő:

                  (7)

(7) egyértelműen (2) és (4) alapján került levezetésre a kitevők eny-
hébb módosításával. A jellemző geometriai méret, ami itt a folya-
dékfilm vastagsága, kikerült az összefüggésből.

Az empirikus formulákon próbáltak Varga és munkatársai [2] 
felülemelkedni, így munkájuk során nem elsősorban a cseppméret-
re, hanem a folyadéksugár felbomlására fókuszáltak nagysebessé-
gű porlasztás mellett. Így jutottak az alábbi összefüggésre:

                  (8)

melyben a folyadék viszokozitása helyett a környező levegőé szere-
pel. Bár az erőfeszítéseik a porlasztás folyamatának megértéséhez 
nagyban hozzájárultak, azonban a C1 konstans itt is megmaradt. 
Érdekes, hogy ennek dimenziójára m0,5-t kaptak. Az eredményeik 
alapján további vizsgálatok segíthetnek a konstans megfelelő kifej-
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tésében. Vélhetően a porlasztó karakterisztikus méretével van kap-
csolatban ez a tag.

A folyadék viszkozitását szintén mellőző formulát vezettek le 
Park és munkatársai [17]. (5)-höz képest itt már a porlasztás ha-
tásfokát polinommal közelítették, azonban az eredményeket így 
nehézkes általánosítani.

                   (9)

   

                   (10)

A jelenlegi fejezetben kilenc formula került bemutatásra, különböző 
megközelítéseket, fizikai elveket kutatva a porlasztás hátterében. 
Az elemzés igen jól demonstrálja, hogy nem volt és a mai napig 
nem született egyetértés a terület művelői körében, hogy a folya-
matnak mi a pontos háttere. A források 20 év körüli átlagos életkora 
mutatja, hogy ma már a téma kevésbé kutatott, viszont a modern 
méréstechnológia adta lehetőségek kihasználása révén értékes 
eredmények nyerhetőek ki a porlasztás jobb megértésére, tehát a 
terület ma is relevánsnak tekinthető. Az egyes formulák meghatá-
rozásához szolgáló mérési sorozatok tartományai a függelékben 
találhatóak.

Eredmények
A különböző formulák illesztését a legkisebb négyzetek elvének fel-
használásával végeztük el. A kapott determinációs együtthatókkal 
együtt az eredményeket az 1. táblázatban foglaltuk össze. A vizs-
gált egyenleteknek számossága miatt a méréssel ezeket két rész-
letben, az 5. és 6. ábrákon hasolítottuk össze. Az 1. táblázat esetén 
feltüntettük az illesztett konstansok mellett zárójelben az eredeti for-
mulákban található értékeket is. Ebből kifolyólag az eredeti görbe 
determinációs együtthatóját is meghatároztuk, mely legtöbb eset-
ben zérusra adódott. Habár (2) nem épül közvetlenül egy mérési 
sorozatra, ezt megvizsgáltuk az Ohnesorge szám együtthatójának 
kis értéke miatt arra az esetre is, mikor C2 = 0. Az így csak enyhén 
kisebb determinációs együttható arra enged következtetni, hogy na-
gyobb porlasztónyomások – és így nagyobb légsebességek – mel-
lett ez a hatás valóban elenyészővé válik. Ez az oka annak, hogy az 
eredeti, kisebb sebességek esetén érvényes formulák determináci-
ós együtthatói 0-vá váltak nagyobb sebességen, mivel jelentősen 
túlbecsülték az SMD-t.

Az eredmények alapján megállapítható, hogy (5), illetve (9) 
egyértelműen kevéssé alkalmasak az SMD becslésére. Az eredeti 
konstansokhoz képest szinte minden esetben néhányszoros elté-
rést tapasztaltunk a görbék illesztésekor. Ez rávilágít arra a tény-
re, hogy bár igen széleskörű és megalapozott kísérlet-sorozatokon 
alapulnak az egyes formulák, a porlasztás folyamatának bonyolult-
ságából fakadóan igen jelentős eltéréseket tapasztaltunk ezek fizi-
kai tartalma közt és az ebből kifolyólag együtthatókban, kitevőkben 
egyaránt. Amennyiben eltekintünk a tisztán empirikus formuláktól, 
arra az eredményre jutunk, hogy a nagysebességű porlasztást leg-
egyszerűbben leíró, mégis kellő elméleti alappal rendelkező egyen-
let a (2), az Ohnesorge szám elhagyásával. Az így eredményül 
kapott formulában a Weber szám négyzetgyökének reciproka már 
Varga és munkatársai munkájában [2] is megjelent. A többi formula 
(5) és (9) kivételével hiába mutatott jó illeszkedést a mérési ada-
tokkal, a konstansok jelentős változtatása nehézkessé teszik ezek 
megfelelő általánosítását.

Mivel az SMD becslésére szolgáló formulák jelentős része töb-
bek között dízelolaj-porlasztáson alapul, valamint a jelenlegi mérés 
tárgyát is ez képezte, így egyértelmű, hogy az eredmények még 
nem kellően általánosak és további vizsgálatokra van szükség a 
területen.

Egyenlet C1 C2 R 
2

(1) 0 (585) 417 (597) 0,994 (0)

(2) 0,61/0,66 0,041/0 0,997/0,986

(3) 0,47 (0,48) 0 (0,15) 0,926 (0,0929)

(4) 0,6 (0,33) 0,038 (0,068) 0,998 (0,867)

(5) 0,00082 − 0,702

(6) 0,39 (0,95) 0,13 (0,13) 0,998 (0)

(7) 0,0087 (0,022) 0 (0,00143) 0,974 (0)

(8) 0,297 (0,055) m0,5 − 0,991 (0)

(9) 2,04 − 0,0418

 

















⋅+

+

⋅
=

ALR

We
dSMD

L

o

η
11

8

12

 




















⋅+








⋅−








⋅⋅=

o

t

o

t

o

t
L p

p
p
p

p
pmC 651,15

23
773,0

1 η

1. táblázat. Az illesztés konstansai és a determinációs együtthatói

 

 

0

5

10

15

20

25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

SM
D

[µ
m

]

pg [bar]

(1) (2) (2) Oh = 0
(3) (4) Mérés

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

SM
D

[µ
m

]

pg [bar]

(5) (6) (7)
(8) (9) Mérés

5. ábra. (1)–(4) formulák illesztése a mérési eredményekre  

 

0

5

10

15

20

25

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

SM
D

[µ
m

]

pg [bar]

(1) (2) (2) Oh = 0
(3) (4) Mérés

0

5

10

15

20

25

30

0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5

SM
D

[µ
m

]

pg [bar]

(5) (6) (7)
(8) (9) Mérés

6. ábra. (5)–(9) formulák illesztése a mérési eredményekre



16 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   57. évf. 2016. 3-4. szám

Józsa V., Urbán A.: Egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasztó Sauter közepes cseppátmérőjének mérése és becslése

Összefoglalás
A jelenlegi cikk a levegő segédközeges porlasztás irodalmában 
nagyszámban előforduló jelentősebb empirikus és félempirikus for-
mulákat hasonlította össze mérési adatokkal. A méréshez egy mo-
dern Fázis Doppler Anemométert használtunk, mely lehetővé tette 
a szubmikronos cseppek detektálását is. Jellemzően a formulákat 
az eredeti vizsgálati tartományukon kívül elemeztük, hogy megál-
lapítsuk, melyek közelítik legjobban a porlasztás fizikai folyamatát. 
Az összehasonlítás eredményeképp kiderült, hogy a Lefebvre által 
1980-ban publikált [10] (2) összefüggés a nagysebességű porlasz-
tás jellemzésére is kiválóan alkalmas.
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Diffúzor alkalmazása perdületes égő lánglefúvási 
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Manapság igen elterjedt a tüzeléstechnikában az előkeve-
réses, perdítőelemes, előpárologtató rendszerű (LPP) égő 
az alacsony károsanyag kibocsátása miatt. Magas perdület-
paraméter esetén a lángot egy belső és egy külső recirkulációs 
zóna jellemzi. Ez utóbbit helyettesíthetjük egy diffúzorral is, 
amely a falán megjelenő áramlási határréteg következtében 
biztosítja a jobb lánglefúvási stabilitást, mint az az eredeti 
égő esetében jellemző. Így a jelenlegi cikk témája különböző 
félkúpszögű diffúzorok összehasonlítása és hatásuk elemzése 
a lánglefúvási stabilitásra.

*
The lean premixing, preswirling, and prevaporizing (LPP) 
burner is widely used in combustion technology of today due 
to its low pollutant emission. At high swirl number, the flame 
is characterized by an inner and an outer recirculation zone. 
This latter one can be substituted by a diffuser, which provides 
improved blowout stability through the appearing boundary 
layer near its wall, compared to this property of original burner 
configuration. Therefore, this paper aims to compare diffusers 
with various half cone angles and investigate their effects on 
blowout stability.

* * *

Stacionárius, turbulens lángokkal az ipari alkalmazások széles 
körében találkozhatunk. Ezek közül legkiemelkedőbbek a gáztur-
binák, a kazánok és a tüzelőberendezések. Bár a jelenlegi cikk fo-
lyadéktüzeléssel foglalkozik, az itt bemutatott gondolatmenet egyéb 
tüzelőanyagú égőkre is egyaránt alkalmazható. Ugyan a gázturbi-
nák esetén a változó terhelési állapot mindig is jellemző volt [1], ma-
napság egyre fontosabbá válik a részterheléses üzemállapot – és 
így a kisebb hatásfokromlás – megvalósítása az energiaszektorban 
és egyéb iparágakban is.

Az emissziós normák tartására fejlesztették ki az előkeveréses 
égőket, melyek szegény keverék mellett üzemelve tudják biztosíta-
ni a megfelelően alacsony, elsősorban NOX kibocsátást [2]. Mivel 
a szegényebb keverék alacsonyabb NOX kibocsátást eredményez, 
ezért természetes, hogy a stabil égés határáig érdemes szegényí-
teni a keveréket, így a lánglefúvási határhoz közeli üzem a cél [1]. 
Mivel diffúziós lángok esetén a lángstabilitással nem volt probléma, 
így ez a tüzeléstechnikában még viszonylag rövid múlttal rendel-
kező fejlesztési irányzat. A lángstabilitás növelésére és a tüzelő-
anyag-levegő jobb keveredésére perdületes égőket széles körben 
alkalmaznak [3]. Amennyiben folyadéktüzelésről beszélünk, a por-
lasztott cseppeket el kell párologtatni még lehetőleg a lángfront el-
érése előtt, amihez egy keverőcső alkalmazása a legpraktikusabb 
választás [4]. Az említett konstrukciós megoldások összegzéseként 
megkapjuk a szegény körülmények között üzemelő, perdítőelemes 
és keverőcsővel rendelkező (LPP) égőt [1], melyet később a 2. ábra 

szemléltet. Érdemes megjegyezni, hogy az üzemi nyomás növeke-
désével jellemzően a lángstabilitási határ nő [1], igaz, ez a megálla-
pítás elsősorban gázturbinák esetében releváns.

A perdületes áramlást jellenző dimenziótlan szám beveze-
tése Beér János Miklós munkásságához köthető [5]. A perdület-
paraméter definíció szerint:

       (1)

ahol Gx a közeg perdületének a tengelyirányú komponense, Gφ az 
axiális irányú impulzuserő és R a keverőcső sugara. Ennek szám-
értéke alapján beszélhetünk gyengén perdületes (S < 0,6), illetve 
erősen perdületes áramlásokról (S > 0,6) [5]. Az ipari égőkben tipi-
kusan a 0,2 < S < 2 tartomány jellemző [6]. A két esetet eltérő áram-
kép jellemezi. Míg az elsőben egyenes lángalakot tapasztalunk, ad-
dig az utóbbiban a precesszáló örvénymag leszakad és egy külső, 
valamint egy belső recirkulációs zóna is kialakul [5]. Ez utóbbit az  
1. ábra szemlélteti, ahol az IRZ és az ORZ jelölik a belső, illetve a 
külső recirkulációs zónákat.

1. ábra. V alakú földgázláng áramképe PIV mérés alapján 
előperdítéses gázturbinaégőben, atmoszférikus 

viszonyok mellett [7]
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A külső recirkulációs zóna „feltöltése” szilárd anyaggal adja ki a 
diffúzort [8], ami a jelenlegi cikk központi témáját képzi különböző 
nyílásszögek figyelembevételével. Bár a szakirodalomban ismert 
ennek jótékony hatása a lángstabilitásra [9], igen kevés olyan átfo-
gó tanulmány ismeretes, mint például El-Mahallawy és munkatársa-
inak mérése [10]. A változó kúpszög elemzése gyakran azért nem 
merült fel a kutatókban, mert ez nehezen kivitelezhető egy nagyobb 
tüzelőberendezésben vagy ipari kazánban [11, 12]. Így a diffúzor 
falán megjelenő áramlási határréteg stabilizáló hatása [13] kapcsán 
kerül tárgyalásra több félkúpszögű diffúzor, melyeket egy LPP rend-
szerű égő segítségével vizsgáltunk.

Mérőberendezés bemutatása
A 2. ábrán látható a vizsgált LPP rendszerű égő. A porlasztást egy 
egyszerű sugaras levegő segédközeges porlasztó valósítja meg. 
Azaz a központi tüzelőanyag vezetékkel párhuzamosan, gyűrű ke-
resztmetszetben lép ki a nagysebességű porlasztólevegő. A két kö-
zeg sebességkülönbsége vezet a folyadéksugár felbomlásához és 
a cseppek képződéséhez. Az égéslevegő négy tisztán radiális kör 
keresztmetszetű és tizenöt 45°-os téglalap keresztmetszetű nyílá-
son keresztül lép be a keverőcsőbe. Itt lehetőségük van a cseppek-
nek elpárologni, így már egy relatíve homogén tüzelőanyag-levegő 
keverék éri el a lángfrontot.

Ha a perdület-paraméter szempontjából vizsgáljuk meg a 
konstrukciót, látható, hogy a fix helyzetű előperdítő elemek adott 
perdületet képesek létrehozni. Azonban az axiális irányú porlasztó-
levegő sugár már számottevően csökkentheti a perdület-paraméter 
értékét, amint az a későbbiekben a 6. és a 7. ábrákon lesz látható.

A 3. ábrán látható az atmoszférikus égővizsgáló tesztpad. 
Az égéslevegő szállítására egy ventilátor szolgált, a szállított le-
vegő térfogatáramát egy rotaméter mérte. A különböző üzemál-
lapotok beállítását egy frekvenciaváltó tette lehetővé. Az égés-
levegő egy szabályozható előmelegítő segítségével érte el a  
400 °C-ot, mielőtt belépett az égő keverőcsövébe.

A folyékony tüzelőanyagot egy digitális mérlegre helyezett 
edényből egy feszültség vezérelt fogaskerékszivattyú juttatta az 
égőbe. A tüzelőanyag-fogyasztás mérésére egy mérleget hasz-
náltunk, 30 másodpercenként mérve a tömegcsökkenést. A por-
lasztólevegő térfogatáramát szintén egy rotaméter mérte, a kívánt 
porlasztónyomást pedig egy nyomáshatároló szelep biztosította, és 
egy nyomástávadó mérte.

Mivel a különböző félkúpszögű diffúzoros toldatok azonos mé-
retű hengerekből lettek kimunkálva, a többlet anyag lehűtheti a lán-
got. Részben emiatt terjedt ki a mérés a 0°-os félkúpszögű elemre 
is, ami gyakorlatilag a keverőcső megtoldását jelentette mintegy 
21%-kal. A vizsgált konfigurációk metszetét a 4. ábra szemlélteti. 
A diffúzorok alkotója minden esetben 16 mm volt. Ezeket a 30 mm 
külső átmérőjű égő szájára illesztettük a megvezetés segítségé-

vel. Nyílásszög tekintetében a 0°–60°-ig 
terjedő sorozatot hasonlítottuk össze az 
eredeti konfiguráció tulajdonságaival, 
15°-os lépésközzel. A mérések a követ-
kezőképpen zajlottak: adott tüzelőanyag 
tömegáram és fúvóka konstrukció mellett 
állandó porlasztónyomáson, egyenlő lé-
pésközönként fokozatosan növeltük az 
égéslevegő mennyiségét 12 kg/h-tól a 
láng lefúvásáig. Korábbi mérési eredmé-
nyek tapasztalatai alapján [14] a 0,3-1,6 
bar porlasztási túlnyomás értékek közötti 
tartományt vizsgáltuk. Erre a későbbiek-
ben egyszerűen porlasztónyomásként 
hivatkozunk.

Az eredmények értékelése
Az 5. ábrán látható a lánglefúvás stabili-
tás vizsgálatának eredménye különböző 
diffúzorok alkalmazása esetén. A kilépési 
sebesség számításához az égéslevegő, 

4. ábra. Az alkalmazott diffúzorok keresztmetszete. 
A θ paraméter jelöli a félkúpszöget

3. ábra. Az égővizsgáló tesztberendezés

2. ábra. A vizsgált LPP égő
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a porlasztólevegő és a tüzelőanyag tömegáramát összegeztük, 
majd leosztottuk a keverőcső keresztmetszetével és a keverék kö-
zeg sűrűségével, 400 °C-os hőmérsékletet feltételezve. A porlasz-
tónyomások közti progresszív különbség az egyenletes porlasztó-
levegő térfogatáram-növekmény miatt látható.

A 0°-os csőtoldat alkalmazása csak enyhén befolyásolta az 
eredeti égő lánglefúvási karakterisztikáját, tehát levonható az a 
következtetés, hogy a keverőcső hosszabbításának elenyésző a 
hatása, valamint annak is, hogy a diffúzorok nem voltak vékonyfa-

lúak. Az eredmények alapján a 60°-os félkúpszögű diffúzor már túl 
nagy nyílásszögű volt ahhoz, hogy számottevő hatást gyakoroljon 
a lángstabilitásra. A 45°-os diffúzor magasabb lánglefúvási határt 
biztosított, mint az előző három variáció, valamint ez a konfiguráció 
közel egyenletes lángstabilitási határt mutatott a vizsgált tartomány-
ban. Mindemellett a 15 és 30°-os diffúzor egyértelműen felülmúlta 
az összes többi konstrukciót. Jelentős különbség nem volt tapasz-
talható ezen két elem alkalmazása között, mindkét kialakítás 42%-
os átlagos növekedést eredményezett a lánglefúvási stabilitásban. 

Vélhetően nem található olyan félkúpszög 15° 
és 30° között, amely még jobban teljesítene 
minden vizsgált körülmény mellett, figyelembe 
véve, hogy a láng turbulens és a gyakorlati al-
kalmazás megkövetelheti a széles üzemi tarto-
mányt. Mivel a lánglefúvási sebességre a por-
lasztónyomás csak kis hatást gyakorolt, ezért 
ez a tulajdonság függetlennek tekinthető a be-
vezetőben tárgyalt perdület-paramétertől.

A bistabil tartomány kezdetének megfigye-
lését megkönnyíti a belső recirkulációs zóna 
kialakulása. Mivel itt lényegesen alacsonyabb 
nyomás alakul ki, mint az egyenes lángalak 
esetén, az égéslevegő térfogatáramát mérő 
rotaméter úszója ugrálni kezd, ami a teljes tö-
megáram mennyiségének változását eredmé-
nyezi, ahogy az egyenes és a V alakú lángala-
kok váltakozva fordulnak elő.

A 6. ábrán látható a számított kilépő sebes-
ség a keverőcső szájánál, a külöböző diffúzorok 
esetében abban az állapotban, amikor a tömeg-
áram növelésének hatására épp megugrik az 
úszó, azaz épp jelentkezik már a V alakú láng.

Érdekes módon az összes karakterisztika 
együtt fut, ami azt mutatja, hogy a bistabil zóna 
megjelenését nem befolyásolja a  diffúzorok 
jelenléte. Tehát levonható az a következte-
tés, hogy a bistabil zóna csak a perdület-
paramétertől függ. Megjegyezzük, hogy itt már 
néhány esetben kialudt a láng mielőtt elérte vol-
na a bistabil égési zónát, ezért az ábrán csak 
bizonyos porlasztónyomásig vannak feltüntetve 
a mérési adatok egyes égőkonfigurációk ese-
tén. Természetesen a bistabil láng nem kedve-
ző az ipari égőterekben, mivel tönkre is teheti 
azt [15] vagy legalábbis sokszoros szorzóval 
számítandó egy ilyen üzemóra. A bistabil zóna 
a rotordinamikában jellemző kritikus fordulat-
számhoz hasonlóan kezelhető; a zónán minél 
gyorsabb áthaladás károsítja legkevésbé a be-
rendezést.

A következő stabil állapot a V alakú láng, 
mely tartománynak a kezdete a 7. ábrán látha-
tó. Ezekben az esetekben azt a térfogyatáramot 
jegyeztük fel, ahol már befejeződött az úszó 
ugrálása, azaz az egyenes lángalak már nem 
fordult elő. Az előző bekezdés következménye-
képp ezt a lángalakot sem érték el azok a kon-
figurációk, melyek már a bistabil zónába való 
lépés előtt kialudtak.

5. ábra. A lánglefúvási stabilitási határ különböző diffúzorok 
alkalmazása mellett

7. ábra. A V alakú lánggal jellemzett égési tartomány kezdete

6. ábra. A bistabil égési tartomány kezdete
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A 6. ábrához hasonlóan a tendenci-
ák nem mutatnak érzékenységet a diffúzor 
félkúpszögének vátozására a 7. ábrán sem. 
Azonban a növekvő karakterisztika a porlasz-
tónyomás emelkedésével egyértelműen a 
növekvő porlasztólevegőáram hatása. Mivel 
ez axiálisan lép ki a porlasztóból, a perdület-
paraméter értékét csökkenti. Így nagyobb por-
lasztónyomás mellett a bistabil és a V alakú 
lángalakok is később jelentkeznek.

A 8. ábra az eredeti égőkialakítás és a 
15°-os diffúzor stabilitási határait hasonlítja 
össze. Így könnyebben szemléltethető, hogy 
az eredeti égőkialakítás mellett miért nem le-
hetett elérni a szétnyíló lángalakot magasabb 
porlasztónyomásokon: a lánglefúvási stabili-
tási határt elértük.

A 6. és a 7. ábrákon is kitűnt, hogy 
a bistabil zónát elsősorban a perdület-
paraméter határozza meg. A lánglefúvás által szabott határnak 
köszönhetően az eredeti égőkialakítás esetében a szétnyíló láng-
alak 0,45 bar, a bistabil zóna pedig 0,81 bar polrasztónyomásig volt 
megfigyelhető. A 15°-os diffúzor esetében ezek a karakterisztikák 
az egész vizsgált tartományon belül kirajzolhatóak voltak. Az ösz-
szehasonlításra alkalmas tartományon belül hasonló sebességek 
láthatók, mint az eredeti kialakítás esetében, mind a bistabil, mind 
a V lángalakra vonatkozóan, ahogy az már a 6. és a 7. ábrákon 
bemutatásra került. Ezzel szemben a lánglefúvási határ jelentősen 
magasabb tartományban jelentkezik diffúzor alkalmazása esetén.

Összefoglalás
A fenti elemzés megmutatta, hogy folyékony közegek előperdítéses 
égőben való tüzelése esetén a diffúzorok alkalmazása jelentősen 
növelheti a lánglefúvási stabilitási határt. Különösen a 15°-os és a 
30°-os diffúzorok mutattak kiemelkedő teljesítményt: ezek egyaránt 
42%-kal tolták ki ezt a határt. Mivel perdületes égőről beszélünk, 
a perdület-paraméter szerepe jelentősnek bizonyult. Habár a láng-
lefúvási stabilitásra nem gyakorolt hatást, azonban a bistabil zóna 
kezdetét és a V alakú láng kialakulását egyértelműen ez befolyá-
solta. Mivel a porlasztónyomás növelése az axiális közegáramot 
növeli, ezért a perdület-paramétert csökkenti. Így – egyszerű suga-
ras levegő segédközeges porlasztó esetén – a bistabil tartomány 
kezdete befolyásolhatóvá válik.

Természetesen az itt bemutatott konstrukciók bár kedvezőek a 
lángstabilitás szempontjából, azok alkalmazása előtt meg kell bi-
zonyosodni, hogy az emissziós határértékeket is képesek tartani 
ezek a megoldások. Ezt is szem előtt tartva folytatjuk a diffúzorok 
szélesebb körű vizsgálatát.
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Ahhoz, hogy kellő mértékben csökkentsük a falakon keresz-
tüli hőveszteséget a hagyományos szigetelőanyagokat (poli-
sztirol, gyapottáblák) ma már nagy méretekben kell alkalmazni 
(20-25 cm). Bizonyos helyeken ez a vastagság nem alkalmaz-
ható (műemlékvédelem, telekhatár stb.), ezért a nanotechno-
lógiás hőszigetelő anyagok (aerogél, kerámia tartalmú hőszi-
getelő festékek stb.) használata egyre inkább indokolttá válik. 
Ezek az anyagok sokkal jobb hőszigetelő tulajdonságokkal 
rendelkeznek, ezért sokkal kisebb méretekben is alkalmaz-
hatók. Ebben a publikációban megvizsgálom a hőszigetelő 
képességét egy 1,3 cm vastag aerogél táblának és egy 5 mm 
vastag vákuum-kerámia hőszigetelő-festéknek egy 25 cm vas-
tag téglafalazatra felhordva.

*
Nowadays, to sufficiently reduce the heat loss through the wall 
structures with the so-called traditional insulations (polysty-
rene and fibrous slabs), huge thicknesses (20-25 cm) should 
be applied. In some cases there is no place for their applica-
tions, since the use of nano-insulation materials (aerogel, 
vacuum ceramic paints) take place. They are said to be much 
more efficient insulations than the above mentioned ones, 
since they should be used in thinner forms. In this article the 
thermal insulating capability of solid brick wall covered with 
a silica-aerogel slab with 1.3 cm, moreover with a vacuum ce-
ramic hollow contained paint with 5 mm thick are investigated.

* * *

Az újonnan tervezett és kivitelezett épületekre egyre szigorúbb ren-
deletek vonatkoznak, amelyek kiemelik a pazarló energiafelhasz-
nálás és az ez által történő károsanyag-kibocsátás minimalizálását, 
lehetőség szerinti megszüntetését. Az egyre inkább energia- és 
környezettudatos gondolkodásmód felszínre törése következtében 
a fogyasztói oldalon is mind növekvő az igény az ilyen irányú tö-
rekvésekre. Érdemes azonban nem csak az újonnan építésre ke-
rülő házaknál figyelembe venni az energiafelhasználás mértékét.  
A Központi Statisztikai Hivatal 2013-as felmérése szerint egy átla-
gos magyar háztartás kiadásainak megközelítőleg 25%-át a ház-
tartási energia teszi ki. Ebből is a legnagyobb részt, 75-85%-ot a 
fűtési hőigény fedezése. 2011-es Eurostat adatok szerint Lengyel-
országgal, Romániával és a Balti államokkal együtt azon országok 
egyike vagyunk az Európai Unión belül, amelyek végső energiafel-
használása terén a lakossági szektor energiafelhasználása volt a 
legnagyobb, megközelítőleg 34%-kal. A közvetlen energiafelhasz-
náláson belül a gáznemű és a folyékony szénhidrogének domi-
nálnak. Magyarországon a földgáz felhasználása a legjellemzőbb.  
A régi elavult épületszerkezetek, melyek a mai előírásoknak nem 
felelnek meg, utólagos hőszigeteléssel ellátva korszerűsíthetők. Így 
javítva a falszerkezet hőátbocsátási tényezőjét, aminek következté-
ben csökken a fűtési igény és így a CO2 kibocsátás is. Habár ezek 
jellemzően nagy beruházást igényelnek a háztartásoktól, hosszútá-
von az energiakiadások csökkenése miatt megtérülnek. Ezen cikk 

célja, hogy bemutassa a ma ismert leghatékonyabb (nanotechno-
lógiás) szigetelőanyagok alkalmazását egy egyszerű 25 cm tömör 
tégla falazaton. A cikk szemlélteti, hogy hogyan változik a falazatok 
kezdeti késleltetése és ellenállása, továbbá foglalkozik a fal menti 
hőátadási tényezőkkel is. A mérési eredményekből effektív hőveze-
tési tényezőket határoz meg. [1-6]

Az anyagok bemutatása

Aerogél
A szilika aerogél egy sziliciumdioxid-alapú anyag, szilíciumatomok 
laza, dendritikus hálózata. Gyártása során a szilika-alkogélből óva-
tosan eltávolítják a folyadékot, helyét levegővel töltik ki, s így kap-
ják meg a 99,8% levegőt tartalmazó végterméket. Néhány aerogél 
tömege kb. 0,01 g köbcentiméterenként. Az aerogél hőszigetelő 
paplan egy olyan flexibilis kompozit anyag, amely tulajdonképpen 
üvegszál térhálóba ágyazott aerogél. Teljességgel ártalmatlan jel-
lemzői miatt biztonsággal alkalmazható az élet számos területén. 
Valamelyest összenyomható és plasztikus, így jól illeszthető bárho-
vá anélkül, hogy veszítene szakítószilárdságából és rugalmasságá-
ból. Különböző hőmérsékleti tartományokra optimalizált összetétel-
ben, tűzgátló kivitelben, különböző vastagságban (2, 5, 6, 10 mm) is 
kapható. A szilika részecskék között kicsik az érintkezési felületek. 
A nanopórusok üregei kisebbek, mint a bennük levő gázmoleku-
lák szabad ütközéshez szükséges út hossza. A gázmolekulák az 
üreg falaival ütköznek, ezért minimális a konvekciós hőáramlás.  
A nanopórusok mérete kisebb, mint az infravörös hősugarak hul-
lámhossza, ezért a felülete a hősugarak nagy részét visszaveri és 
szétszórja. A különböző gyártmányok különböző hővezetési ténye-
zővel rendelkeznek, de átlagosan ezen értékek kisebbek, mint a 
levegő hővezetési tényezője, szemben a műanyag habokéval. [7-9]

Vákuum-kerámia hőszigetelő festékanyag
A vákuum-kerámia hőszigetelő bevonatok 10-50 mikrométeres 
nagyságrendű, belül lyukas vákuumizált kerámiagolyókat tartal-
maznak, melyeket magas (1500 °C) hőmérsékleten megolvasztott 
üvegből nyernek gáznyomás alatt. Lehűlés közben, ahogy a nyo-
más megszűnik, a kerámiagolyókban vákuum alakul ki, úgyhogy az 
anyag a golyók belsejéből a felületre diffundál ki. A golyókat külön-
böző adalékanyagot tartalmazó (legfőképpen akril) festékmasszába 
keverik. Az összekevert masszát ecsettel vagy festékporlasztóval 
hordják fel a felületre. [10]

Szilárdtestek hővezetése

Hővezetés dielektrikumban
A homogén szilárdtestek λ hővezetési tényezője egyszerűen meg-
állapítható, annak az egyensúlyi hőáramnak a mérése útján, amely 
mintában dT/dx hőmérséklet gradiens hatására folyik:

       (1)
 

x
Tq
∂
∂

= λ
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ahol Q termikus energiaáram (az egységnyi keresztmetszeten az 
időegység alatt átáramlott energia). A hővezető-képességet de-
finiáló (1) egyenlet alakjából következik, hogy a termikus energia 
terjedése sztochasztikus folyamat. Az energia nem egyszerűen a 
minta egyik végén belép és egyenes pályán halad a másik végéig, 
hanem diffundál a mintán keresztül, miközben gyakori ütközéseket 
szenved. Ha az energia eltérítés nélkül egyenesen haladna a min-
tán keresztül, akkor a hőáramot megadó kifejezés nem függne a 
hőmérséklet-gradienstől, hanem csak a minta két vége közötti ∆T 
hőmérsékletkülönbségtől (minta hosszától függetlenül). A vezetési 
folyamat véletlenszerű természete követeli meg a hőáram kifeje-
zésében a hőmérséklet-gradienst. A kinetikus gázelmélet alapján 
– bizonyos közelítésben – a hővezető-képességre a következő ki-
fejezés adódik:
 
       (2)

ahol C az egységnyi térfogatra eső fajhő, u a részecske átlagse-
bessége és Λ a részecske közepes szabad úthossza két ütközés 
között. Ezt az összefüggést először Debye alkalmazta szilárd die-
lektrikumok hővezető-képességének leírására, ahol C a rácsrezgé-
sek- vagy fononoktól származó fajhő, u hang terjedési sebbessége 
és Λ a fononok közepes szabad úthossza (szilárd kristályok-
ban ez kb 10-8-10-9 m nagyságrendbe esik). A fonon Λ közepes 
szabadúthosszát főleg két folyamat, a geometria szórás és más 
fononokon bekövetkező szórás szabja meg. Ha az atomok közöt-
ti erők tisztán harmonikusak lennének, akkor a különböző fononok 
között ütközés nem volna, vagyis ekkor a közepes szabad úthosz-
szat kizárólag a kristály határfelületén, valamint a rácshibákon való 
szóródás korlátozná. Vannak bizonyos esetek, amikor ezek a hatá-
sok döntőek. [11]

Az effektív hővezetési tényező
A fent említett elméletet kiterjesztve tömb (középméretű ~ 10-1-10-3 
m nagyságrendű) anyagokra (normál hőszigetelő táblák), már nem 
beszélhetünk homogén mintákról, így a hővezetés is teljesen más-
hogy történik. Alapvető tény, hogy egy porózus (gáztöltésű) cellás 
hőszigetelő anyagban a hőterjedés négy részre osztódik: a gáz hő-
vezetése (λv,g), a hősugárzás (λs), a vezetés a szilárdtesten keresz-
tül (λv,sz) illetve a gáz konvekciója (λk) (ha van elég tér, de általában 
nincs és így ez a tag nulla),

λeff = λv,sz + λv,g + λes + λk     (3)

ahol λeff az egész tömbi anyagra jellemező effektív hővezeté-
si tényező, amely mérhető laboratóriumi körülmények között 
(hőárammérős, kalibrált kamra, doboz módszer stb.)

Effektív hővezetési tényező a vákuumkerámia 
szigetelőanyagoknál
A cellaméret csökkentésével (δ < 1 mm) a gáz konvekciós részét 
lehet minimalizálni, elhanyagolni. Vákuum cellákat tartalmazó hő-
szigetelő anyagoknál ez a konvekciós tag és a gáz vezetése tényle-
gesen nulla, tehát csak a szilárdtesten belüli vezetés és a hősugár-
zás marad, ami viszont egy tömb anyagnál jelentős. A fent említett 
módon, mivel a hőterjedés nem lineáris, hanem véletlenszerű, a hő 
mindig azon az úton fog haladni előre (a hidegebb oldal felé), ahol 
neki a legkönnyebb átjutni (lásd 1 ábra). Az egyszerű, de beszédes 
1. ábrán láthatók azok a fontos hőterjedési folyamatok, amelyek a 

festékanyagba kevert vákuumkerámia szigetelőanyagban történ-
nek. A rajz segítségével értelmezhető a hő lassú, hullámszerű ter-
jedése a gömbök belsejében, a vezetés a vákuumgömb falában, a 
rendkívül gyors hődiffúzió a festékanyagon keresztül, illetve a refle-
xió a vákuumgolyó felületéről. Ezen közlemény nem hivatott feltárni 
azon törvényszerűségeket, melyek kifejezetten a vákuum gömbö-
kön keresztüli hőterjedésre és azok kiváló hőszigetelő-képességé-
re vonatkozik. Ebben a cikkben egy tetszőlegesen választott (nem 
nevesített) 5 mm vastag vákuumkerámia golyókat tartalmazó hőszi-
getelő festékanyaggal, mint egy egybefüggő hőszigetelő réteggel 
foglalkozunk.

Laboratóriumi körülmények között az úgynevezett maganyag (egy 
vákuumkerámia gömb) hővezetési tényezőjének a mérése nehéz-
kes, mert mindig csak az effektív (az egész szigetelő réteg) hőve-
zetési tényezőről fogunk információt kapni. Mivel a kötőanyag (akril, 
festék sztirol stb.) és a vákuumgolyó hővezetési tényezője között 
(átlagos szabad úthossz) nagyságrendi (akár több is) különbség 
van, ha a festékanyag és a kerámiagömbök aránya nem megfele-
lő, azaz az effektív hővezetési tényezőben már a festékanyag ve-
zetéses hőterjedése dominál, akkor az elnyomja a vákuumgolyók 
nagyon jó hőreflektáló és hőszigetelő képességét. Tehát ezen anya-
goknál döntő a vákuumgolyók mérte, eloszlása, sűrűsége.

A diffúzió
A fenti gondolatsor egyszerűen a nanométeres nagyságrendbeli 
polikristályos anyagoknál jelenlevő, atomi diffúzióból ismert szem-
csehatár és térfogati diffúzióval magyarázható. Egy kristályos szi-
lárdtestben az egyes rácshelyek periodikus struktúrát alkotnak. 
Ezek a helyek az atomokra nézve a legkisebb potenciális energiájú 
pozíciók. Az atomok egyik helyről a másikra ugrással tudnak átmen-
ni bizonyos feltételek teljesülése esetén. Az atom és a kristály faj-
tájától és természetétől függően különböző ugrási mechanizmusok 
lehetségesek.

A diffúzió egyik fajtája a koncentráció-különbség hatására bekö-
vetkező atommozgás (Fick I, II törvényei alapján). 

       (4)

1. ábra. Hőterjedés a vákuumkerámiás 
hőszigetelőfestékanyagon keresztül

 
Λ××= uC

3
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       (5)

ahol J a diffúziós fluxus, DA a diffúziós együttható, és grad (c) a 
koncentráció gradiens, t az idő. A hővezetési egyenleteket ugyan-
így felírva kapjuk, a (6)-os és (7)-es egyenletek, amelyek már közel 
állnak az (1) egyenlethez. 

       (6)

       (7)

itt q a hő fluxusa, DT a hődiffúziós együttható, és grad (T) a 
hőmérséklet gradiens. Ennek megfelelően lehet összekapcsolni az 
atomi diffúziót a hődiffúzióval.

       (8)

ebben a képletben a ρ az anyag sűrűsége, cp pedig a fajhő.
A mikroelektronikában használt fémes vékonyréteg filmek álta-

lában polikristályos szerkezetűek. A kristályszemcséket elválasztó 
határok mentén az áramló atomok gyorsan tudnak haladni. Ez azért 
történhet meg, mert a szemcsékben végbemenő mozgás aktiválási 
energiája nagyobb, mint a határok menti atomtranszporté. Tehát, 
diffúziós szempontból itt az is érdekes, hogy az atomok mozgé-
konysága (D diffúziós együtthatója) több nagyságrenddel különbö-
zik a szemcsék belsejében, illetve a határokban. Minthogy az ato-
mok vándorlásához kristályhibák (leggyakrabban üres rácshelyek) 
szükségesek, D nyilván a határokban a nagyobb. [12-15] 

Ezzel értelmezhető, hogy a festékanyag, a vákuumgömbök kö-
rül, mint szemcsehatár viselkedik, ahol sokkal könnyebben megy 
a hő.
 

Effektív hővezetési tényező az aerogél hőszigetelő paplannál
A fentiek szerint az aerogél hőszigetelő paplan egy olyan flexibi-
lis kompozit anyag. A szilica-aerogél is extrém kicsi hővezetési 
tényezővel és remek hővisszaverő képességgel rendelkezik, a 
nanoporózus SiO2 hálózatának köszönhetően, hasonlóan a fenti 
említett vákuum-kerámia festékhez. Ez a jó hőszigetelő-képesség 
részben az anyagon (aerogél) belüli szabad úthossznak köszönhe-
tő. A tábla effektív hővezetési tényezője is a (3)-as egyenlettel ad-
ható meg, csak itt különösen nagy szerepe van a szálfinomságnak, 
a száliránynak és a szálak érintkezésének. Éppen ez a másik része 
az aerogél remek hőszigetelő képességének, mert a szálak telje-
sen véletlenszerűen helyezkednek el és hoznak létre nano-cellákat, 
nagy belső felülettel. A paplanok porozitása 99% körüli.

Elméleti szilárdtest fizikai számítások alapján mind egy 
aerogélnek, mind egy vákuumkerámia gömbnek a hővezetési té-
nyezője 0,001-0,002 W/mK tartományba esik.

Effektív hővezetési tényező vizsgálata kalibrált 
kamra módszerre
A Debreceni Egyetem Műszaki Kar Épületfizikai laboratóriumában 
rendelkezésre áll egy mérési módszer, mely lehetővé teszi falaza-
tok hőellenállását analizálni állandósult állapotban. A vizsgálatok 
az MSZ EN ISO 8990 „Hőszigetelés. Hőátbocsátási tulajdonságok 
meghatározása állandósult állapotban; Kalibrált kamra segédkamra 
előírás figyelembevételével hajthatók végre. Mivel a hőszigetelő tu-
lajdonságokkal rendelkező bevonat önmagában nem áll meg, olyan 
falazatra volt szükséges felvinni, melynek az eredeti hővezetési 
ellenállását ismertük. 25 cm-es téglákból készült mindkét oldalán  
1,5 cm vakolattal rendelkező 1,2×1,2 m2 falazaton végezzük a mé-
réseket. A mérési módszer leírása részletesen megtalálható korábbi 
közleményeinkben. [6, 15, 16]

Ha mérjük egy falazat hideg és meleg felületén a hőmérsékletet, 
illetve a levegő hőmérsékletét, melyek a meleg oldal fűtésével és a 
hideg oldal hűtésével jönnek létre, akkor a hőmérséklet különbsé-
geket könnyen meg tudom határozni, az állapot állandósulása után 
(∆Tfal

CC, ∆Tlev
CC)). Továbbá ha regisztráljuk a meleg oldalon bevitt 

fűtési teljesítményt (PCC) és az állapot állandósulásától eltelt időt, ak-
kor a hő fluxus segítségével (ΦCC), illetve a falfelülettel (ACC=1,44 m2) 
a fal ellenállása kiszámolható a felületi hőátadási tényezők nélkül.

       (9)

Ha a felületi hőátadási tényezőket is számítani szeretnénk, akkor a 
következő egyenletekre van szükségünk.

       (10)

itt Rlev a teljes hőátbocsátási ellenállás és az értékét az alábbi 
egyenlet szerint is megkaphatjuk.

       (11)

       (12)

       (13)
      

      (14)

ahol αis
CC, αes

CC és αis,es
CC rendre a belső-, külsőfelületi és a mi 

esetünkben számítható közös felületi hőátadási együtthatók. Azért 
számítható csak, ez, mert a levegőt mindkét oldalán terelőlappal 
és ventilátorral keverjük. Ha ismerjük egy alapfalazat hőátbocsátási 
ellenállását, a mi esetünkben egy 25 cm-es téglafal, mindkét olda-
lán hagyományos (1,5 cm) vakolattal, illetve ezen falazat ellenállá-
sát, úgy ha egy ismert vastagságú (d) szigetelőanyaggal bevonjuk, 
akkor a szigetelőanyag effektív hővezetési tényezője a következő 
képlettel meghatározható, ahol RCC lehet a felületi vagy léghőmér-
sékletből számított ellenállás egyaránt:
       

(15)

Eredmények
A falazatok ellenállásának vizsgálata
A vizsgálatok során először egy 5 mm vastag vákuumkerámia 
tartalmú hőszigetelő festékkel, majd annak eltávolítása után  

2. ábra. Atomi diffúziós formák [14]
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1,3 cm vastag aerogél hőszigetelő paplannal vontam be a vako-
lattal ellátott téglafalazatot. Az eredményeket az 1. táblázatban 
mutatom be.

Látható a táblázatból, hogy mind a falon, mind a „levegőben” mért 
hőátbocsátási ellenállásokat, az azokból számítható effektív hőveze-
tési- és a felületi hőátadási tényezőket vizsgáltam. Az eredmények-
hez a legkisebb négyzetek módszerét felhasználva hibaterjedést is 
becsültem. A végértékek azt mutatják, hogy a legnagyobb ellenállást 
az aerogéllel bevont falazat mutatja, továbbá ehhez az anyaghoz 
tartozik a legkisebb effektív hővezetési tényező (0,025 W/mK) is.  
A kerámiatartalmú festék-szigetelőanyag effektív hővezetési ténye-
zőjére 0,03 W/mK adódik. Érdekes, hogy ezen értékek elmaradnak a 
gyártó által közölt (névleges) értékektől (az aerogél esetében némi-
leg 0,013-0,02 W/mK, a kerámiaszigetelő esetében viszont jócskán, 
egy nagyságrendi különbséggel). A különböző falazatok esetén az 
ellenállásokból, meghatároztam a felületi hőátadási tényezőket is. 
Itt annyi megkötést alkalmaztam, hogy külső (szabványok szerint  
24 W/m2K), illetve belső (szabványok szerint 8 W/m2K) felületi ténye-
zők helyett, egy közös „alfát” (6 W/m2K) vettem alapul. A mérések 
alapján a sima téglafal esetében ez a közös felületi hőátadási ténye-
ző 6,11-re, az aerogéllel szigetelt falra 5,85-re, míg a kerámiaszige-
telésnél 5,31 W/m2K-re adódik. 

A falazatok kezdeti késleltetésének vizsgálata
A kalibrált kamra módszer tökéletes lehetőséget nyújt a falazatok 
kezdeti késleltetésének a vizsgálatára is. Kezdeti késleltetésen, azt 
az időt értjük, amíg a falszerkezet külső, illetve belső felületén be 
nem áll a hőmérséklet egyensúly. Ezen elv részletesen bemutatás-
ra került egy korábbi publikációban. [16]

Ha az eltelt idő függvényében vizsgálom a belső (meleg olda-
li) felületi hőmérsékletet (lásd 3. ábra), akkor azt tapasztalom, 
hogy a hőmérséklet hiba függvény/hibafüggvény komplemen-
ter (erf/erfc) jelleget vesz fel. Itt a könnyebb összehasonlítható-
ság miatt a hőfokokat 1-re normáltam. Egy lineárissal illesztve 
a hőmérséklet-függvények kezdeti szakaszát, illetve egy má-
sikkal az állandósult hőfokot, és ezek metszéspontját levetítve 
az x (a mi esetünkben az idő) tengelyre, akkor egy kezdeti kés-
leltetésnek megfelelő időértéket kapunk. Ez a hagyományos 
késleltetéssel szemben, ami a periodikus hőmérséklet-függvé-
nyek amplitúdójának hányadosa a védett, illetve támadott ol-
dalon, annyival ad másabb információt, hogy ez inkább a kez-
deti reflexiós (hővisszaverő) ellenállással van összefüggésben, 

mielőtt még a hő-tömeg elkezdene „dolgozni”. Ezen durva becslés 
alapján a téglafal kezdeti késleltetése 12 órára, a kerámiával bevont 
falra 15,5 míg az aerogéllel ellátott fal kezdeti retardációs (vissza-
tartó) ideje 17 órára adódik.

Összefoglalás
Az épületek hőszigetelése (nemcsak utólagosan) napjainkban 
rendkívül fontos. Ahhoz, hogy megfelelően tudjuk tervezni az épü-
letburkot, az építő és szigetelőanyagok hőtechnikai paraméterének 
pontos ismerete elengedhetetlen. Sokszor kizárólag a gyártó által 
megadott, úgynevezett névleges értékek vannak csak birtokunk-
ban, melyek egyfajta mérési körülmény alapján és mérőeszközzel 
voltak meghatározva. Mivel a hőtechnikai paraméterek sokszor „kö-
rülmény” (hőmérséklet, nedvességtartalom) függők, ezért a pontos 
tervezéshez a további laboratóriumi vizsgálatok rendkívül fontosak. 
Ezeket a hőtechnikai vizsgálatokat nemcsak az egyes anyagokra, 
hanem a belőlük épített szerkezetekre is ki kell terjeszteni.

Ebben a cikkben bemutattam, hogy a Debreceni Egyetem Mű-
szaki Kar, Épületfizikai Laboratóriumában a falazatok és a beépített 
szigetelőanyagok vizsgálata hogyan történik. Kettő, napjainkban 
leginkább elterjedni látszó nanotechnológiás módszerrel előállított 
szigetelőréteget vizsgáltam (aerogél, vákuum-kerámia hőszigetelő-
festék), téglafalazatra felhordva. A közlemény elméleti modellt mutat 
be a hőterjedésre e szigetelőanyagokon keresztül szilárdtest fizikai 
egyenletei alapján. Párhuzamot vontam az atomok és a hő diffúzi-
ója (terjedése) között, melyek alapján az effektív hővezetési ténye-
ző jól értelmezhető, nanométeres szinten. Vizsgáltam a falazatok 
hővezetési ellenállását, azok kezdeti késleltetési idejét, valamint a 

3. ábra. A falaztok kezdeti késleltetése

Falfelület [m2] 1,44 d [m]= 0,013 d [m]= 0,005

Tégla Hiba 
(+-%)

Aero-
gél

Hiba 
(+-%) Kerámia Hiba 

(+-%)

Teljesítmény [W] 94,02 − 68,68 − 59,28 −

Fluxus [W/m2] 65,29 − 34,00 − 41,17 −

Falhőmérsékleti 
különbség 28,15 1 32,28 − 23,84 −

Levegőhőmérsékleti 
különbség 38,83 1,5 37,95 0,1 31,59 0,2

Fal felületi ellenállás 
[m2K/W] 0,43 1 0,95 1,80 0,57 1,60

Fal ellenállás a 
levegővel [m2K/W] 0,59 1,5 1,12 1,50 0,76 1,49

Felületi ellenállás 
[m2K/W] 0,16 1,25 0,17 1,65 0,18 1,70

Effektív hővezetési 
tényező a fal 
felületből [W/mK]

0,0251 2,06 0,033 2,00

Effektív hővezetési 
tényező a levegővel 
[W/mK]

0,0249 2,12 0,029 2,30

Effektív hővezetési 
tényező átlag [W/mK] 0,025 2,09 0,031 1,80

alfák [W/m2K] αis,es 6,11 5,85 5,31

Ris,es (1/24+1/8)
[m2K/W] 0,16667

αis,es [W/m2K] 6

1. táblázat. A mérési eredmények
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rétegek effektív hővezetési tényezőjét is. Az megállapítható, hogy a 
hőátadási tényezők között nagy különbség nem adódik. Továbbá a 
mérési eredmények azt mutatják, hogy a gyártók által közölt névle-
ges értékek és a beépítés utáni értékek között különbség várható. 
Ez természetesen adódhat abból is, hogy a paraméterek meghatá-
rozása eltérő berendezésekkel, eltérő körülmények között történik.

Köszönetnyilvánítás
A publikáció elkészítését és a kutatásokat a Magyar Tudományos 
Akadémia Bolyai János Kutatási Ösztöndíja támogatta.
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XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 2017.
A szakmai és nemzetközi fórumokkal együttműködve megkezdtük 
a XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum előkészítését, 
melyre ezúttal Esztergomban a Bellevue Hotelben kerül sor 2017. 
március 7-9 között. A konferenciát közvetlenül követi március 10-
én a 2. Sahara Tudós Csúcstalálkozó (Sahara Scientists Summit), 
melynek témája a globális folyamatokba történő bekapcsolódás 
magyar tudás-, és szolgáltatás exporttal. 

Esztergom és a Bellevue Hotel melletti döntésünket a város és 
a táj szépsége mellett nagyban segítette, hogy a Bellevue Hotel 
olyan új környezetbarát technológiákat helyezett üzembe, ame-
lyek a környezettudatosság fontos szerepét tükrözik a vállalkozás 
életében.

A XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumon a partne-
reinktől beérkezett javaslatok alapján 2017-ben is újabb érdekes 
témákat tűzünk napirendre és ezek között ún. „fókuszpontokat” 
alakítunk ki. Erősebb lesz a nemzetközi részvétel és kiemelt he-
lyet kap az EU, az Arab Emirátusok és Afrika.

Megmarad a három nap fő tagoltsága, azaz nemzetközi és 
szakhatósági előadásokkal indulunk, majd az innovációs és 
startup blokkal folytatjuk. Ezt követően pedig, változik a már meg-
szokott sorrend és az első nagy kihívást jelentő „fókuszpont”: a 
nukleáris energia termelés globális szerepe a fenntarthatóság-
ban, különös tekintettel a tengervíz sótalanításra és Paks II. 

versenyképessége a távhőszolgáltatásba történő bekapcsoló-
dással.

A gázkörkép az LNG piac aktualitásaival indul, tekintettel 
arra, hogy az Amerikai Egyesült Államok megkezdte a cseppfo-
lyós földgáz európai szállítását. Mit tesz, mit tehet a Gazprom, 
és hogyan befolyásolja mindez a magyar gazdaságot? Mekko-
ra lehetőségek vannak a CNGLNG közép-európai piacában és 
bekapcsolódik-e végre a hazai biogáz termelés ebbe az új piaci 
szegmensbe? 

A villamosenergia-termelés, az áramtárolás és a hatékony 
kiszabályozás „jó gyakorlatát” is bemutatjuk a konferencián, a 
norvég, a szlovák tapasztalatokat elemezve és egy új magyar 
szabadalmat bemutatva. Szándékaink szerint ismét foglalkozunk 
az elektromos autóval és több autógyár modelljeit is tesztelhetik 
majd vendégeink. Ugyancsak „fókuszpontba” kerül: az informáci-
ós és kommunikációs technológia (ICT), amelynek fejlődése 
és sokrétű alkalmazása alapvetően meghatározza mindenna-
pi életünket.

További információk:
Nagy Tünde
Mobil: 06 70 946 3954
E-mail: titkarsag@sunwo.eu
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É P Ü L E T E N E R G E T I K A

Különböző éghajlati viszonyoknak kitett épületek fűtési 
energiafelhasználásának csökkentése hőszigeteléssel 

Szodrai Ferenc
okl. létesítménymérnök; fszodrai@eng.unideb.hu  

Lakatos Ákos 
okl. létesítménymérnök; alakatos@eng.unideb.hu  

Ebben a cikkben be szeretnénk mutatni, hogy Magyarország 
és vele két szomszédos ország (Románia és Horvátország) 
fővárosainak éghajlati adatai mennyire befolyásolják ugyan-
azon épület fűtési energiaszükségletét, amellett, hogy a külső 
homlokzatát még nedvesség (magas párataralom, csapóeső) 
is terheli. A vizsgálatainkat egy hipotetikus, szokványos para-
méterekkel rendelkező lapostetős családi házon végeztük el. 
Két különböző expandált polisztirol (EPS 30, grafitos EPS) és 
egy kőzetgyapot szigetelőanyagot vizsgáltunk és alkalmaztunk 
az épület hőtechnikai paraméterének javítására. A gondolatkí-
sérlet elvégzéséhez, ami a számítások és a szimulációk alapját 
képezi, a szigetelőanyagokat kisméretű tömör tégla falazatra 
„vittük fel”. A szimulációkat a Casanova energetikai szimuláci-
ós szoftverrel hajtottuk végre.

*
In this article, we would like to present the degree of the influ-
ence of the climate in the heating energy demand of a building 
in the capitals of Hungary and in two other neighbouring coun-
tries (Croatia and Romania), if the frontage is exposed to water. 
Our investigations were based upon a basic flat roofed family 
house. Two different types of expanded polystyrene (EPS 30, 
graphite-doped EPS) insulation materials, moreover a mineral 
wool slab were used to optimize the thermal properties of the 
building. As the base of our analyses brick wall with 38 cm 
thickness was used as an external wall. The simulations were 
carried out by using the Casanova simulation software.

* * *

Napjainkban rendkívül fontossá vált az épületek fűtési energiaigé-
nyének és a CO2 kibocsátásának a csökkentése. Ezeket a célo-
kat könnyen el tudjuk érni az épületek hőszigetelésével. Az épület 
„termikus becsomagolásával” nemcsak az épület fűtési energiafel-
használását csökkenthetjük, hanem rövidítjük is a fűtési idényt. Az 
épületeknél utólagos hőszigeteléssel nem csak a síkfelületek hő-
átadása csökken, hanem a hőhidak hatása is (szerkezeti csatla-
kozások elemeknél, ablakkereteknél, falsarkoknál stb.) jelentősen 
mérséklődik. Az építmény típusától függően nagymértékben csök-
kenthető az épület hővesztesége. Különböző épületek vizsgálatá-
nál kimutatták, hogy utólagos hőszigetelés alkalmazásával kb. akár 
40% megtakarítás is elérhető lenne, amelynek több mint a fele a 
hőhidaknál fellépő veszteségek csökkenéséből ered. Az utólagos 
szigetelés másik hatása a rövidebbé váló fűtési időszak, amely to-
vább növeli az energia-megtakarítás lehetőségét. Ahhoz, hogy az 
épületet precízen tudjuk megtervezni, célszerű energiahatékony-
sággal kapcsolatos számításokat és szimulációkat előzetesen el-
végezni. Ha ezeket laboratóriumi mérésekkel is kiegészítjük és az 
eredményeket a számításokhoz és szimulációkhoz, bemeneti (in-
put) adatként használjuk, akkor a döntéshozatal leegyszerűsödik, a 

tervezési folyamatot gyorsítani tudjuk és vele egyidejűleg az épület 
paramétereit, élettartamát javítjuk. [1-5]

A nedvesség hatása az épületszerkezetre
A nedvesség az épületszerkezetbe több módon is bejuthat. A víz az 
építőanyagok kivitelezéshez való előkészítésnél rendszerint nagy 
szerepet játszik: legtöbbször alapanyagként jelenhet meg, de egyes 
anyagoknál valamilyen kémiai folyamat során is termelődhet. Mivel 
az utóbbinál a technológia számára is fölösleges víz termelődik, ezt 
valahogyan el kell távolítani az építőanyagokból.

A nedvesség bejuthat meteorológiai jelenségek által is a szerke-
zetbe. A nedvességterhelés valamilyen csapadék formájában lép-
het fel, és főként a héjazatot terheli. Figyelemmel arra, hogy ilyen 
behatások gyakran érik ezeket a szerkezetek, fokozottan ügyelni 
kell a vízzárásra, hogy a csapadék ne jusson be az épület szerkeze-
tébe, ahol többféle hatást fejthet ki. Amikor a csapadék szélhatással 
párosul, akkor a csapóeső a homlokzatra nedvességterhelésként 
hat.

A vizsgált épület
Az energetikai vizsgálatokat egy családi házra vonatkozóan végez-
tük el. A homlokzat mind a négy oldalán egy azonos méretű üvege-
zett fakeretes ablak található, egyenként 3,2 m2 területűek és ket-
tős üvegezésűek. A keretezés a teljes ablakfelület 20%-át teszi ki.  
A bejárati ajtó 2,1 m2 területű. A vizsgált épület egyszintes, négyzet 
alapú és a homlokzatai a fő égtájak felé irányulnak. Az épület nettó 
fűtött alapterülete 100 m2, a belmagassága 2,7 m. Fontos megje-
gyezni, hogy a szimulációk könnyebb elvégzéséért az épületet egy-
zónásnak tekintjük, miszerint az épület nem tartalmaz külön fűtött 
tereket, szobákat. Ez a valóságban nehezen lenne kivitelezhető a 
szobák különböző funkciói miatt, habár ma már az összevont terek 
(nappali+étkező+konyha) alkalmazása a családi házak tervezésé-
nél és kivitelezésénél egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Az épületet 
tekinthetjük úgy, hogy a belső tevékenységek közben többnyire a 
nyitott belső ajtók egy légteret generálnak, így mégis csak egyzó-
násnak tekinthető az épület. Az épület hőforrása egy kondenzációs 
kazán, mely 70/50 °C-os hőfoklépcsővel működik. A hőleadók pedig 
falra helyezett radiátorok, melyek mindegyike termosztatikus sze-
leppel van ellátva 1K-es szabályozási fokkal.

A cikkben az épület 48 cm vastag külső hőszigetelt falszerkeze-
tén keresztüli épületenergetikai mennyiségek változását vizsgáltuk. 
A hőszigetelt falszerkezetben a kisméretű tégla falazatnak elsődle-
ges és legfontosabb szerepe a teherhordás biztosítása. Másik funk-
ciója a védelem a külső környezeti hatásokkal szemben. A falazatot 
a vizsgálat kedvéért a három legnépszerűbb, homlokzatoknál al-
kalmazott hőszigeteléssel (EPS 30, grafitos EPS és kőzetgyapotot) 
látjuk el, 10 cm vastagságban. Az expandált polisztirol (EPS 30) 
közkedvelt anyag, mert habár a hőszigetelő képessége nem a leg-
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jobb, de az ára megfizethető. Az expandált polisztirol hőszigetelő 
lemezek egy másik változata a szürke, úgynevezett grafitos EPS. 
Ezen lemezek előállításakor a polisztirol gyöngyökhöz grafit szem-
cséket kevernek, javítva ezzel az anyag hővisszaverő képességét. 
Ezeket a nyílt cellás, habosított anyagokat főként homlokzati szige-
telésként használjuk. Ennek fő okai a kis nyomószilárdságuk, ala-
csony lépésállóság és rossz ellenállásuk a nedvességgel szemben. 
[1-7] Bizonyos esetekben a padlóknál 1-2 cm vastagon alkalmaz-
hatóak, mivel ennél a méretnél az összenyomódás még minimális. 
A kőzetgyapotot szintén homlokzati hőszigetelésként alkalmazzuk, 
de előszeretettel használják födémek, padlások hőszigetelésénél, 
mivel a szálas szerkezet miatt könnyen behelyezhető a gerendák 
közé. Továbbá ezek hő és tűzállósága is kiemelkedő.

Mérések és módszerek
A számítások egyszerűsítéséhez a következő peremfeltételeket 
alkalmaztuk. A homlokzatnál a külső és belső vakolat hőtechnikai 
tulajdonságaival nem számoltunk. Bár vakolatok alkalmazása szük-
séges a fal mindkét oldalán, energetikai szempontból ennek nem 
kívánjuk a hatását megvizsgálni, a vakolatot a hőtechnikai számítá-
sokból kihagytuk. A felületi hőátadási tényezőket szintén állandónak 
adtuk meg a külső felületre 24 W/m2K-t (he), míg a belső felületre  
8 W/m2K-t (hi) vettünk alapul a számításokhoz.

Feltesszük továbbá, hogy a nedvességterhelés a vizsgálatunk-
ban csak az épület homlokzatát éri. Az épület alapzatát jó talajned-
vesség elleni és páravédelemmel ellátott XPS (extrudált polisztirol) 
hőszigeteléssel zártuk el, ami remek lépésállóságot is biztosít. Zárt 
celláinak köszönhetően a nedvesség hatására nem változó hőveze-
tési tényezővel rendelkezik. [5-8] Hasonlóképpen jártunk el a födém 
esetében is, mert itt is rendkívül fontos a nedvesség teljes mértékű 
távoltartása.

A számításainkhoz a felhasznált építőanyag (kisméretű tömör 
tégla) tulajdonságait előzetesen megmértük, és arra a következte-
tésre jutottunk, hogy nedvesség hatására a hővezetési tényezője 
elhanyagolható kis mértékben változik. Így ezt az értéket állandó-
nak tekintettük. A hővezetési tényezőket Holometrix lamda 2000 
készülékkel vizsgáltuk, teljesen száraz és nedves állapotban is.  
A minták nedvesítését Climacell 111 típusú nedvesítő kamra segít-
ségével végeztük, a Venticell 111 típusú szárítókamrában tömegál-
landóságig történő szikkasztás után. Az anyagokat 4, 8, 12, 16 és 
20 órán át tettük ki 90%-os páratartalomnak, majd egy milligramm 
pontosságú mérleggel megállapítottuk a nedvességfelvétel mérté-
két, mely a nedvesítés és szárítás utáni tömegek változásával van 
kapcsolatban. A vizsgált anyagokra vonatkozó mérései eredménye-
ket az 1. táblázatban foglaltuk össze.

Látható hogy az értékek a nedvességterhelés függvényében 
változtak. A számításokhoz a tömör tégla hővezetési tényező érté-

két is megmértük. Viszont ez az érték a nedvességterheléssel olyan 
függvényben változott mely nem követ tendenciát. Ezért a mért ér-
tékek átlagát tekintettük mérvadónak. Így 0,3777 W/mK állandó ér-
tékkel vettük figyelembe.

A számítási módszerek
Ezeket a mérési eredményeket a számításoknál input adat-
ként használtuk fel, hogy korrekt értékkel tudjuk a külső falazat 
hőátbocsátási tényezőjét (U-érték) megadni:
        
      (1)

ahol:
he és hi a külső és belső hőátadási tényező (W/m2K)
di a szerkezet vastagsága (m)
λj a szerkezet hővezetési tényezője adott nedvesítés mellett (W/mK)

A helyi hőmérsékleti és napsugárzási adottságok hatása 
az energetikai jellemzőkre
A fűtési energiaigényt nagyban befolyásolja a belső környezet ál-
lapota; Mi a vizsgálatainknál egy teljesen átlagos belső állapotot 
feltételezve, 293 K hőmérsékletet tartottunk, továbbá az emberi 
tevékenységből származó hőt pedig 2,9 W/m2-nek vettük fel. A filt-
rációból származó légcserére pedig 1 1/h-t alkalmaztunk. Megem-
lítendő, hogy az épület nem rendelkezik mesterséges szellőzéssel.
A fűtési energiaigényt nagyban befolyásolják a helyi klimatikus 
adottságok is. A különböző klíma zónák más mértékben igényelnek 
fűtési energiát. A mi esetünkben három közép-európai ország fővá-
rosát választottunk ki: Magyarország (Budapest), Románia (Buka-
rest) és Horvátországét (Zágráb). Melyek bár földrajzilag viszonylag 
közel helyezkednek el egymáshoz, mégis különbözik az éghajlatuk. 
A változó klimatikus adatokat a szimulációs szoftver biztosította 
számunkra.

Az alkalmazott szoftver
A számításokat Casanova energetikai szimulációs programmal ké-
szítettük el, melynek lényege, hogy a számításokhoz szükséges 
paramétereket megadva ki tudja számolni a kívánt az éves energia-
értékeket (szoláris nyereségek, primer energiaigény, fűtési energia 
szükséglet, éves transzmissziós energia veszteség, éves belső 
nyereségek). Esetünkben az előbb általunk említett épületre vo-
natkozó külső és belső adatokat vittük be előzetesen a szoftverbe, 
ami grafikusan megadta az éves primer energiaigényt, az éves fű-
tési energiaigényt valamint az éves transzmissziós veszteségeket.  
E három paramétert tartjuk az épületre vonatkozó legfontosabb 
épületenergetikai jellemzőnek. [8-11]

Nedvesítési 
idő (h)

Grafitos EPS 
(λ,W/mK)

EPS 30 
(λ,W/mK)

Kőzetgyapot 
(λ,W/mK)

Kisméretű tömör tégla 
(λ,W/mK)

0 0,033 ± 0,00026 0,0454 ± 0,00049 0,0373 ± 0,00158 0,389 ± 0,02797

4 0,0355 ± 0,00045 0,0466 ± 0,00008 0,0419 ± 0,00068 0,314 ± 0,04019

8 0,0434 ± 0,00054 0,0450 ± 0,00011 0,0426 ± 0,00099 0,407 ± 0,07374

12 0,0438 ± 0,00054 0,0469 ± 0,00053 0,0436 ± 0,00329 0,434 ± 0,11104

16 0,0439 ± 0,00050 0,0488 ± 0,00021 0,0575 ± 0,00212 0,313 ± 0,0337

20 0,0439 ± 0,00066 0,0530 ± 0,00050 0,0910 ± 0,01729 0,404 ± 0,04917

1. táblázat. A vizsgált anyagok hővezetési tényezői a nedvesítési idő függvényében
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Az épületenergetikai jellemzők
a) Az éves transzmissziós veszteség megmutatja, hogy mennyi 

hőenergia távozik a szerkezeten át egy év alatt. Erre az épü-
let-energetikai jellemzőre van a nedvességnek a legnagyobb 
hatása.

b) Az éves fűtési energia ennél egy összetettebb jellemző, 
mely magába foglalja az épület összes hőveszteségét is. Az 
épületekben található fűtési rendszereknek ezt a hőenergia-
mennyiséget kell szolgáltatnia. 

c) A harmadik jellemző pedig az éves primer energiaigény. Ez 
a tényező az, ami ténylegesen megmutatja, hogy a fűtési 
rendszerbe mekkora mértékű energiát szükséges betáplálni, 
hogy képes legyen a kívánt igényeket fedezni.

A teljes számítási módszer a [8]-as referencia számmal megjelölt 
publikációban megtalálható.
 
Eredmények
A szimulációs számításokat három különböző diagramban ábrázol-
tuk, melyeknek jellege hasonló. Az x-tengelyen mindig a nedvesí-
tési idő, az y-tengelyen pedig az adott épületenergetikai jellemző 
van feltüntetetve. Az ábrákon egyenként láthatjuk, hogy adott hőszi-
getelés-típusnál milyen mértékben változnak a vizsgált épületener-
getikai mennyiségek, rendre a transzmissziós energiaveszteség, a 
fűtési, illetve a primer energiaigény a három vizsgált országban.

A 1. 2. és 3. diagramokból leolvashatjuk, hogy a magyarországi 
övezetben lépnek fel mindig a legmagasabb energiaigények, me-
lyek arra vezetnek, hogy a vizsgált városokhoz tartozó zónák kö-
zül Budapest klímája a leghidegebb. Bukarest és Zágráb esetében 
transzmissziós veszteségből látható, hogy az éghajlati adataik egy-
máshoz nagyon hasonlóak.

Az analízis elvégzése után láthatjuk, hogy az EPS 30 hőszigetelés 
alkalmazása esetén kapjuk a legkisebb növekedést a vizsgált ener-
giáknál. A diagramon is egy lapos tendenciát állapíthatunk meg, ha-
bár a görbék enyhe emelkedést mutatnak.

A fentiekkel szemben, a grafitos EPS alkalmazása esetén nyolc óra 
nedvesítés után ugrásszerű növekedést figyelhetünk meg az érté-
kekben. Ez a növekedés az anyag nyílt pórusos szerkezetéből, illet-
ve a grafit jó nedvességfelvevő tulajdonságából adódik, itt a vizsgált 
anyag a kezdeti időszakban nedvességgel telítődött, majd a további 
terhelés hatására csak kisebb mértékben vett fel csapadékot, ami 
a hőenergia-veszteséget eredményezte. A kőzetgyapotnál viszont 
teljesen más viselkedést tapasztaltunk.

A kőzetgyapotba, a szálas szerkezete miatt, könnyen behatol a 
nedvesség és ennek köszönhetően jelentősen növekszik az anyag hő-
vezetési tényezője is. Habár ez az anyag könnyen ki is szellőzik. A 3. 

1. ábra. EPS 30 hatása a transzmissziós veszteségre, fűtési és 
a primer energiaigényre 3. ábra. Kőzetgyapot hatása a transzmissziós veszteségre, 

fűtési és a primer energiaigényre

2. ábra. Grafitos EPS hatása a transzmissziós veszteségre, 
fűtési és a primer energiaigényre
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ábrán a kezdeti lineáris szakasz után, a görbék exponenciális jellege 
egyértelműen követhető. A görbékből az is látható hogy a további kons-
tans veszteségek (légcseréből adódó, födém és a padló hővesztésége) 
a fűtési és primerenergia-görbék meredekségét csökkenti.

Következtetések
A szimulációs eredmények alapján megállapíthatjuk, hogy jelen-
tős nedvességterhelés mellett a polisztirol habok bizonyulnak ha-
tékony hőszigetelő anyagoknak a kőzetgyapottal szemben, mivel 
ezek hővezetési tényezője kevésbé függ a nedvesség tartalomtól.  
A két példa közül ki kell emelnünk a grafitos polisztirol habbal ellátott 
szerkezetet, melynél a kezdeti állapotban a legkisebb energiaigé-
nyeket állapítottuk meg, megfelelően az anyagok hővezetési ténye-
zőbeli különbségeiknek. A kőzetgyapot kisebb terhelésnél szintén 
alacsony energiaigények mutatott, viszont hosszabb nedvességter-
helésnél kiemelkedően nagy veszteségek léptek fel. Emiatt, ahol 
nagy nedvességterhelés előfordulhat és tűzvédelmi követelmények 
nem írják elő, ott a kőzetgyapot szigetelés kerülendő, vagy vízzáró 
rétegek alkalmazása ajánlott.
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      Izzó tények
A tűz életünk elengedhetetlen része, de ha elővigyázatlanok vagyunk, akkor a legádázabb ellenségünkké vál-
hat. Magyarországon évente közel 70 000 égési baleset történik, melynek kétharmadában gyermek a sérült. 
Őket a Bethesda kórházban működő Égéssérült Gyermekeket Gyógyító Országos Központban kezelik, így nem 
véletlen, hogy tűzbiztos termékekkel foglalkozó ROCKWOOL Hungary Kft. e kórházat választotta partneréül.

Az égési sérülés a második vezető gyermek baleseti ok, és az égési sérültek kétharmada gyermek. A Magyar Református Egyház 
Bethesda Gyermekkórház azért különleges, mivel itt található az országos gyermekégés-központ. Az Égéssérült Gyermekeket Gyógyító 
Országos Központot 2002-ben alapították, ekkor épült fel az ország legkorszerűbb, égési sérült gyermekek ellátására specializálódott 
centruma a kórházban. A Központ egész Magyarország területéről folyamatos készenléttel fogadja a súlyosan égett gyermekeket, évente 
mintegy 300 gyermek kerül ide. 

A keletkezett tüzek eloltása elsősorban a tűzoltók feladata, azonban a biztonsági szabályok ismerete mindenkitől elvárható, az égési 
sérülések megelőzése pedig gyermekeinket is meg kell tanítani. A Gyermekkórház égésprevenciós programjának részeként 2002 óta több 
mint 900 előadás során, több mint 20.000 6-12 év közötti gyermeket készített fel az égési balesetek elkerülésére. Az előadások elsősorban 
arra fókuszálnak, hogy mit tegyünk a balesetek elkerülése érdekében, illetve mit tehetünk, ha bekövetkezett a baj.

Az égés természetének ismeretével és a tudatos védekezéssel elejét vehetjük a legtöbb tűzesetnek. Iskolás tananyag, hogy tűz akkor 
keletkezik és marad fenn, ha az égés mindhárom feltétele adott: gyújtóforrás, éghető anyag és az oxigén. Amennyiben legalább az egyik 
feltételt semlegesítjük, a láng kialszik. Minden tűzvédelmi eljárás erre az elvre épül és így a veszélyforrásokat is jobban megismerhetjük.

A tűzesetek lehető leghatékonyabb megelőzése a ROCKWOOL Hungary Kft. társadalmi felelősségvállalás programjában is szerepel, 
hiszen a cég termékeinek is egyik fontos ismérve az épületek tűzvédelme. 

A Bethesda Kórház Alapítvánnyal kötött együttműködési megállapodás részeként a vállalat tűzbiztos homlokzati hőszigetelési rend-
szert adományoz az ADHD Ambulancia felújításához. Az adománnyal a Centrum épülete a jövőben energia-hatékony, környezetbarát és 
tűzbiztos módon tud majd üzemelni a figyelemhiányos és hiperaktív gyermekek érdekében.

Az együttműködési megállapodás ünnepélyes aláírására már sor került, jelenleg az adomány átadásának szervezése zajlik, ami még 
az idei évben beépítésre is kerül az ADHD Ambulancia felújítása során.
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Jelen cikk nem foglalkozik magával a klímaváltozással, csupán 
a szén-dioxid szerepével és a globális hőmérséklet értelmezé-
sével, továbbá a mérési lehetőségekkel, és az eredmények al-
kalmazhatóságát tekinti át. A nem egyensúlyi mezők hőmérsék-
letének egyszerű átlaga nem értelmezhető hőmérsékletként.  
A Föld nem egyensúlyi mezői nincsenek termodinamikai egyen-
súlyban, tehát hőmérsékleteiknek átlaga nem ad reprezentáns 
(globális) hőmérséklet értéket. Mivel egy egyensúlyi rendszer 
csak intenzív állapotjelzőkkel nem jellemezhető, szükséges 
legalább egy olyan állapotjelző, amely megadja a rendszer „ki-
terjedését”, ez az állapotjelző azonban csak extenzív lehet. 

*
This article does not deal with the global climate change, only 
deals with the role of CO2 and with the explanation of the global 
average temperature. Moreover the possibilities of the meas-
urement techniques and the applicability of the measurement 
results are treated. The simplified average of the temperatures 
of the non-equilibrium fields cannot be regarded as the aver-
age temperature. Since the non-equilibrium fields of the Earth 
are not in steady state by means of thermodynamics the simple 
temperature average does not mean a representative (global) 
temperature value. Since a certain thermodynamic system can-
not be characterized only by intensive properties at least one 
such properties is needed which describes the measure of the 
system. That property should be an extensive one only.

* * * 

A nem egyensúlyi mezők hőmérsékletének egyszerű átlaga nem 
értelmezhető hőmérsékletként. A Föld nem egyensúlyi mezői nin-
csenek termodinamikai egyensúlyban, tehát hőmérsékleteiknek 
átlaga nem ad reprezentáns (globális) hőmérséklet értéket. Egy 
egyensúlyi rendszer esetében értelmezhető n számú intenzív álla-
potjelző nem mind független egymástól, tehát egy rendszer pusztán 
intenzív állapotjelzőkkel nem jellemezhető. Az intenzív állapotjelzők 
nem utalnak a rendszer kiterjedésére, tehát szükséges legalább 
egy olyan állapotjelző, amely megadja a rendszer nagyságát, ez az 
állapotjelző azonban csak extenzív lehet. A földi globális hőmérsék-
let értékkel kapcsolatos elméleti problémák mellett a definícióval és 
a mérésekkel is súlyos problémák adódnak. A megértésükhöz meg 
kell ismerni, hogy milyen feltételek, módszerek és mérőeszközök 
állnak rendelkezésre. A levegőhőmérsékletet nem a termodinamikai 
definíciója szerint mérjük, hanem a műszeralapú proxik szerint pl. 
elektromos jel, hosszúság stb, vagy természetes proxik szerint pl. 
fa-évgyűrűk, rétegizotópok stb.

Van-e fizikai jelentése a Föld globálisnak nevezett 
hőmérsékletének?
A jelenlegi társadalmi problémák között előkelő helyet foglal el a 
globális felmelegedés, illetve a globális hőmérséklet kérdése. Saj-
nos a témához különösen erős médiatevékenység kapcsolódik, és 
igen nagy gazdasági érdekeket mozgat meg, ami a világ technikai 
fejlődésre is nagy hatással van. Elsősorban a légköri szén-dioxid 
szerepét erősen eltúlozva, csökkentésével a Föld klímájának be-

folyásolhatóságát hangsúlyozzák. Nem foglalkozom magával a klí-
maváltozással, csupán a szén-dioxid szerepével és a globális hő-
mérséklet értelmezésével, továbbá a mérési lehetőségekkel, és az 
eredmények alkalmazhatóságát tekintem át. 

Maga a Föld közel sem egy homogén objektum, hanem szám-
talan fizikai és biológiai alrendszer halmaza, amelyekben számtalan 
folyamat zajlik, amelyeket fizikai- kémiai és biológiai paraméterek 
befolyásolnak. 

Egy rendszer olyan jelenségekből vagy objektumokból áll, ame-
lyek kölcsönhatásban vannak egymással és kölcsönös összefüg-
gések kapcsolnak össze Szakonyi, 2002 [1]. A rendszeren belül 
lejátszódó folyamatok térbeli és/vagy időbeli jelenségek. Talán ér-
demes a rendszerrel kapcsolatban néhány gondolatot a Érdi, 1982 
[2] cikkből kivéve idézni.

„A legkülönbözőbb tudományterületeken működő, de történe-
tesen közgazdaságtani Nobel-díjas Herbert Simon megfogalmazá-
sával: „hierarchikus rendszeren vagy hierarchián olyan rendszert 
értek, amelyik egymással kölcsönösen kapcsolatban álló részrend-
szerekből áll, és az utóbbiak ugyancsak hierarchikus struktúrájúak 
egészen addig, amíg el nem érünk az elemi részrendszerek legala-
csonyabb szintjére…”.

„A termodinamika tárgyköre mindig is tág határok között moz-
gott: „…Ez (probléma),… hogy hogyan vegye az átlagát ezeknek a 
nagyon eltérő jelenségeknek. …”. 

„A termodinamika különösen a bonyolult struktúrájú összetett 
rendszerek leírására nem volt alkalmas. Az is igaz, hogy az ilyen 
rendszerek viselkedését mégiscsak korlátozzák a termodinamika 
törvényei. Újabban komoly kísérleteket tesznek arra, hogy a nem-
egyensúlyi termodinamika fogalmait ….alkalmazzák.”

„Sokszor csak a folyamat végállapota érdekel bennünket, és 
nem törődünk a rendszer mozgásával. ….. Bizonyos rendszerek 
teljesen szabálytalanul, „kaotikusan” viselkednek; a kezdeti feltéte-
lek egészen kis megváltozása azt eredményezi, hogy a rendszer 
viselkedése teljesen megváltozik. Lorenz szerint kaotikus viselke-
désre vezetnek az időjárást leíró aerodinamikai egyenletek, így az 
időjárás hosszú, sőt középtávú jóslása elvileg lehetetlen. Tudo-
mánytörténeti érdekesség, hogy Lorenz egy meglehetősen speci-
ális szakfolyóiratban (Journal of Atmospheric Science) publikálta 
dolgozatát, amelyet csak egy évtizeddel megjelenése után fedezett 
fel a tudományos közvélemény.”

„A klasszikus termodinamika alapösszefüggéseit makroszkopi-
kusan homogén testekre dolgozták ki. Egy összetett termodinami-
kai rendszer ilyen alrendszerekből tehető össze.

„Az intenzív mennyiségek a tér egy pontjához rendelnek szá-
mot. Ilyen mennyiség például a hőmérséklet, a nyomás, a kémiai 
potenciál.”

„Az egyensúlyi állapot – a tökéletes rendezetlenség világa – 
az entrópia maximumával jellemezhető. Az izolált termodinamikai 
rendszerek összekapcsolásával, azok hálózatban való elrende-
zésével az egyes termodinamikai rendszerekben rendezett folya-
matok állíthatók elő. Az egész rendszer szempontjából: a hálózat 
egyes elemei termodinamikailag nyílt rendszerek, azaz olyanok, 
amelyek képesek környezetükkel anyagot/energiát cserélni. Ha a 
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„külvilág” tartalékai elegendően nagyok, a rendszer nem-egyensúlyi 
stacionárius állapotba kerül. Ez sokszor stabil, néha nem. Utóbbi 
esetben időbeli és térbeli struktúrák léphetnek fel a rendszerben.” 

A bevezető irodalmi gondolatok után elemezzük a légkör és a 
kapcsolódó rendszerek együttesének legjellemzőbb paraméterévé 
előlépett hőmérséklet mérésével és használatával jelentkező prob-
lémákat. Az állapotjellemzők termodinamikailag extenzív és inten-
zív jellemzők. Az extenzív állapothatározók általában valamilyen 
méretet, mennyiséget stb. jellemeznek. Az extenzív jellemzőkre 
- többnyire - megmaradási törvények érvényesek és összeadha-
tók Az intenzív jellemzők valamilyen hatás mértékét fejezik ki. E 
hatások az intenzív jellemző különbségekkel arányosak. Az inten-
zitás-jellemző a tér egy meghatározott pontjára értelmezhető. Ha 
egy térben az intenzív jellemző eloszlása inhomogén, az intenzitás 
különbségek hatására extenzív áramok indulnak meg olyan irány-
ban, hogy a különbségek megszűnjenek. A rendszer egyensúly felé 
törekszik. A hőmérsékletkülönbség hőáramot indít. Összetartozó 
extenzív-intenzív jellemző párok is vannak, amelyeknek a szorzata 
energia jellegű mennyiség: A hőmennyiség, a hőmérsékletkülönb-
ség, mint intenzitás-jellemző hatására áramló extenzív jelenség.  
A hő nem energia, hanem az energia megváltoztatását jellemzi, 
hő-áram formájában jelenik meg, a munkához hasonló. Hőáramlási 
jelenségek leírására extenzív jellemző az S entrópia. Az entrópia 
értéke a folyamatban megváltozik. Az intenzív fizikai jellemzők nem 
összegezhetők az elemi rendszerek szerinti módon. A hőmérséklet 
és a nyomás intenzív fizikai jellemzők.

Ha egy intenzív fizikai mennyiségnek a rendszeren belüli el-
oszlása nem homogén, mint említettük, akkor a rendszeren belül 
spontán olyan folyamat indul meg, amely az adott fizikai mennyiség 
kiegyenlítődéséhez vezet. A folyamatok dinamikáját a különböző 
paraméterek és más-más törvények határozzák meg. A pataméte-
rek között a hőmérséklet és a környezet (pl. a levegő összetétele) 
kiemelt szerepet játszanak. Ez azt jelenti, hogy egyensúlyi esetre a 
globális átlagolást, a folyamatoknak és a tömegaránynak megfelelő 
súlyozással kellene elvégezni. 

A hőmérsékletátlagolás lehetőségei
A szárazföldön, a mérési hely régiójának megfelelően az átlagolást a 
hő-konvekciós szerepnél egyszerűen lineárisan átlagolva, a sugár-
záshoz a negyedik hatvány szerint, a kémiai folyamatok összeha-
sonlításához exponenciálisan, növények fotoszintéziséhez a szén-
dioxid és a hőmérséklet szoros kapcsolatában stb. kellene átlagolni.

A vízfelületeknél a hővezetéshez és a konvekciós hőcseréhez li-
neárisan, a sugárzáshoz negyedik hatvány szerint, a párolgáshoz a 
felületi feszültség szerint, a fagyáshoz a halmazállapot-váltási függ-
vény szerint, esetleg az algásodási törvény szerint stb. Az átlagolási 
igényekre példák Christopher Essex et al 2006 [3]:

AR-1 (T1,T2) = 

AR1 (T1,T2) =  

AR2 (T1,T2) =   

AR4 (T1,T2) =  

A képletek két különböző hőmérsékletű, független rendszer átlago-
lásának négyfajta lehetőségét mutatja a lezajló folyamatok igényé-
nek megfelelően.
R-1 Harmonikus átlag pl., párhuzamosan kapcsolt ellenállások ese-
tére.
R1 egyszerű átlag pl., a Newtoni hőcsere esetére
R2 a négyzetes átlag pl., a kinetikai energetikával kapcsolatosan 
jöhet szóba
R4  pl., a fekete testek, sugárzásos feladatoknál

A nem egyensúlyi mezők hőmérsékletének egyszerű átlaga 
nem értelmezhető hőmérsékletként. A Föld nem egyensúlyi mezői 
nincsenek termodinamikai egyensúlyban, tehát hőmérsékleteiknek 
átlaga nem ad reprezentáns (globális) hőmérséklet értéket. Az ISO 
próbálkozott valamilyen megfelelő módszert találni, sikertelenül. 
A probléma az, hogy a lehetséges matematikai módszerek között 
nem található olyan, amely fizikailag egyenértékű, méréssel alátá-
masztható, megfelelő tulajdonságot jellemezne.

●  egy térben mért egyedi hőmérsékletek összegének átlaga 
nem hőmérséklet,

●  a hőmérsékletmező globális térbeli átlaga nem jellemzője a 
helyi viszonyoknak,

●  a hőmérsékletmezőre különböző térbeli átlagolási szabályt 
alkalmazva időben akár ellentétes trend is létrejöhet,

●  nem található olyan statisztikai módszer, amely a globális klí-
mára jellemző értéket tudna számítani.

Az extenzív mennyiségek összege és átlaga fizikailag értelmes 
adatot szolgáltat, míg az intenzív adatok összege értelmetlen. Ha 
értelmetlen adattal valamilyen műveletet végzünk, pl. osztást, az 
eredmény is általában fizikailag értelmezhetetlen lesz. Ha különbö-
ző súlyú és számú csomag súlyát összegezzük, a rendszer összsú-
lyát kapjuk meg, ha elosztjuk a csomagok számával, meghatároz-
hatjuk az átlagos csomag súlyát. Ez a szám statisztikailag értelmes, 
és egy tartományon belül változott körülmények között hasznos 
érték lehet az összes teher kiszámításához. Ellenben, ha több kü-
lönböző hőmérsékletű csomag hőmérséklet értékeit összegezzük, 
fizikailag értelmetlen értéket kapunk. Ha az összeget elosztjuk a 
csomagok számával, a kapott érték fizikailag semmire nem hasz-
nálható. Kapcsolatban lévő csomagok esetén hőmérséklet kiegyen-
lítő hő-áram indul meg, és létrejön egy egyensúlyi hőmérséklet. Ez 
nem lesz azonos az átlagolással kapott hőmérséklettel. Az átlago-
lással ugyanazt az értéket több hőmérséklet változattal is elő lehet 
állítani, de az egyensúlyi értéktől különbözőek lesznek.

Több, kapcsolatba került rendszernél, különböző intenzív jel-
lemzők esetén, kiegyenlítődési folyamat indul meg. Például két 
különböző hőmérsékletű rendszer egyesülésekor a folyamat vé-
gén egyensúly áll be. Az egyensúlyi hőmérséklet számításához a 
tömegarányokat, illetve mól-arányokat kell ismerni. Egy rendszerre 
intenzív paraméter átlagát számolni még homogén rendszerben is 
értelmetlen, és egyensúlyi esetben pedig a rendszer minden pontjá-
ban az értéke azonos. Az egyszerűség kedvéért két egyenlő töme-
gű, homogén rendszerből létrejövő új rendszer egyensúlyi állapotát 
vizsgáljuk. A hőmérsékletek: T1 és T2, tömegük megegyezik 1, tehát 
a tömegarány, w= ½.
Az egyensúlyi hőmérséklet:   T= wT1 + (1 – w)T2

Ha: T1 = 15 °C, T2=15 °C, akkor:  T= 1/2∙15 + (1 – ½)∙15 = 15 °C
       T1 = 10 °C, T2=20 °C, akkor:  T=1/2∙10 + (1 – ½)∙20 = 15 °C
       T1 = -2 °C, T2=32 °C, akkor:   T=1/2∙(-2) + (1 – ½)∙32 = 15 °C
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A példából látható, hogy több, különböző jellemzős rendszerből 
ugyanazon állapotú új rendszer jöhet létre. Következésképpen az 
egyensúlyi rendszer intenzív jellemzőiből az egyensúlyhoz vezető, 
megelőző folyamatokra semmi információval nem rendelkezünk. A 
további változásokhoz szintén nem kapunk információt.

Egyszerű példaként nézzük meg a sugárzási viszonyok elemzé-
se szempontjából mit jelent a különböző hőmérsékletű elemeknek 
különböző átlagolási módszer szerinti átlag hőmérséklet kiszámítá-
sa. Vegyünk két azonos területű, egyébként a hőmérsékleten kívül 
mindenben azonos tulajdonsággal rendelkező elemet. Legyen az 
egyik elem hőmérséklete T1 = 280 K, a másiké T2 = 300 K. A lesu-
gárzott hőmennyiség a hőmérséklet negyedik hatványával arányos:
Q ~ T4.
Lineáris súlyozás esetén az átlaghőmérséklet:

 
A negyedik hatvány szerinti súlyozáskor a két rendszer együttes 
lesugárzásának megfelelő „átlaghőmérséklet”:

 

A hőmérsékletkülönbség a két átlagolás között 0,5K, ami közel 
megegyezik például egy évszázad alatt számított szén-dioxidkon-
centráció növekedés miatti hőmérsékletemelkedéssel.

Az átlagolások eltérése miatt a lesugárzás számítások közötti 
különbség:

ΔQ ~ (142,5 – 141,5)∙108 = 1∙108.

Egy adott rendszer hőmérsékletét a rendszer entrópia szerinti parci-
ális differenciálhányadosával értelmezzük: T = ∂U/∂S.

Az intenzív változókat az adott tér megfelelő állapotfüggvé-
nyei határozzák meg. Fontosak a tér állapot helyi tulajdonságai 
és a rendszer skálájának a függetlensége. Különböző rendszerek 
kombinációjából létrehozott új rendszere a részrendszerek hőmér-
sékleteinek összegezéséből képezett átlaggal nem lehet fizikailag 
értelmezhető hőmérsékletértéket képezni. Két rendszert egyesítve, 
az intenzív értékek nem adhatók össze, hanem az új rendszerre 
számítható átlagot, az értékeknek, az adott sajátság figyelembevé-
telével elvégzett megfelelő súlyozásával kapjuk meg.

A hőmérséklet (T) intenzív jellemző, állapothatározó.
● A termikus kölcsönhatásnál T intenzív, S extenzív jellemző.

A hőmérséklet a közeg molekuláinak energiáját fejezi ki: 

● mo egy molekula tömege,
● v2 a molekulák sebességnégyzetének átlaga,
● Ro = 8,31 J/molK,
● A = 6,022∙1023 (Avogadro-szám),
● k=Ro /A=1,38∙10−23 J/K (Boltzmann-állandó). 

A termodinamikai átlaghőmérséklet (termikus-mechanikai ener-
gia átalakítások vizsgálatánál) energiaátalakításoknál általában 
T=változó, de p≈const (izobar hő-közlés/hőelvonás

 

A hőhordozó közeg, a hő-átadó felület hőmérséklete a hő-közlés/
hőelvonás és a hő-transzport során változik, ezért a logaritmikus 
vagy transzport átlag-hőmérsékletkülönbség (hő-átvitelnél):

 
A Föld történelmében melegedési, vagy lehűlési szakaszokról lehet 
beszélni, de egy globális hőmérséklet érték általában az egyes idő-
szakokhoz nem rendelhető.

Hőmérséklet mérési módszerek és az adatok 
értékelése
A földi globális hőmérséklet értékkel kapcsolatos elméleti problémák 
mellett a definícióval és a mérésekkel is súlyos problémák adódnak. 
A megértésükhöz meg kell ismerni, hogy milyen feltételek, módsze-
rek és mérőeszközök állnak rendelkezésre és mire lenne szükség.
A légkörről információt szerezhetünk szabad-szemmel végzett ész-
leléssel, helyben végzett közvetlen mérésekkel, vagy távérzékelé-
sen alapuló közvetett módszerekkel.

A hőmérsékletmérések feldolgozásánál azt is tekintetbe kell 
venni, hogy a nyers adatok származtatott mennyiségek, tehát ko-
ordináta transzformációkra is szükség van. A levegőhőmérsékletet 
nem a termodinamikai definíciója szerint mérjük, hanem a műszer-
alapú proxy szerint pl. elektromos jel, hosszúság stb., vagy termé-
szetes proxyk szerint pl. fa-évgyűrűk, rétegizotópok stb.

A légköri állapothatározók (léghőmérséklet, szélsebesség stb.) 
értéke legpontosabban az adott pontban közvetlen módszerrel mér-
hető. Ez történhet a felszín közelében és a magasabb légkörben is. 
Ekkor a mérés során a műszer érzékelője közvetlenül érintkezik a 
mérendő közeggel.

Kevésbé pontos a közvetett, vagy távérzékelési módszer. Elő-
nye, hogy a légkör tetszőleges pontjáról, akár folyamatosan szolgál-
tathat adatokat. A távérzékelés lehet aktív, vagy passzív. Aktív eset-
ben az érzékelő kapcsolatban van a mérendő közeggel, a vizsgált 
közegre jellemző információt szolgáltat, a passzív távérzékeléskor 
a műszer csak fogadja a vizsgált tartományból érkező jeleket.

A Föld történetében magában a föld-testben, és az azt körül 
vevő környezetben is jelentős változások voltak és vannak. Külön-
böző kutatási módszerekkel szerzett információkkal a Föld élhe-
tőségére is próbálunk jellemzőket - pl. a hőmérséklet- keresni. Ez 
inkább csak a körülmények változására, mint tényleges értékként 
használható. 

Leginkább Major Gy. megállapításai reálisak: „Mennél mesz-
szebb megyünk vissza az időben, ismereteink annál bizonytalanab-
bak. 

E szerint a 3 millió és 700 000 évvel ezelőtti időszakban a hő-
mérséklet lassan csökkent, miközben a csökkenésre rárakódott egy 
eléggé stabil, 41 000 éves periódusú hullámzás. Az utóbbi néhány-
százezer évben kb. 100 000 éves periodicitás is tapasztalható.  
A lehűlés 90 000 év alatt, sok lépcsőben ment végbe, a felmelege-
dés pedig mindössze 10 000 év alatt, párhuzamosan a szén-dioxid 
és a metán koncentrációjának változásával. Megismételjük: ez nem 
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azt bizonyítja, hogy az üvegházhatású gázok koncentrációjának 
változása okozta a hőmérséklet változását, ez fordítva is lehetett, 
ugyanis a szerves anyagok bomlásának üteme hőmérsékletfüggő, 
tehát a hőmérséklet változása is lehet oka a metán és szén-dioxid 
légköri koncentrációja változásának. Az azonban mérési eredmény, 
hogy a hőmérséklet és a légkör üvegházhatása együtt változott” 
Major 2010 [4].

A Föld éghajlatváltozásai időtartamuk szerint négy csoportba 
sorolhatók és ennek megfelelően változnak a hőmérséklet értékek 
megállapítására vonatkozó lehetőségeink is. A ma felismerhető leg-
hosszabb időtartamú változások, a meleg és hideg klímaszakaszok 

106–108 éves váltakozások következményei viszonylag jól is-
mertek, kiváltó okai azonban ismeretlenek. 

A közepes időtartamú (104–105 év) változások egyértelműen 
periodikusnak bizonyultak, és jól egyeztethetők a Föld pályaeleme-
inek (precesszió, tengelyferdeség, excentricitás) a változásaival.  
A rövid időtartamú (1–103 év), periodikus változások hatásai üle-
dékképződésekkel jól kimutathatók, de az okok csak valószínűsítők. 

Jelenleg egy hűlési klímaszakaszon belül egy interglaciális 
késői szakaszában vagyunk. A legutóbbi glaciális minimum átlag-
hőmérséklet 4,5 °C-kal volt kisebb, míg a legnagyobb holocén át-
laghőmérséklet 2 °C-kal volt nagyobb a jelenleginél. A természetes 
tendenciának a lehűlés látszik. Az Antarktiszon kutató Vostok jég-
furatai alapján az elmúlt 420 000 évre a négy glaciálisra és az öt 
interglaciálisra, továbbá a jelen időszakra megállapított hőmérsék-
letváltozás közel 100 000 – 110 000 éves ciklusokat mutat. Hosszú 
glaciálisok, rövid interglaciálisok. A négy interglaciálisban a jelenle-
ginél 1–3 °C-kal melegebb volt. A jelenlegi interglaciális kb. 11 600 
éve tart. A szén-dioxidkoncentráció 290 ppm-nél nem volt maga-
sabb, míg jelenleg 400ppm. A jelen interglaciális 2 °C-kal hidegebb 
a megelőző interglaciálisnál (1. ábra).

A glaciációs ciklusok egyik alternatív magyarázataként az éghaj-
lati rendszer többes egyensúlyt mutató jellege is szóba került. Ennek 
értelmében az eljegesedési szakaszok, illetve az interglaciálisok a 
rendszer egy-egy meta-stabil állapotát jelentik [5]. 
 

A földtörténeti negyedidőszak kezdete a pleisztocén, amit eljegese-
dések jellemeztek. A Föld korábbi jellemző hőmérsékleteinek meg-
állapítására, a rendelkezésre álló kutatási technikák közül leginkább 
jégfuratokból kapott értékek használatosak. A hőmérsékletváltozás 
hajtóerejeként leggyakrabban a szán-dioxidkoncentráció változását 
jelölik meg. A Vostok mérésekben olyan több-ezer éves szakaszok 
is találhatók, amikor a két paraméter változásának jellege azonban 
ellentétes (2. ábra). 

A holocén kornak a két legnevezetesebb éghajlati eseménye az 
egész észak-atlanti térséget érintő, 10−13. századi meleg periódus, 
valamint az 1450-es és 1850-es évek közötti, kis jégkorszakként 
emlegetett hidegebb periódus volt.

A hőmérsékletmérési módszerek pontosságának elemzése 
szempontjából elsősorban az elmúlt évtizedeknek, különösen az 
1979-től a jelenig tartó időszaknak van jelentősége. A légkör álla-
potának, jelenségeinek vizsgálata az egész Földre kiterjedő mérő 
hálózatot, jól szervezett nemzetközi együttműködést igényel. 
Ennek összehangolását a Meteorológiai Világszervezet (World 
Meteorological Organization – WMO – www.wmo.int) végzi. A meg-
figyelések nemzeti, regionális és globális szinten történnek. A föld-
bázisú alrendszer fő elemeit az alábbi mérőhálózatok alkotják: fel-
színi szinoptikus állomások (szárazföldi és tengeri), magas-légköri 
méréseket végző állomások, repülőgépes mérések. Alapvetően 3 
műholdtípus tartozik ide: operatív, alacsony pályán keringő (kvázi-
poláris) műholdak, operatív, geo-stacionáriusműholdak, kutatás-fej-
lesztési műholdak. Operatív, az alacsony pályán keringő műholdak, 
poláris vagy kvázi-poláris műholdak általában a felszín felett 800–
870 km-en keringenek, pályájuk merőleges az egyenlítőre, képesek 
a sarkkörökön túli területek megfigyelésére is. Jelenleg 17 operatív 
kvázi-poláris műhold vesz részt az (pl. DMSP, NOAA, FY, Metop 
műhold sorozatok tagjai) együttműködésben. 

A meteorológiai műholdak másik típusa az egyenlítő síkjában, 
a Földdel együtt kering és mindig ugyanazt a területet látja. Ezek a 
geo-stacionárius, vagy Földszinkron műholdak. A tengerszint felett 
nagyjából 35800km-en keringenek. 

A Földbázisú Alrendszer felszíni szinoptikus állomásokon egy-
időben történik a mérés. Világszerte mintegy 4000 szárazföldi szi-
noptikus állomás van. Az állomások térbeli eloszlása nem homo-
gén, lakatlan vidékeken (pl. nagysivatagok, hegyvidék) csak ritkán 
található egy-egy meteorológiai állomás.

A tengereken, óceánokon, rögzített és mozgó állomásokon tör-
ténnek az észlelések. A mérések történhetnek világítótornyokon, 
rögzített platformokon, különböző mérési programmal rendelkező 
hajókon, továbbá sodródó és lehorgonyzott bójákon. A szinoptikus 
magas-légköri állomásokról, a mintegy 700 meteorológiai állomás-
ról, köztük hajókról bocsátanak fel meteorológiai ballont a légkör 

1. ábra. Az Antarktiszon működő Vostok kutatóállomás 
jégfuratai alapján az elmúlt 420 000 évre megállapított 

globális hőmérsékletváltozás alakulása [5]

2. ábra. Az elmúlt százezer évek alatt néhány több-ezer éves 
időszakban a széndioxid-koncentrációváltozás és a globális 

hőmérsékletváltozás trendje ellentétes
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feltérképezéséhez. Ezeken kívül, a polgári légi-forgalomban közle-
kedő repülőgépekről is rendszeresen szolgáltatnak meteorológiai 
információkat. Naponta több mint százezer jelentés készül a légkör 
időjárási helyzetéről a repülések útvonalán.

Egyéb speciális állomások, világszerte mintegy 30 globális és 
nagyjából 300 regionális háttérszennyezettség mérő állomáson 
mérik a légköri komponensek koncentrációját pl. üvegházhatású 
gázok, szén-dioxid, kloro-fluoro-karbonok, metán, di-nitrogénoxid, 
troposzféra ózon koncentrációját.

Az elmúlt 150 év globális klíma-állapotának változását kezdet-
ben a kis jégkorszakból történt fokozatos kilábalás jellemezte; a 
melegedésnek ez a szakasza a legintenzívebb (évtizedenként 0,14 
fok) 1910 és 1945 között volt. Harminc éves megszakítást követő-
en, 1976-ban kezdődött el markáns felmelegedési trend, amelyben 
a szakemberek egy-részének véleménye szerint meghatározó sze-
repe van antropogén hatásoknak, bár a trend 1997-ben megtört és 
stagnálás állt be. 

A meteorológiai mérési adatok felhasználása során fontos a 
mérési körülmények ismerete. Ilyenek például a műszerek típusa, 
állapota, elhelyezésük körülményei, kalibrációjuk időpontjai, fonto-
sabb változások az állomás életében stb. különösen olyan légkö-
ri állapothatározó esetén fontosak, mint pl. a hőmérséklet. A Föld 
felszínére, illetve egészére vonatkozó hőmérséklet megállapítása, 
mérése nagyon bonyolult, lehetetlen feladatot jelent. Számos te-
rületen kevés a mérőállomás, a hiányzó adatokat nehéz interpo-
lálással pótolni. A hegyes területeken a hegyen illetve a völgyben 
történő mérés adatait problémás felhasználni. Ezért változásokat, 
anomáliákat mérnek, amelyek a két helyen már közel hasonlóak 
lehetnek. Az értékeléshez azonos időszakaszra referencia értéke-
ket állapítanak meg. Nagy területekre a változásokat összegzik, és 
nem az abszolút értékeket. Ez segíti a pontosabb adatkezelést, de 
nem változtat a fizikai alapproblémán. 
 

Mint említettük mérési szempontból az abszolút hőmérsékletérté-
kek helyett az anomáliákat regisztrálják. Az értékelésnél a referen-
cia értékre leggyakrabban az 1961−1990 időszak átlagát választ-
ják, de választanak más időtartományokat is. Ez problémássá teszi 
a különböző állomások adatainak összehasonlítását. A 3. ábrán 
Hadley Centre for Climate Prediction Research és az University of 
East Anglia’s Climatic Research Unit (CRU) együtt működésében, 
1850-től összegyűjtött adatok láthatók. 1979−2008 közötti időszak 
átlagát vették nulla vonatkozási értéknek. A 3. ábra 2016 január 25-
én naprakész.

A különböző állomások adatainak összehasonlításakor jelentős 
problémát okoz a közös értékelési alapok hiánya is. Az egyik leg-
gyakoribb az anomáliák esetén a bázis időszakok különbözősége.  
A nyers adatok értékelése során mind a klímaváltozás mellett, mind 
az ellene érvelőknek lehetőség nyílik a saját igazuk alátámasztá-
sára. Például öt adathalmaz elemzését mutatja 4. ábra. Az ábrán 
látható diagramok a havi fluktuációknak 12 hónapos szűréssel tör-
ténő éves változását szemléltetik. A jelentős különbségekre magya-
rázat lehet a különböző bázis. A GISS (Goddard Institute for Space 
Studies) és NCDC (National Climate Data Center) közel azonos 
(1951−1980), a HadCRUT3-é (Hadley Centre/Climate Research 
Unit in the U.K.) (1961−1990). Az RSS (Remote Sensing Systems) 
és UAH (Univ. of Alabama at Huntsville) szatelitek bázis periódu-
sa magasabb, igy az adataik kisebbek. A nyers értékeknek azonos 
bázisidőszakra való korrigálásával a diagramok egymáshoz közel 
hozhatók, más szempontok szerinti értékelés azonban akár ellenté-
tessé változhat, pl. egyes időszakok egymáshoz képesti változása 
[7].

 Az élővilág szempontjából talán legfontosabb az alsó troposzfé-
ra hőmérséklet viszonyainak alakulása. A Föld felületét kb. 1/3-
ad szilárd 2/3-át vízfelület borítja. A felület minőségének jelentős 
szerepe van a légkör és a felület között létrejövő folyamatokra, így 
a hőcserére is. A kétfajta felület között lényeges különbség van, 
amit a globális hőmérséklet számításakor figyelembe kell venni. 
(1979-től mért University of Alabama at Hun stville, USA, National 
Oceanographic and Atmospheric Administation NOAA, TIROS-N 
satelit, 37 hónapos átlagolás, referencia 1981−2010 ) [8].
 

3. ábra. Éves földfelület közeli hőmérsékletváltozási adatok 
a HadCRUT4 mérések alapján

5. ábra. Az alsó troposzféra és az óceán feletti hőmérséklet-
változások összehasonlítása

4. ábra. Öt mérőállomás 12 hónapra átlagolt 
mérési adatainak diagramjai
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A nyers hőmérséklet anomália mérések közötti különbségek okát 
és a korrekciók szükségességét a CRU web-oldal a következőkkel 
indokolja: „A Földön az állomások különböző magasságokban he-
lyezkednek el, és az egyes országok a havi átlagos hőmérséklete-
ket különböző módszerekkel és képletekkel becsülik. A torzítások 
elkerülése érdekében a legjobban fedett 1961−1990 időszak átla-
gához képesti eltéréseket határozzák meg.” A hőmérsékleti anomá-
liákat 5×5 fokos (szélességi, hosszúsági) hálózatban mért értékek 
helyszerinti súlyozással átlagolva számolják ki. Hasonlóan végzik 
a számítást magukban az 5×5 területeken belül is. A hálózat be-
fedi az egész Földet, így átlagolva a Föld felületre globális átlagos 
hőmérsékleti anomália értékét nyerik. A 7. ábra CRUTEM 3 ren-
delkezésre álló adataiból már a globális értékre számított értékeket 
mutatja [10].
 

Az átlagolt adatok és az állomás mért adatai közötti eltéréseknek az 
oka lehet például az, hogy a 160 év alatt az állomásokon számos 
változás történt. Különösen a trópusi vidékeken történő változások 
szerepének a befolyása jelentős. A geográfiai lefedettség különö-
sen 1950 előtt volt nagyon aránytalan.

Az állomások adatait és a szatellitek adatait külön vizsgálva kü-
lönbségek mutatkoznak. A globális hőmérséklet tanulmányozására 
[11] négy fontos adatbázist használt.

Az USA-ban, a GISTEMP adatait NASA Goddard Institute for 
Space Sciences (GISS) től gyűjti, míg a National Oceanic and 
Atmospheric Administration (NOAA) készíti a MLOST adathalmazt. 
A Japan Meteorological Agency (JMA) a negyedik adatbázis. A ren-
delkezésre álló adatokkal akár több évre is visszamenőleg lehet a 
négy állomás méréseit elemezni. Az egyesített értékekből kapott 

eredő diagramot mutatja az elmúlt 40 évre a 8. ábra. A súlyozásnál 
probléma, hogy egyetlen cella változása kihat az egészre [11].

A tudományos világban jelentős vita folyik az állomások helyzeté-
ről, a változásokról, és azokról a tényezőkről, amelyek a mérések 
pontosságát befolyásolhatják. A 9. ábrán látható 1950 – 2000 évek 
időszakában az állomások számának és a mért globális hőmérsék-
let értékeknek a változása. Különösen jelentős hatása lehet pl. a 
környék urbanizációjának, iparosításnak stb. [12].
 

Az átlagos hőmérsékleti adatok meghatározása különleges felada-
tot jelent. Az állomások elhelyezkedése nagyon különböző dom-
borzati viszonyok között található, az egyes országok hőmérsékleti 
viszonyai nagyon eltérőek, az átlagolásban is különböző módsze-
rek lehetnek. A torzulások csökkentésére néhány dolgot egysége-
sítenek, pl. a referenciaérték leggyakrabban az 1961 – 1990- idő-
szakának átlaga. A tengereknél fix pontok kialakítása általánosan 
nem lehetséges, ezért az interpoláció nagyobb szerepet kap. Az 
IPCC a HadCRU adatait használja, adatai csak a korrigálás után 
publikusak.

A mérőállomásokon rögzített nyers adatokat a felhasználásuk 
előtt általában igazítják (data adjusment). Az egyes meteorológiai 
szervezetek feldolgozási módszerei különbözőek. Az adatokat pél-
dául megvizsgálják homogenitási szempontból (közeli állomásoknál 
például elemzik indokolt-e a különböző trend). A GHCN-en alapuló 

7. ábra. A CRUTEM3 állomás adatai alapján a felületre 
számított átlagos hőmérsékletváltozási diagram 

9. ábra. Az 1950–2000 időszakban jelentő állomások száma és 
adataikból közvetlenül számított hőmérséklet átlagok  

6. ábra. A Föld felület három nagy régióján (Északi félteke, 
Déli félteke, Trópusok) mért hőmérsékletváltozások 

összehasonlítása [9]

8. ábra. Az állomások és a szatelitok mérései alapján számított 
globális hőmérsékletváltozások diagramjai
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USA adatoknál mind a nyers, mind a kiigazított adatok nyilvánosak. 
Az IPCC a HadCRU adatait használja, de sem a nyers, sem a ki-
igazított adatok nem nyilvánosak. Itt csak az állomások listáját és 
az 5x5 fokos hálózattal számított anomáliák eredményeit közlik. Így 
azután a jövő trendek kialakításához felhasznált adatok és módsze-
rek sem állnak nyilvánosan rendelkezésre, azaz nem értékelhetők. 
A gyakorlatban általában a modellek által prognosztizált trendek és 
a mérések tényleges értékei között jelentős különbségek vannak. 
Döntő többségben a prognózisok jóval magasabb értékeket mutat-
nak. A közölt modellek és a valóság múltbeli egybeesése már az 
utólagos illesztések eredménye. A Remote Sensing System (RSS) 
mért globális átlag hőmérsékletváltozást a legfontosabb klímamo-
dellekkel hasonlítja össze a 10. ábra (1979–2008) [13].
 

A 10. ábrán látható, hogy a CMIP–5 klímamodell sávjának 5–95%-
a az RSS V3.3MSU/AMSU mérési adatain kívül esik. A referencia 
értékként, nullaként az 1979 – 1984 évszakasz átlagát vették. A mo-
dell 1998 után a tényleges értéknél lényegesen melegebbet jósol. 
Az IPCC AR5 is használja a CMIP–5 adatait. 

Konklúzió
Összefoglalásként megállapítható, hogy elméletileg is probléma 
van a Földre egy globális átlaghőmérséklet meghatározásával.  
A Föld nem homogén rendszer, a hőmérséklet, mint intenzív állapot-
határozó eloszlás rajta nagyon inhomogén. Ugyanezen okból, mint 
egyensúlyi rendszerről sem beszélhetünk. Extenzív állapothatározó 
tekintetében sem lehet a tömegét homogénnek tekinteni. Nem vi-
lágos, hogy a forgalomban lévő adatok milyen fizikai háttérrel ren-
delkeznek és mire használhatók. Még nehezíti a helyzetet, hogy az 
igen elismerésre méltó mérési tevékenység buktatóit kiküszöbölve, 
milyen korrekciókkal lehet megfelelő (századfokos) pontosságot el-
érni. A természeti és technikai változások mellett finoman szólva is 
kételyt ébresztenek a közzétett értékekben, hangsúlyozva, hogy a 
lehetetlen feladathoz képest milyen érdekes, kvalitatív változásokról 
kapunk tájékoztatást. Ettől függetlenül nem megalapozott az a kö-
vetkeztetés, hogy a szén-dioxid csökkentésével a klímaváltozásban 
(a globális hőmérséklet csökkenésben) jelentős eredményt lehet 
elérni. Ezt alátámasztják az eddigi prognózisok sikertelenségei is.
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Szakosztályi rendezvény 
2016. június 14-én

Az ETE Energiahatékonysági Szakosztálya két témát vitatott meg 
2016. június 14-i ülésén, amelyet a WILO Magyarország Kft. meg-
hívását elfogadva a cég székházában tartott. 

Mindkét téma az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. 
törvényhez kapcsolható. A törvény 13. §-a rendelkezik az energetikai 
audit minimális tartalmi követelményeiről. Meghatározza többek kö-
zött, hogy „az energetikai auditnak ki kell terjednie a fejlettebb üze-
meltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatására”. 

Ez ösztönözte az első témát, melynek címe „Az energiaha-
tékonyság növelése korszerű berendezésekkel” volt. Az ülés má-
sodik témája „az energetikai auditálás aktuális kérdései” volt.

Az ülésen Andics Gábor ügyvezetői köszöntése után Rácz 
József a Weishaupt Hőtechnikai Kft. ügyvezetője „Az energiaha-
tékonyság növelése korszerű tüzelőberendezésekkel”, dr. Szalai 
László, a WILO Magyarország Kft. főmérnöke „Az energiahaté-
konyság növelése korszerű szivattyúkkal” címmel tartott előadást. 

Az energiahatékonyság növelésének új eszközeiről és elő-
nyeiről tartott előadások fontosak voltak a résztvevők számára, 
mert az energiaveszteség-feltárás során az auditorok tapasztalhat-
ták, hogy a régi tüzeléstechnikai berendezések és szivattyúk cse-
réje a rövididőn belül megtérülő energiahatékonysági intézkedések 
közé sorolható. 

Az auditálással kapcsolatos aktuális kérdések napirendi pont 
keretében az az energiahatékonyságról szóló törvénnyel és meg-
valósításával kapcsolatos észrevételeket a Magyar Energetikai és 
Közműszabályozási Hivatal két munkatársa dr. Nagy Izabella és 
Kapros Zoltán jelenlétében vitatták meg a résztvevők. 

A vita befejezéseként megállapításra került, hogy fontos lenne, 
hogy az ülésen elhangzott jobbító javaslatok bekerüljenek az Or-
szággyűlés őszi időszakára tervezett törvénymódosító javaslatok 
közé.  

Az Energiahatékonysági Szakosztály rendezvényei iránt ér-
deklődők további információt találnak az http://ete-net.hu honlapon, 
vagy érdeklődhetnek a titkárság@ete-net.hu címen. A rendezvé-
nyekre a Szakosztály tagjai kapnak meghívót.
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Olajár hullámzás – súlyos következmények 
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

A kőolaj a legfontosabb energiahordozó a világon, jelen van 
minden ország gazdaságában. A fűtés, az áramtermelés, a köz-
lekedés, a vegyipar energiahordozója, alapanyaga. Minden je-
lentősebb árutőzsdén jelen van, sok ország gazdasága a kőolaj 
exportjára épül. A kőolaj árának hullámzása néhány váratlan 
eseményt idézett elő. Ezeket tekintjük át cikkünkben.

A világ energiahordozó felhasználásában a kőolajnak meghatáro-
zó szerepe van. Az évi 4,1 milliárd tonna körüli fogyasztás mint-
egy 60%-a a közlekedést szolgálja, de a kenőanyag termelésben, 
a műanyag gyártásban is lényeges szerepe van. A Föld ma ismert, 
hagyományos kőolaj készlete 238 milliárd tonna, de a kutatások 
nagy erővel folynak. Van a világon még elég sok térség, ahol a mai 
technika színvonalán még nem folyt geológiai és geofizikai kutatás. 
Újdonság a kőolaj iparban a nem hagyományos kőzetekből a kőolaj 
termelése: palaolajnak nevezik a tömör kőzetekből mélyfúrással, 
teljesen új technológiával kinyerhető kőolajat. A világ sok pontján 
felszíni bányászattal termelnek ki olajtartalmú kőzeteket, olajpalát, 
amiből fizikai-kémiai eljárással nyerik ki az olajat. 

Éppen az USA-ban sikeres palaolaj kitermelést említik a 2014. 
derekán megindult olajár zuhanás egyik okaként.

 A kőolaj nemzetközi kereskedelme főleg tőzsdéken zajlik. 
A jellemző kőolaj típusoknak (Brent, WTI, Urali stb.) a tőzsdéken 
jegyzett ára van. Kőolajat a tőzsdéken azonnali és határidős üzlet-
kötésekkel lehet adni, venni. A megkötött üzletekről közzéteszik a 
mennyiséget, a szállítás időpontját és az árat. Ezek az adatok lé-
nyegesen befolyásolják a termelőket és a kereskedőket is. A kőolaj 
piaca évi mintegy 3400 milliárd dollárt jelent. 

A kőolaj termelő országok egy csoportja még 1960-ban meg-
alapította a Kőolaj-exportáló Országok Szervezetét, az OPEC-et. 
A szervezethez tartozó országok száma néha változik, most 12 or-
szág a tag. 2013-ban az OPEC adta a világ kőolaj felhasználásának 
42%-át. Az OPEC legfontosabb feladata az, hogy a tagországaik 
kőolaj értékesítési érdekeit egységes kitermelési- és kereskedelem-
politikával elősegítse. A kereskedelempolitikában vannak rövid és 
hosszabb távú érdekek is, ezek esetenként éppen ellentétesek is 
lehetnek. A kereskedelem szabályozásának legfontosabb eszköze 
a piacra kerülő kőolaj mennyisége. Ehhez állandóan figyelik a vi-
lágban a tartályokban lévő, és hajókban utazó kőolaj készleteket, 
a kőolaj kutatás legfrissebb eredményeit, a kitermelést az egyes 
országokban befolyásoló politikai és természeti eseményeket. A fi-
gyelem központjában természetesen az Egyesült Államok, mint a 
legnagyobb felhasználó áll, azzal együtt, hogy nem az USA a világ 
legnagyobb kőolaj termelője. Nyilván az OPEC figyelmének előte-
rében van az OPEC-en kívüli országok kőolajpiaci aktivitása is, kü-
lönösen Oroszországé, a világ második legnagyobb olajtermelőjéé.

Az OPEC-ben az egyes döntéseket a tagországok termelése 
alapján kialakított szavazati súllyal hozzák meg.  A szervezetben 
meghatározó súllyal Szaud Arábia rendelkezik. Kiegyensúlyozott-
sága, korrekt üzletpolitikája, gazdasági ereje és pénzügyi potenci-
álja tiszteletet ébreszt az arab világban de az USA-ban is. A szer-
vezetben általában elég nehezen alakul ki az egységes döntés. Az 
eldöntött kereskedelmi lépéseket ezután nem minden tagország 

tartja be, egyesek nyíltan, mások  illegális kereskedéssel törik meg 
a közös elhatározást.

Az OPEC-en kívüli olajexportáló országok csoportja semmilyen 
kereskedelmi szervezetet nem alkot, mégis hatalmas gazdasági és 
politikai erőt képvisel. Tudhatjuk azonban azt, hogy egymás olajke-
reskedelmi lépéseit éppolyan figyelemmel kísérik, mint az OPEC 
határozatait és aktivitását. Azt is tudhatjuk, hogy Közép-Keleten 
az olajtermelő országok között jelentős üzletek folynak, a háborús 
övezetekből, vagy az embargóval sújtott területekről kőolajat szállí-
tanak más országokba, és ez az olaj piacra kerül. 

Az OPEC-en kívüli országok között kiemelkedik Oroszország 
kőolaj termelése: 2015-ben 540 millió tonnát termeltek, és ebből 
254,7 millió tonnát exportáltak. 2016. első félévben a kőolaj export 
115,9 millió tonna volt, mintegy 6 millió tonnával több, mint 2015. 
első félévben, de az árbevétel a 2015. első félévi 43,2 milliárd dol-
lárról 32,9 milliárd dollárra zsugorodott.

2013-ban, és 2014 első felében a kőolaj ára elég stabilan 
100...120 USD/barrel között mozgott annak ellenére, hogy kisebb-
nagyobb változások voltak a kőolaj piacon. 2014 második felében 
felgyorsultak az események:

● Az Egyesült Államok kőolaj importja csökkent, a belföldi kő-
olaj termelés kiugró eredményei miatt. A többlet termelés je-
lentős része az ún. palaolaj volt, ami új forrásként jelent meg 
a kőolaj piacon. A palaolaj intenzív kutatási és kitermelési fej-
lesztései meghozták az eredményüket, a palaolaj  kitermelés 
költségei lecsökkentek a kőolaj világpiaci ára közelébe.

● Az USA piacáról kiszorult kőolaj kereste a helyét a világban, 
de a 2008-ban kicsúcsosodott gazdasági világválság után az 
olajfogyasztás növekedése még nem tudta felvenni a többle-
tet.

● A kőolaj- és olajtermék készletek maximumon voltak.
● Az OPEC tagországok és az OPEC-en kívüli olajtermelők 

számára az olajexport kellemes, 100 dollár körüli ára ösztön-
zést adott a kutatás, a kitermelés fejlesztésére, a beruházá-
sok megindultak, részben hosszú távú banki hitelekből.

Kereshetjük, hogy mi az oka az árak gyors és erőteljes zuhaná-
sának. Ezek közül néhány:

● Az USA-ban a palaolaj kitermelés eredményei visszaszorí-
tották az amerikai kőolaj importot, ezzel felesleget idéztek 
elő a piacokon. Távlati, de reális jövőkép az, hogy az USA 
nettó olajexportáló ország lesz.

● Az USA-ban továbbra is eredményes a kőolaj import csök-
kentését célzó technikai fejlődés és propaganda: a közúti, 
a vasúti, a légi szállításban egymás után jelennek meg az 
újabb, üzemanyag takarékos járművek.

● A BRIC országok közül az orosz gazdaság fejlődése leállt, 
Kínában és Indiában lelassult, ezzel a kőolaj felhasználás is 
csökkent.

● Az OPEC szeretné visszafogatni a kitermelést a szervezeten 
kívüli országokban, és ennek legjobb módszere a piaci ár-
esés előidézése.

● Az OPEC országok 2014. novemberben elhatározták, hogy 
az árak lejtmenete ellenére sem csökkentik a kitermelést, ez-
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zel igazán az OPEC-en kívüli, gyengébb gazdasággal bíró 
olajtermelő országok térdre kényszerítése is a cél. 2014. 
decemberben a szaudi olajipari miniszter kijelentette, hogy 
még 20 USD/bbl árnál sem fogják csökkenteni a kitermelést. 
2015. februárra az OPEC országok is érzik már, hogy a ter-
melés korlátozás nélkül a nemzeti gazdaságaik is megsínylik 
az áresést. Több szakértő szerint ezt a határt a Brent 44 dol-
láros árszintjénél lehet meghúzni.(Ez a prognózis nem vált 
be.)

● Nitesh Shah, az ETF Securities tőketársaság elemzője sze-
rint a kitermelés szintje körüli huzakodásban valójában az 
amerikai palaolaj kitermelő társaságok és az OPEC államok 
vesznek részt: mindegyik arra vár, hogy a kitermelés csök-
kentését mikor indítja el a másik csoport. 

● Kizárható az a néhol felbukkanó feltételezés, hogy az OPEC 
a termelést korlátozó döntése elhalasztásával tulajdonkép-
pen az oroszok ellen kíván lépni. Az viszont biztos, hogy az 
olaj áresése valószínűleg az oroszokat érinti a legkeményeb-
ben, bár ezt az orosz vezetők a nyilatkozataikban sokáig cá-
folták.  

Az olajár esés inkább pozitív vonzatai:
● Az olajár esésnek köszönhetően többet költünk más célok-

ra: erősödhet a turizmus, a kereskedelmi cégek forgalma nő. 
Németországban ezt a hatást 2015-re 20 milliárd dollárra be-
csülték.

● Az olajár esés hatására a kőolaj termelés technológia fej-
lesztésével a kitermelési költségek drasztikusan csökkentek 
a hagyományos és a palaolaj kitermelésnél is. Az USA-ban 
2014-ig átlagosan 100-120 USD/bbl olajár kellett a palaolaj 
kitermelés indításához, ma már 50 dollár körül van ez az ár-
szint. 

● Az olcsóbb olajár magával húzza a földgáz tőzsdei árát is. 
A TTF (holland tőzsde) 2015. januári földgáz jegyzése: 22,8 
Euro/MWh, december elején 17,5 Euro/MWh, 2016. márci-
usban 11,9 Euro/MWh volt a mélypont, augusztusban 12,45 
szinten állt a jegyzés.

● Ukrajna hosszú, és súlyos egyezkedés után 2014. decem-
berben eljutott oda, hogy megegyeztek a Gazprommal a 
földgáz szállításról. A szerződés szerinti árat az ukránok ha-
táridőig kifizették, a gázt az oroszok szerződés szerint szál-
lítják.   

● Az olcsóbb olaj- és földgáz árak lenyomták a villamos ener-
gia árát is.

● Az olaj árával együtt mozog még egy sor tőzsdei áru ára is: 
gabonafélék, vas, színesfémek, arany is, vagyis az olaj ha-
tással van olyan gazdasági ágakra is, amelyek látszólag füg-
getlenek az olajpiactól.  Az olajon kívüli tőzsdei áruk áresése 
csak rövid távon előnyös, hosszabb távon az érintett cégek 
összeomlásához vezethet.

● Irán a nukleáris programja miatt meghirdetett embargóban 
több tízmilliárd dolláros veszteséget volt kénytelen elköny-
velni. Az olcsó olaj miatt kieső export bevételei hatására 
kénytelen volt elismerni a nemzetközi felügyeletet az atom-
programja felett. 2016. januártól az embargó feloldásával 
meg is jelent a piacon a napi 1...1,5 millió bbl/nap olaj terme-
lésével.

● Az USA-ban és az eurozónában is eltűnőben van az infláció. 
Az olajár esése erősíti a deflációt. Ennek következménye az, 

hogy a bérek sem emelkednek, nem nő a kereslet sem. Az 
adósság aránya nő a gazdaság teljesítményéhez képest.  

● Magyarországon:
− olcsóbban tankolunk,
− olcsóbb lett az import földgáz, az import áram ára csök-

kent,
− olcsóbban tudunk színes fémeket, ipari alapanyagokat 

importálni,

Az olajár esés főleg negatív vonzatai:
● Az olajrészvények ára esett, például az Exxon Mobil rész-

vény 2014. augusztusban 104 USD volt, 2015. januárban 90 
USD. 

● A nagy olajipari cégek visszafogják kiadásaikat, a kutatá-
sokat minimalizálják, a folyó kitermelési beruházások egy 
részét leállítják. Például a Shell 15 milliárd dollárral  csök-
kentette a kiadásait 2015-ben. A Wood Mackenzie becslése 
szerint az olajipar eddig 1000 milliárd dollár beruházást ha-
lasztott el, ennek kb. 80%-a a beszállítókat sújtja.

● Nagy olajipari beszállító cégek létszámcsökkentést hajtottak 
végre: Schlumberger 9 ezer fővel, Halliburton ezer fővel, Ba-
ker Hughes 7 ezer fővel, Suncor Energy ezer fővel.

● Fékezik a palaolaj kitermelési beruházásokat: BHP Biliton 
40%-kal kevesebb fúrótornyot üzemeltet az USA-ban, 
Concho Resources 30%-kal csökkenti a fúrások számát, 
Chevron Corp. felhagy a palagáz kutatással Lengyelország-
ban.

● 2015. február elején sztrájkot hirdettek hét amerikai olajfi-
nomítóban, a munkakörülmények javítását és béremelést 
követelve. A sztrájk a feldolgozó kapacitások tíz százalékát 
érintette.

● A BP a kitermelési üzletág 20%-os költség csökkentését indí-
totta el, ugyanez a csökkentés a Chevronnál 13%.

● Az olcsóbb üzemanyaggal többet autózunk, több baleset tör-
ténik, a biztosító cégek emelik a biztosítási díjakat. A többlet 
üzemanyag fogyasztás növeli a légkör szennyezését.

● Az orosz állam arany- és devizatartaléka 2013. végén 509,6 
milliárd dollár volt, 2014. december 26-án pedig 388,5 milli-
árd dollár, 2015. január 16-án már csak 379,4 milliárd dollár. 

● A Gazprom is csökkentette 2015. évi beruházásait: az erede-
tileg tervezett 38 milliárd dollár helyett csak 30 milliárd jut.

● Érzékenyen érintette az oroszokat az ukrán támadás miatti 
embargó, amit a tenger alatti olaj és gáz kitermeléshez szük-
séges berendezések szállítására hirdettek meg, de a sark-
körön túli kutatási és kitermelési területek sem juthatnak a 
speciális berendezésekhez. Az olajár eséssel az orosz GDP 
negatívba fordult: 2014-ben még +0,6% volt, 2015-ben a 
Gajdar Intézet már -6,4%-ot mért, és 2016-ra -2,3% előjel-
zést ad. Az olaj bevétele feleződött. Az orosz állam kénytelen 
volt hozzányúlni az arany- és devizatartalékhoz, és egy év 
alatt 130 milliárd dollár értéket volt kénytelen piacra dobni. 
Többször le kellett értékelni a rubelt   

● Az olajár esés a venezuelaiakat, Azerbajdzsánt, Nigériát, Lí-
biát hiperinflációba és államcsődbe viheti, a hatalmas hitel 
állományuk miatt. Oroszország sem tud most segíteni ezek-
nek az országoknak.

● Háború dúl az OPEC tag Iránban, Irakban, és súlyos belső 
fegyveres konfliktusok vannak Líbiában és Nigériában is.

● Magyarországon:
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− csökken az állam ÁFA bevétele az alacsony üzemanyag 
árak miatt,

− csökken a hazai olajtermelés után fizetett bányajáradék: 
mintegy 10 milliárd forinttal,

− át kell értékelni – leértékelni – az olaj- és olajtermék kész-
leteket,

− a magyar kőolajtermék export visszaeshet,
− a magyar gabona olcsóbban kel el a világban,
− a megújuló energiahordozók terjesztését célzó beruházá-

sok megtérülése romlik a gáz- vagy olajtüzeléssel szem-
ben,

− lemondhatunk a Déli Áramlat számunkra előnyös von-
zatairól: tranzit díj bevétel, építési majd üzemeltetési fel-
adatok, a hazai föld alatti tárolók kapcsolódása a vezeték 
üzemeltetéshez. 

− A MOL-nak veszteséget okoz az alacsony kőolaj ár.  A 
MOL a fejlesztési beruházások újra gondolására kény-
szerül, tekintettel a hitelezési környezet romlására is.  

Olajpiaci kilátások
Szinte minden gazdasági elemző cég készít hosszú távú prognózist 
a kőolajpiac alakulásáról. Az EIA [3]  stagnáló olajpiaccal számol 
2040-ig, a Shell [2] csökkenő olaj felhasználást jelez 2050-ig, a BP  
[1] 2035-ig, és az ERIRAS [4] 2040-ig az olajigények emelkedésé-
vel számol.

Készülnek prognózisok az árak alakulásáról is. A prognózis 
alapja a határidős tőzsdei üzletekben szereplő árak. A prognóziso-
kat a piaci események alapján gyakran korrigálják.

Figyelembe veszik azt, hogy: 
● Az OPEC látványosan vesztett a kőolajpiaci dominanciájá-

ból.
● A palaolaj termelésben az USA-ban több száz, kicsi cég vesz 

részt, nagy rugalmassággal, állami befolyás nélkül.
● A kőolaj lassan teljes egészében kivonult a villamos áram 

termelésből.
● A nap- és szélenergia termelés árban és hatékonyságban 

versenyképes a fosszilis energiahordozókkal. 

● A gépkocsik fogyasztása továbbra is észrevehetően csök-
ken. 

● 2020-ra a villamos autók árban és üzemeltetési költségben 
olcsóbbak lehetnek, mint a  robbanómotoros hajtásúak.

● Az LNG térnyerése látványos, a kőolajtermékek kiszorításá-
ban gyorsan nő a szerepe.

Még 2014-ben 100 dolláros árszintet adtak meg határ árként a 
palaolaj termelés indítására vagy leállítására, ma ez az árszint már 
50 dollár körül van.

2015-ben minden elemző egyetértett azzal, hogy az olajár 
40...45 USD/barrel ár körül éri el a mélypontot, és rövid időn belül 
elindul felfelé. A kőolaj ár mélypontja ezzel szemben 27,1 dollár/
bbl volt (Brent). 2016. márciusban már 40 dollár fölé emelkedett a 
jegyzés, 2016. nyár végén pedig 50 dollár körül hezitál. 

2016. végére a szakértői becslések 60...80 dollár/bbl szintet je-
lölnek meg, figyelembe véve az olajpiacon lévő átlagosan 90 napos 
fogyasztásnak megfelelő (kőolaj- és kőolajtermék) készleteket, a 
tőzsdei üzletkötések szinte korlátlan rugalmasságát, a gazdaság fej-
lődését (a gazdasági válságból kilábalás eredményeit). Feltételezik 
ugyanakkor, hogy az arab/iszlám világban fennálló fegyveres konf-
liktusok nem eszkalálódnak, az orosz-ukrán helyzet normalizálódik.

Kialakulóban van az egyezség az OPEC és a legnagyobb 
szervezeten kívüli olajtermelők között a kitermelés visszafogásá-
ra. Ebben az egyezségben az oroszok is benne vannak. A lassan 
emelkedő olajárak viszont ismét termelésbe vonhatják a leállított 
palaolaj kutakat, nőhet a kitermelés az USA-ban Újra indul az olajár 
hullámzása? Az egészséges egyensúly megtalálása az olajpiacon 
soktényezős esemény, sok szereplő egybehangzó érdekei alakít-
hatják ki.

[1]  BP EnergyOutlook 2016 Edition
[2]  Shell: The Power of Scenarios 2015
[3]  U.S. Energy Information Administration: International Energy 

Outlook 2015
[4]  The Energy Research Institute of the Russian Academy of 

Sciences (ERIRAS): Global and Russian Energy Outlook to 
2040.

Útban az európai mértékrendszer felé 
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

Az Európai Unió 715/2009/EK rendeletét 2013. október 14-én hir-
dették ki. A rendelet a földgázszállító hálózathoz hozzáférés feltét-
eleiről szól, de fontos része az aukciós eljárások, határkeresztező 
kapacitás termékek és a nemzetközi elszámolások egységesítésé-
nek is. A rendelet egységesíti az EU-ban a földgáz térfogatot, az 
energia mértékegységet és az energia referencia állapotot. Az EU 
312/2014/EU rendelete szintén a nemzeti földgáz piacok egysége-
sítésére törekszik, ezért 2014-ben elrendelte az elszámolásoknál 
az azonos mértékegységek használatát. A rendelet előírja, hogy a 
földgáz piacon minden elszámolást energia tartalomban kell készí-
teni, és ennek mértékegysége a kWh lesz. 

A hazai jogalkotás viszonylag gyorsan követte az EU rendele-
teket: 2015. április 16-án hatályba lépett a 91/2015. (IV. 9.) Korm. 

rendelet. A rendelet új földgáz piaci elszámolási mértékegységeket 
vezetett be:

● a hőmennyiséget kWh-ban (eddig MJ-ban számoltunk),
● a térfogat referencia állapotot 0 °C hőmérsékleten és 

1,01325 bar nyomáson, fizikai normál köbméterben kifejezve 
(eddig 15 °C és 1,01325 bar referencia értékekkel, gáztech-
nikai normál köbméterben számoltunk),

● az égéshőt 25 °C égési referencia hőmérsékleten (eddig  
15 °C hőmérsékleten mért fűtőértéket használtunk).

Ezt az egységes mértékrendszert az EU-ban a földgáz elszá-
molásoknál 2016. végétől már teljes körűen kell alkalmazni. Most 
ne bonyolódjunk abba bele, hogy a magyar háztartási fogyasztó 
hogy fogadja a változásokat, amit elsőként a gázszámláján fog lát-
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ni. A kommunális és ipari fogyasztóknak is kell egy kis idő, hogy 
megszokják és tudják alkalmazni az új térfogat, égéshő és energia 
mértékegységeket. A hatósági árrendeleteket is át kellene írni az új 
mértékrendszerre.

Nem nagyon látszik még az átállás eredménye a brit földgáz 
piacon, ahol minden mértékegységet cserélni kell. Szerencsére a 
földgáz piacok életében nagy szerepet játszanak a tőzsdék, ahol 
Európában már az új mértékegységeket használják. 

A magyar földgáz piacon jellemző összetételű orosz gáz égéshő 
értékei:

Tíz hatványainak neve magyarul és angolul több nagyságrendnyi 
tévesztést tesznek lehetővé. A szótárak sem adnak biztos eligazí-
tást, mert napjaink angolja és a pár tucat évvel ezelőtti angol is más 
nevezéksort használt.  Tíz pozitív hatványai legtöbbször használt 
megnevezését tartalmazza a következő táblázat:

A többi energiahordozó (szén, kőolaj, megújulók) piaci mérték-
egységei igen nagy változatosságot mutatnak, ezek átszámítása 
sem egyszerű dolog. 

Az alábbi összeállítással az EU-n kívüli országok energia piacai 
forgalmának, a piaci áraknak a megértéséhez adunk segítséget.

Energia
Az EU-n kívül az energia mértékegységei igen változatosak. Ezek 
közül néhány:

TJ (1012 J) = 0,2778 GWh  (GWh =109 Wh)
Gcal = 1,163 ∙ 10-3 GWh (Oroszországban használatos)
MBtu (106 Btu) = 2,931 ∙ 10-4 GWh
herm (U.S.) = 29,302 kWh
therm (U.K.) = 29,309 kWh

Szén
A kitermelt szén égéshője széles sávon változik, a szén jellemzői 
alapján. A szén energia tartalmát a nemzetközi elszámolásokban
 

1 tonna szén = 25 GJ = 277,8 kWh

értékkel veszik figyelembe. A különböző minőségű szeneknél tö-
meg korrekciót alkalmaznak. Használják még az olaj-egyenérték 
mértékegységet is a szén energia tartalma meghatározására:

1 tonna olaj egyenérték (toe) = 11,32∙106 kWh
1 barrel olaj egyenérték (boe) = 1564 kWh

A toe mértékegységet más tüzelőanyagok esetén is használják.

Kőolaj, olajtermék
A kőolaj minőségét a nemzetközi kereskedelemben egységes cso-
portokba sorolták: a leggyakrabban  a WTI(West Texas Intermediate) 
amerikai, Brent európai, Ural orosz minőségekről olvashatunk.

A tőzsdéken barrel térfogatban mérik az olajat. Van brit barrel 
(163,65924  liter) és amerikai barrel (158,9873 liter) is, az amerikait 
használják a nemzetközi kereskedelemben. Használják még a gal-
lon térfogatot is: 1 U.S. gallon=3,785 liter, 1 U.K. gallon=4,546 liter.  
A Brent minőség árát USD/barrel mértékegységben adják meg.

Földgáz
Európában már a fizikai normál köbméterben mérjük a gáz térfoga-
tát, ezt szorozva az égéshővel (25/0 referencia állapoton mért) kap-
juk meg a gáz energia tartalmát. Használnak még az angol nyelvte-
rületen cubic foot (ft3) (köbláb= 28,3 liter) térfogatot is.

A földgáz is tőzsdei áru: az USA-ban a legnagyobb forgalmú 
földgáz tőzsde a Henry Hub, ahol a gáz árát USD/mmBtu (millió 
Btu) egységben adják meg. Európában is több földgáz tőzsde mű-
ködik. Az egyik legnagyobb forgalmú földgáz tőzsde Európában a 
TTF (Title Transfer Facility − Hollandia), ahol a földgáz árát Eur/
MWh egységben adják meg. A magyar CEEGEX tőzsdén az árakat 
HUF/MWh egységben teszik közzé.

Biomassza
A biomasszát 1 t biomassza = 12 GJ = 3333,6 kWh egyenértékkel 
számítják.

Villamos energia
Szerencsénkre már megszoktuk a villamos energia kWh mérték-
egységét.

Régi 
mértékegységek

Új 
mértékegységek

referencia állapot 15 °C; 1,01325 bar 0 °C; 1,01325 bar

térfogat gáztechnikai normál 
köbméter, gnm3

fizikai normál 
köbméter, Nm3

energia gnm3 ∙ fűtőérték
Joule, J

Nm3 ∙ égéshő
kilowattóra, kWh

fűtőérték 15 °C referencia 
hőmérsékleten

égéshő 25 °C referencia 
hőmérsékleten

Égéshő* Fűtőérték*

MJ/kg MJ/Nm3 kWh/Nm3 MJ/kg MJ/Nm3 kWh/Nm3

metán 55,52 39,74 11,04 50,03 35,81 9,95

etán 51,90 69,63 19,34 47,51 63,74 17,72

propán 50,33 99,01 27,51 46,33 91,15 25,34

bután 49,51 128,37 35,66 45,73 118,56 32,96

*298,15 K; 101,325 kPa

Égéshő M.e.
Referencia állapot

15/15 °C*,
1,01325 kPa

15/0 °C*,
1,01325 kPa

25/0 °C*,
1,01325 kPa

moláris kWh/mol 247,39 247,65 248,04

tömeg-
egységre kWh/kg 15,27 15,29 15,31

térfogat-
egységre kWh/Nm3 10,47 11,05 11,04

*égetés hőmérséklete / a mérés referencia hőmérséklete

10 
hatványa Magyarul Rövid 

megnevezés

Mai angol, 
amerikai 

irodalomban

103 ezer kilo thousand

106 millió mega million

109 milliárd giga billion

1012 billió tera trillion

1015 billiárd peta quadrillion

1018 trillió exa quintillion



41ENERGIAGAZDÁLKODÁS   57. évf. 2016. 3-4. szám

E N E R G I A P O L I T I K A 

A gázellátás fejlődése Európában
Molnár László  

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A Párizsi Klímacsúcson kitűzött fő cél az, hogy századunk 
végéig a Föld melegedése ne haladja meg a 2 °C fokot. A cél 
eléréséhez a „zöld lobby” első helyen a megújuló energiák – 
főként a szél és a napenergia – intenzív fejlesztését javasol-
ja, bár egyéb, gyakran hatékonyabb és olcsóbb megoldások 
is léteznek, például az energiahatékonyság vagy a nukleáris 
erőművek fejlesztése. További sikeres megoldás az ún. ener-
giahordozó csere, azaz egy magas emissziójú tüzelőanyag le-
cserélése egy kisebb emissziójúval. Ilyen akció a szén cseréje 
földgázra.

A világ CO2 emisszióinak 54%-át Kína, a USA és az EU adja, míg 
az indiai, illetve az orosz kibocsátás 7 és 5,3%-os. A 29%-os kibo-
csátású Kína, továbbá India, Oroszország és számos más fejlődő 
ország is nagy szénfogyasztók. A rossz hatásfokú szenes erőmű-
veket korszerű földgáztüzelésű erőművekre történő lecserélésével 
jelentős lépést lehetne elérni a klímacélok elérésében.

Jelenleg a szén az egyik vezető globális energiahordozó, rész-
aránya a világ energiamérlegében közelíti a 30%-ot. Kérdés, van-e 
elég földgáz a szén-földgáz csere lebonyolításához?

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) évente elkészített ta-
nulmánya szerint a legvalószínűbb forgatókönyv, az Új Politika 
Szcenárió (ÚPSz) alapján, 2013-2040 között a globális energia-fel-
használás az alábbiak szerint alakul (lásd 1. ábra).

Az adott időszakban 33%-os energiaigény-növekedés várható, 
és még 2040-ben is, kb. 80%-kal dominálnak a fosszilis energiák és 
az atomenergia (mi lesz veled globális melegedés?). 

2040-ben a megújuló energiák részaránya még nem éri el a 
20%-ot, ezen belül az egyéb megújulók (szél, nap stb.) pedig még 
csak 6% körül lesz. A földgáz részaránya 2040-ben 25% körül 
lesz.

Ha figyelembe vesszük az IEA által prognosztizált gyors ener-
giafogyasztás növekedést, és a megújulók kisebb növekedését, 
veszélyben láthatjuk a 2 fokos párizsi klímacél elérését. De más 
tényezők is fékezhetik a cél elérését.

● A lakosság gyors növekedése (2100-ig kb. +1,5 milliárd fő 
gyarapodás);

● A szegénység: A mai és a jövőben megszülető népesség 
minden egyes tagja szeretne jobban élni, szebb lakásban 
lakni, több elektronikai eszközt és jobb autót használni. 
Vagyis több energiát fogyasztani!

● Fontos gazdasági gondok: gazdasági válságok; lassuló kínai 
gazdaság; az EU tartósan alacsony növekedése; a fejlődő 
országok növekedésének megtorpanása; az OPEC, Orosz-
ország és több más olajtermelő ország válsága az alacsony 
olajárak miatt; a migránsok tömeges beáramlása; az olcsó 
olaj és gázárak, melyek motiválják a két szénhidrogén foko-
zott használatát;

● Kérdés, hogy ilyen válságos körülmények között a kormá-
nyok mennyire lesznek képesek/hajlandók arra, hogy egy 
távoli, absztrakt céllal, a 2100-ig bekövetkező melegedés 
megállításával foglalkozzanak.

A földgáz helyzete a Világban és Európában
Az elmúlt években a palagáz forradalomnak köszönhetően alapve-
tően megváltozott a gázpiac. A globális földgáz-fogyasztás egyen-
letesen nő az ÚPSz szerint, de csupán évi 1,4%-kal, mivel az ener-
giahatékonysági intézkedések, a gyenge villamosenergia kereslet 
az OECD-ben, a gyorsan fejlődő új technológiák és az egyéb ener-
giahordózók erős versenyképessége miatt lassult a gázkereslet 
növekedése. Ezzel együtt is a földgáz a leggyorsabban növekvő 
fosszilis energia. 2040-re az 5200 Mrd m3-es gázfogyasztás egy 
szinten lesz a kőolaj- és a szénfogyasztással a globális energia-
mixben.

A globális gázkereskedelem bővül, az LNG gyorsabban nő, 
mint a vezetékes gáz-kereskedelem. Középtávon az LNG erős nö-
vekedésével lehet számolni. Azonban ha az olajárak tartósan ol-
csóak maradnak, az LNG versenyképessége csökkenhet.  Az úszó 
(floating) LNG létesítmények segíthetnek az LNG versenyképessé-
gének megőrzésében.

 A gáztermelés világszerte  bővült, de sok régióban, pl. Európá-
ban a gazdasági stagnálás, az energiahatékonyság javulása, a föld-
gázbázisú áramtermelés kiszorulása stb. miatt a földgázfogyasztás 
visszaesett. 

Az ismert földgáz készletek gyors ütemben nőnek, és a felhasz-
nálásra vetítve már nem csak 60-70 évre, hanem ennek többszörö-
sére, akár 200-300 évre is elegendőek. A ma ismert gázkészleteket 
mutatja a 2. ábra.

Az ábra baloldala a globális készletek régiónkénti nagyságát 
mutatja. A Közép-Kelet valamint Kelet-Európa & Eurázsia, azaz a 
volt Szovjetunió államai rendelkeznek a legnagyobb készletekkel. 
Ugyanakkor az ábra jobb oldalán bemutatott termelési adatok sze-
rint a legnagyobb termelő Észak-Amerika (OECD Americas) és a 
volt szovjet államok.

Egyéb
megújulók
Bioenergia
Vízenergia
Atomenergia
Földgáz
Olaj
Szén

1. ábra. Globális primer energia-felhasználás alakulása 2013-2040 
között, Mtoe (Forrás: IEA World Energy Outlook 2015)
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A nem-konvencionális gáztermelés
A nem-konvencionális gáz egyre jelentősebb részét képezi a gáz-
termelésnek, és a 2040-ig tartó időszak termelés-növekedésének 
60%-t fogja adni. Az előrejelzések szerint a nem-konvencionális 
gáztermelés a 2013-ban elért 630 mrd m3-ről 2040-re 1700 mrd m3-
re fog növekedni. Jelentős a nem-konvencionális gázvagyon, érté-
ke elérheti a konvencionális vagyon ¾-ét. Sok nem-konvencionális 
gáz található az USA-n kívül is, de a kitermelési geológiai adott-
ságok, a szabályozási környezet, a piaci feltételek és a lakosság 
hozzáállása másutt messze nem olyan kedvező, mint az USA-ban. 
Várhatóan hosszabb idő múlva indul meg a termelés Ausztráliában, 
Kínában és Argentínában. Európa ebből kimarad. 

A kínai nem-konvencionális gáztermelés alakulása bizonytalan. 
Ugyan Kína hatalmas ország, és jelentős készletei vannak, de geo-
lógiai adottságai, a gázszektor struktúrája, az árképzés, a vezeték-
építési adottságok sok kedvezőtlen elemmel rendelkeznek, ezért 
csak lassan fog emelkedni a termelés, de 2040-re elérheti a 260 
mrd m3-t.

A jelenlegi (2013-as) nem-konvencionális gáztermelést 90 %-os 
részaránnyal az USA dominálja. 2020-ra beindul Ausztrália, melyet 
később egy sor ország (Kanada, Mexikó, Szaudi Arábia stb.) követ, 
de még 2040-ben is az USA lesz a világelső.

A gázellátás középtávú alakulása
A globális gázpiacok gyorsan változnak. 
Az ázsiai gázigény visszaesése 2014-
2015-ben a régió LNG importjának ritkán 
látott visszaeséséhez és a gázárak zuha-
násához vezetett. A világszerte tapasztal-
ható LNG beruházási hullámot nézve, a 
piaci szereplők arra gondolnak, ki fogja 
megvásárolni ezt a rengeteg cseppfolyó-
sított gázt?

A gázpiaci túlkínálat rövidtávon a gáz-
ipari beruházások visszavágásához ve-
zet; azonban ha a beruházások tartósan 
az igények alatt alakulnak, akkor kiala-
kulhat a klasszikus túltermelés- áruhiány 
ciklus. Eltérően a korábbi gázipari vissza-
esésektől, ezúttal nagyobb a bizonytalan-
ság a jövőt illetően.

Az olcsó szénnel és a politikailag tá-
mogatott megújuló energiákkal folytatott versenyben a gáz ez ide-
ig nem tudott megfelelően reagálni az árak zuhanására. Az iparág 
szereplői még nem tudják, hogy ez a helyzet csak időszakos, vagy 
ez a kezdete a gázkereslet csökkenésének. A nagy gázfogyasztó 
államok reakciói a Párizsi klíma-megállapodásra döntő szerepet 
játszhatnak abban, hogyan is alakul a jövőben a gázkereslet.

A gázárak alakulása
A gázbőség miatt mindenütt esnek a gázárak, nem csak az olaj-
ár-indexált árak, hanem a piaci gázárak is. A regionális gázár kü-
lönbségek csökkenek, de Észak Amerikában az árak így is messze 
alacsonyabbak, mint másutt.

A csökkenő gázárak világszerte megnövelték a gáz iránti ke-
resletet, és növelik a gáz – elsősorban az LNG − globális szerepét.

Az LNG segít a regionális gázárak kiegyenlítésében, de meg-
maradnak az árkülönbségek. Amerika marad a legolcsóbb.

Az olajárak jövőbeni alakulását az alábbi tényezők befolyásolják:
● Az 50 dolláros szint közelében van a világpiaci olajár, és 

kicsi az esélye annak, hogy az OPEC országok – elsősor-
ban Irán és Szaúd-Arábia – meg tudnak egyezni a termelés 
visszafogásában. Így az OPEC lassan jelentéktelenné válik. 
Mivel más nagy termelők (US, Oroszország) is folytatják a 

túltermelést, így elég bizonytalan a jövő. 
Londoni elemzők mégis kis árnövekedés-
sel számolnak.
● Kína gazdaságának lefékeződésével 
jelentős kereslet eshet ki, miközben az 
amerikai nem hagyományos készletek 
kitermelése nem állt le, és az USA ma 
már exportőrként van jelen, nemcsak a 
földgáz, de az olajpiacon is. A palagáz és 
palaolaj kitermelés, ha alapjaiban nem is 
változtatta meg a globális szénhidrogén 
piacokat, de megzavarta az eddig alkal-
mazott üzleti modelleket, és alkalmazko-
dásra kényszeríti a szereplőket.
● A tartósan nyomott olajárak erős ver-
senyt állítanak a gáznak, és középtávon 
gondot okozhatnak a gáztermelőknek. Az 
alacsony olajárak miatt már Európában is 

2. ábra. A globális bizonyított gáz készletek és régiónkénti 
gáztermelés az Új politika szcenárió szerint, 1000 mrd m3, ill. mrd m3  

(Forrás: IEA World Energy Outlook 2014. tcm = 1000 mrd m3, bcm = mrd m3)

3. ábra. A globális földgáztermelés típusonkénti alakulása az ÚPSz szerint, ezer mrd m3  
(Forrás: IEA World Energy Outlook 2015, tcm = 1000 mrd m3)

A világ bizonyított gázkészletei: Földgáz termelés régiónként

Nem konvencionális gáz

Konvencionális gáz

A nem konvencionális gáz 
részaránya az összes földgáz
termelésben, a jobb oldali
tengelyen, %
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erősen csökkennek a gázárak. Az alacsony gázárak beindít-
hatják a sok álló földgáz erőművet.

● Jelentősen megváltoztak a gázár képzési mechanizmusok 
az EU-ban. A TOP (take-or-pay, hosszútávú szerződés) szer-
ződések helyett verseny van a gázpiacokon. A fogyasztás 
%-ában a TOP szerződések aránya már 50% alá csökkent, 
s eközben a „gáz a gázhoz” típusú verseny alakul ki, vagyis 
a különféle szállítók versenyeznek egymással a piacon, és 
már-már átveszik a szerepet a TOP szerződésektől. Régi-
ónkban is erős árcsökkenés van, a magyar import-ár is zu-
han, a hírek szerint a korábbi kb. 350 dolláros árról 180-130 
USD/1000 m3-re csökkenhet.

● 2012-ben az USA gázáraknál az európai árak 4-szer, a japán 
árak 6-szor magasabbak voltak. És ha az elmúlt években ez 
a különbség erősen csökkent is, az amerikai árelőny a követ-
kező negyedszázadban is fenn fog állni.

Az európai gázellátás
Az európai gázfogyasztást több tényező befolyásolja, pl. a gyenge 
gazdasági növekedés, a gázbázisú villamosenergia termelés visz-
szaesése, az energiahatékonyság és a megújuló energiák gyors 
fejlődése. Mindezek következtében a statisztikák stagnáló-csökke-
nő trendet mutatnak, lásd 1. táblázat.

Az OECD Európa gázfogyasztása 1990-től 2008-ig folyama-
tosan nőtt, de a 2008-as csúcsfogyasztás óta stagnáló-csökkenő 
gázfogyasztást lehetett mérni, és stagnálás várható a következő 
20 évben is. A belföldi termelés folyamatosan csökken, az import-
export szaldó (200-230 mrd m3) nő, és értéke 2035-re elérheti a 
400 mrd-ot. Az EU palagáz készletei kitermelésének fejlesztése kis 
mértékben ellensúlyozhatja az import növekedését.

Az EU gázimportja részben vezetéken (kb. 2/3 részben), rész-
ben LNG formájában (1/3 rész) érkezik. A két fő vezetékes szállí-
tó Oroszország és Norvégia továbbá kis mértékben Észak-Afrika.  
A többi gáz LNG formájában érkezik, Algériából, Katarból, Nigériá-
ból, Líbiából és még 2-3 más országból. 

Az EU LNG ellátásának fejlődése
A nemzetközi trendeknek megfelelően az EU-ban is gyorsan fejlő-
dik az LNG kereskedelem. Már most is sok LNG terminál üzemel, 
illetve áll építés alatt. A részleteket a 4. ábra mutatja.

A visszagázosító terminálok száma 2019-re eléri a 213-at, de 
azután hosszabb ideig nem emelkedik a számuk, viszont tervezés 
alatt fog állni több mint száz terminál. Újdonság, hogy működik a 
lengyel terminál, viszont a horvát és a román LNG terminál épí-
tése lassan halad. Kockázatos a régióban LNG terminált építeni, 
mert felmerül a kérdés, ki fogja a vezetékesnél feltehetőleg drágább 
gázt megvásárolni? Az európai LNG terminálok kihasználtsága már 
most is alacsony, 20-25%-os, úgyhogy a jövőben veszteségessé 
válhatnak a terminálok. Európa növelheti LNG importját, de ez attól 
függ, milyen árat hajlandók a fogyasztók fizetni.

Ugyanakkor a rengeteg LNG terminál növeli az EU gázellátásának 
biztonságát, csökkenti az orosz gázfüggést és növeli a gázkínálatot. 

Az EU vezetékes gázellátásának fejlődése
Az EU nagy figyelmet szentel az egységes európai gázpiac kialakí-
tására. Ezzel foglalkozik a 3. energiacsomag és a most megjelent 
4. energiacsomag, és az ún. Energia Unió egyik fontos célkitűzése 
a működő gázpiac kialakítása. A fő célok a verseny kialakítása, az 
ellátásbiztonság fokozása, a gázimport-függőség csökkentése, kü-
lönös tekintettel az orosz gázimportra. Ennek keretében – részben 
az EU támogatásával – sok interkonnektor, gáztároló és gázvezeték 
létesült az utóbbi időben.

A sokféle projektből kiemeljük az Északi Áramlat 2-t és a Balkán 
irányából érkező új vezeték-terveket.

Az Északi Áramlat 1 már évek óta működik, szállító kapacitá-
sa 55 mrd m3. Az Északi Áramlat 2 vezetékpár a meglévő Északi 
Áramlat 1 vezetékpár bővítése.

● Alapvető adatok: Az Északi Áramlat 2 iker-vezetékpárt az 
ÉÁ 1 mellé fektetik le. Az immár 4 vezetékből álló rendszer 
az Észak-Oroszországban található hatalmas gázkészletet 
köti össze Németországgal. A vezetékek szállító kapacitása 
egyenként 27,5 Mrd m3. A teljes szállítókapacitás az új veze-
tékpárral a mostani 55 Mrd m3-ről 110 Mrd m3-re fog nőni. 

● Ellátásbiztonsági hatások: A vezetékeket a Balti tengerbe 
fektetik le, így elkerüli a tranzit-problémát (azaz nem keresz-
tez más országot), azonban a forrás-probléma továbbra is 
fennáll, mivel a jövőben is orosz gáz érkezik.

● Nemzetközi hatások: Az ÉÁ 2 vezetékpár feltehetően csök-
kenteni fogja az Ukrajnán áthaladó Testvériség gázvezeté-
ken szállított gázmennyiséget, és Németországot „gáz-köz-
ponttá” teszi. Ez a közép-európai régió számára kedvezőtlen 
lehet. Ha régiónkba nem a Testvériségen, hanem az ÉÁ-on 
érkezik gáz, akkor a hosszabb szállítási út miatt emelkedni 
fog a gáz ára.

Az Északi Áramlat hatásai
● Növeli az ellátás-biztonságot;
● Gáztöbbletet teremt Európában, így csökkentheti az árakat;
● De viták vannak a 3. Energiacsomaggal kapcsolatban (a 

Déli Áramlat miért nem valósulhat meg, és az Északi miért 
igen?).

A Déli Áramlat helyzete: Novak orosz energiaügyi miniszter sze-
rint Oroszország kész felújítani a tárgyalásokat az EU-val az Euró-
pába irányuló gázszállításról, de ezeket az Európai Bizottság kés-

1. táblázat. Az OECD Európa gázfogyasztásának alakulása, mrd m3

2013 2014 2015
Termelés 269 252 246

Bruttó fogyasztás 503 452 469

működő terminál
épülő terminál, 
2018-tól
tervezés alatt álló 
terminál

4. ábra. Nagyméretű LNG terminálok visszagázosítási kapacitása az 
EU-28-ban, Mrd m3/év (GIE Gas Infrastructure Europe, www.gie.eu)
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lelteti. Moszkva arra vár, hogy európai partnerei végre tegyék meg 
az arra vonatkozó javaslataikat, hogy a meghiúsult Déli Áramlat 
gázvezeték helyett milyen nyomvonalon történjen az európai gáz-
szállítás. Egyelőre Moszkva esélyei igen gyengék egy új, a Balkánt 
keresztező vezeték létesítésére. Régiónk érdeke, hogy a Testvéri-
ség vezetéken minél hosszabb ideig fennmaradjon a szállítás.

A Magyarország által is aláírt AGRI vezeték ügyében egyelőre 
nincs előre haladás (a vezeték azeri gázt szállítana Grúzián és Ro-
mánián keresztül, a gáz a Fekete tengeren LNG formájában jönne át).

A régiónkat érintő LNG tervek
● A Lengyelországi Swinonjscie terminál kész, 2015 óta műkö-

dik, fogadó kapacitása 5 mrd m3. A gáz Katarból érkezik, és di-
verzifikálja Lengyelország gázellátását, és csökkenti az orosz 
gázfüggést. Tervek vannak a fogadó kapacitás bővítésére.

● Horvátország: a tervek szerint az LNG terminál Krkben léte-
sül, és 2019-ben lesz kész, de elég nagy a bizonytalanság.

● Olaszországban épül a Triest (2020) és az Eagle (2018) 
nevű terminál az Adria északi térségében.

● A romániai Constantába tervezett terminál építése függőben 
van. 

Nagy várakozások vannak az amerikai LNG szállításokkal kap-
csolatban is. Egyes tanulmányok szerint 2020 után a USA Európá-
ba menő exportja elérheti a 30 mrd m3-t, és ez a szint a következő 
negyed-században meg is marad. Ha az USA politikai okokból ex-
portál Európába, akkor ez a magas szintű export megvalósulhat. Ha 
azonban más szempontokat is figyelembe vesznek, akkor ennél ki-
sebb exporttal kell számolni. Ha profit maximalizálásra törnek, akkor 
a fő cél Kelet-Ázsia lehet. De az amerikai belpolitikai szempontok 
is a nagy export ellen hatnak, melynek megvalósításához hatalmas 
beruházásokra (új vezetékek, cseppfolyósító telepek, LNG hajók) 
lenne szükség. A nagy export megemelné az amerikai gázárakat, 
mely ellen a lakosság is tiltakozna. De leginkább a környezetvédők 
tiltakoznának a hatalmas gázipari beruházások ellen. Úgyhogy le-
het, hogy a USA marad az eddigi politikájánál: legyen az amerikai 
gáz (főképp) az amerikaiaké.

Összefoglalás: Európában az olaj-indexált gázárak szabják 
meg a gázárak felső határát. Európa még sokáig az orosz TOP 
szerződések rabja marad, az összes realisztikus szcenárió szerint 
Oroszország marad Európa fő gázszállítója. Ugyanakkor az Euró-
pába irányuló orosz gázexport növelésének kicsi az esélye.

Aláírták a bolgár-román-magyar-osztrák gázfolyosó 
179 millió eurós támogatási szerződését

A CESEC1 munkacsoport idei miniszteri ülésén aláírták a bolgár-
román-magyar-osztrák gázfolyosó 179 millió eurós támogatási szer-
ződését, amelynek célja a közép- és délkelet-európai földgáz ösz-
szeköttetések megteremtése és az energiabiztonság megerősítése. 

Miguel Arias Canete éghajlat- és energiapolitikáért felelős uniós 
biztos a munkacsoport 2015. februári létrehozása óta az eddigi leg-
eredményesebb megbeszélésnek nevezte a budapesti találkozót, 
amelyen egyebek között a gázfolyosó 179 millió eurós támogatását 
írták alá az Európai Hálózatfejlesztési Eszköz (CEF) keretében. Ez-
zel az Európai Bizottság olyan projekteket mozdított elő, amelyek 
230 millió eurós támogatásban részesülnek.

Hozzátette: a munkacsoport közös nyilatkozatot fogadott el a 
vertikális földgázfolyosó létrehozásáról Görögország, Bulgária, 
Románia és Magyarország között a földgáz ezen országok közötti 
akadálytalan áramlásáról, és arról, hogy előmozdítják az együttmű-
ködést az érintett országok szállítási rendszerirányítói között.

Az egyetértési megállapodás lehetővé teszi Bulgária számára, 
hogy cseppfolyósgázhoz (LNG) hozzáférjen és ebbe Ukrajnát is 
be tudja kapcsolni, ezzel a legfontosabb szabályozási akadályokat 
megszünteti az LNG területén.

A biztos elmondta azt is, hogy a közeljövőben aláírják a magyar-
horvát megállapodást a földgázvezeték kétirányúsításáról. A cél a 
már meglévő vezetékrendszerek fejlesztése. Szavai szerint elő kell 
mozdítani olyan további prioritást élvező projekteket, mint a horvát 
LNG-terminál megépítése, vagy a horvát gázrendszer belső fejlesz-
tése az LNG Magyarország és Ukrajna felé szállítása érdekében. 
A magyar-bolgár, a bolgár-szerb, vagy a görög-bolgár határkeresz-

1 A CESEC − Central and South Eastern Europe Gas Connectivity − 2015. február  9-én 
alakult, miután Oroszország leállította a Déli Áramlat projektet. A részt vevő országok 
Ausztria, Bulgária, Görögország, Horvátország, Magyarország, Olaszország, Romá-
nia, Szlovákia, Szlovénia és az Európai Bizottság. Feladata a határokon átnyúló ener-
getikai projektek fejlesztésére, végrehajtására irányuló erőfeszítések összehangolása.

tező vezetékeket a további prioritást élvező projektek közé sorolta.
Az uniós biztos közölte: új akciótervet hoztak létre a régió vil-

lamosenergia-piaci integrációjáról, és a megújuló energia valamint 
energiahatékonyság területén. A CESEC együttműködés példaérté-
kű a biztos szerint az unión belül.

Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium (NFM) 
energiaügyért felelős államtitkára a miniszteri ülést követő sajtó-
tájékoztatón kiemelte: sikeres és eredményes munkán vannak túl.  
A közép-kelet-európai régió országai ismét olyan előrelépést tettek, 
amely biztosítja a jövőbeli gázellátás biztonságát - hangsúlyozta.

Nemcsak a gáz területén, hanem a megújuló energia, vagy az 
energiahatékonyságban is közös a cél: az energiabiztonság erősí-
tése - mondta az államtitkár.

Maros Sefcovic, az Európai Bizottság energiaunióért felelős 
alelnöke mérföldkőnek nevezte a megállapodásokat, amelyekkel a 
következő években olyan rendszert tudnak felállítani, amely meg-
teremti a délkelet-európai régió energiaellátásának biztonságát és 
diverzifikációját.

Elmondta: a megállapodásokkal teljesíteni fogják a tavaly elfo-
gadott akciótervnek megfelelően, hogy az érintett délkelet-európai 
országoknak - amelyek a legkiszolgáltatottabbak az energiabizton-
ság szempontjából - legalább három különböző földgázbeszerzé-
si forrása legyen. Ezek az országok, köztük a magyar lakosság a 
nyugat-európainál 20 százalékkal többet fizettek korábban a gázért 
- mondta.

A szeptember 8-9-én Budapesten rendezett CESEC minisz-
teri ülésen négy megállapodást írtak alá. Egyetértési megállapo-
dás született Ukrajna, Románia, Bulgária és Görögország szál-
lítási rendszerirányítói között a transz-balkáni földgázvezeték 
kétirányúsításáról.

Forrás: NFM honlap - MTI
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Gyakorlati képzés elméleti alap nélkül?
Dr. Szondi Egon János

aranyokleveles gépészmérnök, dregonjanos@gmail.com  

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen fo-
lyó kétfázisú (BSc+MSc) energetikai oktatás nem ideális tan-
anyagának a két fázis közötti megosztása szempontjából. Az 
oktatás elméleti és gyakorlati részekre osztásának elemzése 
és ábrázolása legegyszerűbben komplex vektorok felhaszná-
lásával történhet. A két rész arányának optimumát még meg 
kell keresni.

*
The energy engineering education in two cycles (BSc+MSc) at 
the Budapest University of Technology and Economics is not 
ideal from point of view of the share of the topics among the 
two cycles. The analysis and illustration of the share of theo-
retical and practical parts of the education can be made in a 
simple way using complex vectors. The optimal share of these 
parts has to be looked for.

* * *

Több mint fél évszázaddal ezelőtt történt, három szemeszterrel a 
diplomatervezés előtt. A Kőbányai Fűtőerőmű üzembe helyezésé-
re készültek, amikor e sorok írója ott töltötte „egy hónapos mun-
kagyakorlatát”. Mindenki állandóan elfoglalt volt, ezért konzulens 
hiányában önállóan kellett feladatot találni. Feltűnő volt az erőmű 
udvarán három nagy, 120 m3-es álló tartály, melyekről annyit sike-
rült megtudni, hogy Marguerre tárolók [1]. Feladatuk volt a hétfő 
reggeli lökésszerű gőzigény-növekedés fedezése, mert a kazánok 
felterhelési sebessége nem volt elég nagy. A próbaüzem alatt a tá-
rolók feltöltése után termelt gőzt 300 mm-es csöveken át (hangse-
bességgel) szabadba fúvatták, minden hétfőn kb. hajnali 1 órától a 
gőzfogyasztók reggel 6 órai műszak-kezdéséig. Igaz, hogy rövidebb 
ideig, de ugyanez történt a többi hétköznap reggelén is. A kifúvatást 
kísérő zaj több száz méter távolságban, a Kőbányai úton is hallható 
volt1. Hangtompítókat nem terveztek, pótlólagos felszerelésük csak 
néhány hónappal később történt, mivel a kazánház tetejét is meg 
kellett erősíteni. – A munkagyakorlat keretében, még a próbaüzem 
kezdete előtt, de mindenképpen megkésve elvégzett számítások 
szerint nem 3, hanem 19 (tizenkilenc) tárolóra lett volna szükség.

Ez a tervezői melléfogás nem volt véletlen. A szabályozásel-
mélet (ami a fent leírt események idején a hőerőgépészeknek már 
kötelező tárgy volt) még nem szerepelt azoknak a nagy tervezési 
gyakorlattal bíró mérnököknek képzési programjában, akik a tárolók 
nagyságát eldöntötték. (A szabályozáselmélet matematikai appará-
tusáról szóló első magyar nyelvű szakkönyv [2] is csak ekkoriban 
jelent meg, amit néhány év múlva követett egy összefoglaló mű [3]. 
A jelenlegi helyzetről alább lesz szó.)

Az elemzés módszertana
A mérnökképzés két különböző aspektusának, az elméleti és gya-
korlati oktatásnak összehasonlító elemzése az alma-körte összeha-
sonlításra emlékeztető feladat. Az idők próbáját kiállt Útmutató [4] jó 
kiindulás a módszertan kidolgozásához.

Az egyetemi képzés hosszú ideig tartó folyamat. Ennek elem-

1 Felejthetetlen élmény! E sorok írója annak idején éppen a Kőbányai út legkö-
zelebbi pontján lakott...

zéséhez olyan egyszerű, a szubjektivitástól mentes algoritmust kell 
megfogalmazni, amelyik lehetővé teszi

1. az általánosan használt „mértékegység”, a kredit-pont alkal-
mazását,

2. az elmélet és gyakorlat arányának egyszerű jellemzését,
3. az egymásra épülő tárgyak „összeadását”,
4. több félév „hányadosának” képzését.

Egy kredit-pont átlagosan 30 óra ráfordított munkát jelent, tehát a 
14 hetes oktatási és 6 hetes2 vizsgaidőszakban átlag heti 1,5 óra el-
foglaltsággal jár. Szemeszterenként kb. 30 kredit-pontot kell elérni, 
ami megfelel 45 órás heti munkaidőnek [4]. (Azoknál a tárgyaknál, 
melyeknél mind elméleti, mind gyakorlati órák vannak, a tárgyhoz 
rendelt kreditet valahogyan kétfelé kell osztani.)

A 2. követelmény nem teljesíthető egyszerű arány-számítással, 
hiszen pl. a Tervezés c. két szemeszteres tárgynak nincs előadá-
sa, tehát gyakorlat/elmélet=∞. A 3. követelmény az összeadandó 
tárgyak 2-2 adatának, vagyis a tárgyakra, mint vektorokra jellemző 
2-2 „koordinátának” összegzését jelenti. A 4. követelményt viszont 
a vektoralgebra nem teljesíti.

A két koordinátát egy komplex vektor valós és képzetes ré-
szének tekintve és az exponenciális alakra áttérve a kredit kétfelé 
osztásával, továbbá 2. és 4. követelménnyel kapcsolatos gondok 
megoldódnak. Alapvető összefüggések:

                                                                 (1)

                                                                          (2)

A (2) formula a komplex vektor tulajdonságából következik. Ezzel 
szemben a kredit-pont definíciója szerint

k ≈ e + g                                                                                 (3)

A (3) összefüggést négyzetre emelve és (2)-t belőle levonva ki-
adódik, hogy 2eg = 0, tehát a „komplex vektor modell” csak akkor 
érvényes numerikusan, ha e = 0 vagy g = 0. Minden más esetben 
közelítésnek kell tekinteni. A vektor iránya:

                                                                      (4)

Összeg számítása:

                                                                 (5)

Hányados számítása:

                                                                   (6)

2 [4] új, 2016. szeptemberi kiadásában 4 hétre változott.

t= e+ jg = kexp( jφ)

 e2+ g2= k2

 φ=arctan( g
e

)

=∑ ti =∑ ei + j∑ git

 t1

t2
=

k1

k2
exp( j (φ1− φ2))
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A fenti összefüggésekben: 
t tantárgyra jellemző vektor 
e elméleti oktatásra jellemző koordináta
g gyakorlati oktatásra jellemző koordináta
j képzetes egység 
k tantárgy kredit-értéke
φ elmélet / gyakorlat arányra jellemző szög, 0 ≤ φ ≤ π/2

 csak elmélet: φ = 0, csak gyakorlat: φ = π/2

Összefoglaló adatok az energetikai mérnökképzésről
Az energetikai mérnökképzés rendszere illeszkedik az országos 
rendszerhez: az „alapképzés” 7 szemesztere után, szakdolgozatot 
készítve nyerhetik el a hallgatók a nemzetközileg BSc-ként azono-
sított képesítést, ami után felvehetik a „mesterképzés” 4 szemesz-
terét, amit a diplomatervezés zár, MSc képesítést nyújtva.

A BSc szint eléréséhez 210 kredit, az MSc szinthez pedig 330 
kredit összegyűjtése szükséges. A tárgyankénti kredit-pontok szá-
ma körülbelül a heti előadási, gyakorlati és laboratóriumi gyakorlati 
órák számának összege. Mivel mind a tantermi, mind a laborató-
riumi gyakorlatok elvégzése a hallgatók szakmai munkavégzési 
készségét növeli, az analízisben a g vektor-koordináta ezeknek 
összege. 

Az egyes tantárgyak részletes adatai elérhetők a BME Energe-
tikai Gépek és Rendszerek Tanszék honlapján [5], ezért az 1. és 2. 
táblázat csak azok funkcionális csoportjainak összegét tartalmazza. 
A szemléletesség érdekében a φ szög fokban van megadva. A két 
táblázat adatai nem örök érvényűek, hiszen a tudomány – és ezzel 
együtt az oktatás – állandóan fejlődik, változik3. A két táblázatban 
található adatokat az 1. ábra görbéi mutatják be.

Már első ránézésre is feltűnő, hogy mind a BSc, mind az MSc 
szakaszban a kreditek növekedésével (az idő múlásával) a görbék 
egyre meredekebben emelkednek. Ez azt jelenti, hogy a gyakorlati 
képzés annál hangsúlyosabb, minél több az azt megalapozó elmé-
leti képzés. A legmeredekebb szakasz természetesen az önállóan 
elvégzendő (diploma-) tervezéshez kapcsolódik.

A BSc szakaszban a specializációk görbéi egymáshoz közel fut-
nak (az épületenergetika vonala jószerint nem is látható), ami arra 

3   [4] helyébe 2016 szeptemberében az Útmutató újabb kiadása lép.

utal, hogy oktatástechnikailag azonos módszerrel kezelhetők. Ezzel 
szemben az MSc görbék divergálnak, ami az oktatókkal szemben 
támasztott magasabb követelményeknek is a jele.

Az 1. táblázat adatai birtokában az elemzés módszertanához 
visszatérve: a (3) formula szerinti közelítő egyenlőség annak alap-
ján mondható, hogy a BSc képzés átlagos k/(e+g) értéke 1,040 ± 
0,017 (1 std). Mint az várható volt, a 2. táblázat adatai is bizonyítják, 
hogy az MSc oktatás „töményebb”, aminek az a jele, hogy ez az át-
lag 1,177 ± 0,037 (1 std), vagyis a törtnek az egységtől való eltéré-
se szignifikáns. Mindazonáltal a komplex vektorok felhasználásával 
történő ábrázolást még ez az eltérés sem zavarja túlzott mértékben. 
A >1 érték alapján kimondható, hogy nem csak az oktatókkal, ha-
nem a hallgatókkal szemben is magasabbak a követelmények, mint 
BSc szinten. Ez megmutatkozik abban is, hogy hogyan alakult a 
BSc és MSc képzésre felvettek száma:  Néhány adat: 2016-ban 
BSc-re 84 fő, az alapképzést 4 évvel korábban megkezdők közül 
MSc-re 26 fő (2015-ben 118, ill. 18 fő; 2014-ben: 114, ill. 31 fő; 
2013-ban: 118, ill. 27 fő). Megállapítható, hogy a BSc oklevél nem 
garanciája a továbbtanulás megalapozottságának, az arra való ké-
pességnek.

Az alapképzés és a mesterképzés néhány problémája
A BSc természettudományos alapismeretek kredit-értéke a teljes 
képzés kredit-értékének 20%-a, aminek 2/5 része jut a matematikai 
oktatásra. Ez lényegesen kevesebb, mint amennyi a kreatív mér-
nöki munkához szükséges, viszont több, mint a mára már teljesen 
megszüntetett üzemmérnöki oktatási formában szerepelt. Ugyanez 
elmondható az 1/10 arányú fizikai oktatásról is. A „bolognai” okta-
tás-szervezés következménye, hogy a BSc okleveles mérnökök az 
üzemmérnöki munkakörök betöltéséhez túl sok elméleti, viszont 
kevés gyakorlati képzést kapnak. Az „alapképzés” megnevezés fél-
revezető, hiszen az 1. ábra BSc görbéinek átlagos meredeksége 
nagyobb, mint az MSc görbék kezdeti meredeksége, tehát nem ala-
pozza meg a „mesterképzést”.

Az Ábrázoló geometria nem szerepel az energetikai mérnö-
kök tananyagában, a Géprajz is csak (Műszaki ábrázolás néven) 
az Épületenergetika szakirány programjában. Térbeli látás nélkül 
a mérnök nem képes alkotó munkát végezni, tehát a tantárgyak 
összeállítása de facto elismeri, hogy a BSc mérnökök közül az is, 
aki tervezni tud, csak épületgépészeti munkák megtervezésére van 
kiképezve. 

A BME atomreaktorának tervezett max. teljesítménye 10 kW 
volt, ami egyes kutatási feladatokhoz kevésnek bizonyult. A teljesít-
mény 100 kW-ra emelése saját erőből történt, beleértve hűtőrend-
szer módosítását is. A hőtechnikai tervezést a szerző végezte el, 
a gyártási dokumentációt üzemmérnök4 kollégánk, Szakács János 
(1941-2002) készítette el. – Már ez az egyetlen eset is igazolja a 
BSc szint gyakorlati felhasználhatóságának korlátozott voltát. Még 
az Épületenergetika szakirány sem tartalmaz olyan tárgyat, ami az 
egyes feladatokhoz szükségessé váló gyártási dokumentáció kidol-
gozására készítené fel azokat a hallgatókat, akik valamilyen  kis-
vállalkozás egyedüli mérnökeként találkoznak ilyen feladattal. (Az 
épületgépészeti kivitelezési ismeretek c. tárgy mással foglalkozik.)

Az információtechnológiai ismeretek keretében kerül sor a 
Programtervezés tárgyra (2 kredit-pont), csak laboratóriumi gya-
korlatként. Az energetikai mérnökképzésnek nem célja a számí-
tógépes folyamatirányítás oktatása, de kérdéses, hogy a „csak 
számításokat végző” programok minőségbiztosítással történő 

4   Diplomatervezési konzulense e cikk szerzője volt.

Elméleti oktatás
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1. ábra. Az elméleti és gyakorlati oktatás aránya 
specializációnként Σk jelzi a BSc képzésben, illetve 

a BSc+MSc képzésben elérendő kredit-értékeket
BSc specializációk: 1 Hőenergetika, 2 Villamosenergetika, 3 Épület-

energetika; 4 Atomenergetika. MSc specializációk: 1 Hő- és villamos-
energia-termelés; 2 Megújuló energiaforrások, 4 Atomenergetika.
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tervezésére ezzel a módszerrel fel lehet-e készíteni a hallgatókat. 
Valószínűtlen, hogy a BSc oklevelet megszerző atomenergetika 
szakos mérnök programja meg fog felelni a jól definiált nemzetközi 
előírásoknak [6]5.

Ehhez a témához kapcsolódik a programozási nyelvek oktatá-
sa. Ahhoz, hogy a végzett hallgató legalább a „csak olvas” szin-
ten követni tudja a szakterületén rendelkezésre álló (pl. vásárolt) 
programokat, a megfelelő magas szintű nyelve(ke)t ismernie kell. A 
tananyagba felvett programtervezéshez nem kell a feladat megol-
dási lépéseit utasítás-szintre lebontani, hiszen a programtervezés 
nem azonos a programkódolással. Nyelv-oktatás BSc szinten a 
Mérnök-informatikus és a Villamosmérnöki szakokon történik6, az 
Energetikai mérnök szakon nem. Az Atomenergetika szakirányon 
végző BSc hallgatóknak a Fortran nyelv megismerése elengedhe-
tetlen. A BME honlapján végzett Google Advanced Search keresés 
Fortran-találatainak nagy része a BME Nukleáris Technikai Intézet 
dolgozóinak önéletrajzára utal, mint speciális ismeretük. A többi ta-
lálat sem a nyelv BME-n történő oktatására vonatkozik, hanem csak 
megemlítik a magas szintű nyelvek történetének leírása keretében. 
Tulajdonképpen az egyetemi oktatástól függetlenül kell ezeknek a 
hallgatóknak a Fortran nyelvet megismerniük7.

A szaktárgyak leírásában több helyen lehet találkozni ilyen szö-
vegekkel: „az XXX program használatának megismerése”. Akármi-
lyen sok feladatot old is meg az XXX program, a használati utasítás 
megtanulása nem készíti fel a hallgatót arra az esetre, ha munka-
helye az YYY vagy éppen a ZZZ programot vásárolta meg. – Egy 
erőművi hősémának „drag and drop” technikával, egerészve történő 
felépítése és „trial and error” módszerrel történő számítása a számí-
tógépes játékokra történő asszociációt indítja el.

Egyedül az Atomenergetika szakirány oktatása történik meg 
BSc és MSc szinten „folytatólagosan”. A többinél nincs biztosítva, 
hogy a mesterképzésre jelentkezők a szükséges előzetes ismere-

5   Ennek a dokumentumnak a terjedelme 176 oldal!
6 C++ (így is írják: CPP). Alkalmazhatóságával [7] A programozási nyelv 

kiválasztása c. szakasza foglalkozik.
7 Néhány éve történt: Atomerőmű szakmérnökképzés előkészítése során a fel-

kért előadó a Pascalt kívánta tanítani, ami játékprogramozáshoz kiváló eszköz. 
Azt ismerte, a Fortrant nem.

teket a választott alapképzési szakirány folyamán már megszerez-
ték, ami tantárgy-specifikus követelmények megfogalmazását tette 
szükségessé. (Előfordulhat, hogy a hallgató az alapozó tárgy kredit-
pontjait valamelyik tárgy hallgatásával párhuzamosan szerzi meg 
– megalapozásról nem beszélhetünk.)

A természettudományos ismeretek terén a helyzet kaotikus. A 
4 szemeszteres MSc oktatás során 2 szemeszterre van szükség 
ahhoz, hogy a Matematika és a Fizika tematikája elérje azt a terje-
delmet, amire a szaktárgyak építkezhetnek. A BSc 2 szemeszteres, 
7 kredit-pontos Műszaki hőtan tárgyát 2 (vagy 2½) év múlva8 fejezi 
be a Termodinamika és hőátvitel, 4 kredit-ponttal. 

A BSc szakmai törzsanyagának része az 5 kredit-pontos Áram-
lástan, amit az MSc Az áramlástan válogatott fejezetei c. tárgya tesz 
teljessé 3 kredit-ponttal – 2 (vagy 2½) év szünet után. 

Az MSc képzés adatainak elemzésénél azt is figyelembe kell 
venni, hogy a négy szemeszter maradék 120-7=113 kredit-pontjá-
nak több mint negyede a diplomatervezéshez kapcsolódik, tehát a 
szaktárgyakra kevesebb idő jut, mint BSc szinten. További prob-
lémák forrása lehet, hogy az erősen matematika-igényes tárgyak 
oktatása a fentiek miatt a 3. és 4. szemeszterre kerül, amikor már a 
diplomatervezés folyik.

A szabályozáselmélet mai oktatása 
A bevezetőben leírt tervezési hiba a mai oktatás-szervezéssel el-
kerülhető lenne. Igaz, hogy Szabályozáselmélet nevű tárgy nem 
szerepel a programban, viszont a néhai egy szemeszteres oktatás 
anyaga bővítve és több tárgyra bontva fellelhető. Ezeknek a tár-
gyaknak egymásra épülését a 2. ábra mutatja be.

Nem kötelező alapozó tárgy, ezért az ábrán nincs feltüntetve 
a Matematika, jóllehet az Energetikai folyamatok dinamikája c. 
tárgyban elemzett (szabályozandó) folyamat részeit az átviteli függ-
vénnyel lehet a legtömörebben jellemezni. Ehhez szükség van a 
Laplace-transzformáció ismeretére9. (Az átviteli függvény a vizsgált 

8 Az időköz hossza attól függ, hogy az MSc képzés ősszel vagy tavasszal kezdődik.
9 Figyelemre méltó, hogy [4] részletes BSc matematika-leírásában a Laplace-

transzformáció nem szerepel. Ez azzal jár, hogy az Energetikai folyamatok di-
namikája c. tárgyban kell ezt a hiányt pótolni.

Tárgycsoportok S z e m e s z t e r e k Összesen

1. 2. 3. 4.

e g k φ e g k φ e g k φ e g k φ e g k φ

Természettudományos alapismeretek 7 3 14 23 6 1 9 9 13 4 23 17

Szakmai törzsanyag 4 1 6 14 7 4 15 30 11 5 21 24

Szabadon választható tárgyak 2 0 3 0 2 0 3 0 4 0 6 0

Szabadon választható tárgyak 5 0 7 0 5 0 7 0

Diplomatervezés 0 8 10 90 0 16 20 90 0 24 30 90

Gazdasági ismeretek 6 0 6 0 2 0 2 0 1 1 2 45 9 1 10 6

Együtt 19 4 29 12 15 5 26 18 7 8 20 49 1 17 22 87 42 34 97 39

Differenciált szakmai ismeretek szakirányonként

Hő- és villamosenergia-termelés 2 2 5 45 4 9 18 66 6 11 23 61

Összesen 19 4 29 12 17 7 31 22 11 17 38 57 1 17 22 87 48 45 120 41

Megújuló energiaforrások 4 1 6 14 4 8 17 63 8 9 23 48

Összesen 19 4 29 12 19 6 32 17 11 16 37 55 1 17 22 87 50 43 120 41

Atomenergetika 3 2 6 34 5 9 17 61 8 11 23 54

Összesen 19 4 29 12 18 7 32 21 12 17 37 55 1 17 22 87 50 45 120 42

e, g, k, φ értelmezése a szövegben

2. táblázat. Az MSc képzés elemzett adatai
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elem kimenő jele transzformáltjának és a bemenő jel transzformált-
jának a hányadosa [2].) Bármilyen folyamat szabályozásának ter-
vezése során a szabályozók tulajdonságait az átviteli függvények 
alapján választják ki.

Az egyes tárgyak gyakorlat-orientáltságára a kredit-pontok vek-
torainak iránya jellemző. A Fizika és az Energetika I csak elméleti 
ismereteket nyújt, tehát elsősorban a Műszaki hőtan I gyakorlatai 
alapozzák meg a tárgy-sorozatot záró, a folyamatszabályozással 
foglalkozó két tárgy gyakorlati képzését. Problémát az okozhat, 
hogy az Energetikai folyamatok dinamikája c. tárgy a „kötelezően 
választható” csoportba tartozik, tehát akkor, ha a hallgató ezt nem 
választja, az Energetikai folyamatszabályozás anyagát nem ala-
pozza meg (és így nem is tanulhatja). A helyzet nem jobb, mint az 
évtizedekkel ezelőtti.

Folyamatot nehéz elképzelni valamilyen berendezés nélkül, 
ezért azok a BSc szakirányok, amelyek tematikájában nem szere-
pelnek a gőzkazánok, gőzturbinák stb., nem oktathatják az Energe-
tikai folyamatok dinamikáját10, tehát az MSc folytatás Energetikai 

10   A Kőbányai Fűtőerőmű viselkedése is ide tartozik

folyamatszabályozás c. tárgyát is kizárják a programból. 
Tulajdonképpen kevés hallgató jut el arra a szintre, hogy 
egy hőerőmű szabályozásának legalább a követelményeit 
meg tudja fogalmazni. Ez annak (is) a következménye, 
hogy ötletszerűen válogathatják ki a hallgatandó tárgya-
kat, azok logikai sorrendjének ismerete nélkül.

A témát záró két tárgy összehasonlítása a (6) össze-
függés felhasználásával történhet meg. A két vektor egye-
ző irányítású (φ1−φ2=0), tehát a hányados tMSc /tBSc=kMSc/
kBSc=4/3=1,33. Ilyen arányban ad több ismeretet az Ener-
getikai folyamatszabályozás, annak ellenére, hogy egy 
szabályozórendszer tervezésének a bonyolultabb része 
éppen a folyamat szabatos leírása, amivel ebben az eset-
ben az Energetikai folyamatok dinamikája foglalkozik.

A „duális” képzésről
A 2017. tavaszi félévében induló „duális” képzés még nem 
terjed ki az energetikai mérnökképzésre, jelenleg nem is 
tervezik. Nem lehet kizárni, hogy politikai alapon .két-há-
rom éven belül mégis napirendre kerül. A koncepció: „A 
Műegyetem nagyon erős az elméletben, nagyon erős a 
fejlesztésekben, de mi nem vagyunk gyártó hely. Azt vár-
juk, hogy a nálunk nagyon alapos elméleti képzés ötvöző-
dik egy nagyon gyakorlatias vállalati képzéssel, vagyis a 
gyakorlati képzés nem a diplomaszerzés utánra tolódik, 
hanem a tanulmányok során sajátítják el ezt a hallgatók, 
és ebből a szimultán oktatásból a kétfajta tudás ötvöződé-
sét is hatékonyabbra várjuk.” [8]

A jelenlegi elképzelések az utolsó két szemeszter-
re szólnak. A 2. táblázat adataiból látható, hogy az MSc 
képzés ezen időszakában a gyakorlati képzésre lénye-
gesen több időt szánnak, mint az elméletire. Ennek a 
vállalati „gyakorlatias” képzéssel való bővítése (szimul-
tán!) csak az elméleti oktatás rovására történhet, azaz 
színvonal-eséssel. Ez a képzési forma tulajdonképpen 
az üzemmérnök-képzés burkolt visszaállítása, ráadá-
sul az is korlátok között. Egy termelő vállalat csak azt 
a gyakorlati tudást tudja oktatni, amivel foglalkozik. Az 
a hallgató, aki az „A” vállalatnál vesz részt a „duális” 
képzésben, nem fogja megismerni a „B” gyakorlatát. Az 

üzemmérnök-képzés során a hallgatókat felkészítették nem csak 
az „A” vagy „B” vállalatnál végzendő munkára, hanem mindkettő-
re, sőt a „C”-re stb. is.

Ez a koncepció emlékeztet a МЭИ-n a múlt század hetvenes 
éveiben végzett hallgatók esetére, akik közül többen is részt vettek 
továbbképzésen a BME Nukleáris Technikai Intézeténél. Kiválóan 
ismerték a VVER-440 erőművet, egészen a tolózárakat azonosító 
számokig, de a reaktorfizika néhány lényeges fejezete nem szere-
pelt tananyagukban. Az ő helyzetük csak azért volt kedvező, mert 
a Paksi Atomerőműben megoldandó feladatok skálája rendkívül 
széles. Ez nem mondható el az „A” oktatásában részt vevő hall-
gatókról, hiszen be lesznek skatulyázva „A” munkáinak egy szűk 
szeletére.

Az energetikai mérnökképzés esetében az „A” munkahely lehet 
pl. egy gázturbinás csúcserőmű, a „B” egy szemétégetőmű erőmű-
ve, a „C” egy kombinált ciklusú fűtőerőmű. Nagyon kevés közös 
gyakorlatias feladatot lehet ezeknél találni. Melyik legyen az, ame-
lyikkel a BME szerződik az egész évfolyam „duális” képzésére? 
Nem véletlen, hogy a „duális” képzés bevezetése a villamosipar 
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egyik nagy vállalatánál [8] kezdődik: a termék-fejlesztés időigénye 
hónapokban mérhető, utána új feladatra lehet áttérni. Ezzel szem-
ben a villamosenergia-iparhoz kötődő energetikai mérnökképzés 
sokéves projektekben való részvételre készíti fel a hallgatókat, 
ennek „duális” módszerrel történő gyakorlati képzéséhez az MSc 
oktatás utolsó két szemesztere nem alkalmas. A helyes megoldás 
az elméleti oktatás olyan színvonalon történő végzése, hogy az ok-
levél megszerzése után a fiatal mérnök a projektbe rövid idő alatt 
be tudjon kapcsolódni.

Fentebb már volt szó arról, hogy az MSc képzés magas kö-
vetelményeket támaszt az oktatókkal szemben. Nem remélhetjük, 
hogy az „A” vállalatnál kiválasztott mindegyik „oktató” képes lesz 
a rutinmunkánál magasabb szinten foglalkozni a hozzá beosztott 
hallgatókkal.

Az elméleti tudást mennyire 
pótolja a tapasztalat?
A hazai energiatermelésben nehéz 
lenne alulbecsülni az atomenergeti-
ka fontosságát11. Ez a szerep termé-
szetesen azzal jár, hogy a műszaki 
kérdésekre visszavezethető jogi 
viták eldöntéséhez atomenergetikai 
műszaki szakértőkre van szükség.

Az Atomtörvény, illetve Kormány 
ide vonatkozó rendeleteinek végre-
hajtása a Magyar Mérnöki Kamara 
által létrehozott Minősítő Bizottság 
feladata [10]. A szakértői minősítési 
eljárás a jelölt kérelmére indul meg. 
Az MMK MB az Ügyrend 2. függelé-
kében 17 szakterületet nevesített12, 

melyek közül ennek a cikknek a témájá-
hoz kettő közvetlenül kapcsolódik. Ennek 
a kettőnek a kérelemben kifejtendő leírása 
a 3. táblázatban olvasható.

Általános szabály, hogy BSc képe-
sítéssel 8 év, MSc képesítéssel 5 év, a 
pályázott szakterületen szerzett gyakor-
lati idő szükséges ahhoz, hogy a MB a 
minősítési eljárást megindítsa. Másképp 
kifejezve: az MMK mértékadó véleménye, 
hogy 3 év üzemi (kutatóintézeti stb.) több-
let-tapasztalattal lehet megszerezni azt az 
elméleti tudást, amennyivel többet ad az 
MSc, mint a BSc.

Figyelembe véve azt az időt, amire a 
[10] szabályzat megalkotásához szükség 
volt, a benne szereplő szakmérnöki képe-
sítést a korábbi oktatási program szerint 
MSc alapra épülőnek kell tekinteni. A 3. 
táblázat „Képesítési feltétel” oszlopában 
a „vagy 2. reaktortechnikai szakmérnöki 
felsőfokú végzettség” követelmény tehát 
magában foglalja az MSc energetikai mér-
nöki, vagy az MSc fizikus, vagy az MSc 
mérnök-fizikus végzettséget is. Az Ener-
getikai Gépek és Rendszerek Tanszék 
viszont új képzési formaként BSc alapú re-
aktortechnikai szakmérnöki képzést indít. 

Az MMK MB-nak mérlegelnie kell, szükség van-e a [10] szabályzat 
pontosítására, esetleg módosítására.

„Példakép” kerestetik
Az eddigiekben felvetett számos probléma megoldásánál indokolt 
figyelembe venni mások tapasztalatait. Nyilván azoktól lehet tanul-
ni, akik jobban oktatják az energetikát, mint a BME. A sok rangsoro-
ló szervezet/publikáció közül a QS World University Rankings [11] a 
legismertebb. Ennek az egyetemi karokat rangsoroló táblázatában 
2015-ben a magyar műszaki karok közül egyedül a BME Gépész-

11 A Paksi Atomerőmű 2015-ben 15 834,4 GWh villamosenergiát termelt, ami a 
hazai termelés 52,7% a, 90,4% os teljesítmény-kihasználással [9].

12 Ezeken belül a Gépészet 3, a Nyomástartó berendezések 2, a Villamos 
technológia 2+1, a Vegyészet 3 részterületre van osztva.

No Szakterület 
megnevezése

Leírás Képesítési feltétel Gyakorlat

1 Reaktorfizika, 
neutronfizika és a 
nukleáris üzem-
anyag viselkedése

Fluxuseloszlás, sok-
szorozási tényező 
számítása, töltetter-
vezés, forrócsator-
na-számítás

1. BSc vagy MSc 
szintű 
- energetikai mérnöki, 
- fizikus, 
- mérnök-fizikus vagy
2. reaktortechnikai 
szakmérnöki felsőfokú 
végzettség vagy
3. az 1. és 2. pon-
tban foglaltakkal 
egyenértékű felső-
fokú szakképzettség

A szakterületen 
végzett kutatási, 
speciális számítási, 
elemzési munkák, 
publikációk, a nem-
zetközileg elismert 
kódok 
valamelyikével vég-
zett elemzések

2 Termohidraulika Hőtan, áramlástan, 
egy és kétfázisú 
áramlások model-
lezése, alkalmas 
számító-gépi kódok; 
üzemelő és leállított 
reaktor mint hőfor-
rás, fűtőelem-táro-
lók termodinamikája

3. táblázat. Részlet az atomenergetikai műszaki szakértői jogosultságot kérő űrlapról

4. táblázat.  Top műszaki egyetemek*, a QS lista első 130 helye valamelyikén

QS hely % Egyetem Ország

1 100,0 Massachusetts Institute of Technology (MIT) USA

5 97,9 California Institute of Technology (Caltech) USA

9 95,5 ETH Zurich – Swiss Federal Institute of Technology Svájc

13 93,9 Nanyang Technological University (NTU) Szingapúr

14 93,8 Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne Svájc

28 88,0 The Hong Kong University of Science and Technology Hong Kong

40 83,8 Ecole Polytechnique Franciaország

43 82,6 KAIST – Korea Advanced Institute of Science & Technology Koreai Közt.

56 79,4 Tokyo Institute of Technology Japán

60 77,3 Technische Universität München NSZK

64 76,5 Delft University of Technology Hollandia

84 72,3 Georgia Institute of Technology USA

87 72,0 Pohang University of Science And Technology (POSTECH) Koreai Közt.

92 70,9 KTH Royal Institute of Technology Svédország

93 70,8  KIT, Karlsruhe Institute of Technology NSZK

112 66,8 Technical University of Denmark Dánia

113 66,7  University of Science and Technology of China Kína

116 66,3 The Hong Kong Polytechnic University Hong Kong

117 66,2 Eindhoven University of Technology Hollandia

* Csak azok kerültek be a táblázatba, amelyek nevében a „műszaki” szó szerepel
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mérnöki Kar található meg, a 400-tagú lista 258. helyén, 64,7% 
értékkel [12]. 64,7% feletti értékkel jellemezhető „példaképet” kül-
földön kell keresni. (A BME, mint egész, az egyetemek 1000-tagú 
listájára [13] nem került fel.)

A 4. táblázatban azon műszaki egyetemek rangsora találha-
tó, melyek [13] első 130 helye valamelyikén szerepelnek (ez felel 
meg a 64,7%-nak). Figyelemre méltó, hogy 3 USA-beli és 9 euró-
pai egyetemen kívül 7 távol-keleti műszaki egyetem is magasabb 
értékelést kapott, mint a hazai legjobb BME Gépészmérnöki Kar.  
A lista élén a Massachusetts Institute of Technology (MIT) áll, ennek 
pontszámát tekintik 100%-nak. Az MIT gyakorlatából sok módszert 
[14] indokolt lenne átvenni, melyek közül talán a leghatásosabb az 
internet felhasználása. Az oktatott anyag jól szervezett módon min-
denkinek hozzáférhető, tehát az „elméleti” ismeretterjesztés teljes 
körű. Az MIT oklevelet a világon mindenütt elfogadják, ami az elmé-
letben megismert tananyag gyakorlati alkalmazási módja alapos okta-
tásának is köszönhető. Az elfogadásnak természetesen „ára van”, a 
magas tandíj (2015-ben: BSc átlagosan évi 40 451 US$, MSc 46 400 
US$), aminek nagy részét az MIT ösztöndíjként visszafizeti a rászoru-
ló hallgatóknak (2015-ben 33 %-uk tandíjmentes volt) [15].

Annak áttekintéséhez, hogy BME energetikai mérnökképzé-
sének mekkora a hátránya az MIT-hez és néhány másik műszaki 
egyetemhez képest, az 5. táblázat ad támpontot, ami a Google Ad-
vanced Search találatairól tájékoztat. (A táblázat legrégebben ala-
pított egyeteme a BME.) A termodinamika szó nem csak az ener-
getikában, hanem a fizikában, vegyészetben is előfordul, a BME 
honlapján ez a szó emiatt hatszor annyiszor található meg, mint 
a képzés gazda-tanszékének honlapján. Feltételezve, hogy ez az 
arány a többi egyetemnél is ennyi, a BME energetikai mérnökkép-
zése két fiatal távol-keleti egyeteméhez hasonlít. Az MIT viszont 
tízszer többet nyújt, mint a BME.

A 4. és 5. táblázatban felsorolt műszaki egyetemek közül Delft Uni-
versity of Technology-val [16], melynek gépészmérnöki kara a kari lis-
tán a 19. helyre került, a BME Nukleáris Technikai Intézetnek sokéves 
kapcsolata van. Ennek kiegészítéseként a nem nukleáris energetikai 
feladatok oktatására vonatkozó együttműködést is indokolt létrehozni. 

Az Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék utóbbi években 
tanúsított aktivitása a „bolognai rendszer” korlátai között is feljogo-
sít annak a reményére, hogy a BME energetikai mérnökképzése a 

világ-ranglistán előbbre kerül. Egy elméleti és egy gyakorlati példa 
támasztja alá ezt a kijelentést.

● A korszerű energiagazdálkodás a veszteségforrások feltárá-
sával kezdődik. Ennek kerete az exergia-szemlélet [17], amit 
a Tanszék a személyi okokra visszavezethető hat évtizedes 
késés [18] után nagy intenzitással visz át a gyakorlatba.

● A Tanszék közreműködésével létrehozott fóti laboratórium 
[19] egy „kisméretű energetikai nagyüzem”, ahol a hallgatók 
sokféle energetikai létesítmény viselkedését úgy tanulmá-
nyozhatják, hogy nem korlátozza az oktatást az üzem alap-
tevékenysége. 

Köszönetnyilvánítás
● Dr. Gács Iván sok, igen részletes dokumentummal segített 

a szerzőnek, melyek az energetikai mérnökképzés adatait 
tartalmazták. Köszönet érte.

● A szerző köszönetet mond dr. Bihari Péternek a cikk kézira-
tának átnézéséért és hasznos észrevételeiért.
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5. táblázat. A termodinamika szó előfordulása néhány egyetemi honlapon

Egyetem alapítva URL találat
Massachusetts Institute of 
Technology

1916 mit.edu 15300

California Institute of Technology 1891 caltech.edu 10400

Delft University of Technology 1842 tudelft.nl 5410

Ecole Polytechnique Fédérale de 
Lausanne

1853 epfl.ch 4010

Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem

1782 bme.hu 1450

The Hong Kong University of 
Science and Technology

1991 ust.hk 1240

Nanyang Technological 
University Singapore

1991 ntu.edu.sg 1060

BME Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék

2002* energia.bme.hu 240

*Előd tanszékek: Energiagazdálkodás Tsz. (Heller László, 1951), 
Hőerőművek Tsz. (Lévai András, 1953)
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Hozzájárulás a virtuális erőmű 
épitéséhez: 
919,4 kW  

Sűrített levegő megtakarítások az AUDI győri üzemegységeiben1

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

Jelen cikk az Audi Hungaria Motor Kft. gyártási területén 
üzemelő sűrített levegő ellátó rendszer és a fontosabb tech-
nológiai felhasználók felülvizsgálatával, javításával és átala-
kításával elért energia megtakarításokat mutatja be. A minta 
gyártósoron elvégzett mérések eredményeit üzemidő arányo-
san terjesztettük ki az intézkedési körbe vont, de méréssel 
nem rendelkező sorokra.1

*
This paper shows the energy savings by revision, reparation 
and modification of the compressed air supply system and 
large consumer equipments. The results of the measured 
sample technology were expanded based on running time to 
similar involved equipments.

* * *

A győri üzemi területen kiterjedt sűrített levegő hálózatot tartanak 
üzemben, és a 6 barg névleges nyomású levegőt elsősorban a 
gyártósorokon használják fel, pozícionálásra, tisztításra, illetve 
a szennyeződések távoltartására. A nagyságrendet érzékelteti, 
hogy a rendszer névleges kapacitása 47 000 Nm3.

A projekt során megvalósított, illetve jelenleg is folyamatosan 
megvalósítás alatt álló, és ciklikusan ismétlődő intézkedéseket há-
rom csoportba lehet sorolni:

1.  Az ellátó hálózaton végrehajtott ultrahangos szivárgáskere-
sés, és az erre alapozott javítások

2.  A nedves megmunkáló gépek ún. zárólevegő fúvatásának 
optimálása

3.  Lefúvató kabinok működésének optimálása

A hálózati szivárgásellenőrzés mondhatni logikus intézkedés, nem 
csak az ilyen kiterjedt hálózatok esetén. A hibahelyek beazono-
sítását ultrahangos mérőeszközzel végezte szakvállalkozó, majd 
ezek javítása már a gyártósori karbantartók feladata volt. A tipikus 
hibák a csatlakozó szerelvényeknél, szűrőpoharaknál és a vég-
pontoknál adódtak. Minden egyes javítás sikerességét méréssel 
ellenőrizték, és megállapították a javítás sikerességét, mivel nincs 
minden esetben tökéletes megoldás, valamint értékelni kellett a 
ráfordítás és a várható eredmény arányát is. 2015-ben 1547 db 
szivárgási helyet azonosítottak és javítottak meg a hálózaton, ami-
re egy példát mutat az 1. ábra. 

A mérési eredmények alapján az elszökő levegő mennyiségét 
is meghatározták, aminek villamosenergia-igényét a sűrített leve-
gő termelés fajlagos felhasználásból lehetett kiszámolni. A hibaja-
vítások költségeivel a megtérülési idő könnyen számítható volt, és 
átlagosan 0,43 hónapra adódott. 

A rendszeren természetesen lényegesen több szivárgási hely 
ismert, illetve sejtett, de a tapasztalatok az mutatják, hogy a javítá-

1   A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült.

sok utáni évben a szivárgási helyek legfeljebb 60%-át azonosítják 
újra, de veszteségre vetítve ez 50% alatti értéket jelent. Szintén 
tapasztalat, hogy a feltárt veszteségek átlagosan 85%-át tudják 
a megszűntetni különböző korlátozó tényezők miatt. Egy éves fe-
lülvizsgálati ciklusidő esetén a vizsgálat költségéből adódóan a 
megtérülések éven felüli értékre adódtak, így az egyes szakaszo-
kon a hibakeresés ciklusát két évre állították be az üzemeltetők. 
A 2015-ös évben a korábban program indítása óta megvalósított 
javításokat is elszámolva a megtakarítás mértéke 3 753 Nm3/h, 
ami 3,63 GWh/év villamosenergia-felhasználás, és 1 454 t/év CO2 
kibocsátás csökkenésnek feleltethető meg.

A másik két intézkedés a gyártáshoz köthető, és sikerességü-
ket – az Audi Hungária Motor Kft. gyártási területén még 2013-ban 
kialakítani kezdett – a termelő berendezések energiafelhasználá-
sát monitorozó minta gyártási sor létrehozása alapozta meg. En-
nek keretében egy kiválasztott gyártósor elemeit látták el az ener-
giafelhasználás mérésére alkalmas eszközökkel fokozatosan.  
A mérések alapján számos intézkedést foganatosítottak az ott dol-
gozók, majd 2014-re fókuszba került a sűrített levegő felhasználás 
csökkentését célzó megoldások keresése is.

A mért értékek elemzése meglepő eredményeket hozott, első-
sorban a technológusok számára. Kiderült, hogy a vizsgált, 41 db 
technológiai elemből álló gyártósor heti sűrített levegő fogyasztá-
sának nagyjából 56%-áért mindösszesen 7 berendezés volt fele-
lős, amiből 6 nedves technológiájú köszörűgép.

A forgácsoló berendezések esetén az emulzió nem kívánt he-
lyekre történő bejutását ún. záró levegő fúvatásával érik el. A vizs-
gálatok azt mutatták, hogy technológiai szokások és az üzemel-
tetési rend alapján komoly potenciál mutatkozik ezen a területen. 
Kiderült, hogy a heti felhasználás 7,8%-át a vasárnapi üzemszü-
neti napon is felhasználták a berendezések, ráadásul úgy, hogy 

1. ábra. Sűrített levegő hibahely azonosítása
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az azonosított 7 nagyfogyasztó mellett mindössze egy berende-
zésen volt értékelhető fogyasztás. Az elemzés során fény derült 
rá, hogy a gépeken felhasznált levegő mennyiségét alapvetően 
befolyásoló helyi nyomásszabályozást a kezelők megszokás alap-
ján állították 0,3-0,9 barg között, valamint a zárólevegő állásidő 
alatt is folyamatosan felhasználásra került. Ebből eredően a fo-
gyasztáscsökkenést a helyi nyomáskülönbség gép specifikus be-
szabályozása, továbbá az üzemidő PLC programozással elérhető 
csökkentése jelentette.

A folyamatos mérésnek köszönhetően az elért eredmények 
pontosan rendelkezésre álltak, így megállapítható volt, hogy a heti 
fogyasztáscsökkenés közel 13 000 Nm3/h volt, ami 14,3%-ot je-
lentett. Vasárnaponként a csökkenés ~5 800 Nm3/h-át ért el, ami 
82,3%-nak felelt meg.

A projekt több, mint 1000 db megmunkáló gépet érint a gyár 
területén, és az indulás óta nagyjából 400 gépet sikerült beállítani. 
A 2016-os terv 250 db, elsősorban a régebbi berendezésekre kon-
centrálva. A 2015-ös elszámolás készítésekor az eredményeket 
25 db, a tesztelt gyártósorhoz hasonló, vagy azonos felépítésű, 
ám méretlen sorra terjesztették ki.

A harmadik projektelem a lefúvató kabinok működésének opti-
málása volt. Ezekben a kabinokban a megmunkált munkadarabok 
sűrített levegővel történő tisztítása történik, ami elsősorban a for-
gács eltávolítását és a hűtő-kenő folyadéktól való mentesítést je-
lenti. A munkafázis felülvizsgálatakor az alábbi problémákat tárták 
fel a technológus kollégák:
●  helytelen időzítés: a munkadarab még sokszor a helyén 

sem volt, amikor a lefúvatás már megkezdődött
●  egyidejű teljes lefúvatás: a fúvóka csoportok ún. palettákon 

kerültek kialakításra, és ezek mindegyikén egyszerre, fo-
lyamatosan történt a lefúvatás, ami gépenként akár 1 000 
Nm3/h-ás fogyasztási lökéseket jelentett a hálózat irányába

●  fúvókák rossz beállítása: munkadarabtól függően számos 
olyan fúvókát találtak a felülvizsgálók, amelyeken felesle-
gesen, vagy rossz irányban áramlott a levegő

●  feleslegesen nagy nyomás: üzemi vizsgálatok kimutatták, 
hogy a 6 barg-os hálózati nyomás helyett elegendő lenne a 
kívánt eredmény eléréséhez 3 barg-os levegő is

●  feleslegesen nagy ütemidő
A problémák felismerésekor, a gyártervezési és gyártáster-

vezési osztályok kollégái egy régebbi berendezés átalakításával 
tesztberendezést hoztak létre, ahol az átalakítások hatásait ele-
mezni tudták, miközben a gyártás folyamatos maradhatott. Itt le-
hetett tesztelni a fúvókák különböző iránybeállításait, a palettákon 
való elhelyezésüknek változatait, a nyomáscsökkentés korlátait 
és az elegendő ütemidőt. A legizgalmasabb kísérletek a paletták 
üzemidő eltolásának, illetve az impulzus jellegű ún. lesöprő lefújá-
sok számítottak. Ezzel el lehetett érni, hogy a fogyasztási lökések 
gyakorlatilag eltűntek, ami csökkentette a – más berendezésekre 
nézve kritikus – hálózati nyomásingadozás kockázatát. Egy mo-
torblokk lefúvató berendezésen megvalósított beállításokhoz tar-
tozó mérési eredményeket mutat be a 2. ábra. Látható, hogy a 
fúvókacsoportok lefúvási idejének eltolásával, és a fúvókák beál-
lításával a csúcsfogyasztás mintegy 60%-ra esett vissza, majd a 
nyomás csökkentésével, és az üzemidő kísérleti beállításával, a 
felhasznált levegő mennyiség 66%-kal volt csökkenthető.

A visszamért berendezések átlagos megtakarítási értékeit 90 
átalakított berendezésre terjesztettük ki, figyelembe véve a gyár-
tott darabszámokat is. 

A három intézkedés típus által elért megtakarításokat a 2015-
ös évben mintaprojektek eredményeire támaszkodva, illetve a 
közvetlenül mért eredményekből lehetett meghatározni. Ezek ér-
telmében villamos kapacitás csökkenéssel nem számoltunk, mert 
a csúcsok levágásával csak az üzemvitel biztonsága javult. A fo-
gyasztás maximális órai csökkenése 17 887 Nm3/h-t jelentett, ami 
a darabszámok és az üzemidők figyelembevételével 6,65 GWh/év 
villamosenergia-megatakarításnak felel meg 2 226 t/év CO2 kibo-
csátás csökkenés mellett (1. táblázat).

A Virtuális Erőmű elszámolási rendszerében a megtakarított 
villamosenergia mennyisége közvetlenül elszámolható, és értéke:

ΔEv = 919,4 kW

A projektek további hozadéka, hogy a technológus és energetikus 
kollégák felismerték, hogy a fogyasztók jelentős részét át lehetne 
alakítani 3 barg nyomásszintű üzemre. Ennek természetesen aka-
dálya, hogy az üzemben ez nem áll rendelkezésre, illetve a gyártói 
oldalon a 6 barg olyan bevésődött érték, amit csak a megrende-
lések pontos specifikációjával kényszerítve lehet megváltoztatni. 
A párhuzamos hálózat kialakítása jelentős költség, de a nyomás-
csökkentés újabb számottevő megtakarítás forrása lehet.

Köszönetnyilvánítás
A cikk elkészítéséhez pótolhatatlan segítséget nyújtott az Audi 
munkatársai által elvégzett munka, akik közül a teljesség igénye 
nélkül került kiemelésre: Kiss Péter, Dr. Ozsváth Péter, Spirk Lász-
ló és Tóth Tamás.

2. ábra. Egy motorblokk lefúvató ciklusban elért 
megtakarítások szemléltetése

Beavatkozási terület Sűrített 
levegő

megtakarítás

Villamos-
energia-

megtakarítás

CO2
megtakarítás

Nm3/h.év kWh/év t/év

Hálózati szivárgások 3 753 3 634 255 1 217

Zárólevegő 
optimalizálás

12 592 1 964 352 658

Lefúvatás 
optimalizálás

1 542 1 050 912 352

Összesen 17 887 6 649 519 2 226

1. táblázat. Sűrített levegő csoportok átalakítás előtti és utáni 
teljesítmény mérései
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Az ETE 2016. évi rendes Küldöttközgyűlése 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület évi rendes 
Küldöttközgyűlését 2016. május 2é-án a Károli Gáspár Egye-
tem dísztermében tartotta. A közgyűlés napirendje és az elő-
terjesztésre kerülő dokumentumai az Egyesület honlapján,  
www.ete-net.hu olvashatók.

Az ETE tagjai és érdeklődő olvasóink számára az Elnöki beszámoló-
ból teszünk közzé rövid kivonatot:

„Egyesületünk működésének társadalmi-gazdasági feltételei 
2015-ben is a 2014 évhez hasonlóan alakultak. Sajnos 2015 az 
egymást követő harmadik év, amelyben működésünk veszteséget 
termelt és ez a veszteségünk a 2014-es év negativ eredményét is 
meghaladta (6,6 mFt). Szerencsére gazdálkodásunk korábbi évek-
ben felhalmozott nem jelentéktelen tartalékai következtében ez az 
igen rossz eredmény nem veszélyezteti az ETE létét. Egyesületünk 
ügyvezetése és elnöksége az elmúlt év őszén úgy ítélte meg, hogy 
ez a helyzet tovább nem fenntartható, ugyanakkor gazdálkodásunk 
bevételi oldalában jelentős változás középtávon sem várható, az 
egyetlen járható út a kiadási oldal felülvizsgálata, költségeink szá-
mottevő csökkentése érdekében. A múlt év végén elvégzett vizsgá-
latok alapján jelentős költségcsökkentő intézkedések történtek, dön-
tően már 2016 elején.

A tervtől eltérő gazdálkodási eredményt 2015-ben első sorban 
a jogi tagdíjak és vállalati támogatások, a konferencia árbevételek  
tervtől való elmaradása, illetve az Energiagazdálkodás újság reklám 
árbevételének gyakorlatilag teljes kiesése idézte elő, míg költségeink 
lányegében a tervezett szinten realizálódtak. A 2016 elején megtett 
intézkedéseinktől azt várjuk, hogy középtávon is – változatlan felté-
telek mellett – gazdálkodásunk egyensúlyba kerüljön, esetleg egy 
minimális veszteségszint mellett.

Az elmúlt évben  Egyesületünk szakmai munkatervét alapvetően 
teljesítette. Szervezeti egységeink többsége munkatervének meg-
felelően végrehajtotta a saját maga által meghatározott feladatait.  
A teljesség igénye nélkül említhetjük a helyi vitafórumok, előadá-
sok szervezését, a szakmai tanulmányutakat, a pályázat írásban 
való közreműködést. Szakosztályaink emellett szervezték, illet-
ve közreműködtek a nagyobb, esetenként kozponti rendezvények 
szervezésében, szakmai előkészítésében. Területi szervezeteink 
jó együttműködést folytatnak a helyi társegyesületekkel és hasonló 
szervezetekkel. 2015-ös munkája alapján az elmúlt évtizedekhez 
hasonlóan most is ki kell emelni a Szenior Energetikusok Klubjának 
példaszerű működését, előadássorozatát, szakmai kirándulásait.

Emellett sajnos vannak olyan szervezeti egységek is, amelyek 
munkájáról kevés hír érkezik a központba…

A központi rendezvény-munkatervünknek megfelelően megfele-
lően kerültek megrendezésre:

● a BKIK-val együttműködve fenruárban Visegrádon a XXII. 
Nemzetközi Energia Innovációs Fórum,

● az AEE-vel és az Energetikai Szakkollégiummal együttműkö-
désben márciusban Budapesten a IX. KLENEN Klímaválto-
zás, Energiatudatosság, Energiatakarékosság Konferencia,

● központi nagyrendezvényünket, az Energetikai Konferenciát 
júniusban Balatonalmádiban tartottuk,

● Hőszolgáltatási Szakosztályunk szervezésében szeptember-
ben Balatonalmádiban Távhő Vándorgyűlést tartottunk, 

● Szeptemberben Budapesten volt az éves Magyar Energia 
Fórum, a környező országokban élő magyar energetikusok 
rendezvénye, amely a MET szervezésében és a MEE közre-
működésével jot létre.

● A Magyar Energiakereskedők Szövetségével együtt Gázszak-
osztályunk közreműködésével novemberben Siófokon volt a 
47. Nemzetközi Gázkonferencia.

Az Egyesület elnöksége az Alapszabálynak megfelelen végezte 
munkáját.  Ülésein áttekintette a munkaprogram végrehajtását, illetve 
a gazdálkodás helyzetét. Formabontó módon egy elnökségi ülésün-
ket kihelyezett ülésként a Mátrai Szervezet meghívására a Mátrai 
Erőműben tartottuk, ahol az elnökség tagjai megteinthették az ország 
legnagyobb fotovoltaikus naperőművét.  Elnökségi üléseinken 2015-
ben is tanácskozási joggal részt vett az Energetikai Szakollégium 
vezetője. Év elején (2015. február 19.) a hagyományos elnök-titká-
ri értekezlet keretében szervezeti egységeink vezetőivel került sor 
konzultációra, az Egyesület helyzetének, aktuális feladatainak átte-
kintésére.

2015-ben a megjelent Energiahetékonysági Törvény adta 
aktuálitásra alapozva új szakosztályunk  jött létre, az Energiahaté-
konysági Szakosztály, amely szakmai szempontból akár az egykori 
Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály ”jogutódjának” is tekinthe-
tünk.

Egyesületünk együttműködése a szakmai társszervezetekkel   
2015-ben is lényegében a korábbi években kialakított keretek között 
folyt. A központi rendezvények sorában említett Magyar Energia Fó-
rum a MET, az ETE és a MEE közös rendezvénye volt és részt vet-
tünk  több társszervezettel együtt a Paksi Atomerőmű által szervezett 
tájékoztató rendezvényeken.

Szakmai folyóiratunk az Energiagzadálkodás 2015-ben is magas 
szakmai színvonalon adta ki lapaszámait, honlapunk is a korábban 
megszokott módon működött.

Az elmúlt évi Küldöttközgyűlésen a Ptk renelkezéseinek megfele-
lően módosítottuk Alapszabályunkat. A hazai bíróságaink közismer-
ten lassú munkáját  mutatja, sem az új Alapszabályunk, sem ala-
pítványaink ügyében az Elnökség által jóváhagyott döntések szerinti 
Alapszabály módisítások e sorok írásáig nem kerültek bejegyzésre.

Bár 2016-os munkatervünket és költségvetésünket külön napi-
rend keretében tárgyaljuk, röviden összefoglalom a tartós költség-
megtakarítás érdekében 2016 elején megtett lépéseinket:

● az Egyesületi Titkárság létszámának csökkentése 2 főről  
1 főre,

● a fentieknek megfelelően az irodabérlet és telefon előfízetés 
csökkentése,

● az Egyesület könyvelésének kiszervezése,
● az informatikai szolgáltatások racionalizálása,
● az Energiagazdálkodás megjelenéséhez az egyesületi támo-

gatás csökkentése,
● az egyesületi díjakkal járó pénzjutalmak megszüntetése.

Természetes elvárás, hogy szervezeti egységeink anélkül,  hogy az 
az érdemi egyesületi munka rovására menne, ésszerű költségtaka-
rékossággal végezzék munkájukat. Az elnökség, az ügyvezetés és a 
szervezeti egységek vezetői  részéről fel kell tárni további támogatási 
lehetőséget és vállakozási munkákat.

2017-ben Alapszabályunk értelmében tisztújítás lesz Egyesüle-
tünknél. Elnökségünk ősszel fogja a szükséges feladatokat megha-
tározni, de szokás szerint a tisztújítáast már ez év őszén érdemes 
megkezdeni, annak érdekében, hogy az a jövő évi rendes küldöttköz-
gyűlésünkön lezárulhasson.

Végezetül szeretnék köszönetet mondani szervezeti egységeink 
vezetőinek, az elnökség tagjainak a múlt évben elvégzettt munkájukért. 
Külön szeretnék köszönetet mondani Wiegand Győző elnökhelyet-
tesnek az ügyvezetési feladatok odaadó elvgzésért, Molnár Alexának 
egész éves munkájáért és külön a költségcsökkentési program érde-
kében végzett tevékenységért, Dr. Zsebik Albin elnökhelyettesnek  az 
Energiahatékonysági Szakosztály létrehozásáért végzett fáradhatatlan 
munkájáért és Ellenőrző Bizottságunknak,  amely a tőlük megszokott 
módon aktívan is támogatta az elnökség munkáját”.

Bakács István elnök
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ETE díjazottak-2016 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2015. évi küldöttköz-
gyűlésén Kerényi A. Ödön díjat alapított. A névadó 1984-ben történt 
nyugdíjba vonulásáig 31 éven át volt a villamos energia iparág mű-
szaki vezetője. Ez egészen kivételes teljesítmény. Ezalatt az időszak 
alatt épült ki az országos villamos energia rendszer és kapcsolódott be 
Magyarország az európai villamos energia hálózatba. Sokszor nagyon 
nehéz és ellentmondásos helyzetekben képviselte és a legfontosabb 
kérdésekben érvényre is tudta juttatni a szakmai követelményeket, 
szempontokat. Fontos szerepe volt abban, hogy a magyar villamos 
energia rendszer lényegében mindig teljesíteni tudta feladatait. Ke-
rényi A. Ödön nyugdíjba vonulását követően egészen 2013-ban, 94 
éves korában bekövetkezett haláláig aktívan részt vett a szakmai 
életben. Tevékeny tagja volt Egyesületünknek, motorja volt talán leg-
eredményesebb szervezeti egységünk, a Szenior Klub programjainak.

A közgyűlés határozata szerint Kerényi A. Ödön-díjjal elsősor-
ban a villamosenergia-ipar területén végzett kiváló tevékenységet 
indokolt elismerni, azokat kitüntetni, akik a legtöbbet teszik a nyug-
díjba vonult egyesületi tagok bevonásáért az egyesületi tevékeny-
ségbe, illetve az energetikai szakma továbbfejlesztésébe. 

A Kerényi A. Ödön-díj – hasonlóan a többi egyesületi díjhoz – a 
díj névadójának portréját ábrázoló bronz dombormű, valamint az 
adományozásról szóló okmány, amely azonos a többi három díjnál 
megállapítottal. Az Elnökség a dombormű elkészíttetésére a Titkár-
ságot kéri fel. 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Elnöksége 
2015. május 26-i ülésén, egyetértve a Díjbizottság javaslatával, 
az alábbi díjakat és kitüntetéseket adományozta:

Az Elnökség első alkalommal adományozott Kerényi A. Ödön-
díjatazott

● Dr. Iring Rezsőnek, a Szenior Klubunk aktív tagjának. Dr. 
Iring Rezső a magyar energetika fejlesztésének és működte-
tésének több évtizeden keresztül egyik meghatározó szemé-
lyisége volt. Döntő szerepe volt a Láng Gépgyár vezetőjeként 
a magyar turbinagyártás fejlesztésében, a gőzturbinák gyártá-
sában és a sikeres működésük biztosításában. Ezt követően 
mint az Energiagazdálkodási Intézet vezetője segítette ki-
emelkedő eredménnyel a magyar energetika fejlesztését. Dr. 
Iring Rezső nyugdíjba vonulása óta aktív résztvevője a Szeni-
or Energetikusok Klubja rendezvényeinek, hozzászólásaival, 
véleményével segítséget nyújt az energiaipar vezető szakem-
bereinek. Dr. Iring Rezső ez évben tölti be 90. életévét.    

Dr. Iring Rezsőnek, 90. születésnapja alkalmából külön is gratulá-
lunk, további jó erőt, egészséget kívánunk.

Mivel első alkalommal került sor a Kerényi A. Ödön-díj átadásá-
ra, Bakács István, az ETE elnöke a díj emlékplakettjét köszönetét 
kifejezve átadta Kerényi Andreának, aki támogatólag közreműkö-
dött az édesapja nevét viselő díj alapításában. 

Szikla Géza-díjat adományozott:
● Orbán Tibornak, a FŐTÁV Zrt. műszaki vezérigazgató-he-

lyettesének, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövet-
sége elnökének. Orbán Tibor a fő támogatója és elősegítője 
a MaTáSzSz és az ETE közötti szoros együttműködésnek. 
Vezetése alatt valósult meg az észak-pesti és az újpalotai 
távhőrendszer összekapcsolása. Tevékenysége meghatározó 
a budapesti távhőellátás fejlesztésében és működtetésében.

Segner János András-díjat adományozott:     
● Fülöp Lajosnak, a Gázszakosztály 2016-ban leköszönő 

Elnökségi tagjának. Fülöp Lajos 1968. óta tevékenykedik 
a gáziparban. 1990 és 1992 között műszaki igazgatóként a 
Lampart Zománcipari Műveknél irányította a gázkonvektor 
gyártást. 1992-től a TIGÁZ főmérnöke, majd műszaki vezér-
igazgató-helyettese lett. Rendszeresen publikál és szakmai 
egyetemi oktatásban is részt vesz. Szakmai tevékenységé-
nek kezdetétől tagja Egyesületünknek, hosszú időn keresztül 
a Gázszakosztály Elnökségében fejtette ki tevékenységét.

Energiagazdálkodásért kitüntetést adományozott:
● Forrai Györgynek, az Egyesület Somogy Megyei Csoportja 

tagjának. Forrai György mint gépész-tervező közel 20 éve 
tervezi a kaposvári távfűtési rendszer fejlesztését. Konferen-
ciáinkon és vándorgyűléseinken rendszeresen beszámol a 
kaposvári távhőrendszer működéséről, az elért energiataka-
rékossági eredményekről. 

● Kádár Márton Gábornak, az Energetikai Szakkollégium 
2014. és 2015. években működő elnökének, akinek vezeté-
sével a Szakkollégium eredményesen tevékenykedett, kiter-
jesztette nemzetközi tevékenységét. Sikereket ért el a közép-
iskolásoknak szóló tanulmányi verseny szervezésében is. 

● Némethi Balázsnak, a Hőszolgáltatási Szakosztály tagjának, 
a FŐTÁV Zrt. osztályvezető mérnökének. Némethi Balázsnak 
vezető szerepe volt a FŐTÁV hőközpont fejlesztési stratégi-
ájának kidolgozásában. A Távfelügyeleti Diszpécserközpont 
vezetője. Aktív tagja a MaTáSzSz-nak, valamint az ETE Hő-
szolgáltatási Szakosztálynak, ahol 2013 óta vezetőségi tag. 

● Regős Lászlónénak, a Békés Megyei Csoport szervező tit-
kárának. Regős Lászlóné 1992-től mint szervező titkár vesz 
részt a csoport munkájában. Feladata a szakmai előadások, 
konferenciák, rendezvények, tanulmány utak megszerve-
zése, lebonyolítása. A Csoport által több éven át szervezett 
Köröstherm Fűtéstechnikai Szeminárium szervezője és ren-
dezője volt.

A díjazottaknak gratulálunk, további munkájukhoz jó erőt, egészsé-
get és sok sikert kívánunk.

Korcsog György, a díjbizottság elnöke
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Dr. Zettner Tamás 90 éves 
Dr. Zettner Tamás, Egyesületünk tiszteletbeli elnöke, a MTESZ, az 
ETE volt elnöke, az MVM nyugalmazott vezérigazgató-helyette-
se a közelmúltban töltötte be kilencvenedik életévét. Néhány éve 
visszavonultan él. Tiszteletbeli elnökünk több évtizeden keresztül 
Egyesületünk meghatározó személyisége volt. Ő vezette hosszú 
időn keresztül az ETE akkoriban talán legaktívabb szervezeti egy-
ségét, az Erőmű Szakosztályt. Az Egyesület Küldöttközgyűlése a 
rendszerváltást követően őt választotta elnökévé. Zettner Tamás-
nak meghatározó szerepe volt abban, hogy a rendszerváltás által 
támasztott új követelményeknek Egyesületünk meg tudott felelni 
és azóta is aktívan és eredményesen működik. Zettner Tamásnak 
elévülhetetlen érdeme van abban, hogy Egyesületünk működésé-
nek anyagi feltételeit a rendszerváltást követő évtizedben folya-
matosan sikerült megteremteni. Egyesületünk elnöki feladatait 
Zettner Tamás 2001-ben adta át jelenlegi Elnökünknek, Bakács 
Istvánnak, amikor a Küldöttközgyűlés tiszteletbeli elnöknek vá-
lasztotta. E funkciójában is hosszú időn keresztül sokat tett Egye-
sületünk eredményes működéséért, pl. vezette az eredetileg általa 
létrehozott és abban az időben nagyon aktív Műszaki Tudomá-
nyos Tanácsot. 

Dr. Zettner Tamás 
a civil szervezeti tevé-
kenységben szerzett 
tapasztalatait a Műszaki 
és Természettudományi 
Egyesületek Szövet-
ségében is eredmé-
nyesen hasznosította, 
a MTESZ elnökévé 
választotta. Amíg a 
Szövetségnek ő volt az 
elnöke, sikerült biztosí-
tania annak a működé-
sét és a működés anya-
gi feltételeit. Zettner 
Tamás a MTESZ-ben 
betöltött elnöki funkció-
jának lejártát követően 
csökkentette aktivitását, 

de mint tiszteletbeli elnök hosszú időn keresztül részt vett Egye-
sületünk tevékenységében, javaslataival, tanácsaival segítette az 
ETE működését.

Dr. Zettner Tamás életpályájának csak kis részét jelentette a 
civil szervezetekben folytatott tevékenysége. Szakmai életpályája 

lényegében egész életében a villamosenergia iparhoz kapcsoló-
dik. 1955-től a Csepel Vas- és Fémművek Erőmű gyáregységé-
ben kezdte mérnöki munkáját, ahol hamar elnyerte a munkatársai 
megbecsülését és bizalmát, aminek következtében 1956-ban a 
Csepeli Munkástanács egyik vezetőjévé választották. Ez is közre-
játszott abban, hogy a Csepel Művektől az Erőmű Tröszt állomá-
nyába került át, majd kinevezték az akkor épülő új Pécsi Hőerőmű 
főmérnökének. Innen vezetett az útja az akkor megalapított Villa-
mosenergia-ipari Kutató Intézetbe, ahol tudományos igazgató lett. 
1970-ben kinevezték a Magyar Villamos Művek Tröszt termelési 
igazgatójának. Felügyelte a hazai villamosenergia-rendszerhez 
tartozó erőművek működését és az Országos Villamos Teherel-
osztó irányító munkáját. Szakmai irányító tevékenysége mellett 
végzett tudományos tevékenységéért 1957-ben a műszaki tudo-
mány kandidátusa, majd 1977-ben a műszaki tudományok dokto-
ra tudományos fokozatot kapta. 

1983-ban kinevezték a Magyar Villamos Művek Tröszt mű-
szaki vezérigazgató-helyettesének. Feladata volt az erőművek 
és villamos hálózatok fejlesztésének irányítása, és külön minisz-
teri megbízással és vezérigazgatói jogkörrel a Paksi Atomerőmű 
üzembehelyezési tevékenységének koordinálása és felügyelete. 

Tudományos és oktatói munkája is az energetikához kötődött. 
Azon kevesek közé tartozik, akik az iparban kifejtett tevékenysé-
gük mellett tudományos-oktatói is munkát folytattak. A Budapesti 
Műszaki Egyetemen, külső munkatársként oktatott, adott ki dip-
lomatervezési feladatot és egyetemi docensként, majd egyetemi 
tanárként látta el az államvizsga bizottságok elnöki teendőit.

Dr. Zettner Tamás a Paksi Atomerőművel összefüggásben is 
szerepet vállalt az oktatásban. Kiemelkedő tevékenysége, hogy 
létrehozója és szervezője volt a Pakson az Atomerőmű támoga-
tásával 1983-ban megalapított energetikusi felsőoktatási intéz-
ménynek, amely a Budapesti Műszaki Egyetem Gépészmérnöki 
Kar tanulmányi felügyelete alatt kezdte meg működését. Mint a 
Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, a Kar megbízásából végez-
te az oktatási felügyeletet. Akkor ezt az intézmény különleges volt 
hazánkban. Az atomerőmű teljes vállalati támogatását élvezte, a 
BME oktatói látták el az oktatói feladatokat, s a BME adta ki a ta-
nulmányukat sikeresen befejező hallgatóknak az oklevelet. 

Dr. Zettner Tamás szakmai munkájának elismeréseként meg-
kapta a Munkaérdemrend bronz, ezüst és kétszer az arany foko-
zatát, majd 1988-ban az Állami Díjat. 

Egyesületünk és szerkesztőségünk nevében köszöntjük szüle-
tésnapja alkalmából és kívánjuk, hogy még hosszú ideig töltse be 
tiszteletbeli elnöki funkcióját.

A 90. születésnapon

Megújult a Magyar Fejlesztési Központ tájékoztató rendszere 
Európa legjobb témakategóriák szerinti forráskereső portálja: 

www.palyazatokmagyarul.eu

Ötven bemutatott nyertes projekt, több mint 10 milliárd forint 
összértékben: www.nyeromagyarok.eu
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A „Virtuális erőmű program” keretében szervezett Energiahatékonysági 
Kiválósági Pályázat1 díjátadóját és a „Klímaváltozás – Energiatudatos-
ság - Energiahatékonyság” konferencia2 szervezését ismét a nemzetközi 
energiatakarékossági világnaphoz (március 6.) kapcsolták3. 

Az idei konferencia szervezésében meghatározó szerepet játszott az 
energiahatékonyság növelésére irányuló törvény szintű szabályozás. Eb-
ből kiindulva a megnyitó előadások és a záró pódiumvita a törvény által 
meghatározott feladatok teljesítésének eddigi tapasztalataival és jövőbe 
tekintéssel foglalkoztak. 

A konferencia hagyományaihoz híven plenáris előadások keretében 
kerültek ismertetésre a Virtuális Erőmű Program és az Energiahatékony-
sági Kiválósági Pályázat díjnyertes vállalkozásainak energiahatékonysági 
törekvései és eredményei is.

Az első nap szekció ülésein gyakorló szakemberek tolmácsolták az 
épületek, ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása során szer-
zett tapasztalataikat. A kiállításon bemutatásra kerülnek korszerű esz-
közök és eljárások csakúgy, mint az épületek és épületgépészeti rend-
szerek energia hatékony működtetésével, és a megújuló energiaforrások 
integrálásával kapcsolatos lehetőségek.

A második nap reggelén az ISO50001-es rendszert bevezetők, ta-
nácsadók és auditorok osztották meg tapasztalataikat és adták közre 
véleményüket a felkészítés egyes folyamatairól, az elvárásokról és ezek 
teljesítésének lehetőségeiről. Ezzel párhuzamosan a „Tehetséges fiatalok 
az energetikában” szekció keretében a társszervező Energetikai Szakkol-
légium tagjai ismertették friss kutatási eredményeiket.

A konferencia zárásaként az energiahatékonysági törvény megvalósí-
tásának tapasztalatait pódiumvita keretében vitatták meg a jogalkotók és 
a jogalkalmazók szempontjából. A konferenciát követően az érdeklődők 
a székesfehérvári távhőrendszerbe újonnan illesztett 20 MW-os konden-
zációs kazánt, valamint a Virtuális Erőmű Program székesfehérvári de-
monstrációs célú „passzív ház” jellegű mintaépületét látogathatták meg.

A konferenciát dr. Zsebik Albin a szervező bizottság elnöke nyitotta 
meg, majd az ETE elnökhelyetteseként a társszervező Egyesület nevében 
is köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőt mondtak még a további társszer-
vezők vezetői, Mezősi Balázs, a Virtuális Erőmű Program™-operatív igaz-
gatója, Czinege Zoltán, az Association of Energy Engineers Magyar Tago-
zatának elnöke és Péter Norbert, az Energetikai Szakkollégium elnöke. 

Dr. Zsebik Albin megnyitóbeszédében felhívta a figyelmet, hogy a 
nagyvállalatok számára közel egy éve törvény írja elő az energiaveszte-
ség-feltárást, de ezt ne kötelezettségnek, hanem ösztönzésnek tekintsék, 
s ha a jogalkotók közzé teszik az önkéntes vállalások feltételeit használják 
ki a lehetőséget energiahatékonyságuk növelését eredményező intézke-
dések megvalósítására. Reményét fejezte ki, hogy a konferencia előadá-
sai, a kiállított eszközök és a tapasztalatcsere hozzájárul a résztvevők is-
mereteinek bővítéséhez, segítik Őket mindennapi munkájuk végzésében.

Az alábbiakban a konferencián elhangzottak rövid összefoglalóját 
tesszük közzé.

Plenáris előadások
Az első plenáris előadó Olti Máté, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 
munkatársa volt. Prezentációjában ismertette a párizsi klímacsúcs cél-
kitűzéseit és a megvalósítás felé tett első lépéseket. Ilyen például a 
szénadó bevezetése, vagy a Nemzetközi Napenergia Szövetség meg-

1   Bővebben http://virtualiseromu.hu
2   http://klenen.eu
3   2000 óta Magyarországon is megtartjuk

alapítása. Ezután rátért az energiahatékonyságot célzó magyar intézke-
dések eredményeire, az EU 20-20-20-as célok jelenlegi hazai állapotára. 
A klímacsúcs kapcsán külön bemutatásra kerültek azon területek, ahol 
még jelentős intézkedéseknek kell megtörténniük. Ezek közzé tartozik 
a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv frissítése. Kiemelte az 
épületekhez kapcsolódó hatékonysági programot és az Otthon Melege 
Programban elért eredményeket.

Következő előadóként dr. Molnár László, az ETE főtitkára beszélt 
az energiahatékonyság ellen dolgozó politikákról. Számos példát muta-
tott arra, hogy mi okozza a célok lassú ütemű teljesítését. Magyarország 
például rövidtávon nem érdekelt a további csökkentésben a leépült ipar 
miatt. Az EU államai összesen 10%-át képezik a CO2 kibocsátóknak. 
A párizsi klímacsúcs 192 ország részvételével történt, de az első 6 a 
70%-át teszi ki a világ teljes CO2 kibocsátásnak. Előadásában felhívta 
a figyelmet, hogy a világ későbbi CO2 kibocsátása a legújabb szcenárió 
szerint is 16%-kal nőni fog a következő 30 évben. Egyedül Németország-
ban látni primerenergia felhasználás és kibocsátás csökkentést egyszer-
re, de ez az előírt célkitűzések eléréséhez nem elegendő. Egységesebb 
fellépésre van szükség főként az USA és Kína energiafogyasztásával 
szemben.4 

A harmadik előadást Tóth Tamás, a MEKH főosztályvezetője tartot-
ta. Az auditálás törvényi szabályozásához kapcsolódó feladatokat és a 
teljesítésével kapcsolatos tapasztalatokat ismertette. Elmondta, hogyan 
illeszkedik a jogszabályi háttér az EU-s elvárásokhoz, továbbá milyen sza-
bályzatok vonatkoznak az auditorra és az auditálás folyamatára, kiknek 
köteles auditálást végeztetni és milyen gyakran. Az auditokat regisztráló 
szervezet a Magyar Mérnöki Kamara, míg a Hivatal többek között az audi-
tálások ellenőrzésért felelős. 2016. december 31-ig egy nagyvállalat sem 
lesz megbüntetve az elmaradt audit miatt, azonban utána a Hivatalnak 
nincs mérlegelési lehetősége. A Hivatal szeretné elérni, hogy az audit ne 
egy kötelező rossz, hanem egy fontos lépés legyen a nagyvállalatok ener-
giahatékonyságának növelésében. Ezért szorgalmazza, hogy a javaslatok 
minél könnyebb megvalósításához támogatásban részesüljenek a nagy-
vállalatok.

A délelőtt negyedik előadását Nagy Péter, a Magyar Mérnöki Kamara 
audit munkacsoportjának vezetője tartotta. Bemutatta, hogy mint regiszt-
ráló szerv, milyen feladatokat kell ellátnia a Kamarának. Többek között ők 
szervezik a felkészítő tanfolyamokat és az auditori vizsgákat. Ezek alap-
ján látható, hogy az eddig névjegyzékbe vett személyek mellé legalább 
további 120 auditorra lenne szükség, hogy a négy évenkénti kötelező és 
felelősségteljesen elvégezhető auditáláshoz elegendő hazai szakember-
rel rendelkezzünk. A jelenlegi auditorok száma a teljesíthetőséggel kap-
csolatosan aggodalomra ad okot.

Záró előadóként Czinege Zoltán ismertette az ISO 50001 rendszer 
és az auditálás közti különbségeket, előnyöket és hátrányokat. Véle-
ménye szerint az energiairányítási szabványt bevezetők egy általános 
energiahatékonyságot előirányzó rendszert, míg az auditokat készítetők 
a vállalatra szabott energiahatékonyság növelő javaslatokat kapnak. Elő-
adásának tanulsága, hogy az előbbi lassabban, de megfontoltan halad 
az energiahatékonyság felé (sokszor nincs szükség külön erőforrásokra), 
míg az utóbbi költséges, de gyors eredménnyel jár, azonban folyamato-
san meg kell ismételni, hogy a következő lépéseket is optimálisan meg-
választhassuk.

Gáthy Benjámin

4 Az előadás cikk formában megjelent az Energiagazdálkodás előző számában 
(57. évf. 2016. 1-2. sz.)
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VEP szekció – az Energiahatékonysági Kiválósági 
Pályázat díjazottjaiak előadásai
Bevezetőként a szekció levezető elnöke Mészáros Mihály, a Virtuális 
Erőmű Projekt szakmai vezetője ismertette a VEP célját. Vagyis vállalati 
energiahatékonyság növelő megoldássokkal 2020-ig évente egy 200 MW 
névleges villamos teljesítményű földgáz bázisú korszerű erőmű által egy 
év alatt felhasznált tüzelőanyag energiatartalmával egyenértékű energiát 
takarítsunk meg. Eddig mindösszesen 6000 vállalat kapcsolódott a prog-
ramhoz és közülük 14 cég érte el az Energiahatékonysági Mentor Vállalat 
Díj kitüntetést. A VEP egyik jövőbeli projektje a KKV szektor épületener-
getikai hatékonysági vizsgálata, hogy ezzel is hozzájáruljon a CO2 meg-
takarításhoz.

A következő előadást Alexi Zoltán a FŐTÁV munkatársa tartotta.  
A vállalat különböző technológiai megoldásokkal folyamatosan igyekszik 
csökkenteni saját energiafelhasználását. Füstgáz hőhasznosítókat építet-
tek be Rákoskeresztúron és Zuglóban, alacsony NOX égőket telepítettek, 
a termikus gáztalanítókat vákuumos megoldásra váltották, és a szivattyú-
kat is korszerűbbre cserélték.

Buday Ágota a BKV Zrt. energia megtakarítási lehetőségeit vázolta 
fel. Rengeteg energiát emészt fel a villamos vontatás és a segédüzemek 
működtetése. Ezért a BKV tudatos energiabeszerzési politikát folytat, be-
rendezéseit korszerűbbre és energiatakarékosabbra cseréli, illetve ahol 
csak tehetik, a hajtásokon keresztüli visszatáplálást is kialakítják. A kő-
olaj felhasználást is igyekszik csökkenteni gázüzemű CNG buszokra való 
átállással, emellett tudatos fogyasztáscsökkentésre oktatják a sofőröket. 
Energia monitoring rendszer, és ISO 50001 irányítási rendszer bevezeté-
sét egyaránt tervezik 2016-ban.

A Fővárosi Vízművek részéről Till Gábor ismertette a vállalat VEP 
programban megvalósult fejlesztéseit. Többek közt a nyomásmenedzs-
mentnek, a hővisszanyerő rendszereknek, a technológiai folyamatok raci-
onálisabb megvalósításának és egy rekuperációs turbinának köszönhető-
en folyamatosan csökken a vállalat energiafelhasználása.

Szabadka Sándor a Cothec Kft. részéről bemutatta a sátoraljaúj-
helyi távhő szolgáltatás korszerűsítésére tett lépéseiket. A meglévő ka-
zánokból egyet elbontottak és vele párhuzamosan másik két új kazánt 
építettek, összesen ugyanakkora hőteljesítménnyel. A szivattyúkat is a 
régi fix fokozatú helyett változó fordulatszámúra cserélték, így sokkal 
könnyebben követhető a hőigény, és a kazánok is kedvezőbb hatásfok-
tartományban működnek. Ennek köszönhetően jelentős földgáz megta-
karítást értek el.

Gáthy Benjámin

1. szekció − Ipari üzemek és folyamatok energetikai audi-
tálása
E szekcióban az első előadó Kepka György, a GET-Energy Magyaror-
szág Kft. projekt menedzsere volt. Előadásában a gyorsan megtérülő 
energiahatékonysági intézkedéseket ismertette. Többek között itt szere-
pelt a hőtermelői optimalizálás, egy bemutatott példa szerinti telephely 
saját villamos fogyasztására gázmotor (át)telepítése 2,7 év megtérülési 
idejű beruházás volt. Példaként említette a szivattyúcserét, termosztatikus 
radiátor szelepek alkalmazását, s felhívta a figyelmet a világítás korszerű-
sítésére. Számításaik szerint ez is a gyorsan megtérülő javaslatok közé 
tartozik.5 

A második előadó a szekció levezető elnöke, a GET-Energy Magyar-
ország Kft. energetikai igazgatója, Rácz Attila volt. Röviden bemutatta a 
Kft-t, amelyet 2009-ben alapítottak. A cég független energetikai tanácsadó 
és kivitelező tevékenységet végez. Iparvállalatok energetikai auditjának 

5 Az előadás cikk formában megjelent az Energiagazdálkodás előző számában 
(57. évf. 2016. 1-2. sz.)

tapasztalatai című előadásában ismertette az energetikai audit tartalmát, 
menetét, és statisztikák alapján mutatta be az eddigi tapasztalatokat. A kö-
zel 500 db kiadott árajánlat alapján készített statisztika szerint egy átlagos 
energetikai audit költsége cégenként 2-3 millió Ft.

Balkányi György, a Spirax Sarco Ltd. képviseletében Az auditok 
során feltárt tipikus ipari gőz- és kondenzrendszeri hibák és azok kiküsz-
öbölése című előadásában gyakorlati példákat mutatott be az auditálási 
területekre. Legfontosabb auditálási tapasztalataként említette, hogy „a 
meghibásodás helye és a hibát kiváltó ok az esetek többségében térben 
erősen elkülönül egymástól, ezért; a hatékony auditáláshoz rendszer-
szemléleti megközelítés szükséges.” Gyakorlatban pl. hasznos lehet, 
ha a gőzkazán iszapolás kézi szelep helyett, automatikus iszapolással 
oldják meg. Ezáltal a pótvíz és hőveszteség is csökkenthető.

Újrafelhasználható bevarrtpaplanos szigetelések felépítését és alkal-
mazását mutatta be Fehér Károly, a Dynoteq Kft. ügyvezető igazgatója. 
Előadásában kitért a szigetelés fontosságára. Veszteségek szempontjából 
1 db DN200 elzáró szelep megegyezik 1,5 m DN200 vezetékkel, 10 db 
DN200 elzáró szelep megegyezek 15 m DN200 szigeteletlen vezetékkel, 
ami 10 m2 szigeteletlen felületet jelent. Egy átlagos gőzrendszer ~150 db 
szerelvényből áll, ez átlagosan ~60 GJ/m2 hőveszteség 200 °C-os felüle-
ten. A bevarrtpaplanos szigetelés segíthet az energiahatékonyság növe-
lésében, az üzemeltetési költség csökkentésében, valamint hozzájárul a 
munkakörnyezet hőmérsékletének és a balesetveszély, égési sérülések 
lehetőségének csökkentéséhez.

Szanyó Árpád, a Szanyó Hűtő- és Klímatechnika Kft. ügyvezetője 
az abszorpciós folyadékhűtők alkalmazhatóságát ismertette ipari környe-
zetben. Előadásában az abszorpciós hűtőgépek történelméről, működé-
séről, a technológia előnyeiről és fejlesztéseiről beszélt. 1859-ben találta 
fel Ferdinand de Carre az első abszorpciós hűtőgépet. Az abszorpciós 
hűtőgépeket minimális üzemeltetési költség, nagyfokú tartósság, hosszú 
élettartam és alacsony karbantartási költség, környezetvédelmi szem-
pontból pedig nulla ózonlebontó potenciál és alacsony szén-dioxid ter-
helés jellemzi.

A szekció utolsó előadásában Veres Csabától (Lenergy Magyaror-
szág Kft.) a Szabadhűtés, mint energiatakarékos, környezetbarát meg-
oldásról hallhattak az érdeklődők. A szabad hűtés (free cooling) rendszer 
lényege, hogy az üzemidő egy részében a gépi hűtés (részben vagy 
teljes egészében) kiváltható külső közeg általi hűtéssel, amely segítsé-
gével csökkenthető a vállalat energiafogyasztása. A szabadhűtés fel-
használható komfort és ipari területen is. Az előadó ismertette a direkt és 
indirekt szabadhűtési rendszereket, előnyöket, alkalmazási területeket is.  
A megtérülésnél fontos szempont, hogy milyen hőfoklépcsőre méretezik 
a hűtési rendszert6. 

Az első szekció során a szakemberek kiváló előadásai által a hallga-
tóság értékes információkkal gyarapodhatott az ipari üzemek és folyama-
tok energetikai auditálása terén.

Tomasics Sára

2. szekció − Épületek és épületgépészeti rendszerek 
energetikája, megújuló energiaforrások hasznosítása
A délután második szekcióját Matuz Géza, a Rosenberg Hungária Kft. 
értékesítési vezetője kezdte. Előadásában az 1253/2014/EU irányelv rö-
vid ismertetésén keresztül az épületek energiatakarékos szellőztetését 
mutatta be. A szabályozási előírás 2016. január 1-jén lépett hatályba és a 
szellőző berendezésekre, a hővisszanyerőkre és a központi szellőzőkre 
vonatkozik. Az előadás második felében a Rosenberg eco-design köve-
telményeknek megfelelő termékeit mutatta be.

6 Az előadás cikk formában megjelent az Energiagazdálkodás előző számában 
(57. évf. 2016. 1-2. sz.)
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A második előadó Mezősi Balázs, a Magyar Innováció és Ha-
tékonyság Nonprofit Kft. operatív vezetője volt. Előadásában a ha-
zai KKV-k energiahatékonysági és megújuló energetikai potenci-
ál felmérésének eredményét ismertette. Ez az eddigi legnagyobb 
ilyen hazai felmérés volt. Több mint 4000 vállalat idősoros adatát 
gyűjtötték össze 3 évre visszamenőleg. 1000 interjút készítettek és 
300 auditot bonyolítottak le 6 hónap alatt. Az eredmények szerint  
1,35 TWh villamosenergia és földgáz megtakarítási lehetőség van a ma-
gyarországi KKV szektorban.

A harmadik eladó Molnár Szabolcs a Pöyry-Erőterv Zrt.-től volt. Az 
épületek energiahatékonyságának javításáról tartott előadást. Kiemelte, 
hogy a megtermelt energiák 50%-át az épületek használják fel, így a 
világgazdaságra és a klímaváltozásra is globális hatásuk van. E ma-
gas felhasználás mögött nagy veszteség rejlik. Az előadó egy épület 
hőveszteségeit, majd az alacsony energiafelhasználású épületeket mu-
tatta be. Közülük is kiemelkedő egy Németországban megvalósult „aktív 
ház” 59 lakásával. Ez kevesebb energiát fogyaszt, mint amennyit termel.

A szekció negyedik előadója, Severnyák Krisztina volt a Debreceni 
Egyetemről. „Költségoptimalizálás és energiahatékonysági szempontok 
elemzése” címmel tartott előadást. A TNM rendelet módosításával kezd-
te, 2020-ig fokozatosan cél, hogy újonnan egyre inkább csak közel nulla 
energiaigényű épületek épüljenek. Különböző épületek felújítását vizs-
gálta, így a ’60-as, ’70-es és ’80-s években népszerű „Kádár-kockát” is, 
melyből hazánkban több mint 800 000 épült. Az egyes felújítási változatok 
gazdaságosságát és CO2 kibocsátását mérte össze.

Az ötödik előadóként dr. Csűrök Tibor, az ETE Energiahatékony-
sági Szakosztály titkára „Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetősé-
geinek elemzése az energetikai auditokban” címmel tartotta előadását. 
Dilemmaként fogalmazta meg, hogy az épület az energiahatékonyságról 
szóló törvénynek elsősorban tartalmilag vagy formailag feleljen-e meg. 
A cél az, hogy az épületekben és technológiai folyamatokban minél na-
gyobb mértékben hasznosítsák a megújuló energiaforrásokat, ezért az 
auditálás során, a helyi adottságokra tekintettel, körültekintően kell meg-
vizsgálni az alkalmazás lehetőségét. Az előadás második felében a meg-
újuló energiaforrások alkalmazási lehetőségét értékelte.

Kurunczi Mihály, a Magyar Termálenergia Társaság elnöke a helyi 
energiaforrások hasznosítási lehetőségeiről tartotta előadását. Különbö-
ző helyi megoldásokat ismertetett, például a pornóapáti távfűtőművet, a 
gyömrői fűtőművet és a nyírbátori biogáz üzemet. Bemutatta azt a prog-
ramot, amely alapján a megújulók aránya jelentősen megnövekedne a 
hőellátásban, a hazai gazdaságra és a foglalkoztatottságra is jótékony 
hatással lenne7. 

Pintér László

3.1. szekció - Az ISO 50001 tanúsítás tapasztalatai
A szekció első előadását, Tánczos Lajos levezető elnök nyitóbeszéde 
után, Papp Zsolt Csaba az ÉMI-TÜV SÜD Kft. auditora tartotta. Az elő-
adása során részletesen bemutatta a jogszabály által előírt és regisztrált 
auditorok által végzett energia audit és az ISO 50001 szabvány szerinti 
energiairányítási rendszer összevetését. A lényegesebb tartalmi elemeket, 
a közös, vagy hasonló, illetve az eltérő elemeket, valamint egymáshoz 
viszonyítottan a tapasztalható előnyeiket és a hátrányaikat.  Külön kitért 
az EIR-ben alkalmazandó az energiatervezés folyamatára (energiaátvizs-
gálásra, az energiafelhasználásra, a jelentős energia felhasználásokra, az 
energia célokra), mindezt egy-egy „gyakorlati” példával is bemutatva. 

A következő előadást dr. Zsebik Albin, az ETE Energiahatékonysá-
gi Szakosztály társelnöke tartotta. Előadásában az energiaveszteség-

7   A program állásfoglalásként közétéve az Energiagazdálkodás 56. évf. 2015. 
5-6. számában

feltárás szükségességét hangsúlyozta az ISO 50001 bevezetésének 
felkészítésében. Felhívta a figyelmet a felkészítő felelősségteljes hoz-
záállásának fontosságára. Véleménye szerint az ISO 50001 bevezetése 
csak akkor eredményez jelentős megtakarításokat, ha az körültekintő 
energiaveszteség-feltáráson alapul, s az energiagazdálkodás tervezé-
sekor (a szabvány szerint energiatervezés) a feltárt energiahatékony-
ság-növelő intézkedések megvalósítását a vállalatok lehetőségeivel 
összhangban betervezik és megvalósítják. Az előadó ipari példákkal 
támasztotta alá a veszteségfeltárásra alapozott ISO 50001 bevezeté-
sének pozitívumait. 

Nagy Ervin, a Quality Engineering Kft. vezető tanácsadója részle-
tesen bemutatta az EIR bevezetésének lépéseit, felhívva a figyelmet a 
felső- és középvezetés megfelelő tájékoztatásának szükségességére és 
az energiairányítási csoport szakszerű kijelölésének fontosságára. Az 
előadás folytatásában az EIR dokumentációs rendszerének kialakítását, 
valamint az alkalmazottak oktatásának jelentőségét részletezte.

Pap Zoltán, a BDK Kft. ügyvezető munkatársa a közvilágítás szol-
gáltatás feladatait és műszaki sajátosságait mutatta be. A BDK Kft. 
energiatudatos szemléletmódjának köszönhetően felismerte az energia 
menedzsment fontosságát, amely jócskán hozzájárult a főváros energia-
fogyasztásának csökkentéséhez. A beszerzett áram árának növekedésé-
vel szükségessé vált a beépített teljesítmény csökkentése, amelyet csak 
tudatos tervezéssel és megfelelő nyilvántartási rendszerrel sikerült elérni, 
amelyhez az EEGIS szoftver nyújtott segítséget. A program segítségével 
nyilvántarthatók a lámpahelyek, a lámpatestek és fényforrások adatai, 
amellyel az eszközállomány amortizációs időhöz tartozó megújításához 
igazodik a beruházás kialakítása és végrehajtása. Pap Zoltán öt projekt-
ben mutatta be, hogy LED világítás alkalmazásával egy-egy esetben 
50-65%-os energia-megtakarítás is elérhető, gondos műszaki, beszállí-
tói  és üzemeltetői követelmények meghatározása és betartása mellett.  
A tudatos energia menedzsment és a rendelkezésre álló eszközöknek kö-
szönhetően 2015-ben a BDK bevezette és eredményesen működteti az 
ISO 50001 szerinti EIR-t, melyet még 2015. októberében, a törvényben 
megszabott határidő előtt sikeresen tanúsíttatott.

Antal Béla, a Creaton South-East Europe Kft. gyártásvezetője és 
egyben EIR megbízottja, a tetőcserépgyártás során alkalmazott EIR po-
zitívumait mutatta be. A tetőcserepek kiégetésé során rendkívüli mennyi-
ségű földgáz kerül felhasználásra (akár 2000 m3/h) így több szempontból 
is fontos, hogy csökkentsék energiafelhasználásukat. Több példa segít-
ségével vázolta az elért sikereiket és a folyamatban levő fejlesztéseket, 
mint például az égető kamrák gázégő fejeinek átalakítását, vagy az ideá-
lis kamra hőmérséklet meghatározást és fenntartását. Az előadása végén 
az EIR alkalmazása során szerzett tapasztalatait és meglátásait ismertet-
te a hallgatósággal.

A szekció utolsó előadását Csuport Attila és Dömök Ferenc, a 
Continental munkatársai tartották. Az előző öt éven át folytatott energia-
menedzsmentnek köszönhetően 25%-os energia megtakarítást értek 
el termékeik gyártása során, amely évi 150 ezer Euró megtakarítással 
egyenlő. Folyamatos fejlesztéseiket figyelembe véve − mint például a 
LED világítás telepítése vagy a sűrített levegő veszteségek felderítése 
−, még nagyobb költség- és energia-megtakarításra számítanak. Eddigi 
tapasztalataik alapján a LED világítás telepítése 2 év alatt, míg a sűrített 
levegő folyamatos veszteség feltárása kevesebb, mint egy év alatt meg-
térül. A fűtési rendszer rekonstrukciójával 2010 és 2015 között 41,75%-os 
gáz megtakarítást értek el.8  

Juhász Gergely

8 Az előadáshoz kapcsolódik Köteles Géza cikke, amely „Energiairányítás, elen-
gedett kézzel − Szabványalkalmazói tapasztalatok a Continental Automotive Kft. 
veszprémi gyárában” címmel jelent meg az Energiagazdálkodás előző számában 
(57. évf. 2016. 1-2. sz.)
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3.2. szekció - Tehetséges Hallgatók az Energetikában
A konferencia keretein belül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemen működő Energetikai Szakkollégium fiatal kutatói is lehetősé-
get kaptak aktuális kutatási témáik bemutatására. 

A szekciót dr. Gács Iván, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek 
tanszék nyugalmazott docense, az EDUTUS Főiskola professzor emeri-
tusa vezette. 

A szekció első blokkjának fő témája a villamosenergia-rendszer rend-
szerszintű és -piaci szabályozása volt. 

Első előadóként Tomasics Sára mutatta be az időjárásfüggő meg-
újuló energiaforrások regionális piaci hatásait. Előadásában szó volt az 
aktuális piaci helyzetről, a megújuló energiaforrások időjárásfüggéséből 
eredő problémákról, illetve az ún. „merit-order” hatásról, ami az olcsón 
termelő megújulók miatt a drágábban termelő konvencionális erőművek 
piacról való kiszorulását foglalja magában. 

Második előadóként Takács Borbála beszélt a hazai primer szabá-
lyozási piac aktuális helyzetéről. A téma aktualitását adja, hogy Magyaror-
szágon az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt a primer szabályozási 
tartalékok éves költsége, ami miatt mind a rendszerhasználati, mind a fo-
gyasztói díjak növekednek. Előadásában kitért az árak növekedésének 
okaira, a probléma hazai megoldásai javaslatára és kivitelezésének ta-
pasztalataira, illetve nemzetközi példákra.

A szekció második blokkjában Gáthy Benjámin az Oxyfuel-
technológia hazai megvalósíthatósági lehetőségeiről adott elő. A témafel-
vetést a Mátrai Erőmű 2020-as években történő bezárása teszi aktuálissá. 
A kieső kapacitás pótlására alternatívaként vizsgálta a hazai tüzelőanyag-
bázison megvalósított Oxyfuel-tüzelésű blokkok műszaki és gazdasági 
paramétereit. A technológia nagy előnye, hogy közel 100%-os CO2-
leválasztást érhetünk el a tiszta oxigénnel történő tüzelés miatt. Hátránya 
azonban, hogy a jelenlegi megoldások nagyon nagy önfogyasztás mellett 
valósíthatóak meg, ezek az erőmű esetében akár 5-10%-os hatásfokrom-
lást is okozhatnak.9 

A szekció harmadik blokkjában az okoshálózatok és mérések nyújtotta 
lehetőségek egy-egy aspektusáról esett szó. 

Első előadóként Táczi István mutatta be energiatároló alkalmazások 
hatásainak vizsgálatát kisfeszültségű hálózatokon. Kutatását az ELMŰ 
Fóti Élhető Jövő Parkjában végezte, ahol jól szimulálható egy kezdetleges 
kialakítású okos hálózat, illetve az azon jelentkező termelők és fogyasztók. 
Munkája során a hálózatra csatlakozó megújuló termelők költségeinek és 
műszaki paramétereinek szimulációs modelljét dolgozta ki, lehetőséget te-
remtve az energiakereskedelem figyelembevételére is.10  

A blokk, és egyben a szekció utolsó előadója Pintér László volt. Pre-
zentációjában a fogyasztó oldali vezérlés nemzetközi gyakorlatáról hall-
hattunk. A fogyasztó oldali vezérlés célja, hogy a fogyasztást a felhaszná-
lóknál a piaci és egyéb külső körülményeknek megfelelően átütemezzék, 
ezzel mind a hálózat, mind a felhasználók számára kölcsönösen előnyös 
megoldást létrehozva. Ennek segítségével az erőművi termelés menet-
rendje, a teljesítmény fel- és lefutási meredeksége, valamint a terhelhető-
ségi korlátok is javulnak, ami által megtakarítások érhetőek el termelői és 
szolgáltatói oldalról. Ennek következménye, hogy a felhasználók költségei 
is csökkennek. Az előadásban hallhattunk a fogyasztók csoportosításáról, 
különböző árazási módszerekről, illetve az európai régióban található fo-
gyasztói vezérlés aktuális helyzetéről.11 

Péter Norbert

9 Az előadás cikk formában megjelent az Energiagazdálkodás előző számában 
(57. évf. 2016. 1-2. sz.)

10 Az előadás cikk formában az Energiagazdálkodás jelen számában olvasható.
11 Az előadás cikk formában megjelent az Energiagazdálkodás előző számában 

(57. évf. 2016. 1-2. sz.)

Pódiumvita - Az Energiahatékonysági törvény 
megvalósításának tapasztalatai
A konferencia zárásaként egy pódiumvitára került sor, melynek három fő 
témaköre a következő volt:

1. Az energiahatékonysági törvényhez és végrehajtási utasításhoz 
kapcsolódó kérdések.

2. A 2015. évi feladatok végrehajtásához kapcsolódó tapasztalatok 
és kérdések.

3. A 2016. évi feladatok végrehajtásához kapcsolódó feladatok és 
kérdések.

A pódiumvitában a felkért hozzászólók, Kapros Zoltán, a Hivatal 
(MEKH), Hunyadi Sándor, a regisztráló szervezet (MMK), Dömök Ferenc 
(Continental Automotive Kft.) és Hári Kornél (DENSO Kft.) a nagy és kis-
vállalatok képviseletében, Köteles Géza és Papp Zsolt Csaba, az ISO ta-
núsító szervezetek auditorai, Czinege Zoltán és dr. Csűrök Tibor, regiszt-
rált auditorok és auditáló szervezetek képviselői, valamint a konferencia 
részvevői vettek részt.

A vita bevezetőjében dr. Zsebik Albin moderátorként röviden bemu-
tatta a hatályban lévő energiahatékonysági törvényt, rámutatott a hivatal-
ra, a szakmára vonatkozó pontokra, a nagyvállalatokra vonatkozó kötele-
zettségekre. A pódiumvita céljaként tűzte ki, hogy az észrevételek, jobbító 
javaslatok a törvény módosítása során figyelembevételre kerüljenek.

1. témakör - Az energiahatékonysági törvényhez és 
végrehajtási utasításhoz kapcsolódó kérdések
Dömök Ferenc szerint az energiahatékonysági törvény megvalósítható-
ságának egyik alappillére az emberi tényező. Fontos, hogy a döntésho-
zásban a hatékonyság iránt motivált, tevékeny emberek legyenek, akiknek 
egyúttal meg kell kapniuk a szakma részéről is az elismerést. Náluk nagy 
előnyt jelentett, hogy az auditálást a cégvezetés maximálisan támogatta. 
A törvényhez kapcsolódóan észrevételezte, hogy a jogszabály az előké-
szítés során szakmát gyakorlókkal nem volt megvitatva. A bevezetés előtt 
több időt kellett volna hagyni az előkészítésre, hogy a törvény jobban il-
leszkedjen a tényleges gyakorlathoz. Fontos lett volna az érintettek véle-
ményének kikérése is.

Hári Kornél szerint az ISO bevezetés / auditálás folyamatában opti-
málisan a „saját érdek > ösztönzés > kötelezés” hármas sorrendiségét kel-
lene figyelembe venni. Jövőre vonatkozó javaslatként megjegyezte, hogy 
kedvezményt kellene adni azoknak a cégeknek, akik önerőből, korábban 
vezetnek be energiahatékonysági intézkedéseket. Ez egyúttal mások fi-
gyelmét is felhívhatja az ezzel járó előnyökre.

Dávid Péter (CETEF) hozzászólásában a nemzetközi példaként 
mondta el, hogy egy német cégnél 2010-ben kezdték el az ISO 50001 
bevezetését. Mivel határidőre elkészültek, kedvezményképp olcsóbban 
vehették az energiát. A hazai környezetben jelenleg a határidőn kívül más 
ösztönzőt nem lát.

Papp Zsolt Csaba véleménye, hogy a jogszabályra energiahatékony-
sági szempontból is figyelni kell, mivel ez alapvetően egy fontos, közös 
érdek. Szerinte a cégvezetőkek HUF/EUR/stb. megtakarítási számokkal 
lehet ösztönözni a javasolt intézkedések megvalósítására. Tapasztalata, 
hogy nagy cégeknél akár ~30%-os energiaköltség-megtakarítás is elérhe-
tő, ezért mindenképp foglalkozni kell a problémákkal. Mindenképp figye-
lembe kell venni a tevékenység-technológia-infrastruktúra mellett a költ-
séghatékonyságot. Véleménye szerint nem jó motiváció a bírság, jó lenne 
pl. adókedvezményt adni annak, aki megtakarításokat ér el.

Kapros Zoltán a hivatal képviseletében elmondta, hogy a MEKH cél-
ja, hogy azt is megtalálják, amivel eddig még nem foglalkoztak. A kötelező 
auditálás által olyan cégek figyelmét is felhívják a megtakarítási lehető-
ségekre, akiknél az energiahatékonyság eddig nem volt fontos és cél.  
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A Hivatalban is fontosnak tartják az ösztönzők bevezetését. A törvényho-
zás hátterében áll, hogy az EU-ban elvárás, hogy mindenki foglalkozzon 
az energiahatékonysággal. Az audit-rendszer túlmutat az EU-n, a G20 or-
szágoknál pl. elvárás, hogy az ISO 50001 bevezetése saját érdek legyen. 
Az eddigi tapasztalataik azt mutatják, hogy a hozzáállással Magyarorszá-
gon nincs probléma.

Zsebik Albin szerint ösztönzők lehetnek KKV-k esetén különböző kör-
nyezetvédelmi pályázatok kiírása. Korlátot jelenthet azonban, hogy 2016. 
december 31-ig nem lehet alaposan auditálni annyi céget, amennyi a jog-
szabály hatálya alá esik.

Ismeretlen hozzászóló 1.: a jogszabály szerint eredetileg 2015. dec-
ember 31-ig kellett volna tenni valamit a cégeknek, azonban a Hivatal 
2016. december 31-ig nem bírságol. Kérdésként merült fel, hogy a MEKH 
részéről visszamenőlegesen fognak-e bírságolni, vagy bírságolhatnak-e 
egyáltalán?

Ismeretlen hozzászóló 2.: jelenleg nagy hiány van képzett auditorokból. 
A jogszabály szerint kitétel, hogy az auditoroknak MSc végzettséggel kell 
rendelkezniük, azonban sok, már évek óta és jelenleg is energiaveszte-
ség-feltárással foglalkozó szakembernek nincs MSc szintű végzettsége. 
Kérdés/előterjesztésként merült fel, hogy ki lehetne-e váltani az MSc dip-
lomát pl. vizsgával, vagy releváns szakmai gyakorlattal?

Ismeretlen hozzászóló 3.: fontos, hogy tisztázzuk a fogalmakat, illetve 
elvárásokat.

Nagy Tibor tanácsadó hozzászólása, hogy a jogszabályban megha-
tározott és most kezdődő 4 évenként ismétlődő auditálási ciklus nem elő-
nyös, az auditálást simítani kellene, mivel a most az auditorok és auditáló 
szervezetek túlterheltek, ez munkájuk minőségének rovására megy, s le-
het, hogy ha az auditálás idén lezajlik, jövőre nem lesz energiaveszteség-
feltáró feladatuk.

Csűrök Tibor véleménye, hogy azért nehezek a felvetések, mert az 
EU-törvény hazai bevezetését nagyon sokáig halasztották, viszont köz-
ponti dátumot kellett betartani. A törvény ilyen formájában 2020-ban meg-
szűnik, ezért a hangsúlyt pl. a kisebb szinten lévő jogszabályok javítására 
kellene helyezni. Példaként említette az audit szabványok és a jogszabály 
kapcsolatát, illetve az auditálókkal szembeni elvárásokat megfogalmazó 
jogszabályokat.

Czinege Zoltán szerint kevés auditor és több ISO tanúsító van. A leg-
több cég a kötelező négyévenkénti auditot kiválthatja ISO bevezetéssel, 
ez azok számára lényegesen egyszerűbb, akik korábban KIR/MIR beve-
zetésével is foglalkoztak a cégnél. Véleménye alapján a törvény szerint 
lehetséges visszamenőleg is büntetni a cégeket, a jelenlegi szemlélet 
alapján azonban ez nem valószínű. Törvénnyel kapcsolatos meglátása, 
hogy előbb használni kell, hogy meglássuk, mi a rossz vele kapcsolatban. 
Problémaként vetette fel külföldi diploma honosítása esetén az elfogadha-
tóságot. Fontosnak tartja, hogy mielőbb le legyenek írva az audit eredmé-
nyének feltöltésével kapcsolatos pontos követelmények.

Tánczos Lajos (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) hozzászólása: A jogszabály ha-
tálya alá nagyjából 1500..2000 cég tartozik. Ha március 1-től kezdve ezek 
a cégek jelentkeztek volna, év végéig 40-50 közötti auditálást kellett volna 
egy auditornak elvégeznie. A jelenlegi auditorok száma a cégekhez képest 
nagyon kevés.

Köteles Géza szerint plusz nehézség, hogy az auditort a terepi mun-
kavégzés során is korlátozza a törvény, ez plusz munkanapokat jelent egy-
egy cég esetében. Véleménye, hogy az auditor hiány miatt jelenleg nem 
vagyunk felkészültek.

Kapros Zoltán megjegyezte, hogy az auditori elvárások az egész EU-
ban érvényesek lehetnek, a MEKH-nél külön eljárás van külföldi auditorok 
be- és elfogadására. Egyúttal lát rá esélyt, hogy a jövőben ne 4 évenkén-
ti auditálási ciklusok legyenek. Véleménye szerint egyetemi végzettség 

szempontjából a BSc szint még nem hozza az elvárt szakmai tudást, azon-
ban kétségkívül vannak tapasztalt BSc végzettségű szakemberek. Úgy 
gondolja, hogy az MSc végzettséggel szembeni elvárást ki kell egészíteni 
egyéb kritériumokkal, amik lehetővé tennék BSc végzettség elfogadását 
is. A büntetéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy 2017-től lesz, folyama-
tos ellenőrzés (akár pl. 2-3 havonta), és hiányosság esetén folyamatosan 
növekedő bírság.

Csűrök Tibor szerint van olyan munka, ami nagynak tűnik, miközben 
nem az (pl. irodaházak auditálása). A munkát ennek fényében lehetne a 
cégek energiaköltségeihez kötni.

Papp Zsolt hozzátette, hogy rendelet az épületekre már régebb óta 
előírja a kötelező tanúsítást.

Hári Kornél szerint a hazai környezet nagyon bonyolult. Ezekkel a 
bonyolításokkal kedvező növekedési, fejlődési lehetőségeket vesztünk el. 
Az egyszerűbb megfogalmazás sok esetben nem a legpontosabb, azon-
ban nem hiányos és nem szűkíti a lehetőségeket, könnyen értelmezhető.

Ismeretlen hozzászóló 4.: az MMK elvárásai alapján BSc/Főiskolai 
végzettséggel és munkatapasztalattal is lehetne valaki auditor. Felvetette, 
hogy rendelet alapján elfogadhatóvá lehetne tenni pl. egy éves kiegészítő 
célirányú auditori képzést akkreditált intézményben.

Sinka Lajos (Evopro) hozzászólása: szükséges lenne nemzetközi 
kitekintést is végezni, hogy a szomszédos országokban a törvényt, az au-
ditot, illetve az ösztönzést hogyan végzik.

Ismeretlen hozzászóló 5.: Németországban pl. adókedvezménnyel, 
energiadíj-kedvezménnyel ösztönöznek a kitűzött cél elérésének függvé-
nyében.

Kapros Zoltán megjegyezte, hogy az irányelv 2012 óta létezik, így sok 
ország már korábban bevezette. Zsebik Albin kiegészítette, hogy a külföl-
di anyacégek (pl. Audi, HILTI) elvárják és előírják az energiahatékonyság 
növelését más országokban levő gyáraikban is.

Ismeretlen hozzászóló 6.: véleménye szerint pozitív, motiváló törvény-
re van szükség, nem a büntetést kell előtérbe helyezni. Szerinte jutalom-
mal jobban lehet ösztönözni.

Czinege Zoltán szerint az itt elhangzottak lassan jutnak el a jogalko-
tóhoz. Mindenképp fontos az érdek vs. kötelesség témakörről beszélni, 
mivel az auditálást sokan csinálják érdekből. Szerinte az ISO bevezetés 
minőségbiztosítása lehet az energiahatékonyságnak. Véleménye szerint 
nem az a jó, ha 4 évente van audit, aminek jobbító javaslatait lehet, hogy 
nem is valósítják meg, mivel a Hivatal az auditálási folyamatot várja el, 
nem az ott megfogalmazott célok elvégzését. Az ISO tanúsítás elősegít-
heti az energiahatékonysághoz kapcsolódó  kultúra meghonosítását a 
cégeknél. 

Zsebik Albin kérdése, hogy az auditálás végén mit kell az auditoroknak 
feltölteniük a Hivatal honlapjára, hogy az auditot elfogadják? Kapros Zol-
tán válasza, hogy ezek a jogszabályban le vannak írva. Egy ismeretlen 
hozzászóló elmondása alapján a felület nem elérhető, a kész munkákat 
jelenleg nem lehet feltölteni, ellenőrizni, illetve hiánypótolni. Csűrök Tibor 
javaslata, hogy ha elérhetővé válik a felület, központilag értesítsék az érin-
tetteket.

2. témakör - A 2015. évi feladatok végrehajtásához 
kapcsolódó tapasztalatok és kérdések
Ismeretlen hozzászóló 1: az auditori vizsgatematikát felül kellene vizsgál-
ni, ha szükséges, módosítani is kell rajta.

Zsebik Albin szerint a kidolgozás során nem volt elég lehetőség a vizs-
gakérdések részletes átbeszélésére. Egy ismeretlen hozzászóló szerint 
széles tématerületet kellett a kérdéseknek áttekinteni, emiatt volt szüksé-
ges az átfogó kérdéscsoportok összerakása.

Köteles Géza szerint a vizsgatematika jó, egy auditornak tudnia kell az 
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elvárt általánosságokat. Illetve szintén elvárt, hogy a szakemberek időről 
időre vizsgázzanak.

Papp Zsolt Csaba szerint a vizsga hasznos, azonban vannak fenntar-
tásai. Németországban a szakember hiány miatt pl. más képzésterületről 
vettek át auditorokat, akik nem voltak kellően felkészültek. Szükségesnek 
tartja a minimum 1 éves képzést. Úgy gondolja, hogy minden auditornak 
és tanúsítónak egyaránt szükséges a vizsga letétele, mivel bele kell látni-
uk a mögöttes folyamatokba is.

Czinege Zoltán véleménye, hogy a felkészítő tanfolyam egyelőre kény-
szer, de ennek kiterjesztésére van szükség pl. a levelező képzések mellé.

Csűrök Tibor véleménye, hogy az amerikai AEE szervezet CEM vizs-
gájának módszere lett átvéve. A vizsgán hasznos volt, hogy lehetett se-
gédanyagot vinni és használni. A szabványokra vonatkozó kérdésekkel 
nem értett egyet (pl. mit mond az XY szabvány Z. pontja), de összességé-
ben színvonalasnak tartotta a vizsgát.

Hári Kornél szerint nagy vállalatokon belül az ott lévő emberekkel kell 
dolgozni auditálás szempontjából. A jövőben a hangsúlyt egy erős felké-
szítésre, és egy jó vizsgára kell helyezni.

3. témakör: A 2016. évi feladatok végrehajtásához kapcso-
lódó feladatok és kérdések.
Ismeretlen hozzászóló 1.: A 4 évente végzendő auditálási kötelezettség 
a folyamatos számonkérések miatt nem csak 4 év lesz. Szerinte hiba a 
rossz kommunikáció. Kérdése, hogy mi lesz azokkal, akik 2011-12 óta je-
lentős megtakarításokat értek el? Számukra jelenleg jelentős többletberu-
házást jelent a további jobbítás.

Kapros Zoltán példaként hozta fel az Ausztriában működő egyéni 
komplex rendszert az energiahatékonysági beruházások szemszögéből. 
A Hivatal részéről itthon önkéntes megállapodásokban gondolkoznak, pl. 
vállalásokért cserébe ösztönzők bevezetése, de ezt jól kell kialakítani és 
sok mindenre oda kell figyelni, hogy ne éljenek vissza a rendszerrel.

Zsebik Albin kérdése, hogy a szereplők közül kinek mit kell idén ten-
nie?

Köteles Géza szerint, ha kényszerből végezzük a jobbításokat, nem 
lesz eredmény, mert az audit után nincs előírva, hogy teljesíteni is kell a 
javaslatokat.

Papp Zsolt Csaba szerint olyan rendszer kellene, hogy adott éves re-
latív megtakarítások alapján lássuk, az EU-hoz képest hol tartunk.

Csűrök Tibor szerint idén a legjobb tudásunk szerint kell dolgoznunk.
Hunyadi Sándor szerint saját érdekből kell cselekedni a cégeknek. El 

kell érni, hogy belássák az intézkedések hasznát.
Kapros Zoltán szerint a szakmai színvonalat kell előtérbe helyezni. A 

szakmát meg kell védeni, hogy jó emberek dolgozhassanak. Szerinte a 
szabványok alkalmazása javasolt.

Hári Kornél szerint azzal kell foglalkozni, amit jelenleg biztosan tu-
dunk. Szerinte összetett cégek esetében inkább az ISO tanúsítás beve-
zetése javasolt.

Czinege Zoltán szerint inkább a motivációra kell helyezni a hangsúlyt.
A pódiumvita végén Zsebik Albin megköszönte az észrevételeket, 

hozzászólásokat, záró gondolatként elmondta, hogy a jogalkotónak és az 
energiaveszteség-feltárással foglalkozó szakembereknek szoros együtt-
működésben kell megtalálni a módját, hogy az energiahatékonysági tör-
vény ösztönzésére, vagy saját érdekünket felismerve a eddigi hazai és 
külföldi energiaveszteség-feltáró tapasztalataink alapján eredményesek 
és hatékonyak legyünk. 

Összefoglalóként megállapította, hogy az elhangzottak is megerő-
sítették, hogy az energiahatékonysági törvény, az energiaveszteség-fel-
tárással foglalkozó MSZ EN 16247 szabványsorozat, s különösen az 
MSZ EN ISO 50001 szabványban alkalmazott fogalmak nincsenek 
összhangban az oktatásban és szakmai gyakorlatban eddig alkalmazott 
fogalmakkal. Célszerű lenne mielőbb módosítani. 

Törvénymódosítás során néhány fogalom pontosítása mellett fontos 
lenne, hogy az auditori jogosultságot megszerezhessék a szakmai gya-
korlattal rendelkező BSc végzettségűek is. Az alapvégzettség helyett a 
legmagasabb végzettséget kellene figyelembe venni.

Pontosítani kellene a szakmai gyakorlat elismerésének szabályait is. 
A kötelező energetikai auditálás alól az EU irányelvvel összhangban 
akkor kellene az auditálási kötelezettség alul mentesíteni a nagyvál-
lalatokat, ha olyan EN ISO 50001 szabványnak megfelelő energia-
gazdálkodási rendszert működtetnek, amelyek teljesítik az energetikai 
audit minimális tartalmi követelményeit. 

Péter Norbert

KLENEN ’17 
Gárdony, 2017. március 7-8.

A konferenciát és kiállítást az energiahatékonysági törvény megvalósításához kapcsolódva az energetikai auditok készítése során szerzett 
tapasztalatok cseréjére fordítjuk. Az energiaveszteség-feltárás által javasolt energiahatékonysági projektek bemutatása mellett a szokásosnál 
nagyobb hangsúlyt kap az auditálás módszere, a szerzett tapasztalatok nyilvános, „fehér asztal melletti” megbeszélése és a kialakult gyakor-
latok jobbítási lehetőségének kerekasztal beszélgetés keretében történő megvitatása.

Továbbra is keressük a választ az: Energetikai auditálás, vagy ISO 50 001 energiairányítási rendszer bevezetése? - kérdésre. Mind az 
előadók, mind a hallgatóság aktív részvételével számítunk a gyakorlati példákon keresztül megismerhető előnyök és hátrányok bemutatására.

Külön felhívjuk a figyelmet, hogy ismét megszervezzük a „Tehetséges fiatalok az energetikában” szekciót, ahol a végzés előtt álló egyetemi 
hallgatók tartanak szakmai előadást, diplomamunkájuk, vagy TDK dolgozatuk témájában. A Konferencia feltett szándéka, hogy a hagyomány-
nyá váló szekció keretében lehetőséget adjon a résztvevőknek a tehetséges egyetemi hallgatók megismerésére, az eddigi gyakorlattal össz-
hangban jövőbeli kollégák kiválasztására.

A konferencián az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk az energiahatékonyság növelését segítő termékeik és eszközeik bemutatására a 
szekcióüléseknek helyt adó termek előtti területen. Igény esetén a programba illesztve, vagy párhuzamos szekciókban lehetőséget biztosítunk 
a kiállított termékek bemutatására.

Kérjük, hogy a konferenciára előadással jelentkezők mielőbb küldjék meg előadásuk címét és rövid összefoglalóját a  
klenen@klenen.org és a klenen@congress.hu címekre. 

Az előadással jelentkezés határideje 2016. október 30.
Kérjük a kiállítás és termékük bemutatása iránt érdeklődőket is, hogy előzetesen jelezzék ez irányú igényüket. 

További információ a www.klenen.eu honlapon
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A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XIX. konferenciája 
A tavasz első napjaiban, 2016. március 2-3-án Hajdúszobosz-
lón tartotta XIX. konferenciáját a Magyar Kapcsolt Energia 
Társaság. Évek óta jelentős esemény az energetikai szakma 
területén, ahol a kiserőművek vezetőinek, üzemeltetőinek, az 
energetikai gépgyártók és az államigazgatási szervek képvise-
lőinek eszmecseréje folyik.

A konferencia jelmondata az „Energiahatékonysági törvény és 
a kapcsolt energiatermelés” volt. Közel 120 szakember előtt 21 
előadás és egy élénk pódiumvita keretében vitatták meg az aktuális 
témákat, a „kapcsoltak” jelenét és várható kilátásait, jövőjét.

A konferenciát megnyitó Holoda Attila alpolgármester szakmai 
bevezetése, vendéglátói invitálása kedvet csinált a hallgatóságnak 
a fürdőváros felkeresésére, értékeinek kihasználására.

Az elnök, Rudolf Viktor nyitó előadásában fontos szerepet 
szánt az Európai Unió Energiahatékonysági Irányelvének, amely a 
kapcsolt termelés területén is energia megtakarítást jelent. Sürgető 
a direktívában előírt feladatok megvitatása, kidolgozása, összeállí-
tása a jogalkotókkal. Kiemelte előadásában, milyen negatív hatása 
volt az elmúlt 3 évben az érvényben lévő jogszabályoknak, többek 
között:

● a kogenerációban másodlagos fontosságúvá vált a távhőter-
melés,

● leállított és leszerelt gázmotorok,
● leállított kogenerációs erőműegységek lettek,
● fejlesztések megszűntek,
● felújítások elmaradtak…
Ezen kedvezőtlen hatások ellenére a kapcsolt termelés csökke-

nése 2015-ben megállt, ami a jövőre nézve némi reményt ad.
Új utakat kell keresnünk, ilyen lehet a METÁR bevezetése, a 

villamos energia közvetlen értékesítése a decentralizált termelés 
előnyeinek érvényre juttatása, az EU energiahatékonysági irányelv 
érvényesítése, továbbá a megújuló energiaforráson alapuló kap-
csolt termelés fejlesztése és a termelt hőfelesleg értékesítése.

A jövőben is a hő- és villamosenergia-termelés együttes hasz-
nosítása a cél, a tüzelőanyag és a károsanyag-kibocsátás csökke-
nés mellett. További erőfeszítéseket kell tenni a kogeneráció hasz-
nosságának széleskörű elismerése érdekében.

Ezt követően Tilesch Péter, a MEKH főosztályvezetője tartott 
előadást az energetika aktuális kérdéseiről – a szabályozó hatóság 

szemszögéből. Részletesen ismertette az EU-szabályozás folya-
matát, a „Network Code”-ok kialakítását, amelyek hatályba lépésü-
ket követően a tagországokra is kötelező érvénnyel bírnak, üzemi, 
kereskedelmi szintű jogszabályok lesznek.

Hazai szabályozásnál a rendszerhasználati díjak felülvizsgá-
lata várható, az elosztó hálózatok beruházásainak elemzése, az 
energiahatékonyság témái, az elosztott termelés hatásai kerülnek 
terítékre.

Az elmúlt években ugrásszerűen megnőtt a háztartási kiserő-
művek (napelemek) száma, a beépített teljesítmény 2007-ben  
0,57 MW-ról 2014-re 69 MW-ra ugrott. Ezek szükségessé teszik a 
tarifarendszer átalakítását, a rendszerhasználati díjak arányainak 
módosítását.

A COGEN Europe ügyvezető igazgatója Roberto Francia is 
megtisztelte konferenciánkat jelenlétével és előadásában áttekin-
tést adott az EU országaiban a CHP erőművek kapacitásáról, a 
kapcsoltak arányáról, a felhasznált tüzelőanyagok változásáról.

A délutáni előadásokat is nagy érdeklődés kísérte, először 
Kubitsch Róbert, a MEKH főosztályvezetője a 2016. január 1-től 
hatályos távhőár és távhőszolgáltatói támogatás szabályzás mód-
szertanát ismertette. Kitért a fix és változó összegű támogatásra. 
Létrejött az üzleti kockázatot csökkentő, a közszolgáltatási jelleghez 
illeszkedő támogatási rendszer. Bemutatásra került a távhőtermelői 
díjak megállapítása, az indokolt költségek meghatározása, a tőke-
költségek figyelembe vétele. Kitért a nyereségkorlát-számítás és 
kezelés szabályainak megváltoztatására, valamint a korlát feletti 
eredmény kezelésére.

’Sigmond György előadása a hatékony távfűtés/távhűtés 
és megvalósíthatósági potenciáljára az EU Energiahatékonysági 
Irányelv alapján témában hangzott el. A tagállamoknak átfogó érté-
kelést (tanulmányt) kell készíteni a kapcsolt termelés és a távfűtés/
hűtés potenciáljáról, hogy a befektetők is információt kaphassanak. 
Az előadás elemezte a távhőellátás jelenlegi helyzetét, adatait, a 
figyelembe vehető kapacitásokat. A közintézmények felújításánál 
példamutató szerepet kell mutatni a távhőellátásba történő bekap-
csolásukkal. Bővíteni kell a távhőforrásokat, ahol arra szükség van.

Dr. Molnár László (ETE főtitkár) az európai energiapolitika ak-
tuális kérdéseit elemezte. Földrészünk gázellátását a lehetséges 
forrásokat ismertette, megállapította, hogy az EU földgázfogyasz-
tása csökken, a gázárakkal együtt.
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A Magyar Kapcsolt Energia Társaság XIX. konferenciája

Érdekes klímavédelmi jövőképet vázolt összehasonlítva az 
USA és Németország jövőképét: míg az USA-ban nő az energia-
felhasználás, a CO2 kibocsátás, addig Németországban mindkettő 
tetemesen csökken!

Szóbahozta azon megállapítását, mely szerint az erőltetett 
megújuló fejlesztések versenytorzulást, emelkedő energiaárakat, 
az erőművek tönkretételét fogja eredményezni!

„A szénhidrogének piacainak hatása a világra” címmel tartott 
előadást dr. Szilágyi Zsombor. A kőolaj áresés okait, hatásait, 
következményeit taglalta, majd megpróbálta megjósolni, mit hoz a 
jövő: bőség keletkezik a piacon, de mind a kőolaj, mind a földgázár 
emelkedni fog, a palaolaj, palagáz kutatás tovább nő, fokozódik az 
energiatakarékosság, a megújulók tovább terjeszkednek. 
Javasolta, hogy a nagy földgázfogyasztók több céggel szerződje-
nek és legyen a cégnél legalább egy tőzsdés szakember, az elő-
nyösebb vásárlások érdekében.

Dr. Stróbl Alajos előadását (betegség miatt) Korcsog György 
ismertette „A villamosenergia-termelés változásai – különös te-
kintettel a kapcsolt energiatermelésre” címmel. Hazánk villamos-
energia-felhasználása az utóbbi  években növekedett ugyan, de 
még nem érte el a 9 évvel ezelőttit (a legutóbbi évben az   átlagos 
rendszerterhelés 4994 MW volt). A bruttó termelésünk növekni kez-
dett, de csak 30 TWh-ig jutott, a 8 évvel korábban elért 40 TWh-
hoz képest (az erőműveink átlagos villamos teljesítménye csak  
3432 MW volt). Az import szaldónk egyre növekvő tendenciát mu-
tat: 2015-ben már megközelítette a 14 TWh-t (a terhelés átlagosan 
1532 MW-ra emelkedett). Bemutatta miként csökkent a bruttó ha-
zai kapcsolt villamosenergia-termelés részaránya 21%-ról 11%-ra 
– bár az utóbbi évben ez megállt, ami némi optimizmusra ad okot. 
A hazai erőművek kihasználtsága 2015-ben ez 40% körül volt. Ki-
emelte, hogy 2014-ben már 89 kis erőműegység nem termelt. Ösz-
szehasonlításra ismertette a német és dán energetikai adatokat, 
viszonyokat.

Luczay Péter (Sinergy) ismertette a földgáz tüzelésű kapcsolt 
hő- és villamosenergia-termelő berendezéseinek kockázati kezelé-
sét kitérve a szabályzatra, a partnerekre, erőforrásokra és modell 
szerepére.

Késő délután került sor a pódiumvitára. Megállapítást nyert, 
hogy a kapcsolt energiatermelést segíti az energiahatékonysági 
direktíva és a csökkenő gázár. A 2020-ig előirányzott kibocsátás 
csökkentés teljesítésében a kapcsoltak hathatós segítséget nyúj-
tanak. Újra át kell gondolni a jogalkotóknak a kapcsolt energia-
termelők előnyeit, mert itt jelentkezik elsősorban a primer energia 
megtakarítás. Példaként szóba jöttek az ipari (magán) szektorban 
(LEGO, Mercedes, BC…) előszeretettel alkalmazott és épített kap-
csolt energiatermelő egységek. 

A hálózati veszteségek csökkentése érdekében újból említésre 
került a decentralizált energiatermelés, ahol együtt kerül előállítás-
ra a hő és villany. Gazdaságosabb üzemeltetés lenne elérhető, ha 
a villamos energiát közvetlenül lehetne értékesíteni. A kapcsolta-
kon segíthet a 2017-től bevezetésre kerülő METÁR. További elő-
nyös lehetőségek vannak a különféle hulladékok kiserőművi hely-
beni felhasználásánál.

Jó volt hallani, hogyan ütköztek az üzemeltetők, jogalkotók és 
a hallgatóság véleményei, bár mind a hatékonyság, a gazdaságos-
ság érdekeit tartották szem előtt.

A második napon a gázmotorok, gázturbinák üzemeltetésével 
összefüggő, értékes, gyakorlati tapasztalatokon alapuló előadások 
hangzottak el.

Figyelemre méltó volt Tompa Ferenc és Papp Tibor részéről, 
akik ismertették az új pénzügyi források jövőbeni felhasználásának 
lehetőségeit az energiahatékonysági beruházásokra, valamint a 
gázmotorok korszerűsítésére.

Kamarás Zoltán a Tatabánya Erőmű innovatív fejlesztését is-
mertette, amit az elmúlt két évben végeztek:

● az erőmű egyik 10.000 m3-es olajtartályát átalakítva hasz-
nálták fel hőtárolásra

 Kapacitása: 1400 GJ, ami a téli hőigény napi 1/5-e, illetve 2 
napi nyári melegvíz-igény (20 MW-os kisütési teljesítmény)

● meglévő 3 kazán átalakítása faapríték tüzelésre (18, 17, 17 
MW) Ezzel évente kb. 30 000 tonna biomassza kerül eltüze-
lésre.

Németh Imre a gyorsindítású gázturbináknál végzett fejleszté-
seket mutatta be az indításbiztonság növelése és a karbantartási 
idők csökkentése érdekében. Légszűrőházi kapuk beépítésével 
megszűnt a gázturbinán belüli légáramlat, ami eredményes kor-
rózióvédelemmel jár és elősegíti a gép melegen tartását. A gene-
rátoroknál légszárítók beépítésével megszűnt a párakicsapódás, 
csökkent a zárlatveszély. Speciális tengelyforgatót alkalmazva indí-
tómotor nélkül történik a forgórész mozgatása.

Dr. Kiss Csaba a mikro CHP berendezések hasznosságát, el-
terjedését, előnyeit ismertette.

Bukovics Gergő bemutatta a LEGO trigenerációs erőművét, 
amely áramot, fűtési és hűtési energiát szolgáltat. Előnye, hogy a 
hálózattól független, emellett gazdaságos is. Beépített egységek:  
3 db gázmotor (Pel = 2681 kW és Qhő = 2510 kW)

Biogáz motorok üzemeltetési tapasztalatairól számolt be Barna 
Nándor a Power Szerviz vezetője. Bemutatta milyen haváriákkal 
kell számolni a nem megfelelően tisztított gázok használatánál 
(kéntartalom, szilícium káros hatásai…..)

Hoós Marcel NRG-Agent Kft.: A gázmotoros (háztartási) kiserő-
mű üzemeltetéseinek gazdaságosságáról tartott előadást. Ismertet-
te cégük gázmotorjait és azok felhasználási területeit..

További előadások hangzottak el az erőművek által felhasznált 
olajokról, azok fejlesztéséről, valamint a Caterpillar gázmotor csa-
ládjáról.

A korábbi évek gyakorlata szerint a konferencián kerültek kiosz-
tásra az MKET által meghirdetett díjak:

● Az Év legjobb Kapcsolt Energiatermelő Kiserőműve
 I. díjat kapta: E.ON Energiatermelő Kft. Szombathelyi Erő-

műve
● Az Év Szabályozó Központja
 I. díjat kapta: E.ON Energiatermelő Kft.
● Ebben az évben a rangos Heller László díjat dr. Stróbl Ala-

jos érdemelte ki.
Összefoglalva megállapítható, hogy jó hangulatú szakmai talál-

kozóra, eszmecserére került sor az energetikai vezetők, menedzs-
mentek részéről. Az előadások, a pódiumvita hasznos ismereteket 
adott a hallgatóságnak. Ismét megállapítást nyert, hogy a döntésho-
zó minisztérium szakemberei – meghívásunk ellenére – nem kép-
viseltették magukat, nem hallgatták meg a kapcsoltak véleményét, 
problémáit….Pedig a cél közös: minél kevesebb primer energia fel-
használásával kell a meglévő korszerű berendezéseinket gazdasá-
gosan üzemeltetni! És ne kelljen a jó hatásfokú erőmű egységeket 
konzerválni, esetleg leszerelni.

El kell érni, hogy a kapcsolt energiatermelésről ott „fönn” is egy 
valós, egységes szemlélet alakuljon ki!
   Összeállította: Hamvai László
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Az Energetikai Szakkollégium 2002-es megalapítása óta kiemelt fi-
gyelmet fordít arra, hogy a következő mérnökgenerációk és a szak-
ma iránt érdeklődők számára elméleti és gyakorlati szinten is hiteles 
és teljes képet nyújtson az energetika szerteágazó tudományterüle-
téről. Az alapításkor meghatározott célokat követve félévről félévre 
heti rendszerességgel rendezünk előadásokat és üzemlátogatáso-
kat, évente pedig fórumokat, melyeken lehetőséget nyújtunk 
az érdeklődőknek az egyetemi, főiskolai tananyagot 
meghaladó ismeretanyag megszerzésére, a folyamat-
ban lévő iparági kutatások és energetikai aktualitások 
megismerésére. Szakmai rendezvényeink a Budapesti 
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen kerülnek 
megrendezésre, a mély szakmai tartalommal kibőví-
tett, technikai fejlesztéseket és gazdasági aktualitáso-
kat is felölelő témák pedig tapasztalt, gyakorló szakembe-
rek és egyetemi oktatók előadásában kerülnek bemutatásra.

A korábbi hagyományoknak megfelelően az Energetikai Szakkol-
légium aktuális félévében egy elismert szakembernek, az energetika 
területén meghatározó személynek állítunk emléket, a Szakkollégium 
a 2016-2017-es őszi félév során Déri Miksa munkássága előtt tiszteleg. 
Az alábbiakban olvasható Déri Miksa emlékfélévünk programterve.

IYCE’17 – 6th International Youth Conference on 
Energy 2017 Nemzetközi ifjúsági konferencia az 
Energetikai Szakkollégium szervezésében
Az Energetikai Szakkollégium nemzetközi ifjúsági konferenciája 
a 2007-es évben hagyományteremtő céllal indult el „International 
Youth Conference on Energy” (IYCE) néven. A konferencia célja az 

volt, hogy hazánkban elsőként biztosítson lehetőséget fiatal 
kutatók, egyetemi és PhD hallgatók számára, hogy az 

ipart és az egyetemeket képviselő neves szaktekinté-
lyek előtt, nemzetközi környezetben ismertethessék 
munkájukat, kutatási eredményeiket. A rendezvény 
egyúttal alkalmat nyújtott a nemzetközi trendek meg-
ismerésére, személyes és szakmai kapcsolatok ki-

építésére az előadók és a rendezvényen megjelenő 
ipari és egyetemi szereplők között. A fenti célokat kö-

vetve az esemény töretlen sikerrel kerül megrendezésre 
kétévente, hazai és külföldi helyszíneken. 2007-ben és 2009-ben 

Budapest adott otthont a hiánypótló rendezvénynek, majd 2011-
ben a konferencia − történetében először − külföldi helyszínen, 
Portugáliában, Leiria-ban várta az érdeklődőket. 2013-ban a konfe-
rencia visszatért Magyarországra, ekkor a Balaton-part legnagyobb 
városa, Siófok adott otthont a nemzetközi rendezvénynek.

A legutóbbi alkalommal az IYCE’15 ismét külföldön, az olasz-
országi Pisa-ban került megrendezésre, ahol társszervezőként az 
olasz Nuclear and INdustrial Engineering Srl (N.IN.E) működött 
közre a konferencia lebonyolításában. A konferencia helyszínéül 
az olaszországi Nemzeti Kutatótanács, a CNR pisa-i kongresszusi 
központja szolgált. Az esemény szakmai színvonalához a korábbi 
évekhez hasonlóan az IEEE IAS és az IEEE PES is hozzájárult, e 
két szervezeten túl a CNR és a CIGRÉ szakmai támogatása növel-
te az esemény nemzetközi presztízsét, amelyen végül 35 ország 
180 résztvevője publikált 18 szóbeli és egy poszter szekcióban.

Folytatva a hagyományokat a 6. IYCE konferencia 10 éves jubi-
leuma alkalmából ismét Magyarországon, Budapesten kerül meg-
rendezésre. A 2017. június végén lezajló konferencia célkitűzése 
a korábbi szervezésekhez hasonlóan az energetika fontosságának 
és innovatív jövőjének tudatosítása, biztosítása a jövő generáció-
jának megszólításán keresztül. Ez alkalommal is várjuk a fiatal ku-
tatók és szakemberek (BSc, MSc, PhD hallgatók, és pályakezdő 
mérnökök) jelentkezését és részvételét munkájuk nemzetközi szin-
tű ismertetése céljából.

A konferencia nyelve angol. Bővebb információkat és a jelent-
kezési határidőket a www.iyce-conf.org oldalon találnak.

SAE2 – Summer Academy on Energy Nyári egyetem 
az Energetikai Szakkollégium szervezésében
2014 nyarán első alkalommal rendezte meg az Energetikai Szak-
kollégium nemzetközi, energetikai témájú nyári egyetemét, a „SAE 
Summer Academy on Energy”-t. A rendezvény célja, hogy évente 
hazánkba invitálva a világ műszaki egyetemeinek kiemelkedő hall-
gatóit, serkentse a nemzetközi szakmai kapcsolatok kiépítését és 
lehetőséget nyújtson a hallgatóknak szakmai tudásuk bővítésére, 
ismereteik gyakorlatban való alkalmazására.

A nyári egyetem minden évben más, energetikai szempontból 
kiemelkedően fontos témára összpontosít. A Szakkollégium célja 
az, hogy a több napos rendezvény előadásaival, üzemlátogatása-

Energetikai Szakkollégium − Déri Miksa emlékfélév

Nyilvános programok
Előadó Szervezet/cég Téma

2016. 
szeptember 15.

E-mobilitás és hatásai a 
VER-re

Jászay Tamás, 
ELMŰ-ÉMÁSZ
Dékány Donát, 
Evopro

2016. 
szeptember 22.

Energetikai lehetőségek 
Afrikában és a Package 
GT-k alkalmazásai

Kárpáti Dénes
Kaszanitzky Mátyás, 
Siemens Zrt.

2016. 
szeptember 27.

MTA csillebérci 
kutatóközpont

ÜZEMLÁTOGATÁS

2016. 
szeptember 30.

Kutatók Éjszakája −  
Fiatal Kutatók az 
energetikában

A Szakkollégium 
tagjai

2016. 
október 06.

Az európai erőműépítés 
jövője, a kapacitáspiac 
szükségessége

Lehőcz Balázs, MET 
Power AG

2016. 
október 12.

MOL Nyrt. Százhalom-
battai Dunai Finomító 
és DUME

ÜZEMLÁTOGATÁS

2016. 
október 27.

Nuclear Energy −  
American point of view

David J. Vaglia, 
IEEE IAS

2016. 
november 03.

GE Hungary Kft. Veres-
egyházi Turbinagyár

ÜZEMLÁTOGATÁS

2016. 
november 10.

METÁR szerepe és a 
kockázatmenedzsment 
a megújuló energia 
projektekben

előadó felkérés alatt
ifj. Chikán Attila, 
Alteo

2016. 
november 14.

LEGO & NyCCGT & 
Tiszalök

ÜZEMLÁTOGATÁS

2016. 
november 24.

Elektromágneses 
kompatibilitás

Dr. Berta István, 
BME - VET

2016. 
december 01.

Szilárd hulladékok 
energetikai hasznosí-
tása

előadó felkérés alatt
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ival, illetve projektfeladatával az adott területhez kapcsolódó, a ké-
sőbbieken felhasználható szakmai tudást nyújtson a résztvevőknek.

A nyári egyetem lebonyolításáért teljes mértékben a Szakkollé-
gium szervezőcsapata felel, a szakmai színvonalat a Szakkollégium 
egyetemi, ipari és egyéb szakmai kapcsolatainak bekapcsolódása, 
szakmai támogatása emeli. A nyári egyetem előadásainak és a pro-
jektfeladat elvégzésének helyszíneit a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetem két tanszéke, az Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék, illetve a Villamos Energetika Tanszék bizto-
sítja, míg a résztvevők elszállásolása − a hallgatói kapcsolatépítést 
és a közös munkát elősegítendő − a Kármán Tódor Kollégiumban 
történik.

SAE2 2014 – Future of the Fuels
Az első rendezvény 2014 nyarán hagyományteremtő jelleggel ke-
rült megrendezésre, a négy napon keresztül tartó programon össze-
sen több mint 30, főként alap- és mesterszakos hallgató vett részt.  
A szervezés során a Szakkollégium igyekezett minél több – többsé-
gében európai – egyetem szakmailag kapcsolódó tanszékére eljut-
tatni a nyári egyetem hírét, és a jelentkezési felhívást. A szervező-
kön kívül 19 külföldi és 9 BME-s, szakkollégista hallgató vett részt a 
programon, akik összesen 13 különböző országot képviseltek.

Az első nyári egyetem az üzemanyagok jövőjének témakörére 
összpontosított, a program során többek között az alternatív üzem-
anyagok, az üzemanyag-felhasználáshoz és a közlekedéshez kap-
csolódó innovatív megoldások, a fenntartható közlekedésszervezés 
és az e-mobilitás témakörében hallhattak előadásokat a résztvevők, 
valamint lehetőségük nyílt a Százhalombattai Olajfinomító megte-
kintésére, valamint a dunaföldvári bioetanol gyár bejárására.

SAE2 2015 – Plant your Power Plants
2015. augusztus 23-28. között került megrendezésre a második 
nyári egyetem „Power Grid – Plant your Power Plants” címmel.  
A rendezvény az országos villamosenergia-rendszerre, illetve an-
nak szereplőire összpontosított. A szervezőkön kívül 15 külföldi és 
13 szakkollégista hallgató vett részt a programon, akik összesen 13 
különböző országot képviseltek.

Az előadások esettanulmányának a tematikája országos 
erőművi portfólió tervezés volt, melyhez kapcsolódtak az előadások 
tematikái is. A feladat során minden csapat egy megadott természeti 
erőforrásokkal, illetve környezeti adottságokkal rendelkező, fiktív or-
szág villamosenergia-rendszerének erőmű portfólióját tervezte meg, 
az egyszerűsített gazdasági számításokat is beleértve. A csapatok 
eredményeiket az utolsó napon prezentálták, illetve tették fel kérdé-
seiket egymásnak a különböző megoldásokkal kapcsolatosan.

SAE2 2016 – The Energy After Tomorrow
2016. augusztus 14-19. között került megrendezésre a harmadik 
nyári egyetem „The Energy After Tomorrow – Handle the crisis, plan 
the future!” címmel. Az idei rendezvény az országos energiastraté-
giák kidolgozására koncentrált. A résztvevők ehhez kapcsolódóan 
hallhattak áttekintő előadásokat a hagyományos, illetve megújuló 
energiaforrásokat hasznosító erőművi energiatermelés, a közép-
távú energiastratégiák felépítésének és létrehozásának módja, az 
ellátásbiztonsági krízishelyzetek és haváriák kezelése, továbbá 
esettanulmányokon keresztül a konkrét ipari katasztrófák kezelé-
sének témakörében.

A szervezőkön kívül 8 külföldi és 13 szakkollégista hallgató vett 
részt a programon, akik összesen 9 különböző országot képviseltek.

Előadások
Előadók Szervezet/cég Téma
Hegedűs 
Krisztina

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

Medium-term  
Energy Strategies I.

Hajszik Gábor Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

Medium-term  
Energy Strategies II.

Tóth Tamás MEKH Role of the  
Regulatory Authority

Gerse Ágnes MAVIR Zrt. Basic Economic 
Calculations

Boros Ildikó, 
Balczó Béla

Nemzeti Fejlesztési 
Minisztérium

Nuclear Safety

Dr. Berta István BME Villamos  
Energetika Tanszék

Lighting Protection

Zerényi József BME Energetikai Gépek 
és Rendszerek Tanszék

Power Blackout

Tomy 
Sebastian

IEEE Automotive Electrifi-
cation in Improving 
Comfort, Safety and 
Fuel Economy

Üzemlátogatások

A Magyar Tudományos Akadémia Energiatudományi Kutatóköz-
pont csillebérci telephelyének megtekintése 

Esettanulmány

Egy fiktív ország középtávú energiastratégiájának kidolgozása 
egy, az energiatermelést is befolyásoló krízishelyzet megoldá-
sával. 

ETE SZENIOR KLUB 
2016. évi őszi programja

Kedves Tagtársunk!

Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudo-
mányos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2016. II. 
félévi programját. A program végrehajtása során figyelemmel 
leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük a Magyar 
Elektrotechnikai Múzeum eredményes működésével. 
Klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadá-
sunkon függetlenül attól, hogy tagja-e valamely szakmai egye-
sületnek vagy sem.

1. IX. 15. Wiegand Győző   ETE elnökhelyettes
 Meglepő fejlemények, nem várt folyamatok és azok hatá-

sai az energetikában. KLUBNAP
 Házigazda: Szabó Benjamin

2. IX. 22. Kimpián Aladár ny. főmérnök, a Triórd Art Bt. ügyve-
zetője

   Ausztrália villamosenergia-rendszere: egy kontinensnyi 
szigetüzem - II.

      Házigazda: Forgács János  

3. IX. 29. Kovács Pál  MVM Paksi Atomerőmű  Zrt. vezérigaz-
gatói tanácsadója

 Atomerőmű fejlesztések nemzetközi áttekintése
 Házigazda: Elek János

4. X. 6. Kiss Zoltán J. független kvantumenergia kutató
 A téridő mátrix és a jövő energiája
 Házigazda: Szabó Benjamin

(folytatás a 67. oldalon)
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25 éves a Weishaupt Hőtechnikai Kft 
A történetét több mint 200 éve író Max Weishaupt GmbH a világ egyik ve-
zető tüzeléstechnikai cégeként meghatározó szerepű a gáz- és folyékony 
halmazállapotú fosszilis tüzelőanyagok tüzelőberendezéseinek fejlesztésé-
ben, gyártásában. A Baden-Württemberg-i cégközpontban, Schwendi-ben 
1000, a világon összesen 3000 munkatársunk azon tevékenykedik az ér-
tékesítésben, a fejlesztésben, a gyártásban, hogy a Weishaupt berende-
zések hosszú élettartamuk alatt, mindig a lehető legmagasabb hatékony-
sággal és a legalacsonyabb emisszióval alakítsák át a fosszilis energiákat 
hővé – mindig megbízhatóan működve.

Max Weishaupt úr meggyőződése volt – és az idő őt igazolta -- hogy 
minden termék olyan jó, mint amilyen a hozzátartozó háttérszolgáltatása. 
Az első Kelet-Európai leányvállalat, az 1991-ben megalakított Weishaupt 
Hőtechnikai Kft volt.  

Anyavállalatunkhoz hasonlóan mi is nagyon nagy hangsúlyt fektetünk a 
Weishaupt termékek viselkedését, tulajdonságait megmutató, a szerviz-te-
vékenységet ismertető oktatásokra. Berendezéseink szakmai tanfolyamai 
iránt mindig nagy az érdeklődés. Oktatásaink nem csak tüzelőberendezé-
sekről, kondenzációs kazánokról vagy napkollektorokról vehetők igénybe, 

hanem a gáz-, illetve olajtüzelés alapjai vagy az emisszió és csökkentése 
témákban is. 

A Weishaupt vállalat 2012-ben átalakult annak érdekében, hogy vevőit 
ma és a jövőben is tökéletesen tudja kiszolgálni.
Energia-technika, energia-nyerés, energia-menedzsment: 
ezek azok a szegmensek melyekkel a vállalat a piacon működik. A 
Weishaupt csoport ajánlatai sokoldalúan egészítik ki egymást így azok tö-
kéletesen összehangolt rendszermegoldások. 

A hő- és energiatechnikai rendszerek korszaka a Weishaupt-ot az el-
múlt évtizedekben a korai és céltudatos fejlesztésnek köszönhetően, egy 
tisztán égőspecialistából rendszerkínálóvá fejlesztette. A következő évek 
nem az egyedülálló technológiáké. A különböző folyamatok optimális kom-
binációja szükséges, amelyek gondosan és összehangoltan működnek 
együtt.

Mindig a legmagasabb minőségű termék és szolgáltatás a cél a 
Weishauptnál. Az eltelt évtizedek bizonyították a megbízhatóság értékét és 
jelentőségét a hőtermelésben. A Weishaupt nagyon jelentős pozíciót ért el 
Magyarországon. Országos szervizhálózatával, 24 h / 365 nap szolgáltatá-
saival, alkatrész és berendezés raktárkészletével, alkalmazástechnikai is-
mereteivel a piac egyik meghatározó szereplője. Olyan energiamegtakarító 
technológiákat vezethettünk be, mint a Weishaupt füstgáz maradó oxigén-
szabályzás, CO-szabályzás, SCOT-rendszer, multiflam-tüzeléstechnika. 

Néhány cég, mely Weishaupt berendezéseket alkalmaz: Aldi, ATEV, 
Audi, Bunge, CBA, Chinoin, CIB, Coca Cola, ContiTech, Egis, Elektrolux, 
FŐTÁV, Hell, Infineon, Jászplasztik, Knorr, Lidl, Mercedes, Michelin, MOL, 
Opel, Pick, Richter Gedeon, Tesco, Videoton…

Weishaupt. Ez a megbízhatóság. Örömmel várjuk látogatásukat:
Weishaupt Hőtechnikai Kft.
2051 Biatorbágy, Budai u.6.
tel: +36 23 530 880
fax: +36 23 530 881
www.weishaupt.hu

(A 66. oldal folytatása)

5. X. 13. Dr. Illés Erzsébet csillagász
 Hogyan látjuk ma a Naprendszert
 Házigazda: Szabó Benjamin
      
6. X. 20. Bács Zalán Rosatom Central Europe Magyarországi 

fióktelep igazgatója 
 Rosatom − megbízható partner az atomerőmű fejlesztési 

projektekben.
 Házigazda: Szabó Benjamin
 
7. X. 27. Dr. Petz Ernő címzetes egyetemi tanár 
  Energia fordulat. Németország energiapolitikája
 Házigazda: Dr. Závodai Lajos

8. XI. 3. Dr. Zsolnay Éva Mária egyetemi docens, BME NTI
 A reaktor dozimetria szerepe az atomerőmű biztonságos 

üzemeltetésében és Paks I. élettartam-hosszabbításában
 Házigazda: Dr. Szondi Egon

9. XI. 10. Valaska József nyugalmazott vezérigazgató
 Az  Európai villamosenergia-termelésben a szén jövőbeni 

szerepe. A Mátrai Erőmű fennmaradása???
 Házigazda: Vojuczky Péter

10. XI. 17. A Magyar Tudományos Akadémia könyvtárának meg-
látogatása. (Arany János u. 01. Haffner Rita osztályvezető) 

 
 Az akadémia Könyvtárának története és gyűjteményei. 

Házigazda Lengyel János

11. XI. 24. Dr. Stróbl Alajos az ETE elnökhelyettese
 Változások a világ erőműrendszer fejlesztési irányaiban
 Házigazda. Elek János

12. XII. 1. Dr. Szekér László építészmérnök
 Zéróenergiás építészet.
 Házigazda: Szabó Benjamin

13. XII. 8. Dr. Blaskó György orvosprofesszor
      Miért olyan drágák a gyógyszerek a betegeknek
 Házigazda: Torda Miklós

14. XII. 15. Orbán Zoltán a Magyar Madártani Természetvédelmi 
Egyesület (MME) Madárbarát kertprogram vezetője

 A Magyar Madártani Egyesület küldetése, munkája. Tele-
pülési madárvédelem

 Házigazda: Gázmár  László Klubnap

Az ülések helye és ideje: Magyar Elektrotechnikai Múzeum,                                                                                     
Zipernovszky terem  II. emelet, Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra

Budapest, 2016. május
Szabó Benjamin s.k.

a Szenior Energetikusok Klub elnöke
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Emlékezés Szekér Gyulára 
„Az Idő korántsem olyan, amelynek látszik. Nem csak egy irányban 
halad, hanem egyszerre létezik benne a jövő a múlttal”

Ebből az Albert Einstein idézetből kiindulva szeretném a fiatal kollé-
gák előtt felidézni azokat a nagy változásokat, amelyek nem kis erő-
feszítéssel a múlt század második felében végbementek az ország 
energia, és ahhoz kapcsolódó iparágaiban. Az emlékezés szüksé-
gességét akkor kihangsúlyozottan érzem, amikor elmegy valaki kö-
zülünk, akik abban a munkában valamilyen szinten részt vettünk. 

A múlt év decemberében 90 éves korában elhunyt Dr. Szekér 
Gyula, aki közel 30 éven keresztül volt a Nehézipari Minisztérium mi-
niszterhelyettese, miniszter első helyettese, minisztere, majd az ipar 
irányításért felelős miniszterelnök helyettes. 

Ma már talán sokan nem tudhatják, hogy E minisztérium irányí-
tása alá tartozott a széles értelemben vett vegyipar, a gyógyszeripar, 
az energetika: beleértve a szén és ásvány bányászatot, az olaj és 
gázipart, a villamosenergia-ipart. A minisztérium feladata, e széles 
szakmai körben, a szakágak fejlesztési  irányának meghatározását, 
új létesítmények kezdeményezését, tervezését, beruházását és üze-
meltetését foglalta magában.

Ezeken az ipari területeken a hatvanas évektől elindult fejleszté-
sek alapjaiban változtatták meg a hazai életviszonyokat.  

Dr. Szekér Gyula nagyon jól ismerte a világ iparfejlesztési elő-
irányzatait, a hazai természeti adottságainkat. Ebből kiindulva hatá-
rozottan kiállt a korszerű hazai alapanyag ipar fejlesztése érdekében, 
bízva a magyar szakemberek felkészültségében. 

A nehézipar területén eredményes tevékenysége két fő részre 
bontható:

●  a széles értelembe vett vegyipar;
●  és az energiaipar;
A vegyiparhoz kapcsolódóan három nagy szakterületet emelek ki: 
A magyar bauxit kitermelésén alapuló: korszerű magyar alumíni-

um ipar létrehozása.  Többek között, a Székesfehérvári Könnyűfém-
mű megépítése. 

A magyar gazdaság fejlesztéséhez elengedhetetlen volt:
●  a műtrágya, és növény védőszer hazai gyártásának megoldá-

sa; 
●  a hazai korszerű műanyagipar megteremtése.
E fejlesztés megvalósításához az ország különböző területein 

többnyire zöldmezős beruházással tucatnyi, korszerű, ma is üze-
melő, gyáróriás épült meg. Ahhoz, hogy konkrétan érzékeljük ezt a 
rendkívüli iparfejlesztést ezek közül néhányat fontos megneveznem:

●  Tiszaújvárosi TVK;
●  Kazincbarcikai Borsodchem;
●  Sajóbábonyi Északmagyarországi Vegyiművek;
●  Péti Nitrogénművek;
●  Szintetikus szálgyártás Nyergesújfalun és Körmenden.
A vegyiparon belül, talán nemzetközi mértékkel a legkiemelke-

dőbb fejlesztés, a gyógyszeripar jelentős rekonstrukciójának megte-
remtése volt, így: 

●  a Chinoin gyógyszeralapanyag-gyártás Budapesten;
●  az ÉGIS gyógyszeralapanyag-gyártás Körmenden, 
●  a Richter fontos fejlesztései.
Ezek a létesítmények az importfüggőségünk csökkentése mellet, 

növelték export lehetőségeinket. A magyar lakosság élet minőségét 
jelentősen jobbá tették. Megváltoztatták egyes területi régiók arcu-
latát.

Az energia iparon belül két jelentős irányváltásban kell kiemel-
nem elévülhetetlen szerepét. A hatvanas évek elejétől, a hazai ener-
gia szerkezet, szénhidrogén bázisú átalakítása. A drága és rossz 
minőségű szeneket  váltottuk ki a fajlagosan jóval olcsóbb olajjal 
és földgázzal. Ehhez kapcsolódóan: Kiépült a hazai és nemzetközi 

vezetékhálózat. Megvalósult a kor egyik legnagyobb beruházása a 
Dunai Kőolaj finomító Százhalombattán. Ez a váltás, háztartási mély-
ségig jobbá, könnyebbé tette életünket.

Az 1972-ben bekövetkezett olajválság nem kérdőjelezte meg a 
korábban tett intézkedéseket, és a felső vezetők zöme ekkor még  
úgy vélte, hogy ez átmeneti, nem kel változtatni az energia politikán.

Dr. Szekér Gyula mint nehézipari miniszter volt az első, aki ezzel 
egy időben kezdeményezte a hazai atomerőmű megépítését, ezen 
keresztül a villamosenergia hazai előállításában, távlatokban a szén-
hidrogének csökkentését. Napjaink igazolják előre látását. 

Az Ő kemény és határozott kiállása kellett, hogy meginduljanak 
a tárgyalások és megépüljön a Paksi Atomerőmű, amely ma is az 
ország villamosenergia-termelésének több mint felét biztosítja, a leg-
olcsóbb áron

A Fő feladat akkor ennek a különleges − a magyar ipar számára 
addig ismeretlen technikának − a megismerése és ennek megépíté-
sére történő felkészülés volt. De Őneki, mint széles látókörű vezető-
nek arra is volt gondja és ereje, hogy − több évtizeden keresztül a 
nemzetközi figyelem központjába kerülő atomerőmű melletti telepü-
lést − Paksot várossá kell fejleszteni. Nem ideiglenes épületekben, 
barakkokban kell elhelyezni az építőket, mint az eddigi hazai építésű 
erőműveknél, hanem végleges lakásokban, a település szerves ré-
szeként korszerű lakónegyedet kell kialakítani. Ezt a szemléletváltást 
jelentő döntést az ország akkori gazdasági vezetésével szemben ki-
tartóan keresztül is vitte.  

Az eddig összefoglalt munkássága mellett számos szakmai 
könyvet írt, és 1971-ben a kémiai tudományok akadémiai dokto-
ra lett. Több mint 10 évig tanított a Műszaki Egyetemen. Címzetes 
egyetemi tanár volt.

Dr. Szekér Gyula munkás életének összefoglalásából nem 
hagyhatom ki azt az eseményt, amikor 1976-ban, mint miniszterel-
nök-helyettes – meghívás alapján –  kormánydelegációt vezetett az 
Amerikai Egyesült Államokba. A hivatalos megbízásában szerepelt a 
korona visszaadásának  felvetése is. 

A látogatás első napján az a – máig is – kivételes megtisztelte-
tés érte, hogy személyesen fogadta őt az Egyesült Államok elnöke,  
Gerald Ford. A Pápai református kollégiumból magával hozott felvi-
lágosult, toleráns személyiségéből fakadóan, ezen a megbeszélésen 
Ő nem kizárólag megbízást teljesített, hanem mély hazafias érzelme-
itől vezérelve ismertetette Magyarország nehéz küzdelmes történe-
tét. Elmondta, hogy Szent István koronája kezdettől fogva a magyar 
nép, nagy becsben tartott, nemzeti ereklyéje. Így kérte az Elnöktől, 
a korona visszaadását, jogos tulajdonosának, a Magyar államnak. 
Kérése meghallgatásra talált. A korona és az ékszerek 1978. január 
6-án több évtizedes távollét után, hazatértek.

Szabó Benjamin
 

Megbeszélés a Paksi atomerőmű szerelésének időszakában 
1979-ben. Középen Dr. Szekér Gyula.
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A villamosenergia-termelés, az áramtárolás és a hatékony kiszabályozás „jó gyakorlatát” is 

bemutatjuk a konferencián, a norvég, a szlovák tapasztalatokat elemezve és egy új magyar 

szabadalmat bemutatva.  Szándékaink szerint ismét foglalkozunk az elektromos autóval és 

több autógyár modelljeit is tesztelhetik majd vendégeink.  

Ugyancsak „fókuszpontba” kerül:  

az információs és kommunikációs technológia (ICT), amelynek fejlődése és sokrétű

alkalmazása alapvetően meghatározza mindennapi életünket. 

Az innovációs és startup blokk „fókuszpontjában”: 

a drón technológia sokoldalú alkalmazása áll, melyet gyakorlati bemutató egészít ki. 

Ugyancsak újítunk, hiszen az egész csütörtöki nap a szakmai látogatásoké lesz, amihez olyan 

programok kapcsolunk, mint a Paksi Atomerőmű meglátogatása, illetve tervezünk még 

további extra programokat, üzemlátogatásokat. 

Már itt kérjük az előzetes jelzéseket a látogatási szándékról, hiszen a csoportok létszáma 

korlátozott, így a jelentkezések sorrendjében töltjük fel a keretet.  

Természetesen 2017-ben is lesz kiállítási és tesztautó lehetőség, ahol a magyar és külföldi 

szakemberek az energia- és autóipar, továbbá  az ICT szektor érdekességeit tekinthetik meg. 

          
Tisztelettel:        További információk: 

Nagy Tünde 
Mobil: 06 70 946 3954 

         E-mail: titkarsag@sunwo.eu 

Dr. Steier József 

   BKIK ESZO 

       Elnök 

Cím: 1039 Budapest, Pünkösdfürdő u.48/A  Tel: +36 1 44 24 720 
Cégjegyzékszám: 11-10-001699  Adószám: 22769309-2-11 

Email: info@sunwo.eu – Web: www.sunwo.eu 
 

XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórum 2017. 

Kedves Partnerünk! 

A szakmai és nemzetközi fórumokkal együttműködve megkezdtük a XXIV. Nemzetközi 

Energia és Innovációs Fórum előkészítését, melyre ezúttal Esztergomban a Bellevue Hotelben 

kerül sor 2017. március 7-9 között. A konferenciát közvetlenül követi március 10-én a 2. 

Sahara Tudós Csúcstalálkozó (Sahara Scientists Summit), melynek témája a globális 

folyamatokba történő bekapcsolódás magyar tudás-, és szolgáltatás exporttal. 

Esztergom és a Bellevue Hotel melletti döntésünket a város és a táj szépsége mellett nagyban 

segítette, hogy a Bellevue Hotel olyan új környezetbarát technológiákat helyezett üzembe, 

amelyek a környezettudatosság fontos szerepét tükrözik a vállalkozás életében. 

A XXIV. Nemzetközi Energia és Innovációs Fórumon a partnereinktől beérkezett javaslatok 

alapján 2017-ben is újabb érdekes témákat tűzünk napirendre és ezek között ún. 

„fókuszpontokat” alakítunk ki. Erősebb lesz a nemzetközi részvétel és kiemelt helyet kap az 

EU, az Arab Emirátusok és Afrika.  

Megmarad a három nap fő tagoltsága, azaz nemzetközi és szakhatósági előadásokkal 

indulunk, majd az innovációs és startup blokkal folytatjuk. Ezt követően pedig, változik a már 

megszokott sorrend és az első nagy kihívást jelentő „fókuszpont”:  

a nukleáris energia termelés globális szerepe a fenntarthatóságban, különös tekintettel a 

tengervíz sótalanításra és Paks II. versenyképessége a távhőszolgáltatásba történő

bekapcsolódással.  

A gázkörkép az LNG piac aktualitásaival indul, tekintettel arra, hogy az Amerikai Egyesült 

Államok megkezdte a cseppfolyós földgáz európai szállítását. Mit tesz, mit tehet a Gazprom, 

és hogyan befolyásolja mindez a magyar gazdaságot? Mekkora lehetőségek vannak a CNG-

LNG közép-európai piacában és bekapcsolódik-e végre a hazai biogáz termelés ebbe az új 

piaci szegmensbe? 
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Földgáz bőség. A kőolaj ára lerántotta a földgáz és a szén árát 
is. Szinte teljesen leállt a nem hagyományos földgáz kutatás 
és termelés. Európában a megújuló energiahordozók terjesz-
tésének programja kap elsőséget. Eddig szinte teljes kudarc 
a CO2-kibocsátás szabályozása. Milyen változások várhatók 
Európában, a földgáz piacokon? Erre a kérdésre keressük a 
választ cikkünkben.

Folyamatosan nő a világ energia igénye, 2014-ben elérte a 12 928 
millió toe értéket, az előző évhez képest 1%-os a növekedés. Az 
energiahordozók között a kőolaj vezet, az összes igény 32,5%-a 
volt. Második helyezett a szén, szerény növekedéssel az összes 
energia igény 30%-t  jelentette. A földgáz felhasználás 3065 Mtoe 
volt, az össze energia igény 23,7%-a.

Az összes energia felhasználás mintegy 19%-át a szállításra, 
22%-át ipari felhasználásra, 48%-át áram termelésre használták. 
Az áram termelésben minden energiahordozó részt vesz.

A sikeresnek nevezett 2015. év végi párizsi ENSZ klíma csúcs 
nagyszerű elhatározásokat hozott a fosszilis energiahordozók 
használatának fékezésére, a megújulók fokozottabb terjesztésére 
és általában az energia felhasználás hatékonyságának növelésére. 
A tervek és elhatározások nem újak, már Kyotóban hasonlók voltak. 
A kyotoi okmányokat azonban a világ két legnagyobb fosszilis ener-
gia fogyasztója: Kína és az USA nem fogadta el.  2010-ben az EU 
is markáns globális célokat tűzött ki a tagországok elé, az úgyneve-

zett 20 + 20 + 20 programot. A tagországok külön-külön tették meg 
a vállalásaikat. Az EU-ban a 2020-ig szóló célkitűzések egy részét 
az országok könnyedén teljesítik, mások pedig várhatóan sohasem. 
Most az EU új energetikai programot írt 2030-ig: a CO2-kibocsátást 
40%-kal csökkenteni, az energia használat hatékonyságát 27%-
kal növelni, a megújulók használatát 27%-ra emelni. Az újdonság 
ebben a programban az, hogy az országok saját vállalásaihoz EU 
pénzforrásokat vehetnek igénybe, és a vállalásaik nem teljesítését 

az EU szankcionálni akarja.
Ebben a nemes törekvésben a kőolaj és a földgáz árának zuha-

nása nem várt tényező lett. 2014 nyaráig a kőolaj világpiaci ára 100-
120 USD/barrel között mozgott.  Ez az ár meglendítette a nem kon-

vencionális kőolaj- és földgáz kutatásokat, és az USA közel került 
ahhoz, hogy belátható időn belül önellátó lesz a szénhidrogénekből, 
ami a világpiacon komoly olaj és gáz felesleget eredményez. A hely-
zethez adódott még az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, és Ukrajna 
egy részének megszállása. A világ józanabbul gondolkozó felén azt 
gondolták, hogy Oroszországra nyomást kell gyakorolni az orosz 
export mintegy 40%-át kitevő kőolaj- és gáz világpiaci árának ejté-
sével. A kőolaj ár 2016. elején 40 dollár/bbl szint alatt volt. Az orosz 
agresszió lefékezését sikerült elérni, de a kőolaj árának alacsonyan 

Szén felhasználás (Mtoe)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Oroszország 94,2 90,2 90,9 93,9 90,5 85,2

Németország 82,1 76,6 77,6 79,2 81,7 77,4

Lengyelország 55,7 56,4 59,8 54,0 55,8 52,9

Ukrajna 37,4 37,9 42,4 44,6 41,4 33,0

Törökország 21,8 30,9 32,4 31,3 31,6 35,9

Világ összesen 2982,3 3532,0 3724,3 3730,1 3867,0 3881,0
Forrás: BP

Kőolaj felhasználás (millió tonna)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Oroszország 126,1 134,3 143,5 145,7 146,8 148,1

Németország 122,4 115,4 112,0 111,4 113,4 111,5

Franciaország 93,1 84,5 83,0 80,3 79,3 76,9

Olaszország 86,7 73,1 70,5 64,2 60,8 58,6

Spanyolország 79,3 69,6 68,5 64,2 59,0 59,5

Nagy-Britannia 83,0 73,5 71,1 71,0 69,3 69,3

Magyarország 7,4 6,7 6,4 5,9 5,8 6,0

Világ összesen 3919,3 4041,8 4085,4 4133,2 4179,1 4211,1
Forrás: BP

Egyéb* megújuló energiahordozó hasznosítás (Mtoe)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

USA 20,6 38,9 45,0 50,7 58,7 65,0

Németország 9,6 18,9 24,0 26,0 29,3 31,7

Spanyolország 5,6 12,5 12,6 14,9 16,3 16,0

Kína 1,1 14,1 25,4 31,9 46,1 53,1

Oroszország 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Magyarország 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Világ összesen 84,6 168,6 205,6 237,4 283,0 316,9
Forrás: BP
* egyéb: vízenergián kívüli megújulók összesen

Földgáztermelés Európában (milliárd m3)

2010 2011 2012 2013 2014

Németország 10,6 10,0 9,0 8,2 7,7

Olaszország 7,6 7,7 7,8 7,1 6,6

Hollandia 70,5 64,2 63,9 68,7 55,8

Norvégia 106,4 101,4 114,9 108,7 108,8

Románia 10,9 11,0 10,9 10,9 11,4

Ukrajna 18,6 18,2 18,6 19,3 18,6

Nagy-Britannia 57,1 45,2 41,0 36,5 36,6

Dánia 8,2 7,1 6,4 4,8 4,6

Lengyelország 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2
Forrás: BP

Földgáz fogyasztás  Európában (milliárd m3)

2010 2011 2012 2013 2014

Németország 83,3 74,5 78,4 82,5 70,9

Olaszország 76,1 71,3 68,7 64,2 56,8

Hollandia 43,6 38,1 36,4 37,0 32,1

Norvégia 4,1 4,3 4,3 4,3 3,8

Románia 13,6 13,9 13,5 12,6 11,7

Ukrajna 52,1 53,7 49,6 45,6 38,4

Oroszország 414,1 424,6 416,2 413,5 409,2

Nagy-Britannia 99,2 82,8 78,3 73,4 66,7

Franciaország 47,4 40,9 42,5 42,8 35,9

Lengyelország 15,5 15,7 16,6 16,6 16,3

Spanyolország 34,6 32,2 31,4 29,0 26,3

Törökország 39,0 45,7 46,3 45,6 48,6

Dánia 5,0 4,2 3,9 3,7 3,2

Magyarország 10,9 10,4 9,7 8,3 7,6
Forrás: BP
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Az európai földgáz termelési kilátások ösztönzik a világ nagy gáz 
exportőreit első sorban az LNG beszállításra. Az európai vezeté-
kes földgáz exportban Norvégia megközelítette Oroszországot, az 
észak-afrikai államok beszállítása is erősödött Dél-Európában, és 
az LNG a világ minden tájáról ömlik az európai kikötőkbe. Földgáz 
bőség van Európában. A földgáz ára soha nem látott szintre süly-
lyedt a világ tőzsdéin: az amerikai NYMEX tőzsdén 2015. decem-
ber 29-én 2,24 USD/mmBtu (~20,6 Ft/m3), a holland TTF tőzsdén  
14,05 EUR/MWh (~41,4 Ft/m3) volt, azonnali szállításra. 

Ebben a beszállítói versenyben különös szerepe van Oroszor-
szágnak. Tekintsük át az oroszok  helyzetét a földgáz szempontjá-
ból:

● Oroszország exportjának mintegy 20%-át teszi ki a földgáz, 
az export létfontosságú.

● Oroszországban kizárólag konvencionális mezőkből termelik 
a gázt. Az új gázmezők egyre távolabb vannak az európai 
vásárlóktól. 

● A gázipari beruházásokat főleg európai bankoktól felvett hi-
telből finanszírozzák. A bankok elvárják a nagy volumenű, 
hosszú távú gázexport szerződéseket és a képletes (kiszá-
mítható) árazást. Az európai vevők meg éppen ezt a két fel-
tételt kerülnék el.

● A földgáz export az oroszoknak jövedelmező üzlet, a vevők 
biztos fizetők. (Az egyetlen kivétel Ukrajna) Ugyanezt nem 
lehet elmondani az orosz belső felhasználásról.

● Az oroszok erőteljes lépéseket tesznek az európai szállítások 

biztonságáért: Északi Áramlat vezeték megépült, szerződé-
seket kötnek a második vezeték építésére is. (Ez a vezeték 
német hitelből, német anyagból, német vállalkozásokkal fog 
épülni, tehát erőteljes német lobbierő van a szerződések mö-
gött.)

● Nem épül meg a Déli Áramlat és a Török Áramlat vezeték, 
mert ezek orosz tőkéből készültek volna. Ezt a tőkét most 
megtizedelte az alacsony olaj- és gázár.

● Tervbe vették újabb LNG kikötők és tárolók építését, Európa 
ellátására is. 

● Az európai fogyasztás csökkenés miatt nagyobb figyelmet 
fordítanak a Távol-Keletre: Japán, Dél-Korea, Kína kitűnő 
vevők a vezetékes és a cseppfolyós gázra is.

● Az európai gázszállításokhoz nagy szükség van a volt FÁK 
országokban termelt gázra is, rendre felvásárolják ezeket a 
forrásokat. Tulajdonképpen így maradt gáz nélkül a Nabucco 
vezeték is.

● Az orosz export csökkenése egyértelműen a gazdasági vál-
ság, és az egész világra jellemző földgáz kínálati bőség miatt 
következett be. Annak ellenére is, hogy a Gazprom hajlandó 
a szerződéses feltételeket a megváltozó piaci feltételekhez 
igazítani: lazít az átvételi kötelezettségen, az olajár bázisú 
árazás mellett megjelenik a tőzsdei árazás is. 

Amerikában már le is törte az árakat a földgáz bőség, várhatóan 
tovább terjed ez a tendencia az egész világon.

A háztartási gázmérők hitelesítése – másképpen 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu  

Mintegy 2,8 millió gázmérő van az országban a felhasználók 
fogyasztásának mérésére. A gázmérő minden gázmennyiség 
(energia) elszámolás alapja. A mérők döntő többsége a háztar-
tásokban van. A mérőket rendszeresen hitelesíttetni kell. A gáz-
mérők az elosztói engedélyes tulajdonában vannak, a mérők-
kel kapcsolatos feladatok és költségek az elosztó munkájának 
jelentős részét teszik ki. Adódik, hogy a gázmérőkkel kapcso-
latos elosztói költségek csökkentése lehetőségeit keressük.  
A gázmérőkkel kapcsolatos egyik jelentős költség a mérők hi-
telesítése. Cikkünk ezzel foglakozó javaslatokat mutat be.

A háztartásokban szinte kizárólag membrános, mechanikus gázmé-
rők üzemelnek. A mérők az üzemeléshez a gáz nyomását használ-
ják. A mérőket a névleges teljesítmény alapján G4 (4 m3/óra név-
leges teljesítmény) és G6 mérőknek nevezik. Vannak még kisebb 
névleges teljesítményű gázmérők is üzemben. A háztartási mérők 
különböző csonktávval, különböző kialakításban készülnek. A gáz-
mérőket zárt térben (fűtött vagy fűtetlen helyiségben) vagy a sza-
badban használják. A szabadban elhelyezett gázmérők hőmérséklet 
kompenzált kivitelűek, a mechanikus kompenzátor a mérőn átáram-
ló gázmennyiséget 15 °C referencia hőmérsékleten mért térfogatra 

„számolja” át. A membrános gázmérők konstrukciója legalább száz 
éve azonos, de a felhasznált anyagok, és szerkezeti megoldások 
sokszor változtak és fejlődtek már. Mintegy 20 ezer háztartásban 
üzemel úgynevezett kártyás vagy előrefizető mérő; ez a mérő is 
membrános rendszerű, de elektronikus kiegészítői lehetővé teszik 
a gázfogyasztás adatainak rögzítését a mérőhöz tartozó mágnes-
kártyán, és szükség esetén a gázmérő zárását is. 10 ezer körüli 
gázmérő (nagyrészt membrános mérő) van bekötve az úgynevezett 
„okos mérés” rendszerébe. Ezek a mérők elektronikus jeltovábbító 
berendezéssel vannak felszerelve, a mérő állást távadják a szolgál-
tató rendszere felé, és  mobil (GPRS) kommunikációs rendszeren 
keresztül kétoldalú információ forgalmazásra alkalmasak.

A háztartási felhasználók a gázzal felhasznált hőmennyiségért 
fizetnek. A hőmennyiséget a mérőn átáramlott gáz térfogatának és 
a gáz fűtőértékének szorzataként számolják ki. A gáz térfogatot is 
és a fűtőértéket is 15 °C hőmérsékleten kell mérni. A fűtőértéket és 
az égéshőt a FGSZ Zrt. méri a szállítóvezeték rendszer meghatáro-
zott pontjain, és publikálja.

Az elszámolás alapjául szolgáló gázmennyiség mérést  hiteles 
gázmérővel végzik. A mérők hitelesítésének felügyeletét az 1991. 
évi XLV. törvény és a 127/1991. (X.9.) Korm rendelet szerint a Ma-
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gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal látja el. A hivatal HE 2/1-
2006 számú hitelesítési előírása szerint jár el a három hazai mérő 
hitelesítő vállalkozás. A mérő hitelesítést a hivatal folyamatosan 
ellenőrzi.

Minden mérőnek van mérési hibája, és ez igaz a hiteles mérőkre 
is. Ez a mérési hiba a mérő típusától függő mérési tartományra alsó 
és felső hiba határként a mérő jellemzője, és a mérő hitelesítési 
okmánya tartalmazza ezt. A membrános mérőknél meghatározzák 
azt a minimális és maximális térfogat áramot, amely tartományban 
a mérőnek a hitelesítési okmányban megjelölt hibahatáron belül kell 
mérni. A földgázpiac minden szereplőjének érdeke, hogy a gázmérő 
minél pontosabban, minél kisebb hibával mérjen, a mérő működé-
sének egész ideje alatt. 

A hosszú időn át álló mérőknél az elinduláskor a mérési hiba 
magas lesz, majd kb. 50 liternyi járatás után beáll a mérő állapo-
tára jellemző mérési hibára. Minden újrahitelesítés előtt célszerű a 
mérőt járatni. 

A kormány rendelete a legfeljebb 6 m3/óra névleges méréshatá-
rú gázmérőkre 10 évenkénti hitelesség ellenőrzést ír elő, az ennél 
nagyobb méréshatárú mérőkre 5 évente.

A gázmérőket a hitelesítési határidő előtt a felhasználónál le-
szerelik (lecserélik újonnan hitelesített mérőre), elszállítják a hitele-
sítő üzembe, ahol átvizsgálják, felújítják és az előírások szerinti hi-
telesítés megtörténik. Ha a mérő a fizikai állapota miatt nem újítható 
fel, vagy a felújítás költsége aránytalan egy új mérő árához képest, 
akkor selejtezik.

A mérőket az elosztók a hitelesítési időszak közben is ellenőriz-
ni szokták, első sorban a szabálytalan gázvételezés kiszűrésére. A 
szabálytalanság gyanúja esetén a mérőt leszerelik és  igazságügyi 
szakértői vizsgálatra viszik. Ez az eljárás független a mérő hitele-
sítéstől.

A mérők különböző mérési hibája eredhet:
● a mérő gyártási technológiájából,
● a mérő konstrukciójából, 
● a mérőbe épített anyagoktól,
● a mérő környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól, napsu-

gárzástól,
● a mérőn a működés során összesen átáramlott gáz mennyi-

ségtől,
● a földgáz minőségétől (páratartalom, szilárd szennyező tar-

talom),
● a jellemző gázfogyasztáshoz nem megfelelő teljesítményű 

mérő használattól,
● a mérő szándékos befolyásolásától.

A 10 éves üzemeléskor hitelesítésre leszerelt gázmérők mintegy 
80%-a az előírt mérési hiba határon belül mér, ellenőrző mérés (és 
festés, ólomzárak cseréje) után ismét visszaszerelhető. A 20%-a 
javítható és a selejtezendő mérők állománya. A különböző gyárt-
mányoknál és évjáratoknál tapasztalt minőség különbségek miatt a 
fenti 80-20% arány átlagnak tekinthető.  

A 20 éves, hitelesítésre leszerelt mérők mintegy 60%-a tovább-
ra is hibátlan, az eredeti hitelesítési hibahatáron belül mér, és kis 
felújítás után ismét használható.

Ma az elosztók a 20., illetve a 30. üzemelési év előtt a mérő-
ket leszerelik és mindenféle ellenőrző mérés nélkül selejtezik. A 20 
éves mérők legalább 50%-a, 30 éves mérők legalább 10%-a lénye-
ges karbantartás nélkül hiteles méréshibán belül tud mérni, és to-
vábbi használatra alkalmas lenne.

Nő azoknak a mérőknek a száma, amelyek a hitelesítéskor még 
a mérési hibahatáron belül mérnek.

Ennek az okai:
● a mérő gyártás fejlesztés célja a mérő tartósságának növelé-

se,
● a mérőkön átáramlott átlagos gázmennyiség csökken. 

Háztartások átlagos gázfogyasztása 

A háztartások éves gázigényének csökkenését több tényező okoz-
za:

● nő a fűtési időszak átlagos hőmérséklete, kevesebb gázt fo-
gyasztunk,

● sok háztartásban elkészült a hőszigetelés, a nyílászáró cse-
re, akár 50%-kal is csökkent a fűtési energia igény,

● a háztartások jelentős részében a földgáz mellett még fával, 
szénnel is fűtenek,

● mintegy 400 ezer lakás lakatlan, elvándorlás, elhalálozás mi-
att. A lakatlan lakások száma nő. A lakatlan és a gázellátásba 
kapcsolt háztartások mintegy felénél a gázmérőt nem szerel-
tették le (fizetik az alapdíjat), és nem fogyasztanak gázt. 

Tíz év alatt egy G6-os gázmérőn átfolyhat:
● nulla köbméter és 525 ezer köbméter (a névleges teljesít-

mény teljes kihasználása esetén) közötti gáz mennyiség
● valószínűbb a tíz év alatt átlagosan átfolyt 8,5 ezer m3.

Az új, membrános gázmérők hitelesítését a gyártó végzi el, a kül-
földi eredetű mérőknél az EU által tanúsított külföldi vizsgáló intéz-
mény.

Az elosztó szerelője a hitelesítési határidő lejárta előtt a mérőt 
a fogyasztó jelenlétében alaposan megvizsgálja. A mechanikus sé-
rülések, a számlálószerkezet vagy a plombazár sérülése valószí-
nűsíti, hogy a mérőt befolyásolták. Befolyásolás gyanúja esetén a 
mérőt dobozba, zsákba zárják, a fogyasztóval is aláíratják a lezá-
rást, és a mérőt igazságügyi szakértő bevizsgálására küldik. A mérő 
befolyásolás egyik módja a mágnes segítségével a mérő számláló 
szerkezete fékezése vagy leállítása. Megfelelő műszerrel a mágne-
sezés megszüntetése után is kimutatható a mérőn a visszamaradt 
mágnesezettség. 

Az igazságügyi szakértői vizsgálat (és esetleges jogi eljárás) 
után a mérőt selejtezik. 

Ha kizárható a szándékos mérő befolyásolás, akkor a mérőt a 
helyszínen ellenőrző mérés alá lehet vetni, amelyet a cikk végén, a 
3. pontban írunk le részletesebben.

A membrános gázmérők újra hitelesítése minden feltételét, tar-
talmát és műveleteit magyar mérésügyi szabályok írják le. Az újra 
hitelesítés a három hazai vállalkozásnál állandó, személyes ható-
sági felügyelet alatt folyik. A hitelesítési eljárást számítógépes rend-
szer irányítja és értékeli. Minden egyes mérő hitelesítésről bizonylat 
készül.

Az újra hitelesítésre érkező mérőkről leszerelik a számláló 
szerkezetet, elvégzik a mérő felújítását (alkatrész csere, számláló 
szerkezet nullára állítása, festés), ezután kerül a mérő a hitelesí-
tő padra, ahol ellenőrzött hőmérsékletű és nyomású levegő meny-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3/év 1152,6 1087,6 1067,5 934,2 906,6 990,8 849

Forrás: KSH
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nyiség átfújásával állapítják meg a mérő mérési hibáját a mérési 
tartomány meghatározott pontjain. Ha a mérő az előírt hibahatá-
rok betartásához a számláló szerkezet átalakításával (fogaskerék 
pár csere) javítható, akkor ezt elvégzik. Az előírt hibahatárt nem 
teljesítő mérőket selejtezik. A megfelelő mérőkre visszaszerelik a 
számláló szerkezetet és ólomzárral lezárják a mérőt. A fogyasztónál 
a felszerelt mérőre biztonsági elemeket: csatlakozó kötést burkoló 
műanyag zárakat, zárószalagot szerelnek.

Évente hitelesítés, ellenőrzés céljából leszerelnek mintegy 300 ezer 
gázmérőt, ebből 280 ezer membrános. A háztartási mérők kb. fele 
termokompenzált (TC). A hitelesítésre leszerelt mérők kb. 8%-a 
nem hitelesíthető, selejtezésre kerül. Ezek pótlására új mérőt kell 
vásárolni. Tételezzük fel a mérők hitelesítésével, ellenőrzésével 
kapcsolatos következő, átlagos éves költségeket:

● 150 ezer darab G4,G6 mérő hitelesítése: 750 millió Ft
● 150 ezer darab G4 TC, G6 TC mérő hitelesítése: 900 millió 

Ft
● 50 ezer 29 éves gázmérő pótlása új mérővel: 750 millió Ft.
● a hitelesítés során selejtezettek pótlására 24 ezer új mérő 

beszerzése: 360 millió Ft
● mérő biztonsági védelem pótlása 300 ezer mérőn: 9 millió Ft
● kiszállás a mérőkhöz: 108 millió Ft

Összesen 3 milliárd Ft.

A mai újrahitelesítési szabályozásban és gyakorlatban a követ-
kező változtatások lehetnek indokoltak:
1. Az újrahitelesítésre beszállított gázmérőkön a hitelesítő vállal-
kozásnál előzetes (nem hatósági) mérési hiba ellenőrzést lehet 
végezni, ezzel ki lehet szűrni az azonnal selejtezhető mérőket. A 
selejtezésre kerülő mérőkön semmilyen felújítást nem kell végezni. 
Csak az előzetes mérési hiba ellenőrzésen megfelelt mérők men-
nek felújításra, majd hatósági hitelesítésre. Az elérhető megtakarí-
tás sok millió Ft lehet.

2. A háztartási fogyasztók mintegy fele havonta diktálja a mérő ál-
lást, amely a havi gázszámla alapja lesz. A további fogyasztók a 
becsült éves gázfelhasználás alapján készülő havi azonos mennyi-
ségekről szóló ún. kiegyenlített gázszámlát kapnak. Az elosztó az 
éves és köztes időszaki mérő ellenőrzés valamint az évközi szám-
lázás alapján bármikor, ± 20% hibán belül meg tudja határozni a fo-
gyasztói mérő állását, azaz a mérőn az utolsó hitelesítés óta átfolyt 
gázmennyiséget.

Az átfolyt gázmennyiség alapján meghatározott hitelesítési kö-
telezettséget az elosztó a jelenlegi újrahitelesítési rendszer szerinti 
pontossággal tudja teljesíteni.  

A tízéves újra hitelesítési ciklusokban vizsgálatra kerülő mérők 
között nő a hibátlan, az előírt mérési hiba határon belül üzemelő 
mérők száma. Adódik a lehetőség, hogy a hitelesítési kötelezettsé-
get az átfolyó gázmennyiséggel határozzuk meg.

● Az EU jogszabályok lehetővé teszik az újra hitelesítés sza-
bályainak olyan módosítását, amely figyelembe veszi, hogy 
a gázmérőn átfolyt gázmennyiség alapján határozzák meg a 
hitelesítés időpontját.

● A különböző gyártmányú, típusú és évjáratú mérőknél külön-
böző gázmennyiség határokat célszerű kitűzni.

● Kellő számú reprezentatív minta alapján lehet az átfolyt 
gázmennyiség alapján meghatározni az újra hitelesítési kö-
telezettséget. Az újra hitelesítési kötelezettséget célszerű 

mennyiségi sávval meghatározni, ahol a mennyiségi sáv 
10...15% lehet. Például: „A” gyártmányú, 1999-2006 között 
gyártott, nem termokompenzált G6 gázmérő esetén 10 000 
és 11 000 m3 közti gázmennyiség esetén.

 A megtakarítás több százmillió forint lehet.

3. Több elosztó megkezdte a mérők helyszíni műszeres ellenőrzé-
sét, a hitelesítési időszakon belül. A vizsgálatok eredeti célja a mérő 
befolyásolás kiszűrése volt.

Megfelelő képzéssel és vizsgával rendelkező személyzetet el-
látnak: 

● olyan hiteles, membrános ellenőrző mérővel, amely hiba ha-
tára 0,2..0,5% a szokásos hiteles mérési tartományban,

● jól szabályozható légkompresszorral, a mérési levegő áram 
előállítására,

● elektronikus mérés kiértékelő berendezéssel.
A helyszínen a mérőt leszerelik, sorba kapcsolják a kompresz-

szorral és az ellenőrző mérővel és elvégzik az ellenőrzést. A hiba-
határon belül működő fogyasztói mérőt visszaszerelik. Ezeknél a 
visszaszerelt mérőknél a mérők helyszíni vizsgálata alapján meg-
hosszabbítható a hitelesítési határidő.

● a helyszíni ellenőrzésbe fokozatosan minden újrahitelesítés-
re váró gázmérőt be lehet vonni,

● a helyszíni kalibrálást kiképzett személyzet vagy a mérési 
hivatal munkatársa végezheti,

● a kalibrálást olyan ellenőrző műszerrel kell végezni, amely 
mérési jellemzőit a mérési hivatal állapítja meg és rendsze-
resen ellenőrzi,

● a helyszíni ellenőrzéssel a hitelesítési határidő 5 évvel hosz-
szabbítható meg, G4 és G6 gázmérők esetén.

A megtakarítás többszáz millió forint lehet, bár a helyszíni műszeres 
vizsgálatra felkészülés költsége is jelentős.

4. A jelenlegi tízéves, minden mérőre vonatkozó szabályt lehetne mó-
dosítani gyártási típusonként, gyártási évjáratonként meghatározott 
differenciált hitelesítési időszakokra. A mérő hitelesítő vállalkozások 
részletes információkat tudnak adni a különböző gyártmányok és év-
járatok vizsgálati tapasztalatairól. Ezeket az információkat megerősít-
heti megfelelő számú reprezentatív mintával végzett vizsgálat, amit a 
mintavételezés szabályai szerint legalább 2000 mérőből kiválasztott 
40 mérővel lehet végezni. A vizsgálattól az várható, hogy az egyes 
mérő típusok hitelesítési idő kötelezettsége differenciálható lesz, és 
a mérők legalább felénél elegendő lesz a 15 évenkénti hitelesítés.

5. A membrános gázmérőket a 30. üzemi évben a mérő hitelesítő 
vállalkozáshoz kellene beszállítani, ahol az 1. pont szerinti előválo-
gatás után a megfelelt mérők újra hitelesítésre kerülnek. Becsülhe-
tő, hogy a mérők 20%-a felújítás után további tíz évre hitelesíthető 
lesz. Évente 10 ezer új mérő beszerzése takarítható meg.

6. Alapos statisztikai elemzés alapján meg kellene vizsgálni, hogy 
a gyártást követő első 15 év után legyen a legfeljebb 6 m3/h név-
leges teljesítményű membrános gázmérők az újrahitelesítés, majd 
azt követően 10 évente.
 
Az elosztói engedélyesek, a MKEH munkatársai és a mérő javító 
vállalkozások képviselői közös programot készíthetnek a mérő újra-
hitelesítési költségek csökkentésére, és ez a megtakarítás akár már 
2017-ben elérhető lesz.



76

S Z A K K O L L É G I U M I   H Í R E K

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   57. évf. 2016. 1-2. szám

Az Energetikai Szakkollégium a 2015/2016-os tanévben is meg-
rendezte Tanulmányi Versenyét a középiskolások számára.  
A 2009 óta minden évben megrendezésre kerülő verseny, mely-
nek célja, hogy megismertesse és megszerettesse az energeti-
kát a fiatalabb korosztállyal, már hagyományosnak mondható. 
Az idei tanévben 150 háromfős csapat adta be a nevezését, 
közülük 11 határon túli iskolából érkezett.

Az első fordulóban online tesztsort kellett kitölteniük a csapatoknak, 
ahol feleletválasztós, illetve egyszerűbb számolásokat igénylő fel-
adatokkal találkozhattak. A korábbi évekhez képest újítás volt, hogy 
nem egyetlen feladatsorból állt a forduló, hanem három kisebb, heti 
rendszerességgel kiküldött kérdéssorból, amelyet előre megadott 
időpontig kellett beküldeniük a csapatoknak. Az első fordulót meg-
oldva idén a legjobb 25 csapat jutott tovább a következő körbe.

A második forduló idén egy problémamegoldó-készsé-
get, kreativitást igénylő feladatot tartogatott a résztvevők 
számára, amely kidolgozására körülbelül 1 hónap állt 
a versenyzők rendelkezésre. A Think, before you live 
in 2035 fantázianevet viselő feladatban a csapatoknak 
Egyszergia, egy fiktív ország energiaellátását kellett 
megtervezniük. Egy olyan kreatív, egyben megvaló-
sítható jövőképet kellett bemutatniuk, mely egyaránt 
rendszerbe foglalja a modern kor technológiáját és a 
csapat ötleteit. A kitalált energiastratégiát első körben egy 
5 oldalas esszében kellett összefoglalniuk, majd az eredmé-
nyeiket a Szakkollégium tagságából felállt zsűri előtt prezentálták 
videokonferencia keretében.  A meghallgatások több napon át zaj-
lottak, amelyek során a diákok többféle megközelítést, megoldást 
mutattak be. Legtöbben az atomenergiára és a megújuló energia-
forrásokra épülő energiamixet képzeltek el, azonban voltak ettől 
eltérő koncepciók is.  A 2. fordulóból 10 csapat jutott tovább a hely-
színi döntőbe.

 A döntőre 2016. február 5-én került sor a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen. Az egész napos program kere-
tében interaktív és kreatív feladatok segítségével mérhették össze 
tudásukat a csapatok.

A délelőtt folyamán a versenyzőkre egy, a Villamos Energetika 
Tanszék laborjában elvégzendő mérési, valamint jelenségmagyará-
zatot igénylő feladat várt. Ezt követően, a csapatoknak gondolkod-
tató feladatokat kellett megoldaniuk, melyek között volt energetikai 
témájú keresztrejtvény, erőművi számításos példa, teszt a Szak-
kollégium előző féléves programjaiból, valamint egy erőművi kap-
csolást is össze kellett illeszteniük. Az ebédet követően a verseny-
zők párhuzamosan prezentálták a második fordulóban elkészített 
munkájukat a szakmai zsűrinek, illetve vettek részt további játékos 
feladatokban. Utóbbiak elsődleges célja energetikai alapfogalmak 
megismertetése volt, de a tanulóknak lehetőségük volt provokatív 

témákban vitatkozni a Szakkollégium legjobb egyetemistáival 
is. A prezentációkat dr. Zsebik Albin egyetemi docens (a 

zsűri elnöke), Orbán Tibor (FŐTÁV Zrt.), Szigeti László 
(Cothec Kft.), Szolnoki Ádám (Manitu Solar Kft.) és 
Varga László (MVM Zrt.) értékelték.

Az esszék bemutatásának és a feladatok megol-
dásának végeztével a pontok összesítése után követ-
kezhetett az eredményhirdetés. A helyezett csapatok 

értékes műszaki cikkeket és szakmai könyveket nyer-
tek. A legjobb iskolának járó díjat, egy megújuló energiák 

tanulmányozására és megismertetésére szolgáló készletet, a 
pápai Türr István Gimnázium és Kollégium vehette át. A második 
legjobb iskolát is díjaztuk, a Budapesti Műszaki Szakképzési Cent-
rum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunkiációs 
Szakközépiskolájának nyereménye egy illusztrációs célú napelem 
volt. Köszönettel tartozunk a Szakkollégium támogatóinak, felaján-
lásaikért pedig külön hálánkat fejezzük ki az ELMŰ Nyrt.-nek, a FŐ-
TÁV Zrt.-nek, az MVM Zrt.-nek, a Cothec Kft.-nek, a Manitu Solar 

Kft.-nek valamint a Budapesti és 
Pest megyei Mérnöki Kamará-
nak, hogy hozzájárultak a ver-
seny sikeres lebonyolításához.

A dobogós csapatok sorrend-
je az alábbiak szerint alakult:
1. Fúziónáriusok − Türr István 
Gimnázium és Kollégium; csapat-
tagok: Beke Tamás, Csuti Bence, 
Szili Ákos; felkészítő tanár: Szilos 
Attila
2. Hősök − Pécsi Janus Pan-
nonius Gimnázium; csapattagok: 
Oláh Péter, Gorosics Csenge, 
Kováts Donát; felkészítő tanár: 
Lehőcz Mária
3. Turbó Dízel − Türr István 
Gimnázium és Kollégium; csa-
pattagok: Krivácsy Benjamin, 
Mészáros Máté, Sikos Péter; fel-
készítő tanár: Szilos Attila

Energetikai témájú tanulmányi verseny 2015/2016
Tomasics Sára

tomasics.sara@eszk.org



Európa  hagyományosan  jelentős  szerepet  játszott  és  játszik  a 
termodinamika fejlődésében. Az európai termodinamikai közösség 
következő konferenciája Budapesten kerül megrendezésre, a BME 
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék szervezésében, együtt -
működésben az MTA Wigner Fizikai Kutatóközponttal.

Dátum: 2017. május 21–25.
Helyszín: BME, Q épület

Honlap: jetc2017.hu

Szeretettel várja Önt is a helyi szervező bizottság:
Ván Péter, Gróf Gyula, Fülöp Tamás, Imre Attila, Kovács Róbert, Szücs Mátyás

Kapcsolódó konferenciák:

• HEEP 2017 – 13th International Conference on Heat Engines and 
Environmental Protection, Budapest, 2017. május 25–26. 
www.heep.energia.bme.hu

• MaCKiE 2017 – International Conference on Mathematics in (bio)Chemical 
Kinetics and Engineering, Budapest, 2017. május 25–27. 
mackie2017.akcongress.com
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     További fókuszpontok: 

„a nukleáris energiatermelés globális szerepe a fenntarthatóságban, különös tekintettel a tengervíz 
sótalanításra és Paks II. versenyképessége a távhőszolgáltatásba történő bekapcsolódással” 

 „az információs és kommunikációs technológia (ICT)” 

 „a dróntechnológia sokoldalú alkalmazása” 
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