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  http://eit.europa.eu/ 

  
Az Európai Innovációs és Technológiai Intézet (European Institute of Innovation and Technology; EIT) létreho-
zásával az EU megpróbálja egységesíteni az úgynevezett “tudásháromszöget”, vagyis összehangolni az egyete-
mek, a kutatóintézetek és a vállalatok tevékenységét, lökést adva ezzel az európai innovációnak. 

A szakmai munka, tudás- és innovációs közösségek (Knowledge and Innovation Communities, KIC  - http://eit.
europa.eu/kics/) keretében valósul meg, ez az egyetemek, kutatóintézetek és az üzleti szféra autonóm partner-
ségén alapuló stratégiai innovációs hálózat megalkotását jelenti. 

 Célja: 
‒ a kutató intézetekkel, kis- és középvállalatokkal a termelés és energiahatékonyság 
növelését eredményező innovációs ötletek megvalósításának és gyakorlatba történő 
bevezetésének, 
‒ a szakterületen az egyetemi MSc és PhD hallgatók EU-n belüli mobilitásának segítése. 
További információ:  http://www.kic-innoenergy.com/

 

Integráljuk a magyar kreativitást az európai innovációs folyamatokba!

Jelentkezzen ötletével innovációs ötletbörzére

További információ és jelentkezési lap a www.klenen.eu honlapon.
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KLENEN '15, 2015. március 10-11.
Tisztelt Olvasó!
1999. június 2-3-4-én Egerben „Energiahatékonyság, Energiapiac és kör-
nyezetvédelem az ezredfordulón” címmel nemzetközi konferenciaként 
rendeztük a KLENEN jogelődjét. A konferencia színhelyéül tudatosan vá-
lasztottuk a festői környezetben fekvő várost, hogy a külföldi vendégekkel 
megismertessük.

Ezt a szemléletet tartottuk a következő konferenciák színhelyének ki-
választásánál is. Így került a következő, „Energiahatékonyság, energiapiac 
és környezetvédelem az új évezred kezdetén" címmel, 2001. június 13-15-
én Sopronban megrendezésre.

A konferencia sorozat 2003-ban kapta a „Klímaváltozás – Energiatuda-
tosság – Energiahatékonyság” nevet és a konferenciát június 4-6-án már 
ezzel a címmel szerveztük. A név választásakor a fenntartható fejlődés 
fontossága mellett azt gondoltuk, hogy a természet egyensúlyának meg-
őrzésében fontos szerepe van az energiatudatosságnak és a hatékony 
energiagazdálkodásnak.

A 2005. június 8-10-én Visegrádon megrendezett konferencián a cím 
mellé bevezettük az azóta is használt „Dolgozzunk együtt a természet 
egyensúlyának megőrzésén” mottót. 

A kétévenként megrendezésre kerülő sorozat szervezésében szaka-
dás történt, s a következő, egy nappal rövidebb konferencia szervezésére 
2009. április 16-17-én Szegeden került sor. A konferencia 2011-ben ismét 
Győrben került megrendezésre április 6-7-én. 

A konferenciákon nagy számban vettek rész előadó, érdeklődő és szép 
emlékekkel hazatérő külföldi vendégek. A szervező bizottság azonban – el-
sősorban gazdasági okokból – úgy döntött, hogy ideiglenesen megszünteti 
nemzetközi jellegét és a Virtuális Erőmű program Energiahatékonysági Ki-
válósági Pályázatához kapcsolódva 2012-től áttértünk az évenkénti szer-
vezésre. A tapasztalatcsere fontosságát hangsúlyozva ettől kezdve hasz-
náljuk a konferencia kiegészített mottóját, „Osszuk meg tapasztalatainkat, 
dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért”, a KLENEN 
rövidítését és hívjuk fel a fi gyelmet, hogy „A hatékony energiagazdálkodás 
mindnyájunk érdeke és kötelessége”. 

A konferenciákon az éppen aktuális témákat önálló, kiemelt szekció-
ban, vagy pódiumvita keretében vitattuk meg. Ilyen volt pl. éppen tíz évvel 
ezelőtt a SOLANOVA projekt részleteinek elemzése. Az EU támogatással 
megvalósult projekt keretében negyedére csökkentettük egy 42 lakásos 
panellakás energiafelhasználását. A tapasztalatok ma is mintaként szolgál-
hatnak az épületek felújításában. 

Önálló blokkban, összefoglaló plenáris előadás keretében mutattuk be 
az Energiahatékonysági Kiválósági Díj díjazottjait és ismertettük a díjazott 
projekteket.

Az elmúlt években önálló szekciókban kerültek ismertetésre a BME 
Kutatóegyetemi program „Fenntartható Energetika” kiemelt kutatási te-
rületének és a Természeti Erőforráshatékonyság Tervezési Platformnak 
eredményei.  

A konferenciáinkkal is segíteni kívánjuk a magyar kreativitás bekap-
csolását az európai innovációs folyamatokba. Ezért szerveztünk tavaly 
pódiumvitát a hazai innováció ösztönzéseiről és korlátairól, s az idén az 
Európai Innovációs és Technológiai Intézet (EIT) által létrehozott KIC 
InnoEnergy (http://www.kic-innoenergy.com/) Tudás- és Innovációs Kö-
zösségével, valamint további intézményekkel együttműködve Innovációs 
ötletbörzét.

Az idei jubilleumi konferencián a hagyományos az energia- és költség-
gazdálkodás, a környezetvédelem és megújuló energiaforrások szekciói 
mellett kiemelt témaként szerepel az adatközponti energiahatékonyság, 
amely napjainkban különös jelentőséggel bír. 

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a konferencián előadó 
egyetemistáknak a jelenlevő cégek állást ajánlottak. Ebből kiindulva szer-
veztünk önálló szekciót a fi atal energetikusok bemutatkozására. 

Az Energiagazdálkodás szakfolyóirat médiapertnerként támogatja a 
konferenci szervezését. Azokat az előadásokat, amelyeket előadóik cikk 
formában is elkészítenek közzé tesszük a jelenlegi, vagy következő lap-
számainkban.

A konferenciára hívjuk és várjuk azokat a szakembereket, akik szí-
vesen megosztják tapasztalataikat az érdeklődőkkel, vagy érdeklődnek 
mások tapasztalatai iránt. 

Tisztelettel meghívjuk és várjuk olvasóinkat is a konferenciára! 
Ha a 2015. március 10-11-i konferenciára már nem tudna eljönni, je-

gyezze elő naptárába, hogy 
2016. március 9-10.  KLENEN ’16.

és kövesse a konferenciához tartozó eseményeket a www.klenen.eu 
honlapon.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a konferencia előadásai, a tapasz-
talatcserék, valamint az energiagazdálkodás hatékonyságának növelését 
eredményező módszerek és technikák bemutatása hozzájárul a résztvevők 
ismereteinek bővítéséhez és segítik mindennapi munkájuk végzésében.

KLENEN Szervező Bizottság
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 K L E N E N 

Európai energiaellátás, megújulók és energiahatékonyság1

Dr. Molnár László  
okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A cikkben áttekintjük a globális és az európai energiaellátás 
kérdéseit. A Közép-Keleti politikai káosz kérdéseket vet fel az 
olajellátással kapcsolatban. Az orosz-ukrán válság növekvő 
kockázatot jelent az európai gázellátással kapcsolatban. Ve-
gyes jelzések vannak a 2015-ös párizsi Klímacsúccsal kap-
csolatban. Az atomenergia fontos szerepet játszik az ellátás-
biztonság és az emisszió csökkentés terén, de fi nanszírozása 
és lakossági elfogadottsága alapkérdés. Az USA-ban, Orosz-
országban és Indiában összesen 60 GW új nukleáris kapaci-
tás, Kínában 130 GW (= több mint száz új paksi blokk!) épül 
a következő negyed században. A modern megújuló energiák 
használata gyorsan nő az áram, a hő és a bio-üzemanyagok 
termelésében. De a jövőben nagy fi gyelmet kell fordítani a 
megújulós fejlesztések költség-hatékonyságára. A megújuló 
energiák szerepe az EU villamosenergia-termelésében. A meg-
újuló energiák lényegében kiszorítják az olajat, és a szén és lig-
nit is jelentősen visszaszorul. Váratlan kedvezőtlen fordulatok: 
az Unió helyzete 2015-ben.1

*
An overview is given on the questions of the global and Euro-
pean energy supply. Turmoil in the Middle East raises doubts 
over future oil balance. The Russian-Ukrainian crisis is an in-
creasing risk for the European gas supply. Mixed signals in 
run-up to crucial climate summit in Paris in 2015. Nuclear pow-
er can play a role in energy security & carbon abatement – but 
fi nancing & public concerns are key issues. In the USA, Russia 
and India 60 GW, in China 130 GW new capacity will be built 
till 2040. The use of the modern renewable energies is rapidly 
growing in the production of power, heat and bio-fuels. In the 
future the cost-effectiveness of the renewable energy develop-
ments should be increased. The role of the renewable energies 
is increasing in the generation of electric power. The renewable 
energies push out the oil from the electricity mix, and the coal 
and lignite are also pushed into the background. Unexpected, 
unfavorable changes: the situation of the EU in 2015.

* * *

A globális és az európai energiaellátás kérdései 
A globális energia rendszerben a közeljövőben nagy változások 
várhatók, a jelenlegi nyugodt kínálati piaci helyzetet problémás út 
követheti. A gondok közül két tényezőt emelünk ki:

● A Közép-Keleti politikai káosz kérdéseket vet fel az olajellá-
tással kapcsolatban. A jelenlegi olaj-túlkínálat nem tart so-
káig, és a jövő olajellátása egy-két évtizedes távlatban újra 
főképp az Arab öböl térségében található hatalmas olajkész-
letekre fog épülni. A mostani háborús helyzet, az olajtermelő 
országok politikailag ingatag helyzete, a terrorista veszély 
növekedése mind fenyegető kockázatot jelent az olajellátás-
sal kapcsolatban. Az EU olajimport függése a 90%-ot köze-
líti, így térségünk különösen kitett ezeknek a negatív ténye-
zőknek.

1 A szerzőnek a KLENEN ’15 konferencián (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

● Fokozódnak a kockázatok az európai gázellátással kapcso-
latban is. Az EU legfőbb gázszállítója Oroszország, az EU 
gázimportjának 40%-a érkezik orosz forrásból. Az orosz-
ukrán válság miatt az EU és Oroszország között gazdasá-
gi háború folyik, kölcsönösen embargóval sújtják egymást. 
Az orosz gázexport főképp a kelet-európai térségbe megy, 
a balti államok, Finnország, Szlovákia orosz-gázfüggése kü-
lönösen magas, de Nyugat-Európát is érzékenyen érintené 
az orosz gázcsapok elzárása, talán csak 8-10 EU tagállam 
tudna zavartalanul működni orosz gáz nélkül.

Vegyes jelzések vannak a 2015-ös párizsi Klímacsúccsal kapcso-
latban is. Kevés optimizmussal lehet előre tekinteni, a nemzetkö-
zi elemzők szerint érdemi klíma-megállapodásra kicsi az esély. 
A Nemzetközi Energia Ügynökség adatai szerint a helyzettel kap-
csolatban a főbb adatok az alábbiak:

● A globális CO2 emissziók nőnek, a vezető országok emisz-
sziói is nőnek. A Föld légköre jelenleg 3,6 °C-os melegedési 
pályán halad, azaz az évszázad végére már visszafordítha-
tatlan klimatikus változások várhatók.

● A fosszilis energiák támogatása 550 milliárd USD, 4-szerese 
a megújulókénak. Ez a hatalmas támogatás persze sokkal 
nagyobb energia értékű fosszilis energiatermelést érint, mint 
a megújuló energiák energia értéke, vagyis fajlagosan – pl. 
1 millió tonna olajegyenértékre vetítve – a megújuló energiák 
támogatása sokkal magasabb.

● Az energiahatékonysági erőfeszítések kezdenek eredmé-
nyeket hozni. A már most is rendkívül hatékony Európai 
Unió, USA és Japán mellett a fejlődő országok, és főképp 
Kína is, kezdenek egyre kisebb energiaintenzitással működ-
ni. Egy-két évtizeden belül Kína energiafogyasztása is eléri 
plafonját, és ott is beáll az az EU-ban és az USA-ban fennál-
ló helyzet, hogy a gazdaság növekedéséhez nem kell nőnie 
az energiafogyasztásnak.

A mai kaotikus helyzetben nem lehet tudni, mi fogja vezérelni a 
változásokat a világ energetikájában, új, célratörő energiapolitikák 
vagy politikai események?

Az energetikai jövő viharosnak tűnik, irányításakor az alábbi ese-
ményeket kell számba venni:

● A geopolitikai és piaci bizonytalanságok az ellátásbiztonsá-
got az energiapolitika középpontjába állítják, háttérbe szo-
rítva az eddig vezető fenntarthatósági célokat. A globálisan 
erősödő gazdasági verseny miatt a versenyképesség is ki-
emelt jelentőségű. 

● A közép-keleti gyors változások visszafogják a beruházáso-
kat, és kétségessé teszik a jövő olajellátását. Az elmaradt 
beruházások miatt a termelés már rövidtávon csökken, ami 
az olajárak emelkedéséhez vezet. A mostani 50 USD/hordó 
ár a szakértők szerint a közeljövőben 80 USD/hordó értékig 
emelkedik, de nem fogja elérni a korábbi 100 dollár feletti 
értéket.
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● Az atomenergia fontos szerepet játszik az ellátásbiztonság 
és az emisszió csökkentés terén, de fi nanszírozása és la-
kossági elfogadottsága alapkérdés. A fejlett országokban ke-
vesebb atomerőmű épül, de az USA-ban, Oroszországban 
és Indiában összesen 60 GW, Kínában 130 GW (= több mint 
száz új paksi blokk!) épül a következő negyed században. 
Egyértelmű, hogy a nukleáris tudás központjává ezek az or-
szágok válnak, míg az EU – ebben is – lemarad. A nukle-
áris kapacitások ugyan 60%-kal nőnek, de nincs nukleáris 
újjászületés (lásd 1. ábra). 2040-re a nukleáris erőművek a 
jelenlegi CO2 emissziók 4 évi mennyiségét takarítják meg, 
és egy sor ország ellátásbiztonságát és kereskedelmi mér-
legét javítják. A kínai nukleáris erőművek építése lehetővé 
teszi a régi szenes erőművek kiváltását, leállítását, és így 
hozzájárulhat a kínai CO2 emissziók csökkentéséhez. Ennek 
világszerte pozitív környezeti hatása lesz.

● A hosszútávú kormányzati politikák alapvetőek abban, hogy 
a globális energia rendszert biztonságosabb útra tereljük. Ki-
emelten fontos szerepet kapnak az energiahatékonysági és 
takarékossági programok.

● 2015-ben a versenyképesség növelése, az energiaellátás 
biztonságának megteremtése és a klímaváltozás elleni küz-
delem lesz a középpontban az európai politika irányítói ré-
szére.

A megújuló energiák helyzete a Világban
A modern megújuló energiák használata gyorsan nő az áram, a hő 
és a bio-üzemanyagok termelésében, és részarányuk az IEA Új 
Politikák szcenáriója szerint a globális energiamixben 13-ról 19%-
ra nő 2012-2040 között.  A megújuló energiák aránya különösen a 
villamosenergia-szektorban nőtt, és főképp azokban az országok-
ban, ahol erős állami támogatási rendszerek működnek. Különösen 
gyorsan nőttek/nőnek a PV kapacitások. 

Az USA-ban és Európában a szél és napenergia fejlesztések 
növekedése a támogatások körüli bizonytalanságok illetve a jelen 
gazdasági helyzet, az eurozóna tartós stagnálása miatt lelassult. 
Elsősorban a német fejlesztéseket fogták vissza.

Vitathatatlan a megújuló energiák előretörése, a megújulók a 
főszereplők közé lépnek. 

2035-re a megújulók aránya az EU-ban eléri a 40-45%-ot az 
áram-mixben, és további növekedésük várható, az évszázad végé-
re elérhetik a 80-90%-ot.

A megújulók nagykorúvá váltak, jelentősen csökkentek költsé-
geik. Azonban a jövőben nagy fi gyelmet kell fordítani a megújulós 

fejlesztések költség-hatékonyságára. Jelenleg a szél-és napenergi-
ás rendszereket beruházási támogatások segítik. Emellett a meg-
termelt zöldáramot kötelező átvenni, a piaci ár feletti értéken, így 
garantálva a „zöld beruházások” kedvező megtérülését. Ezeket a 
támogatásokat a fogyasztók fi zetik.

A megújuló bázisú áramtermelést a vízenergia dominálja, mely 
2013 és 2040 között 3800 TWh-ról 6200 TWh-ra nő. A szél- és nap-
energia ugyanebben az időintervallumban 800-ról 4700 TWh-ra nő. 
Ez utóbbi rendszerek éves támogatása azonban 110 milliárd USD 
felett fog járni, és csak 2040-ben csökken 75 milliárdra.

2014 fontos volt Kína számára is, ez volt az első év, hogy a 
megújuló energiák, főképp a víz- és a PV napenergia, gyorsabban 
nőttek (61GW), mint a szénerőművi kapacitások (38 GW).

A megújuló energiák – hosszabb távon – a kínai energiapolitika 
„zöld” fordulata miatt utolérik a szenet, és a távolabbi jövőben az 
áramtermelésben vezető helyre kerülnek.

A megújuló energiák szerepe az EU villamosenergia-
termelésében
Bár Európában hatalmas erőfeszítések történtek a megújuló ener-
giák fejlesztésére, a statisztikák azt mutatják, hosszú még az út a 
megújulók igazi előretöréséhez. Az IEA statisztikái szerint az OECD 
Európa gazdasági régióban (= fejlett EU tagállamok + Svájc és Nor-
végia) a villamosenergia-mixben, 2012-2013-2014. januárjában a 
vízenergia nélküli  megújuló bázisú villamosenergia-termelés csu-
pán 10% volt.

Ha az EU 2050-ig tartó trendjeit elemezzük, akkor a számok azt mu-
tatják, hogy az áramtermelésben a megújuló energiák lényegében 
kiszorítják az olajat, és a szén és lignit is jelentősen visszaszorul. 
Domináns helyzetbe kerül a szélenergia.

1. ábra. Nettó nukleáris kapacitás változások a főbb régiókban, 
GW, 2013-2040

3. ábra. Az egyes energiahordozók szerepe az OECD Európa villa-
mosenergia-mixben, TWh

(az egyes oszlopok balról-jobbra: éghető tüzelőanyagok, 
atomenergia, vízenergia, egyéb megújulók)

2. ábra. A villamosenergia-termelés energia-mixe 
az Európai Unióban, TWh

 

-50 0 50 100 150

EU

Japán

USA

Oroszo.

India

Kína

  20

  40

  60

  80

  100

  120

  140

  160

  180

Combustible
Fuels

Nuclear Hydro Geoth./Wind/
Solar/Other

TW
h

jan.12 jan.13 jan.14



5ENERGIAGAZDÁLKODÁS   56. évf. 2015. 1-2. szám

Molnár L.: Európai energiaellátás, megújulók és energiahatékonyság

Jelenleg az EU-s energiaárak másfélszer magasabbak az amerikai 
áraknál. 2040-ig tartó időintervallumban az USA kedvező pozíció-
ban marad az energiaárak terén, a fogyasztók által fi zetett súlyozott 
átlagos energiaköltségek Európában lesznek a legmagasabbak, a 
magas import-hányad és a megújuló energia támogatások miatt. A 
többi országban is magasabb árakat fi zetnek, de az áremelkedések 
üteme eltérő: Kína megelőzi az USA-t, a költségek megduplázód-
nak Indiában és magasak maradnak Japánban is.

Váratlan kedvezőtlen fordulatok: 
az Unió helyzete 2015-ben
A 2009-es világgazdasági válság után az EU nehezen állt lábra, 
még mindig nem indult be a növekedés az eurózónában, az EU 
leszakadási pályán halad a világgazdaság két nagy központjához, 
az USA-hoz és Kínához képest. Mindezt tovább súlyosbítja, hogy 
az EU régi problémái − az elöregedő lakosság, a magas munka-
nélküliség, az északi és a déli országok közötti különbségek, az 
immigrációból fakadó gondok, a multi-kulti bukása − nem enyhültek, 
hanem inkább súlyosbodtak. Az EU-ban még nem sikerült megta-
lálni azt az optimális „munkapontot”, ahol a brüsszeli összpontosító 
érdekek és a nemzetállami érdekvédelem a legjobban együtt tud-
nak működni.

Az energetikában az elmúlt években az alábbi változásokat le-
hetett tapasztalni:

● A palagáz és palaolaj forradalom következtében akár 200-
250 évre is elegendő olaj és gáz áll rendelkezésre. Ezért 
nem kell félni a fosszilis energiák gyors kimerülésétől, nem 
kell a megújuló energiákat minden áron és azonnal bevezet-
ni. Az olajárak zuhannak, a gázárak is csökkennek, emiatt a 
megújuló energiák versenyképessége csökken.

● Az EU árampiacán gyorsan csökken a gáz szerepe, 20-30 
ezer MW földgáz-tüzelésű erőmű leáll, helyette szenes erő-
művek épülnek, növelve az emissziókat;

● Az EU-ban az elmúlt évek megszorításai miatt csökken a 
megújulók támogatása; 

● Az ETS összeesik, a CO2 árának 10-szeresre kell nőnie, 
hogy a gáz a szénnel versenyképes legyen;

● Az olcsó kínai megújuló energia export visszaszorítja az eu-
rópai megújuló energia exportot a nemzetközi piacokról, sőt 
részben az európai piacokról is; 

● A megújulók nem növelték a foglalkoztatást és az exportot;
● A megújulók terjedése nem növelte a versenyképességet;

● Az ellátásbiztonság nem nőtt.
Azaz az EU „zöld gazdaság” koncepciója nem hozza a gazdasági, 
foglalkozási, ellátásbiztonsági és versenyképességi eredményeket. 
Az eurozónában a gazdaság stagnál, a munkanélküliség változatla-
nul magas, és a kiszámíthatatlan, a napszaktól, időjárástól, évszak-
tól függő megújuló nap-, szél- és vízenergiás rendszerek kiszabá-
lyozása súlyos problémákat jelent.

Mai tudásunk szerint a fenntarthatóság és a környezetvédelem 
terén igazán hatékony megoldást az energiahatékonyság növelése 
hozhat!

4. ábra. Az EU villamosenergia-mix alakulása 2010-2050-ig 

Még rugalmasabb feltételek a háztartási 
nagygép-csere programban

A nemzeti fejlesztési miniszter január végi döntése alapján 
15 812 pályázó vehette kézhez az Otthon Melege Program 
háztartási nagygép-csere pályázatának támogatói okiratát. Né-
hány esetben a vissza nem térítendő támogatás felhasználását 
akadályozza, hogy a kiválasztott berendezés Magyarországon 
már nem szerezhető be. A szakminisztérium a támogatói ok-
iratok módosításával biztosít több időt a kedvezményezettek 
számára a hűtők, fagyasztók megvásárlásához. 

A szabályozás-módosítás értelmében a támogatással a 
támogatói okiratban korábban megjelölt háztartási nagygéptől 
eltérő energetikai mutatókkal rendelkező gép is beszerezhető. 
A vásárlás során az újonnan kiválasztott háztartási nagygép 
adatait a kereskedőnek kell a rendszerben rögzítenie.

A cserével változatlanul legalább 10 százalékos energia-, 
vagy minimum 20 kg/év szén-dioxid-megtakarítást kell elérni, 
amelyet a kereskedő köteles ellenőrizni a rendszerben meg-
adott adatok alapján. A támogatott 30 ezer forint vissza nem 
térítendő támogatásban részesülhet, ha az eredetileg terve-
zettnél alacsonyabb energiaosztályú gépet vesz.

A támogatói okirat-módosítások elektronikus kézbesítése 
hamarosan megtörténik. A kedvezményezetteknek a módosí-
tott támogatói okirat kézhezvételét követően 30 nap áll rendel-
kezésükre, hogy a háztartási gépet megrendeljék. Az új hűtő 
vagy fagyasztó átvételének végső határideje 2015. április 15.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs 
Főosztály
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K L E N E N

Légköri széndioxid: mennyi az annyi? 1

Dr. Gács Iván
okl. gépészmérnök, gacsivan@upcmail.hu

A világ energiafelhasználási forgatókönyveinek egyik legfonto-
sabb szempontja a légkör széndioxid koncentrációjának elfo-
gadható korlátok között tartása. A legszigorúbb forgatókönyv 
szerint e határérték a 450 ppm. Ugyanakkor a Föld legelismer-
tebb széndioxid háttérmérő állomásán, a Mauna Loa Obszer-
vatóriumban a mért értékek 2014 tavaszán túllépték a 400 ppm 
értéket. Mit jelent ennek a határértéknek a túllépése? Tényleg 
túllépte-e a globális érték a 400 ppm-et? A cikk – amellett, hogy 
e kérdésekre választ keres – kitér arra is, hogy milyen okok 
vezettek e magas értékhez és milyen irányban kell keresni a 
további növekedés megakadályozásának vagy legalább lassí-
tásának megoldását.1

*
One of the most important aspects of the world’s energy sce-
narios is to keeping the atmospheric carbon dioxide concen-
tration within acceptable limits. This limit in the most rigorous 
scenario is 450 ppm. However the concentration values de-
tected nowadays in the world’s most respected carbon back-
ground measuring station, the Mauna Loa Observatory in the 
spring of 2014 exceeded 400 ppm. What is the relevance of ex-
ceeding this limit? Did the global value really exceed 400 ppm? 
This presentation – beyond looking for answers to these ques-
tions – focuses on the reasons that led to a high value and the 
direction in which to look for to prevent or at least slow down 
the further growth of the concentration.

* * * 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) az évente kiadott World 
Energy Outlook kiadványaiban három jövőre vonatkozó forgató-
könyvet szokott elemezni. Ezek a következők:

● „Jelenlegi politika” forgatókönyv (Current policies scenario). 
Ez azt vizsgálja, hogy alakul az energiahordozó felhaszná-
lás, a környezetszennyezés, ha minden megy tovább a je-
lenlegi fejlődés alapelvei szerint.

● „Új politika” forgatókönyv (New policies scenario). Egy ener-
giatakarékosabb jövőképet mutat be, amelyben a domináns 
gondolatok a fogyasztás mérséklése, az energiahatékony-
ság javítása, a megújuló energiaforrások fokozottabb igény-
bevétele és környezetet kevésbé terhelő technológiák prefe-
rálása.

● 450-es forgatókönyv (450 scenario). Azt vizsgálja, mit kell 
tenni, milyen fejlődési irányt kell követni annak érdekében, 
hogy meg tudjuk akadályozni a légköri széndioxid-koncent-
ráció 450 ppm fölé növekedését.

Ez utóbbi – egyébként elég valószínűtlennek tűnő – változat szá-
mos kérdést vet fel. Ezek közül a jelen cikk a következőket emeli ki:

● Hogy kell értelmezni a Föld légkörének széndioxid-koncent-
rációját?

● Hol tart most a légköri széndioxid koncentráció?
● Mi okozza a növekedést?
● Hogyan lassítható a további növekedés?

1 A szerzőknek a KLENEN '15 konferencián, (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

Természetesen e szcenáriók számos gazdasági kérdést is felvet-
nek, ezekkel most nem kívánunk foglalkozni.

Hogy kell értelmezni a Föld légkörének széndioxid-
koncentrációját?
Globális hatást olyan gáz tud kifejteni, amelyik a Föld légkörének 
egészét közel egyenletesen tölti ki. Miután a Föld felszínének 70%-
át a tengerek és az óceánok borítják, a globális koncentráció csak 
egy olyan átlagérték lehet, amelyben megfelelő súllyal szerepelnek 
a szárazföldi területeken valamint az óceánok felett mért értékek is. 
Az is nyilvánvaló, hogy nem egy kémény szájában vagy egy kipu-
fogócső mögött végzett mérés adja a reprezentatív értéket. A nagy 
kibocsátóktól távol kell az alapszennyezettséget meghatározni. 
A nagy kibocsátású területek (Európa, Észak-Amerika, Távol-kelet 
ipari övezetei) erre a célra nem alkalmasak. Ezért kellett létrehoz-
ni egy ipari területektől távol eső mérőállomásokat (is) tartalmazó 
hálózatot.

Az első ilyen, tiszta helyre telepített, nagy pontosságú mérések-
re alkalmas állomást a Hawaii szigeten levő Mauna Loa tűzhányó 
oldalában hozták létre (1. ábra).

A 4169 m magas tűzhányó oldalában Roger Revelle és Charles 
David Keeling 1958-ban kezdte mérni a levegő széndioxid-tartal-
mát. Jelenleg a világ egyik legjobban felszerelt mérőállomása áll a 
vulkán oldalában 3397 m tengerszint feletti magasságban, amelyet 
az USA NOAA (National Oceanic and Atmospheric Administration) 
Nemzeti Éghajlati Adatközpontja üzemeltet. 

A teljes mérőhálózatot a 2. ábra mutatja be. Jól látható, hogy 
a szárazföldi mérőállomások mellett számos óceánokra telepített 
állomás is működik. Ezek részben szigeteken, részben hajókon he-
lyezkednek el. A mérőhálózatnak magyar állomása is van, az Or-
szágos Meteorológiai Szolgálat keretében működik Hegyhátsálon, 
Vas megyében.

A 3. ábrán annak a négy főállomásnak a helyét mutatjuk be, 
amelyek adatait a következőkben vizsgáljuk. Mind a négy állomás 
az erősen szennyezett térségektől távol helyezkedik el, tehát joggal 
nevezhető háttér-mérő állomásnak. Az északi szélesség 19,54°-
ánál fekvő, már említett Mauna Loa Obszervatórium (MLO) mellett 
a másik három állomás:

1. ábra. A Mauna Loa Observatory Hawaii szigetén
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● Barrow állomás (BRW) Alaszka legészakibb pontján az 
északi szélesség 71,3°-ánál, 11 m tengerszint feletti magas-
ságban 1973 óta működik,

● Tutuila állomás (SMO) Amerikai Szamoa legnagyobb szige-
tén a déli szélesség 14,25°-ánál, 42 m tengerszint feletti ma-
gasságban 1974 óta működik,

● Déli Sark állomás (SPO) az Antarktiszon a déli szélesség 
90°-ánál, 2840 m tengerszint feletti magasságban 1975 óta 
működik.

A Föld légkörére jellemző globális széndioxid koncentrációt e tel-
jes hálózat mérési adatainak megfelelő terület szerinti súlyozott 
átlagaként defi niálják. Az így átlagolt értékek igen csekély eltérést 
mutatnak az MLO mért értékeitől, ezért a továbbiakban – fi gyelem-
be véve, hogy onnan szerezhetők be a legkönnyebben a részletes 
adatok – a Mauna Loa mérőállomás értékeit tekinthetjük a Föld lég-
körére jellemző adatoknak.

Hol tart most a légköri széndioxid koncentráció?
A széndioxiddal foglalkozó szakemberek körében jól ismert az ún. 
Keeling görbe (4. ábra), amely a Mauna Loa Obszervatóriumban 
mért adatokat ábrázolja. A kis betétábra a koncentráció szokásos 

évi menetét mutatja kinagyítva. A 6-8 ppm-nyi ingadozást döntően 
az északi félteke mérsékelt égövi növényzetének életritmusa hozza 
létre. A tavasztól őszig tartó időszakban az intenzívebb fotoszintézis 
következtében csökken, míg a másik félévben nő a légköri széndi-
oxid koncentráció. Ez jól mutatja, hogy milyen nagy befolyása van 
a fotoszintézisnek a kialakuló koncentrációkra. Az éves oszcilláci-
ót mutató görbe a mérési adatok havi átlagos értékeit, a kevésbé 
hullámos vonal az évszak szerinti átlagos eltérésekkel korrigált ki-
egyenlített havi átlag koncentrációkat mutatja.

Nézzük az ábra két végét. Az 1950-es évek végén 310-320 
ppm-ről indul a görbe, de menetéből látszik, hogy azt megelőzően 
még alacsonyabb értékek voltak. Ebből visszakövetkeztetve és a 
régebbi – bár kevésbé pontos – mérési adatokra támaszkodva a 
kutatók úgy értékelik, hogy az utóbbi néhány évezredben alig válto-
zóan 270-280 ppm lehetett az állandósult koncentráció az intenzív 
iparosodás időszakának kezdetéig, vagyis kb. a XVIII. sz. végéig. 
A tüzelőanyagok fokozódó felhasználásának és a széndioxid-nye-
lők szerepét jelentő erdők irtásának tulajdonítható az azóta bekö-
vetkezett növekedés.

A több évezredes közel stacioner állapot arra utal, hogy a nem 
jelentéktelen természetes kibocsátások és a nyelők egyensúlyt tud-
tak tartani egymással. A karbon egyes közegekben tárolt mennyi-
ségét és éves forgalmát az IPCC 2001-es tanulmánya alapján az 
5. ábra mutatja.

Az ábrában zárójelben szereplő értékek nem szerepelnek 
még az eredeti tanulmányban, ott csak az ezredforduló körüli idő-

2. ábra. A teljes mérőhálózat 

3. ábra. A négy főállomás 

5. ábra. A karbon körforgásának jellemző adatai 

4. ábra. Az ún. Keeling görbe 
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szakra jellemző számokat tüntették fel. Az emberi tevékenységből 
származó többletkibocsátás azóta elérte a 9 Gt/év értéket karbon-
tartalomban számolva. A légkörben tárolt karbon az iparosodás előtt 
kb. 600 Gt lehetett, jelenleg pedig kb. 870 Gt.

Az ábra jól mutatja, hogy az antropogén kibocsátást részlege-
sen kompenzálja, hogy a megnövekedett légköri koncentráció kö-
vetkeztében mind az óceánok, mind a szárazföldi élővilág elnyelése 
valamivel meg haladja a kibocsátásukat. A többlet nyelés azonban 
nem éri el az antropogén kibocsátás mértékét, ezért a légkörben 
tartózkodó karbon mennyiség folyamatosan nő.

Az ábra másik vége erősen közeledik a 400 ppm-hez, noha 
a bemutatott görbe csak a 2009-ig terjedő adatokat tartalmazza. 
Joggal merül fel a kérdés, hogy vajon elértük-e már a 400 ppm-et. 
Ugyanis ha elértük, kevés az esély arra, hogy megvalósítható le-
gyen a koncentráció 450 ppm alatt tartása.

A kérdés megválaszolásához vizsgáljuk meg a frissebb mérési 
adatokat. Erre jó lehetőséget ad, hogy a Mauna Loa-i mérések ada-
tai viszonylag kis késéssel elérhetők a NOAA honlapján. Az utolsó 
két év adatait mutatja be a 6. ábra. Ebből látszik, hogy 2013-ban 
még egyetlen havi átlag sem érte el a 400 ppm-et (a legmagasabb 
érték májusban 399,76 volt, ami fi gyelembe véve a 0,12 ppm bi-
zonytalanságot is, biztosan 400 alatt volt), de volt néhány nap 400 
fölött is. A határérték igazi elérése 2014. márciusának néhány nap-
ján, majd az áprilisi havi átlaggal következett be. Június végén a 
koncentráció újra visszaesett 400 ppm alá és ez év elején kerültünk 
ismét 400 ppm fölé. 

Az elmúlt évek trendjeinek extrapolálása a következő évekre 
(7. ábra) azt mutatja, hogy várhatóan 2015. augusztusa és novem-
bere között ismét visszatér a koncentráció 400 ppm alá. Ezt köve-
tően a 2016. szeptemberi koncentráció 400 körül várható és annál 
későbbi időpontban már biztosan nem fog 400 ppm alá visszakerül-
ni soha többé a Mauna Loa mérőhelyen. Az évszak szerinti átlagos 
eltérésekkel korrigált kiegyenlített havi átlag koncentráció értéke 
valószínűleg napjainkban (2015. február-március hónapokban) lépi 
át a 400-at.

Ezen adatok egyszerű extrapolációja alapján a 450 ppm eléré-
se 2035-2040-re prognosztizálható. Későbbiekben részletezen-
dő intézkedésekkel a növekedés üteme valamelyest lassítható, a 
450 ppm átlépési ideje talán késleltethető, de elég nagy bizonyos-
sággal állítható, hogy a 450-es szcenárió megvalósítása lehetetlen.

Érdekes még szemügyre venni a koncentrációváltozás területi 
egyenetlenségeit is. Ezt a 8. ábra mutatja be. Ebben a 3. ábrában fel-
tüntetett 4 nagy mérőállomás adatainak eltérését ábrázoltuk a Mauna 
Loa (MLO) évszakos ingadozásokkal korrigált értékeitől. Ebből látha-
tó, az MLO mérések kb. ±3 ppm évszak szerinti ingadozást mutat-
nak. Az északi Barrow (BRW) állomás méréseinél az éven belüli in-
gadozás egy közel 20 ppm szélességű sávot foglal el, az évi átlagos 
érték 1-1,5 ppm-mel magasabb az MLO átlagnál. A déli állomások-
nál (SMO, illetve SPO) az évszak szerinti hullámzás az északiakhoz 
képest elhanyagolható mértékű, az évi középértékek pedig 2, illetve 
3,5 ppm-mel alacsonyabbak az északi mérsékelt égövi értékeknél.

Mi okozza a növekedést?
Az 5. ábrán bemutatott karbon-ciklus anyagáramaiból következik, 
hogy az iparosodás kora előtti évezredes egyensúly felborulásának 
okát mind a kibocsátások, mind a nyelők oldalán kereshetjük. Min-
denesetre bizonyosra vehető, hogy a kibocsátás 4-5%-os megnö-
vekedése (ennyit tesz hozzá az emberi tevékenység a természe-
tes kibocsátáshoz) egymaga nem okozhatja a légköri koncentráció 
több mint 40%-os növekedését.

Az emberi tevékenységből származó többletkibocsátás értékeit 
a 9. ábra mutatja. Az ábrázolt 110 évnyi időszakban az összes kibo-
csátás (a görbe alatti terület) 343 Gt karbon volt.

A nyelők közül az óceánok széndioxid megkötését vizsgálva 
nyugodtan kijelenthető, hogy a széndioxid légköri koncentrációjá-
nak növekedése megnöveli az elnyelési anyagáramot, hiszen sem 
a gázok oldhatóságára vonatkozó Henry-Dalton törvény, sem az 
elnyelő vízfelszín nem változhat. 

6. ábra. Az utolsó 2 év mért adatai
(pontok: napi adatok; kis lépcsők: heti átlagok; 

nagy lépcsők: havi átlagok)

7. ábra. Az elmúlt évek trendjének extrapolálása

8. ábra. A négy nagy állomás havi méréseinek eltérése 
a korrigált MLO-adatoktól
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A másik nagy nyelő a szárazföldi növényzet fotoszintézise. 
A megnövekedett koncentrációval közel arányosan kellene nőnie a 
fotoszintézissel megkötött karbonnak, ha nem változik a fotoszinté-
zisben résztvevő növényzet mennyisége és az azt érő besugárzás. 
Egyes vizsgálatok szerint az átlagos besugárzás a légköri homá-
lyosság növekedése miatt valamelyest csökken, de az ezreléket 
nem meghaladó változás, vagyis elhanyagolható mértékű. A baj a 
fotoszintézisben résztvevő növényzet mennyiségével van. A Föld 
fotoszintézis kapacitásának igen nagy hányada – valószínűleg több 
mint 3/4-e – a trópusi esőerdőkben van. Az esőerdők mennyisége 
viszont rohamosan csökken.

Ennek csökkenése részben természetes, részben emberi te-
vékenységből származó folyamat. Ez utóbbi a sokkal súlyosabb. 
A természetes ok, a sivatagos területek természetes terjedése, ami 
a Würm jégkorszak utáni felmelegedés késői utóhatása. A kb. 8-9 
ezer évvel ezelőtt befejeződött sok évezredes felmelegedés után 
nem állt le a sivatagok terjedése. Erre a Szahara közepén talált 
kb. 7 000 éves sziklarajzok, a Mezopotámiai birodalom idejében 
élelmet adó termékeny sarló, Felső Egyiptom virágzása és más té-
nyek szolgáltatják a bizonyítékot, amely területek még az iparoso-
dás kora előtt élhetetlen vagy alig élhető sivatagokká váltak. 

Az emberiség erdőirtása a középkorig elsősorban a mérsékelt 
égövi erdőket érintette. Ennek a hatása a karbon-ciklusra csekély 
volt. A XIX.-XX. sz. folyamán az erdőirtás súlypontja fokozatosan el-
tolódott az Egyenlítő irányába, elsősorban a trópusi esőerdők kárá-
ra. Területekre volt szükség a mezőgazdasági termelés, állattartás, 
városépítések, utak és vasutak létesítése számára. Sok esetben 
magára a faanyagra volt szükség, különösen olyan értékes fák ese-
tén, mint pl. a mahagóni.

A FAO adatai szerint az esőerdők 18 millió km2-re becsülhe-
tő jelenlegi területe kb. a fele az eredeti érintetlen esőerdőkének. 
Ugyanakkor egy NASA által koordinált felmérés szerint az esőer-
dőkben tárolt karbon mennyisége 2005 körül 247 milliárd tonna le-
hetett. Joggal tételezhető tehát fel, hogy napjainkig kb. 250 milliárd 
tonna karbon tűnt el az esőerdőkből. Ennek csak csekély hányada 
az, ami épületfákban tárolódik, a zöme a légkörbe került. 

A FAO 2010-es kiadványa az erdőkben tárolt karbon tömeget 
kereken 600 Gt-ra becsüli, beleértve az erdőtalajok szerves anya-
gainak karbonját is. Ez az érték 1990-ben még 622 Gt volt, vagyis 
20 év alatt 22 Gt veszteséget becsülnek. Az összes adaton belül 
azonban jelentősek az eltérések. Afrikában 10,7 Gt, Dél-Ameri-
kában 17 Gt, Délkelet-Ázsiában 8,7 Gt a csökkenés és ezt csak 
részlegesen kompenzálja az európai, észak-amerikai és Ázsia nem 
trópusi részein található növekmény. Ez azt jelenti, hogy kb. 36 Gt 

trópusi erdő eltűnt és született kb. feleennyi – a fotoszintézis szem-
pontjából kevésbé értékes – mérsékeltégövi erdő.

A becslések szerint a trópusi esőerdők területe jelenleg évi 270-
300 ezer km2-rel fogy. Ha ez az ütem nem csökken, a jelenlegi kb. 
18 millió km2-nyi esőerdő 60-80 éven belül elfogy.
Hasonlítsuk össze a mennyiségeket:

● a légkörben tárolt karbon mennyisége 600 Gt-ról 870 Gt-ra, 
azaz 270 Gt-val nőtt,

● kb. evvel egyidejűleg az emberi kibocsátás 340-350 Gt lehetett, 
● a trópusi esőerdők karbon állományának csökkenése pedig 

250 Gt-ra becsülhető.

Hogyan lassítható a további növekedés?
Az előzőekben bemutatott adatok alapján látható, hogy az erdők, és 
különösen az esőerdők állományának csökkenése éppúgy felelős-
sé tehető a karbon légköri felhalmozódásáért, mint a tüzelésekből 
származó kibocsátás. Az adatok meglehetősen nagy bizonytalan-
sága miatt nem határozható meg pontosan a felelősségük aránya, 
de az egyértelmű, hogy e két hatás együtt hozta létre a nagy növek-
ményt. Ez rámutat arra, hogy a további felhalmozódás ütemének 
csökkentése érdekében két irányban kell megoldást keresni:

● az emberiség tovább növekvő energiaigényét olyan módon 
kell kielégíteni, hogy aközben ne növekedjék, sőt, lehetőleg 
csökkenjen a karbon kibocsátás,

● ugyanakkor meg kell állítani az esőerdők irtását, és törekedni 
kell a folyamat visszafordítására.

Az első feladat végrehajtása az energetika kötelessége. Nyil-
vánvaló, hogy erre a célra nincs egyedül üdvözítő megoldás, min-
den lehetőséget ki kell használni a kisebb fajlagos karbon-kibocsá-
tású energetikai technológiák elterjesztésére. Ilyen lehetőségek a 
megújuló energiaforrások (víz-, nap- és szélenergia, geotermia, 
nem ideértve az erdők biomasszájának elégetését), a nukleáris 
energia felhasználása és a széndioxid kivonása és eltárolása a 
fosszilis tüzelőanyagok hasznosításánál.

Ugyanakkor azt is be lehet látni, hogy ez önmagában nem nyújt-
hat megoldást, mert, ha még akár zéróra is csökkentjük az antropo-
gén kibocsátást (az összkibocsátás legfeljebb 5%-os csökkenése), 
a nyelők sérülése miatt akkor is folytatódni fog a karbon felhalmo-
zódása a légkörben. Ezért elengedhetetlen a második feladat is, de 
az már nem az energetika felelőssége.

Források
EPA: Global Greenhouse Gas Emissions Data 
http://cdiac.ornl.gov/ftp/ndp030/global.1751_2009.ems
Facts about the rainforest
http://www.savetherainforest.org/
FAO: State of the World’s Forests. Rome, 2012
FAO: Global Forest Resources Assessment 2010. Rome, 2010
IEA: CO2 Emissions from Fuel Combustion. IEA Statistics. Paris, 2011.
IEA: Key Word Energy Statistics 2007-2013 kötetek. IEA, Paris.
IPCC: Climate Change 2001 The Scientifi c Basis. Cambridge Univer-
sity Press, 2001.
New NASA map reveals tropical forest carbon storage http://www.
sciencedaily.com/releases/2011/05/110531155645.htm
World Energy Consumption Since 1820 in Charts http://ourfi niteworld.
com/2012/03/12/world-energy-consumption-since-1820-in-charts/
http://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_cycle
http://www.esrl.noaa.gov/gmd
http://www.met.hu/omsz/
http://keelingcurve.ucsd.edu/

9. ábra. A világ összes széndioxid kibocsátása, 1900-2009
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Az ESCO vállalatok energetikai felújítást vagy fejlesztést végeznek, 
melyben a befektetés költségeit a megtakarított energiaköltségekből 
fedezik. A magyar ESCO piacot éveken át a közép-európai csodának 
tartották, de 2007 és 2010 között ingataggá vált, majd drasztikusan 
lecsökkent. Az egyik fő probléma, hogy megrendült a pénzügyi és 
építőipari szektorba, így az ESCO-kba vetett bizalom. Ugyanakkor, 
az ESCO modell segítségével nagy energiahatékonysági potenci-
ált le-hetne kiaknázni, melyet az európai és hazai szakpolitikák is 
elismernek. Ezért a Transparense projekt (www.transparense.eu) a 
modell iránti bizalom és a piac átláthatóságának helyreállítását tűzte 
ki célul, melynek kulcseleme az Európai EPC Etikai Kódex. Ez az 
ESCO-k önkéntes elköteleződése – többek között – a tisztességes 
partneri kapcsolatok mellett. 2014 végére a Magyarországon műkö-
dő ESCO cégek kb. 90%-a már aláírta a Kódexet. Továbbá az Energy 
Hungary egyik projektjében teszteljük is a Kódex gyakorlati alkal-
mazását: az EPC Kódex a szerződés mellékleteként került aláírásra.1 

*
ESCOs (Energy Service Companies) implement energy effi ciency 
improvement measures, whereas the costs are covered from the 
resulting energy cost savings. The Hungarian ESCO market was 
considered as the Central European miracle, however fl uctuated 
between 2007 and 2010, followed by a drastic decline. Currently, one 
of the key barriers is the lack of trust in the ESCO model, while a 
large energy saving potential could be tapped through ESCO pro-
jects, and this is supported by European and Hungarian policies. On 
this note, the Transparense project (www.transparense.eu) aims to 
restate trust in the EPC model and improve transparency of the mar-
ket, having developed the European EPC Code of Conduct as a key 
solution, which is a voluntary committment by ESCOs to – among 
others – fair and honest partnerships. As of the end of 2014, cc. 
90% of the active ESCOs in Hungary signed the Code. Furthermore 
we are testing the use of the Code on a project of Energy Hungary 
(http://energy-hungary.hu/), where the EPC Code of Conduct is used 
as an attachment of the ESCO contract.

* * *

Az ESCO vállalatok (azaz energiahatékonyság szolgáltató vállalatok, an-
golul Energy Service Companies) az energiahatékonyság javításán ala-
puló szolgáltatás(oka)t nyújtanak, melynek során az energetikai felújítás 
vagy a fejlesztés befektetésének költségeit a megtakarított energiakölt-
ségekből fedezik. Az ESCO-k több, hasonló alapokra épülő modellel dol-
goznak, sokszor a kliens igényeihez igazodva, de az egyik legismertebb 
ESCO modell a garantált energiahatékonyság-alapú szerződés2, azaz 
EPC (Energy Performance Contracting) (lásd 1. ábra). Az EPC kereté-
ben az ESCO vállalja a kivitelezési és műszaki kockázatot vagy legalább 
megosztja ezeket a megrendelővel, továbbá szerződésben garantálja az 
energiaköltségek csökkenését. Az ESCO emellett a pénzügyi megoldását 

1 A szerzőknek a KLENEN ‘15 konferencián, (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

2 Az EPC magyar elnevezése változó, többnyire garantált energiamegtakarítási 
vagy energiahatékonyság-alapú szerződésként szokás használni, így cikkünk-
ben is ez a két kifejezés jelenik meg.

is teljesen vagy részben nyújthatja, de ez nem kötelező része az EPC 
szerződésnek, hanem az eseti megegyezés keretében szokás eldönteni.

Az ESCO piac jellemzése
A magyar ESCO piacot éveken, sőt évtizedeken át a közép-európai cso-
dának tartották [1]. Míg a környező országokban az ESCO koncepció so-
káig nem tudott elterjedni, a magyar ESCO üzletág több nyugat-európai 
piac méretével és aktivitásával vetekedett már az 1990-es években. Ezt 
követően 2007 és 2010 között ingataggá vált és a korábban folyamatosan 
bővülő piac kezdte elveszíteni a lendületét [2], majd mára drasztikusan 
lecsökkent [3], [4]. 

Az európai ESCO piacokat is megrázta a 2008-as gazdasági vál-
ság, mely az energiahatékonysági beruházásokra kettős hatással volt: 
egyrészt a fi gyelem az energiafelhasználást csökkentő intézkedések 
felé fordult, a költséghatékonyság érdekében, ugyanakkor a hitelválság 
cash-fl ow nehézségeket okozott, így a beruházások korlátozódtak [3]. 
Ezt követően, 2010 és 2013 között az európai piacok többsége erőre 
kapott, és a válság okozta költséghatékonysági törekvéseket meglova-
golva terjeszkedni kezdett. Ezzel szemben a magyar ESCO piacot jel-
lemző akadályok száma az adott időszakban nőtt, és Magyarországon a 
problémákat tovább mélyítették a helyi hatások. Például az ESCO piacot 
is részben mozgató energetikia pályázatok (pl. a panelprogram) hirtelen 
megtorpantak, a közintézmények hatalmas adósságokat halmoztak fel, 
így hitelképességük lecsökkent, és pár sikertelen ESCO projekt megin-
gatta a bizalmat a konstrukció iránt [4]. Emellett számos magyar ESCO 
vállalat az építőiparban (is) dolgozott, így az építőipari válság sokukat 
magával ragadott [4].

A megkérdezett piaci szereplők szerint a jelenlegi politikai döntésho-
zatal, illetve a pénzügyi és ESCO keresleti oldala olyan irányba megy, 
amely tovább ronthat a helyzeten. Jelentős változásokra van szükség 
az általános energiahatékonyság népszerűsítéséhez, az épületek és 
létesítmények felújításához, és ahhoz is, hogy ebben a fejlődésben az 
ESCO piac és az EPC modell képes legyen részt vállalni. Bár papíron az 
ESCO-k támogatása létezik, a gyakorlatban nem sok előrelépés történt, 
és az elmúlt években a keretfeltételekkel kapcsolatban is nehézségek 
merültek fel.

1. ábra. A garantált energiamegtakarítási szerződés, 
azaz az EPC modell elvi működése

A kliens megtakarítása

garantált megtakarítás
a beruházási költségek fedezetére

Beruházás

Költség-
megtaka-
rítás

EPC nélkül
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Az ESCO potenciál kiaknázásának szükségessége és 
lehetősége a közeljövőben
Fontos kihangsúlyozni, hogy bár az ESCO, illetve EPC szolgáltatás (il-
letve annak támogatása), a kutatások szerint, az egyik legköltséghaté-
konyabb energiahatékonysági eszköz [5], [6], de egyrészt semmiképp 
se kizárólagos eleme, mert elsősorban más szakpolitikákkal kombinál-
va alkalmazható hatékonyan, másrészt nem minden piac áll készen az 
ESCO-k működésére [6]. Mindazonáltal, a múltbeli tapasztalatok alapján 
a magyar energiahatékonysági piac alkalmas az ESCO szektor befoga-
dására, továbbá az európai energiapolitika jelenleg erősen épít az EPC 
jellegű szolgáltatások energiamegtakarítási lehetőségeire. Ezt jelzi, hogy 
az EU a tagországokon keresztül is igyekszik fejleszteni az ESCO piacok 
szabályozási és jogi hátterét, pl. Energiahatékonysági Direktíva (2012/27/
EU) vagy az EU-s szabvány (prEN15900 standard) segítségével. Emellett 
az EU közvetlenül is támogatja a piacokat információterjesztéssel (pl. a 
Polgármesterek Szövetsége által is közvetített EU-s EPC kampány3), az 
Európai Bizottság által fenntartott adatbázisokkal, kutatásokkal4, projek-
tekkel, illetve fi nanszírozási támogatással (European Energy Effi ciency 
Fund (EEE–F)). Az európai irányvonallal egyezve, a magyar retorikában 
is megjelent az ESCO megoldás, mint lényeges elem, például a Nem-
zeti Energiahatékonysági Tervekben, de a gyakorlati lépések egyenlőre 
elmaradtak.

2013-ban felmérést készítettünk a magyar piaci szereplők megkér-
dezésével, hogy meghatározzuk mik azok a legfontosabb változtatások, 
melyekkel a jelenlegi helyzet visszafordíthatóvá válhatna [7]:

● A törvényi, jogi változások kiszámíthatóságának növelése;
● A szakértői konzultáció hasznosítása, az érdekelt felek bevonása;
● Az épületfelújítás népszerűsítése; 
● Az energiahatékony közbeszerzés kötelezése, lehetőségének tá-

mogatása;
● A vonatkozó uniós irányelvek ambiciózusabb átültetése;
● Az üzleti partnerség javítása;
● Pénzügyi termékek kifejlesztése és népszerűsítése;
● Az ügyfelek és ESCO vállalatok hitelképességének javítása;
● Kiemelt fi gyelem a bankok ESCO termékei iránt érdeklődő EPC 

ügyfeleknek;
● Az állami támogatások mértékének mérséklése maximum 25-

30%-ra, és a komplex projekteket előnyben részesítése; a támo-
gatás típusainak a kombinálása a megtérülési idő függvényében 
vissza nem térítendő és visszatérítendő támogatások alkalmazá-
sával;

● Garanciaalap létrehozása.

A bizalom és átláthatóság növelése: Transparense projekt
Az ESCO-k és pénzügyi intézetek körében folytatott európai felmérés 
szerint az EPC módszerrel szembeni ellenállás okai között szerepel az 
EPC szolgáltatókkal szembeni bizalmatlanság, az EPC módszer bonyo-
lultsága és az alacsony kereslet [8]. Az elmúlt években néhány projektet 
félrevezetően „EPC projektként” reklámoztak, miközben azok nem tar-
talmazták az EPC-k alapvető, a projektet normál esetben az ügyfél és a 
szolgáltató számára is kölcsönösen előnyössé tevő jellemzőit.

A fenti magyar változtatási lehetőségek közül azt kerestük, amely a 
piac szolgáltatói és/vagy megrendelői oldalának bevonásával elérhető le-
het. Célunk volt, hogy politikai ciklusokon átívelő és attól független lépést 
tegyünk. 

Ennek érdekében a „Transparense” projekt (www.transparense.eu) a 
modell iránti bizalom és a piac tisztaságának, átláthatóságának helyreál-
lítását tűzte ki célul, melynek kulcseleme, hogy elkészítettük az Európai 
EPC Etikai Kódexet, és ennek terjesztését, népszerűsítését végezzük.

3   http://ec.europa.eu/energy/en/topics/energy-effi ciency
4   http://iet.jrc.ec.europa.eu/energyeffi ciency/tags/esco

Továbbá a „Transparense” a szolgáltatói oldalnak nemzetközi know-
how-t ad át, tréningeket és workshopokat szervez, majd összefoglalja 
ezek tapasztalatait. Ezen felül online elérhetővé teszi a releváns informá-
ciókat, pl. a tréningek anyagait, az európai EPC piacok alapadatait stb. 
Európa vezető EPC szakembereinek közreműködésével tesztprojekteket 
valósítunk meg a 20 résztvevő országban. A projekt 2013 és 2015 között 
folyik.

Az Európai EPC Etikai Kódex
A bizalom visszaszerzésének vagy kialakításának kulcseleme az EPC 
Etikai Kódex, mely az európai EPC projektek tisztességes előkészíté-
séhez és kivitelezéséhez szükséges alapértékeket és elveket határozza 
meg. Az EPC Etikai Kódex az európai, így a magyar működő EPC szol-
gáltatókkal, megrendelőkkel és az európai ESCO egyesületekkel szoros 
együttműködésben került kidolgozásra. A munkában az ESCO-k jelentős 
szerepet vállaltak, tapasztalataikat felhasználtuk és olyan gyakorlati do-
kumentumot állítottunk össze, melyet a cégek a mindennapjaikban maxi-
málisan el tudnak fogadni és alkalmazni.

„Amit a Kódexben összefoglaltunk, az gyakorlatilag az EPC üzlet eti-
kai normája. Egy ideális világban ezeket nem kéne leírni, aláírni” – fogal-
mazott az egyik interjúalany.

Tehát, létrejött egy közös európai EPC minőségi iránymutatás. Ha 
az ESCO-k jelentős része aláírja az Etikai Kódexet, és az EPC projektek 
végrehajtása során tartja magát az abban foglalt alapelvekhez, az EPC 
piacok átláthatósága és megbízhatósága egyértelműen javulni fog.

Az Etikai Kódex alapértékeket és alapelveket fogalmaz meg, melyek 
a következők.

Az alapértékek között található a „hatékonyság” az energiamegtakarí-
tásban, a gazdaságosságban, a fenntarthatóságban; „szakszerűség”, 
azaz hozzáértés, magas minőségű szolgáltatás, egészségügyi és bizton-
sági megfontolások, szakmai hírnév, megbízhatóság, felelősség, tisztelet, 
odafi gyelés, tárgyilagosság. Végül „átláthatóság”, azaz integritás, nyitott-
ság, hosszú távú szemléletmód, minden fázis átláthatósága, a projekt 
minden lépésének és pénzügyi megoldásának átláthatósága, egyértel-
mű, rendszeres és őszinte kommunikáció.

Majd ezekhez kapcsolódóan, részletesen kifejtett alapelveket is lefek-
tet az EPC Etikai Kódex:

1.  Az EPC szolgáltató költséghatékony megtakarításokat nyújt
2.  Az EPC szolgáltató vállalja a teljesítési kockázatokat
3.  A megtakarítást az EPC szolgáltató garantálja, M&V protokoll 

alapján
4.  Az EPC szolgáltató támogatja a hosszú távú energiagazdálkodást
5.  Az EPC szolgáltató és a megrendelő között a kapcsolat hosszú 

távú, tisztességes és átlátható
6.  Az EPC projekt minden lépése a törvény és tisztesség jegyében 

történik
7.  Az EPC szolgáltató támogatja a Megrendelőt a projekt fi nanszíro-

zásában
8.  Az EPC szolgáltató az EPC projekt megvalósításához megfelelő-

en képzett szakembereket biztosít
9.  Az EPC szolgáltató magas minőséget biztosít, és elvárható gon-

dossággal jár el az EPC projekt megvalósításának minden lépé-
sénél

A fenti elvek részletesen megtalálhatóak a honlapon: http://www.
transparense.eu/hu/etikai-kodex/nemzeti-etikai-kodex 

A Transparense projekt hosszútávú célja, hogy a megrendelők telje-
sen elégedettek legyenek az ESCO szolgáltatásokkal, így kihasználják 
ezt a költséghatékony eszközt. Különösen hasznos az EPC szolgáltatás, 
ha az adott intézménynek nincsenek meg a műszaki, emberi vagy pénz-
ügyi erőforrásai a létesítményének energetikai felújításához. Ugyanak-
kor elengedhetetlen, hogy a hosszútávú ESCO szerződéseket úgy írják 
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alá, hogy tisztában legyenek annak pontos jelentésével, elvárhassák az 
ESCO partnertől a projekt megfelelő műszaki és pénzügyi levezetését, 
elvárhassák az adatok megbízható kezelését, annak megismerési lehe-
tőségét, és közben cserébe ők is megbízható ügyfélként viselkedjenek. 
Amennyiben ez a partnerség és bizalom nem áll fenn, a projekt akár 
pénzügyi kockázatot is jelenthet!

Az Európai EPC Etikai Kódexet hivatalosan 2014. augusztus 28-án 
mutatták be Brüsszelben. Ekkor kezdődhettek meg a csatlakozások. El-
mondhatjuk, hogy Magyarországon nagy érdeklődés övezte ezt a közö-
sen kidolgozott partnerségi nyilatkozatot, mert 2014 novemberére a Ma-
gyarországon működő 6-7 ESCO cég közül, 5 már aláírta a Kódexet5, így 
elkötelezték magukat – többek között – a tisztességes partneri kapcsola-
tok és a tiszta, átlátható piac kialakítása és fejlesztése mellett. 

Tesztelés
Európai EPC Etikai Kódexet már most több európai mintaprojektben tesz-
telik és értékelik.

Magyarországon a tesztelés az Energy Hungary egyik projektjében 
történik, ahol az EPC Kódex a szerződés mellékleteként kerül aláírásra. 
Mivel a tesztelés még nagyon korai fázisban van, az értékelés később 
várható.

A projekt egyes partnereinek tapasztalatai azonban már elérhetőek.
Hollandiában a Van Dorp Installaties vállalat energiatakarékossági 

szerződést kötött Zutphen önkormányzatával a Hanzehal felújítási mun-
kálataira. Az épület az ország egyik legnagyobb sportcsarnoka. A felújítás 
a felek – azaz az épület tulajdonosa, az épület menedzsere és a Van Dorp 
Installaties – kölcsönös bizalmára épülő, átlátható, intenzív együttműkö-
désnek köszönhetően valósul meg. A szolgáltató intézi az energia-takaré-
kos megoldások kivitelezését, és tíz évig gondoskodik a karbantartásról 
is. Az energiatakarékos intézkedési csomag 50%-kal csökkenti a gázfo-
gyasztást és 40%-kal az áramfogyasztást. Videó a Hanzehal felújításáról 
(holland nyelven): http://youtu.be/-FaR7mIwgBc

Görögország Nyugat-Macedónia részén két épületben vezetnek 
be energiatakarékossági intézkedéseket. Az egyik a Nyugat-Macedóni-
ai Prefektúra központi épülete Kozani városában, a másik egy kórház 
Ptolemaisban. A projekt keretében megvalósíthatósági tanulmány készül, 
melynek keretében meghatározzák az energiafogyasztási alapszintet 
(baseline), új technológia kerül beszerelésre, és a személyzet számára 
képzést szerveznek az új berendezések használatáról.

A spanyolországi Mora városa energiahatékony intézkedésekkel és 
hatékonyabb karbantartói szolgálattal korszerűsíti a köztéri világítást. 
A becslések szerint a megtakarításnak köszönhetően 70%-kal csökken 
majd az éves fogyasztás. A technológiai fejlesztést, a karbantartást és 
egyéb kapcsolódó szolgáltatásokat egy EPC szolgáltató vállalat végzi és 
az Etikai Kódex alkalmazását teszteli. Az energiahatékonysági intézkedé-
sek között szerepel, hogy 3200 világítótestet hatékonyabbra cserélnek. 
A jelenlegi izzók 75%-át LED-re cserélik. 

A bizalom és átláthatóság további erősítése
A magyar EPC szolgáltatóknak már kétszer tudtunk teret biztosítani, hogy 
megvitassák a piac erősítésének lehetőségeit, és az EPC Etikai Kódex 
felhasználásának lehetőségeit. Azt megállapítottuk, hogy Magyarorszá-
gon a csatlakozási rendszert és a Kódex betartásának ellenőrzését majd 
szigorítani érdemes, azért, hogy értéke legyen a Kódexnek. Jelenleg a 
csatlakozás teljesen önkéntes és bárki lehet aláíró, ha már van tapasz-
talata sikeres EPC projekt kivitelezésében. A Kódex kezelőjének viszont 
még nincs se kapacitása, se mandátuma a csatlakozó cégek kezdeti vagy 
akár rendszeres ellenőrzésére. Ennek kialakítása a jövő feladata.

További piaci erősítés várható, ha a magyar cégek egy félhivatalos 
vagy hivatalos szövetséget vagy más formátumú érdekvédelmi és kép-

5
 http://www.transparense.eu/hu/etikai-kodex/alairo-cegek-listaja

viseleti szervezetet alakítanának ki. Erre a megkérdezett 5-6 ESCO nyi-
tottnak bizonyult. A Transparense projekt a szövetség létrehozásának a 
fórumát tudja biztosítani, például további workshopok keretében, de hosz-
szútávon egyértelműen a szolgáltatók tudnak fenntartani egy ilyen szer-
veződést. Úgy tűnik, hogy a jelenlegi piacon az együttműködési igény 
nagyobb, mint a konkurencia problémája.

Végül, szem előtt kell tartani, hogy a bizalomhiányon kívül azonban 
sok más akadályt is le kéne küzdeni, például a korrupciót, az előre kiosz-
tott pályázatokat, a hitelképességi problémákat, a bankok érdektelensé-
gét, és a törvényalkotás kiszámíthatatlanságát, majd a fentiekből is adódó 
rövidtávú gondolkodást.

Köszönetnyilvánítás és felelősségi nyilatkozat
Köszönjük a magyar ESCO piac szakembereinek, a cégek vezetőinek, 
banki szakembereknek és ESCO facilitátoroknak a projekt munkájában, 
a kutatások során és a Kódex kialakítása során nyújtott önzetlen és idő-
igényes segítségét!

A bemutatott kutatások és szakmai anyagok a Transparense, azaz 
az „Átláthatóság növelése a harmadikfeles fi nanszírozásban” elnevezésű 
projekt keretében készült, melyhez a társfi nanszírozást az EU Intelligens 
Energia Európa programja biztosítja. Ezen cikk tartalmáért a kizárólagos 
felelősség a szerzőket terheli, nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió 
véleményét. Sem az EASME, sem az Európai Bizottság nem felelős az 
abban foglalt információk bármilyen jellegű felhasználásáért.
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Az oldószerek termikus oxidációjával elérhető megtakarítások1
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Lengyel Vivien  
energetikai mérnök hallgató; lngylvvn@gmail.com 

Élelmiszerek és állateledelek számára készülő konzervdobozok 
gyártásához alapanyagként ónozott acéllemezt használunk, aminek 
mindkét felületét általában lakkréteggel kell fedni. A lakkok beszá-
rítása alagútkemencében 200 °C hőmérséklet közelében történik. 
Az elpárolgó szerves oldószergőzök ezen a hőfokon még nem bom-
lanak le, ezért azokat tovább kell hevíteni. A kemencetérből elszí-
vott, oldószerrel dúsult levegőt égési levegőként földgáztüzelésű 
égőblokkba vezetjük. Itt, 720-750 °C hőmérsékleten történik a termi-
kus oxidáció. Az égőblokkból a kemence hőigényének kielégítése 
után is nagy mennyiségű hulladékhő távozik a 450-500 °C hőmér-
sékletű füstgázzal.1

*
We use tinned steel plate as raw material to produce cans for hu-
man and pet food which is usually coated with lacquered fi lm on 
both sides. The lacquers drying around on 200 °C in the drying oven 
but the organic solvent which evaporates has not been dissolved at 
this temperature, so it must be heated. The extracted air from the 
oven chamber which enriched with organic solvent vapour is trans-
ferred to the gas burner as combustion air then occurs the thermal 
oxidations on the stabilized temperature around 720-750 °C. After 
this hot, cleaned air provides the heat energy for the drying oven. 
There are huge amount of waste heat are escaping through the 
chimney as fl ue gas on 450-500 °C temperature.

* * *

Az alábbiakban, − más hulladékhő-hasznosítási megoldási módok ered-
ményeinek megemlítése mellett −

● bemutatjuk az egyik szárítókemence energiahatékonyságát nö-
velő műszaki fejlesztést, majd

● ismertetjük a lakkgőzök termikus oxidációját biztosító berendezés 
cseréjével elért eredményeket. 

Lakkozott acéllemezek szárítási technológiája
A 0,14-0,28 mm vastag ónozott acéllemezek tekercsekben érkeznek a 
gyárba. Itt kerül sor a gyártáshoz szükséges méretű acéltáblák leszabá-
sára, raklapon lemezrakatok kialakítására. A lakkozógépben a rakatból 
egyenként beadagolt lemeztáblákra gumihenger viszi fel a kívánt lakkré-
teget, majd hevederek szállítják a lakkozott táblát az alagútkemencéig. 
Az 1. ábra szerinti elrendezésben a szárítókemence bemeneti oldalán 
végtelenített láncra szerelt pálcák fordítják a lakkozott táblát függőleges 
helyzethez közeli pozícióba, és támasztják meg a szállítás során. A pál-
cák dőlésszöge, párhuzamos elhelyezkedése, a közöttük lévő távolság 
valamint a kemence belső légterelői biztosítják az kemencetérben az 
egyenletes levegőáramlást, az oldószergőzök eltávozását.

A 30 m hosszú, átmenő rendszerű alagútkemence belső tere 2 
szárító- és egy hűtőzónára van osztva. Elrendezését a 2. ábra mutatja. 
A szárító zónák hőmérséklete külön-külön szabályozható, a hűtőzóná-
ban a környezeti levegő keringetésével történik a lakkozott lemeztáblák 
hőmérsékletének csökkentése. A kemence kimeneti oldalán a pálcák a 

1 A szerzőknek a KLENEN ‘15 konferencián, (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

lakkozott lemeztáblát ráfordítatják a vízszintes elhordó szalagra, majd a 
rakományképzőben raklapra halmozzák.

 A lakkozott acéllemezek szárításához a hőt a szárító zónákba me-
leg levegővel fújják. A nedves lakkrétegből felszabaduló, a belső tér le-
vegőjével keveredő oldószergőzöket elszívják, majd a fentebb említett 
égőblokkba vezetik. Az elszívás állandó térfogatárammal történik. Ez 
biztosítja, hogy a kemencetérben a lakkgőz koncentrációt a legnagyobb 
oldószertartalmú lakkok alkalmazása esetén is a biztonsági határ alatt 
maradjon. A lakkozott lemezek 15-20 perc alatt haladnak át a kemencén. 
Az alagútkemence szállítási sebessége a lakkozógéppel szinkronban 
változtatható.

A lakkgőzök termikus oxidációját a 3. ábrán látható TNV égőblokk 
valósítja meg. Az oldószergőzöket tartalmazó elszívott levegő (4) a külső 
és belső köpeny között áthaladva, felmelegedve jut az égőig (2). A föld-
gáz (1) és a szerves oldószer tüzelőanyagként szolgál az égéshez, az el-
szívott levegő pedig égési levegőként biztosítja a nagy légfeleslegű (15-
16 tf% O2) üzemet. Az égőtérben (3) 720-750°C hőmérsékleten történik a 
szerves oldószermaradványok bomlása és tiszta forró levegő távozik (5) 
további felhasználásra (VOC < 20 mg C/Nm3, NOx < 100 mg/Nm3, CO < 100 
mg/Nm3). A távozó forró levegő hője a hőelosztó kamrán keresztül haladva 
egyrészt a szárító zónákban a 180-200°C hőmérséklet tartására, a pálcák 
70 °C hőmérsékletre való előmelegítésére hasznosul, másrészt a friss 
levegő felmelegítésére és a hőveszteségek pótlására fordítódik. A nem 

1. ábra. Lakkozó kemence végtelenített pálcás szállító-
rendszerének bemeneti oldala.

1: lakkozógép, 2: alagútkemence, 3: pálcák

2. ábra. A szárító alagútkemence
1: bemenet, 2: szárító zónák, 3: hűtő zóna, 4: égőblokk, 

5: csőköteges hőcserélő 
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hasznosuló hő a füstgázzal a kéményen át a szabadba távozik. Az égési 
levegő beszívása a csarnok légteréből történik, emiatt a csarnokban a 
levegőt friss levegővel kell pótolni.

Füstgáz-hőhasznosítási megoldások

Rekuperáció
Az eredeti konstrukció tartalmaz egy beépített csőköteges hőcserélőt, 
ami az égőblokkból távozó tisztított levegővel felmelegíti a kemencetér-
ből elszívott levegő-oldószergőz keveréket, így csökkentve a földgázfo-
gyasztást. Az oldószer elégetésével nyert hő egy része a kemence fűté-
sére fordítódik. A rekuperáció mellett a kéményen át távozó 3000-4000 
Nm3/h térfogatáramú füstgáz hőmérséklete magas, 420-500 °C hőmér-
sékletű marad.

Meleg víz előállítás fűtésre és abszorpciós hűtő számára
Az Energiagazdálkodás szakfolyóiratban (53. évfolyam 2012. 2. szám) 
már korábban ismertettem egy lehetséges megoldást Szárítókemencék 
füstgáz-hőjének hasznosítása hűtésre címmel. Akkor három szárítóke-
mence együttes üzemét vizsgáltam azzal a célkitűzéssel, hogy a vissza-
nyert hőt egész évben felhasználjuk. Mivel a nyári időszak a főszezon a 
szárítókemencék üzemeltetésében, így a rendelkezésre álló legnagyobb 
hasznosítható hőteljesítmény ekkor vehető ki. A csekély mennyiségű 
használati melegvíz előállítása mellett kínálkozik a lehetőség, hogy az 
előállított meleg vizet abszorpciós hűtő meghajtására használjuk, ezzel 
fedezhetjük a gyártócsarnok és a technológia hűtési igényét.

A csarnok méretezési hűtési energia igénye az MSZ 04 140 4:1978 
szabvány alapján 800 kW. Ennek kiszolgálására a 738 kW hűtési tel-
jesítményű abszorpciós hűtőt választottam, a rendelkezésre álló ipari 
folyadékhűtők csúcsidőszakban való kiegészítő üzemével számolva. Az 
abszorpciós hűtő fűtési teljesítményigénye 1058 kW, fűtővíz igény 29 l/s, 
95/86 °C névleges előremenő és visszatérő vízhőmérséklet mellett. Az 
abszorpciós hűtőhöz 1821 kW teljesítményű ellenáramú, nyitott hűtőto-
rony telepítését terveztem.

A három darab csőköteges ellenáramú füstgáz-hőhasznosító együt-
tesen 37,9 kg/s tömegáramú, 1437 kW hőteljesítményű fűtővizet szolgál-
tatna, ami elegendő lenne az abszorpciós hűtő hőigényének fedezésére. 

A hűtés és fűtés hidraulikusan 4 vezetékes rendszerben épülne ki, 
a hűtővízkör 7/12,5 °C névleges hőmérsékletű, a fűtési vízkör 95/86 °C 
névleges hőfoklépcsővel. A légbefúvókba elkülönített víz/levegő hőcse-
rélők lennének beépítve a fűtésre és a hűtésre. A technológiai hűtési 
igény kiszolgálásához a meglévő hűtővíztartályban lenne elhelyezhető a 
hőcserélő csőtekercse, a jelenlegi kompresszoros hűtéshez hasonlóan.

Számításaim szerint éves szinten több mint 3200 GJ/a közvetlen 
földgáz megtakarítás érhető el a földgáz üzemű fekete- és infrasugárzó 

fűtőtestek, meleg vizes kazánok és használati meleg víz tárolók kivál-
tásával, ez az éves földgázfelhasználás 7%-a. Az ipari hűtők kiváltása 
éves szinten 80 MWh/a feletti villamos energia megtakarítást jelentene. 
A közvetlen energiahordozók megtakarításán túl megoldódna a csarnok 
nyári hűtése is, ezzel a földgázfelhasználás hatékonyságát 30%-kal tud-
nánk növelni.

Mikroturbina hajtása vízgőz és szerves közeg alkalmazásával 
[1]
Cégünkkel együttműködve Lengyel Vivien BME hallgató készített tanul-
mányt a hagyományos vízgőz és szerves Rankine-körfolyamat alkal-
mazhatóságának vizsgálatára. A modellekhez először egy kéményre 
vizsgálta meg a turbina teljesítményét, majd pedig a három kémény kü-
lönböző kapcsolásaival végzett számításokat a legnagyobb kinyerhető 
villamos teljesítmény elérése érdekében.  A számításokat a Cycle Tempo 
nevű grafi kus szimulációs programmal végezte el, az eredményeket az 
1. táblázat tartalmazza.

A szerves Rankine körfolyamat (ORC) vizsgálata során a füstgáz hő-
mérséklete túl magasnak bizonyult, így a füstgáz 350 °C hőmérsékletre 
hűtésével készült modell ammónia, és 300 °C hőmérsékletre hűtésével 
R245fa munkaközegek esetén. Ammónia közeggel vizsgálva a hatásfok 
16,7%, míg R245fa estén pedig 18,44% a vízhevítőbe belépő munkakö-
zeg előmelegítését szolgáló regenerátor beépítésével. Szerves Rankine-
körfolyamat esetén a kémények összekapcsolása nem megoldható, így 
a három kéményre egy-egy külön rendszert lehetne felépíteni, ez gazda-
sági szempontból indokolatlan lenne, emiatt ez a megoldás nem javasolt.

Hagyományos víz/gőz Rankine-körfolyamat esetén egy kéményre 
elvégezve a számításokat 502 °C hőmérsékletű füstgázzal a hatásfok 
17,72%. A három füstgázkémény soros, párhuzamos vagy vegyes kap-
csolása egy primer és egy szekunder kör kialakításával nem valósítható 
meg, mert a vízhevítőből kilépő közeg hőmérséklete nem csökken elég-
gé, így a víz nem kerül telített állapotba, nem szivattyúzható. Megoldást 
jelenthet, ha a három kémény füstgázát együttesen vezetjük rá egy kö-
zös hőhasznosító kazánra, melyen 1,2 MW hőteljesítménnyel egy kb. 
200 kW teljesítményű mikroturbina működtethető. A vízhevítőből távozó 
füstgáz további felhasználásával egy 392 kW hőteljesítményű 110/70 °C 
hőmérsékletű meleg vizes fűtési rendszer valósítható meg. A körfolyamat 
bruttó hatásfoka 39,5%. Műszaki szempontból ez a füstgáz-hőhasznosí-
tás jó megoldást jelenthetne, de rendkívül nagy beruházást igényelne, 
magas üzemeltetési költségek mellett.

Energiahatékonyság növelése a termikus oxidáció 
korszerűsítésével [2]
Az előzőleg ismertetett energiahatékonyságot növelő megoldások kö-
zös jellemzője, hogy jelentős beruházást igényelnek, de ezek a gyártás 
mennyiségét és minőségét közvetlenül nem befolyásolják. A vevői igé-
nyek kiszolgálása, a termelékenység növelése, a technológia változtatá-
sa, vagy a belső és külső kötelező érvényű előírásoknak való megfelelés 

3. ábra. A TNV égőblokk kialakítása
1: földgáz bevezetés, 2: égőfej, 3: égőtér, 4: oldószergőz-levegő 

keverék, 5: tisztított forró levegő

1. táblázat. Rankine-körfolyamat illesztése egy füstgázkéményre

Közeg Víz/gőz Ammónia R245fa

Füstgáz hőmérséklet 502 °C 350 °C 300 °C

Dobnyomás 30 bar 40 bar 30 bar

Kondenzátornyomás 1 bar 8 bar 3 bar

Turbina kiadott teljesítménye 50,79 kW 48,44 kW 41,02 kW

A füstgáz átadott hőteljesítménye 286,63 kW 289,73 kW 222,41 kW

Turbina hatásfoka 17,72% 16,70% 18,44%
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természetesen jóval magasabb prioritást élvez a döntések meghozata-
lakor.

Egy, a termelékenység javítása érdekében elindított projekt során az 
acéltáblák méretét megnöveltük, ehhez a szükséges gépeket is átalakí-
tottuk. A megnövekedett lakkozott felület és az új, magasabb oldószer-
tartamú lakkok használhatóságának igénye miatt növelni kellett a lakk-
gőzök termikus oxidációját biztosító égőblokk kapacitását is. A műszaki 
megvalósítás tervezésekor lehetőség nyílt a meglévő berendezésünket 
a mai legkorszerűbb konstrukcióra cserélni.

A korszerűsítés során az égőblokk és a csőköteges hőcserélő, a tel-
jes hőelosztó és hőkeverő rendszer, valamint a villamos vezérlőszekré-
nyek lebontásra kerültek. Az új rendszert (HighEcon TNV) a németorszá-
gi KBA GmbH. tervezte és gyártotta, a telepítést külső vállalkozásokkal 
együtt, a tervező cég vezetésével magunk végeztük.

Energiahatékonyság növelését megvalósító 
megoldások

1. Hőcserélővel egybeépített égőblokk
A 3. ábrán látható TNV égőblokk és az utána kapcsolt csőköteges hő-
cserélő kiváltására egy ellenáramú hőcserélővel egybeépített kompakt 
megoldást alkalmaztak (ECO TNV), ennek felépítését a 4. ábra mutatja.

A magasabb oldószertartalom miatt, a veszélyes koncentráció elke-
rülése érdekében nagyobb levegőáramlást kell biztosítani a kemencetér-
ben, így a légtisztítást végző égőblokk kapacitását jelentősen meg kellett 
növelni. A kemencetérből az oldószergőzzel kevert levegőt a felújítást 
követően változó térfogatárammal vezetjük az égőblokkba (4), ami a hő-
cserélőn (7) át jut az égőtér (3) belső és külső köpenye között a földgáz 
üzemű égőfejhez (2). A nagyteljesítményű hőcserélő mindenkori optimá-
lis üzemét a vezérelt belső megkerülő vezeték (6) és a frekvenciaváltóval 
hajtott, változó fordulatszámú elszívó ventilátor biztosítja.

2. Másodlagos hőcserélő beépítése
Az átépített szárítókemence elvi felépítését az 5. ábra mutatja. Az égő-
blokkból (2) távozó tisztított forró levegő hőelosztó kamrán (3) keresztül 
kiszolgálja a szárító zónák hőigényét, a felesleg pedig az eredeti felépí-
tés szerint a kéményen a füstgázzal távozik.

A korszerűsítés során a hőelosztó kamra és a kémény (5) közé beépí-
tésre került egy második hőcserélő (4), ami a kemencetérbe jutó friss le-
vegőt előmelegíti. Az alagútkemence elején és a lakkozó hengerek teréből 

változtatható fordulatszámú elszívó ventilátorok (V1) szívják el a levegőt, 
és juttatják a hőcserélőbe, ahol az felmelegedve a szárítózónák hő-keverő 
egységeibe (6, 7) jut. Így biztosított egyrészt a lakkozó hengerek környe-
zetében az expozíció alacsonyan szinten tartása, másrészt a kemencébe 
a környezeti levegőnél jóval melegebb friss levegő bejuttatása. A hőcseré-
lővel párhuzamosan kapcsolt vezérelt megkerülő ággal és a frekvenciavál-
tós ventillátorhajtással folyamatos optimális üzemállapot valósítható meg.

 
3. Térfogatáram változtatás frekvenciaváltós hajtással
Az eredeti szárítókemence a maximális oldószer koncentráció bizton-
ságos szinten tartásához szükséges légmennyiség áramoltatására lett 
méretezve, ezzel összhangban állandó, maximális térfogatárammal üze-
melt. Az égőblokk ezt a légtömeget lakkozott lemezek nélkül is (pl. a ke-
mence felfűtésekor, hengerek mosásakor, átálláskor, rövid karbantartás 
alatt) 720-750 °C hőmérsékletre hevítette és jórészét füstgázként a sza-
badba engedte. Az átalakítás óta a ventillátorok frekvenciaváltós vezér-
léssel rendelkeznek, így fordulatszámuk változtatásával mindig optimális 
térfogatáram biztosítható az üzemmód és a terhelés függvényében.

4. Készenléti üzem (standby)
Az átépítés során a kemence vezérlése korszerűsítve lett. Vezérlő szoft-
vere a működtetés mellett gondoskodik a teljes rendszer energiahaté-
konyságának maximalizálásáról a változó üzemi feltételek mellett is.

A szárítókemence földgáz fogyasztása magas oldószer koncentrá-
ció esetén, azaz szárítás alatt csökken, mert az égőtérben a szerves 
oldószermaradványok elégetésével többlet hő szabadul fel. Kevesebb 
oldószergőz esetén több földgáz eltüzelésével tartható a beállított hő-
mérséklet az égőtérben, így részleges terhelés mellett, vagy szárítás 
nélkül a földgázfogyasztás nő.

Az új vezérlés ezért a lakkozott lemezek beadagolásának leállítása 
után csökkenti a légtömegek áramát, majd a kemence kiürítése után au-
tomatikusan készenléti üzembe kapcsol, minimalizálja a térfogatáramo-
kat és csökkenti az égőtér beállított hőmérsékletét. A gyártó ezt a szoft-
veres algoritmust szabadalmi oltalommal védi.

Eredmények a szárítókemence korszerűsítése után
A gyártó az energiahatékonyság méréséhez az oldószerek termikus 
oxidációt biztosító égőblokk nélküli, közvetlen blokkégőkkel fűtött szárí-
tókemence földgáz fogyasztását tekinti bázisértéknek. Az összehasonlí-

4. ábra. Az ECO-TNV égőblokk kialakítása (forrás: KBA-MetalPrint)
1: földgáz bevezetés, 2: égőfej, 3: égőtér, 4: oldószergőz-levegő 

keverék, 5: tisztított forró levegő, 6: hőcserélő sönt vezeték, 
7: csőköteges hőcserélő

5. ábra. HighEcon-TNV szárító alagútkemence felépítése 
(forrás: KBA-MetalPrint)

1: földgáz, 2: ECO-TNV égőblokk, 3: hőelosztó kamra, 4: friss levegő hőcserélő, 
5: távozó füstgáz, 6-8: hő-keverő egységek, 

9: elszívó kürtő, V1: friss levegő ventilátor, V2: oldószeres levegő elszívó ventilá-
tor, V3-V5: fűtő ventillátorok, V6: elszívó ventilátor
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tásokhoz alkalmazott modell 5200 h/a éves üzemórával számol, ennek 
2%-a felmelegítésre, 17%-a készenléti üzemre, és 81%-a szárításra 
fordítódik. A gyártás során többféle lakk felhasználásával kell számol-
ni, ezért a modellhez 50%-ban 90 kg/h, 30%-ban 30 kg/h és 15%-ban 
61 kg/h oldószer tömeg elégetését vették alapul. A 6. ábra alapján egyér-
telműen látható, hogy a jellemzően 30- 60 kg/h oldószerterhelés közötti 
tartományban szignifi káns energia megtakarítás érhető el az oldószergő-
zök termikus oxidációja során, így a környezetvédelmi előírások betartá-
sa mellett a gyártás energiaigénye is csökken.

 A gyártó által közölt adatok mellett saját energiagazdálkodásunk ré-
szére folyamatos adatgyűjtést tervezünk megvalósítani, ehhez a földgáz 
fogyasztását egy Elster EK260 típusú korrektor rögzíti további felhaszná-
lásra. A fogyasztási adatok mellett később rögzítésre kerül majd a terhelés 
nélküli és terheléses üzemóra, a lakkozó gyártási sebessége, a lakkozott 
táblák száma, a lakk típusa,és az oldószer tömege is. A rendszer kiépíté-
séig kézi adatrögzítéssel végezzük el az összehasonlításokat, a 7. ábra 
példaként a felújított szárítókemence egy hetes mérési eredményeit mu-
tatja az átépítés előtti állapothoz képest. A kevés adatpont ellenére is egy-
értelmű földgáz megtakarítás látszik, ami átlagosan 25,6 Nm3/h.

Tudatos gyártástervezés és az energiahatékonyság 
kapcsolata
A szárítókemence működésből adódóan legkedvezőbb energiafelhasz-
nálás akkor érhető el, ha kemence folyamatos terhelés mellett, nagy ol-
dószertartalmú lakk beszárítását látja el. Az optimum megkereséséhez a 
földgáz fogyasztás mellett fi gyelembe kell venni a változó fordulatszámú 

ventillátorok villamos energia szükségletét, a három műszakos mun-
karend által biztosított felfűtések számának csökkentését és az ehhez 
szükséges költségnövekedés viszonyát. A termelésszervezésnél termé-
kenként meg kell határozni, hogy a három szárítókemence közül melyi-
ken gazdaságosabb a szárítás.

A három szárítókemence közül kettő állandó tömegáramú rendszerrel 
működik, melyek készenléti üzemben akár 30-50 Nm3/h többletfogyasz-
tást okoznak. Célszerű tehát ezeket lehetőség szerint nagy darabszámú 
folyamatos gyártásra használni, kevés átállással, míg az átalakított szárí-
tókemence látná el a kisebb volumenű gyártmányok, vagy a több henger-
mosás miatt szakaszosabb üzemmel gyártható termékeket. 

Az energiahatékonyságot célzó beruházások a döntés-
hozók szemszögéből
Egy termelő vállalat esetében a beruházások elsősorban a termelékeny-
séget, a versenyképességet és a piaci pozíciót közvetlenül pozitívan be-
folyásoló célok megvalósítása érdekében történnek. Ezeken felül termé-
szetesen a közvetett, a termelés hátterét biztosító, a termékfejlesztést, 
gyártási feltételeket és a minőséget befolyásoló beruházások is elkerül-
hetetlenek. Tapasztalatom szerint az energiahatékonyságot megvalósító 
beruházások csak akkor valósulnak meg következetesen, ha a vállalat 
felső vezetése elkötelezett és a gazdasági megfontolásokon túl is nyitott 
és érzékeny az energia tudatos felhasználásával kapcsolatban.

Vállalatunknál megvizsgáltam, hogy az energiaköltség csökkentése 
milyen nagyságrendben befolyásolja a fő termékünk gyártási önköltségét, 
mennyire szolgálhat ez érvként a beruházások pozitív elbírálása során.

Az alapanyag nélküli termék önköltség  10,5%-a az energiára fordí-
tott költség, míg  89,5%-a pedig a gyártáshoz kapcsolódó minden más 
költség. Ha 10% energia megtakarítással számolunk éves szinten, akkor 
az energia költséghányada 9,6%-ra csökken, az alapanyag nélküli ter-
mék önköltség összességében 1,05%-kal csökken.

Mivel a konzervdobozok előállítása során meghatározó költség az 
acéllemez ára, így az alapanyaggal együtt számolt termék önköltség 
2,8%-a energia költség, 23,6%-a gyártási költség és 73,7%-a az alap-
anyag költség hányada. Az előbbi 10%-os energia megtakarítással 
számolva a termék önköltsége mindössze 0,28%-kal mérséklődik. Ez a 
megtakarítás a versenypozíciót jelentősen nem befolyásolja, jóval na-
gyobb hatással lehet az önköltségcsökkentésre az alapanyag beszerzés 
során elért árcsökkenés vagy a gyártás egyéb költségeinek (munkabér, 
raktárbérlés, lízing díjak, karbantartási költséget stb.) redukálása.

Munkám során rendszeresen kell energia megtakarítást célzó akció-
terveket kidolgozni, felső vezetőknek prezentációkat tartani az elért ener-
gia megtakarításról, a terveinkről, de valós anyagi forrásokhoz általában 
nem jutunk. Véleményem szerint ennek a legfőbb oka, hogy a menedzs-
ment hierarchiájában nincs integrálódva az energiatudatosság, általában 
a döntések meghozatalakor ez nem is olyan paraméter, amit fi gyelembe 
vesznek. Mint alulról folyton kezdeményező energetikust, bizakodással 
tölt el, hogy cégünk európai vezetőségének átszervezése során létre-
hozták az energiamenedzsmentet felügyelő osztályt, így remélhetőleg 
hamarosan a cégpolitika is megfogalmazza az energiahatékonyságra 
való kiemelt fi gyelmet, és direktívák határozzák majd meg az elvárásokat 
minden regionális menedzsment részleg számára.

Irodalom
[1] Lengyel V.: Szárítókemence hulladékhőjének hasznosítása villa-

mos energia előállításra. Szakdolgozat, BME Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék, 2014.

[2] KBA-MetalPrint GmbH: “Metal Decorating - Drying,” [Online]. Avail-
able: http://www.kba-metalprint.com/en/metal-decorating/drying/ 
[Accessed 12 02 2015].

6. ábra. A HighEcon TNV és a közvetlen fűtésű blokkégős szárító-
kemence földgáz fogyasztása az oldószerterhelés függvényében 

(forrás: KBA MetalPrint)

7. ábra. A mért tényleges földgázfogyasztás és az elégetett 
oldószermennyiség kapcsolata
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K L E N E N

Villamosenergia-visszatáplálás a BKV Zrt. Metró 
áramellátási rendszereiben1

Zentai László  
villamosmérnök, zentail@bkv.hu 

A villamos vontatású vasúti közlekedésben már a múlt század 
második felében találhatunk példákat az üzem közben keletkező 
energiaveszteségek hasznosítására, ezáltal a járművek energiaha-
tékonyságának növelésére. A műszaki megoldások sokfélesége 
mellett alapvetően két módszer vált elterjedté a járművek féküzeme 
során keletkező mechanikai-, vagy villamos energia hasznosításá-
ra. Az egyik a keletkezett veszteségenergiát mechanikusan – lendítő 
tömegben, közismert nevén lendkerékben – tárolta, a másik mód-
szer a hajtómotorok generátoros üzemmódjában keletkező villamos 
energiát a vontatási hálózatba visszatáplálva igyekezett hasznosí-
tani. Mindkét megoldás fejlettebb változatai ma is alkalmazásban 
vannak, s az energiahatékonyság terén jelentős eredményeket 
produkálnak. A harmadik módszer az energiatárolás, mely annyi-
ban különbözik az előző kettőtől, hogy hosszabb időintervallumban 
képes tárolni a veszteségenergiát, majd a szükséges és optimális 
időpontban történhet annak felhasználása. Ez utóbbi megoldás 
„gyenge” pontjait a tároló eszközök minősége és hatásfoka jelenti.
A cikk a BKV Zrt.-ben alkalmazott megoldásokat és tapasztalatait 
ismerteti.1

*
In railway electrifi cation there were examples of efforts to 
utilize energy losses in service already in the second half of 
the last century, improving the energy effi ciency of vehicles. 
Among the diversity of technical solutions, two methods have 
become widely used to utilize mechanical energy or electricity 
generated in braking operation. One method stored the gen-
erated energy in a fl ywheel, while the other method used the 
electricity generated in the generator mode of operation by 
feeding it back to the traction power network. More advanced 
versions of both solutions are still in use today, producing sub-
stantial results in terms of energy effi ciency. The third method 
is energy storage which is different from the other two as it 
can store energy for a longer period then use it at a required 
and optimal time. The „weakness” of this solution is the qual-
ity and effi ciency of storage equipment. The article proposes 
to describe the solutions used by BKV Zrt. and its experience.

* * *

Az energia hasznosulása a fékezés során 
A járművek fékezése során keletkező energia hasznosulása több-
féle, úgymint a tárolt energia felhasználása közvetlenül a jármű-
vek indulásakor, a hálózatba visszatáplált energia hasznosulása a 
tápkörzetben éppen induló járművek révén, illetve a tárolt energia 
hasznosulása a tápkörzetbe beérkező jármű indulását követően. 
Utolsóként lehet említeni a „nem vontatási” hálózatba történő visz-
szatáplálást, ekkor a tápkörzetekben nem tartózkodik terhelés (jár-
mű), így a keletkező villamos energiát áramirányítók felhasználásá-
val vagy a jelenlévő kommunális jellegű, vagy a középfeszültségű 
váltakozó áramú szolgáltatói hálózatba továbbítjuk.

1 A szerzőnek a KLENEN ’15 konferencián (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

Az energia visszatáplálás, vagyis a rekuperáció azon túl, hogy növeli 
az energiahatékonyságot, nagymértékben csökkenti a „hulladékhő” 
által okozott kedvezőtlen hatásokat is, mely különösen olyan zárt 
környezetben fontos, mint a metróközlekedés.

A keletkező villamos veszteségek hatásai az alábbiakban fog-
lalhatók össze:

● Meddő energia keletkezik mágneses terek formájában,
● Csökken a vezetékeken átvihető maximális teljesítmény, hő 

keletkezik,
● A keletkező hő csökkenti a környezetben lévő minden beren-

dezés élettartamát,
● Csökken a szigetelőképesség, növekszik a tűzveszély.

Közelítve a metróüzem sajátosságaihoz elmondható, hogy: 
● Fékezésnél a hagyományos – immár csak az M3-as É-D-i 

metróvonalon alkalmazott – orosz járművek esetében a moz-
gási energia a fékező ellenállásokon keresztül hőenergiává 
alakul át, amely nem hasznosítható tovább, nő a környezet 
hőterhelése.

● A rekuperálásra képes Alstom szerelvényeknél a fékenergia-
visszatáplálási lehetőség következtében a mozgási energia 
hasznosítható elektromos energiává alakul át. A jármű féke-
zési fázisánál az energia egyrészt visszatáplálásra kerül az 
egyenáramú hálózatba, másrészt pedig a saját segédüzemi 
berendezéseinek táplálására fordítódik. Az egyenáramú há-
lózaton keresztül a visszatáplált energiát más szerelvények 
tudják hasznosítani.

A villamos energia megtakarítást több hálózati összetevő határoz-
za meg. Ezek közül a járműparamétereket adottságnak tekintjük. 
Szintén adottságnak tekinthető az infrastruktúra létrehozása során 
kialakított áramellátási rendszer, hiszen a kapcsolási kép változta-
tása csak bizonyos korlátok között lehetséges. A többi komponens 
szabályozhatósága, programozhatósága lehetőséget ad az áramel-
látási rendszer tulajdonságainak fi nomhangolására.

1. ábra. A villamos energia megtakarítás komponensei
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A rekuperáció során az induló jármű mindig a felső határértékkel 
korlátozott, a fékező jármű által generált táppontból fogja vételezni 
az energiát. Az ábrán látható, hogy a jármű feszültsége a kifuttatás 
és fékezés fázisában eléri a 900 VDC értéket, a vontatási fázis-
ban pedig a soros impedanciák által meghatározott feszültségesés 
látható. A budapesti metrónál a rekuperáló feszültség 75 VDC-vel 
haladja meg a névleges 825 VDC értéket.

A rekuperálás feltételei a metró áramellátási 
rendszerében
A metró hálózatában a két lehetséges áramforrás: vagy egy éppen 
rekuperáló jármű, vagy az egyenáramú vontatási hálózat egyenirá-
nyítói. A jármű az energiát abból az „áramforrásból” fogja vételezni, 
amelyiknek nagyobb a feszültsége, azonos kapocsfeszültség ese-
tén pedig abból, amelyiknek kisebb a belső ellenállása. Ez az ese-
tek egy részében az igen magas, 900 V-os rekuperáló feszültség 
miatt, az éppen fékező vonatot jelenti.

Olyan vonatkövetési rendszert (menetrendet) kell alkalmazni, 
hogy mindig legyen olyan szerelvény a vonalon, amely az éppen 

rekuperáló jármű által termelt energiát fel tudja venni. Ez menetrend 
függő, áramellátási szempontból nem lehet befolyásolni.

A vontatási feszültség értékét befolyásolja a különböző 120/10kV-
os ELMŰ alállomások pillanatnyi feszültségértéke is. Ezen értékek 
közötti különbség kiegyenlítő áramokat indukál a vontatási hálóza-
ton, ezért kívánatos a vontatási transzformátorok áttételének vál-
toztatásával a feszültségkülönbségek megszüntetése. Másik fontos 
feltétel a rekuperáló és a hálózati feszültség közötti különbség opti-
malizálása a jó rekuperációs hatásfok elérése érdekében. Ez szintén 
a vontatási transzformátorok áttételének „hangolásával” érhető el.

Az áram-visszatáplálás hatásfoka e fenti tényezőkön kívül nagymértékben 
függ a táphálózat impedanciájától, tehát fontos célként ezen impedancia 
csökkentését lehet megjelölni. Itt érdemes megjegyezni, hogy a mai kor-
szerű vontatási egyenirányítók kimeneti feszültsége, a csökkenő dióda-
számok következtében jelentősen csökken, a rajtuk eső egyenfeszültség 
40-50 VDC-vel is alacsonyabb. További jelentősebb impedanciát képez-
nek a hálózatban a vontatási kábelek, melyek zöme 800 mm2 kereszt-
metszetű Al kábel, valamint az áramvezető úgynevezett harmadik sínek.

A harmadik sínek impedanciája ötvözéssel befolyásolható, itt nagyobb 
széntartalmú ötvözetek használata célszerű. A kábelek impedanciájának 
csökkentése keresztmetszet növeléssel realizálható, azonban ez a mód-
szer kevésbé költséghatékony. Reális műszaki megoldás kínálkozik a visz-
szatáplálási hurkok hosszának csökkentésével, ami a meglévő táppontok 
hosszának felezésében nyilvánul meg, a visszatápláló áramnak fele akko-
ra távolságot kell megtenni, így a veszteség is felére csökkenthető. 

A rekuperációs üzemmóddal elsőként a budapesti metró M2 jelű K-Ny-i 
vonalán találkoztunk a vonal és a járművek rekonstrukcióját követően. 
A hálózati beállítások után a rendszeres fogyasztásmérési adatokból már 
2013-ban látható volt a rekuperáció hatásából származó jelentős energia 
megtakarítás, melyet a 2014-es adatok is megerősítettek. Hasonló ada-
tokat regisztráltunk az újonnan megnyitott M4-es DBR metróvonalon is.

3. ábra. A „régi” orosz és az új Alstom típusú metró szerelvények

4. ábra. ELMŰ feszültségek mért értékei különböző 
középfeszültségű betáplálásokon

2. ábra. A rekuperáció elvi lehetősége



19ENERGIAGAZDÁLKODÁS   56. évf. 2015. 1-2. szám

Zentai L.: Villamosenergia-visszatáplálás a BKV Zrt. Metró áramellátási rendszereiben

Az M2 metróvonalon további energia megtakarítást értünk el az auto-
matikus vonatvezetés (ATC) alkalmazásával, mely az optimalizált indí-
tási, kifuttatási és fékezési jelleggörbék révén a szükséges, de minimá-
lis energiafelhasználást szem előtt tartva „vezetik” a szerelvényeket.

Az egyes rendszerelemek műszaki tulajdonságai összességé-
ben meghatározzák az energiahatékonyság mértékét.

A mért értékek alapján az automatikus vonatvezetés hatása 
3,6%, amely mutatja a vezérelt és nem vezérelt üzemmód közötti 
különbség mértékét. Az Alstom szerelvények rekuperáló képessé-
géből adódó megtakarítás mértéke a teljes megtakarításhoz képest 
12,2-16,6%, mely köszönhető a korszerű járműnek és a hatékony 
menetrendnek. Az infrastrukturális rendszerelemek jó hatásfoka és 
optimális szabályozása következtében adódó megtakarítás az ösz-
szes megtakarítást tekintve 7-11,5%. A fenti paramétereket össze-
sítve látható, hogy a teljes megtakarítás mértéke az előző években 
közlekedtetett orosz szerelvények fogyasztási adatait bázisnak te-
kintve hozzávetőlegesen 27,3%

A megtakarítások gazdasági hatása
2012. éves fogyasztási költség: 

26 437 680 kWh × 31,39 Ft = 829 878 768,6 Ft
2013. éves fogyasztási költség: 

20 823 158 kWh × 31,39 Ft = 653 638 928,7 Ft
Megtakarítás: 

829 878 768,6 Ft – 653 638 928,7 Ft = 176 239 839,9 Ft/év

További megtakarítási lehetőségek
Forgalmi csúcsidőn kívüli közlekedés esetén a legtöbb fékezési fo-
lyamat úgy zajlik le, hogy a rekuperált energia felhasználása megfe-
lelő terhelés (vonat) hiányában nem realizálódik. Ebben az esetben 
terhelésként csak a szerelvények segédüzemi áramkörei használ-
hatók, a fékenergia jelentős hányada az elektromos (ellenállásos), 
illetve a mechanikus fékeken hővé alakul.

Ennek elkerülésére, illetve a fékezési energia minél nagyobb mér-
tékben történő hasznosítása érdekében célszerű olyan energiaátalakító 
berendezéseket a rendszerbe iktatni, melyek az alkalmazandó áram-
irányítók révén alkalmasak a fékenergiát a 10kV-os középfeszültségű, 
vagy a 0,4kV-os segédüzemi hálózatba továbbítani.

5. ábra. A hurokellenállás csökkentése ún. „PT” megszakító beépítésével

6. ábra. Az M2 K-Ny-i metróvonal május havi vontatási 
energiafelhasználása több év összehasonlításában

7. ábra. Az M4 DBR metróvonal vontatási energiafelhasználása 
2014 év októberéig (kWh)
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A stratégiai tervezés fontos része az energetikának a beru-
házások tőkeigényessége és az energetikai berendezések 
és rendszerek hosszú élettartama miatt. Éppen ezért kiemelt 
fi gyelmet kell fordítani a döntések meghozatalára és várható 
következményeire, hiszen azok meghatározó ideig konzervál-
hatják a jövőt. A döntések támogatására többféle módszerta-
nilag különböző lehetőség áll rendelkezésre, amelyek közül 
vannak, amelyek minél pontosabban próbálják meghatározni 
a várható eseményeket a tisztább jövőkép és egyértelműbb 
döntések érdekében. Azonban a jövőt sohasem ismerhetjük 
pontosan, a bizonytalanság teljesen nem megszüntethető. 
A másik út a bizonytalanság csökkentésén túl, azok kezelésé-
re irányul. A napjainkban divatos szcenárió módszer alkalmas 
erre a feladatra. Az energetikai szektor meghatározó szerepe 
miatt speciális helyzetben van szcenárió készítés szempontjá-
ból, de hogyan érdemes eligazodni a különböző tanulmányok 
különböző eredményeket adó szcenáriói között, hogyan érde-
mes tekinteni ezekre és nem utolsó sorban hogyan érdemes 
készíteni ezeket?1

*
Strategic planning is important part of the energy sector due 
to its high capital intensity and the long lifetime of the energy 
systems and equipment. Therefore, special attention should 
be paid to decision making and expected consequences, since 
they may preserve the future for decisive time. There are sev-
eral options are available for decision support with different 
methodologies, some of them attempt to determine the expect-
ed events more precisely for clearer vision and more univoque 
decisions. However, the future will never be known exactly, the 
uncertainty cannot be completely eliminated. Another way is to 
deal with the uncertainty at a manageable level. The nowadays 
fashionable scenario method is suitable for this purpose. Due 
to its dominant role, the energy sector is in special situation 
in terms of the scenario approach, but how can one navigate 
through the scenarios of the distinct results of different stud-
ies, how can one consider these and not least, how should one 
create these?

* * *

A stratégiai tervezés során alapvetően hosszú távra születnek a 
szervezet vagy rendszer akár alapjait is befolyásoló döntések. 
Minél nagyobb szervezetről vagy rendszerről beszélünk és minél 
hosszabb időtávban gondolkozunk, annál jobban nő a kérdéskör 
bonyolultsági foka, annál átláthatatlanabb problémakört kell szá-
mításba venni a felelős döntéshozatal érdekében. Ennek kapcsán 
értelemszerűen felmerül az igény egy támogató apparátusra. 

A döntéstámogatás szükségességét a döntéshozók emberi kor-
látai indokolják, amelyek elsősorban az információ- és ismerethi-
ányban keresendők. A döntéstámogatás feladata, hogy rávilágítson 

1 A szerzőknek a KLENEN ‘15 konferencián, (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

a döntések következményeire, csökkentse, illetve kezelje a bizony-
talanságot, hogy minél felelősségteljesebb döntések születhesse-
nek a döntéshozó által. Fontos, hogy a döntéstámogatás során a 
döntéshozatal felelőssége a döntéshozónál maradjon. Ezen szem-
pontok fi gyelembe vétele mellett szükséges kitérni az energetikai 
szektor erősen korlátozó sajátosságaira is.

Az energetika sajátosságai
Az energetikai szektor alapvetően egy tőkeintenzív iparág. A be-
ruházások éveket – akár tíz éveket – is igénybe vesznek, a pro-
jektidők pedig generációkon is átívelnek. Ebből fakadóan az egész 
ágazat egy nagy tehetetlenséggel és holtidővel rendelkező, robusz-
tus rendszernek tekinthető, ahol a döntések következményei csak 
jelentős késéssel jelennek meg a beavatkozási ponthoz képest. 
Ebből következik, hogy lassú folyamatok jellemzik az energetikát, 
a hirtelen zavarok és változások ritkák. Ehhez hozzáadódik, hogy a 
beruházások tőkeigényesek, így egy döntés következtében az erő-
források tartósan lekötődnek.

A fenti tények a döntéshozók szempontjából hatványozott fele-
lősséget jelentenek, amiből a döntéstámogatónak is kijut, viszont 
némi előnnyel is jár. A robusztusságból és a lassú változásokból 
következik, hogy az energetikai szakma által kedvelt és alkalma-
zott múltbeli trendek extrapolációja bizonyos időtávon megbízható 
eredményt ad. A rövid és középtávú tervezhetőséghez hozzájárul a 
műszaki berendezések jól behatárolható élettartama is.

A szakirodalom az alábbi 1. táblázat szerint a szcenárió ter-
vezést adja meg, mint megfelelő módszer az energetika számára 
iparági jellemzői alapján, a magas tőkeintenzitási foka és magas 
termékfejlesztési ciklusidejéből fakadóan. A szcenárió módszerről 
és használatáról kellő mennyiségű irodalom áll rendelkezésre szá-
mos alkalmazási példával is. [4][5][6][7][8][9][10][15][17]

Jelenlegi módszerek és hiányosságaik 
az energetikában
A Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) 
ZRt. által készített fogyasztói előrejelzés egy jó példája az energeti-
kában jelenleg leginkább elterjedt trend-extrapolációs előrejelzési 
módszernek.

A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy múltbeli trendek, tapaszta-
latok alapján feltételeznek egy növekedési rátát, amelyet bizonyos 
időtávra kivetítenek, adott időközönként esetleg módosítva azt. A bi-

1. táblázat. Az iparági jellemzők és a stratégialkotás alapjául szolgáló 
módszerek közötti összefüggések
Forrás: McNamee, 1985, 232.o.

Tőkeintenzitás 
foka

Magas Szcenárió tervezés Szcenáriótervezés és 
formális fejlesztés

Alacsony Szcenáriótervezés és 
formális fejlesztés

Hagyományos 
előrejelzés

Magas Alacsony

Termékfejlesztés ciklusideje
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zonytalanság kezelését különböző változatok készítésével próbál-
ják kezelni, két szélsőséges (kisebb- és nagyobb igénynövekedés) 
és egy alapváltozat segítségével, ezzel alkotva az ún. „legyezőt” 
ahol várhatóan elhelyezkedik majd a valós fogyasztói igény a jö-
vőben. A szerzők a bizonytalanság további kezelésére rendszeres 
felülvizsgálatot javasolnak [12].

A trend-extrapolációs módszer alapvetően egy elfogadható esz-
köz az energetikai szektor sajátosságait fi gyelembe véve, azonban 
a tanulmány szerinti 2030-ig történő előrevetítése már túlzó. A fo-
gyasztói igények változásánál különböző pozitív (gazdaság fejlődé-
se, lakossági igénynövekedés, új berendezések piaci penetrációja, 
stb.) és negatív (energiahatékonyság és energiatudatosság térnye-
rése, alacsony energiaintenzitású berendezések elterjedése stb.) 
irányú trendek hatnak egymás ellen, amelyek alapos elemzést igé-
nyelnek egy feltételezett jövőkép esetén is. A három előrejelzés mi-
nőségileg nem, csak kvantitatívan különbözik egymástól, a vizsgált 
időtávban pedig már indokolt lenne a kvalitatív vizsgálat is, amelyre 
a szcenáriótervezés egy megfelelő módszer.

A szcenárió tervezés már jelen van az energetikában, ami üd-
vözölendő. Azonban az alkalmazása nem a klasszikus jövőkutatási 
értelemben történik. Általában a stratégiai tervezés úgy történik, 
hogy bizonyos mutatókra meghatároznak teljesítendő célszámo-
kat a jövő egy pontjára és onnan backcastinggal vezetik vissza a 
jelenre. Önmagában ezzel nem lenne semmi probléma, azonban 
a backcasting során, egyszerű lineáris vagy progresszív fejlődési 
karakterisztikát feltételeznek és gyakorlatilag az egyes évekre hatá-
rozzák meg a lépések nagyságát [11].

Ennek a módszernek azért van torzító hatása, mert az energe-
tikán belül a trendek nagyban függnek a szabályozási környezettől, 
amire meghatározó hatása van a döntéshozónak. Ebből adódik, 
hogy egy tollvonással olyan szabályozási környezetet lehet terem-
teni, ami robbanásszerű növekedést jelent egyik-másik mutatóban 
és ugyanakkor olyat is lehet, ami az addigi fejlődési tendenciát 
végérvényesen letöri. Az ilyen esetekben van nagy felelőssége a 
döntéshozónak és van leginkább szüksége a döntéstámogatói esz-
közökre és éppen ez hiányzik a jelenlegi alkalmazási módszertan-
ból. Hiányzik a szcenárió elemzés döntéstámogatási vetülete, bár a 
nemzetközi irodalomban már látható előrelépés.

A Nemzetközi Energiaügynökség által készített „Transforming 
Electrical Generation is Key to Fighting Climate Change” tanulmány 
során a szén-dioxid kibocsátásra a már említett elv szerint három 
forgatókönyvet állítottak fel2: jelenlegi- és új irányelvek, illetve 450-
es szcenárió néven. Ezek közül a 450-es trendváltó szcenárió ese-
tén is a közeljövőben még folytatódnak a jelenlegi trendek az ága-
zatra jellemző már említett holtidő miatt. A trendváltás csak ~2017 
környékén történik és indul csökkenésnek a kibocsátás, azonban 
végső soron ebben az esetben is lineáris trendre simul rá a gör-
be. Bár pozitívumként meg kell említeni, hogy ebben az esetben 
már minőségi különbségek is tartoznak a különböző szcenáriókhoz 
és az eltérések részletezésre is kerülnek: a különböző kibocsátás-
csökkentési eszközök – hatékonyságot leszámítva – 2020-tól jelen-
nek meg, onnantól változatlan térnyerési ütemmel.

A lineáris és egymás mellett futó trendek miatt viszont a dön-
téshozó számára csupán egy lista áll rendelkezésre a remélt ha-
tásokról, ami a mindennapi munkája során legjobb esetben is csak 
tájékoztató jellegűek tudnak lenni. A döntéshozó intézkedései vi-

2 A világ energetikai szektor általi CO2-kibocsátás megtakarítások technológián-
ként az IEA World Energy Outlook 2010 450 Szcenárió viszonyítva az Új Irány-
elvek Szcenárióhoz (Climate & Electricity Annual © OECD/IEA, 2011)

szont diszkrét értékekként jelennének meg és ebből a módszerből 
hiányzik ezen beavatkozási pontok azonosítása, ahol a különböző 
döntésekkel módosíthatóak a trendek.

Az imént tárgyalt jelenleg használatos módszerekből hiányoz-
nak a klasszikus értelemben vett „mi lenne ha?” – típusú kérdések 
feltétele és megválaszolása, amelyeken keresztül azonosíthatóak 
lennének a fejlődési vonalak közötti elágazási pontok, ahol megha-
tározó döntések születnek.

Lehetséges eszközök és alkalmazásuk
A korábban már említett szcenárió elemzés egy hatékony eszköz 
a jövőkutatók által alkalmazott módszerek közül, azonban az ener-
getikában nem teljes a kiaknázottsága. Önmagában a szcenáriók 
vagy forgatókönyvek, azok elmesélések egy feltételezett jövőről. 
Ezeknek nem csak a jövőképet kell leírnia, elmesélnie, hanem az 
odavezető utat is, ami jellemzően alig, vagy erősen hiányosan sze-
repelt eddig az energetikában. Ezen túl az elemzés érdekében ér-
telemszerűen több szcenáriót kell felvázolni, ezek megválasztásá-
nak módja pedig alapvető fontosságú az elemzés használhatósága 
szempontjából.

Első lépésként azonosítani kell az elemzés szempontjából re-
leváns gazdasági, társadalmi (politikai), technológiai és környezeti 
hajtóerőket. Ezeket aztán érdemes csoportosítani az 1. ábra sze-
rint.

A fentiek közül számunkra a leglényegesebbek a nagy hatással és 
nagy bizonytalansággal rendelkező kritikusan bizonytalan csoport-
ba eső hajtóerők lesznek. Hiszen a nagy hatással rendelkező és 
bizonyosan bekövetkezőekkel feltétlen számolni kell, amelyek pe-
dig kis hatással vannak, azok az elemzés szempontjából nem rele-
vánsak. Az összehasonlíthatóság érdekében értelemszerűen több 
(2-4) szcenáriót kell vizsgálni, azonban vigyázni kell a túlzott számú 
szcenáriók egyidejű vizsgálatával (>4), mivel a túl magas szcená-
riószám már több zavart okozhat, mint hasznot hajthat.

A szélesebb spektrum lefedése érdekében bevett gyakorlat [8]
[9][15], hogy két független kritikusan bizonytalan hajtóerő 2×2 szél-
sősége szerint alkotják a szcenáriókat, mintegy koordináta-rend-
szer négy síkja szerinti esetek. Ezzel a széles lehetőségspektrum 
elérése még nem megy a követhetőség rovására. Kiemelendő, 
hogy előnytelen és a szcenárió elemzés elvével ellentétes a felvá-
zolt forgatókönyvekhez valószínűséget rendelni, mivel ezzel a mód-
szerrel a lehetőségelemzés a cél, nem pedig a predikció.

1. ábra. A szcenáriók befolyásoló tényezői és a kulcs hajtóerők
Forrás: [9]
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Már esett szó a biztosan bekövetkező eseményekről az energetiká-
ban. Ezek lesznek azok, amelyek a különböző szcenáriók metszetét 
adják, mivel valószínűsíthetően különböző feltételezések mellett is be 
fognak következni. Ezeknek a fentebb említettek miatt fontos szerep 
jut az energetikában és erre a részterületre alkalmazhatóak a már ed-
dig megszokott módszerek. Nyilvánvalóan az idővel haladva változik 
a 2. ábra szerint az arányuk és a módszerek alkalmazhatósága. 

Az energetikában – műszaki terület révén – kellő számú egzakt mó-
don felírható összefüggés van, amelyek vagy fi zikai, vagy egyez-
ményes alapon fekszenek. Ezeknek a rendszerre vonatkozó stabi-
litási és biztonsági követelményeknek mindenkor meg kell felelni. 
A különböző technológiák eltérő tulajdonságaik miatt más-más mér-
tékben tudnak e követelmények fedezéséhez hozzájárulni. 

A műszaki berendezések tervezésénél az élettartam és karban-
tartási ciklusok meghatározása igen nagy pontosságot értek el, így 
ezek a tulajdonságok jól tervezhetők és hagyományos módszerek-
kel objektívan előrejelezhetők. Ezeket a berendezésekre vonatkozó 
adatokat és rendszerkövetelményeket érdemes fi gyelembe venni a 
döntéstámogatásnál, mivel objektív voltuk miatt csökkentik a bizony-
talanságot. Jó példa erre a MAVIR forrás oldali előrejelzése [13], 
ahol az erőműpark műszakilag elfogadott elöregedése alapján vá-
zolják fel a villamosenergia-rendszer forrás oldali kapacitáscsökke-
nését és erre illesztve a már említett igény oldali előrejelzést, hang-
súlyozzák az idővel keletkező termelési űrt a rendszerben.

Az olyan forrás- és igény oldali külső tényezők, mint az energia-
források árának alakulása, fogyasztói igények változásai, gazdasági 
növekedés, gazdaság energiaintenzitása, már nem egyértelműen 
előrejelezhetők. Komplex folyamatok eredményei, akár spekulációk 
vagy világpolitikai változások eredményei lehetnek, aminek a leírá-
sa óriási bizonytalansággal rendelkezne. Számos tanulmány van, 
amelyek egy-egy részterületre fókuszálva tudományos alaposság-
gal végeznek előrejelzéseket, azonban ezek nagy erőforrásokat 
igényelnek.

Éppen ezért ezeket a változásokat nem érdemes beépíteni, in-
kább mintegy bemenő adatként tekinteni rájuk és használni az imént 
említett tanulmányok eredményeit. Ha pedig jelentősen eltérnek egy-
egy paraméter tekintetében az előrejelzések, akkor több különböző 
esetre is el lehet végezni a vizsgálatokat.

A hasonló nagy bizonytalansággal rendelkező, szubjektív para-
méterek mindegyikét érdemes „kiszervezni” és bemenő adatként ke-
zelni, ezzel igényt támasztva a szimuláció futtatójának a részvételére, 
így bevezetve a participativitást. Ezeknek a paramétereknek a vizsgá-
latában segítenek a jövőkutatás eszközei.

Többváltozós optimalizálás és interaktív szcenárió 
készítés
Amennyiben a döntéstámogatáshoz a modellezés és szimuláció 
eszközeit is fel kívánjuk használni, lehetőséget biztosítva ezzel a 
matematikai apparátus és műszaki szabályok alkalmazásához, úgy 
az energetika célfüggvénye egy többváltozós, nem egyértelműen 
defi niált prioritású függvény, ezért az optimalizálása nem végezhető 
el triviálisan. A Pareto-hatékony pontok megtalálhatók, de azok kö-
zötti választás már nem kézenfekvő.

A szimuláció indításakor bekért preferenciarendszer megoldást 
jelenthet erre, ami önmagában növeli a participativitást. Ezután a 
defi niált preferenciarendszer segítségével már matematikailag elvé-
gezhető az optimalizálás.

Másik lehetőség az interaktív szcenárió készítés, mely során nem 
matematikai optimalizációt végzünk, hanem a döntési pontokban a szi-
muláció futtatóját kérdezzük meg a választandó irányról. Ez a módszer 
nagyban növeli a participativitást, emellett kombinálva a bekért preferen-
ciarendszer segítségével optimalizált változattal, feltárhatóak az esetle-
ges másodlagos hajtóerők. Ezek azért lehetnek kiemelt fontosságúak, 
mivel a defi niálatlan másodlagos hajtóerők a tudományterületek között 
– vagy akár egyen belül is –, eltéríthetik az eredményeket és egymás 
melletti elbeszélést okozhatnak a kutatásban résztvevők között.

Szakértők és laikusok részvételével közelebb hozhatók a döntésben 
érintettek véleményei a döntéshozókhoz, akár minijátékok kialakításával 
széleskörű felmérés is készíthető. Erre számos példa is van már jelenleg is .

Wild cardok (alacsony valószínűségű, nagy hatású események) is 
egyszerűen beépíthetők a szimulációba, hiszen egy adott időpontban 
megjelenő jelentősen eltérő tulajdonságokkal rendelkező új technológia, 
vagy célfüggvényt torzító igény matematikailag könnyen számszerűsít-
hető. Az új feltételekre pedig vagy a matematikai szimuláció vagy az in-
teraktív szcenárió készítő reagálni fog.

A szimuláció futtatása során visszafejthető, illetve az interaktív szce-
náriókészítő lépései dokumentálhatóak, amelyeknek a visszafejtése és 
elemzése szolgáltat hasznos információkat a döntéshozó számára.

A rugalmasság és interaktivitás
A nagy bizonytalanságra adott válasz lehet a rugalmas stratégia, amely 
minél tovább próbálja nyitva tartani a lehetőségeket, biztosítva az át-
járást és a gyors alkalmazkodást a változó vagy bizonytalan jövőhöz. 
A döntéshalasztásnak nyilván vannak költségei, amiket számba kell ven-
ni a stratégia kiválasztásánál.

Ezzel szemben az interaktivitás a szcenárióalkotásban a nagy bi-
zonytalansággal rendelkező esetet vizsgálja participatív úton, ezzel fel-
térképezve a lehetséges jövőt és alkalmazkodási lehetőségeket.

Tehát az interaktivitás a szcenárióalkotás része, ami csökkenti a 
bizonytalanságot, míg a rugalmasság a bizonytalan szcenárióra adott 
válaszstratégia tulajdonsága, amely késleltet a rossz döntés elkerülése 
érdekében.

Összegzés
Az energetikai szektor a hosszú időtartamai, a nagy tőkeintenzitása és 
-erőforrás-igénye miatt kiemelt fi gyelmet érdemel a döntéshozók, így 
a döntéstámogatók felől is. Az energetikai ipar műveletei hosszú időre 
nagy erőforrásokat vonnak ki a gazdaságból, így a döntéseknek a lehető 
legjobban megalapozottaknak kell lenniük.

A jelenleg használt jövőkutatási eszközök az energetikában bizonyos 
részterületeken indokoltak lehetnek, azonban átfogó fejlesztésre szorul-
nak. A jövőkutatás új módszertani eszközöket képes nyújtani a szektornak, 
aminek a mielőbbi átvétele indokolt, főleg a jelenlegi turbulens helyzetben.

2. ábra. Szcenárió tervezés és előrejelzés használhatósága 
Forrás: van der Heijden, 1997a, 92. o. alapján
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A participativitás és az interaktív szcenárió készítés kombinálása a 
műszaki ismeretekkel és matematikai apparátussal egy olyan modellben, 
amely képes kiaknázni ezek előnyeit komoly döntéstámogató eszköz le-
het döntéshozók kezében. Az objektív és szubjektív részek szétválasztá-
sával, a modell és szimuláció alkalmazásával a szakmai álláspontok kö-
zelítésén túl lehetőség nyílna a széleskörű lakossági (laikus) vélemények 
felmérésére is, ami különösen fontos, hiszen ezen keresztül a legnagyobb 
létszámban érintett réteghez is eljutna egy tartalmas kifejező eszköz.
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Egy kombinált ciklusú erőmű exergoökonómiai vizsgálata1

Péter Norbert  
energetikai mérnök (BSc), peter.norbert@eszk.org 

Egy erőművi beruházás életképessége nagyban függ annak gaz-
daságosságától. Emiatt kiemelten fontos a gazdasági vizsgálatok 
elvégzése, ami képet ad a vizsgált létesítményről, valamint opti-
malizálásra is lehetőséget teremt. Az exergoökonómiai vizsgálatok 
egyszerre veszik fi gyelembe a gazdasági és műszaki szemponto-
kat, melyek által nem egy adott paraméter változásának lokális kö-
vetkezményeiről, hanem a teljes rendszer üzemvitelére gyakorolt 
hatásáról kapunk információt. Vizsgálataim során egy hazai erőmű 
exergoökonómiai értékelését végeztem el. Ennek alapjaként az erő-
mű által megadott adatok felhasználásával Cycle-Tempo program-
környezetben készített statikus termodinamikai modell szolgált. Az 
így kapott exergiaértékek és tömegáramok segítségével elvégezhe-
tővé váltak az exergoökonómiai számítások. Munkámban az emlí-
tett létesítmény által előállított villamos energia egységköltségét 
határoztam meg exergoökonómiai módszerekkel. Minden erőmű 
esetében fontos a helyes tervezés, kivitelezés és megfelelő üzemel-
tetés. A rendszerszintű tervezést segíti elő a megfelelő mélységű 
hőkapcsolás helyes kialakítása. A hősémák meghatározását segítik 
elő a különböző termodinamikai szemléletmódok, melyek fejlődése 
a technológiák fejlődésével egyidejűleg történt, és történik jelenleg 
is. Ennek egyik legfőbb oka, hogy ezen szemléletmódok egyike sem 
ideális, mindegyik egyformán rendelkezik előnyökkel és hátrányok-
kal, de nem elhanyagolható tény, hogy a hőkörfolyamatok folyama-
tos fejlődése egyre újabb és újabb elvárásokat állít a tudomány elé. 
A hőkörfolyamatok termodinamikai vizsgálata összetett, bonyolult 
feladat. A vizsgálat során képet kell kapnunk az energiaátalakítás 
hatásfokáról, az átalakítás során fellépő energiaveszteségről, vala-
mint a folyamat gazdaságosságáról is.1 

*
The main objective of my research was to make an economic 
evaluation of a Hungarian CCGT power plant with using ex-
ergy and exergoeconomics. Exergoeconomics and exergoeco-
nomic analysis methodologies combine economic and ther-
modynamic analysis by applying the cost concept to exergy 
which accounts for the quality of energy. The main concept of 
thermoeconomics is the exergetic cost, and it deals with cost 
accounting methods. In exergy costing a cost is associated 
with each exergy stream. The main calculated variables are the 
average cost per unit of exergy [Ft/kWh] and the cost rate of 
exergy [Ft/h]. To determine the cost rate of exergy the rates of 
exergy transfer and power are needed for each component and 
stream. These values can be obtained by the thermodynamic 
investigation of the power plant.

* * *

Az erőmű termodinamikai modellje
Az erőmű felépítését tekintve egy kombinált ciklusú erőmű, a gáz-
turbinás egység hulladékhőjét egy hőhasznosító gőzkazánban 
hasznosítva vízből túlhevített gőzt állít elő, ami egy gőzturbinás kör-
folyamatot üzemeltet. Az erőmű emellett hőt is szolgáltat a környező 
lakótelepek számára. A körfolyamat egyszerűsített kapcsolása az 
1. ábrán [1] látható. Az ábrán alkalmazott jelölések a következők: 

1 A szerzőnek a KLENEN ’15 konferencián (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

HHK: hőhasznosító kazán, GT: gázturbina, HCS: hőcserélő, FK: 
forróvíz kazán. Az erőmű kombinált ciklusú, hőkiadással üzemel, 
a villamosenergia-termelési rendszerben menetrendtartó szerepet 
tölt be, névleges villamos teljesítménye 110 MW, hőtermelő kapa-
citása 410 MW. Az elkészített modell vázlata a 2. ábrán található. 
A tervezés folyamán, az erőmű összetettsége miatt, és a folyama-
tosan változó villamosenergia- és hőigény mellett csak a névleges 
állapotot megközelítő adatok álltak rendelkezésre.

A számítógépes modell elkészítése Cycle-Tempo szoftverrel történt. 
A program mérlegegyenletekből álló egyenletrendszerek iteratív 
megoldása során végzi el a felépített rendszer hőséma számítását. 
Modellezés szempontjából csöveket, illetve berendezéseket lehet 
megkülönböztetni, amelyek egyértelműen meghatározzák a megol-
dandó egyenleteket, valamint az ismeretlenek számát. A modellben 
több egyszerűsítés és elhanyagolás került bevezetésre. A gőzkörben 
működő segédkazán, valamint a hőszolgáltatásban működő forróvíz-

1. ábra. Az erőmű egyszerűsített felépítése [1]

2. ábra. A vizsgált létesítmény modellje
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kazánok a modellben nem szerepelnek, a hőcserélők és a csövek 
esetében az áramló közegek nyomásesése nincs fi gyelembe véve. 
A rendelkezésre álló adatok alapján néhány helyen ellentmondásos 
eredményeket kaptam, emellett több berendezés specifi kus adatai is 
hiányoztak, így ezekben az esetekben az adott helyzethez alkalmas 
becslésekkel és korrekciókkal éltem. A szimuláció végeredményei 
összességében jó eredményt adtak, a kapott adatoktól való százalé-
kos eltéréseket az 1. táblázat tartalmazza.

A számított és a rendelkezésre álló adatok között jelentősebb elté-
rés a távhőrendszerben keringő víz tömegáramánál (26-30, 34-es 
számú csövek), valamint a szezonális hűtőtorony (31-33-as számú 
csövek) esetében lépett fel. Ezek oka, hogy a kapott mérési ered-
mények alapján nem voltak kielégíthetőek a mérlegegyenletek (a 
szimuláció nem konvergált), ami vagy mérési hibára, vagy pedig 
a névlegestől eltérő üzemállapothoz tartozó mérési eredményekre 
utalt.  Ennek kijavításakor a hőmérsékletmérésből származó érté-

keket tekintettem mérvadónak, a program a tömegáramot számítá-
si eredményből kapta. A szezonális hűtőtoronyban keringő közeg 
mennyisége a távhő rendszerben lévő tömegárammal arányosan 
lecsökkent. A termodinamikai modell elkészítése után rendelkezés-
re állnak a szükséges exergia adatok, melyekkel elvégezhetőek az 
exergoökonómiai számítások.

Exergoökönómia
Az exergiaszemlélet használata igazán csak az 1960-70-es évektől 
terjedt el, kialakulásához több magyar szakember (Erdélyi, Fonyó, 
Heller) is hozzájárult. Egy általános rendszeren értelmezve, az 
exergia azt az elméletileg kinyerhető maximális hasznos munkát 
jelenti, amit a rendszer környezettel reverzibilis úton való termodi-
namikai egyensúlyba hozásakor nyerhetünk ki. Különböző energi-
afajták exergiája eltérően defi niálható. Számunkra jelen esetben a 
mozgási, helyzeti, hő, és mechanikai energiafajtáknak van jelentő-
sége, ezeket fi gyelembe véve az exergia általános alakja az alábbi 
formában írható le:

                      (1)

ahol az összeadás tagjai a felsorolt energiafajtákhoz tartozó fajla-
gos exergia értékek. 

Az egyik legelterjedtebb exergia-defi níció Baehr nevéhez fűző-
dik. Elmélete alapján az exergia az energiának azt a részét jelenti, 
ami teljes egészében átalakítható bármilyen más energiafajtává. 
Ebből kifolyólag következik, hogy egy rendszer két, egymást kiegé-
szítő részből áll, ahol az egyik rész az átalakítható energiameny-
nyiséget foglalja magában (exergia), a másik rész pedig ideális 
körülmények között sem alakítható át más energiafajtává. Ez a 
veszteségként is értelmezhető mennyiség az anergia. A megfogal-
mazás alkalmazása akadályokba ütközik, ugyanis egyes rendsze-
rek vizsgálatakor (pl. vonatkoztatási hőmérsékletnél alacsonyabb 
hőmérsékletű gázoknál) előfordulhat negatív anergia érték is, ami 
termodinamikailag lehetetlen következtetésekhez vezet. A továb-
biakban ezzel a problémával részletesen nem foglalkoztam, de 
fontos felhívni a fi gyelmet az anergia megfogalmazásából eredő 
ellentmondásokra [3]. Az exergiaszemlélet legfontosabb előnye, 
hogy egyesíti az energia-, valamint az entrópiaszemlélet előnyeit, 
tehát számításra és szemléltetésre is alkalmas. Egyaránt fi gyelem-
be veszi és szemlélteti is egy körfolyamat minőségi és mennyiségi 
veszteségeit. Szintén lényeges, hogy a veszteségeket mindig ott 
mutatja ki, ahol azok csökkentésére lehetőség van, ezáltal képet ad 
a hatásfokjavítás és a veszteségek redukálásának helyéről.

Az exergoökonómia egy olyan gazdasági eljárás, ami ötvözi a 
termodinamikai és közgazdaságtani módszertanokat azáltal, hogy 
összefüggést képez a termodinamikai folyamatok minőségét jellem-
ző exergia és a költségek között. Az exergetikai költségszámítások 
az ún. forrás − termék (fuel − product) modell alapján történnek. 
Egy erőmű célja, hogy működése során egy, vagy több terméket ál-
lítson elő valamekkora mennyiségű forrás felhasználásával. Ezáltal 
a folyamatok leírhatóvá válnak a beérkező forrás(ok) és a távozó 
termék(ek) segítségével. Reverzilis esetben egy összetett erőművi 
rendszerben az egyes berendezések által előállított termék vagy 
a sorban utána következő berendezés forrásaként, vagy a teljes 
termelés egy részeként határozható meg. Ez alapján felírható a kö-
vetkező egyenlet:

                   (2)

Csövek

# Nyomás [p/p*] Hőmérséklet 
[T/T*]

Tömegáram 
[m/m*]

1 -0,004 -0,001 0,116

2 0 0,192

3 -5,105

4 0

5 0

6 -5,104

8 0 -3,418

10 18,123

11 -1,532

12 4,716

13 4,716

16 0 0,149

17 0,023

18 -4,992

20 0 0,349

21 0

22 0 -4,264

23 0 1,407

24 0 -19,71

25 0 0,079

26 0 0 9,752

27 0 2,678 9,752

28 0 6,751 9,752

29 0 10,259 9,752

30 0 0 9,752

31 0 59,528

32 0 59,528

33 0 -0,0196 59,528

34 0 0 9,752

Berendezések

Név Teljesítmény 
[P/P*]

Név Teljesítmény 
[P/P*]

Gőzturbina -2,86 Gázturbina 0

1. táblázat. A számítási és referencia (*) adatok közötti 
százalékos eltérés
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ahol E [kW] exergiaáramokat jelenti, EF,i,j pedig az i. berendezés 
által előállított termék, ami a j. berendezés forrásaként hasznosul. 
A „0” indexelés a környezetre utal, EF,i,0 pedig az i. berendezés tel-
jes termelésének olyan része, ahol a forrás a környezetből szár-
mazik. Az egyes berendezésekbe belépő források kifejezhetőek a

                   (3)

egyenlettel is, ahol EF,0,i a környezetből az i. berendezésen keresz-
tül rendszerbe jutó forrás mennyiséget jelenti.

Gazdasági vizsgálatok során az áramló exergia mennyisége 
helyett annak költsége játszik fontos szerepet. Az exergetikai költ-
ségegyenletek az előállított termékre, illetve a felhasznált forrásra a 
2. és 3. egyenletek alapján rendre:

                    (4)

                  (5)

Számításaim során az exergoökonómián belül algebrai módsze-
rekkel dolgoztam. Ezek költségmérleg-egyenletek megoldásán 
alapulnak, melyeket hagyományos gazdasági elemzések, valamint 
segédegyenletek minden részrendszerre való elvégzésével és meg-
határozásával kaphatunk meg. Az exergetikai költségek elmélete 
Lozano és Valero nevéhez fűződik [5], kivitelezhetősége több felté-
telen alapul. Egy adott rendszerre, ahol ismert annak határa, felépí-
tése, és működésének célja, egy anyagáram exergetikai költsége 
defi niálható az áram létrehozásához szükséges exergia mennyisé-
gével. A költséganalízis első lépéseként a vizsgált rendszer egysé-
gekre való bontása szükséges, amely egységek állhatnak akár egy, 
akár több berendezésből, majd az így létrehozott részrendszerekre 
defi niálni kell az ott jelen lévő termékeket és forrásokat. A rendszer 
összeállításának függvényében alkalmazhatóak különböző felté-
telek és segédegyenletek, melyeket alapul véve és kiegészítve az 
erőmű tervezési és működési paramétereivel felírhatóak a megfelelő 
számítási mátrixok. Ezekkel elvégezhető a létesítmény exergetikai 
vizsgálata, a végeredmény a folyamatok fajlagos exergiaköltsége, 
melyek lehetőséget adnak későbbi optimalizálásra.

A számítások során alkalmazott legfontosabb mérőszámok: 
az exergia fajlagos költsége c (Ft/GJ), az exergia költségárama 
C (Ft/h), az exergiaáram E (kW) és a beruházási, üzemeltetési és 
karbantartási költségeket jellemző költségáram Z (Ft/h). Egy állan-
dósult állapotban lévő rendszerre az alábbi egyenlet írható fel:

                      (6)

ahol Cp az előállított termék költségárama, Cf a felhasznált forrás,   
Cveszt pedig a fellépő veszteségek költségárama.

A vizsgált rendszerünk jellemezhető be- és kilépő anyagára-
mokkal, valamint a környezetbe történő hőmennyiség és munka 
leadásával. Ezekhez az anyag- és energiaáramokhoz egy adott 
exergiaáram is tartozik, ami megadja egy folyamat termodinamikai 
értékességét, ezáltal ha pénzmennyiséget rendelünk az exergia 
mennyiségéhez, az a rendszert jól fogja jellemezni.

Ha a be- és kilépő anyagáramokhoz tartozó exergiaáram Ei és  
Ee, a teljesítmény W, a hőtranszporthoz tartozó exergiaáram pedig  
Eq, az alábbi egyenletek írhatóak fel:

                 (7)
   
                    (8)
   
                 (9)
   
                  (10)

ahol ci, ce, cw és cq az adott áramhoz tartozó átlagos fajlagos 
exergiaköltség. Egy teljes exergetikai költségszámításhoz szük-
séges a költségekre vonatkozó mérlegegyenletek felírása a rend-
szerben található összes berendezésre. Egy tetszőleges k. beren-
dezés esetében, ami több be- és kilépő ággal rendelkezik, emellett 
hőfelvétel és teljesítmény leadás történik, az egyenlet:

                  (11)

Teljesítményfelvevő gépeknél (pl. kompresszor, szivattyú) a telje-
sítményt jellemző Cw,k az egyenlet másik oldalához adódik hozzá. 
Ehhez hasonlóan hőleadás esetén a jellemző Cq,k érték az egyen-
let másik oldalán szerepel. A (11)-es egyenlet megadható fajlagos 
exergiaköltségekkel is:

                 (12)

Az exergiaáramok (Ee, W, Eq, Ei) meghatározhatóak a rendszer 
exergiavizsgálata során, így a költségszámítás alatt már ismert-
nek tekinthetőek. Zk értéke gazdasági elemzéssel kapható meg, 
ahol először a k. berendezés beruházási, üzemeltetési és karban-
tartási költségeit kell meghatározni, majd a kapott eredményeket 
a rendszer üzemelési idejében érvényes pénzmennyiségre kell 
fajlagosítani.

A számítások alapegyenlete a forrás-termék modell alapján a 
(12)-es egyenlet. A teljes vizsgálat elvégzéséhez az egyenletet min-
den beépített berendezés esetében meg kell oldani.  A rendelke-
zésre álló adatok, valamint a ki- és belépő áramok függvényében 
szükség lehet segédegyenletek megadására is. A modellben sze-
replő berendezésekre általánosan felírható egyenleteket, valamint 
segédegyenleteket a 3. ábra tartalmazza. Az ábra jelölései: h – hi-
deg, m – meleg, üa – üzemanyag, fg – füstgáz.

Az itt vizsgált hőcserélő elsődleges feladata a hideg közeg fel-
melegítése, így költségáramainak meghatározásakor is ez lett fi -
gyelembe véve. Ha a hőcserélő elsődlegesen hűtés céljából van 
beépítve, a termék költségárama Cp=C4–C3, a forrás költségárama  
CF=C1–C2, az alkalmazott segédegyenlet pedig c1=c2. A számított 
változó ebben az esetben: c4. 

Mivel az erőmű a ’60-as években létesült, majd 2004-ben került 
sor a felújítására, a létesítés, valamint a berendezések költségeit 
leírtnak vehetjük, így a (12)-es egyenletben szereplő Zk tag értéke 
nulla. Ezek után felírhatóvá válik a teljes egyenletrendszer.

Végeredmények
Az erőmű kombinált ciklusú, kapcsolt hő- és villamosenergia-terme-
lési feladatokat lát el, így az általa előállított két legfontosabb termék 
a villamos energia, valamint a kiadott hő. A legfőbb költséget az 
erőmű üzemeltetéséhez szükséges beérkező földgáz jelenti. Ezek 
összefoglalva a 2. táblázatban találhatóak.
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A számítási eredmények értékelésekor nem szabad elfelejteni, hogy 
a gőzturbina teljesítménye közel 3%-kal, a kiadott forróvíz tömeg-
árama pedig közel 10%-kal alacsonyabb a valós adatoknál, ami az 
adódó C értékek növekedéséhez vezet. Emellett a termodinamikai 
modellezés folyamán több egyszerűsítés bevezetésére is sor került, 
amelyek szintén csökkentik mind az onnan kapott, mind az ezen 
alapuló gazdasági vizsgálatokból kapott eredmények pontosságát.
Az előzetes elvárások alapján lehetne feltételezni, hogy a gőzturbi-
nában előállított villamos energia fajlagos exergiaköltsége alacso-
nyabb a gázturbinában előállítottnál, mivel az hulladékhőt használ 
az energiatermeléshez, az eredmények azonban a várttal ellenté-
tesen alakultak. Ennek oka, hogy a bevitt üzemanyagmennyiség a 
gázturbina előtt történik, így a gőzturbináig több irreverzibilitáson át 
jut el, tehát, a gőzturbina teljesítményének egységnyi növeléséhez 

több üzemanyag bevitele szükséges, mint a 
gázturbina teljesítményének ezzel azonos 
mértékű növeléséhez.

Az exergoökonómiai vizsgálat során a 
berendezések beruházási költségével nem 
számoltam, mivel egy régebb óta üzemelő 
erőműként tekintettem a létesítményre, ahol 
a beruházási költségek már megtérültek. 
Egy adott berendezés cseréjének eseté-
ben azonban mindenképp fi gyelembe kell 
venni az abból eredő plusz költséget is, ami 
beépítési helyétől függően az adott termék 
előállításának költségét megnöveli.

Összességében a kapott eredmények 
reálisak, a valóságostól elrugaszkodó érté-
keket a számítások sehol sem eredményez-
tek.  

Összefoglalás
A dolgozat célja egy Magyarországon 
üzemelő erőmű gazdasági vizsgálata volt 
exergoökonómiai módszerek segítségével. 
Az exergiaszemlélet alkalmazása termodi-
namikai rendszerek vizsgálatakor előnyös, 
mivel a rendelkezésre álló energia minősé-
géről ad információt, és ezáltal lehetőséget 
biztosít az exergia alapú gazdasági vizsgá-
latok elvégzésére is. A számításokhoz szük-
ség volt az erőmű kellően pontos termodina-
mikai modelljének elkészítésére is, amit az 
erőműtől kapott adatokra alapozva a Cycle 
Tempo hőséma számító program segítségé-
vel valósítottam meg. A modell az erőmű va-

lóságos viszonyait megfelelően tükrözte, azonban a pontosabb szá-
mítások érdekében még további korrekciók végezhetőek, egyrészt 
több adat, illetve részletesebb adatsor alkalmazásával az erőműtől, 
másrészt más hőséma számító program (pl. Gate Cycle) haszná-
latával, ami által sokkal jobban modellezhetőek lennének a valós 
üzemelési paraméterek. A kapott eredmények nagyban függnek az 
alapul vett termodinamikai modelltől, így elsődlegesen annak fej-
lesztésével juthatunk jobb végeredményhez. Az elvégzett vizsgálat 
után lehetőség van a létesítmény exergoökonómiai optimalizálásá-
ra, valamint megállapítható, hogy egyes berendezések cseréje mi-
lyen gazdasági változást jelentene az erőmű működésében.
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2. táblázat. Az erőmű termékeinek előállítási költsége és kiadásai a 
számítások alapján

Előállítási költségek

Berendezés c (Ft/kWh) C (eFt/h)

gőzturbina 27,818 958,844

gázturbina 22,998 1580,17

hőkiadás 25,741 2230,561

Kiadás

Cső c (Ft/kWh) C (eFt/h)

üzemanyag 12,24 3213,537

3. ábra. A modellben felírható általános egyenletek
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Sűrített levegős energiatározás 
a magyar villamosenergia-rendszerben1
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Az energiatárolás fontos szerepet fog betölteni a jövő energe-
tikájában, mivel egy gazdaságos, környezetbarát, és fenntart-
ható energiatermelés megvalósításához elengedhetetlen lesz a 
megújuló energiaforrások lehető legnagyabb mértékű haszná-
lata. Az utóbbi évek tendenciái, és az Európai Unió szabályozá-
sai is arra késztetik Magyarországot, hogy a lehető legjobban 
növelje a megújuló energiaforrások részarányát a végenergia 
felhasználásban. Ezért már most el kell kezdenünk olyan irány-
ba tervezni, hogy a biztonságos energiaellátás garantálható 
legyen. Erre jelenthet kiváló megoldást egy energiatárolós erő-
mű. A vizsgálat során a különböző CAES technológiákat ha-
sonlítottam össze, egy általam kidolgozott szempontrendszer 
alapján. Ez után a legjobbnak vélt technológiát technológiai 
és gazdasági vizsgálatnak vetettem alá, mely során, több úton 
meghatároztam, egy lehetséges erőmű tárolási hatásfokát, il-
letve egyszerű gazdasági számításokkal a villamos energia 
egységköltségét.1

*
In future, energy storage will play a big role in a tehnically and 
economically sustaniable energy grid. Europe is the biggest 
fi ghter against global warming. Several regulations have been 
implemented to maintain an environmental friendly and sus-
tainable energy production. Hungary needs to comply with this 
policy and make efforts to meet these targets. CAES is one of 
the most promising technologies and could be a good choice 
for Hungary. CAES is a gas turbine where the compression 
phase is separated from the expansion, and the high pressure 
air is stored in an underground cavern, and released when the 
enery is needed in the grid. During my studies I have examined 
the CAES systems from several aspects. Throughout my anal-
ysis I studied the facts regarding the system energy and ex-
ergy theory, and also considered an economical point of view. 
My conclusion (based on the above explained data) is that the 
best choice for the Hungarian grid is the adiabatic CAES. It is a 
feasible and affordable technology which can meet the needs 
of our system.

* * *

Az energiatárolás fontos szerepet fog betölteni a jövő ener-
getikájában. Úgy gondolom ahhoz, hogy egy gazdaságos, 
környezetbarát,valamint fenntartható energiatermelést valósítsunk 
meg, elengedhetetlen lesz a megújuló energiaforrások lehető leg-
nagyobb mértékű használata, így már most el kell kezdenünk olyan 
irányba tervezni, hogy a biztonságos energiaellátás garantálható 
legyen egy olyan rendszerben is, ahol a termelt villamos energia 
nagy hányada megújuló forrásból származik. 

A sűrített levegő, mint energiahordozó, nem újkeletű technoló-
gia. Városra kiterjedő sűrített levegős rendszereket már 1870 óta 
építettek; több nyugat-európai városban telepítettek ilyeneket. Elő-
ször Victor Popp használt sűrített levegőt órák energiaellátására. 

1 A szerzőnek a KLENEN ’15 konferencián (Budapest, 2015. március 10-11.) 
elhangzott előadása.

A sűrített levegős rendszerek gyors fejlődésbe kezdtek ezután: 
nyomdák, fogorvosok, pékek használtak sűrített levegőt. Később a 
XX. század során fejlesztették ki a sűrített levegős tározós erőmű-
veket az addigra elterjedt gázturbinás technológia módosításával. 
A megújulók térnyerésével egyre fontosabb szerepe lesz az ener-
giatárolásnak, az olyan nagy hatásfokú technológiáknak, melyek ki-
küszöbölhetik a megújulók időszakos jellegéből adódó problémákat.

A változások háttere

Európai szerződések, irányelvek, útitervek
Európának több olyan nagy feladatot kell megoldania a huszon-
egyedik században, melyek közvetlen hatással lesznek Európára 
és helyére a világban. Ezek a kihívások többek között az energia-
biztonság és a klímaváltozás.

A klímaváltozás tekintetében, egy általános megegyezés sze-
rint, a világon 2050-re az üvegházhatású gáz kibocsátását ötven 
százalékkal kellene csökkenteni, ami legalább nyolcvanszázalékos 
csökkentést követel meg az iparosodott világtól. Ez azt jelenti, hogy 
mostantól 2050-ig jelentős változtatásokat kell végrehajtanunk az 
életmódunkban, a munkában, szabadidőben, építkezésben, az 
iparban, és természetesen, mint az egyik legnagyobb kibocsátó 
ágazat, az energetikában is. Továbbá a fosszilis energiahordózók 
véges természetére való tekintettel, a közeljövőben alapvető társa-
dalmi változásokat kell alkalmazniuk a világ országainak.

Az Európai Unió az egyik élenjárója a klímaváltozást megelő-
zendő törekvéseknek. Az európai energia és klíma szabályzást 
2008-ban fogadta el az Európai Tanács és az Európa Parlament. 
A csomag fő célja, hogy 2020-ra csökkentse az üvegházhatású 
gázok kibocsátását 30%-kal, abban az esetben, ha születik nem-
zetközi megállapodás. Az EU akkor is vállal 20%-os csökkentést, 
amennyiben nem sikerül közös nevezőre jutni. Ez egy létfontossá-
gú lépés ahhoz, hogy legalább ötvenszázalékos csökkentést érhes-
sünk el 2050-re az 1990-es értékhez képest.

A szabályozás eredményeképpen Európának jól meghatáro-
zott úton kell haladnia, melyet 5 fő elem határoz meg. Az első, az 
energiahatékonyság növelése, ez 20%-os energiafogyasztás csök-
kenést eredményezne. A második az, hogy lényegesen növeljük a 
megújuló forrásból származó energia részarányát a végfelhaszná-
lásban, megháromszorozva azt. A harmadik, hogy jelentősen növel-
jük a tiszta szénhidrogén fogyasztást. Számottevő fejlődést értünk 
el a karbon kibocsátást csökkentő technológiák terén, például a 
szén-dioxid befogása és tárolás révén. Végül, de nem utolsósor-
ban, támogatjuk a belső energiapiacot, erősítjük a karbon keres-
kedelmet.

Ezen törekvések előmozdításának érdekében több olyan do-
kumentum is napvilágot látott, melyek a fent összefoglaltak előse-
gítésére jöttek létre. Ilyen például a Lisszaboni szerződés. Bár a 
klíma és energetikai csomagokat már 2008-ban elfogadták, az ezt 
szabályozó szerződések nem álltak még rendelkezésre. Ez 2009. 
december 1-jén változott meg, amikor a Lisszaboni Szerződés ha-
tályba lépett. A szerződés új jogokkal ruházta fel az EU-t és az EU 
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polgárokat, hogy eljárhassanak olyan fontos szabályzási területe-
ken, mint a klímaváltozás, az energetika vagy a tudományos ku-
tatás. A Lisszaboni Szerződés az energetikát közös felelősséggé 
tette. Az Uniónak innentől erősebb jogi alapjai lettek az energetika 
szabályozására. Eddig a felelősség megoszlott az Unió és a tag-
államok között, de a szerződés óta ez megváltozott. A Lisszaboni 
Szerződéssel a nemzetközi szinten vívott klímaváltozás elleni harc 
speciális céljává vált az EU környezetpolitikájának. Ez is erősíti Eu-
rópa vezető szerepét a témában.

Fontos kiadvány az Ütemterv egy karbon-mentes gazdaságért 
2050 című dokumentum is, mely nem csak a közeli, de a távoli 
jövőre is megfogalmaz irányelveket. Az Ütemterv arra fi gyelmez-
tet, hogy egy költséghatékony, folyamatos átmenethez arra van 
szükség, hogy 2030-ra 40%-os csökkentést határozzunk meg 
mérföldkőnek (az 1990-es értékhez képest), mely 80 százalékos 
csökkentéshez vezet 2050-re. Az eddig elért eredmények tükrében, 
az EU-nak megfelelő stratégiát kell kidolgoznia és a tagállamok-
nak saját Ütemtervet kell létrehoznia, hogy a jó irány felé haladjunk 
tovább. A villamos energia kulcsfontosságú szerepet fog játszania 
a jövőben. A becslések azt jelzik, hogy az alacsony szén-dioxid ki-
bocsátó technológiák részaránya a villamosenergia-összetételben 
45-től 60 százalékig fog terjedni 2020-ban. Ez szükségessé teszi 
a megújuló energiaforrások nagyarányú használatát. Elengedhetet-
len egy smart grid rendszerbe való befektetés, mely megkönnyítené 
a megújulók nagy részarányú integrálását, az elosztott termelést 
és a közlekedés elektrifi kációját. Energiatároló technológiák fejlesz-
tése és alkalmazása hasonló okokból nélkülözhetetlen. A kulcs az 
áttéréshez az energiahatékonyság növelése.

Magyar kötelezettségek
Az Európai Unió 2007-ben kidolgozott elvei szerint a tagállamok-
nak jelentős változtatásokat kell végrehajtaniuk a klímaváltozás 
megelőzése érdekében. Az irányelvek több célt is megfogalmaztak, 
melyekből egyes elemek kötelezően teljesítendőek, más esetekben 
saját vállalások alapján törekedni kell elérésükre. Ez az úgyneve-
zett háromszor 20 irányelv.

Ez 2020-ra, országunk számára, a 14,65%-os megújuló ener-
giatermelési részarány elérését jelenti. A 2050-es irányelv megszü-
letésének ellenére, klímapolitikai viszonylatban még nem történt 
felülvizsgálat, azonban a dokumentumban meghatározott célok el-
érése érdekében mindenképp szükség lesz erre, így valószínűleg 
a közeljövőben meg is történik. Az energiahatékonyság terén nincs 
konkrét, uniós szintű, számértékbeli kötelezettség. A tagállamok 
most egyéni vállalások alapján alakítják jövőjüket, mindazonáltal az 
Európai Bizottság ez évben vizsgálja meg a 2020-as, 20%-os haté-
konyág növelési cél elérhetőségét és ennek ismeretében írnak elő 
majd kötelezően teljesítendő célokat. 

Az utóbbi időkben az EU által követett szabályozási szokások 
azt mutatják, hogy az EU az energetika és a pénzügyek terén is 
a szabályzási területek tágítására törekedik, illetve az uniós szintű 
koordináció erősítését tűzte ki célul, amivel Magyarország nemzeti 
szabályozási mozgástere fokozatosan csökkeni fog. 

Villamosenergia-tárolás
A megújuló energiaforrások által okozott problémákra több megol-
dás is létezik, illetve több kompenzálási módszer együttes alkalma-
zásával érhetünk el számunkra kedvező eredményt.

Az egységes villamosenergia-piac létrejötte például nagyban 
segíti a szabályozási problémák kiküszöbölését. További előreha-

ladást jelenthet az ún. „okos” rendszerek elterjedése, melyekkel a 
szabályozás nagyban megkönnyíthető. Mindezek felett az időjárás 
függő megújulók nagymértékű felhasználása miatt a villamosener-
gia-tárolás nem váltható ki.

Mivel villamos energiát tárolni nem tudunk nagy mennyiség-
ben, így annak átalakítására van szükség. Sokféle formába tudjuk 
átalakítani, de minden ilyen folyamat veszteségekkel jár. Bár sok 
hasznos megoldást találtak ki, nem mindegyik tároló technológiá-
val tudunk nagykapacitású berendezéseket építeni, így ez is egy 
korlátozó tényező lehet. Éppen ezért nagy teljesítmény és nagy 
energiatároló kapacitás terén három technológia jöhet szóba: az 
akkumulátorok, a szivattyús tározós erőművek, valamint a sűrített 
levegős tározós erőművek. 

Bár e három technológia mindegyike alkalmas lenne a feladat 
ellátására, több probléma is felmerül. Az akkumulátorok fajlagosan 
drágák, ráadásul viszonylag kis egységteljesítményben elérhetőek, 
így az ilyen telepek egy centralizáltan kialakított tárolás esetén nem 
lennének versenyképesek társaikkal szemben. Problémát jelent az 
önkisülés is, mely nem csak elviszi a tárolt energia egy részét, de 
mivel az energia hő fejlődésre fordítódik, ezért a telepek hűtésére is 
szükség van, mely tovább rontja a hatásfokot. A szivattyús tározós 
technológiát már régóta használják. Hatásfokuk jó, 80% körüli, jól 
szabályozhatóak és a tapasztalat is sok a használt gépekkel, így 
megbízhatóságuk is magas. Építésük nagy környezetváltoztatással 
jár. A lehetséges helyszíneket behatárolja, hogy a nagy szintkülönb-
séget csak adott domborzati környezetben lehet biztosítani. A beru-
házási költsége is igen magas egy ilyen erőműnek további problé-
ma, hogy a környezeti hatásai miatt az emberek nagy többsége úgy 
gondolja, hogy nem szerencsés egy ilyen erőmű létrejötte.

Ebből kifolyólag véleményem szerint a sűrített levegős techno-
lógia lenne megfelelő hazánk számára.

A sűrített levegős tározós technológia
A sűrített levegős tározós erőmű (CAES) nem egy egyszerű ener-
gia tározó, mint egy akkumulátor. Sokkal inkább tekinthetünk rá 
úgy, mint egy tározó és egy gázturbina keresztezésére. Eltérően 
a hagyományos gázturbinás erőművektől, amik tüzelőanyag fel-
használásuk közel kétharmadát a munkaközeg nyomásának növe-
lésére fordítják az energiatermelés alatt, a sűrített levegős tározós 
erőművek villanymotorral hajtott kompresszorokat használnak nagy 
nyomású levegő előállításhoz, melyet olcsó völgyidőszaki árammal 
hajtanak. A sűrített levegőt aztán egy erre alkalmas földalatti bar-
langban vagy felszíni légtartályban tárolják. A kisütés időszakában 
aztán ezt a tárolt levegőt egy gáztüzelésű égőtérben újrahevítve 
hasznosítják a turbinában, mely a generátort hatja. Egy hagyomá-
nyos CAES erőmű kapcsolását láthatjuk az 1. ábrán.

1. ábra. A McIntosh-i CEAS blokk kapcsolása
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A ma is működő erőműveknek több műszaki problémával is meg 
kellett küzdeniük. A kompresszió közben fejlődő hő rontja a folyamat 
hatásfokát így köztes hűtőket kell alkalmazni. Jelenleg ezt a hőmennyi-
séget eldobják. A tározó igénybevételének minimalizálása érdekében 
a kompresszió után is vissza kell hűteni a közeget, mely további vesz-
teségeket jelent. Az expanziós fázisban viszont a közegnek megfelelő 
hőmérsékletűnek kéne lennie, hogy a turbina megfelelően tudjon üze-
melni. Ezt jelenleg egy földgázzal üzemeltetett égőtérrel oldják meg, 
így melegítve a közeget a megfelelő hőmérsékletre. Ez az előzőekkel 
együtt azt eredményezi, hogy a mai CAES erőművek hatásfoka csak 
40-50 százalék. Természetesen folyamatosan folynak a kutatások és 
fejlesztések a technológia javítására.

Az adiabatikus CAES nem használ tüzelőanyagot, így ez egy tisz-
ta, emisszió-mentes, magas hatásfokú technológia. Az alapötlet az, 
hogy egy hőtároló egységet építünk be a kapcsolásba. Ez azt jelenti, 
hogy az expanziós fázis előtt bevezetendő hőt tudjuk fedezni a komp-
resszió alatt fejlődő hőből. A kompresszió után a nagynyomású, nagy 
hőmérsékletű gázt átvezetjük a hőtárolón, ott a tároló közeg felveszi a 
gáz hőjét ezzel lehűtve azt. Később a kisütési fázisban a levegőtáro-
lót elhagyó gázt ugyanazon a hőtárolón vezetjük át, ahol felmelegszik, 
ezzel elérve a megfelelő kezdő hőmérsékletet. A hőtárolóval szerelt 
kapcsolássokkal végzett szimulációk azt mutatják, hogy egy ilyen kiala-
kítással 68-70%-os tárózási hatásfokot is elérhetünk. 

Más irányú fejlesztés, amikor a változó expanzió előtti nyomást 
próbálják meg kiküszöbölni. Ez továbbá olyan előnnyel is jár, hogy a 
tározó mérete csökkenthető, amivel költségmegtakarítást lehet elérni. 
Egy víz kompenzálású rendszer lett kidolgozva, ahol egy nyílt felszínű, 
földfelszíni víztározóból induló vízoszlop tartja a nyomást a földalatti 
barlangban. Az állandó nyomású sűrített levegős tározós erőművet 
kombinálták a szivattyús tározós erőművel. A technológia egy állandó 
nyomású levegő tározót és egy hidraulikus energiatározót kombinál. 
A rendszer két földalatti tárolóból áll, melyeket az alsó felükön egy 
csővezeték köt össze. Mindkét tárolóban levegőt és vizet is tárolunk. 
Amikor nagynyomású levegőt jutattunk a kompresszorhoz kötött tároló-
ba, a víz átáramlik a másik zárt tárolóba egy, a csővezetékbe telepített 
hidraulikus szivattyú segítségével.

Létezik egy másik napvilágot látott megoldás mely az előző 3 tech-
nológiát ötvözi. A koncepció alapja a hagyományos CAES, az adiaba-
tikus változat és az izobár technológia kombinálása, amiben a régi és 
új technológiák előnyeit próbálja egyesíteni, ezzel magas hatásfokot 
elérve, akár 80%-ot is a szimulációk szerint. Az izobár tározó segítsé-
gével lehetővé teszik a turbina előtti állandó nagy nyomást, a hőtárolós 
egység pedig a hulladék hő hasznosításával segíti elő a hatásfok nö-
vekedését. A földgáz tüzelésű égőtér alkalmazásával a tárolt energia 
megsokszorozható. Az erőmű akár konvencionális kombinált ciklusú 
erőműként is működhet, ezzel is növelve a gazdasági életképességét. 
A kevéssé változó nyomások miatt a levegőtározók kisebb mechani-
kai igénybevételnek vannak kitéve, ezzel növekszik azok élettartama. 
Végül a kompresszor és a turbina szétválasztása és a változtatható 
sebességű kompresszor lehetővé teszi a jobb igazodást a rendszer 
igényeihez.

A micro-CAES magas rendelkezésre állásával, kis környezeti ha-
tásával, gazdasági megvalósíthatóságával és széles körű felhasznál-
hatóságával (trigeneráció, poligeneráció) ígéretes eljárás. A kisméretű 
vagy mikro CAES felszín közeli vagy föld feletti mesterséges nyomás-
tartó tartályokat használ a sűrített levegő tárolására, melyek lehetővé 
teszik, hogy elhelyezésük ne kötődjön geológiai formációkhoz, így 
segítve a technológia telepítését. Ez a tulajdonságuk különösen üd-
vözölt az elosztott energiatermelésben, így széles körben használa-

tos megoldás lehet a jövőben. Általánosságban elmondható, hogy a 
mikro- CAES rendszerek nagy nyomásviszonnyal dolgoznak, mind a 
kompressziós, mind az expanziós fázisban. Ez a magas hőmérséklet-
különbségekhez és magas hatásfokhoz vezet. Az izotermikus rendsze-
reknek nem szükséges a többlépcsős kompresszió és expanzió, mivel 
a második fokozat hozzájárulása bizonyítottan elhanyagolható. Ezek 
tükrében elmondható, hogy ez a megoldás sokkal jobb hatásfokkal tud 
dolgozni más mikro-CAES rendszerekhez képest és jól beépíthető az 
elosztott energiatermelésen alapuló rendszerekbe.

Műszaki és gazdasági értékelés
 Több általam választott szempont alapján értékeltem a különböző sűrí-
tett levegős energiatározós technológiákat. Hatásfok, környezeti hatás, 
rendelkezésre állás, műszaki és gazdasági megvalósíthatóság alapján 
állítottam sorendbe a rendszereket. Az értékelés eredményét az 1. táb-
lázat foglalja össze:

A hagyományos CAES-t tekinthetjük a legrosszabbnak. A XX. század 
második felében megalkotott rendszer hatásfoka jelentősen elmarad az 
újabb technológiákétól, környezeti hatásai is kedvezőtlenebbek. Mel-
lette szóló érv, hogy rendkívül egyszerű rendszer, illetve az alapjául 
szolgáló gázturbinás technológiával kapcsolatban sokévnyi tapasztalat 
áll rendelkezésünkre. 

A kombinált ciklusú CAES egy nagyobb villamosenergia-rendszer-
be jól illeszkedhet, viszont a magyar rendszernek nincs szüksége egy 
ekkora méretű tározós erőműre. Hatásfoka ugyan e megoldásnak a 
legjobb, azonban a működéséhez földgázt tüzel el, ami sem környezet-
védelmi, sem pedig gazdasági szempontból nem ideális.  

Az izobár koncepció ígéretes elképzelés, hatásfoka az egyik leg-
jobb, a rendszer kíméli a tározót és nincs szükség külső hőbevezetésre 
sem.  Úgy gondolom azonban, hogy a két tározó és a gépészet meg-
bonyolítják a rendszert, nemkívánatos problémákat okozhatnak és a 
költségeket nagyban növelhetik.

Az öt lehetőség közül a micro-CAES-nek és az adiabatikus tározós 
erőműnek vannak jó tulajdonságai. A micro-CEAS könnyen telepíthe-
tő, folyamatos energiaellátásra tervezték, így megbízható és könnyen 
karbantartható, valamint hatásfoka megfelelő. Mindazonáltal ahhoz, 
hogy a megújulók okozta problémát ezzel a technológiával tudjuk meg-
oldani, több ilyen erőművet kell telepíteni. Véleményem szerint ezt két 
fajta módon lehet megvalósítani. Az országban olyan intézményekhez, 
épületekhez telepítünk ilyen energiatározókat, ahol nem csak a villa-
mos energiát, de a hő- és hűtő teljesítményt is hasznosítani tudjuk, így 
biztosítva a rendszer adta lehetőségek legjobb kihasználását. A másik 
lehetőség az, hogy minden szél- és naperőmű parkot felszerelünk egy 
kiserőművel, így a kettő kooperációja egy erőműként működhet a rend-
szerben. Az első esetben úgy gondolom, hogy a szabályozás, amivel 

Összesített értékelő táblázat

Hagyo-
mányos

Adia-
batikus

Izobár ISACOAST-
CC

Micro-
CAES

Hatásfok 5 3 2 1 4

Környezeti hatás 5 1 2 4 3

Rendelkezésre 
állás 3 4 5 2 1

Műszaki megvaló-
síthatóság 2 2 3 4 1

Gazdasági 
megvalósíthatóság 4 1 2 3 5

1. táblázat
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ezek az erőművek megfelelően el tudják látni a kompenzálás feladatát, 
bonyolult és költséges lenne. A második esetben nem tudnánk kellő-
en kihasználni az erőművet, hiszen ritkán van hő- és hűtés energia-
fogyasztó az ilyen megújuló telepek közelében. További problémának 
tartom, hogy több kis beruházás keretében kellene a rendszert kiépíte-
ni, ami nehézkessé tenné a megvalósítást hazánk jelenlegi gazdasági 
helyzetében. Az első esetben az energiaellátás e módja drága lehet 
olyan létesítményeknek, ahol hasznosítani tudják, hiszen a tervezés 
során az alacsony költség nem elsődleges szempont. A másik esetben 
pedig az erőműpark beruházási költségét emelheti meg nagymérték-
ben egy ilyen berendezés, mellyel együtt nem biztos, hogy ezek a telep 
versenyképesek tudnak maradni. Ennek fényében úgy gondolom, nem 
a micro-CAES a megfelelő megoldás. 

Az értékelés eredményeként úgy gondolom, hogy az Adiabatikus 
sűrített levegő tározós erőmű megépítése jelent megoldást. Bár több 
szempont szerint is létezik ennél jobb technológia, a gazdasági meg-
valósíthatóság és a környezeti szempontok egyértelműen mellette 
szólnak, valamint más szempontok szerint is jó helyezést ért el. Ezek 
alapján azt gondolom, egy ilyen erőművet kellene megépíteni Magyar-
országon.
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A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) hőenergia-igénye a me-
legigényes, sokszor ritka, ezért védett magas eszmei és piaci 
értékű állatok és növények tartása miatt igen magas mintegy 
25 000 GJ/év. A FÁNK előzetes energiatakarékossági vizsgálatai 
azt mutatták, hogy a szomszédos Széchenyi Fürdőben fellelhető 
geotermikus energia hasznosítása rendelkezik a legjobb meg-
térülési mutatókkal. Kettős cél valósult meg: a FÁNK létesítmé-
nyeinek fűtése során földgázkiváltás hulladék hőenergia hasz-
nosításával, a Fürdő oldalán pedig villamos-energia felhasználás 
csökkenés. A projekt a „Megújuló energiahordozó felhasználás 
növelése” konstrukció keretében az EU 60%-os társfi nanszírozá-
sával valósult meg. A fennmaradó önrészt a FÁNK a tulajdonos 
Fővárosi Önkormányzat által nyújtott kamatmentes hitel segítsé-
gével biztosította. A példaértékű projekt három Budapest Fővá-
ros tulajdonában álló vállalat a FÁNK, a Budapest Gyógyfürdői 
és Hévizei Zrt. és a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. kölcsönösen 
előnyös együttműködésében valósult meg.1

*
The demand for heat energy in the Budapest Zoo & Botanical 
Garden due to the support both of rare and high theoretical and 
market value animals and plants is very high reaching about 
25 000 GJ/year. The energy analyses represented, that the best 
payback period can be obtained by the utilisation of the geo-
thermal energy of the neighbouring bath. Double goal has been 
realised: natural gas replacing in the zoo and the power utili-
sation reduction in the bath. The project was co-fi nanced by 
the EU (60%) and by the Zoo (40%) in the frame of ”Increase 
of renewable energy utilisation” construction. The exemplary 
win-win project was realised by the co-operation of three com-
panies, being in the ownership of Budapest Municipality, the 
Budapest Zoo & Botanical Garden, the Budapest Bath & Spa 
Company and the Budapest District Heating Company.

* * *

A FÁNK fejlesztés előtti fűtési rendszerének ismertetése
A FÁNK területén az épületek szórtan az intézmény funkciójának 
megfelelően helyezkednek el. A fejlesztés előtt a FÁNK az épüle-
tek fűtésére szinte kizárólag földgázt használt fel. A szétszórt elhe-
lyezkedés miatt az épületek fűtését egyedi kazános megoldással 
valósították meg. A beépített kazánok összteljesítménye eléri az 
5,5 MW-ot. Az épületek fűtési igénye a napszakoktól független, a fű-
tési szezon hosszabb (6000 óra), mint egy hagyományos lakóépület 
esetén (4464 óra).

1   A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült.

A fűtési rendszerek rekonstrukciója folyamatos. Ennek oka egy-
részt a meglévő kazánok meghibásodása és amortizációja következ-
tében a kazánok cseréje, másrészt pedig az épületek funkciójának 
időnkénti változása. Az amortizáció miatt megvalósuló kazáncserék 
során az utóbbi időben nagy hatásfokú kondenzációs kazánok kerül-
tek beépítésre. A kazáncserékkel a FÁNK összességében 10-20%-
os energia-megtakarítást ért el.

A fejlesztés ismertetése
A Széchenyi Fürdőben a fejlesztés előtt a 74 °C-os termálvíz 35 °C- 
ra történő hűtése hűtőtoronnyal történt, amelynek villamosenergia-
igénye van. Mérési adatok hiányában ezzel a megtakarítással adott 
pályázat nem foglalkozik.

A fejlesztés megvalósítása során a Széchenyi Fürdő gépházába 
a hőigény elvételére alkalmas méretű szétszerelhető lemezes hőcse-
rélők lettek beépítve, amelyek a felesleges hő elvételét biztosítják. 
A hőcserélők által leadott hő a FÁNK-tól visszatérő meleg vizet mele-
gíti fel. A Fürdő és az Állatkert között egy előszigetelt csővezeték pár 
biztosítja a megújuló energiából származó hő szállítását. 

A Fürdő által jelenleg biztosított 65 °C-os termálvíz hőmérséklete 
a FÁNK aktuális hőigényének függvényében 5-12 °C-kal csökken, 
további 35 °C-os hűtés a Fürdőben a tárgyalt beruházás előtt is már 
meglévő hűtőrendszerrel történik.

A FÁNK oldalán a távvezetéki rendszer megtáplálását biztosító 
frekvenciaszabályozással ellátott szivattyúk lettek beépítve, amelyek 
a kialakított távvezetéki rendszerben a meleg víz keringetését bizto-
sítják.

A termálvíz hőjének hasznosítása a 12 db hőközpontban a táv-
vezetéki rendszer és fűtési rendszer közé illesztett hőcserélőkön 
keresztül biztosított, a meglévő kazántelepek kazánköri oldalához 
való párhuzamos kapcsolással. Az adott létesítmények hőigényé-
nek megfelelő mennyiségű fűtővíz biztosítása érdekében dinamikus 
mennyiség-korlátozó szelepek lettek beépítve. A fűtővíz előállítása, 
a rendelkezésre bocsátott magas hőmérsékletű távhőből a külső hő-
mérséklet függvényében, keverőszelepekkel történik.

A meglévő kazánokkal történő párhuzamos kapcsolás szüksé-
gessé tette hidraulikus váltók alkalmazását. A szabályozás bizto-
sítja a termálvízből kinyerhető hő hasznosításának a földgáz alapú 
hőtermelőkkel szembeni prioritását. 

A hőközpontokat – a FŐTÁV közreműködésével – számítógépes 
rendszeren keresztül felügyelik és szabályozzák. Ez a megoldás to-
vábbi energia-megtakarításra nyújt lehetőséget. 
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A fejlesztéssel elért eredmények ismertetése
A földgáz felhasználást részben termálvízzel kiváltó beruházás a 
2011. évben valósult meg. Az energiafogyasztás két irányban vál-
tozott. A földgázfogyasztás csökkent miközben a villamosenergia-
fogyasztás – kisebb részben az új szivattyúk (2012. I. 1.) nagyobb 
részben a Varázshegy üzembe állítása miatt (2012. V. hó) – nőtt. Az 
alábbi táblázatban több évre visszamenőleg látható a FÁNK teljes 
energiafogyasztás energiahordozónkénti bontásban

A FÁNK villamos energia fogyasztása a fejlesztés megvalósítása 
kapcsán éves szinten összesen 117 570 kWh értékkel nőtt, amely 
tartalmazza a Fürdőbe telepített két szivattyú (38 100 kWh/év), a táv-
vezeték keringetést biztosító szivattyúk (49 500 kWh/év) valamint a 
kisebb szivattyúk (29 970 kWh/év) villamosenergia-felhasználását.

Tekintettel arra, hogy a Varázshegy csatlakozása a termálvíz 
hasznosítással szinte egy időben történt földgáz oldalról a földgáz 
kiváltást kiszámítani nem lehetett. Ezért a számítások során a 2013. 
évi termálvíz felhasználásból kellett kiindulni. A 2014-es felhaszná-
lási adatból nem lehetett kiindulni, mert a tápoldalon műszaki prob-
lémák akadályozták a termálvíz felhasználást. A 2013. évi termál 
hőfelhasználás 11676 GJ/év volt. Ennek a hőhíddal korrigált értéke 
12 963,5 GJ/év, ami 80%-os kazánhatásfokkal számolva 16 204 GJ 
földgáz megtakarítást eredményez.

A hőmegtakarítás és a villamosenergia-fogyasztás összeveze-
tésének eredményeképpen az összesített energia-megtakarítás: 
4 383,64 MWh.

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű programhoz
Fentiek alapján a felújítás eredményeként 4 383,64 MWh fűtési ener-
gia-megtakarítást sikerült elérni.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés:
PVEP= QVE × η / CS = (4 383,64 MWh × 50%) / 6 000 h = 365,3 kW
ahol: 
PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csökke-
nés, 
QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia megtaka-
rítás, 
η – átlagos erőműi hatásfok 
CS – erőműi éves csúcsidei üzemóraszám

Összegezve a „Fővárosi Állat- és Növénykert hőellátása termál-
vízzel” (KMOP – 3.3.3-09-2010-0009) projekt 365,3 kW értékkel 
járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

1. kép. A vezetékpárok vonalvezetése a csatlakozó hőközpontokkal és az általuk fűtött épületekkel

2. kép. A számítógépes felügyeleti rendszer sematikus megjelení-
tése egy HMV előállítást is biztosító hőközpontban

Év Villamos energia 
(kWh)

Földgáz 
(GJ)

Termál hő 
(GJ)

2009 2 662 741 23 483 -

2010 2 867 885 27 585 -

2011 2 734 781 24 735 -

2012 3 260 635 13 765 11 706

2013 3 416 260 16 076 11 676

2014 3 412 559 16 292 8 947*

* a korábbi évekhez képest jelentős csökkenés oka, hogy a Fürdő üzemzavara 
miatt 2014. november végétől 2015. január közepéig a szükséges hőforrás 
nem állt rendelkezésre
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T U D O M Á N Y 

Az energiafejlesztés gazdasági célfüggvényei és mutatói 
Büki Gergely

ny. egyetemi tanár, bukibt@t-online.hu 

Az energiaellátás minden területének fontos, egyre hangsúlyosabb 
követelménye a gazdaságosság, természetesen az ellátásbizton-
ság, a környezetvédelem és a fenntarthatóság mellett. Ez régóta 
elfogadott alapkövetelmény, de mindmáig újabb és újabb gyakorlati 
megközelítéseket vet fel, különösen kiemelt létesítmények kapcsán. 
Az energiaellátás gazdaságossága összetett fogalom, és megítélése 
rendszerint sok bizonytalansággal terhelt. Esetenként a bizonyta-
lanságot a rendelkezésre álló, nem megbízható, gyakran eltérő gaz-
dasági adatok (beruházási költség, primerenergia ára) okozzák. Ám 
gyakran a gazdaságossági vizsgálat metodológiájában, az alkalma-
zott célfüggvényeiben is eltérő eljárásokkal, felfogásokkal találkoz-
hatunk. Cikkünk csak az utóbbi, a gazdasági elemzés módszereivel, 
ezen belül is a gazdaságosság célfüggvényeivel kíván foglalkozni, 
érzékeltetve az energiapiac, az állami és önkormányzati szerepek, a 
tulajdonosi és egyéb érdekek befolyását, mindenképpen pártpoliti-
kától függetlenül. Vizsgálatunk az energiaellátás minden területét 
érinti, ám néhány megállapítása a magyar energetika jelenleg legna-
gyobb vállalkozása, Paks 2 esetén különösen időszerű.

*
Cost effectiveness, in addition to security of supply, environment 
protection and sustainability, is an increasingly import criterion in 
all areas of energy supply. A long-standing basic requirement, cost 
effectiveness raises new practical issues all the time, with spe-
cial regard to high priority facilities. Cost effectiveness in energy 
supply is a complex concept in which a lot of uncertainties are 
involved. In some cases such uncertainty is caused by the avail-
able economic data which are unreliable and often different (in-
vestment costs, primary energy prices). Moreover, the methodol-
ogy and the used objective functions of effi ciency audits include 
various procedures and approaches. This article proposes to deal 
with the methods of economic analysis, in particular the objective 
functions of cost effectiveness, describing the infl uence of the 
energy market, the roles of the state and the local governments, 
the interests of the owners and stakeholders, irrespective of party 
politics. Our study covers all areas of energy supply but some of 
its fi ndings are especially relevant for the current largest venture 
of Hungarian energy, the Paks 2 power plant.

* * *

Az energiaellátás gazdaságossága általában
Az energiaellátás fejlesztését új energiaigények jelentkezése, a meglé-
vő energia-berendezések fi zikai elhasználódása és energiahatékony-
ságának növelése indokolja. A vezetékes (földgáz, villamos energia, 
távhő) energiaellátások fejlesztése többnyire az állam és az önkor-
mányzatok ellátási kötelezettsége, noha ebben gazdasági társaságok 
is közreműködnek. A fűtés gyakorlatilag kényszer, a hűtés viszont je-
lenleg inkább a kényelmet szolgálja. Az energiaellátásban jelentős, ám 
nem mindenható szerepe lehet az energiapiacnak, a vállalkozások-
nak. Az energetikai fejlesztés célja a tulajdonosoknak is, akik számára 
az energiafejlesztés – az energiahatékonyságon túl – értéknövekedést 
is jelent. Az energiarendszerek létesítése és korszerűsítése munkahe-
lyeket is érint, aminek gazdasági hatását számításba kell venni. A rövid 
felsorolásból kitűnik, hogy

●  az energiaellátás biztosítása önmagában nem gazdaságossági 
vizsgálat eredménye, azaz nem azt kell vizsgálni, hogy a jelent-
kező energiaigényeket gazdaságos-e kielégíteni,

●  a gazdaságossági vizsgálattal azt kell eldöntenünk, hogy az el-
látandó energiaigényt milyen megoldással célszerű (gazdasá-
gos) kielégíteni és

●  a gazdaságosság megítélésének célfüggvénye nem lehet egy-
séges: az energiafejlesztés adekvát gazdasági célfüggvényét 
és mutatóit több tényező befolyásolja, mindenekelőtt az ellátá-
si kötelezettség (közösségi érdek), a piaci vállalkozó érdeke és 
az energiaellátás okozta értéknövelés, munkahely-létesítés. 

A felsoroltak alapján az energetikai fejlesztések legfontosabb gazdasági 
célfüggvényeiről és mutatóiról az 1. ábra ad áttekintést az ellátási köte-
lezettség, a vállalkozói szándék és a tulajdonosi értéknövekedés esetén. 
A bemutatottakon kívül az energetika állami és önkormányzati irányítása, 
az energetikai társaságok és az energiapiac, a közüzemi, ipari és lakos-
sági energiafogyasztók érdeke még további gazdasági célfüggvényekkel 
és mutatókkal színezhetik ezt a képet.

Gazdaságosság ellátási kötelezettség esetén
Ellátási kötelezettség esetén egyenértékű ellátási változatokat kell 
számításba venni (az ábrán A és B változat). A fogyasztói ellátás 
szempontjából egyenértékű változatoknak azonos Pcs csúcstelje-
sítmény (értékelhető teljesítmény) és évi E=Pcscs (cs évi csúcski-
használási időtartam) energia ellátására kell alkalmasnak lenniük. Az 
egyenértékű ellátás gyakran (pl. az épület egyedi fűtésénél) adott, 
esetenként (pl. erőműveknél Paks 2) gondos tervezéssel kell meg-
határozni. 

Az egyszerűsítés érdekében csak a beruházási és az évi tüzelőkölt-
ségekkel számolunk (a bér-, karbantartási, leszerelési stb. költségeket 
nem tüntetjük fel). A beruházási költség B=Pcsb, ahol b a fajlagos beru-
házási költség. Az évi tüzelőköltség CG = EgpG = EkG, amelyben g=G/E 
az energiatermelés fajlagos primerenergia-felhasználása, pG a felhasz-
nált primerenergia hőára és kG=gpG az energiatermelés fajlagos tüzelő-
költsége. A költségeket a teljes ciklusra (építés, üzem és leszerelés), az 
élettartamra, vagy az előírt futamidőre számíthatjuk.

Az energia-egységköltségek. Az összehasonlításra alkalmas, 
kamatokkal az élettartamra számolt egységköltség jelenértéke (Leve-
lized Unit Energy Cost – LUEC), csak a beruházási és a tüzelőköltsé-
gek fi gyelembevételével,

1. ábra. Az energetikai fejlesztés gazdasági 
célfüggvényei és mutatói
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ahol Bi a beruházási költség (Ft/a), CGi a tüzelőköltség (Ft/a), Ei a termelt 
energia (J/a) az i-edik évben, –m a beruházás kezdeti éve, 0 az üzem 
kezdete, n az élettartam, r a kamatláb. Ha az évi energiatermelés és az 
évi tüzelőköltség állandó (E=áll., CG=EgpG=áll.), akkor az egységköltség 
jelenértéke

 

Az összefüggésekben az

  

interkaláris tényező azt fejezi ki, hogy a kamatokkal számolt beruházási 
költségek jelenértéke (B0) nagyobb, mint azok kamatok nélküli értéke 
(B). Az

  

annuitási tényező pedig – n élettartam/futamidő és r kamatláb mel-
lett – az évi állandó tüzelőköltségek és energiatermelés jelenértékét 
fejezi ki.

Határesetben, kamatok nélkül (r =0) n élettartam esetén a statikus 
energia-egységköltség

  

A fi gyelembevett változatok közül az a gazdaságos, amelyiknél az 
egységköltség jelenértéke, illetve a statikus egységköltség a legkisebb 

        

A korszerűség tehát alapvetően nem műszaki, hanem gazdasági ka-
tegória [1]. Ám az egységköltségben szerepet játszik a hatásfok (vagy az 
energiahatékonyságot kifejező más energetikai mutató), amit esetenként 
indokolt külön vizsgálni és értékelni. A 2. ábrán példaként az épülethom-
lokzat utólagos hőszigetelésének egyszerűsített optimalizálását mutatjuk 
be. Az ábrán Cb az évi beruházási költségteher, CG az évi primerenergia-
költség, és C = Cb + CG.

A példában mintegy ν = 10 cm a gazdaságilag optimális szigetelés-
vastagság. Az eredő évi költséggörbe viszont nagyon lapos, ha pl. a szi-
getelés vastagságát megduplázzuk, az eredőköltségek alig növekednek, 
de az energiaköltségben jelentős csökkenés következik be. Érdemes 
utalni arra, hogy a magyar energetikában számos példa alátámasztja, 
hogy a költségoptimalizáláson belül a hatásfoknövelésnek, az energia-
hatékonyságnak nagyobb súlyt kellett volna kapnia (számos energia-be-
rendezésünk nem fi zikailag, hanem elsősorban hatékonyság szempont-
jából avult el).

A megtérülési idők. Két változat gazdaságosságát gyakran a meg-
térülési időkkel érzékeltetjük. Ez a megítélés akkor vetődik fel, ha 

  
évi energiaköltség-megtakarítást 

  
beruházási többletköltséggel érünk el, azaz az energiakorszerűsítés faj-
lagos beruházási költségigénye

  

A ΔB0 beruházási költségtöbblet jelenértéke évi Cm = áll. energiakölt-
ség-megtakarítás esetén nm0 év alatt térül meg

  

amelyből explicit formában a dinamikus megtérülési idő

  

aminek véges értéke csak addig van, amíg

  

Határesetben, kamatok nélkül (r = 0) a statikus megtérülési idő

  

ami természetesen mindig véges értékű. A statikus és a dinamikus meg-
térülési idő változását a 3. ábra szemlélteti,

2. ábra. Épülethomlokzat szigetelésének optimalizálása
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A gazdaságosságot az energia-egységköltségek és a megtérülé-
si idők külön-külön és összehangoltan fejezik ki. A meglévő A válto-
zathoz képest a B változat gazdaságilag közömbös, ha

k0B = k0A,   illetve   kB = kA,

nm0 B = n,   illetve   nmB = n;

gazdaságos, ha

k0B < k0A,   illetve   kB < kA,

nm0 B < n,   illetve   nmB < n;

és gazdaságtalan, ha 

k0B > k0A,   illetve   kB > kA,

nm0 B > n,   illetve   nmB > n.

A nagy energetikai fejlesztéseknél, pl. erőművek létesítésénél az 
energia-egységköltség jelenértéke a kifejezőbb, a kisebb fejleszté-
seknél, pl. egyedi hőellátás esetén a statikus megtérülési idők hasz-
nálata szemléletesebb és elterjedtebb.

A megtérülési idők mellett használják a belső megtérülési rátát 
(Internal Rate of Return – IRR). Ez azt a kamatlábat jelöli, amely 
mellett n élettartam/futamidő alatt az évi Cm i energiaköltség-megta-
karítás a Bi beruházási költséget megtéríti

  

ha fi gyelembe vesszük az évi működési költségeket (Cüi) és a marad-
ványértéket (Mn) a futam idő végén. A fejlesztés akkor gazdaságos, 
ha a belső megtérülési ráta nagyobb a számításba vehető piaci ka-
matlábnál: IRR > r.

Egyenértékű változatok. Ellátási kötelezettség esetén a gaz-
dasági vizsgálat sikerét jelentősen befolyásolja a fogyasztói ellátás 
szempontjából egyenértékű változatok kiválasztása. Ez különösen 
fontos, ha egy együttműködő rendszer fejlesztéseként tervezünk új 
berendezéseket, pl. az erőműrendszer számára új erőműveket. Eb-
ben az esetben az egyenértékű változatokat nem ötletteléssel lehet 
kiválasztani, hanem körültekintő tervezéssel kell meghatározni [2]. 
Az összetett tervezésnek csak két feladatára utalunk:

●  Az egyik követelmény, hogy a gazdaságilag összehasonlítha-
tó változatoknak azonos fogyasztói teljesítmény kielégítésére 
kell alkalmasnak lenniük, amit pl. a hazai erőműtervezési gya-
korlat szerint az ún. értékelhető teljesítőképesség egyezése 
fejez ki.

●  A másik fi gyelembe veendő követelmény, hogy a gazdasági-
lag összehasonlítandó változatok azonos évi fogyasztói ener-
giaigényeket elégítsenek ki. Ugyanakkor a számításba vehető 
alap- és csúcserőművek, kimerülő és megújuló erőművek, 
kondenzációs és kapcsolt energiatermelő erőművek évi villa-
mosenergia-termelése és menetrendje jelentősen eltér. Ezért 
az erőműtervezésnek az új erőműből és a meglévő erőmű-
rendszerből olyan, a fogyasztói ellátás szempontjából azonos 
értékű változatokat kell összeállítani, amelyek már gazdasági-
lag összehasonlíthatók. 

A rendszerváltás előtti erőműtervezésünk a kimerülő hő- és 
atomerőművekre ennek az egyenértékűségnek a meghatározását ki-
alakította. A hektikusan rendelkezésre álló szélerőművek és naperő-

művek bizonyos arányát az együttműködő nagy erőműrendszerek 
rugalmassága elviseli. Nagyobb arányú szélerőművek és napelemek 
alkalmazása esetén viszont azok értékelhető teljesítőképességének 
a meghatározását még nyitott tervezési kérdésnek kell tekintenünk. 

Gazdaságosság vállalkozás esetén
A magyar energetika a rendszerváltáskor, elsősorban az energiaipar 
„privatizálásával”, sokat áldozott a hazai energiapiac létrehozásáért, 
az energetikai vállalkozások lehetőségének megteremtéséért. Az 
energiaipar privatizációjának „eredményét” nem értékelve, az ener-
getikai vállalkozás gazdaságosságának célfüggvényét és mutatóit 
ismertetjük, és utalunk az energetikai vállalkozás egy elterjedt rend-
szerére, az ESCO vállalkozásra.

Az energetikai vállalkozót egyrészt az érdekli, hogy költségei (C) 
minél kisebbek legyenek, másrészt pedig, hogy árbevétele (Á) minél 
nagyobb legyen. A vállalkozás gazdaságossági célfüggvénye tehát 
az, hogy az elérhető nyeresége maximális legyen

  

Ennek érdekében a vállalkozó törekszik a 

   

energiaköltségek csökkentésére, és nyereségének biztosítása érde-
kében megfelelő árbevétel elérésére

Á = PáP + EáE,

amely teljesítménydíjból (áP) és energiadíjból (áE) tevődhet össze. A 
vállalkozó a nyereségét általában a termelés fokozásával igyekszik 
növelni, az energiaellátásban a P teljesítmény- és E energianövelés 
az igények oldaláról erősen korlátozott.

Számos intézmény saját maga nem képes hatékony energiael-
látás megvalósítására és annak üzemeltetésére, ezeket segíthetik 
az energiahatékony szolgáltató rendszerek, pl. az ESCO-társaságok 
(Energy Service Company). Az ESCO-társaság elvégzi az intézmény 
energetikai korszerűsítését, és ezzel csökkenti az intézmény ener-
giaköltségeit. Az energiaköltség-csökkenés fedezi a fejlesztés költ-
ségeit, a vállalkozó nyereségét és a fogyasztó számára is csökkenti 
az energiaköltségeket.

Egyéb célok: értéknövelés, munkahelyteremtés
Az energiaellátás fejlesztését többnyire csak az érintett energiarend-
szerre (erőmű, fűtőmű stb.) vizsgáljuk és értékeljük. Találkozunk 
olyan esetekkel is, amikor az energiaellátás fejlesztése a hozzá 
csatlakozó rendszer értékét is megnöveli. Épületek esetén a fűtés 
korszerűsítése növeli az épület piaci értékét, egy lakótelep hatékony 
távhőellátása pedig emeli az ottani ingatlanok értékét, miként pl. a 
helyi közlekedési viszonyoknak is van hatásuk az ingatlanok árfo-
lyamára.

Az épület energetikai korszerűsítésének egyértelmű hatása, 
hogy csökken az energiaellátás évi CG energiaköltsége (a rezsi). 
Az energiakorszerűsítés B beruházási költségráfordítást igényel, és 
egyidejűleg É piaci értéknövekedést is eredményez. Az energiakor-
szerűsítés célfüggvénye egyrészt, hogy az évi energiaköltség minél 
kisebb legyen

  

másrészt a piaci értéknövekedés minél nagyobb mértékben ellensú-
lyozza, sőt meghaladja a korszerűsítés beruházási költségeit
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Esetenként lényeges az energiafejlesztés munkahelyteremtő 
szerepe. A megújuló energiák, a biomasszák és a hulladékok ösz-
szegyűjtése, a települések hőhálózatának megvalósítása lehetősé-
get nyújt a helyi munkaerők foglalkoztatására, a közmunkáknál jóval 
hatékonyabban. Az önkormányzatoknak lehetősége és felelőssége, 
hogy a települések hőellátásában a helyi foglalkoztatást minél na-
gyobb mértékben érvényesítsék [3].

Támogatás és gazdaságosság
Az energiafejlesztések követelménye a gazdaságosság, a gazdasá-
gosság elérésének gyakran támogatás az eszköze. A gazdaságos-
ság és a támogatás között sokrétű kapcsolat van, ennek csak két 
elemére utalunk.

a) Támogatni lehet az egyszeri beruházási költségeket vagy a 
folyamatos évi költségeket, pl. kötelező energia-átvétellel. Az 
energiatakarékosság és az energiahatékonyság elvének csak 
a beruházás támogatás felel meg.

b) Támogatni csak gazdaságos, közel-gazdaságos fejlesztése-
ket indokolt, illetve kerülni kell a nem-gazdaságos energetikai 
fejlesztések támogatással történő „gazdaságossá” tételét. 
Ezt szemléltesse egy példa. Egy intézmény által tervezett 
energetikai fejlesztés statikus megtérülési ideje 25 év, ami 
semmiképp nem gazdaságos, dinamikus megtérülési idő 
r ≥ 0,04 kamatláb esetén végtelen lenne. Ha viszont valami-
lyen pályázat ezt a fejlesztést 80%-os vissza nem térítendő 
összeggel támogatja, akkor a fejlesztés statikus megtérülése 
az érintett intézmény részére 5 évre csökken, azaz „gazda-
ságossá” válhat. A példa nem elvi, több gyakorlati eset alá-
támasztja.

Paks 2
A Paks 2 természetesen ellátási kötelezettség keretében létesül. Eb-
ben a keretben a fejlesztés megítélésének egyik kérdése a beruházá-
si költségek és azok hitelezése. A másik kérdés, hogy a 2×1200 MW 
villamos teljesítményű atomerőmű-bővítést, amely a szükséges hazai 
villamos teljesítmény mintegy 20%-át, az évi villamosenergia-terme-
lés mintegy 40%-át adja, milyen alternatívákkal hasonlíthatjuk össze. 
Az nem lehet kérdés, illetve gazdasági vizsgálat tárgya, hogy a jelzett 
villamos energiát gazdaságos-e kielégíteni, csak az, hogy atomerő-
művel vagy milyen más megoldással célszerűbb ellátni. A kulcskér-
dés tehát az, hogy mik lehetnek a más megoldások, az atomerőmű 
alternatívái [4].

a) Az atomerőmű nagy beruházási költségigényű, energiakölt-
sége viszonylag kicsi, tehát alaperőműként nagy évi kihasználással 
és nagy élettartammal indokolt üzemeltetni. Az alapüzemű atomerő-
műveket a külföldi gyakorlatban szén-, földgáz- és vízerőművekkel 
hasonlítják össze. Természetesen hazai viszonyok között is ezeket 
az erőműtípusokat tekinthetnénk az atomerőmű részleges, de ter-
mészetes alternatívájának, de mindegyik összevetés sajnos sérült, 
különböző okokból.

A szénerőműveket a meglévők rossz hatásfoka, a szénbányák 
bezárása és a környezetvédelem eltúlzása tették nem kívánt alterna-
tívvá. Ezek mindenütt mérlegelendő szempontok, mégis világszerte 
sok szénerőmű épül. Ha nagyon szigorúan vesszük a szén-dioxid-
kibocsátás csökkentését, akkor is jobb hatásfokú új ligniterőművel 
– változatlan lignitfelhasználás mellett – legalább 50%-kal nagyobb 
villamos teljesítményt és évi villamosenergia-termelést lehetne elér-
ni. Ez tehát az atomerőműnek is részben alternatívája, részben ki-
egészítője lehetne. 

A vízerőművek 600–700 MW villamos teljesítménnyel csak azért 
nem képezik az atomerőmű részleges alternatíváját vagy kiegészíté-
sét, mert a magyar vízerőmű-építés egyszerűen „tabutéma”.

A kondenzációs és hőszolgáltató földgázerőművek képezték köz-
elmúltban a magyar erőműrendszer gerincét. Ezek szerepe részben 
rossz hatásfokuk, részben a hőigények csökkenése miatt erősen 
mérséklődött, új földgázerőművek versenyképességét pedig a föld-
gázár drasztikus növekedése fékezte.

b) A felsoroltak külön-külön és együtt azt eredményezték, hogy 
ezek nem jelentették az atomerőmű igazi alternatíváját. Még jelen-
tősebb hatásuk az lett, hogy erőműrendszerünk versenyképtelenné 
vált a nemzetközi energiapiacon, illetve gyakorlatilag kapacitáshi-
ányossá vált. Emiatt az utóbbi években villamosenergia-importunk 
elérte a 30–40%-ot, ami a jelenlegi árviszonyok mellett ugyan még 
elviselhető, de a jövő … A villamos energiát termelni gazdaságos és 
kell, nem importálni! A villamosenergia-termelés fejleszti a gazdasá-
gosságot, hazai munkahelyet teremt. Importálni a primerenergiákat 
(földgáz, kőolaj, hasadóanyag) indokolt, nem a végenergiát. Az ener-
giaellátás biztonsága és függetlensége is ezt kívánja. A villamos-
energia-importot tehát szintén nem tekinthetjük az atomerőmű igazi 
alternatívájának.

c) Sokan a szélerőműveket és a napelemeket tekintik a Paks 2 
alternatívájának. Ezek viszont végképp nem egymás alternatívái. 
A Paks 2 alaperőmű, amely teljesítményével az igényeknek megfele-
lően, tervszerűen nagy kihasználással és nagy élettartammal a villa-
mos fogyasztók rendelkezésére áll. A szélerőművek és a napelemek 
viszont a levegősebességtől és a napsugárzástól függő hektikusággal 
termelnek. A fogyasztói ellátás szempontjából nem egyenértékűek az 
atomerőművel, ezért nem alternatívák. Ugyanakkor a szélerőművek és 
a napelemek az atomerőműnek jó kiegészítői. A kiegészítő erőművek-
re nagy szükség is van, hiszen a tervezett atomerőmű kapacitása az 
erőműrendszerünk kapacitásigényének csupán mintegy 20%-át fedezi.

d) Létezik olyan nézet is, amely a fenntartható fejlődés érde-
kében a fogyasztói energiatakarékosságot tartja Paks 2 elképzel-
hető alternatívájának, az atomerőmű bővítésére szánt beruházási 
költségekkel pl. épületállományunk hőigényét lehetne drasztikusan 
csökkenteni. A fenntarthatóságot, és ennek érdekében az energia-
takarékosságot nagyon fontosnak tartom, és meggyőződésem hogy 
eddig ennek érdekében nem eleget, sőt keveset tettünk. Az azonban 
messze van a realitástól, hogy a hazai villamosenergia-igényeket 
olyan mértékben csökkentsük, hogy Paks 2 méretű erőmű létesítése 
feleslegessé válna, azaz Paks 2 bővítésnek az energiatakarékosság 
sem lehet alternatívája.

Végső soron tehát a tervezett Paks 2 az ellátási kötelezettség 
alapján választott erőműváltozat. Ez a gazdasági értékelésében azt 
jelenti, hogy minden költségét csak a fogyasztói ellátás szempontjá-
ból teljesen egyenértékű erőműváltozat vagy takarékosság költsége-
ivel együtt, és azzal összehasonlítva helyes bemutatni. Minden olyan 
egyoldalú bemutatás, amely kizárólag csak a Paks 2 költségterheit, 
pl. a költségvetésre, államadóságra gyakorolt hatásait ismerteti, aka-
ratlanul vagy szándékosan – függetlenül a benne szereplő adatok 
helyességétől – megtéveszti a társadalmat [5].
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Munkám során kis teljesítményű naphőerőművek alkalmazási le-
hetőségeit elemeztem, melyek szerves Rankine-körfolyamat se-
gítségével alacsony hőmérsékletű napkollektorokból is képesek 
villamosenergia-termelésre. A vizsgálathoz modelleket készítettem 
a napkollektorok és a körfolyamat működésének leírására, melye-
ken a szükséges optimalizálási feladatok elvégzése után szimulá-
ciókat futtattam Matlab segítségével. Négy különböző kollektorral 
felszerelt rendszert vizsgáltam, melyek legfőbb összehasonlításá-
nak alapját a kiserőművek megtérülését befolyásoló alapvető gaz-
daságossági szempontoknak megfelelően a villamos hatásfok és a 
kihasználási tényező jelentette. A kapcsolt hőtermelés és a hő for-
májában történő energiatárolás lehetőségét is áttekintettem, ame-
lyekkel bizonyos esetekben jelentősen javítható a naphőerőművek 
gazdaságossága.

*
This paper deals with an assessment of the feasibility of small-scale 
solar thermal power plants, where the heat produced in low-temper-
ature solar collectors is converted into electricity using an organic 
Rankine-cycle. Models were created to describe the operation of 
the solar collectors and the cycle, on which the main optimization 
tasks and simulations were performed in Matlab. Four systems 
were analysed with different collector types, where the main com-
parison criteria were the electrical effi ciency and the capacity fac-
tor, which are the most important factors infl uencing the fi nancial 
return of the small-scale power plants. The possibility of combined 
heat and power generation and heat storage were also presented, 
since these can have a great impact on the economic feasibility.

* * * 

A napsugárzás villamosenergia-termelésre történő hasznosításának két 
alapvető módja van, a közvetlen energiaátalakítás napelemek segítsé-
gével, illetve a közvetett energiaátalakítás naphőerőművekben. A két 
módszer közül a napelemes az elterjedtebb, a napelemes rendszerek 
beépített teljesítménye világszinten folyamatosan növekszik a technoló-
gia csökkenő árának hatására. A közvetett energiaátalakítás során első 
lépésben napkollektorokkal hőt állítunk elő, melyből termodinamikai kör-
folyamat segítségével termelünk villamos energiát. A jelenlegi naphőerő-
műveket nagy teljesítmény jellemzi, a jó hatásfok eléréséhez szükséges 
magas hőmérsékletet a napsugárzás koncentrálásával biztosítják, erre 
utal az elterjedt CSP (Concentrated Solar Power) rövidítés. Munkám so-
rán egy kevésbé vizsgált megoldás, a kis teljesítményű és ezáltal ala-
csonyabb hőmérsékletű naphőerőművek műszaki és gazdasági lehető-
ségeinek felderítése volt a célom, amelyek a napelemes rendszerekhez 
hasonló decentralizált energiatermelést is lehetővé teszik.

A szerves Rankine-körfolyamat (ORC) hasonló a hagyományos víz 
munkaközegű Rankine-ciklushoz, a szerves munkaközeg eltérő tulaj-
donságai miatt azonban annál jobb hatásfokkal, kedvezőbb kialakítás 
és üzemi paraméterek mellett képes az alacsony hőmérsékletű hőfor-
rások kihasználására. ORC segítségével az egyszerűbb, nem koncent-
rátoros napkollektorok által előállított alacsonyabb hőmérsékletű hő is 
hasznosítható, így vizsgálataim során a síkkollektortól a koncentrátoros 
parabolavályús kollektorokig több különböző típus alkalmazási lehetősé-
geit is megvizsgáltam. A cikk tárgyát képező ORC-s naphőerőművekből 

világszinten is csak kevés kísérleti példány létesült, Magyarországon 
pedig egyáltalán nem található ilyen, így a technológia vizsgálatát a kis-
erőművek működését leíró modelleken alapuló szimulációs elemzések 
segítségével végeztem.

Modellalkotás
A modell feladata a rendszert leíró paraméterek ismeretében a beme-
neti és kimeneti adatok közti kapcsolat meghatározása. A modell kime-
netei azok a jellemzők, amelyekre a vizsgálatok során kíváncsiak va-
gyunk, ez általában a kiserőmű által előállított villamos teljesítmény, az 
energiaátalakítás hatásfoka, kapcsolt energiatermelés esetén a kiadott 
hőteljesítmény, valamint hosszabb távú vizsgálatoknál az ezek integ-
ráljaként számítható energia mennyisége. Bemeneti adatok a kiserőmű 
működését befolyásoló tényezők, esetünkben az időjárási jellemzők, 
melyek közül a sugárzás és a külső hőmérséklet a legfontosabbak. 
A rendszert leíró paraméterek kijelölésekor fi gyelembe kellett venni, 
hogy bár több adat alapján pontosabb modell készíthető, az eredmények 
érvényességi köre azonban az adott jól defi niált rendszerre korlátozódik, 
amely bizonytalanná teszi az általános érvényű következtetések levoná-
sát. A kiserőmű modellje két önállóan is használható részből, az ORC és 
a napkollektor modelljéből épül fel, a következőkben ezek főbb jellemzőit 
és sajátosságait mutatom be.

Szerves Rankine-körfolyamat modellje
Az általam vizsgált naphőerőművekben feltételezett szerves Rankine-
ciklus kapcsolási rajza az 1. ábrán látható. A legfontosabb eltérések a 
Rankine-körfolyamathoz képest, hogy a hőbevitel a megszokott kazán 
helyett egy hőcserélőn keresztül történik, valamint a szerves munkakö-
zegek jellemző sajátosságai miatt egy turbina utáni belső hőcserélő be-
építése általában javítja a hatásfokot.

A modell elkészítése során a munkaközeg állapotjelzőinek alakulását 
az egyes berendezésekben alapvető hőtani összefüggések segítsé-

1. ábra. Szerves Rankine-körfolyamat kapcsolási rajza
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gével, entalpia szemlélet alapján számítottam. A turbina és a szivattyú 
veszteségeit a forgógépek belső hatásfoka segítségével vettem fi gye-
lembe, amelyet a vizsgálatok során 70% nak választottam. A generá-
tor és a további villamos berendezések együttes hatásfokát 95%-nak 
tekintettem. Az egyes hőcserélőkben a hőmérséklet-lefutást egy adott 
megengedhető legkisebb hőfokrés feltételezésével számítottam, 
melynek értékére a hőcserélőkben áramló közegek halmazállapotá-
tól függően, reális tapasztalati értékek alapján 5-10 °C-ot vettem fel. 
A különböző berendezésekben és csövekben fellépő hőveszteségeket 
és nyomáseséseket elhanyagoltam, mivel ezek nehezen meghatá-
rozható értéke jelentős bizonytalanságot vinne a modellbe, az ebből 
fakadó hibát azonban a reálisnál kissé alacsonyabbnak választott tur-
binahatásfok jól ellensúlyozza.

A modell elkészítéséhez és a vizsgálatok futtatásához három kü-
lönböző programot használtam. A Cycle-Tempo egy hőkörfolyamatok 
modellezésére szolgáló program, mely a rendszer grafi kus felületen 
történő összeállítása és a paraméterek megadása után saját beépí-
tett számítási algoritmusa alapján határozza meg a szükséges ered-
ményeket. A program külső forrásokkal történő kommunikációja, így 
a napkollektorra vonatkozó modellel történő együttműködés csak 
nehézkesen oldható meg, így a Cycle-Tempot igazán csak az álta-
lam készített modellek validálására, illetve a körfolyamaton végzett 
nagyobb mértékű változtatások kipróbálására használtam. A modellt 
Excel és Matlab programokban is elkészítettem, amelyekben a teljes 
számítási módszert nekem kellett kidolgoznom és megvalósítanom, 
ami bőséges lehetőséget és több szabadságot biztosított. A mun-
kaközeg állapotjelzői közti összefüggéseket a FluidProp nevezetű 
bővítménnyel számítom, amelyet a Cycle-Tempo is használ, így az 
eredmények ilyen szempontból teljesen összevethetőek. Excel segít-
ségével átlátható és könnyen kezelhető grafi kus felületet készítettem 
az adatok bevitelére és az eredmények megjelenítésére egyaránt, 
ami jelentősen megkönnyíti az egyes hatások megértését és egyéni 
vizsgálatok elvégzését. A modell sokszori lefuttatásából álló szimulá-
ciós vizsgálatokat Matlab segítségével lehet kellően gyorsan és egy-
szerűen elvégezni.

Napkollektorok modellje
A napkollektor modell feladata annak meghatározása, hogy adott 
sugárzás és külső hőmérséklet mellett a kollektor milyen tömegára-
mú közeget képes a kívánt hőmérsékletre melegíteni. A modell te-
hát a kollektor hatásfok meghatározására vezethető vissza, amely a 
hőveszteségek vizsgálatán keresztül történik [1]. A hőátbocsátási té-
nyező értékét a hőmérsékletkülönbség lineáris függvényeként köze-
lítve írható fel a hatásfokra az alábbi szabványos egyenlet [2], amely-
nek paramétereit a legtöbb gyártó közzéteszi a kollektor adatlapján:

                  (1)

ahol ∆T az abszorber és a környezeti levegő hőmérsékletének kü-
lönbsége [°C], S a sugárzás intenzitása [W/m2], η0 az optikai hatás-
fok [-], a1 az elsőrendű [W/(m2K)], a2 pedig a másodrendű [W/(m2K2)] 
hőveszteségi tényező, melyeket általában méréssel határoznak meg. 
Az abszorber hőmérséklete közelítőleg a kollektorban áramló közeg 
hőmérsékletével egyezik meg, amely folyamatosan változik a kollek-
tor hossza mentén, melynek következtében a hatásfok sem állandó. 
A hatásfok helyfüggését elhanyagolva koncentrált paraméterű modell 
készíthető, amely a hatásfokot a be- és kilépő hőmérsékletek átlagá-
ból képzett hőmérsékletkülönbség segítségével számítja. A módszer 
előnye az igen egyszerű számítási mód, hátránya azonban a kollek-

torban jelentkező hőmérsékletváltozással párhuzamosan növekvő 
pontatlanság. Elosztott paraméterű modellel fi gyelembe vehető a 
hatásfok változása, így jelentős hőmérsékletváltozás esetén is pon-
tosabban leírható a kollektor működése egy szétválasztható változójú 
differenciálegyenlet megoldásával.

A modell pontosságát korlátozza, hogy a kollektorban áramló kö-
zeg anyagjellemzőinek hőmérsékletfüggését, valamint a közeg és az 
abszorber közti hőátadáshoz szükséges hőmérsékletkülönbséget el-
hanyagoltam, ez azonban a legtöbb esetben nem okoz jelentős hibát. 
A napkollektor modelljét Excel és Matlab segítségével valósítottam 
meg, melyekben a kapcsolatot az ORC modellel az elgőzölögtető 
hőcserélőben kialakuló hőmérsékletlefutások alapján felírt hőmérleg 
egyenletek teremtik meg.

Optimális üzemi jellemzők megválasztása
Az időjárási adatok, valamint a napkollektor és a körfolyamat egyes 
berendezéseinek jellemzői a fentiek szerint adott vagy felvett érté-
kek, a kiserőmű hatásfokát azonban számos szabadon megválaszt-
ható üzemi paraméter is jelentősen befolyásolja. A vizsgálatok során 
fontos ezek optimális értékeinek meghatározása, hiszen egy rosszul 
megtervezett rendszerre vonatkozó eredményeknek nincs gyakorla-
ti jelentősége. A hatásfokot meghatározó legfontosabb jellemző az 
ORC munkaközege, valamint az elgőzölgés és a kondenzáció hő-
mérséklete.

A munkaközeg megválasztása összetett feladat, mivel az adott 
közeggel elérhető hatásfok mellett gazdasági, környezeti és biztonsá-
gi szempontokat is fi gyelembe kell venni. Különböző hőmérsékletha-
tárok közt más-más munkaközeg használata célszerű, így a választás 
során támpontot nyújt a közeg kritikus hőmérséklete és nyomása, de 
az összetett hatások miatt közvetlen optimalizálási eljárás nem alakít-
ható ki. A legalkalmasabb közeget a modell több különböző anyaggal 
történő futtatása során kapott eredmények összehasonlításával hatá-
roztam meg. A kondenzáció hőmérsékletének csökkentése javítja a 
körfolyamat hatásfokát, ehhez azonban a hűtőközeg tömegáramának 
növelése szükséges, amely az üzemeltetési költségek növekedésé-
vel jár. Az optimális érték gazdasági szempontok alapján határozható 
meg, melytől annak bizonytalansága miatt inkább eltekintettem, és a 
kondenzáció és a hűtőközeg hőmérséklete közti kapcsolat leírásához 
az adott hűtési módra vonatkozó tapasztalati értékeket vettem alapul.
A kiserőmű hatásfokát az elgőzölögtetés hőmérséklete befolyásolja a 
legnagyobb mértékben, így ennek helyes megválasztása döntő fon-
tosságú. Magasabb hőmérséklet jobb körfolyamati hatásfokot ered-
ményez, azonban a kollektorban a hő előállítását magasabb hőmér-
sékleten teszi szükségessé, amely alacsonyabb kollektor hatásfokot 
jelent. A kiserőmű összhatásfoka e két részhatásfok szorzataként áll 
elő, így meghatározható egy olyan elgőzölgési hőmérséklet, amelynél 

2. ábra. Hatásfokok alakulása az elgőzölgési hőmérséklet 
függvényében napkollektoros ORC rendszernél
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az összhatásfok maximális. Az egyes hatásfokok alakulását a hőmér-
séklet függvényében a 2. ábra mutatja. Az összhatásfok az elgőzöl-
gési hőmérséklet egy viszonylag széles tartományában közel állandó, 
így a hőmérséklet optimálistól való eltérése csak kis mértékű teljesít-
ménycsökkenést okoz.

Részterheléses üzemvitel
A rendszer bizonyos jellemzői csak tervezési állapotban választhatóak 
meg tetszőlegesen, az ettől eltérő részterhelésű állapotokban az egyes 
berendezések jellemzői és a folyamat szabályozási módja határozzák 
meg értéküket. Egy tároló nélküli naphőerőmű teljesítménye nem szabá-
lyozható tetszőlegesen, hanem a kiserőmű üzemállapotát a környezeti 
adatok határozzák meg. Különböző részterhelési üzemállapotokban az 
egyes berendezések leírására használt jellemzők is változnak, ezek nem 
túl jelentős, és sok esetben egymást ellensúlyozó hatása miatt ezt leg-
többször nem vettem fi gyelembe, hanem átlagos értékekkel számoltam.

A sugárzás és a külső hőmérséklet változása a kollektor és az 
ORC hatásfokát egyaránt befolyásolják, így ezek függvényében az 
összhatásfok maximális értéke mellett az ahhoz tartozó optimális el-
gőzölgési hőmérséklet is jelentősen változik. Az elgőzölögtetés nyo-
mását és hőmérsékletét a turbinaszabályozás befolyásolja, amelynek 
megválasztásakor arra kell törekedni, hogy a kialakuló elgőzölgési 
hőmérséklet az időjárási jellemzők változása esetén is minél jobban 
megközelítse az optimális értéket. A fúvókacsoportos, a fojtásos és 
a csúszónyomású turbinaszabályozás közül az utóbbi felel meg leg-
jobban a követelménynek, valamint költségek és bonyolultság szem-
pontjából is ez a legkedvezőbb. Csúszónyomású szabályozás esetén 
nem építünk be szabályozószelepet a turbina elé, így az elgőzölgés 
hőmérsékletét a turbina gőznyelése határozza meg. A gőz tömegára-
ma és az elgőzölögtetési nyomás között egyfokozatú akciós turbina 
esetén az alábbi összefüggés áll fent [3]:

                  (2)

ahol mG a gőz tömegárama [kg/s], ε = pbe/pki a nyomásviszony [-], pbe és 
pki a turbina előtti és utáni nyomás [bar], Tbe a turbina előtti gőzhőmér-
séklet [°C], k a turbinára jellemző állandó, Ψ pedig a nyomásviszonytól 
függő tényező, melynek értéke a kritikus nyomásviszony felett állandó. 
A modellben az elgőzölgési hőmérsékletet minden részterhelésű üzem-
állapotban a fenti egyenlet alapján számítottam, a tervezési állapotot 
pedig aszerint választottam meg, hogy az elgőzölgési hőmérséklet min-
den üzemállapotban közel legyen az optimális értékhez.

Eredmények
Az elkészített modellek alapján Matlab segítségével végeztem el a 
technológia lehetőségeit feltáró szimulációs vizsgálatokat. Négy kü-
lönböző napkollektort vizsgáltam, ezek az egyre jobb szigetelési tulaj-
donságok, így egyre magasabb elérhető hőmérsékletek szerint növek-
vő sorrendben a következők: síkkollektor [4], vákuumcsöves kollektor 
[5], vákuumos síkkollektor [6] és parabolavályús kollektor [7]. Az ORC 
körfolyamat munkaközegeként az első két esetben R245fa közeget, 
míg a második kettőnél toluolt használtam, mivel az adott hőmérsék-
lettartományban ezek szolgáltatták a legkedvezőbb eredményeket, és 
mindkét anyag gyakorlati alkalmazására találhatóak példák.

A technológia bemutatása előtt egy rövid gazdaságossági áttekin-
tésre van szükség, amely bemutatja, hogy az egyes számított jellemzők 
és mutatók közül melyiknek mekkora a jelentősége, és milyen módon 
befolyásolja a kiserőművek megtérülését. A felhasznált dinamikus gaz-
daságossági modell alapja a befektetés nettó jelenértékének (NPV) szá-

mítása a pénz időértékének fi gyelembevételével. Az egyszeri beruházási 
költség után éves szinten megegyező bevételeket és kiadásokat feltéte-
lezve a beruházás nettó jelenértéke az alábbiak szerint számítható:

                   (3)

ahol C0 a beruházási költség [Ft], cE a villamos energia értékesítési 
egységköltsége [Ft/kWh], E a termelt villamos energia éves mennyisé-
ge [kWh], cQ a hő értékesítési egységköltsége [Ft/kJ], Q az éves termelt 
hőmennyiség [kJ], Cü az üzemeltetési költség [Ft], n a vizsgált évek 
száma [-], r pedig a diszkontráta [-]. A megtérülés határát az NPV = 0 fel-
tétel jelenti, ekkor a befektetés n év alatt, az r diszkontrátának megfele-
lő hozammal térül meg. Tisztán villamosenergia-termelést feltételezve 
és az üzemi költséget elhanyagolva, valamint a beruházási költséget és 
a termelt energiát a kiserőmű névleges teljesítményére fajlagosítva az 
egyenlet az alábbi egyszerűbb alakba hozható:

                   (4)

ahol a jelöli a fajlagos beruházási költséget [Ft/kW], cs pedig az éves 
csúcskihasználási óraszám [h]. A fajlagos mennyiségek használatá-
nak előnye, hogy különböző névleges teljesítményű kiserőművek is 
összehasonlíthatóvá válnak.

Mivel az energiatermeléshez nincs szükség tüzelőanyag felhasz-
nálására, így a kiserőmű változó költségei alacsonyak, és a megtérü-
lést a hatásfok helyett elsődlegesen a termelt energia mennyisége, 
és az ennek megfeleltethető csúcskihasználási óraszám határozza 
meg, ahogy ez a (4) egyenletből látható. A hatásfok a kívánt teljesít-
mény eléréséhez szükséges bevitt hőmennyiséget, ezen keresztül a 
szükséges kollektor felületet befolyásolja. Magasabb hatásfok esetén 
fajlagosan kevesebb kollektorra van szükség, így bár a hatásfok köz-
vetlenül nem jelenik meg a (4) egyenletben, a fajlagos beruházási 
költségen keresztül ez is befolyásolja a megtérülést.

Villamosenergia-termelés hatásfoka
A naphőerőművek élettartamuk döntő részében nem tervezési állapot-
ban, hanem az időjárási jellemzők által meghatározott üzemállapotban 
működnek, így a hatásfok névleges értéke mellett fontos a sugárzás- 
és hőmérsékletfüggésének vizsgálata is. A 3. ábra egy vákuumos 
síkkollektoros ORC kiserőmű hatásfokát mutatja a sugárzás és a külső 
hőmérséklet függvényében. A hőmérséklet csökkenésével a hatásfok 
kis mértékben növekszik, ennél azonban sokkal jelentősebb a változás 
a sugárzás függvényében, melynek alacsony értékénél a hatásfok je-
lentősen lecsökken a kollektor hatásfokának romlása miatt.

3. ábra. Villamos hatásfok változása a sugárzás és 
külső hőmérséklet függvényében
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A hatásfok hőmérsékletfüggése a különböző kollektorral felszerelt 
kiserőművek esetében is hasonló, a sugárzásfüggés azonban jelen-
tősen eltér a különböző típusok esetén. A 4. ábrán egy diagramban 
láthatóak a különböző naphőerőművek hatásfokai, amelyen egyér-
telműen látszik, hogy a jobban szigetelt kollektorok minden esetben 
magasabb hatásfokot eredményeznek. A három nem koncentrátoros 
kollektor esetén a hatásfok kis értéke mellett további problémát je-
lent, hogy alacsony sugárzás esetén az elindításukra sincs lehetőség. 
A vizsgált koncentrátoros, parabolavályús napkollektor ezzel szem-
ben már egészen alacsony sugárzástól képes a többi lehetőségnél 
jóval magasabb hatásfokú működésre.
 

Éves energiatermelés
Az éves szinten termelt energia mennyiségének előrejelzése a meg-
térülés számítása szempontjából is fontos, emellett jó összehasonlí-
tási alapot teremt, mivel a különböző üzemállapotokat az éves tényle-
ges előfordulási gyakoriságuknak megfelelő súllyal veszi fi gyelembe. 
Az éves energiatermelés számításához valamilyen meteorológiai 
adatbázisra van szükség, amely egy átlagos évre vonatkozó párhu-
zamosan mért, legalább órás bontású sugárzás és hőmérsékletada-
tokat tartalmaz. Számításaimhoz használt adatbázis a Meteonorm 
programból származik [8], amely az év minden napjára tartalmaz órás 
bontású adatokat.

A számítást egy Debrecen melletti, é. sz. 47° 29’ 25”, k. h. 21° 35’ 
59” földrajzi koordinátákkal leírt helyszínre végeztem, de a sugárzási 
adatok és így a kapott eredmények az ország többi részén sem térnek 
el jelentősen. A nem koncentrátoros kollektorok esetében általában 
nem alkalmazunk napkövetést, így egy optimális tájolású, 35° dőlés-
szögű déli irányú felületre vonatkozó globálsugárzás adatokkal szá-
moltam. A koncentrátoros kollektorok esetében azonban napkövetés 
szükséges, valamint ezek a kollektorok nem képesek a szórt sugár-
zás hasznosítására, így a DNI (direct normal irradiation) adatokat kell 
használni. A szórt sugárzás részaránya Magyarországon a gyakori 
borús időjárás miatt jelentős, így a DNI alapján számolt éves besu-
gárzás a napkövetés ellenére is mintegy 28%-kal alacsonyabb a többi 
kollektor által hasznosítható globálsugárzásból származó értéknél.

A számítás eredményeit az 1. táblázat tartalmazza, amelybe a 
négy különböző naphőerőmű mellé egy szokványos napelemes rend-
szerre vonatkozó adatokat is feltüntettem egy korábbi munkám alapján 
[9]. A kiserőművek névleges teljesítményét egységesen 100 kW-nak 
választottam, a termelt energia mennyisége és a szükséges kollektor 
felület erre az értékre vonatkozik. Az 1000 W/m2 sugárzáshoz tartozó 
névleges hatásfoknál láthatóan minden esetben alacsonyabb az éves 
átlagos hatásfok, de míg a nem koncentrátoros kollektorok esetén az 
eltérés arányaiban igen jelentős, a koncentrátoros naphőerőművek 

és napelemek esetében a különbség lényegesen kisebb. A névleges 
teljesítményre vonatkoztatott fajlagos energiatermelés a csúcskihasz-
nálási óraszámmal megegyező mutató, a kihasználási tényező pedig 
ennek százalékos értéke az éves összes óraszámhoz viszonyítva. 
Ezek a gazdaságosságot döntően befolyásoló mutatók a magasabb 
hőmérsékletű kollektorok alkalmazásával egyre növekednek, azon-
ban minden esetben elmaradnak a napelemekre jellemző értéktől. 
A napkollektorok szükséges felülete, mely a névleges hatásfokkal for-
dított arányban változik, a fajlagos beruházási költséget befolyásolja, 
szintén a koncentrátoros kollektorok és a napelemes rendszerek ese-
tén kedvezőbb.

Kapcsolt hőtermelés kialakítása
A napkollektoros ORC rendszerek a bemutatott eredmények alapján 
önmagukban általában nem bizonyulnak kellően gazdaságosnak, a 
megtérülési mutatók javítása céljából érdemes lehet a kapcsolt hő- 
és villamosenergia-termelés kialakítása. A kapcsolt hőtermelésnél 
ellennyomású turbina használatát feltételeztem, így a kondenzátor-
ban leadott teljes hőmennyiség hasznosításra kerül. A kapcsolt hő-
termelés esetén meghatározó a kiadott hő kívánt hőmérsékletszintje, 
mivel annak növelésével párhuzamosan csökken a kiadható villamos 
energia mennyisége. A szükséges hőmérsékletet a rendelkezésre álló 
hőigény jellege, a kialakított távhőrendszer mérete és annak veszte-
ségei határozzák meg. Kis méretű távhőrendszer esetén, korszerű 
fűtési rendszerek és használati melegvíz előállítására használt hő 
esetén 75 °C hőmérséklet megfelelő, így a 2. táblázatban az erre vo-
natkozó eredményeim láthatóak. Padlófűtés használata esetén akár 
55 °C hőmérséklet is elegendő lehet, ebben az esetben a kiadható 
villamos energia mennyisége, és így a kapott eredmények még ked-
vezőbbek.

4. ábra. Különböző kollektort tartalmazó ORC kiserőművek 
hatásfoka a sugárzás függvényében

2. táblázat. 75 °C-os kapcsolt hőtermelés jellemző adatai, összehason-
lítva tiszta villamosenergia-termelés illetve tiszta hőtermelés lehetősé-
geivel

1. táblázat. Naperőművi rendszerek éves energiatermelési és ebből szár-
maztatott adatai
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Síkkollektoros ORC 77,80 3,75% 1,90% 778 8,88% 2667

Vákuumcsöves koll. ORC 96,67 4,12% 2,59% 967 11,03% 2427

Vákkumos síkkoll. ORC 107,37 7,63% 5,34% 1074 12,26% 1310

Parabolavályús koll. ORC 95,61 17,34% 14,99% 956 10,91% 572

Napelemes rendszer 133,00 15,2% 13,17% 1330 15,18% 658

Hőtermelés 
hőmérsékletszintje:

75 °C

Tiszta villamos 
energia term.

[MWh]

Kapcsolt Tiszta 
hőtermelés 

[MWh]Villany 
[MWh]

Hő [MWh]

Síkkollektoros ORC 29,17 - - 751,95

1,90% - - 48,99%

Vákuumcsöves 
koll. ORC

39,83 10,25 432,50 712,45

2,59% 0,67% 28,18% 46,41%

Vákkumos síkkoll. 
ORC

81,95 62,42 495,20 721,21

5,34% 4,07% 32,26% 46,98%

Parabolavályús 
koll. ORC

167,14 130,93 567,11 806,73

14,99% 11,74% 50,86% 72,35%
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A kapcsolt energiatermelésre vonatkozó hő- és villamosenergia-ter-
melési adatok mellé összehasonlításként a tiszta villamosenergia-
termelés és az adott felületű napkollektorral, ORC rendszer nélkül 
elérhető tiszta hőtermelésre vonatkozó eredményeket is megjelení-
tettem. Síkkollektor esetén a gyakori alacsony hőmérsékletek miatt 
nincs is lehetőség adott hőmérsékletű hőkiadás mellett kapcsolt 
termelésre, vákuumcsöves kollektoroknál pedig a tiszta hőterme-
léshez képest a kapcsolt termelés kialakítása az ORC rendszer je-
lentős többletköltségével és a termelt hő jelentős csökkenésével jár, 
és szinte elhanyagolható mennyiségű villamos energia termelését 
eredményezi. Megfelelően nagy hőigény rendelkezésre állása ese-
tén ezen kollektorok segítségével tehát célszerűbb tisztán hő ter-
melése, mint ORC-s naphőerőmű létesítése. Vákuumos síkkollektor 
és parabolavályús kollektor esetén a termelt energia viszonylag kis 
csökkenése árán jelentős hőmennyiség termelhető, így ebben az 
esetben gazdaságos lehet a kapcsolt energiatermelés kiépítése.

Energiatárolás
A naphőerőművekben különleges lehetőség a napelemes rend-
szerekhez képest, hogy a villamos energia akkumulátoros tárolása 
helyett gazdaságosabban megvalósítható hőtárolásra is lehetőség 
van. A tároló a napkollektorok és az ORC közé kerül beépítésre, 
és hőmérsékletszinttől és kialakítástól függően számos különböző 
típusa létezik. Legegyszerűbb ezek közül a kollektorból kilépő fel-
melegített közeg közvetlen tárolása, ehhez azonban nagy közeg-
mennyiség és a meleg- és hidegágon egy-egy nagyméretű tartály 
beiktatása szükséges.

A tárolásnak több különböző célja lehet, melyek eltérő tárolási 
stratégiát igényelnek. Elsődleges cél lehet a kiserőmű kihasználási 
tényezőjének növelése azáltal, hogy a kollektorok által napközben 
összegyűjtött hőből a körfolyamat hosszabb időn át termel villamos 
energiát. Az ORC rendszert ekkor nem a csúcs hőigényre, hanem 
egy átlagos értékre kell méretezni, amellyel jelentős költség taka-
rítható meg, mely részben vagy teljesen fedezheti a tároló kiépí-
tésének költségeit. Másik cél lehet a naphőerőmű termelésének 
a fogyasztói igényekkel történő időbeli összehangolása, amely a 
rendszerterheléstől és más erőművek működésétől függő differen-
ciált tarifarendszerrel ösztönözhető, és elősegíti a villamosenergia-
rendszer szabályozását. Kapcsolt hőtermelés esetén fontos, hogy 
hőkiadásra ne csak napsütés esetén legyen lehetőség, amikor álta-
lában a legkevésbé van szükség rá, hanem a tároló kapacitásának 
erejéig tetszőleges időben.
A gazdaságos tároláshoz lehetőség szerint magas hőmérsékletű 
tárolóra van szükség, hogy ugyanazt a hőmennyiséget a nagyobb 
hőmérsékletváltozás hatására kisebb mennyiségű és térfogatú kö-
zegben tudjuk elraktározni. A tárolót emellett állandó hőmérséklet 
jellemzi, így a kollektoroknak a sugárzástól függetlenül állandó, ma-
gas hőmérsékletet kell előállítaniuk. A bemutatott kollektorok közül 
egyedül a parabolavályús volt az, amelyik széles sugárzástarto-
mányban képes magas hőmérsékletű hő viszonylag jó hatásfokú 
előállítására, így a tárolás leginkább az ilyen kiserőművek esetében 
gazdaságos. A tárolás mellett praktikusan biomassza alapú póttü-
zelés segítségével tovább fokozhatóak a fenti kedvező hatások, ez-
által akár szigetüzemű működtetésre is jó lehetőség lehet.

Következtetések
A szerves Rankine-körfolyamat már nem koncentrátoros, alacsony 
hőmérsékletű napkollektorok felhasználásával is lehetővé teszi vil-
lamos energiát termelő naphőerőmű létesítését. A naphőerőművek 

villamos hatásfoka erősen függ a sugárzás értékétől, így az éves 
átlagos hatásfok többnyire jelentősen elmarad a névleges hatás-
foktól, amit fi gyelembe kell venni a különböző lehetőségek értéke-
lése során. A hatásfok a sugárzással párhuzamosan növekszik, így 
olyan területekre érdemes a naphőerőműveket telepíteni, ahol gya-
kori a magas sugárzás, ezzel szemben a napelemes rendszerek 
alacsonyabb sugárzás esetén is képesek jó hatásfokú működésre.

Nem koncentrátoros kollektorok alkalmazásával villamosener-
gia-termelés esetén csak a napelemeknél lényegesen rosszabb ha-
tásfok és kihasználási tényező érhető el, így az ilyen kiserőművek 
létesítését legfeljebb a napelemek esetében nem megvalósítható 
lehetőségek, tehát a kapcsolt hőtermelés vagy a hőtárolás kiala-
kítása teheti gazdaságossá. Számításaim eredményei szerint sík- 
és vákuumcsöves kollektor esetén a kapcsolt termelés és tárolás 
egyaránt olyan mértékben lerontják az amúgy is alacsony energeti-
kai jellemzőket, hogy ilyen kollektorokra alapozott villamosenergia-
termelést egyáltalán nem javaslok. Vákuumos síkkollektor esetén 
ezek a mutatók valamivel kedvezőbbek, és alacsony hőmérsékletű 
kapcsolt hőtermelésre is lehetőség nyílik, így a nem koncentrátoros 
napkollektorok közül ez az egyetlen típus, amelyikre alapozva érde-
mes lehet ORC rendszert létrehozni.

A koncentrátoros, parabolavályús kollektort használó naphőerő-
művek a napenergia jó hatásfokú hasznosítására képesek, vala-
mint kapcsolt energiatermelés kialakításának és hőtároló beépíté-
sének lehetőségei is kedvezőek. A koncentrátoros naphőerőművek 
komoly hátránya a napelemekkel szemben, hogy nem képesek a 
Magyarországon viszonylag jelentős arányú szórt sugárzás hasz-
nosítására, így ezek előnyei főként a délebbi, naposabb területeken 
mutatkoznak meg. Magyarországon tisztán villamosenergia-terme-
lést tekintve a napelemes rendszerek mutatói a kedvezőbbek, ám 
a kapcsolt hőtermelésből és tárolásból fakadó előnyök a naphőerő-
műveket is gazdaságossá tehetik.
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Fejlődés Olaszországban a megújuló energiatermelés 
egyes részterületein
(az előző számban közölt cikk folytatása)

Balog Károly  
szakközgazdász, balogkaroly@eurodesign.hu 

A cikk részletesebben áttekinti az egyes, megújuló energiafor-
rások kiaknázását szolgáló technológiák térnyerését az utóbbi 
évtized során Olaszországban. Az összefoglaló termelési vagy 
telepítési adatok is alátámasztják, hogy Olaszország határozottan 
irányt vett e fontos, környezetkímélő, az általános gazdasági fej-
lődés (és a válságkezelés) szemszögéből is mértékadó műszaki 
kultúra meghonosítása irányába. Az utóbbi évek adataiból ugyan-
akkor kitűnik, hogy a gazdasági szabályozás támogató jellegében 
végrehajtott visszalépések, az egyes technológia-fajták tőkeigé-
nyességének nem kellő mértékű fi gyelembe vétele kedvezőtlenül 
befolyásolják az adott területen egyébként élénk fejlesztési ked-
vet. Ezt az ambiciózus, országos fejlesztési programot a jelentést 
kidolgozott környezetvédelmi minisztérium és területi szervei 
stratégiai és gyakorlati irányítása, valamint a lakosságot és a vál-
lalkozásokat is aktívan bevonó sokrétű támogatása teszi sikeres-
sé. A jó gyakorlat bemutató példák is mutatják, hogy a megújuló 
energiaforrások hasznosítására irányuló szakmai erőfeszítések – 
a környezet állapotának javulásán túl – hatásosan járulnak hozzá 
az általános szakmai színvonal és a lakosság jólléte emeléséhez 
is. Mindezek hiánya, vagy e fejlesztési irány alulértékelése a ter-
mészeti és humán erőforrások állapotának számottevő romlásá-
hoz, jelentős társadalmi veszteségekhez vezet szerte a világon.

*
The paper gives a detailed review of how have gained pace the 
technologies for the use of renewable energetic resources dur-
ing the last decade in Italy. As it is confi rmed by detailed general 
data of production and construction of the corresponding units, 
Italy is determined  to follow the path of implementation and de-
velopment of this environment-friendly technical culture, play-
ing a basic role also from the point of view of general economic 
development (and crisis management) as well. But – as the data 
for the last years show –  backward tendencies in the economic 
regulation and failing to take properly into consideration the capi-
tal intensity of some of these technologies infl uence in a negative 
way the otherwise favourable climate for investment. This ambi-
tious country-wide program of development has been managed 
successfully by the ministry of environment (the author of the re-
viewed report) and its territorial organs, giving strategic and prac-
tical orientation for the population and the enterprises, involving 
them actively in many ways.  As the good practices highlighted 
in the report confi rm, technical efforts made for the proper use of 
renewable sources of energy – besides the overall environmental 
improvement – give a powerful impulse to the growth of general 
level of economic activities and the well being of population as 
well. Lacking the later factors, or understating the signifi cance 
of this course of development, as a consequence would lead to 
signifi cant deterioration of state of natural and human resources 
and considerable social  losses – anywhere in the world it occurs.

* * *

E fontos – hovatovább nem is olyan új – technológiai irány olaszor-
szági felfutásában minden egyes részterület kivette a részét, mely 
folyamatot az ország környezetvédelmi főhatósága által közreadott 
legutóbbi éves jelentés alapján, röviden az alábbiakban mutatjuk be.

Vízi energia – mini vízi erőművek
A fenti megállapítás a fejlődéshez való hozzájárulás vonatkozásá-
ban még az olaszországi domborzati viszonyok miatt bőven ren-
delkezésre álló vízi energia hasznosításában is igaz: még akkor 
is, ha – mint előző írásunkban azt grafi kusan is érzékeltettük – a 
folyamat nem a termelési volumen tartós emelkedésében, hanem 
dinamikus szint-körüli váltakozásában és a helyi energiaforrások 
jobb kiaknázásában testesül meg. Hiszen még az elmúlt évszázad 
60-as éveiben az Alpok lejtőitől egészen Szicíliáig működtetett vízi 
erőművek elégítették ki az ország villanyáram szükségletének 60-80 
százalékát, 2012-ben viszont a vízi energia részesedése az ország 
villamos energia termelésében már „csak” 15%, az 1365 település 
körzetében működő nagy- és mini- vízi erőművek teljes kapacitása 
21 489 MW volt. Megújuló energiának azonban csak a létesítésük 
és működésük során a természetet viszonylag kismértékben terhelő 
mini vízi erőművek (3 MW-ig) és a legfeljebb 100 kW teljesítményű 
mikro-erőművek vehetők számításba. Összesen 1123 településen 
működött legalább egy ilyen létesítmény, 2013-ban teljes kapaci-
tásuk 1323 MW volt. Együttesen több mint 1,9 millió család éves 
villanyáram szükségletét elégítették ki, miközben 3,1 millió tonnával 
csökkent a szén-dioxid (CO2) kibocsátás. E technológia fejlődését 
jól érzékelteti, hogy a kis vízi erőművek kapacitása a 2006. évi 17,5 
megawattról 2013-ra már 1323 MW-ra nőtt. A kis vízi erőművek be-
épített kapacitásának alakulását az alábbi ábra szemlélteti:

Jó gyakorlat. A mini erőművek eddig fi gyelmen kívül hagyott helyi 
lehetőségek kiaknázását is lehetővé teszik. A Hydrowatt cég például 
vízvezetékek mentén a vezeték piezometrikus terhelésének csök-
kentésére eddig használt szabályozó szelepek helyett ugyanezen 
funkció ellátására mini turbinákat iktatott a rendszerbe, megújuló vil-
lanyáramot termelve ily módon az eddig hasznosítatlanul szétszórt 
hidro-mechanikus energiából. Az Offi da településen működő víz-
vezetékhez „by pass”-ként beiktatott 550 kW-os turbina például évi 

A kis vízi erőművek beépített teljesítményének 
növekedése Olaszországban
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8760 órás és 85%-os hatásfokú működésével közel 3 000 000 kWh 
energiát termelt, ami 1500 család éves villanyáram szükségletét 
elégítheti ki, miközben 1 593 000 kg CO2 kibocsátását (4417 hordó 
kőolaj elégetését) küszöbölte ki. Telepíthetők ilyen létesítmények 
kisebb vízesések és elvezető csatornák mellé is – ennek tulajdo-
nítható, hogy újabban nemcsak az Alpok lejtőinél, hanem szerte az 
országban másutt is megjelennek. A jelentés lezárásakor 130 telepü-
lésen a lakosság helyi villanyáram szükségletének 50-99%-át kis vízi 
erőművek elégítették ki, 85 településen 30-49%-át, 162 településen 
pedig e szükségletek 10-29%-át. A 3 MW-nál nagyobb kapacitású 
kiserőművek esetében a teljesítményüket a hatékonyság javításával 
növelő fejlesztéseké a főszerep – ezekre is tartalmaz érdekes példá-
kat a jelentés.

Napenergia
A „napfényes Itáliában” ez a környezetet a legkevésbé terhelő meg-
újuló energiaforrás, amelyet az utóbbi évtized folyamán gyorsan 
növekvő mértékben és az ország teljes területére kiterjedően ki is 
aknáznak. 

Villamos naperőművek

A fotovoltaikus (napelemes) panelek kapacitásának az utóbbi né-
hány évben, a Passera rendelet  negatív hatásai dacára megfi gyel-
hető gyors növekedését a fenti ábra mutatja be. Ma már az olasz 
települések 97,6 százalékában működik legalább egy ilyen készülék. 
A fotovillamos iparágban jelenleg foglalkoztatott közel 100 000 fő 
8,8 millió család szükségleteit elégíti ki, 14,2 millió tonna szén-dioxid 
kibocsátását küszöbölve ki évente. A lakosság szükségleteit megha-
ladó mennyiségben 1337 településen termelnek napenergiából vil-
lanyáramot. Bár itt többnyire kisebb településekről van szó, a szintén 
e csoportba sorolható Ravenna (127,6 MW), Foggia (125,5 MW) és 
Brindisi (378 berendezés 176,8 MW összteljesítménnyel) lakosságá-
nak együttes száma eléri a 6,2 milliót.

A jelentés szerint 856 település önkormányzata jelezte, hogy 
energiaköltségeik csökkentése érdekében középületeken (iskolák, 
igazgatási épületek, könyvtárak, sportlétesítmények stb.) is felsze-
reltek napelemes paneleket. Ez 49-cel haladja meg az előző évi 
szintet, a kapacitás-növekmény pedig 46 MW, az összes, középü-
letekre telepített ilyen berendezés teljes kapacitása pedig 98,5 MW 
volt. E növekedésben szerepet játszhat az is, hogy már 753 telepü-
lés írja elő helyi építési szabályzatában fotovillamos berendezések 
kötelező alkalmazását.  

Jó gyakorlat. Ma már a fotovoltaikus berendezések folyamato-
san javuló életminőséget és gazdasági előnyöket biztosítanak a la-
kosság, a vállalkozások és az önkormányzatok számára egyaránt. 
Melpignano településen például a lakosság és az önkormányzat ösz-
szefogásával Közösségi Szövetkezést (Cooperativa di Communitá) 

alakítottak, melynek 136 tagja (köztük maga az önkormányzat) 33, 
családoknál telepített berendezéssel összesen 179,7 kW fotovilla-
mos kapacitást létesített, amely részben fedezi e családok villany-
áram szükségletét. Az összesen 400 ezer eurós közös beruházással 
nemcsak fi gyelemre méltó megtakarítás érhető el, hanem egyfajta 
virtuális helyi gazdaság is létesült, amely az ott rendelkezésre álló 
humán erőforrást és szakismeretet is hasznosítja. A társulás tagjai 
közösen döntenek a megújuló energia termeléséhez biztosított állami 
támogatás hasznosításának módjáról is. 

Emilia-Romagna régióban néhány település és a Bolognai 
Egyetem „Integrált rendszer helyi energia rendszerek irányítá-
sára” néven konkrét tervet terjesztett a regionális vezetőség elé, 
amelyben közös fi nanszírozás mellett Napenergiás Közösségeket 
(Comunitá Solare) alakítanának, megfelelő helyi energiaszámlával, 
valamint a részvevők szerény önkéntes hozzájárulásával létesített 
Helyi Energia Alappal. Néhány település már el is kezdte a megfele-
lő napelemes panelek telepítését. Szellemes megoldások születtek 
a panelek építményekhez történő harmonikus illeszkedése, vala-
mint a berendezések teljesítményének mikro inverterek (a keletkező 
egyenáramot azonnal váltóárammá alakító egységek) beiktatásával 
történő növelése érdekében is. De vannak már tervek napelem-
parkok felhagyott hulladéklerakók és nyíltszíni fejtések helyére te-
lepítésére is – gyakorlatilag elrejtve azokat a külső szemlélőktől. 
Ilyen például a Montechiarugoloban, egy 85 000 négyzetméteres 
nyíltszíni fejtés helyére telepített panel-telep, amely 2,8 millió kWh 
éves termelés mellett az elkövetkező 20 évben (változatlan szabá-
lyozási feltételek esetén) körülbelül 730 000 eurós bevétel elérését 
teszi lehetővé. Ez tehát egy, a „tájsebet” elrejtő és a termelt áramot 
külső felhasználókhoz és/vagy a központi hálózatra továbbító, jöve-
delmező befektetés. Mindezt a környezetvédelmi minisztérium által 
már öt éve működtetett Napelem Beszerzési Csoportok is segítik, 
amelyek információt, az átlagosnál jobb garanciális és szervizelési 
feltételeket biztosítanak és szaktanácsaikkal hozzájárulnak ahhoz, 
hogy e beszerzések elviselhető mértékben (15-20%-kal a piaci szint 
alatt) terheljék a családok költségvetését. Működésük 4 éve alatt 
összesen 3,5 MW fotovoltaikus panel lakossági telepítésében se-
gédkeztek.

Nemcsak épületekhez kötődve hasznosítják a fényelektromos 
úton nyert napenergiát, hiszen közutak világítása, forgalmi jelző-
rendszerek működtetése és nem utolsó sorban a hulladékkezelés 
is alkalmazási terület lett. Az utóbbi esetben például szilárd tele-
pülési hulladék energiatakarékos tömörítésére (az eredeti térfogat 
ötödrészére) használt berendezésekben is, számottevő technoló-
giai támogatást nyújtva a települési, háztól-házig kiépített szelektív 
hulladékgyűjtő rendszereknek. Jelenleg tíz település működtet ilyen 
rendszert Olaszországban. 

Termikus napenergia
Jelenleg 6652 településen működik legalább egy napkollektoros, 
meleg vizet előállító berendezés az országban – közülük 4357 tele-
pülés ezer lakosnál kisebb lélekszámmal. Miután ebben az esetben 
a termelt hőenergia többnyire nem kerül központi vagy helyi hálóza-
tokba, az országos adatgyűjtés e berendezések aktív alapterületét 
veszi számba. A rendszer 392 olyan települést regisztrált, amelyben 
működésbe léptek a beszámolási időszakban ilyen berendezések. 
Az Európai Szoláris Termikus Ipari Szövetség (Estif) adatai szerint 
az időszak végére üzembe állított napkollektorok összes aktív felü-
lete 3,3 millió m2 volt, ami 0,056 m2/fő. Ebből 729 település közül a 
legtöbb Milánóban (1565 m2), Rómában (1485 m2) és Cataniában 

A fényelektromos panelek teljesítményének gyors felfutása
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(1410 m2) működik, amiben nem kis szerepe van az e településeken 
hozott  rendeletnek, amely 2012. június 1-től újonnan épülő és fel-
újítandó épületeknél már a tervezés szakaszában előírja, hogy e lé-
tesítmények melegvíz igényét legalább felerészben megújuló ener-
giaforrásból elégítsék ki, 2017-től pedig ez az 50%-os küszöbérték 
már vonatkozni fog az épület szanitáris  rendszerében, illetve fűté-
se-hűtése során felhasznált vízmennyiségre is. Emilia-Romagnaban 
emellett azt is előírták, hogy az épületekben felhasznált hőmennyi-
ség 35%-át (2015-től már 50%-át) is ilyen forrásokból fedezzék. 

Nemzetközileg is a leginkább ismert ilyen helyi rendeletet 
(Ordenanza solar) Barcellonában hozták, ahol minden új vagy fel-
újított épületen kötelező napkollektorok telepítése. Ennek köszön-
hető, hogy egy új iparág is létesült a településen, ahol a 2000-ben 
még csak 1 650 m2-nyi napkollektor- állomány mára már meghalad-
ja a 90 ezer m2-t. E rendkívüli eredmények elérését megfelelő helyi 
szolgáltatások is segítik. Bolognában például egy webes rendszer 
– Bologna Solar City –, amely térképen regisztrálja a városban mű-
ködő összes ilyen berendezést, valamint háztetőnként becslést is 
ad az ott hasznosítható napenergia potenciálról. 

Jó gyakorlat. A fentieken túl fi gyelemre méltó, hogy mind több 
iparvállalat is erre az útra lép – köztük a Desio gyógyszergyár, ahol 
jelenleg a hőenergia szükséglet (gépek mosóvize és 800 m2-nyi 
padlófűtés) 41%-át egy 21 napkollektorból álló egység (összesen 
71 m2) elégíti ki. Emellett a gyár 84 kW fotovoltaikus panellel is 
csökkenti energiaszámláját. A Vini Rizzi borászat 40 000 eurós ha-
sonló, 2005-ben megvalósított befektetése 8 év alatt meg is térült, 
és 2013-tól évi mintegy 5000 eurós energia kiadást spórol meg, mi-
vel az üzemeltetés költsége minimális – ez az igazi, fenntartható 
rezsicsökkentés! Trofarello település sportlétesítményében (Campo 
Sportivo Mazzola) egy 36,5 m2-es, cirkuláltatott vizes napkollektor 
telepet (14 panellel) állítottak üzembe, amely biztosítja a napi 3 000 
köbméteres szanitáris melegvíz szükséglet (köztük a 22 zuhanyo-
zó) kielégítésének 63%-át, ez több mint 3 800 m3 metángáz megta-
karítását és évi 8000 tonna CO2 kibocsátás elkerülését is jelenti. Ér-
dekes a Forno di Zoldo település egyik lakásának erkélyére három 
oldalon, egyfajta mellvédként felszerelt 7,5 m2 vertikális elhelyezé-
sű három napkollektor is, amelyek esztétikai szempontból is harmo-
nikus illeszkedésük mellett csökkentik a tetőre szerelt paneleken „a 
nap járásával” kapcsolatban jelentkező évi energia veszteséget és 
kiküszöbölik a téli hó rárakódást is.  

Szélenergia
A beszámolási időszak végére főként az olasz csizma déli részén, 
az Appeninek mentén, 628 településen 6850 nagy- és kisebb ka-
pacitású szélenergetikai berendezés működött, ebből 346 telepü-
lésen 200 kW-nál nagyobb kapacitású berendezések is helyet kap-
tak. A beépített szélerőmű kapacitás bővülését az alábbi grafi kon 

szemlélteti. Az utóbbi évben elért, „csak” 45 MW-os növekmény a 
villanyáram piac árverésszerűvé alakításának, a berendezések új-
rendszerű regisztrálásának és az állami támogatás maximálásának 
(átmeneti?) következménye. 

A szélkerekek viszonylag koncentrált elhelyezkedése (Puglia, 
Calabria, Sardegna) miatt a nagyobb kapacitású (és méretű) beren-
dezések tájkép-rontó szerepe élénk vita tárgya Olaszországban. E 
berendezések 2013-ban összesen 14 ezer GWh energiát termel-
tek, ez 5,5 millió család éves szükséglete, az országos villanyáram 
termelés 5,3%-a és 2012-höz képest 11,6%-os növekedés. Számí-
tásba kell venni az évente mintegy 7,8 millió tonna CO2 kibocsátás 
megszűnését is – nem beszélve a vele együtt a levegőbe kerülő, az 
egészségre káros más égéstermékről. A szélenergetikában foglal-
koztatottak száma évente átlagosan 5000 fővel bővül, jelenleg eléri 
a 40 000 főt. A legtöbb szélenergiát Foggia tartomány 3 településén: 
(Ascoli Satriano  91 szélkerék  179 MW beépített kapacitással, Troia 
94 darab 172,8 MW és Sant’Agata di Puglia 131 kerék 165 MW-tal) 
termelték. A legnagyobb, parkszerűen telepített szélerőműben 33 
darab, 55 méter magas és 52 méter lapátátmérőjű berendezés mű-
ködik 28 MW teljes beépített kapacitással, de van egy 24 egységet 
magában foglaló, 100 méter magas tornyokkal, 72 MW kapacitással 
telepített park is (Gravina Poggiorsini). A helyi lakosság szükség-
leteit meghaladó mértékben 282 település szélerőművei termelnek 
villamos energiát, 11-gyel többen, mint az előző évben. A lakossági 
szükségletek 99-50%-át így kielégítő 22 település, valamint a 49-
20%-ot teljesítő 16 település teljesítménye azért is fontos, mert – 
más típusú megújuló energiahasznosító egységekkel, helyi ellátó 
rendszerek keretében együttműködve járulnak hozzá a gyakran 
teljes önellátáshoz. 

Az utóbbi években különösen a vidéki és városi környezetbe 
jobban beilleszthető mini szélkerekek (200 kW-ig) terjednek gyor-
san országszerte, ami nem kis mértékben a 200 kW-ig alkalmazha-
tó éves kompenzációs tarfának köszönhető. A 2020-ra kiépítendő 
16 200 MW-os kapacitás közel 12 millió család éves villanyáram 
szükségletét fedezi majd, miközben 23,4 millió tonnával kevesebb 
CO2 kerül a levegőbe, és elkerülhető  53 326 tonna nitrogénoxid 
(NOx), 38 ezer tonna kén-dioxid (SO2) és közel 6 ezer tonna szálló 
por kibocsátása is. Az itt kalkulált új munkahelyek száma meghalad-
ja a 66 ezer főt. Terjednek a helyi környezetbe jobban beilleszthető, 
vertikális forgástengelyű berendezések (ld. alább) is. 

Jó gyakorlat. Az Olaszországban az utóbbi években létesített 
szélenergetikai parkok közül a Rivoli Veronese településen 2013 
márciusától működő érdemel különös fi gyelmet. Amellett, hogy 
már a tervezés szakaszában széles körben bevonták a helyi ön-
kormányzatot és más közéleti szereplőket, valamint a lakosságot 
is, a 4 darab, egyenként 2 MW kapacitású, egy középmagas hegy 
(Monte Mesa) hátára telepített szélkerék felépítésénél nagy fi gyel-

A napkollektorok terjedése Olaszországban (m2) 

A szélerőművek éves termelése 
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met szenteltek a szőlőkben, erdősávokban és szikkadt rétekben 
bővelkedő táj biológiai értékei – köztük számos orchidea faj – vé-
delmére is. Nemcsak a termőföld került vissza a berendezések fel-
állítása után, hanem – előzetesen összegyűjtött magok és más sza-
porítóanyag felhasználásával az ott honos növényzet is újraéledt, 
ami – egy időközben kialakított kerékpárút segítségével – elérhető a 
nagyközönség számára is. Működése első 12 hónapjában a létesít-
mény már 15 000 MWó villamos energiát termelt, ami közel 5 ezer 
család szükségleteit elégíti ki – kedvezményes tarifával. Emellett a 
közösség a helyi önkormányzat területhasználati díjbevételén ke-
resztül is profi tál a létesítmény működéséből. A mini szélerőművek 
főként önellátásra létesültek – köztük az Azienda Agricola Lazzarino 
olajbogyó ültetvényé is, ahol közvetlenül az olajfák közé telepítettek 
két, egyenként 10 kW-os szélturbinát. Ezek éves szinten, 5 m/s-os 
átlagos szélsebesség mellett 34 ezer kWh villamos energiát termel-
tek, amit 20 évre garantált feltételekkel: 0.298 euró/kwó-s tarifával 
adnak át a hálózatnak. Ennek is köszönhető, hogy a beruházás vár-
ható megtérülési ideje 4 év.

Montecatino Val di Cecina településen működik a Scapiccioli 
Vento 1 – Európa első, 7 kisteljesítményű (6db 30 kW-os és 1db 
20 kW-os egység) vertikális tengelyű szélturbinából álló szélerőmű 
parkja. Az itt alkalmazott állandó mágneses állórészű generátorok 
fogaskerék áttétel nélkül veszik át az elektromágneses tér ener-
giáját, így alacsony fordulatszámon, ritkább karbantartás mellett, 
hosszabb élettartammal és alacsony zajszint mellett működnek. Ez 
utóbbi körülmény a közelben található, a középkorból fennmaradt 
városközpont és egy, a XVIII. században felhagyott, muzeális érté-
kű rézbánya látogatói miatt fontos körülmény.  

A fentiek fényében különösen érthetetlen, hogy milyen meg-
gondolások és szakmai megalapozás alapján maradt ki az EU-val 
egyeztetett, 2020-ig szóló támogatási programban (KEHOP 2.5.6.1. 
pont) a támogatott megújuló technológiák közül a szélenergia hasz-
nosítása. Hiszen – mint azt a fenti ábra (és hazai fejlesztési eredmé-
nyek), valamint a nemrég már két prototípus formájában egy francia 
cég által létrehozott „wind tree” (egy 11 méter magas és 8 méter 
átmérőjű; fát imitáló struktúrában elhelyezett 72 db mini szélgene-
rátor 3,1 kW együttes teljesítménnyel – ld az alábbi ábrát) is mutat-
ják, a több szempontból problematikus szélkerekek mellett 2020-ig 
újfajta berendezésekkel is számolni lehet! Arról nem is beszélve, 
hogy klímavédelmi szempontból működését tekintve gyakorlatilag 
káros kibocsátástól mentes, év-, és napszakoktól független (ezért 
a decentralizált energiarendszerekben különösen fontos) technoló-
giáról van itt szó. 

Geotermikus energia
A jelentés szerint 2014-ben 372 településen működött a földkéreg 
hőenergiáját hasznosító berendezés összesen 814 MW elektro-
mos, 257 MW fűtési és 3,4 MW hűtési potenciállal. Ha a munkára 
fogott kéreg-tartomány hőmérséklete meghaladja a 150 °C-ot, és 
gőzturbinával (geo-termoelekromos technológiával) közvetlenül le-
het villanyáramot termelni, úgy ezt az eljárást nagy entalpiájúnak 
nevezik, e hőfok alatt pedig kis entalpiásnak. Olaszországban nagy 
entalpiájú földkéreg főként Toscanaban található – nem véletlen, 
hogy itt helyezték üzembe 1904-ben Európa első, villanyáramot 
nagy mennyiségben előállító létesítményét, de emellett Lazio, Szar-
dínia és Szicília térségében is van ígéretes geotermikus potenciál. 
Alacsonyabb réteghőmérséklet esetén a réteg stabil hőfoka és a 
felszíni hőmérséklet közötti különbséget használják ki, alkalmas hő-
cserélő közeg segítségével hőenergia kinyerésére, lakossági, me-
zőgazdasági vagy ipari hasznosítás céljából. Fontos kiemelni, hogy 
alacsony entalpiájú technológiával az ország egész területén lehet 
hasznosítani földhőt a lakosság és a kisebb vállalkozások igényei 
szerint. Nem véletlen, hogy 2006-tól 2014-ig 171 százalékkal – fő-
leg Piemonteben és Lombardiában – nőtt a beépített geotermikus 
energiatermelő kapacitás (ld. az alábbi ábrát). Saját szükségletein 
túl 11 település hasznosított 2014-ben, összesen 788,2 MW elekt-
romos, és 226 MW termikus potenciált. A Grosseto, Pisa és Siena 
tartományban, magas entalpiával működő berendezések e régió 
villanyáram szükségletének 25,3%-át fedezték és közel 800 főnek 
adtak munkát. 

Az Olasz Geotermikus Szövetség (UGI) becslése szerint az 
országban meglévő óriási geotermikus potenciált 400 millió eurós 
befektetéssel oly mértékben lehetne hasznosítani, hogy mintegy 10 
milliárd euróval csökkenne a lakosság éves villanyszámlája – nem 
véve itt számításba a hasznosítható „nem hagyományos” forrásként 
számon tartott forró kőzetrétegeket, a magmatikus képződménye-
ket, a szuperkritikus nyomás alatt lévő és a nagy sótartalmú folya-
dékokat, amelyek megfelelő technológiákkal szintén bevonhatók a 
környezet- és klímabarát energiatermelésbe. Ezt célozza az Intel-
ligens Energia Európában uniós programmal társfi nanszírozásban, 
GEOELEC néven futó projekt – megannyi lehetőség nálunk is a 
köztudottan igen előnyös tulajdonságokkal rendelkező geotermikus 
potenciál kiaknázására.  

Jó gyakorlat. Geotermikus energiatermelés meglévő épület-
komplexumok rekonstrukciója kapcsán is alkalmazható – állapítja 
meg a jelentés. Milánó központjában például egy lakótelep koráb-
ban parkolóhelyként használt részén létesítettek egy ilyen zárt, félig 

Új típusú berendezés Vicenza egyik magángazdaságában A „szélfa” prototípusa 
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földalatti rendszert, amelyhez 4 függőleges és 1 vízszintes szonda 
tartozik.  Az ide telepített hőközpont 10 kW-os hőszivattyúja egy 350 
m2 újonnan létesített értékes ingatlan (kereskedelmi vállalkozás) 
számára szolgáltat fűtésre és klimatizációra használt melegvizet. 
A Miláno tartomány Segrato településén egy bölcsőde kertjében fúrt 
kutakhoz csatlakoztatott, víz-víz rendszerű hőszivattyú 124 kW-os 
fűtési potenciállal melegvizet szolgáltat, 161 kW teljesítménnyel pe-
dig több mint 680 m2 területen klimatizál. Az 1200 m2 alapterületű 
kertben 15, egyenként 100 méter mélységű kutat tudtak fúrni az 
összességében 5,1-des energetikai hatásfokkal működő rendszer 
számára. Az egy év alatt itt kinyert 342 500 kWó-nyi hőenergia elő-
állítási költsége 18 000 euró volt. A rendszer hőszivattyúját össze-
kötötték a helyi távfűtéssel is, tovább javítva ezzel a hatékonyságot. 
Egyébként Toscanaban növekvő szerepe van a geotermikus ener-
giahasznosítás megismertetését szolgáló turizmusnak is. Mind-
azonáltal, a fenti grafi konon 5 éve stagnáló kapacitás arra utal, hogy 
e viszonylag tőkeigényes technológia elterjesztéséhez ösztönzőbb 
szabályozási környezetre és nagyobb pénzügyi támogatásra lenne 
szükség. 

Bio-energetika
A legutóbbi felmérés szerint Olaszországban a beszámolási idő-
szak végére 1529 településen hasznosítottak szilárd, cseppfolyós 
és/vagy gáznemű, növényi és/vagy állati eredetű biológiai alap-
anyagot, melynek kapcsán 2925 MW elektromos, 1307 MW fűtési 
és 415 kW hűtési kapacitás létesült. A bioelektromos kapacitás éves 
növekedését az alábbi grafi kon szemlélteti: 

A fenti grafi kon alapján megállapítható, hogy ebben az időszak-
ban 3,4%-os volt az átlagos éves növekedés, míg a beépített ter-
mikus egységek esetében e növekedés mértéke 8,5%.  Az elmúlt 
évben 7000 órás átlagos üzemidőszakban kihasznált létesítmé-
nyek 8,1 millió család villanyáram-, valamint 1,3 millió család hő-
energia szükségletét fedezték. E számok azonban kiegészítendők 
a mintegy 10 millióra tehető házi fafűtéses készülékkel: 1,63 millió 
db kályha; 200 ezer kandalló és 75 ezer, granulátum fűtésű kony-
hai sütő. Kazánból 596 ezret regisztráltak az országban – köztük 

199 000 granulátum, 1500 pedig faforgács fűtésű, míg lakossági-
kisvállalkozói egységeknél 7400 fafűtésű, 2450 granulátumos és 
1100 db faforgácsos készüléket használtak. Ezek az adatok e fűtési 
módok gyors terjedésére és a megfelelő gyártó bázisoknál bővülő 
foglalkozásra is utalnak. 

Berendezések szilárd biomasszával
A szilárd biomasszát ipari méretekben hasznosító 718 településen 
eddig összesen 865 MW elektromos, 964,8 MW fűtési és 350 kW 
hűtési kapacitás létesült. Közülük 91-ben 257 MW elektromos és 
764 MW fűtési kapacitás is működik, míg 260 településen csak 
fűtésre hasznosítanak biomasszát 220 MW együttes kapacitás-
sal. E berendezések főként az ország északi-központi részében 
települtek, délen viszont többnyire a tengerpart mentén, gyakran 
kikötők közelében, mivel itt importált fűtőanyagot is felhasználnak. 
Tekintettel arra, hogy szilárd biomassza gyakorlatilag mindenütt 
rendelkezésre áll az országban, de gazdaságos és környezetkímé-
lő hasznosításuk legfeljebb 70 km-es beszállítási távolság mellett 
biztosítható, fontos, hogy ezzel összhangban legyenek a létesíten-
dő energiatermelő egységek megfelelő paraméterei is. Minőségi 
szempontokat is fi gyelembe véve az 1 MW körüli kapacitás a leg-
kedvezőbb, összhangban az évente képződő mintegy 12,8 mt me-
zőgazdasági-élelmiszeripari hulladék (ebből 9,3 mt növényi erede-
tű) kezelési igényével. E tevékenység nemcsak az energiaszámlák 
mérséklése, hanem a hozzá kötődő vállalkozások keretében bővülő 
foglalkoztatás – a helyi ipar fejlődése – és az így kezelt területek fel-
értékelődése miatt is jelentős. A megújuló energiaforrásokat hasz-
nosító szövetség (Fiper) becslése szerint ugyanis az elkövetkező 
10 évben csupán az országban bővülő távfűtés 900 ezer új mun-
kahelyet generál. 

Berendezések biogázzal
A 2013-as felméréshez viszonyítva 13-mal több, 853 településen 
működött legalább egy, biogázt hasznosító berendezés, együttes 
elektromos kapacitásuk 1156 MW (közülük 59 település a helyi la-
kossági szükségletnél többet termelt), fűtési kapacitásuk 152 MW, 
a hűtési pedig 65 kW. Hetven településen egyidejűleg villanyáramot 
és hőt is termelnek. Főként a kis- és közepes kapacitású (3 MW-
ig) berendezések terjednek gyorsan, szerte az országban. A legna-
gyobb komplexum Torinóban üzemel: jelenleg 14,2 MW elektromos, 
és 40 MW termikus kapacitással. Éves szinten a biogázból fejlesz-
tett áram 3,2 millió, a keletkező hőmennyiség pedig mintegy 70 ezer 
család szükségleteit fedezi. Egy becslés szerint Olaszországban 
2030-ban metán egyenértékben számítva 6,5 milliárd m3 biogáz, 
a jelenlegi gázfogyasztás közel 8%-a áll majd rendelkezésre. Ha 
ebből csupán 2-3 m3-t hasznosítanak, az agrárszféra – az elérhető 
környezeti előnyök mellett – számottevő, az éves GDP-növekmény 
4%-át elérő forgalmat is realizálhat és folyó árakon 1,5-2 milliárd m3 

földgáz kiváltását teheti lehetővé. 
A biogáz esetében is különös fi gyelmet kell fordítani e tevé-

kenységnek a helyi adottságokkal összhangban lévő méretezésére, 
hatékonyságának biztosítására, a keletkező hő megfelelő haszno-
sítására, az alapanyagok eredetére, nemkülönben a vállalkozások 
jó irányítására és a keletkező másodtermékek célirányos haszno-
sítására is – emeli ki a jelentés. Miután a biogáz előállítása során 
rugalmasan alkalmazkodhatnak az alapanyag jellegéhez (a mező-
gazdasági és élelmiszeripari hulladéktól a városokban működő hul-
ladéklerakókig), ki lehet használni az ennek kapcsán realizálható 
sokféle környezeti és szociális-gazdasági előnyt. Ehhez azonban 

magas entalpia kis entalpia

A beépített geotermikus kapacitás 

A bioelektromos kapacitás változása 
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regionális szinten összehangolt tervezés szükséges, biztosítandó a 
helyi-kistérségi optimumok elérését – akár a kapacitás kihasználás, 
akár a helyi energiaellátás, vagy a másodtermék teljes körű hasz-
nosítása terén. 

Folyékony hulladék feldolgozása
Energetikai célból 274 olaszországi település üzemeltet folyékony 
halmazállapotú hulladék feldolgozót összesen 852,8 MW éves 
energetikai kapacitással. Biomasszából keletkező gyúlékony anya-
gokról van itt szó, amelyeket növényi olajok és zsírok gyártása 
során állítanak elő, és folyékony fűtőanyag vagy gépjármű üzem-
anyag (biodízel, bioetanol), valamint másod- és harmadrendű bi-
ológiai folyadékok formájában hasznosíthatók. Statisztikai adatok 
szerint e tevékenységek 2000-től 2011-ig évente átlagosan 19%-
kal bővültek Olaszországban és az ott előállított bioenergia 24%-
ának hasznosítását jelentik. Innen származik például az elmúlt 
évben termelt 3121,5 GWh villamos energia, melynek alapanyaga 
94%-ban növényi olaj és zsír volt. Ezzel 1,2 millió család áram-
szükségleteit elégítették ki és több mint 1,8 millió CO2 kibocsátását 
előzték meg.

A jelentés külön tárgyalja a távfűtés terjedését Olaszországban 
– mivel itt főleg nem megújuló energiaforrások felhasználásáról van 
szó, ezzel itt nem foglalkozunk. Mindazonáltal fontos leszögezni, 
hogy a távfűtés az energiahatékonyság, a helyi levegőminőség ja-
vítása és a globális klímaváltozás fékezése szempontjából egyaránt 
jelentős technológia, amelyet szintén fejleszteni és terjeszteni érde-
mes és szükséges. Különösen kis, helyi rendszerek – a decentrali-
zált energiaszolgáltatás – előtt áll igen jó perspektíva. Egyébként, a 
2013-as távfűtési évkönyv szerint, jelenleg az Olaszországban re-
gisztrált 470 távfűtő hálózatban felhasznált hőenergia 7,3%-a szár-
mazik megújuló forrásokból: ebből 6,4% biomassza elégetéséből, 
0,9% pedig geotermikus energia. 

Jó gyakorlat. Halmazállapotától függetlenül a biomassza nem-
csak környezetvédelmi szempontból fontos erőforrás az egyes ré-
giók számára, hanem a gazdasági fejlődés és a lakosság életminő-
ségének javítása miatt is. Ezzel összefüggésben Maiolati Spontini 

település különösen alkalmas a helyi erőforrások hasznosítása és 
e tevékenység jó igazgatása bemutatására. Egy EMAS minősítésű, 
szilárd lakossági és speciális ipari hulladékot kezelő lerakó működik 
immáron 25 éve itt. Ezalatt fokozatosan energiatermelő bázissá is 
alakult: két energetikai blokkja évi 4,2 MW együttes kapacitással 
biogázból 17 millió kWó villamos energiát termelt, ami 4 millió csa-
lád éves szükségletét fedezte. Ezen kívül, a lerakó már bezárt része 
fölött 584 kW fotovoltaikus kapacitást is létesítettek és rövidesen 
egy botanikus kert is elkészül itt. A lerakó nettó jövedelmét különféle 
közösségi szolgáltató egységek létesítésére-fenntartására fordítják: 
metánszállító vezetékhálózat irányítására; közösségi sportlétesít-
mények fenntartására; köztük egy 1200 fős általános iskolával, ahol 
korszerű hőszigetelés és fotovoltaikus panelek felszerelése teszik 
elfogadhatóvá a fenntartás költségeit. Emellett középületeken és 
lakóházakon elhelyezett napelemes panelek társfi nanszírozásával 
is segítik a település élhetőbbé tételét. 

Budrio településen működik a Pizzoli Spa – egy, burgonya fel-
dolgozó és növényolajokat kibocsátó üzemnél keletkező évi 300 
tonna szerves hulladék anaerob fermentálására 2011-ben létesí-
tett telep, ahol különös gondot fordítanak a keletkező szaganyagok 
zárt térben tartására, az onnan kilépő levegő. megfelelő szűrésére. 
Amellett, hogy ezzel évi mintegy 300, a hulladékot elszállító, a kör-
nyezetet már nem terhelő kamion vált feleslegessé, közel 6 millió 
kWh villamos-, és 4 millió kWh hőenergiát is termelnek itt. 

Albinoban, 350 000 eurós uniós támogatással két szomszédos 
iskola fűtését egy mini-távfűtő rendszer révén, faforgács elégeté-
sével oldották meg, ami energiaszámlájukban évi. mintegy 40%-os 
(7000 eurós) megtakarítást eredményezett. Mivel vidékfejlesztési 
forrásból is kapott az önkormányzat 90 000 eurót a tulajdonában 
lévő erdő állagának javítására, a forgács alapanyagát az itt kelet-
kező hulladék szolgáltatja. Mindez számos új munkahelyet is életre 
hívott a településen. 

Forrás
„Communi rinnovabili 2014”. Rapporto di Legambiente.
web-lap:  La Repubblica - ambiente oldal.

Balog K.: Fejlődés Olaszországban a megújuló energiatermelés egyes részterületein

Még több idő jut nyílászárócserére
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium a támogatott projektek zavar-
talan, problémamentes megvalósítása és az elszámolás határ-
időn belüli benyújtása érdekében módosítja a beruházások befe-
jezésének és a pénzügyi elszámolás határidejét. 

A kedvezményezetteknek a támogatott beruházást legkésőbb 
2015. július 31-ig kell megvalósítaniuk, ezt követően pedig 14 na-
pon belül, de legkésőbb 2015. augusztus 15. napjáig az elszámo-
lást be kell nyújtaniuk a pályázati portálon keresztül.

A részletes pályázati dokumentáció a kormányzati portálon, a 

Zöld Beruházási Rendszer (www.zbr.gov.hu) és a pályázatkezelő 
ÉMI Nonprofi t Kft. (www.emi.hu) honlapjain érhető el.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2014. szeptember 29-én, 
az Otthon Melege Program keretében hirdette meg a Homlokzati 
Nyílászárócsere Alprogramot. A pályázati kiírás 1,1 milliárd forin-
tos keretösszeggel kívánja támogatni a lakások széndioxid-kibo-
csátáscsökkentést eredményező energiahatékonysági felújítását.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Fő-
osztály
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Megújuló energiahordozók a háztartásban 
A fatüzelésen kívüli megújuló energiahordozók használata lassan terjed a 
háztartásokban. Ennek okairól és körülményeiről kérdezzük Beleznai Nán-
dor szakértőt, aki egyben sikeres vállalkozó is ezen a területen.

Hogyan látja a megújuló energiahordozók terjesztésére az EU felé vál-
lalt magyar program teljesítését?
Az Európai Unió részéről nagy az elvárás, és jelen pillanatban sajnos Ma-
gyarországon, még mindig az atomenergiát tekintik a megújuló energia 
program éllovasának. Aki ezt elfogadja, azt mondja, hogy teljesítettük a 
vállalásokat. Mi, akik elsősorban a nap, a föld, levegő és vízből nyerhető 
energiákat, és a biomasszát tartjuk megújuló energiának és a napelem, 
napkollektor, hőszivattyú, szélenergia és biomassza technológiát népsze-
rűsítjük, úgynevezett kiserőművekben gondolkodunk, és sajnos nem lehe-
tünk elégedettek ezek terjedésével. 

Holott a cél elsősorban az kell legyen, hogy a lakosság gondolkodása 
formálódjon, a környezetvédelem, a gazdaságosság és a fenntartható fej-
lődés mindenkinek szívügye legyen, mert ez garantálja a jövőt. Így a mi né-
zetünk szerint az EU felé vállalt magyar program akkor lehet igazán teljesít-
hető, ha egy hatékony tudatformálást és reális támogatást kap a lakosság. 
Ennek hiányában hiába minden küzdelem. Cégünk 12 éve elkötelezett, 
hogy ebben a tudatformálásban részt vegyen, szakmai tudásunkkal és ta-
pasztalatunkkal hozzásegítsük a háztartásokat a legmegfelelőbb megújuló 
energiát hasznosító eszközökhöz. Nagy erőfeszítéseket teszünk, hogy az 
emberek számára ismertté váljanak a megújuló energiaforrások adta lehe-
tőségek, energiahatékonyabb otthont teremtsenek, óvják környezetüket és 
kerüljék a pazarló életmódot. Próbálunk jó példával elöl járni és különböző 
fórumokon részt venni, hogy információval lássuk el a lakosságot. Munkánk 
gyümölcse pedig a 2013-ban elnyert Delfi n Díj, melyet a „Fenntarthatósá-
gi tudatformálás, oktatás” kategóriában nyertünk el, illetve 2014-ben üzleti 
Etikai díj, melynek szintén központi eleme a fenntartható fejlődés.
 
A megújulók terjesztését szolgáló állami támogatások rendszere és 
intenzitása elősegíti-e a tervezett program teljesítését? Vállal-e a la-
kosság saját részt, vagy hitelből épülnek a beruházások?
Tapasztalataink szerint sokak várnak a pályázatokra és halogatják a beru-
házást, bízva abban, hogy a megtérülés ezáltal lecsökken. Magányszemé-
lyeknek mi nem ajánljuk, hogy sokat késlekedjenek a beruházással, hiszen 
napelemes rendszer esetén nagyobb lehet a haszon, ha a rendszer termeli 
az energiát, mintha csak várakozna a támogatásra. Sajnos magánszemé-
lyek részére napelemes pályázat eddig még nem volt. Fűtéskorszerűsítés 
pályázat, mely keretein belül alternatív fűtési technológiákra is pályázni le-
hetett, utoljára 2012-ben volt. 

Közszolgálati szinten ennél kicsit jobb a helyzet, tavaly az önkormány-
zatok részére írtak ki napelemes pályázatot, illetve a tanyák is pályázhattak 
szigetüzemű rendszerekre, mely egy pozitív kezdeményezés volt. Bízunk 
benne, hogy idén a magánszemélyek is részesülnek a pályázati pénzekből.

Örömmel hallottuk, hogy márciustól ismét elindítják az Otthon melege 
programot, amelyen társasházak pályázhatnak állami támogatásra. A nyí-
lászárócsere, szigetelés, fűtéskorszerűsítés mellett megújulókra is pályázni 
lehet. Természetesen ez is hozzájárul a vállalt program teljesítéséhez, de 
ez korántsem elegendő.

Az a tapasztalatunk, hogy a pályázatok mindenképpen ösztönzően 
hatnak a lakosságra, de sajnos még mindig sokukban él az a tévhit, hogy 
az állam kellene biztosítsa a teljes beruházás költségét. Természetesen, 
ez a szemlélet elsősorban a nehezebb anyagi körülmények között élőknél 
maradt meg, de szerencsére már van egy középosztály, akik akár szerény 
megtakarításukat is hajlandóak megújuló energiát hasznosító termékekbe 
fektetni, mivel tudják, hogy ezzel nem csak maguknak, hanem a jövő gene-
rációnak is jót tesznek. A válaszomban tehát benne van az is, hogy igen, a 
lakosság vállalja a saját részt és kevesebben vannak egyelőre azok, akik 
hitelből ruháznak be. Ennek oka talán az, hogy még mindig nincs egy iga-
zán versenyképes, erre a célra kidolgozott hitelprogram. Bár vannak külön-
böző fi nanszírozási lehetőségek, melyek felkutatásában cégünk is segíteni 
tud, az emberek inkább akkor kezdik meg a beruházást, ha megvan rá a 
keretük.

Fontos itt kiemelnem, hogy a pályázatok a lakosság beruházási ked-
vét mindig fellendítik, de sajnos a keretek igen gyorsan kimerülnek, így 
azoknak van a legnagyobb esélyük a pályázati pénzek elnyerésére, akik 
tudatosan készülnek arra és megvan a teljes elképzelésük, hogy milyen 
típusú rendszert kívánnak megvalósítani.

A rezsicsökkentések után a megújuló energiahordozók használatára 
átállás lassabban megtérülő beruházás lett. Az alacsony olajárak idő-
vel magukkal vonják a gáz és a villany árának csökkenését is. Hogyan 
látja a megújulók jövőjét ebből a szempontból?
Nem értek egyet azzal, hogy a megújuló energiahordozó lassabban meg-
térülő beruházás lenne, mert ezt nem lehet és nem is kell a rezsicsök-
kentéssel párhuzamba vonni. A rezsicsökkentés elsősorban a mélysze-
génységben lévők életkörülményeit javítja, ők nem célcsoportja a megújuló 
energiapiacnak. Csak akkor lenne ennek jelentősége, ha olyan 100%-os 
állami támogatáshoz jutnának az emberek, amely azt szolgálná pl. hogy 
minden ház vagy melléképület tetőfelülete egy áramtermelő kiserőművé 
változzon. Akkor gondolkodhatunk azon, hogy mi az olcsóbb, a gáz, az olaj, 
vagy a saját megújuló energiát hasznosító eszköz által megtermelt energia. 

Gyakran hangsúlyozzuk ügyfeleinknek, hogy ne a megtérülést szá-
molgassák, inkább vegyék fi gyelembe azt, hogy egy kényelmesebb, biz-
tonságosabb, energiatakarékosabb, környezetbarát otthont teremtenek 
önmaguk számára. Ez egy befektetés mellyel példát mutatunk a jövő gene-
rációjának és hozzájárulunk a fenntartható fejlődéshez. 

A fatüzelésnél, a napenergia hasznosításnál és a hőszivattyúknál is 
gyors a műszaki fejlődés, egyre jobb minőségű és hatásfokú berende-
zések kerülnek piacra. A jobb termékek alacsonyabb áron vehetők meg?
A piac robbanása elkezdődött, de még korántsem fejeződött be a megúju-
lók piacán. Egyelőre az a trend, hogy a termékek ára csökkent egy keveset, 
de további számottevő árváltozásokra már nem lehet számítani.

Mivel a verseny nagy, a piacon a kiemelkedő műszaki paraméterekkel, 
színvonalas szolgáltatással és a versenyképes árral lehet kitűnni. A gyártók 
éppen ezért minden évben valami újjal rukkolnak elő, nekünk pedig, mint 
importőröknek, az a feladatunk, hogy kövessük az újításokat, pontosan fel-
mérjük, hogy az ügyfélnek mi a szükséglete és a lehető legjobb megoldást 
kínáljuk számára. 

Az egyre modernebb, fejlettebb eszközök elterjedése, a piac bővülése 
még egy-egy terméknél okozhat meglepetéseket, de összességében nem 
hiszem, hogy óriási áringadozásokat engedne a piac.

Dr. Szilágyi Zsombor
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Miskolci fűtőmű beruházás megvalósítása 
és tüzeléstechnikai optimalizálása1 

Kókai Péter
okl. gépészmérnök, kokai.peter@miho.hu

Dr. Póliska Csaba
okl. anyagmérnök, tuzcsaba@uni-miskolc.hu

Hazánkban a lakóépületek és lakások döntő része egyedi fű-
tési rendszerrel rendelkezik. Távfűtő rendszerek elsősorban a 
nagyobb településeken és a városokban működnek, melyek 
közül az alábbiakban egy hazai viszonylatban nagy teljesít-
ményűnek mondható biomassza fűtőmű kialakításának folya-
matát és az első két év üzemeltetési tapasztalatait szeretnénk 
bemutatni.1

*
In Hungary, the majority of residential buildings (apartments, 
detached, semi-detached and private houses) are individually 
heated. Communal heating systems are typically installed in 
larger urban settlements where centralized solutions repre-
sent a plausible and economically effi cient alternative. In this 
paper, the design and implementation of a high-performance, 
biomass-based district heating system is described and evalu-
ated in the light of a two-years operational experience.

* * * 

A miskolci fűtőmű beruházás előzményei
A világ sok országában központi kérdés, hogyan is lássuk el épülete-
inket fűtési és használati célú meleg vízzel. Intenzív vita zajlik arról, 
melyik is a jövő legjobb energetikai rendszere, de abban mindenki 
egyetért, hogy a fosszilis energiahordozók égetését vagy csökkente-
ni kell, vagy teljesen megszüntetni. Az egyik nézet szerint alacsony 
energiafelhasználású épületeket kell építenünk, ami lássuk be, hazai 
körülmények között a következő pár évtizedben nem fog uralkodó 
tendenciává válni. A másik nézet, hogy a megújuló energiaforrásokat 
és a különböző iparágak által termelt hulladékhőt kell minél jobb ha-
tásfokkal felhasználnunk. Ez utóbbi esetben elkerülhetetlen, hogy a 
központi helyen megtermelt hőenergia továbbítása valamilyen távfű-
tőrendszeren keresztül történjen meg [1]. Összefoglaló munkánkban 
egy ilyen projekt első két évébe szeretnénk betekintéssel szolgálni.

A távhő szolgáltató rendszereket különböző szempontok alap-
ján lehet csoportosítani, mely szempontok egyike a termelt hőener-
gia forrása. Miskolcon 2008-ig kizárólag földgáz alapon történt a 
távhő ellátás, amelyet alig 1% mértékben sikerült csökkenteni a 
Hejőcsabai lakótelep depóniagáz tüzelésű kazántelepének üzembe 
helyezésével. A Város 2009-ben hozott döntést arról, hogy alter-
natív energiahordozókkal kell kiváltani a földgáz alapú hőellátást. 
Ennek a döntésnek az első lépésében valósulhatott meg egy zöld-
mezős beruházás, amelynek keretein belül egy 3 MWt teljesítmé-
nyű faapríték tüzelésű kazán telepítésére került sor a Kenderföldi 
városrészben. 

A 2010-es évben a KEOP-4.2.0/B pályázat elnyerése, és a fi -
nanszírozási hitel megszerzése lehetővé tette, hogy az új faapríték 
tüzelésű fűtőmű a Kenderföldi és a Dorottya utcai hőkörzet egyesí-
tése révén egy új, 1119 lakásból álló hőkörzetet lásson el fűtési célú 
hőenergiával, a fűtési időszak csaknem teljes egészében. 

1 A szerzőknek a KLENEN ’14 konferencián (Kecskemét, 2014. március 11-12.) 
elhangzott előadása.

A projekt céljai és tervezett adatai
A projekt elsődleges célja a távhőszolgáltatás versenyképességé-
nek növelése, további fejlesztések megalapozása volt és ezen kívül 
szerettünk volna jó példát mutatni a további zöldenergiás projektek-
hez. Cél volt még, hogy az addig 100%-ban gázkazánokkal előállí-
tott hőt megújuló energiahordozóval váltsuk ki, ezzel is hozzájárulva 
az üvegház hatású gázok (ÜHG) kibocsátásának csökkentéséhez. 
Ismerve azt a tényt, hogy a hazai, közel 420 PJ elméleti zöldener-
gia potenciálnak csupán 10-12%-át hasznosítjuk, a beruházással 
szerettük volna elősegíteni a helyi biomassza hasznosítását is [3]. 
Tudjuk, hogy a fűtőmű által felhasznált biomassza mennyiség csu-
pán tű a szénakazalban, de reményeink szerint lendületet adhat a 
hasonló projektekhez.

A fűtőmű tervezett műszaki és termelési adatait az alábbi táblá-
zatban foglaltuk össze (1. táblázat).

1. ábra. A Kenderföldi biomassza fűtőmű telepítési helye

Műszaki jellemző Tervezési érték

Fűtőmű hőtermelése 41 087 GJ/év

Tüzelőanyaggal bevitt hő 51 470 GJ/év

Kazánhatásfok 80%

Szükséges tüzelőanyag mennyisége 4 500 t/év

Faapríték óránkénti felhasználása 900 kg/h

Kazán névleges hőteljesítménye 3 MWt

Termelt melegvíz hőmérséklete max. 110 °C

Üzemórák száma kb. 5 000/év

1. táblázat. A faapríték tüzelésű fűtőmű tervezett műszaki-termelési 
adatai
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A számoknál maradva a beruházás teljes értéke elérte a 780 
millió Ft-ot, amely összeg az alábbiak szerint oszlott meg:

●  KEOP pályázati támogatás: 329 millió Ft
●  MFB beruházási hitel: 315 millió Ft
●  önerő: 136 millió Ft

A fűtőmű egy komplett és önálló rendszerként működik, ennek 
megfelelőn a projekt megvalósulásával az alábbi eszközök kerültek 
beszerzésre:

● Vontatható dízelmotoros aprítógép
Típus:   Husmann HFG IV
Motorteljesítmény:  132 kW
Bemenő nyílás:  1200×800 mm
Kalapácsok száma:  60 db
Aprítási teljesítmény:  8-10 t/h

● Kazán és tüzelőberendezés
Gyártó és típus:  Binder RRK 2500-3000/6
Tüzelési mód:  ferde, bolygatott rostélyos
Névleges teljesítmény: 3,0 MW
Termelt hőhordozó közeg: melegvíz 110/90 °C

● Fűtőművi fedett anyagtároló
Tárolószín területe:  1038 m2

Betárolható tüzelőanyag tömege: 700 t
Napitároló térfogata:  180 m3

Homlokkanalas rakodógép 3 m3-es kanállal.
● Összekötő távhővezeték rendszer

Fűtőmű - Kenderföldi kazánház: hossz: 177 m; méret: DN200
Kenderföldi – Dorottya u. kazánház: hossz: 740 m; méret: DN150
A rendszer előreszigetelt, földbefektetett acélcsövekből 

(ISOPLUS) készült.

A projekt időbeli megvalósítása az alábbiakban felsoroltak szerint 
történt:

●  KEOP támogatási szerződés megkötése:  2010. 05. 31.
●  Építési munkák megkezdése: 2011. 04. 15.
●  Üzemi próbák megkezdése: 2011. 11. 15.
●  A teszt időszak és a próbaüzem zárása: 2012. 02. 19.
●  Használatba vételi engedély: 2012. 04. 10.
●  Projektzárás, támogatási összeg kifi zetése: 2013. 04. 08.

Biomassza tüzelőanyag alatt sokféle forrásból származó szerves 
anyagot érthetünk, melyek felhasználására részletes számításo-
kat is találhatunk különböző szakirodalmakban [4]. A beruházás 
tervezésekor azzal számoltunk, hogy a kazánban lehetséges lesz 
különböző forrásokból származó biomassza tüzelőanyagok elége-
tése. Ezek konkrét részleteit az alábbi táblázatban foglaltuk össze 
(2. táblázat).

A fűtőmű elindításával kapcsolatban továbbá alapvető kívána-
lomként fogalmazódott meg, hogy − mivel a fűtőmű egy lakóterület 
közepén helyezkedik el − emissziós problémák nem fordulhatnak 
elő és folyamatosan törekedni kell az egyre szélesebb körű társa-
dalmi elfogadottság megszerzésére. 

Az első év kihívásai
2011. decemberében megtörtént a kazán első begyújtása, 2012. 
januárjától elindult a próbaüzem, februártól pedig a kereskedelmi 
üzem. A beüzemelés viszonylag gyorsan és problémamentesen 
megvalósult, de a folyamatos üzem során különböző problémák 
jelentkeztek.

Tüzelőanyag adagolási problémák
A tüzelőanyag kezdetben a városi zöldhulladékok, bozótok irtásá-
ból, villámkáros fákból, gyökér és tuskó aprítékból és ehhez hason-
ló szennyezett szálas anyagokból állt (2. ábra). Ezek az anyagok 
a tüzelőanyag beadagolási útvonal különböző helyein elakadtak, 
beszorultak, és a kazán automatikus leállásához vezettek.

Teljesítmény problémák
A beérkezett gyenge minőségű tüzelőanyagok fűtőértéke messze 
elmaradt a várakozástól, hamutartalmuk és nedvességtartalmuk vi-
szont nagyobb volt a kelleténél, így a tüzelőanyag elégetése ugyan 
megtörtént, de a kiadott teljesítmény alig érte el az 1 MW-ot, rá-
adásul folyamatos üzemeltetési és emissziós problémákat okozott. 
A probléma szemléltetését szolgálja a mellékelt ábrán (3. ábra) lát-

2. ábra. Szennyezett tüzelőanyag

3. ábra. Teljesítményingadozások

2. táblázat. A tervezett biomassza tüzelőanyagok adatai

Alapanyag Éves men-
nyiség

Várható 
fűtőérték

Várható 
nedvesség-

tartalom

Várható 
hamu-

tartalom

Városi zöldterületekről 
begyűjtött alapanyag

1000 t 10 MJ/kg 35-50% 
m/m

1-5% 
m/m

Raklapok aprításából 
származó apríték

1200 t 12 MJ/kg max. 15% 
m/m

max. 1% 
m/m

Erdészeti 
fakitermelésből 
származó alapanyag

2300 t 11,5 MJ/kg 25-40% 
m/m

1-2% 
m/m
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ható teljesítménygörbe, melyen a piros színű görbe az előremenő 
víz hőmérsékletét, a kék színű görbe a visszatérő víz hőmérsékle-
tét, a zöld színű görbe pedig a teljesítmény alakulását mutatja. 

Gyakori leállások kazántisztítás miatt
A tüzelőanyag magas hamutartalma és a nem megfelelő tűztérhőfo-
kok miatt folyamatosan rakódott le az első és a második huzamban 
a hamu, pernye. Ezek összeégtek, és a kazán belső tűzterében bol-
tozódásokat, elzáródásokat okoztak, melyek miatt az előírt 6 hetes 
karbantartási ciklusok helyett hetente kellett leállni és kitakarítani a 
kazán tűzterét. Ez a probléma nemcsak a kiesések és annak gaz-
dasági hatása miatt volt jelentős, hanem a tűztér tűzálló bélésének 
- samottozásának - erőteljes romlását is okozta.

Emissziós problémák
A magas hamutartalom és a légfeleslegtényező pontos beállításá-
nak hiánya, valamint a kazán automatikájának nem megfelelő be-
állítása folyamatos üzemelési és kibocsátási problémákat okozott. 
A magas, akár 160-200 °C-ot elérő füstgázhőmérsékletek a kazán 
hatásfokát csökkentették, és időnként a porkibocsátás a füstgázban 
is észrevehető mértéket öltött. Mindezek lakossági tiltakozásokat is 
kiváltottak.

Szabályozási és automatizálási beállítások nem megfelelőek
Az automatikus szabályozás egy – a tervezéskor fi gyelembe vett 
– jó minőségű tüzelőanyagra optimalizálva került beállításra. A sza-
bályzás úgy működött, hogy az előremenő fűtési víz hőmérsékleté-
nek a tartása érdekében a kazán teljesítményét csökkentette vagy 
növelte a szabályzó automatika. A gyakori hőmérséklet eltérés miatt 
a gyakorlatban ez akár percenként megtörtént akár a 0 és a 100% 
teljesítmény közötti tartományban, ami a hőenergia átvevőjének 
rendszerében komoly teljesítménylengéseket, esetenként nyomás-
lökéseket, vízütéseket okozott.

Az első üzemévben jelentkező problémákat sürgősen meg kel-
lett szüntetni, mivel már a teljes projekt életképességét veszélyez-
tették. 

Válaszok a kihívásokra
A kazán üzemeltetői a saját korábbi tapasztalataikat, az országban 
található hasonló fűtőművek tapasztalatait és a Miskolci Egyetem 
Energia és Minőségügyi Intézet munkatársainak tanácsait fi gyelem-

be véve különböző lépéseket tettek a problémák megszüntetése és 
az eredmény javítása érdekében. Ezen intézkedéseket az alábbiak-
ban foglaljuk össze.

Tüzelőanyag portfólióval kapcsolatos intézkedések
Egy biomassza tüzelőanyaggal üzemelő fűtőmű esetében fontos 
a megfelelő minőségű tüzelőanyag beszerzése és felhasználása, 
ennek megfelelően a tüzelőanyag beszállítói között változtatások 
történtek. Az új minőségi paraméterek meghatározása és új tüzelő-
anyag források felkutatása azt eredményezte, hogy egy homogén-
nek mondható G100-as nagyságú, 35% m/m nedvességtartalmú, 
1% m/m hamutartalmú késes apríték beszerzését sikerült megvaló-
sítani. Mindezt elősegítette a szigorú minőségi és mintavételezési 
alapelvek bevezetése és azok gyakorlata is (5. ábra).

Biomassza tüzelőanyagok esetében további fontos tényező az 
anyag nedvességtartalma, melynek csökkentése jelentős mértékű 
költség megtakarítást eredményezhet. A tüzelőanyag szállítások 
megfelelő ütemezésével energiaközlés nélküli dehidratációt tudunk 
megvalósítani úgy, hogy a beérkezett magas nedvességtartalmú 
tüzelőanyag a fedett tárolóban kb. 20-30 cm magasságban szétterí-
tésre kerül és az újonnan vágott szellőzőnyílások huzatának segít-
ségével egy-két hét alatt 20-25% m/m nedvességtartalomra sikerül 
mindenféle energiafelhasználás nélkül leszárítani (6. ábra).

5. ábra. Megfelelő minőségű (nedvességtartalmú) tüzelőanyag

6. ábra. Tüzelőanyag szárítás

4. ábra. Tűztér lerakódás, boltozódás
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Megfelelő beszállítási ütemezés és készletezés elősegíti a szá-
rítás lehetőségét, így elérhetővé vált, hogy a kazánba szinte mindig 
ugyanolyan minőségi paraméterekkel rendelkező tüzelőanyag ke-
rüljön, és így annak eltüzelése jelentősen egyszerűsödjön.

Kazántest átalakításával kapcsolatos intézkedések
A második huzam holtterében összegyűlő fi nom frakciójú füstgáz-
pernye a magas hőmérséklet és a lelassult áramlás miatt a falak-
ra rárakódott, elzárva a füstgáz útját és nagymértékben rontva a 
hőátadási viszonyokat. A holttér alján egy 25×25 cm-es lyuk került 
kialakításra az első huzam boltívén (7. ábra), mely így gravitáci-
ós úton köti össze az első és a második huzamot. A tapasztalatok 
alapján a por így visszahullik az első huzamba egészen addig, amíg 
olyan fajsúllyal nem rendelkezik, hogy a légáram magával ne vigye 
a túlhevítő felé. 

Az előzőekben említett fi nom frakciójú füstgázpernye-lerakó-
dás elkerülésében, csökkentésében annak is nagy szerepe volt, 
hogy stabil és jó minőségű (G100-as méretű) keményfa apríték tü-
zelőanyagra állt át a kazán. Ugyanakkor mivel a lerakódások egy 
rövid időszakban jelentős problémákat okoztak a kazán működé-
sében, ezért mindenféleképpen tervezünk – és már el is kezdtünk 
– egy olyan komplex vizsgálatsorozatot, mely a füstgázpernye-
lerakódások okainak a feltárását tűzte ki célul. Mivel a lerakódások 
egy része meg is olvadt, ezért a kialakult tapadványok és az adott 
időszakban alkalmazott tüzelőanyagok részletes vizsgálatára fog 
sor kerülni. Irodalmi és tapasztalati adatok alapján is tudjuk, hogy 
a biomassza hamuk összetétele nagyon különböző lehet és adott 
körülmények között akár a tűzálló falazat anyagát is károsíthatja, 
így vizsgálataink a jövőre nézve is nagy jelentőséggel bírnak [5]
[6].

Az eredeti kialakítás szerint a porleválasztó ciklon még éghető 
anyaga oldalirányból került be közvetlenül a tűztérbe, és az erre 
szolgáló nyílás az első huzam kazánnyitó ajtaja fölött helyezkedett 
el. A gyakorlatban az így visszakerült por eltömítette az ajtót, lehe-
tetlenné téve az üzem közbeni kinyitását, az azon keresztüli tisztí-
tást. Az új megoldás az lett, hogy a recirkulációs vezeték a primer 
levegőcsatornába került bekötésre (8. ábra), így több problémát a 
lerakódások már nem okoztak.

Az eredeti konstrukció nem tartalmazta a primer levegő füst-
gázzal történő előmelegítését, így ez utólag került kialakításra. Ez 
a megoldás amellett, hogy segíti a primer levegő hőmérsékletének 
előmelegítését és az égéshez szükséges többlet oxigén hozzáadá-
sát, csökkentette a füstgáz mennyiségét és kis mértékben annak 
hőmérsékletét is. 

Üzemeltetéssel, karbantartással és szabályozástechniká-
val kapcsolatos intézkedések
Lépcsőzetes terheléscsökkentést valósítottunk meg úgy, hogy a ko-
rábbi megoldáshoz képest egyrészt egy 3 perces késletetés került 
beépítésre a szükséges előremenő hőfok és a kazánteljesítmény 
változása közé, másrészt maximum 20%-os teljesítménycsökke-
nést lehet egyszerre végrehajtani, elkerülve a teljes leállítást és új-
raindítást. Ez kisimította a kazán szabályozását és megszüntette a 
teljesítményhullámokat és azok hatásait (9. ábra). 

Továbbá kiépítésre került egy olyan távfelügyeleti rendszer, me-
lyet távoli eléréssel a dolgozók bármikor elérnek. Ez kiegészült egy 
automatikus SMS hibajelzéssel, mely bizonyos esetekben jelentő-
sen felgyorsította a beavatkozási időket. 

8. ábra. Porleválasztó recirkulációs vezetékének átkötése

9. ábra. Egyenletes teljesítmény

7. ábra. Boltív áttörés
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Szükség esetén, amikor a tüzelőanyag minősége megkívánja, 
most már van mód a második huzam hőmérsékletének hamulágyu-
lási pont alatt tartására a szekunder levegő kézi szabályozásával. 
Így megakadályozható a lerakódás, felboltozódás jelentős része.

Ellenőrzési listát vezettünk be napi égőtér ellenőrzéssel, és 
szükség esetén lehetővé vált az üzem közbeni tisztítás védőruhá-
ban. Ezen intézkedések összessége kinyújtotta a szükséges kar-
bantartási leállások közötti időintervallumokat.

Összefoglalás és következtetések
A beruházás első és második éve között jelentős eltérés van. A ter-
vezés hiánya, illetve a nem megfelelő tüzelőanyag és üzemeltetés 
okozta hibák, valamint az automatikus szabályozás ki nem használt 
lehetőségei miatt olyan intézkedéseket lehetett és kellett bevezetni, 
amellyel a következő eredményeket értük el:

● rendelkezésre állási mutató: 98%,
● csak tervezett leállás van, 3 havonta egyszer,
● átlagteljesítmény: 3,4 MWt, csúcsteljesítmény: 4,2 MWt,
● stabil tüzelőanyag bázis, kiváló minőségű faapríték áll 

rendelkezésre,
● kazánhatásfok 85-88% között van,
● manuális beavatkozások száma jelentősen lecsökkent,
● zéró emissziós probléma,
● kialakult a fűtőmű társadalmi elfogadottsága.
A biomassza kazán üzemeltetésével kapcsolatban fontos ta-

pasztalatokra tettünk szert, melyek közül kiemelendő, hogy a stabil 
üzem elengedhetetlen feltétele a tüzelőanyag állandó jó minősége 
és alacsony nedvességtartalma. Ezen kívül segíti az üzemeltetést, 
ha folyamatos az odafi gyelés és a státuszvizsgálat üzemeltetés 
közben, fontos a technológia rendszeres ellenőrzése, és amennyi-
ben szükséges, a kézi szabályzás alkalmazása, valamint a techno-
lógia ésszerűsítése, átalakítása. 

A beruházással és annak optimalizálásával mára Miskolcon 
a Kenderföldi Hőkörzetben a megújulók részaránya stabilan 80% 
felett van, és folyamatos odafi gyeléssel könnyebbé vált az üze-
meltetés és eredményesebbé a teljes projekt. Ezeken túl már csak 
egy feladat marad: a megszerzett üzemi tapasztalatok megosztása 
szakmai körökben.

Köszönetnyilvánítás
A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén mű-
ködő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági 
Központ keretében valósult meg.
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Megjelent a társasház-felújítási alprogram pályázati útmutatója
A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 7-én 
jelentette be, hogy az Otthon Melege Program tár-
sasház-felújítási alprogramjának elindítását tervezi, 
egyúttal nyilvánosságra hozta a pályázati feltételekről 
szóló tájékoztatót. 

A pályázók érdekeinek maximális érvényesülése 
érdekében, a beérkezett szakmai észrevételek alapján 
a tárca 2015. február 23- án közzé tette a társasházak 
energiahatékonyságának növelését célzó alprogram 
pályázati útmutatóját.

Az alprogramra azon gazdasági szervezetek 
nyújthatnak be pályázatot, amelyek gazdálkodási for-
májuk szerint társasháznak vagy lakásszövetkezetnek 
minősülnek. A pályázat keretében a minimum 5, de leg-
feljebb 60 lakásos, 1946 után épült, 2006. december 31-
ig kiadott építési engedéllyel rendelkező, távfűtéssel, 
házközponti fűtéssel vagy lakásonkénti egyedi fűtéssel 
rendelkező lakóépületek tulajdonosi közösségei igény-
elhetnek támogatást.

Az állami támogatás mértéke – a megvalósítandó 
fejlesztéstől függően – az energetikai tanúsítvánnyal 

igazolt minden megtakarított széndioxid egységre 750-
950 forint közötti összeg. Az elnyerhető támogatás mér-
téke nem haladhatja meg az elszámolható költségek 50 
százalékát.

Az alprogramban rendelkezésre álló bruttó 10 mil-
liárd forint forrás elosztása régiónként történik. Szükség 
esetén a tárca fenntartja a jogot a régiók közötti forrás 
átcsoportosítására.

A pályázatot kizárólag elektronikus úton, a pályázati 
portálon keresztül, 2015. április 30-tól a rendelkezésre 
álló forrás kimerüléséig nyújthatják be a www.mag-
yarorszag.hu Kormányzati Portálon ügyfélkapus regisz-
trációval rendelkező társasházak, lakásszövetkezetek.

Az egyszerűsített kivitelezői regisztráció folyama-
táról és a pályázati portál elérhetőségéről 2015. már-
cius elején nyújtunk további tájékoztatást.

A Pályázati Felhívás, a Pályázati Útmutató és annak 
mellékletei a mai naptól elérhetőek a cikk jobb oldali 
hasábjában.

Forrás: Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommu-
nikációs Főosztály 
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Étkezdei hulladékok pirolízise
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kohómérnök, doktorandusz, nagy.gabii86@gmail.com 

Woperáné dr. Serédi Ágnes  
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Elsősorban a világ fejlettebb országaiban a megtermelt élelmi-
szerek jelentős része hulladékként végzi. Az élelmiszer hulladé-
kok energetikai hasznosításának egyik lehetőségét alkotják a 
termokémiai eljárások, melyek során szintézisgáz állítható elő. 
A cikkben bemutatásra kerül az étkezdei hulladékok pirolízise so-
rán keletkező szintézisgáz fajlagos mennyisége, összetétele és 
a gázosítás maradványának elemi alkotói. Az ismertetett kutatás 
kitér fa és ételmaradék együttes gázosításának lehetőségére és 
szükségességére is.

*
A signifi cant part of the food produced in developed countries be-
comes waste. One possibility of energy recovery from food waste 
is the usage of thermochemical processes in which synthesis gas 
can be produce. In this article, we present the specifi c amount 
and the composition of produced synthesis gas produced during 
the pyrolysis and the elemental composition of the residual of the 
pyrolysis. The presented research also covers the possibility and 
necessity of combined gasifi cation of food waste and wood.

* * *

Az étkezdei hulladékokat a hazai gyakorlatban részben kommunális hul-
ladékként kezelik, részben pedig ártalmatlanítják, ezzel szemben termo-
kémiai úton értékes energiahordozó is kinyerhető belőlük, ilyen például 
a szintézisgáz.

A szintézisgáz általánosan elterjedt fogalom olyan gázkeverékek 
elnevezésére, amelyek egy jellemző szintézis összes, vagy néhány re-
akciókomponensét tartalmazzák. Szűkebb értelemben szintézisgáznak 
nevezik a különböző arányban, de túlnyomórészt szén-monoxid és hid-
rogén tartalmú gázelegyet.

Szintézisgázt sokféle célra, többfajta kiindulási anyagból számos 
módon állítanak elő, főként termokémiai eljárásokkal.  Ezek közé tartozik 
az oxidálószer nélküli pirolízis (kigázosítás) és az oxidáló szerrel törté-
nő elgázosítás. A legfontosabb alapanyagok szintézisgáz előállítására a 
különböző szenek, a földgáz és a kőolajat kísérő egyéb gázok, a kőolaj-
frakciók, a biomasszák, és a hulladékok.

Az élelmiszer-hulladékok az élelmiszerek előállítása és felhaszná-
lása során keletkeznek, Magyarországon közel 2 millió tonna/év meny-
nyiségben, melynek 11%-a a vendéglátóiparral hozható kapcsolatba [1]. 
Ezek a hulladékok főként EWC 20 01 08 kódszámon nevesített „Biológi-
ailag bomló konyhai és étkezdei hulladék” minősítés alá sorolhatók [2, 3].

Élelmiszer hulladékok
Európában, a becslések szerint, 89 millió tonna élelmiszert dobnak ki 
évente. Az élelmiszerlánc minden szakaszában vész el élelmiszer a ter-
melők, feldolgozók, kiskereskedők, vendéglátók és fogyasztók által.

Ennek megfelelően az élelmiszerhulladékok csökkentésének kérdé-
se előtérbe került és az Európai Parlament elfogadta, hogy a tagálla-
mokban 2025-re felére csökkentsék az élelmiszer veszteséget.  A vesz-
teség csökkentésére a fogyasztás szintjén van a legnagyobb szükség, 
amelyhez a fogyasztók viselkedésének megváltozása is elengedhetetlen 
(1. ábra) [4].

A fogyasztás szintjén az élelmiszer veszteség forrás oldali megosz-
lásáról tájékoztat a 2. ábra [5].

A háztartási és közösségi fogyasztásból származó élelmiszer hulla-
dékok szerkezetét szemlélteti a 3. ábra [6].

Az élelmiszer alapanyagok (húsok, zöldségek, gyümölcsök stb.) külön-
böző mennyiségben tartalmaznak vizet, olajat/zsírt, fehérjéket és szénhid-
rogéneket, melyek legfőbb összetevői a karbon, a hidrogén és az oxigén, 
ezekből képződik a szintézisgáz szén-monoxid és hidrogén tartalma. Gá-
zosítási kísérleteink alapanyagául a nagy nedvesség tartalom miatt nem 
jöhettek szóba a levesek, csak a főételek. A választás azokra az ételekre 
esett, amelyek a háztartásokban és a közétkeztetésben is megtalálhatók: 
főzelékek, sült és főtt húsok, köretek.

Az étkezdei hulladékok fi zikai, kémiai, termoanalitikai és termokémiai 
vizsgálataival kívántuk igazolni, hogy szintézisgáz előállítására is alkalma-
sak lehetnek.

1. ábra. Élelmiszer veszteségek megoszlása a fejlett és fejlődő 
országok között a termelés-fogyasztási láncban 

2. ábra. Az élelmiszer hulladékok megoszlása fogyasztói oldalon 

3. ábra. A háztartási és közösségi fogyasztás veszteségének 
szerkezete 
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Terjedelmi okokból a következőkben a termoanalítikai és az termoké-
miai kísérletek eredményeinek egy részét ismertetjük.

Termoanalitikai vizsgálatok
A termikus elemezési módszerek a vegyületekben, illetve több komponen-
sű rendszerek esetén a vegyületek között végbemenő kémiai reakciók, 
illetve fi zikai átalakulások felderítésére, egyes esetekben az anyagok me-
chanikai vizsgálatára szolgálnak emelt hőmérsékleten, vagy a hőmérséklet 
folyamatos növelése mellett.

A derivatográfos vizsgálat az összetett termikus elemzési mód-
szerek közé tartozik. Az Erdey-Paulik féle Derivatograph-Q készü-
lékkel végzett mérés lehetővé teszi a termogravimetriás (TG) és 
differenciál-termoanalízis (DTA) vizsgálatok szimultán elvégzését. 
A mérés alatt rögzített görbékből (derivatogram) nyomon követhetjük a hő-
mérséklet növelése hatására lezajló folyamatokat (dehidratáció, illókiválás, 
égés stb.).

A TG görbe a tömegváltozás egyszerű függvénye, a DTA görbe elem-
zésével pedig információt kapunk a derivatográf kemencéjébe helyezett 
minta és a mellé helyezett inert referencia-anyag hőmérsékletének különb-
ségéről, ezáltal a mintában végbemenő exoterm és endoterm folyamatok 
beazonosíthatók [7, 8].

Az általunk használt Derivatograph-Q készülék fényképe a 4. ábrán 
látható. 

A TG és DTA görbéket számítógépes szoftverrel deriválva kapjuk a DTG 
görbét, amely a tömegváltozás sebességére utal, valamint a dDTA görbét, 
amely megmutatja, milyen gyorsan változik a hőérsékletkülönbség a minta 
és a referenciaanyag között. 

Az ételmaradékok ingadozó mennyiségi és minőségi problémái, vala-
mint romlandósága miatt a folyamatos elgázosítás érdekében ún. kiegészí-
tő alapanyagra is szükség van.

Kísérleteink során meghatároztuk a pirolízis optimális hőmérsékletét, 
és azt az anyagcsoportot is, amelyik termoanalitikai szempontból az étel-
maradékokhoz hasonlóan viselkedik, így a későbbiekben alkalmas lehet a 
közös pirolízisre/elgázosításra.

Mérési sorozatunkból egy ételkeverék minta derivatogramját mutatjuk 
be az 5. ábrán.

Különböző anyagok (biomasszák, szenek, hulladékok) derivatográfos 
vizsgálata alapján a faanyagokat választottuk kiegészítő alapanyagként, 
ugyanis a fa minták vizsgálata során végbemenő folyamatok hasonlítot-
tak legjobban az ételkeverék mintában hőmérsékletnövelés hatására be-

következő változásokhoz. Emellett a faanyagok nedvességtartalma jóval 
kisebb volt, mint az ételmaradékok nedvességtartalma, illetve a magasabb 
illó- és fi x karbontartalom önmagában is megfelelő anyaggá teszi azokat 
a pirolízisre/elgázosításra. A fa minták esetén az illók eltávozása és a fi x 
karbon kiégése hasonló hőmérsékleti tartományban ment végbe, mint az 
ételkeverék minta esetén, amelyből arra következtethetünk, hogy hőmér-
sékletnövekedés hatására hasonló komponensek szabadulnak fel a két 
anyagcsoportból.

A derivatogramok alapján mire a készülék kemencéje elérte a 700 °C-
ot, az ételkeverék minta tömegvesztesége nagyobb volt, mint 92%, a fa-
minták pedig a legtöbb esetben elérték a maximális tömegcsökkenésüket, 
ezért ezt a véghőmérsékletet választottuk a pirolízis kísérleteinkhez. Ez a 
hőmérséklet a faelgázosításhoz használt legelterjedtebb technológiai rend-
szerek 650-800 °C-os üzemi hőmérsékletéhez jól illeszkedik [9, 10, 11]. 
A vizsgált fa minták és az ételkeverék minta hőmérséklet növekedés ha-
tására bekövetkező tömegcsökkenése a 6. ábrán tekinthető meg a piro-
lízishez és elgázosításhoz leggyakrabban alkalmazott hőmérséklet-tarto-
mányban.

Pirolízis kísérletek
A termoanalitikai vizsgálatok eredményei alapján megállapítható, hogy az 
étkezdei hulladékok kombinált pirolíziséhez/elgázosításához a legmegfele-
lőbb kiegészítő alapanyag a fa, az optimális kísérleti hőmérséklet pedig a 
700 °C. Az itt ismertetett méréseknél oxidáló közeget nem alkalmaztunk.

A kísérleti rendszer sematikus rajza a 7. ábrán látható.
A kísérletekhez felhasznált ételkeverék minta 1:1 tömegarányban tartalma-
zott sültburgonyát, főtt rizst, rántott sertésszeletet és sült csirkemellet, az 
ismertetett kísérletek faanyaga a tölgy volt. Négyféle alapanyag keveréket 
használtunk a kísérletekhez, amelyek a következők voltak: 100% ételke-
verék, 100% tölgyfa, tölgyfa és ételkeverék 1:2, valamint 2:1 tömegarányú 
keveréke. A következőkben több párhuzamos kísérlet átlagos eredményeit 
mutatjuk be, elsőként a kísérletek során képződött fajlagos gázmennyisé-
geket, amelyek a 8. ábrán tekinthetők meg. 

A 8. ábrán szereplő értékek alapján megállapítható, hogy a tölgyfa 
minta pirolíziséből több szintézisgáz származott (átlagosan 80 l/kg-mal), 

5. ábra. Az ételkeverék minta derivatogramja

4. ábra. Az Erdey-Paulik féle Derivatograph-Q készülék

6. ábra. A hőmérsékletnövekedés hatására végbemenő tömeg-
csökkenés különböző mintákban
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mint az ételkeverék pirolíziséből, viszont a tölgy alapanyaghoz 33%-ban 
bekevert ételkeverék számottevően nem befolyásolta a képződő gáz meny-
nyiségét. Ez részben abból adódhat, hogy az ételkeverék pirolízise rövi-
debb idő alatt végbemegy, és a visszamaradó porózus, laza szerkezetű 
szilárd salak (9. ábra) kevésbé akadályozza a fa kigázosodását, másrészt 
közrejátszhatnak katalitikus folyamatok is. Szakirodalmi adatok szerint [12] 
kis mennyiségben katalizátorként az élelmiszer hulladékba kevert NaCl 
pozitívan befolyásolta a gáztermelést, illetve más alapanyaghoz adagolva 
is növelhető a konverzió hatásfoka [13, 14]. Az ételek elkészítése során 
konyhasót is felhasználnak, így a NaCl, mint katalizátor is jelen volt a kísér-
leteink alapanyagában. 

A nagyobb ételmaradék arányú (66%) keverék pirolizálása során a 
gáztermelés megközelíti a tisztán ételmaradék gázosítása során kapott 
értéket.

A pirolízis első szakaszára jellemző a szén-dioxid és a szénhidrogének 
(CH4, C2H6, C2H4 stb.) képződése, majd idővel ezek mennyisége csökken, 
amivel párhuzamosan növekedni kezd a főkomponensek (H2 és CO) ará-
nya. A gázkomponensek minőségi és mennyiségi analíziséhez TCD de-
tektorral, valamint Restek Q-Bond és MSieve-5A kolonnákkal szerelt Dani 
Master gáz-kromatográfi ás készüléket használtunk. A 10. ábrán a fonto-
sabb gázalkotók időbeli alakulása kísérhető fi gyelemmel egy mérés során.

600 °C felett a gázalkotók mennyisége közel állandó értéket vesz fel, ezen 
az állandó összetételű szakaszon a főkomponensek átlagos mennyisége a 
11. ábrán tekinthető meg.

A tölgyfa pirolízise során kisebb volt a képződött szintézisgáz szén-
monoxid és hidrogén tartalma, mint az ételkeverék alkalmazása esetén. 
A 11. ábrán látható diagram alapján a tölgyfa alapanyagba kevert ételmara-
dék arányának növelésével a főkomponensek aránya növelhető. 

Az ételkeverékből származó kedvezőbb gázösszetétel összefüggés-
ben áll a salakok összetételével, ugyanis a felhasznált alapanyagok (tölgy, 
ételkeverék) karbon- és hidrogéntartalma között nincs lényeges eltérés, 
viszont a pirolízis után visszamaradt salak karbontartalma már jelentősen 
különbözik (1. táblázat). Az elemi összetételt Carlo Erba EA 1108 típusú 
elemanalizátorral határoztuk meg.

Az 1. táblázatban szereplő karbontartalom alapján a Parr 6200 
izoperibolikus bombakaloriméterrel meghatározott fűtőértékek a vártnak 
megfelelően alakultak (12. ábra), a legnagyobb karbontartalommal ren-
delkező tölgyfa salaknak volt a legnagyobb a fűtőértéke, míg a kisebb 
karbontartalmakhoz alacsonyabb fűtőértékek társultak. A visszamaradó 
salakok jóval nagyobb fűtőértékkel és karbontartalommal rendelkeztek, 
mint az eredeti anyagok, ezért a további kísérletek során fontos valamilyen 
oxidáló közeg alkalmazása, amellyel a salakban maradó karbon egy része 
is gáz fázisba vihető.

7. ábra. A kísérleti rendszer 
1 – hőálló acélcső, 2 – csőkemence, 3 – alapanyag, 4 – szigetelés, 5 – 
szűrő, 6 – vatta, 7 – Erlenmeyer lombik, 8 – golyós hűtő, 9 – Hoffmann 

szorító, 10 – rotaméter, 11 – gázmintavételi csonk, 12 – fáklya

9. ábra. Fényképfelvétel a reaktorba adagolt ételkeverékről (a) és a 
pirolízis végén visszamaradt salakról (b) 

11. ábra. A fontosabb gázösszetevők átlagos mennyisége 

8. ábra. A különböző alapanyagokból képződő 
fajlagos gáztermelés értékek 

10. ábra. A gázösszetétel időbeli változása tölgyfa és ételkeverék 
(2:1) pirolízise során (700 °C) 

a) b)
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Összefoglalás
Kutatómunkánk során az ételmaradékok pirolízisében rejlő lehetőségeket 
vizsgáltuk meg. Mivel ez a hulladéktípus nem keletkezik akkora meny-
nyiségben, hogy önmagában gazdaságos legyen az ilyen módon történő 
hasznosítás, termoanalitikai vizsgálatok alapján kiegészítő alapanyagot vá-
lasztottunk a kísérletekhez. Különböző anyagok derivatográfos vizsgálata 
után következtetésként levonható, hogy erre a célra a különböző típusú 
fák felelnek meg legjobban, ugyanis a hőmérséklet növelés hatására ezek 
viselkedése hasonlított a vizsgált ételkeverék mintában lezajló folyamatok-
hoz. A derivatográfos vizsgálatok során 700 °C fölött nagymértékben lelas-
sult a minták tömegcsökkenése, ezért ezt a véghőmérsékletet választottuk 
a kísérleteinkhez.

A pirolízishez használtunk önmagában ételkeveréket és tölgyfát, vala-
mint ezek 1:2 és 2:1 tömegarányú keverékét. A kísérletek eredményeiből 
megállapítható, hogy ugyanolyan körülmények között 700 °C-on elvégzett 
tölgyfa pirolízis lényegesen nagyobb fajlagos gázhozamot eredményezett, 
mint az ételkeverék mintával végzett kísérlet, viszont a 33%-ban hozzáke-
vert ételmaradék hatása sem okozott számottevő változás a fajlagos gáz-
termelésben. 

A képződő gázkomponensek minőségi vizsgálata alapján az ételkeve-
rék jobb alapanyagnak bizonyult a tölgyfánál, az ételkeverék arányának 
növelésével a szintézisgáz főkomponenseinek (CO és H2) mennyisége 
növelhető.

A pirolízis után visszamaradt salak elemi összetételét és fűtőértékét 
megvizsgálva nagy mennyiségű karbon volt jelen a mintákban. Ennek egy 
része szintén gáz fázisba vihető megfelelő oxidáló közeg alkalmazásával.

Köszönetnyilvánítás
A kutatás a TÁMOP 4.2.4.A/2-11-1-2012-0001 azonosító számú Nemzeti 
Kiválóság Program – Hazai hallgatói, illetve kutatói személyi támogatást 
biztosító rendszer kidolgozása és működtetése konvergencia program 
című kiemelt projekt  keretében zajlott. A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Szociális Alap társfi nanszírozásával valósult meg. 

A kutatómunka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén mű-
ködő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósági Központ 
keretén belül készült.
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12. ábra. A pirolízis után visszamaradt salakok és 
az eredeti anyagok fűtőértéke

Minta A száraz minták átlagos összetétele, m/m%

Nitrogén Karbon Hidrogén Kén Oxigén Hamu

A pirolízis után 
visszamaradt 
salak

Tölgyfa 0,17 83,49 2,43 0,32 11,99 1,6

Tölgyfa és ételkeverék (2:1) 0,77 79,85 2,59 0,3 10,23 6,26

Tölgyfa és ételkeverék (1:2) 1,53 80,24 1,28 0,39 10,58 5,98

Ételkeverék 4,61 62,92 3,51 0,45 16,45 12,06

Eredeti anyag Tölgyfa 0,11 47,79 6,19 0,01 39,98 5,92

Ételkeverék 5,07 45,84 7,89 2,17 35,9 3,13

1. táblázat. Az alapanyagok és a salakok összetétele
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Az exergia-szemlélet hazai elterjedésének gátjai
Dr. Szondi Egon János  

aranyokleveles gépészmérnök, dregonjanos@gmail.com

Magyarországon a munkaképességről (exergiáról) szóló első írás 
1952-ben jelent meg. Az azóta eltelt hat évtizedben az exergia ki-
fejezés a magyar energiagazdálkodási sajtóban nem fordult elő, 
egészen a termoökonómetriát ismertető Energiagazdálkodás-
cikksorozat megjelenéséig. Az alábbiak ezt a folyamatot elemzik.

*
The fi rst paper on the working capacity (exergy) was published 
in Hungary in 1952. The expression exergy did not occur in the 
Hungarian energy economy publications since that time, for six 
decades, till the presentation a series of articles in the journal 
Energiagazdálkodás, introducing the thermoeconomy. This pro-
cess is analysed below.

* * *

Az Energiagazdálkodás legutóbbi számaiban jelentek meg 
Groniewsky Axel termoökonómiával foglalkozó cikkei [1].

A termoökonómia létjogosultságát értelmetlen lenne megkérdő-
jelezni. Elég arra gondolni, hogy minden többféle terméket előállító 
vállalkozásnak nehéz feladata költségeinek azok közötti szétosztá-
sa. Ez különösen így van a hőt is és villamoseneregiát is termelő 
létesítményeknél, amelyek „nyersanyaga” csak egyféle, a tüzelő-
anyag. A probléma hazai múltja több mint hat évtizedes. Groniewsky 
első cikke bőséges, 105 címet tartalmazó irodalomjegyzékében ab-
ból az időből egyedül Lévai András professzor 1954-ben megjelent 
alapműve [2] szerepel, aminek viszont nem témája a költségek ilyen 
értelmű analízise. Az interneten hozzáférhető az 1986-ban megje-
lent, 1992-ben átdolgozott [3] tanulmány, aminek 2034 tételes iroda-
lomjegyzékében a Lévai-könyv nem is szerepel. Ezzel szemben két 
másik magyar szerző publikációja ([4], [5]) megtalálható!

Az 1956 előtti hazai tevékenység rövid leírása, irodalmi hivatkozá-
sokkal, a [6] cikkben olvasható. A kulcsszó a „munkaképesség”. – Zo-
ran Rant ljubljanai professzor már 1951-ben javasolta az „eksergija” 
(szlovén) szóösszetételt erre a fogalomra [7], de az „exergia” szó1 a 
világirodalomban csak éppen 1956-ban jelent meg [8]. 

Groniewsky bevezető cikkének „Termoökonómia fejlődése” 
szakaszában fordul elő először az „exergia” kifejezés, egy 1977-es 
publikációval kapcsolatban. Az „Algebrai és kalkulációs módszerek” 
szakaszban már a defi níció is szerepel: „...a maximális munkavégző 
képesség mint exergia jelenik meg”. Csak stílus kérdése, hogy korai 
szerzőink magyar kifejezését vagy a nemzetközileg elfogadott (és 
rövidebb) szót használjuk-e ugyanarra a fogalomra, amely nélkülöz-
hetetlen a termoökonómiai elemzéseknél.

Az exergia számítása
Valamely közeg állapotát a Gibbs-féle fázisszabály szerinti darab-
számú paraméterrel lehet azonosítani. Egy fázis (pl. túlhevített gőz) 
esetén két (termodinamikai) állapotjelzőre van szükség. A minden-
napi gyakorlatban használható, mert közvetlenül mérhető állapotjel-
ző a p nyomás és a választott skálától függően a t vagy a T hőmér-
séklet. A nehézkesen mérhető ρ sűrűség vagy annak reciproka, a 
v fajtérfogat is használható állapotjelzőként. Az állapotjelzők másik 

1 Angol: exergy, francia: exergie, német: Exergie, spanyol: exergia, olasz: 
essergy

csoportja (potenciálok) nem mérhető, csak számolható. Ilyenek az 
u belső energia, a h entalpia2, az s entrópia, illetve az f Helmholtz 
(szabad) energia és a g Gibbs (szabad) energia. (Az állapotjelzők 
összefüggése táblázatosan összefoglalva megtalálható [9]-ben.)

A gyakorlati esetek többségében a vegyi energiát nem kell fi -
gyelembe venni. Első lépésként ezt mellőzve az e fajlagos exergia 
(J/kg) számítási alakja a következő:

e = u + p0v – T0s                                                            (1)

ahol u   fajlagos belső energia (J/kg)
s   fajlagos entrópia (J/kg/K)
v   fajtérfogat (m3/kg)
p0  környezeti nyomás (N/m2)
T0  környezeti hőmérséklet (K)

Könnyen levezethető, hogy az e fajlagos exergia csak akkor külön-
bözhet zérustól, ha a közegre jellemző p és T állapotjelzők közül 
legalább az egyik eltér a környezeti adattól, azaz

p ≠ p0  és/vagy  T ≠ T0

Az (1) formula változói közül u, v és s a vizsgált közeg állapot-
jelzői, a p0 és T0 viszont a környezetet jellemzik. Ebből következik, 
hogy az e exergia nem állapotjelző.

A termoökonómiai vizsgálatokhoz nem a fajlagos exergiára, ha-
nem a folyamat teljes exergia-tartalmára van szükség. Az általáno-
san elfogadott jelöléssel, az (1) összefüggés változóit kis- helyett 
nagybetüvel írva ezt kapjuk:

E = U + p0V – T0S                                                            (2)

ahol E = me, U = mu, V = mv és S = ms; az m jelölheti akár a töme-
get (kg), akár a tömeg-áramot (kg/s). Az E-t az egységárral (HUF/J) 
szorozva már közgazdaságilag is értékelhető mennyiséget kapunk.

Ha a vizsgálandó folyamatban többféle anyag van jelen (pl. gáz-
turbinák, gőzkazánok) a lehetséges vegyi reakciókat sem lehet fi -
gyelmen kívül hagyni. Stacionárius esetben:

E = U + p0V – T0S – Σμi0ni            (3)

ahol μi0  az i-edik komponens kémiai potenciálja a környezeti  
állapot esetén (J/mol)

ni   az i-edik komponens mennyisége (mol)
és az U belső energia számításánál a komponensek hozzájárulását 
fi gyelembe kell venni. A továbbiakban – mivel ez a megoldás jelen 
cikk célkitűzését nem érinti – csak egy komponenssel foglalkozva, 
az elemzés a (2) formulára korlátozódik.

Egy képlet – két értelmezés
Az ötvenes-hatvanas években a kézi számítások „adatbázisa” a 
papíralapú vízgőztáblázat volt. Mindegy, hol adták ki, számolásra 

2    Az 1950-es években megjelent publikációkban még i betüvel jelölve
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alkalmas u(p,t) belső energia-táblázat egyikben sem volt találha-
tó. Ezzel szemben h(p,t) táblázat mindegyikben volt. Természetes, 
hogy a h = u + pv összefüggés (2)-be behelyettesítésével reprodu-
kálható

dE = dH – T0dS                                                        (4)

képlet [6] volt minden hazai szerző kiinduló pontja. Abban a cikkben 
az E mennyiség neve még „munkaképesség” volt.

A (4) formula exergia-alapú értelmezését Magyarországon elő-
ször Hibbey Levente3, a HŐTERV gépészmérnöke fogalmazta meg, 
1952-ben [4]. A közeg és a környezet adott paraméterei esetén a 
nyerhető munkának maximuma van. A cél ennek megközelítése: 
„Az energiagazdálkodás alaptörvénye ezek szerint: a hő munka-
képességének maximális hasznosítása, más szóval az enthalpia-
veszteségek és az entrópia-növekedések lehető elkerülése” [6]. 
Az exergia „automatikusan” rangsorol, az „értékesebb” állapot [3] 
veszteségei nagyobb kárt okoznak, ezért ott kell beavatkozni. Ez az 
exergia-szemlélet lényege. 

Heller László professzor, a HŐTERV főmérnöke Hibbey mon-
datának a második felét hangoztatta, mindenek elé helyezve az 
entrópia-növekedések megakadályozását [10]. Heller magasabb 
beosztása miatt helyzeti előnyben volt, ami ki is használt az exergia-
szemlélet elterjedésének megakadályozására.4

A két félmondat „más szóval” ugyanazt mondja. „Félig tele – félig 
üres.”

A véleménykülönbségek utóélete
A Heller-tanszék oktatásában természetesen Heller professzor 
ideológiája érvényesült. Ő maga, a későbbiekben munkatársai az 
„entrópia-növekedés elleni harcot” [10] tekintették és tanították az 
energiagazdálkodás fő feladatának. Jászay Tamásra 2014 októ-
berében így emlékezett a Magyar Energetikai Társaság: „Kollé-
gájával és barátjával, Bakay Árpáddal vitték először az Energia-
gazdálkodás, majd a Műszaki hőtan tárgyak oktatását, sokszor 
helyettesítve is mentorukat. Munkájuk, az entrópia-szemléletű 
hőtanoktatás kidolgozása a mai napig meghatározza a BME 
gépészkari hallgatóinak termodinamikai képzését.” [11] (ki-
emelés tőlem). 

Azt, hogy ez így van, könnyű igazolni. A Google speciális keresé-
sével a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék honlapján 
az „exergia” szót csupán 3 tárgy leírásában lehet megtalálni:

● Balikó Sándor: Energiagazdálkodás,
● Környey Tamás: Hőtan I. (németül is: Thermodynamik II.),
● Zsebik Albin: Épületgépészeti energetika (2004/2005 őszi fél-

évben),
de az exergia csupán defi niálva van, alkalmazása egyikben sincs 
kifejtve. Ennek a kijelentésnek a legsúlyosabb bizonyítéka a Tan-
szék honlapjáról letöltött [12] dokumentum egyik oldala, amit az 
1. ábra mutat be. A hiánynak az a következménye, hogy az MSc 
hallgatók a mesterképzés végére sem szerzik meg azt a tudást, ami 
a termoökonómia műveléséhez szükséges.

Még ha csak ennyi lenne Heller-iskola hatása, már ezt a veszte-
séget is nehéz lenne „leírni”. Jászay szerint Heller professzor „nem 
esett bele az exergia-hóbortba” ([13], idézi Büki Gergely [14]). Ezek 

3 Rövid életrajz: http://www.nevpont.hu/view.php?id=9989
4 Valamikor 1960-1965 között történt (amikor e sorok szerzője Hibbey osztályán 

dolgozott), hogy egy konferencián Hibbey az exergia felhasználásáról beszélt. 
Heller, az elnökség tagja, úgy reagált, mintha Hibbey azt mondta volna, hogy az 
exergia állapotjelző, ergo nem ért a szakmához.

szerint „hóbort” a (4) képlet teljes jobboldala helyett az egyetlen E
használata? A 2034 publikáció szerzője mind hóbortos?5

A magyar Hibbey munkája kicsinyes személyi okok miatt kárba 
veszett. Külföldön viszont a publikációk számán kívül azok minősé-
ge (tartalma) is irígylésre méltó. A [9] dolgozatomban már említettem 
ezek közül egyet, a [15] cikket. 

Ez a publikáció az exergoeconomic analysis6 SPECO módsze-
rét [16] használja egy 1100 MW-os széntüzeléses ultra-szuperkri-
tikus erőműblokk vizsgálatára. A cikk igen részletesen, adatokkal 
bőségesen megtűzdelve írja le az elvégzett vizsgálatokat. (A leg-
szemléletesebb kalorikus adatokat mutatja be [9] 2. ábrája, ami az 
IAPWS függvényeket feldolgozó h2o programcsomag bevezető il-
lusztrációja.) A hazai energetikai szakma legjobb képviselői képesek 
lettek volna a [15] tanulmánnyal vetekedő publikációk írására, ha 
nem tévednek (vezetik őket) tévútra.

Az legfontosabb adatokat tartalmazó 1. táblázatban találha-
tó adatok láthatók a 2. ábrán. A vékony vonal mutatja az entalpia 
alakulását a körfolyamat néhány fontos pontjánál. Az üres csillagok 
mutatják a tüzelőanyagtól származó (a füstgáznak a jelölt pontig 
terjedő útjára összesített) entalpiát a gőznek a túlhevítőből illetve 
az újrahevítőből kilépési pontjáig. A hagyományos értelmezés sze-
rint igen jó kazánhatásfok miatt ezek a jelek „rajta ülnek” a görbén. 
A turbina kilépés 15-ös pontja az x-tengelytől igen távol van.

A fajlagos exergia alakulását a vastag vonal jelzi. A túlhevítőből 
kilépés 2-es pontja felett messze magasan látható fekete csillag mu-
tatja, milyen nagy az exergia-veszteség a kazánban, ami a nagyon 
nagy hőfokkülönbséggel történő hőátadás következménye. Az újra-
hevítőből kilépés 8-as pontja feletti csillag közelebb van a görbéhez, 
mert kisebb a hőfokkülönbség. 

A tápvízelőmelegítés utolsó két fokozatának fűtőgőze a nagy-
nyomású turbina két megcsapolásából ered, ezért az újrahevítőbe 
kevesebb gőz jut, mint amennyi a  nagynyomású turbinába belép. 
A szaggatott vonallal ábrázolt tömegáramokkal történő súlyozás 
szerint az újrahevítőben történő exergia-veszteség nagysága ked-
vezőbb, mint amennyi a csillag helyéből látszik.

A turbina kilépés 15-ös pontja az x-tengely közelében van, 
vagyis az exergia-veszteség töredéke a kazánbeli veszteségnek. 
A helyzet javításának útja az expanzió végnyomásának csökkenté-
se a kondenzátor hűtővíz-mennyisének növelésével és a hőátadó 
felület növelésével. Mindkettő nagyrészt gazdasági kérdés = 
termoökonómia. – Itt kell megemlíteni azt, hogy Hibbey 1955-ben, 
az ETE szervezésében tartott előadásában [17] részletesen foglal-

5 A szlogen szerint „Merjünk nagyok lenni!” – Értelmezése: „Merjünk nagyképű-
ek lenni!”

6 Idézet [15]-ből: „The exergoeconomic analysis combines an exergetic analysis 
with an economic analysis to provide crucial information that is not obtainable 
through conventional thermodynamic analysis and simple exergy analysis or 
economic analysis.”

1. ábra. Részlet a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék 
oktatási dia-sorozatából
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kozott a „rontott vákuum” problémájával (energiagazdálkodás, be-
rendezés-tervezés, üzemeltetés). Ezt a megközelítést az expanzió 
végpontja vizsgálatánál természetesen meg kell követelni, fi gye-

lembe véve, hogy az entalpia-veszteség és az exergia-veszteség 
nem azonos fontosságú.

A kazánban a mértékadó melegoldali hőmérsékletek a tűztér-
hőmérséklet és az újrahevítőbe belépő füstgáz hőmérséklete, a 
hidegoldali hőmérsékletek pedig a gőzhőmérsékletek az érintett 
szakaszokban. A nagy ΔT hőfokkülönbséggel történő hőátadás 
exergia-vesztesége csökkenthető lenne a ΔT csökkentésével, vagy-
is a gőzhőmérséklet emelésével. Ehhez a hőátadó felületet kelle-
ne megnövelni. Ennek horribilis költségei lennének, hiszen már az 
eredeti hőmérséklet (és nyomás) miatt is (a [15]-ban részletesen is-
mertetett) nagy falvastagságú, erősen ötvözött acélcsöveket kellett 
alkalmazni. (Ezek ára kereken a duplája a szénacél csövekének.) 
A termoökonómia itt jön be a képbe: meddig gazdaságos a hatásfok-
javítás érdekében a gőzjellemzőket emelni?

Egy erőmű élettartama több évtized. A múlt század 50-es évei-
nek hazai gazdasági környezetétől (tervgazdálkodás) 7 eltérően ez 
idő alatt a gazdasági feltételek többször is, pl. a politikai akarat vál-
tozásai miatt megváltozhatnak. Elég arra gondolni, hogy eddig a be-
vezető problémának, a villany-hő költségelosztásnak a várható jogi 
környezetét szabályozó Távhő Cselekvési Terv első kiadása sem 
jelent meg. Ehelyett olyan ötletek látnak napvilágot, hogy „legyen 
országosan egységes a távhő-tarifa”, függetlenül attól, hogy a helyi 
távfűtés kazánból vagy erőműből történik. (A „rezsicsökkentés” és 
annak időnként kiterjesztése hogyan illik a távhő koncepcióba? Más: 
egy évtizedek óta favorizált téma néhány problémáját mutatja be a 
[18] cikk.) Hiába a korszerű módszer, az exergia-szemléletet és a 
közgazdaságtant ötvöző termoökonómia, az analízisek eredményé-
ben (pl. esetünkben a „legjobb” gőzparaméterekben) nem nagyon 
bízhatunk. A kérdés: hogyan alakul az ismeretlen jövőben az új be-
ruházás gazdaságossága?

Háromnegyed évvel Hibbey [4] dolgozata után jelent meg 
Jászay írása, melynek bevezető mondatai a következők: „A külföldi 

7 Gazdaságossági vizsgálatot annak idején mind a HŐTERV, mind az ERŐ-
TERV végzett a helyes megoldás kiválasztására.
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2. ábra. Az exergia-alapú rendszer-analízishez szükséges fő ada-
tok egy ultra-szuperkritikus körfolyamat egyes helyein 

A vízszintes tengelyen a számozás lehetővé teszi a [15] cikk hősémáján történő 
pont-azonosítást: 2 – nagynyomású turbina belépés; 4 – nagynyomású turbina 
kilépés; 8 – újrahevítő ki-, középnyomású turbina belépés; 11 – középnyomású 
turbina ki-, kisnyomású turbina belépés; 15 – kisnyomású turbina kilépés; 24 – 
kondenzátor vízelvezetés; 32 – gáztalanítóba belépés; 34 – tápszivattyú belépés; 
35 – tápszivattyú kilépés; 41 – ECO belépés; 47 – ECO kilépés; 49 – tűztéri csőfal 
kilépés; 50 – túlhevítő első fokozat kilépés; 51 – első ernyő-típusú túlhevítő kilé-
pés; 52 – második ernyő-típusú túlhevítő kilépés; 53  – utolsó túlhevítő kilépés

Pont sorszáma [15] 1. ábráján

(Részletek a 2. ábra 
aláírásában)

Nyomás
(bar)

Hőmérséklet
(ºC)

Fajlegos entalpia 
(kJ/kg)

Tömegáram 
(kg/s)

Fajlagos exergia 
(kJ/kg)

Entalpia-áram
(MW)

Exergia-áram
(MW)

[15] 4. táblázatból Saját számítás

2 262,5 601,4 3486,3 861,6 1661,6 3003,8 1431,7

4 65,56 380,3 3115,0 715,6 1268,7 2229,1 907,9

8 56,86 603,0 3668,0 715,6 1593,5 2525,1 1140,3

11 6,49 289,7 3039,3 564,8 937,4 1716,6 529,4

15 0,704 90,1 2659,7 236,9 506,3 630,1 119,9

24 0,052 33,5 140,4 573,9 0,8 80,6 0,4

32 13,38 158,3 668,6 651,5 114,3 435,6 74,4

34 11,43 185,7 788,4 861,6 156,4 679,3 134,8

35 317,32 192,4 833,0 861,6 194,7 717,7 167,7

41 314,0 299,9 1327,6 861,6 414,5 1143,8 357,1

47 313,0 332,0 1498,6 861,6 501,8 1291,2 432,4

49 292,1 441,0 2781,5 861,6 1227,9 2396,6 1058,0

50 288,3 476,0 2995,8 861,6 1356,6 2581,2 1168,8

51 284,1 515,0 3171,4 861,6 1464,9 2732,5 1262,1

52 279,3 558,0 3331,8 861,6 1566,3 2870,7 1349,5

53 274,3 605,0 3486,4 861,6 1666,7 3003,8 1436,1

*A környezeti To hőmérséklet [15]-ben nincs megadva, csak annyit közölnek, hogy a 0,05 bar kondenzátor-nyomást 5 K hőfokréssel érték el. Ennek alapján To ≈ 288 K 
vehető fel. Az így számolt exergia-áramok és a [15]-ben megadott értékek közepes eltérése ≈1%. (A saját számítások az IAPSW konzisztens függvényeivel [9] történtek, 
a publikációban erről nincs információ.)

1. táblázat. Az entalpia- illetve exergia-alapú rendszer-analízishez szükséges fő adatok a [15] erőmű jellegzetes pontjaiban*
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irodalomban egyre gyakrabban találkozunk olyan tanulmányokkal, 
melyek a termodinamikai folyamatokat a közegek entrópiaváltozása 
alapján vizsgálják. A Magyar Energiagazdaság 1952. januári szá-
mában megjelent cikkek jelentik az első komoly lépést ennek az 
irányzatnak hazai viszonylatban való kiépítése felé.” [19]. Ez az írás 
egy végletekig leegyszerűsített hőátadási folyamatot elemez, a Hel-
ler-féle megközelítéssel. A kazánbeli hőközlési viszonyokat ennek 
mintájára vizsgálni reménytelen kísérletnek látszik. – Az idézet úgy 
is felfogható, mintha a munkaképesség (exergia) elemzése nem is 
jelent volna meg a lap hasábjain.

A termoökonómia „termo-részét” megalapozó exergia-szemlélet 
szerint a gazdasági jellemzők javítása érdekében másutt kell a kör-
folyamatba beavatkozni, mint amit a hagyományos entalpia-elem-
zés sugall. A kondenzátor hűtővizével elvitt entalpia nagysága a 
magyarázata a hőerőművek közkeletűen alacsonynak tekintett ha-
tásfokának, de a hatásfokjavítás érdekében ott történő beavatkozá-
sok kudarcra vannak ítélve. Azt, hogy melyik megközelítés helyes, 
a világ fejlődése már eldöntötte. Nem véletlen, hogy a [15] cikkben 
bemutatott kínai erőműblokkot is az exergia-szemlélet alapján mi-
nősítették.

Az exergia-szemlélet elutasításának néhány 
következménye
A környezeti adatok közül a (3) képletben csak a p0 nyomás és a T0

hőmérséklet szerepel. Előfordul, hogy ez a kettő összefügg, mint 
a tüzelőanyagok esetében. A régi kifejezéssel „fűtőérték”-nek hívott 
mennyiség („alsó égéshő”) azért kisebb a („felső”) égéshőnél, mert 
az égéstermékben a víz gőzként és nem folyadékfázisban van jelen. 
Természetes volt, hogy pl. a családi házak kéményének védelme 
érdekében a folyadék-kiválást nem engedték meg, ezért a hatásfo-
kot a fűtőértékre vonatkoztatták. Mostanában találkozni olyan reklá-
mokkal is, melyek 100%-nál nagyobb kazánhatásfokot ígérnek, mert 
a lecsapódó víz párolgáshőjét is hasznosítja a berendezés, de a 
számolásnál az égéshő helyett továbbra is a fűtőértékkel osztanak. 
Akinek a kétféle (felső-alsó) égéshő megkülönböztetése is gondot 
okoz, soha nem fogja megérteni az exergiát.8

Egy terjedelmes rendelet [20] írja elő, hogy milyen algoritmussal 
kell az épületgépészeti berendezések energiaigényéből a „primer-
energia igényt” kiszámolni, szabályozva az átszámítási állandókat 
is. A rendelet szerint „primerenergia: az a megújuló és nem megújuló 
energiaforrásból származó energia, amely nem esett  át semmine-
mű átalakításon vagy feldolgozási eljáráson”.

A rendelet szerint egységnyi villamosenergia megfelel 2,50 egy-
ségnyi primer energiának. Ez azt jelenti, hogy entalpia-alapon a 
magyar VER átlagos hatásfoka 40% (?!). Geotermikus energiával 
történő fűtés esetén, bármekkora is az ehhez felhasznált (villamos) 
energia, a 0,00 tényező miatt nincs primer energia-fogyasztás (?!). – 
A példák hosszú sorát lehetne csupán ebből a mindössze 11 soros 
táblázatból kiemelni, de nincs rá szükség. Az energetikus-képzés 
fentebb elemzett korlátai miatt a rendelet megjelenése óta eltelt kö-
zel 9 év alatt nem volt, aki a nyilvánvaló hibák javítását kezdemé-
nyezte volna. (Vagy volt, de a rendelet szerzői győztek?)

Áttekintés az internetes publikációkról
A nyomtatott sajtóban történő publikálás szerepe fokozatosan csök-
ken, szerepét átveszi az írásművek interneten keresztül történő köz-
zététele.

8 Az is előfordult, hogy az ETE Szenior Energetikusok Klubja által meghívott 
egyik előadó bizonygatta a 105-110% hatásfokot...

A 2. táblázatban látható, hogy 2014. december 31-ig az inter-
neten, a Magyarországon bejegyzett oldalakon megjelentetett, az 
exergia (vagy exergy vagy Exergie) szót tartalmazó 196 írásmű kö-
zül legalább felének nincs köze az MSc színten művelt energiagaz-
dálkodáshoz. Az a bizonyos „egy fecske” mégis repül. Igaz, hogy 
nem hőerőművel foglalkozik a [21] cikk, de léte bíztató.

Figyelemre méltó, hogy a Budapesti Műszaki Egyetem csak har-
madannyi cikket publikált, mint az ökológusok. Ez nyilván a Heller-
felfogás káros hatásának következménye. Az energiagazdálkodás 
nem lehet teljes értékű, ha az egyetemen tanult tudományos hátte-
réből hiányzik a munkaképesség (exergia) fogalma és alkalmazása.

A „termoökonómia” keresési eredménye: 0 találat. Olyan oldal 
előfordul, amelyiken pl. a termodinamika szó is és az ökonómia szó 
is megtalálható, de nem erre van szükség. (Megnyugtató, hogy leg-
alább a keresőmotor működik.) Az [1] cikksorozat remélhetőleg ins-
pirálni fogja az energiagazdálkodást művelőket az exergia-szemlélet 
megismerésére és alkalmazására, hogy gazdasági döntéseik értel-
mesek legyenek.

Egy keresés-sorozat eredményeit mutatja be 3. táblázat. Adatait 
nem szabad teljes értékű referenciának tekinteni, hiszen a találatok 
között nyilván mindenütt vannak olyanok, amelyeknek semmi közük 
az energiagazdálkodáshoz. Mindazonáltal szembeötlő, hogy a táb-
lázat legkisebb száma is (113), ami az éveken át háborúzó Szerbia 
sorában van, több, mint a hazai adatnak (196) a fele. Akkor, ha a 
mértékadó magyar szaktekintélyek (elsősorban Heller és Jászay) 
nem gátolják az exergia-szemlélet normális fejlődését és terjedését, 
a magyar szakemberek kezdetben még csak egy éves “késése” ([7]: 

Téma Darab Megjegyzés

Vállalkozások hírei 42 Ebből:
Exergy Mérnöki Gazdasági 
Tanácsadó Kft. – 21
Exergia Épületgépészeti Bt. – 8
Exergy Holding Vagyonkezelő Zrt. – 3
Exergia S. p. A. – 3

Egyetemi hírek, kiadványok 30 Ebből:
Budapesti Műszaki Egyetem – 7
Debreceni Egyetem – 4,
Eötvös Lóránd Tudományegyetem – 3
Szent István Egyetem – 3

Ökológia 21

Szakmai ismeretterjesztés 19 Nem energetikus olvasóknak

Szótárak, lexikonok stb. 12

Konferencia-anyagok 11 Programok, összefoglaló cikkek

Vadászat 9 „Exergia” fantázianevű lőszer

Geotermális energia 7

Épületgépészet 7

Tudományos és 
ismeretterjesztő játékszer

7 EXERGIA Ecorun 2.1 Stirling motor 
kísérletező készlet

Kerékpársport 6 „Exergy Tour” fantázianevű verseny 
(USA)

Könyvismertető 5

Szakcikk, szakkönyv teljes 
szövege

3

Általános iskolai honlapok 3

Felsoroltak együtt: 182 Összes találat: 196

*Azok a csoportok, melyekben 3-nál kevesebb találat van, nem szerepelnek 
a táblázatban. Ha a találat több csoportba is besorolható, a legjellemzőbbe 
került.

2. táblázat. Az “exergia” találatok áttekintése 
(csak magyarországi keresés)*
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1951, [4]: 1952) nem nőtt volna meg a mai hat évtizedes nagyság-
ra. Ennek természetes következménye, hogy az ökonómiának az 
exergia-szemléletre épült termoökonómia szakága Magyarországon 
ott van, ahol, vagyis sehol.

Két név
Egy-egy nevet mindnképpen ki kell emelni azok közül, akik a 
termoökonómia, illetve annak hőtechnikai hátterét adó exergia-
szemlélet elterjesztésében élen járnak. 

A termookonómiai cikksorozatot Groniewsky Axel, a BME 
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék tudományos segéd-
munkatársa írta. Hangsúlyozni kell, hogy az [1] a téma első hazai 
nyilvános összefoglaló ismeretetése. A Tanszék (szellemi és jogi 
értelemben egyaránt) utódja az egykori Heller-tanszéknek [14]. Az, 
hogy a cikksorozat egyáltalán megíródhatott, annak köszönhető, 
hogy a Tanszék mai vezetése el mert szakadni a Tanszéknek a világ 
műszaki fejlődésétől elzárkózó hagyományaitól. Reménykedjünk, 
hogy ez a folyamat nem szakad meg, az MSc oktatási program, 
valamint a Tanszék kutatási programja kiegészül az exergiával és 
a termoökonómiával kapcsolatos ismeretekkel illetve feladatokkal, 
és több mint fél évszázad után ismét csatlakozhatunk az energetika 
fejlődésének élvonalához.

Az exergiával kapcsolatos ismeretterjesztésben kiemelkedő 
munkát végez dr. Martinás Katalin, az ELTE TTK Atomfi zikai Tan-
szék docense. A 2. táblázatban összesített ismeretterjesztő cikk és 
konferencia-előadás kategóriában szerzőként az ő neve fordul elő 
legtöbbször. Tevékenységével hozzájárul ahhoz, hogy a fi zikusok – 
akikkel a mérnököknek igen sok feladat megoldásánál (elsősorban 
Paks I. és II. munkáinál) együtt kell működniük – tisztán lássák az 
entalpia/entrópia/exergia problémáit.

Zárszó
A szerző reméli, hogy soraival segít tisztán látni és hozzájárul a mél-
tatlanul elfeledett Hibbey Levente szakmai rehabilitációjához.

Köszönetnyilvánítás
A szerző köszönetet mond Molnár Alexának (ETE Titkárság) az ar-
chív publikációk beszerzéséhez nyújtott segítségéért.
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Ausztria AT 231

Szlovénia SI 157
Egykori Jugoszlávia (YU) 
404Horvátország HR 134

Szerbia RS 113

Románia RO 222

Ukrajna UA 164

Szlovákia SK 145 Egykori Csehszlovákia 
(CS): 323

Csehország CZ 178

Összesen 1344 Magyarország: 196

3. táblázat. Az „exergia” találatok a környező országokban
(Tartalmi elemzés nem történt!)
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Világpolitika és a kőolajpiac 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu  

A kőolaj a legfontosabb energiahordozó a világon. Minden je-
lentősebb árutőzsdén jelen van, sok ország gazdasága a kőolaj 
exportjára épül. A kőolaj árzuhanása néhány váratlan eseményt 
idéz elő. Ezeket tekintjük át cikkünkben.

A világ energiahordozó felhasználásában a kőolajnak meghatározó 
szerepe van. Az évi 4,1 milliárd tonna körüli fogyasztás döntő többsé-
ge a közlekedést szolgálja, de a villamos áram termelésben is lénye-
ges szerepe van. A kőolaj nemzetközi kereskedelme főleg tőzsdéken 
zajlik. A jellemző kőolaj típusoknak (Brent, WTI, Urali stb.) a tőzs-
déken jegyzett ára van. Kőolajat a tőzsdéken azonnali és határidős 
üzletkötésekkel 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 szervezet székhelye ma Bécsben van, főtitkára Abdalla Salem El-
Badri líbiai üzletember. A szervezethez tartozó országok száma néha 
változik.
  
A jelenlegi OPEC tagországok [1]:

OPEC-ból kilépett országok:

Az OPEC legfontosabb feladata az, hogy a tagországaik kőolaj ér-
tékesítési érdekeit egységes kitermelési- és kereskedelempolitikával 
elősegítse. A kereskedelempolitikában vannak rövid és hosszabb 
távú érdekek is, ezek esetenként éppen ellentétesek is lehetnek. A 
kereskedelem szabályozásának legfontosabb tétele a piacra kerü-
lő kőolaj mennyisége. Ehhez állandóan fi gyelik a világban a tartá-
lyokban lévő, és hajókban utazó kőolaj készleteket, a kőolaj kutatás 
legfrissebb eredményeit, a kitermelést az egyes országokban befo-
lyásoló 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 terme-
lője. 2013-ban az OPEC adta a világ kőolaj felhasználásának 42%-
át. Nyilván az OPEC fi gyelmének előterében van az OPEC-en kívüli 
országok kőolajpiaci aktivitása is, különösen Oroszországé, a világ 
második legnagyobb olajtermelőjéé.

Az OPEC-ben az egyes döntéseket a tagországok termelése 
alapján kialakított szavazati súllyal hozzák meg. A meghatározó súlyt 
Szaúd Arábia jelenti. Általában elég nehezen alakul ki az egységes 
döntés. Az eldöntött kereskedelmi lépéseket ezután nem minden 
tagország tartja be, egyesek nyíltan, mások hátsó kereskedelmi ak-
tusokkal hágják meg a közös elhatározást. Nem nagyon lehet olyan 
döntésekről hallani, amelyet a tagországok kőolaj kereskedelmi érde-
kein kívüli valamilyen más politikai esemény motiválná.

Az OPEC-en kívüli olajexportáló országok csoportja semmilyen 
kereskedelmi szervezetet nem alkot. Tudhatjuk azonban azt, hogy 
egymás olajkereskedelmi lépéseit éppolyan fi gyelemmel kísérik, mint 
az OPEC határozatait és aktivitását. Az OPEC-en kívüli országok kö-
zött kiemelkedik Oroszország kőolaj termelése: 2014-ben 526 millió 
tonnát termeltek, és ebből 221 millió tonnát exportáltak. Az export 
árbevétele kb. 200 milliárd USD.

A világ kőolaj kereskedelmének mintegy 60%-a tengeri szállítás-
sal jut el a felhasználó országokba. Európában csővezetékes kőolaj 
szállítás is van, első sorban azokban az országokban, amelyek nem 
rendelkeznek tengerparttal.

A kőolaj kereskedelemben vannak hosszú távú kőolaj szállítási 
szerződések is, egészen kis részben képletes árral beárazva. Jel-
lemző a tőzsdei árak használata, vagy a tőzsdei árból képzett for-
mula ár.
 
Igazolt kőolaj készletek (milliárd tonna) és kőolaj termelés 2013-ban [2]:

A kőolaj készlet kimutatások gyakran változnak. A kőolaj kutatás a 
világ különböző térségeiben nem azonos intenzitással és technikai 
eszköztárral folyik. A kutatás szempontjából elég lényeges „fehér” te-
rületek vannak még: Közép- Afrikában, Oroszország szibériai terüle-
tein, Kína nyugati területein, Ausztráliában, Dél-Amerikában. Elég je-
lentős tolongás indult el az Északi-Sark alatti hatalmas szénhidrogén 
mezők termelési joga elnyeréséért, az eddigi nemzetközi területeket 
egyre több ország sajátjának akarja.

Az USA indította el a nem konvencionális szénhidrogén készle-
tek kutatását. A palaolajnak nevezett tight oil (és gáz) kutatás ered-
ményes, a kitermelés technikája kialakult, volumene gyorsan nő, a 
termelés költségei a konvencionális termeléshez közeliek. Éppen az 
USA-ban sikeres palaolaj kitermelést említik a 2014. végén megin-
dult olajár zuhanás egyik okaként.

A palaolaj kutatást a világ többi területén elég lassan indítják. 
A konvencionális olajtermelésben élenjáró országok éppen piaci ér-

ország csatlakozott népesség 
(millió)

napi termelés 
(millió bbl/nap)

Algéria
Angola
Ecuador
Irán
Irak
Kuvait
Líbia
Nigéria
Katar
Szaúd-Arábia
Egyesült Arab 
Emirátusok
Venezuela

1969
2007
2007
1960
1960
1960
1962
1971
1961
1960
1967

1960

37
18
15
79
31
3
6

170
2

27
5

28

2,1
1,9
0,5
4,2
3,2
2,5
2,2
2,2
1,2
8,8
2,8

2,5

ország belépett kilépett

Gabon
Indonézia

1975
1962

1994
2009

Ország Készlet (milliárd tonna) Termelés (millió tonna)

Szaúd Arábia
Oroszország
USA
Kína
Kanada
Irán
Egyesült Arab Emirátusok
Irak
Kuvait
Mexikó
Venezuela
Nigéria
Brazília
Világ összesen
Ebből: OPEC
FÁK országok

36,5
12,7
5,4
2,5

28,1
21,6
13

20,2
14
1,5

46,6
5

2,3
238,2
170,2
17,9

542,3
531,4
446,2
208,1
193

166,1
165,7
153,2
151,3
141,8
135,1
111,3
109,9
4132,9
1740,1
681,3
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dekeik veszélyeztetését látják abban, hogy a palaolaj olyan orszá-
gokat is a lényeges olajexportálók közé emelhet, amely országoktól 
nem biztos, hogy elvárható egy koordinált piaci magatartás.

2035-ig készített előretekintést a British Petrol [3] a világ különböző 
térségei kőolaj és LNG felhasználásáról (millió bbl/nap):

Egyáltalán nem mondhatjuk, hogy az olaj jövője kétséges. Termé-
szetesen ezek az előjelzések is idővel változnak, más kutató inté-
zetek pedig más tényezők fi gyelembe vétele miatt más sorrendet 
állítanak fel.

Az alapvetően kőolaj exportjából élő országok költségvetését a 
kőolaj áresése különbözően érinti. A Deutsche Bank [4] elemzése 
alapján készült az alábbi táblázat az egyes országok költségvetését 
érintő kőolaj (Brent) határ árra. Ugyanezt az elemzést végezte el az 
IMF és a Citibank is: 

Már a 2014-re jellemző 100...110 USD/bbl (minden árat a Brent 
minőségre adjuk meg) átlagár is több olajtermelő ország költség-
vetésének gondot okozott. Ezt a gondot azonban a költségvetések 
korrekciójával (takarékossággal) és a tartalékok igénybe vételével 
különösebb katarzis nélkül túlélték. 2014. harmadik negyedévben a 
kőolaj ár gyors zuhanása indult el, és még 2015 elején is tart. Elem-
zők 2015 első felére átlagosan 60 USD/bbl árat jósolnak, a hosszabb 
távú határidős tőzsdei kötések alapján. A Bloomberg elemzése alap-
ján az amerikai Citigroup csoport 2015. év átlagára a Brent esetében 
63 USD/bbl, a WTI-re 55 USD/bbl árat jósol. Ez az ár már minden 
jelentősebb kőolaj termelő ország bevételeit keményen érinti, az ál-
lami kiadások erős megnyírbálására kényszeríti. Ugyanakkor egyes 
TTF (holland tőzsde) szakértők 2015. végére a Brent 100 USD/bbl 
árszintjét várják. 

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

● Az USA-ban a palaolaj kitermelés eredményei visszaszorítot-
ták a kőolaj importot, ezzel felesleget idéztek elő a piacokon. 
Reális jövőkép az, hogy az USA olajexportáló ország lesz.

● Erősödött a dollár.
● 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 IEA 2014. december közepén készült prognózisa szerint 
a kőolaj napi szükségletének növekedése lelassul: novem-
berben a 93,3 millió hordó/nap igény növekedését 1,2 millióra 
becsülték 2015-re, ezt decemberben 0,9 millióra javították.

● az OPEC országok 2014. novemberben elhatározták, hogy 
az árak lejtmenete ellenére sem csökkentik a kitermelést, 
ezzel igazán az OPEC-en kívüli, gyengébb gazdasággal bíró 
olajtermelő országok térdre kényszerítése is a cél. 2014. dec-
emberben a szaudi olajipari miniszter kijelentette, hogy még 
20 USD/bbl árnál sem fogják csökkenteni a kitermelést.

● A nem hagyományos kőolaj kitermelés hosszabb távon nem 
tud lépést tartani ilyen mértékű olajár eséssel, a konvencio-
nális termelők visszaszerezhetik piacaikat, tulajdonképpen az 
OPEC egyik célja ez.

● 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 cáfolják. Az 
orosz állam arany- és devizatartaléka 2013. végén 509,6 mil-
liárd dollár volt, 2014. december 26.-án pedig 388,5 milliárd 
dollár [5]. 

● Az olajár esés a venezuelaiakat hiperinfl ációba és államcsőd-
be viheti, pedig ők OPEC tagok.

● Az USA-ban és az eurozónában is eltűnőben van az infl áció. 
Ennek következménye az, hogy a bérek sem emelkednek, 
nem nő a kereslet sem. Az adósság aránya nő a gazdaság 
teljesítményéhez képest. Az olajár esése erősíti a defl ációt.

● Lehet olyan okot is olvasni, hogy az alacsony olajárral ki akar-
ják szorítani az olajpiacról a drágán termelő konkurenciát.

Máris mérhető az alacsony olajárnak az a hatása, hogy a földgáz 
és olaj tüzelésre egyaránt felkészült villamos erőművek elindították 
az olajtüzelést, aminek a hatása a földgáz piacon okozhat néhány 
nemvárt jelenséget.

A csökkenő olajár magával viszi a földgáz árát is, és a két ener-
giahordozó ármozgása hatással lesz az áram árára is. Már 2015-ben 
előfordulhat, hogy az olajárbázisú import földgáz ára itthon – éppen 
a kilenc hónapos átlagolás miatt – alacsonyabb lesz, mint a tőzsdei 
azonnali árak. A számtalan féléves-éves földgáz ár előjelzés közül 
válasszunk ki egyet, a hazai gázárakra:

2015. második félévre szinte egybehangzóan áremelkedést jósolnak a 
szakértők. Ezt egy OPEC termelés visszafogási döntés meggyorsíthatja.

Irodalom
 [1] Wikipedia 2015.01.05.
 [2] BP Statistical Review of World Energy June 2014
 [3] BP Energy Outlook 2035 January 2014
 [4] Deutsche Bank estimates 2014
 [5] vg.hu honlap 2015. 01. 02.

Térség/ország 2015 2035

Közép-Kelet
India
Kína
USA
Egyéb OECD országok
Egyéb országok

8
4
8

18,7
25,3
22,7

12
8

18
15,8
37,6
71

Világ összesen 92 109

ország 2010* 2013* 2013** 2014* 2015*

Bahrein
Kuvait
Omán
Katar
Szaúd-Arábia
Egyesült Arab Emirátusok
Nigéria
Oroszország
Venezuela
Jemen
Irán
Irak
Algéria
Líbia
Brent átlag

103,9
45,7
80,2
61,7
70,6
86,3
105,3
116,7
194,4

79,6

134,4
68,3

106,5
60,5
93,1
82,7

141,7
113,9
149,9

108,9

126
90
90
90
90
90

120

150
126
118
107
108

136,2
75,5

100,7
71,3
99,2
80,2

126,2
100,1
162

106,5

138,1
78,4
110
76,8

104,4
80,8

122,7
105,2
117,5

103,3

* Deutsche Bank
** IMF, Oroszországra a Citibank készítette

Árak: USD/ ezer m3

Import forrás orosz orosz TTF CEGH

árformula olajár 
indexált

kevert ár tőzsdei, 
havi

tőzsdei, 
havi

‘2015. január 350 310 290 305

‘2015. február 350 310 280 295

2015. második 
negyedév

300 300 260 275
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Tájkép rezsicsökkentés után 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu  

A kormány elhatározta a háztartási rezsiköltségek csökkentését. 
Cikkünkben most csak a háztartási földgáz ár csökkentés hatá-
sait tekintjük át.

Az ország primer energia felhasználása [2]

A primer energia felhasználás csökkenése és a rezsicsökkentés kö-
zött nem kell kapcsolatot keresni. Sok tényező hatására alakult az 
ország energia felhasználása. Ezek közül néhányat a földgáz fel-
használás változásnál írunk le.

Földgáz felhasználás (millió m3) [1]

A földgáz felhasználás csökkenés okai:
● Takarékosság: egyre szélesebb körben terjed az energia ta-

karékosság: energiatakarékos világítás, lakások, közösségi 
terek hőmérsékletének csökkentése, hatékonyabb fűtőberen-
dezések beépítése.

● Klímaváltozás: az utóbbi három évben nőtt a fűtési időszak 
átlag hőmérséklete.

● Lakások felújítása: 350 ezer körül van azoknak a lakásoknak 
és közintézményeknek a száma, ahol energiatakarékossági 
céllal készült el az épület felújítása, hőszigetelés, nyílászáró 
csere, fűtéskorszerűsítés.

● A háztartásokban második tüzelőanyag bevezetése: egymillió 
körüli háztartásban használnak szenet, fát, a földgáz mellett.

● A megújulók (napenergia, hőszivattyú) használata tovább ter-
jed.

● Tovább tart a lakosság elvándorlása.
● Az építő ipar válsága magával vonta az építőanyag ipar mély-

repülését is. Remélhetően 2013. volt az új lakás építések 
mélypontja: 7300 lakás épült.

● A gáztüzelésű villamos erőműveknél drámai helyzet alakult ki:
− nincs olcsó földgáz a piacon
− erőművek műszaki állapota miatt alacsony az erőművek 

hatásfoka, még a vadonatúj gönyüi gázturbinás erőmű 
sem tud versenyképes áron áramot termelni. Bezárt az 
AES három borsodi erőműve.

− olcsó import áram árasztotta el az országot.
− erőművek, fűtőművek átálltak biomassza tüzelésre (példá-

ul: Pécs, Tatabánya)

Földgáz források [1]

A hazai földgáz termelés visszaesésének okai:
● leállt a Tisza II. erőmű (Tiszaújváros), ahol évente 300 millió 

m3 magas inert tartalmú, közép-alföldi gázt tüzeltek el. Ezt a 
mennyiséget most nem termelik ki.

● Hatósági árat állapítottak meg a hazai termelésű földgázra, és 
ezen az áron néhány földgáz mező termeltetése veszteséges.

Az import közel azonos szinten érkezik az országba. A nemzetközi ösz-
szeköttetések megteremtették a lehetőséget a földgáz exportra, első 
sorban Horvátország és Románia felé. Az export 2014-ben visszaesett.

Bekapcsolt település, elosztóhálózat [2]

Összes település: 3154

Nagyon jelentős hatások
● A háztartási gázfogyasztók havi költségei azonnal csökkentek. 

A KSH 2013. évi adatai szerint a háztartások egy főre jutó havi 
kiadása 66,9 ezer forint volt, 1,8%-kal több, mint 2012-ben. 
A lakásfenntartási és háztartási energia költsége ugyanakkor 
mintegy 4%-kal csökkent. A vezetékes gáz árának 25%-os csök-
kentése átlagosan évi 12,5 ezer forintot jelent egy háztartásnak. 
Természetesen vannak olyan háztartások, ahol ennél sokkal ki-
sebb a megtakarítás (például a csak egy tűzhelyet üzemeltető, 
távfűtéses lakások, ahol az éves megtakarítás átlagosan 4,5 
ezer forint) és a nagy lakásokban, a gázt fűtésre, melegvíz előál-
lításra és főzésre is használóknál akár évi 100 ezer forint is lehet. 

● A rezsicsökkentés az infl áció alacsony szinten tartásának legfon-
tosabb tétele.

● Nő a lakosság jövedelme, nő a fogyasztás is. Ezek a tételek fon-
tosak a GDP növekedése szempontjából is.

● Csökkent az állam ÁFA bevétele.
● A lakossági hitelállomány 2013. végén 8000 milliárd forint volt. 

Ennek lényeges csökkentésében a rezsicsökkentés rövid időn 
belül nagy szerepet nem fog kapni.

● A gázellátó rendszer főbb elemeit szállítói, elosztói és tárolói en-
gedélyes vállalkozások üzemeltetik. A szolgáltatásaikért a keres-
kedők, az egyetemes szolgáltatók, de végső soron a fogyasztók 
rendszerhasználati díjat fi zetnek, amelyet hatóság állapít meg. 
A hatósági rendszerhasználati díjakat a rezsicsökkentés alkal-

2008 2009 2010 2011 2012 2013

PJ 1126,4 1055,8 1085 1053,1 999,3 945

2008 2009 2010 2011 2012 2013

millió m3

Hazai termelés 2607 3090 2938 2286 2072 1848

Import 11403 9635 9635 8019 8173 8176

Összesen 14010 12725 12753 10305 10245 10024

Export 27 86 227 566 835 1462

2011 2012 2013

Egyetemes szolgáltatók 4010 3685 3529

     háztartási célra 3469 3243 3113

     nem háztartási célra 472 442 416

Kereskedő 6287 5594 4846

     háztartási célra 13 56 91

     nem háztartási célra 6272 5538 4755

Összesen 10299 10002 837

M.e. 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Bekapcsolt 
település

db 2871 2872 2873 2876 2878 2880

Elosztóhálózat 
hossza

db 82128 82572 82872 83109 83208 83340
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mával a lakossági fogyasztók részére mérsékelték. A rendszer-
üzemeltetők a csökkenő rendszerhasználati díj bevételük miatt 
visszafogják, elhalasztják a gázellátó rendszer felújításokat, a 
hálózat fejlesztést minimális szintre csökkentik. A műszaki rend-
szer avulása gyorsul, az ellátásbiztonság sem erősödik.

● Az egyetemes szolgáltatók földgáz beszerzési kontingensét és a 
beszerzési árat a kormány negyedévente határozza meg, töre-
kedve arra, hogy az egyetemes szolgáltatás költségei a fogyasz-
tói árban megtérüljenek. Az egyetemes szolgáltatók költségei-
nek hatósági elismerése állandó viták forrása, és a szolgáltatók 
tartósan veszteséges állapotban vannak. 

● Az elosztói engedélyesek költségei legalább az infl ációval emel-
kedtek, bevételük azonban a csökkenő gázfogyasztás miatt ala-
csonyabb lett. Ennek is következménye, hogy 2013-ban:
−  nem kapcsoltak be újabb települést a gázellátásba, 
−  jelentéktelen hosszban épült új elosztó vezeték,
−  az új fogyasztó bekapcsolás alig 12 ezer volt, ami sokévi 

minimum szint ( Az új bekapcsolás viszont alapvetően az új 
lakás építések alakulásától függ.)

● A lakosság gázszámla fi zetési késedelme igen jelentős. A ké-
sedelmes fi zetés, hátralék helyzet lényegesen javult. A hátralé-
kos lakossági fogyasztók száma 2013. júniustól 2014. júniusig 
27%-kal csökkent. A lakosság gázszámla tartozása is 30%-kal 
mérséklődött ugyanebben az időszakban. 

● A rezsicsökkentés időszakában megtörtént a legnagyobb föld 
alatti gáztároló és a legnagyobb földgáz kereskedő átvétele az 
állami tulajdonú MVM-be. Az állam megvásárolta a stratégiai 
tárolóban lévő  MOL tulajdonhányadot, a FŐGÁZ felét. Ezek a 
cégek a rezsicsökkentés végrehajtására az állam rendelkezésre 
állnak.

● Mintegy 50 ezer háztartási fogyasztó szabadpiaci ellátásban ré-
szesül. Ezek a fogyasztók a hatósági lakossági gázár alatt kap-
ják a gázt, különböző kapcsolt szolgáltatásokért cserébe. Ezek 
a fogyasztók is csökkentett rendszerhasználati díjat fi zetnek.  
A szabadpiaci fogyasztó szervezési program a rezsicsökkentés 
hatására várhatóan leáll, mert a hatósági árnál olcsóbb gázszol-
gáltatást nem lehet tartósan fenntartani.

● A rendszerüzemeltetők olyan további feladatokat kaptak a szo-
ciális közműtörvény rendelkezései szerint, amelynek költségeit 
nem lehet másra áthárítani, vagy számlázni. Fizetni kell a rend-
szerüzemeltetőnek vezetékes közmű adót is. 

Jelentős hatások
● Az ország rendelkezésére álló földgáz források alapvetően há-

rom helyről származnak: orosz import, hazai termelés, import 
Ausztria felől. A három forrás mennyisége, ára, vásárlási feltét-
elei lényegesen eltérnek egymástól. Tartósan a legolcsóbb for-
rásnak látszik az Ausztria felől érkező gáz. Biztonsági tartalék-
ként föld alatti gáztárolóban van közel egy milliárd m3 földgáz, 
amelyet kimondottan a lakosság ellátásra tartanak fenn, súlyos 
beszállítási gondok esetén. 

● Tulajdonképpen nem önálló gázforrás a földgáz tőzsde, de még-
is lényeges eleme a földgáz piacnak, mert itt kel el a felesleges 
gáz és kapacitás legnagyobb része, valódi, szabadpiaci áron. 
2014-ben jelképes forgalom volt a magyar földgáz tőzsdén, az 
olcsóbb gázforrások hiánya miatt.

● A rezsicsökkentés hatására nőhet a gázfogyasztás, a fogyasz-
tóknál mérséklődhetnek a gáz takarékossági intézkedések 
és beruházások. A gázfogyasztás növekedése alapvetően jó 

lenne az import gázszerződések átvételi kötelezettsége telje-
sítése, a rendszerhasználati díjbevételek emelkedése szem-
pontjából. A 2013. évi statisztika már mutatja a fogyasztás nö-
vekedését:

Háztartások átlagos gázfogyasztása (m3/év) [2]

● Az EU 2020-ig meghirdetett 20+20+20 becenevű programja 
(amely többek között 2020-ig 20% megújuló energiaforrás hasz-
nálatot tartalmaz, valamint 20% primer energiahordozó felhasz-
nálás csökkentést) magyarországi vállalásai veszélybe kerülhet-
nek, az olcsóbb gáz a megtakarítási és energiahordozó cserét 
célzó beruházások mutatóit rontja, akár a banki hitelezhetőség 
elvesztéséig is.

● A háztartási fogyasztók száma évek óta csökken, a fogyasztó-
vesztés üteme 2014-ben már mérséklődött, részben a rezsicsök-
kentés miatt.

A háztartási fogyasztók száma [2] 

A fogyasztó vesztés okai:
− a fogyasztó képtelen kifi zetni a gázszámlát, és 60 nap tar-

tozás után megindul a kikapcsolás (a fogyasztó vesztés kb. 
65%-a),

− a fogyasztónál bebizonyosodik a szabálytalan vételezés, a 
gázlopás (a fogyasztó vesztés mintegy 30%-a), aminek kö-
vetkezménye lehet a kikapcsolás,

− a fogyasztó maga kéri a gázellátás megszüntetését, mert má-
sik tüzelőanyagra (szénre, fára) állt át (kb. 5%),

− továbbra is erős az elvándorlás az országból, nő az üresen 
hagyott lakások száma.

Kevesebb fogyasztó kevesebb gázt fogyaszt, kevesebb rendszer-
használati díjat fi zet, a gázellátó rendszer mérete pedig nem válto-
zik, a működtetés költségei pedig növekednek.

További hatások
● Az Európai Parlament ismét foglakozik a magyar rezsicsökken-

téssel, mint a piac autonomitásával ellentétes beavatkozással. 
Az EU intézkedéseinek hatása ma még nem mérhető fel.

● Várhatóan mérséklődik a szén- vagy fatüzelésre átálló háztartá-
sok száma, ezzel a téli légszennyezés (szmog) veszély is csök-
kenhet.

● Lényegesen csökkent a kőolaj világpiaci ára, legalább még fél 
évig 60...80 dollár szinten marad. A kőolaj áresése magával von-
ja az orosz import gáz árcsökkenését is. Az olcsóbb import gáz 
a szabadpiacon javíthatja a szabadpiac-egyetemes szolgálta-
tás árviszonyát, újra megindulhatnak a reális piaci folyamatok 
(tőzsde, napi piac, másodlagos kereskedelem, valódi verseny a 
fogyasztókért). 

Irodalom
[1] Magyar Energia Hivatal és a Magyar Energetikai és Közmű-sza-
bályozási Hivatal honlapja
[2] Központi Statisztikai Hivatal honlapja

2008 2009 2010 2011 2012 2013

1152 1087 1067 934 907 991

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014-06-30

ezer

3291 3333 3395 3311 3287 3250 3245,3
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Megnéztem az energiaszámláimat 
Dr. Balikó Sándor, CEM

okl. gépészmérnök, sbaliko@t-online.hu  

A Nemzeti Közüzemi Szolgáltató beindulásával érdemes át-
tekinteni a jelenlegi gyakorlatot, a szolgáltató és a lakossági 
fogyasztó kommunikációját, az energiaszámlák tartalmát. Meg-
állapítható, hogy még a részletező számla is számos követhe-
tetlen adatot tartalmaz, ami miatt (csak a számla adatai alap-
ján) a fogyasztó nem tudja a számítás helyességét ellenőrizni, 
vagy – ami még rosszabb - lemérve a saját fogyasztását, nem 
tudja kiszámítani, mennyi lesz a költsége. Ráadásul a számlán 
szereplő fogyasztások közül is jó néhány adat a szolgáltató 
becslése.

A Nemzeti Közüzemi Szolgáltató létrejöttével érdemes áttekinteni 
az energiaszolgáltatók számlázásának jelenlegi gyakorlatát, rámu-
tatni azok áttekinthetetlenségére és pontatlanságaira.

Az áttekintést egy vidéki, szabadon álló, 2006-ban elkészült, 
gázfűtéses családi ház éves, ún. elszámolási villany- és gázszám-
láján keresztül mutatom be.

Kezdeném azzal, hogy az első (összesítő) oldalon az elszámo-
lási időszak, a fi zetendő összeg, a fi zetési határidő és a rezsicsök-
kentés által megtakarított összeg szerepel. Annak ellenére, hogy a 
médiákban harsogott a lakosság (és a kormány) kívánsága: ENY-
NYIT FOGYASZTOTTAM és azért ENNYIT FIZETEK. A fogyasztás 
a főoldalon lemaradt.

Annak ellenére, hogy az energiatudatos fogyasztó kinevelését 
tartjuk kívánatosnak, ezt a számlák erőteljesen gátolják. A vizsgált 
példákban a szolgáltató egy évben egyszer olvassa le a mérőórá-
kat. Ezzel éppen azt veszítjük el, ami a legfontosabb lenne: jelleg-
zetes viselkedéseink, szokásaink hogyan tükröződnek a fogyasztá-
si adatokban.

Villamosenergia-fogyasztás
Az 1. ábra a 2013-14. számlázási időszakában mutatja a vizsgált 
családi ház villamosenergia-fogyasztását. A diagram nem csak a 
napi hosszabb-rövidebb világítási időszakokat követi, de rámutat 
arra is, hogy a nyári esővizes-szivattyús locsolás milyen többlet-
fogyasztást eredményezett. A IV-V. havi eredmények adódhatnak 
mérési (leolvasási) hibából is, de az is lehetséges, hogy a család 
áprilisban hosszabb ideig nem volt otthon. Ha ezeket az adatokat 
a fogyasztó minden hónapban megkapja1, könnyebben tudja az 
energiafelhasználását tudatosan szabályozni. Ha a fogyasztásokat 
az éves átlagértékkel helyettesítjük, a becslés pontossága (korrigált 
szórása) esetünkben ±21%, ami már jelentős érték.

Az éves fogyasztás meghatározása természetesen leolvasás alap-
ján történik, ezért a becslés pontatlanságának mindaddig nincs költség 
vonzata, amíg az elszámolási időszakon belül nem történik tarifaváltás. 
Ez utóbbi esetben a szolgáltató a tarifaváltás időpontjában megbecsüli 
a mérőóra állását, és az így számolt fogyasztási értékekkel, az időszak-
ra érvényes tarifával számítja ki a költségeket. Ha a becsült mérőóra 
állása nem egyezik a ténylegessel, a számla fogyasztással arányos 
költségei hibásak lesznek. Példánkban a mérőóra állások becslésének 
átlagos relatív hibája 4,59%, de van –13,5%-os eltérés is (2. ábra).

1 Természetesen a fogyasztó leolvashatja maga is az óraállásokat, de ha nem 
tudja annak költségkihatását kiszámítani, akkor ezt fölöslegesnek tartja.

Legyen az évi összes E fogyasztáson belül E1 a tarifaváltásig vett 
fogyasztás, a fogyasztással arányos fajlagos költségek pedig a tari-
faváltásig a1, az után a2. Ekkor a tényleges (arányos) költség:

a becsült költség pedig:

A költségbecslés hibája:

Az összefüggés szerint a szolgáltató többletköltséget számolhat 
el, ha a mérőóra állását alábecsüli és az energiaár növekszik, 
vagy ha túlbecsüli a mérőállást és az energiaár csökken. Mint 
a 3. ábra is mutatja, a többletköltség reálisan 0,5-2,5% közé is 
eshet, igaz, ellenkező irányú becslés esetén a szolgáltatót éri 
veszteség.

1. ábra. A vizsgált családi ház tényleges havi 
villamosenergia-fogyasztása 2013-14-ben

2. ábra. A villamos fogyasztások becslése 
a vizsgált családi háznál

1211 EEaEaK

1211 EEaEaK
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Balikó S.: Megnéztem az energiaszámláimat

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   55. évf. 2014. 5-6. szám 69

Különösen aktuális rezsicsökkentés esetén: ha a fogyasztó az 
elszámolási időszak elején egy jelentősebb energia-megtakarítá-
si fejlesztést végez (hűtőgépcsere vagy az izzók lecserélése), a 
becsült érték a tarifaváltásnál biztosan nagyobb lesz, mint a tény-
leges fogyasztás. Ennek eredményeként a szolgáltató biztosan 
túlszámláz.

A fogyasztót a várható költség kiszámításában az is elbizony-
talanítja, hogy a fogyasztás egy része kedvezményes kategóriába 
esik. A kedvezmény mértékét éves szinten jogszabály írja elő, de 
hogy ez a havi (vagy éppen a tarifaváltás idején) milyen arányú le-
gyen, ezt a számla nem tartalmazza. Ráadásul az éves kedvez-
mény aránya csak a teljes éves fogyasztás ismeretében határozha-
tó meg, ezért előre nem tudunk vele számolni.

Fenti kedvezmény csak az egyetemes szolgáltatói díjra vonat-
kozik, ezen kívül még van ötféle fogyasztással arányos díjtétel, ami-
nél nincs kedvezmény. 

Végül van még 2013-ban kétféle, 2014-ben már csak egyféle, 
szintén az összfogyasztással arányos kedvezmény, amit az eddig 
számított értékekből le kell vonni.

Összességében tehát a vizsgált példánkban a villamosenergia-
fogyasztás éves fogyasztással arányos költsége egy állandó tarifájú 
időszakra:

ahol a11 és a12 a kedvezményes és kedvezmény nélküli egyetemes 
szolgáltatási díj, Ek a kedvezményes és E a teljes időszakra vonat-
kozó fogyasztás, ai az i-ik, a teljes fogyasztásra vonatkozó fajlagos 
költség és bj a teljes fogyasztás kedvezménye, n értéke 2013-ban 
2, 2014-ben 1. 

Ha ki szeretnénk számítani az adott időszakban elfogyasztott 
villamos energia költségét, az Ek értéke ismeretlen, és – ha közben 
tarifaváltás is történik – az E értékét hiába ismerjük, mert a szolgál-
tató azt becsléssel fogja meghatározni.

Természetesen tudom, hogy lehetőség van a mérőóra állásá-
nak havonkénti bediktálására vagy elektronikus beküldésére, so-
kan élnek is ezzel, bár ez még mindig nem általános. De ebben az 
esetben is az Ek értékek becsült értékek maradnak és a számlázás 
még így is bonyolult: felesleges a fogyasztót azzal terhelni, hogy 
milyen díjtételek adják a teljes fogyasztással arányos költségeket 
és ahhoz milyen díjcsökkentő tételek járulnak. Szubjektív vélemé-

nyem, hogy elég lenne egyetlen a tényezőt használni, ami mindezt 
magába foglalná:

de az is segítség lenne, ha ezt az a értéket (esetleg a többiek felso-
rolása mellett) önállóan is megadnák.

Földgázfogyasztás
A földgázfogyasztás költsége ennél egy kicsit bonyolultabb. Mivel a 
mérőóra térfogatot mér, az elszámolás pedig hőegységben történik, 
már a fogyasztás meghatározásánál is bizonytalanná válunk. Az 
1. táblázat a vizsgált családi ház mért és becsült földgáz fogyasz-
tását mutatja. A korrekciós tényezők és a fűtőértékek a számlán 
adottak voltak.

Sem a korrekciós tényezőt, sem a fűtőértéket nem tudja a fo-
gyasztó, ráadásul ezek az értékek hónapról hónapra változnak. 
A mérés alapján elszámolt fogyasztás:

E = fHΔG

ahol f a korrekciós tényező, H a fűtőérték MJ/m3-ben és ΔG a 
mért fogyasztás m3-ben.

Az éves adatok ismeretében becsülhetjük a fogyasztás hibájá-
nak várható értékét, ami 0,59%. Ez a pontatlanság egy átlagos csa-
ládi ház éves gázköltségében általában 1000 Ft alatti értéket jelent.

A 4. ábra mutatja, hogy a szolgáltató az időjárás sokévi átla-
gának megfelelően becsülte a várható fogyasztásokat, a tényleges 
fogyasztások azonban néhány hónapban ettől jelentősen eltérhet-
nek. Ez azért okozhat problémát, mert az elszámolási időszakban itt 
kétszer is volt tarifaváltozás, ahol a becslési hibák halmozódhatnak 
(5. ábra).

A vonatkozó jogszabályok alapján a lakossági fogyasztóknak 
41 040 MJ/év fogyasztásig kedvezményes a fogyasztással arányos 
gázár, így az éves díj:

3. ábra. Az alábecsült mérőóra állás okozta költségnövekedés 
növekvő fajlagos energiaárak esetén
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Korrekciós 
tényező

Fűtő-
érték
MJ/m3

MÉRT
MJ

BE-
CSÜLT

MJKezdő Záró

2013.08.27 2013.09.01 1,18 1,009228 34,64 41,2524 35

2013.09.01 2013.10.01 44,794 1,008734 34,7 1567,928 833

2013.10.01 2013.11.01 82,813 1,0113 34,56 2894,358 2696

2013.11.01 2013.12.01 163,814 1,007353 34,6 5709,641 5467

2013.12.01 2014.01.01 245,256 1,019097 34,64 8657,91 8036

2014.01.01 2014.02.01 278,968 1,00755 34,65 9739,221 9009

2014.02.01 2014.03.01 206,154 1,006662 34,66 7192,9 7556

2014.03.01 2014.04.01 140,336 1,008833 34,59 4897,1 6503

2014.04.01 2014.05.01 87,442 1,006464 34,68 3052,091 3780

2014.05.01 2014.06.01 47,104 1,005477 34,82 1649,144 1323

2014.06.01 2014.07.01 17,055 1,007649 34,76 597,3664 452

2014.07.01 2014.08.15 6,732 1,005576 34,78 235,4445 591

Összesen 46234,35 46281

szórás 0,36% 0,23%

1. táblázat. A vizsgált családi ház földgáz fogyasztása
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ahol a1 és az a2 kedvezményes, illetve a nem kedvezményes tarifa. 
A szolgáltató – hogy elkerülje az év közbeni jelentős tarifaváltást – a 
tarifaváltások időpontjában megbecsüli, hogy a kedvezményes fo-
gyasztásnak milyen aránya terhelhető az előző, illetve a következő 
időszakra. Ez a becslés valószínűleg az éves fogyasztás arányo-
sításával történik, bár erre a számla nem ad semmiféle utalást. Ha 
így van, akkor

felvételével egy időszakra a költséget

alakban számítja, ahol Ei az adott időszak becsült fogyasztása.
Az αEi értékek összegének azonban év végére ki kell adniuk a 

41 040 MJ értéket, ezért α értékeit korrigálni kell. Példánkban az év 
végi váltást is fi gyelembe véve a szolgáltató 4 különböző α érték-
kel számol: 89,09%, 88,00%, 88,62% és 88,06%. Ezzel végképp 
elmúlik annak lehetősége, hogy a fogyasztó előre kiszámíthassa a 
várható gázköltségét.

Összefoglalás
Az energiatudatos fogyasztó joggal várhatná el, hogy energiafo-
gyasztását a szolgáltató kiszámítható módon számolja el. A fenti-
ekben beláthattuk, hogy ez éves mérőóra leolvasások esetén gya-
korlatilag lehetetlen. Ha év közben tarifaváltás történik, a közbenső 
fogyasztások becslése miatt a valós költség nem számítható ki, 
igaz, korrekt becslés esetén, ha a fogyasztói szokások nem vál-
toznak és a fogyasztó berendezések is ugyanazok maradnak, a 
fogyasztó és a szolgáltató egyaránt kockáztat.

Az áttekintést tovább nehezíti, hogy mind a villamos energia, 
mind a földgáz lakossági áránál van egy kedvezményes tarifa, ami 
egy konkrét fogyasztáshoz kötött. Ha év közben tarifaváltás történik, 
a szolgáltató a (becsült) fogyasztást egy (szintén becsült) arányban 
osztja szét a kedvezményes és nem kedvezményes részek között. 
A számítások korrekt algoritmusok szerint és a jogszabályoknak 
megfelelően történik. Csak az nem biztos, hogy a tényleges fo-
gyasztás tényleges költségeit tartalmazza a számla.

4. ábra. A családi ház mért és becsült földgázfogyasztása

5. ábra. A közbenső fogyasztások becslési hibájának terjedése 
a tarifaváltások miatt
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A cikksorozat soron következő részének célja a földgázszállító vezetékek 
gázkészletének meghatározása, a készlet lefogyasztásának defi niálása, 
valamint az ezekkel kapcsolatos mérnöki számítások. A gázszállító rend-
szer üzemeltetése során alapvető fontosságú, hogy pontosan ismerjük a 
vezetékben lévő gáz mennyiségét, mivel ebből kiindulva határozható meg 
a vezetékkészlet lefogyasztási időszükséglete a technológiai műveletek 
előtervezése során.

Vezetékkészlet
Vezetékkészlet alatt az általunk vizsgált csőszakaszban található föld-
gáz mennyiségét értjük gáztechnikai normálállapotra (pn = 101 325 Pa, 
Tn = 288,13 K) vonatkoztatva. A földgáz kompresszibilis anyag, térfogata a 
nyomás, illetve hőmérséklet függvényében változik. Reális gázként visel-
kedik, ezért állapotának leírására az alábbi gáztörvény szolgál:

pV=znRT 
A vezetékkészlet meghatározásához ismernünk kell a vizsgált csősza-

kasz belső térfogatát. Ennek meghatározásához a vezeték fi zikai para-
méterei szükségesek. A csőben uralkodó abszolút nyomás, és a gáz hő-
mérsékletének ismeretében, valamint az eltérési tényező meghatározása 
után a vezetékkészlet az egyesített gáztörvény alapján a következő ösz-
szefüggéssel számítható (A hőmérsékletet kelvinben, az abszolút nyomást 
pascalban helyettesítjük be):

 
A csőtérfogat a korábban említett módon, a vezetékfi zikai paraméte-

reiből számítható:

 
Az eltérési tényezőt szoftveres számítások esetén általában valamely 

állapotegyenlet segítségével (pl. Peng-Robinson állapotegyenlet) határoz-
zák meg, azonban az egyszerűbb számítások során, talajhőmérséklethez 
közeli gázhőmérsékletek esetében jó közelítést ad az alábbi összefüggés:

z = 1−0,002 p [−] 
Mivel a gázszállító rendszer vezetékeiben a gáz hőmérséklete jó kö-

zelítéssel megegyezik a talajhőmérséklettel, ezért a fenti formula haszná-
lata egyszerűbb számítások esetén kellő pontossággal szolgál.
Mintapélda: Vizsgáljuk meg, mennyi normálállapotú gázt tartalmaz az 
alábbi paraméterekkel rendelkező vezetékszakasz:

A vezetékszakasz hosszából, és belső átmérőjéből a cső belső térfo-
gata adható meg:

 
Az eltérési tényező a vezetékben uralkodó abszolút nyomásból szá-

mítható: z = 1−0,002∙50 = 0,90 
A csőtérfogat és az eltérési tényező ismeretében, valamint a nyomás- 

és hőmérséklet adatok felhasználásával a vezetékkészlet meghatározha-
tó (A hőmérsékletet abszolút hőmérsékletben, kelvinben helyettesítjük be):

 

A fentiek értelmében könnyen belátható, hogy kellően nagy nyomások 
esetén nagyságrendi eltérés is lehet a cső térfogata és a benne található 
gáz normálállapotra vonatkoztatott mennyisége között.

Lefogyasztás:
Az adott vezetékszakasz „lefogyasztásáról” akkor beszélünk, ha valami-
lyen technológiai művelet (pl. vezetéktisztítás) miatt a vezeték nyomását 
csökkenteni kell, vagy azt gázmentesítjük, és a csőszakasz gázutánpótlá-
sát megszakítva, a felhasználók fogyasztását nem korlátozva a vezeték-
készlet fokozatosan lecsökken a szállítórendszerben.

Ilyen esetben a földgáz a fogyasztók számára értékesítésre kerül, 
a módszer nem képez „veszteséget”, szemben például a fáklyázással, 
ahol a földgázt az erre a célra kialakított fáklyakéményen elégetik. Lefo-
gyasztási folyamat esetén a további munkálatok időbeli tervezhetősége 
miatt fontos meghatározni, hogy az adott időszakban általános felhasz-
nálói fogyasztások mellett mennyi idő alatt csökken a vezeték nyomása 
az általunk elvárt szintre. Az előző részben bemutatott számítási metódus 
alapján meghatározhatjuk, hogy az elvárt vezetéknyomáson mekkora a 
vezetékkészlet. Az eredeti, illetve elvárt nyomásokhoz tartozó készletkü-
lönbség adja meg a lefogyasztandó gázmennyiséget, mely a várható fo-
gyasztási adatok alapján meghatározható a lefogyasztás időszükséglete. 
Mintapélda: Vizsgáljuk meg, mennyi ideig tart az előző mintapéldában 
bemutatott vezetékszakasz lefogyasztása a megadott 50 barról 20 baros 
abszolút nyomásra, ha a felhasználók átlagos fogyasztása a rendszerről 
8000 m3/h (Ez a fogyasztási érték megfeleltethető egy közepes város, 
vagy egy kisváros ipari fogyasztóval kiegészített átlagos téli órai gázfel-
használásával).

Az első lépésben meghatározzuk a 20 barhoz tartozó vezetékkészle-
tet (az eltérési tényezőt szintén ehhez az értékhez számítjuk):

z = 1− 0,002∙20 = 0,96
 

Az 50 barhoz, illetve a 20 barhoz tartozó vezetékkészlet különbsége 
adja meg a lefogyasztandó gázmennyiséget:

Vgnlef.=159 492,14 m3− 59809,48 m3 = 99 682,66 m3

A lefogyasztás időszükségletét a lefogyasztandó gázmennyiség és az 
átlagfogyasztás hányadosaként kaphatjuk meg:

 

A számítás alapján belátható, hogy a rendszerüzemeltetőnek a tech-
nológiai műveletet megelőzően kb. 12,5 órával korábban kell kizárnia a 
vezetékszakaszt ahhoz, hogy a kívánt értékre csökkenjen a vezeték nyo-
mása. Mivel a felhasználók fogyasztása ebben az időszakban csak köze-
lítéssel becsülhető, (pl. azonos időszak korábbi adatai alapján, vagy ha-
sonló fogyasztási profi lú felhasználók fogyasztási adatai alapján) a pontos 
lefogyasztási időtartam meghatározása nem könnyű feladat.

A cikksorozat a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kivá-
lósági Központ keretében készült.

Jelmagyarázat:

Vezetékkészlet meghatározása, 
vezetékkészlet lefogyasztásának számítása

Rosta Balázs
olaj- és gázmérnök mesterszakos hallgató, balazs91rosta@gmail.com
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A World Energy Outlook 2014 (Világ Energia Kitekintés 2014) 
című kötet ismertetése

Dr. Molnár László  
okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) évente megjelenő kiadvá-
nyának, a Világ Energia Kitekintés 2014-nek főbb megállapításait 
ismertetjük. A könyv az alábbi témákat mutatja be: Hogyan változ-
nak az energiapiacok 2040-re?, Mi várható a fosszilis tüzelőanya-
gok  terén?, Villamos energia és megújulók, Atomenergia: vissza-
vonulás, újjáéledés vagy reneszánsz? Az elemzések a 2012-2040 
közötti időszakra terjednek ki.

*
The main statements of the IEA’s year-book „World Energy Out-
look” 2014 are presented. The following subjects are analysed 
in the volume: How will global energy markets evolve to 2040?, 
What’s in store for fossil fuels?, Power and renewables, Nuclear 
power: retreat, revival or renaissance? The analyses cover the 
time interval 2012-2040.

* * *

A Nemzetközi Energia Ügynökség (IEA) évente megjelenő kiadványát 
ismertetjük, részben a kötet, részben a kötet főszerkesztőjének, az IEA 
vezető közgazdászának, Fatih Birol úrnak 2015. január 15-i, budapesti 
előadása alapján. A kötet a nemzetközi energetikai élet legnagyobb 
példányszámban fogyó kiadványa, és a világ minden táján elismerés-
sel beszélnek róla.

Hogyan változnak az energiapiacok 2040-re?

A New Policies Scenario (Új politikák forgatókönyv) alapján az 
energiaigény 37%-kal nő 2040-re a tervezett energetikai irányel-
vek szerint, ami 1,1%-os átlagos növekedésnek felel meg. 
Az energiaigény az elmúlt évtizedekben gyorsabb ütemben növe-
kedett; a lassulás elsősorban a javuló energiahatékonyságnak és a 
globális gazdaság strukturális átalakulásának köszönhető, amelyben 
a kevésbé energiaigényes tevékenységek nagyobb szerepet kapnak. 
A földgáz és az alacsony széndioxid kibocsátású üzemanyagok fel-
használása növekszik a legnagyobb mértékben, melyek fokozottan át-
veszik a szén és a kőolaj helyét az energiamixben. 2040-re a fosszilis 
tüzelőanyagok mindegyike egyenként a globális energiaigénynek kb. 
negyedét teszi ki majd, a maradékot pedig az alacsony széndioxid ki-
bocsátású üzemanyagok adják.
Az energiaigény növekedése egyre kevésbé jellemző az OECD 
országokra. 
Az energiaigény növekedése a legmarkánsabban Kínában lesz érzé-
kelhető a 2020-as évek közepéig, akkor azonban a népesség-növe-
kedés és a gazdaság fejlődése lelassul, így India veszi át a vezető 
szerepet az energiakereslet terén. Az erős emelkedés dacára a nem-
OECD országokban az egy főre jutó energiafelhasználás 2040-re még 
mindig messze nem éri majd el az OECD országok 1970-es években 
mért átlagát (az egy főre eső GDP-re vetítve). A technológiai fejlődés 
és a magasabb fokú energiahatékonyság azonban azt jelenti, hogy 
több energiaszolgáltatást lehet egy egységnyi energiával nyújtani.
Az energiakereskedelem egyre fokozó mértékben irányul az ázsi-
ai piacok felé. 
Kína és India növekvő kőolaj-import igénye, melyet a Közel-Keletről 
és más régiókból elégítenek ki, növeli a befektetés-hiányból vagy a 
kőolaj-ellátás akadozásából származó következmények kockázatát. 
A fosszilis tüzelőanyagok nemzetközi kereskedelmén belül a földgáz 

aránya negyedével nő, és túllépi a 20%-ot 2040-re; a földgáz-ellátás 
biztonságával kapcsolatos aggodalmakat enyhíti az egyre növekvő 
mértékben rendelkezésre álló LNG. A szénkereskedelem 40%-kal 
emelkedik 2040-re a nagy ázsiai keresletnek köszönhetően.
A globális kőolaj-ellátás 14 millió hordó/nap mennyiséggel 104 
millió hordó/napra emelkedik 2040-re, de a növekedés nagy mér-
tékben függ attól, hogy megfelelő időben történnek-e beruházá-
sok a Közel-Keleten. 
2025-ig az Egyesült Államokból, Kanadából és Brazíliából (azaz a 
nem-OPEC országokból) érkező kőolaj hozzájárul a növekedéshez, 
de a 2020-as évek közepére a nem-OPEC kőolaj-ellátás csökkenés-
nek indul majd. A nagy kőolaj-készletekkel rendelkező közel-keleti 
országok jelentősége ezzel megnő. Az Outlook-ban szereplő időszak-
ban a 100 millió hordó/nap termelés túllépése egy olyan feladat, amely-
lyel csak kevesek tudnak majd megbirkózni.
Európa kivételével minden jelentős régió hozzájárul a földgázter-
melés több mint 50%-os növekedéséhez. 
A globális földgáztermelés majdnem lineárisan növekszik 5 400 mil-
liárd m3-re 2040-ben. A nem-konvencionális gázok egyre fontosabb 
szerepet játszanak, részarányuk 17%-ról 31%-ra ugrik. A gáztartalé-
kok a kereslet növekedését maximálisan fedezik, de a földgáz-ellátási 
lánc fejlesztéséhez szükséges, összesen 11 milliárd dollár befektetés 
nagy terhet ró az szereplőkre, miközben bizonytalanság övezi a gáz-
árakat a belföldi és nemzetközi piacokon.
A globális szénkereslet lassabb ütemben növekszik, mint az el-
múlt 30 évben. 2040-re eléri a 6 350 millió tonnát, évi 0,5%-os 
emelkedés mellett. 
A szénkereslet növekedését a fő piacokon (az Egyesült Államokban és 
Kínában, valamint Európában) életbe lépett légszennyezési és klíma-
politika gátolja. A szénfogyasztás Indiában nagy mértékben nő. Kína, 
India, Indonézia és Ausztrália 2040-re a globális széntermelés több 
mint 70%-át lefedi, kihangsúlyozva ezzel Ázsia jelentőségét a globális 
szénkereskedelemben és árképzésben.
Az energiahatékonyság lassítja a kereslet növekedését, visszave-
ti a befektetéseket a kínálati oldalon, és csökkenti a nemzetközi 
energiaárakat. 
A tanulmány által vizsgált időszakban várható energiahatékonysági 
intézkedések halmozódó kihatása nélkül a kőolaj-kereslet 2040-re 23 
millió hordó/nappal (vagyis 22%-kal) több lenne, a földgáz-kereslet 940 
milliárd m3-rel (azaz 17%-kal) és a szénkereslet 920 millió tonnával 
(azaz 15%-kal) magasabb lenne. A legmodernebb energiahasználati 
módszerek mellett az energiahatékonyságnak köszönhetően alacso-
nyabbak lesznek az energiaszámlák, a kereskedelmi mérlegek javul-
nak és csökken a CO2 kibocsátás. A maihoz képest jobb energiahaté-
konyság 2040-re majdnem ezer milliárd dollárral csökkenti a kőolaj- és 
földgáz-import költségét az öt legnagyobb energia-importőr régióban.
Számos kormány jelentette be, hogy új intézkedéséket vezet be a 
CO2 kibocsátás csökkentésére az ENSZ 2015. évi párizsi klímata-
lálkozója előtt, de nem sikerült elérni a 2 °C-os célkitűzést. 
A kibocsátás 20%-kal nő 2040-re. Ennek köszönhetően hosszú távon 
a globális hőmérséklet 3.6 °C-kal emelkedik. A villamosenergia szektor 
szén-dioxid kibocsátásának kb. 25%-os csökkentése 2040-re létfon-
tosságú ahhoz, hogy elérjük a klímával kapcsolatos célkitűzéseket és 
félúton legyünk ahhoz, hogy a hőmérséklet növekedést 2 °C-ra korlá-
tozzuk.
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Mi várható a fosszilis tüzelőanyagok  terén?

A New Policies Scenario alapján a kőolajkereslet 14 millió hordó/
nap mennyiséggel nő, így eléri a napi 104 millió hordót 2040-re az 
energiahatékonyság és az üzemanyag-váltás ösztönzésére beve-
zetett intézkedések és irányelvek ellenére. 
A kereslet növekedése azonban markánsan csökken, a 2020-ig jellem-
ző 0,9%-os éves átlagról 0,3%/év értékre esik vissza a 2030-as évek-
ben, melyeket a globális kőolajfogyasztás terén stagnálás jellemez 
majd. A kereslet nettó emelkedése kizárólag a nem-OECD országok-
nak lesz köszönhető: minden egyes, az OECD országokban kiiktatott 
hordó olaj helyett kettő hordót fogyaszt majd a fejlődő világ. A 2030-as 
évek elejére Kína válik a legnagyobb kőolajfogyasztó országgá.
A nem-OPEC-tag olajtermelő országok jelentősége növekszik eb-
ben az évtizedben, de hosszú távon csak a nagy, OPEC-tag kő-
olajtermelők tudják kielégíteni az igényeket. 
Az amerikai kontinens kőolajtermelése növekedésének következtében 
(élen az Egyesült Államokban előállított palaolajjal, a kanadai homok-
olajjal és a brazil mélytengeri olajkitermeléssel) a nem-OPEC-tag or-
szágok termelése a 2020-as évek közepéig bővül. Ekkor azonban az 
USA-beli palaolaj-termelés csökkenésnek indul, így 2040-re a nem-
OPEC-tagoktól származó kőolaj-mennyiség 51 millió hordó/napra esik 
vissza. Az OPEC által kitermelt olaj a jelen évtized hátralevő részé-
ben kevesebb mint 1 millió hordó/nap mennyiséggel nő, de a 2020-as 
években jelentős emelkedésre lesz szükség (több mint 6 millió hordó/
nap növekedésre), majd ugyanennyire ismét a 2030-as években.
A kőolajfi nomító-iparnak alkalmazkodnia kell a kőolajkereslet és 
-kínálat terén bekövetkezett földrajzi változásokhoz, valamint a 
betáplált nyersanyag változó összetételéhez. Ez a feladat különö-
sen Európa számára lesz nehéz, hiszen itt továbbra is sok felesle-
ges fi nomítói kapacitás áll rendelkezésre. 
2040-re minden, a nemzetközi piacokon eladott három hordó kőolajból 
kettő végcélja Ázsia lesz – ma ez az arány kevesebb mint egy hordó 
a kettőből. Ázsiában tehát megnő a Közel-Keletről és máshonnan be-
szerzett kőolaj felhasználási aránya.
A globális földgázfelhasználás továbbra is bővül, a kereslet 5.4 
ezer milliárd m3 lesz 2040-ben, azaz a földgáz felzárkózik a kőszén 
mellé a második helyre a globális energiamixben, míg az első he-
lyen marad a kőolaj. 
A globális földgázigényeket növelő legfőbb egyik régió Kína, amely 
2030 környékére az Európai Uniónál nagyobb gázfelhasználóvá válik, 
a másik pedig a Közel-Kelet. Az OECD-országokon belül az Egyesült 
Államokban a földgázkereslet 900 milliárd m3-re nő 2040-re, míg Ja-
pánban a fokozatosan újrainduló atomerőműveknek köszönhetően a 
fogyasztás visszaesik. Európában a földgázfelhasználás a 2030-as 
évek elejére tér csak vissza a 2010 körüli szintre, de a prognózis erő-
sen függ az egyes intézkedésektől, nevezetesen a CO2 árának kiala-
kításától.
A gáztermelés minden fontosabb régióban növekszik, kivéve Eu-
rópában. 
A nem konvencionális gáztermelés majdnem 60%-át teszi ki a globális 
gáztermelésnek, a legnagyobb bővülést pedig Kína tudja felmutatni 
a jelentősebb gáztermelők között. Továbbra is az Egyesült Államok a 
legnagyobb gáztermelő, azonban a 2030-as évek vége felé a terme-
lése visszaesik majd, ahogy a palagáz termelés csökkenésnek indul. 
Nagy bizonytalanság övezi a gázárat a belföldi és nemzetközi piaco-
kon, hiszen olyan árszintet és árképzési mechanizmusokat kell kialakí-
tani, amelyeket elfogadnak a fogyasztók, ugyanakkor elég ösztönzően 
hatnak arra is, hogy nagy befektetések jöjjenek létre a földgáz-ellátás 
terén.
A kőszénkeresletet a széndioxid-kibocsátási irányelvek szigora 
befolyásolja. 

A New Policies Scenario (Új politikák forgatókönyv) alapján 2012 és 
2040 között a kereslet átlagosan évente 0,5%-kal nő (az elmúlt 30 év-
ben mért 2.5%-kal szemben), és eléri a 6 350 millió tonna szénegyen-
értéket. A bővülés majdnem kétharmada az elkövetkező 10 évben 
várható. A kőszénnel kapcsolatos prognózis nagyban függ az adott 
régiótól. A kereslet visszaesik a nagyobb OECD régiókban, többek 
között az Egyesült Államokban is, ahol a kőszén villamos energetikai 
célú felhasználása több mint egyharmadával zuhan 2012 és 2040 kö-
zött. Kína kőszénfelhasználása is lassul, a csúcsfogyasztás 2030 körül 
jelentkezik. India, ahol a kereslet élénken nő, megelőzi az Egyesült 
Államokat és a világ második legnagyobb kőszénfogyasztójává lép elő 
Kína után 2020-ig.
A széntermelés még inkább az ázsiai és a csendes-óceáni régióba 
tolódik. 
Kína, India, Indonézia és Ausztrália együtt a globális széntermelés 
több mint 70%-át képviseli majd 2040-re, kihangsúlyozva ezzel Ázsia 
jelentőségét a globális szénkereskedelemben és árképzésben. A nö-
vekvő kereskedelem és az emelkedő termelési költségek következté-
ben az átlagos OECD összesülő kazánszén importára emelkedésnek 
indul (2013-ban átlagosan 86 dollár/tonna volt) és eléri a 110 dollár/
tonna árat 2040-ben.

Villamos energia és megújulók

A New Policies Scenario alapján a villamosenergia-kereslet a vilá-
gon közel 80%-kal nő a 2012-2040 közötti időszakban. 
A villamosenergia-szektor felelős a globális primerenergia-felhaszná-
lás növekedés több mint feléért, ami Észak-Amerika teljes jelenlegi 
energiafogyasztásának felel meg. A nem-OECD országokban jelent-
kezik a járulékos villamos energia-kereslet nagy része, az élen Kína 
(33%), India (15%), Dél-Kelet Ázsia (9%) és a Közel-Kelet jár (6%).
A fosszilis tüzelőanyagok továbbra is dominálnak a villamos 
energia szektorban, noha a termelésben a részesedésük a 2012. 
évi 68%-ról 55%-ra csökken 2040-re. 
A széntüzelésű termelés visszaesőben van az OECD-országokban, 
többek között az Egyesült Államokban is, ahol a széntüzelésű villa-
mosenergia-termelés egyharmadával csökken 2040-re. Kínában 
azonban nagyobb lesz a bővülés, mint bárhol máshol, de a kőszén 
részesedése még így is nagyot esik. A kőszén részesedése Indiában 
is csökken a markáns abszolút növekedés ellenére. A kőolaj-tüzelésű 
villamosenergia-termelés több mint felére esik vissza, a legtöbb régi-
óban csökken. Ezzel szemben a gáztüzelésű villamosenergia-terme-
lés majdnem megduplázódik 2012-2040 között, és a legtöbb régióban 
bővülés tapasztalható. Európában a gáztüzelésű energiatermelés fo-
kozatosan előtérbe kerül a szénnel szemben a növekvő CO2 áraknak 
köszönhetően, de csak 2030 körül éri el a 2010-es szintet.
A megújulók aránya a teljes villamosenergia-termelésben belül a 
2012. évi 21%-ról 33%-ra nő 2040-ben, így a globális villamosener-
gia-termelésnek majdnem a felét adják. 
A megújuló energiatermelés, beleértve a vízenergiát, majdnem meg-
háromszorozódik 2012 és 2040 között, megelőzi a földgázt a követke-
ző években és a második legnagyobb energiatermelési forrássá válik, 
majd 2035 után a szenet is lehagyja és ezzel az első helyre kerül az 
energiaforrások között. A szélenergia és a napenergia alapvető kér-
déseket vet fel a villamosenergia piaccal kapcsolatban: biztosítanak-e 
megfelelő befektetéseket a hagyományos villamos erőművek tekinte-
tében, illetve hosszú távon megbízható ellátást nyújtanak-e. Kínában 
láthatjuk majd a megújuló energiatermelés legnagyobb bővülését, 
mely nagyobb lesz, mint az EU-ban, az USA-ban és Japánban együt-
tesen mért növekedés.
A megújulókra adott globális támogatások elérték a 121 milliárd 
dollárt 2013-ban, ami 15%-os emelkedést jelent 2012-höz képest, 
és tovább növekednek majdnem 230 milliárd dollárig 2030-ra a 
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New Policies Scenario alapján. 2040-re azonban visszaesnek 205 
milliárd dollárra, mivel lejárnak a nemrégiben bevezetett kapaci-
tásokra vonatkozó támogatási elkötelezettségek. 
2013-ban a megújulókra adott villamos energia termelési célú támoga-
tások közel 70%-át mindössze 5 országban adták: Németországban (22 
milliárd dollár), az USA-ban (15 milliárd dollár), Olaszországban (14 milli-
árd dollár), Spanyolországban (8 milliárd dollár) és Kínában (7 milliárd dol-
lár). Az EU 2040-ig a megújulók legnagyobb pénzügyi támogatója marad, 
de 2035 után az USA szorosan felzárkózik a második helyre. A napener-
giára (szolár PV) jut a támogatások legnagyobb része, amíg a csökkenő 
egységnyi költségek le nem viszik a támogatásokat a villamosenergia 
termeléshez használt bioenergiára juttatott támogatások szintje alá ép-
pen 2040 előtt. A napenergia (szolár PV) értéke is csökken, ahogy egyre 
több helyen alkalmazzák, így a versenyképesség is célkitűzéssé válik. 
A szárazföldi szélenergia-telepekre adott támogatások összege a csú-
csot nem sokkal 2020 előtt éri el, majd erősen zuhanásnak indul, ahogy 
számos helyen versenyre kel a hagyományos villamos erőművekkel.
A bio-üzemanyagok felhasználása több mint háromszorosára nõ, 
a 2012. évi 1.3 millió mboe/d-ról (millió hordó/nap) 4.6 mboe/d-re 
emelkedik 2040-re – ekkor már a közúti szállításban felhasznált 
üzemanyagok 8%-át teszi ki. 
A fejlett bio-üzemanyagok, melyeket nem öveznek a hagyományos 
bio-üzemanyagokra jellemző fenntarthatósági problémák, 2020 után 
tért nyernek a piacon, 2040-re pedig a bio-üzemanyag-ellátásból 
majdnem 20%-kal részesednek. A költségcsökkenést és a növekvő 
felhasználást tükrözve a bio-üzemanyagokra egyre több támogatásjut, 
a prognózis időszakában ezek elérik az megújuló energiára adott ösz-
szes támogatás 20%-át.
A villamos energia szektorban a globális befektetések értéke 
2040-ig eléri a 21 milliárd USD-t, amelynek több mint 40%-a a szál-
lító- és elosztóhálózatokba áramlik. 
A lakossági villamosenergia-árak szinte minden régióban növekednek, 
részben az emelkedő fosszilis tüzelőanyag áraknak köszönhetően. 
A villamos energia azonban a legtöbb régióban egyre megfi zethetőbbé 
válik, mivel a keresetek mértéke gyorsabb ütemben növekszik, mint a 
háztartási villamosenergia-számla nagysága.
A villamos energia szektorból származó CO2 kibocsátás a 2012. 
évi 13.2 gigatonnáról (Gt) 15.4 Gt-ra nő 2040-ben, így a globális 
kibocsátás 40%-át teszi ki az adott periódusban. 
Az alacsony széndioxid-kibocsátású technológiák egyre szélesebb 
körű elterjedésének és a nagy hatékonyságú villamos erőművek alkal-
mazásának köszönhetően a villamosenergia szektor CO2 kibocsátása 
kisebb ütemben nő majd. A villamosenergia szektor kritikus szerepet 
játszik a klímaváltozási célkitűzések elérésben, mivel a szektor gyor-
san bővül, és már ma is rendelkezésre állnak alacsony széndioxid-
kibocsátású alternatívák.

Atomenergia: visszavonulás, újjáéledés vagy 
reneszánsz?

2013. végére 434 db kereskedelmi nukleáris reaktor működött vi-
lágszerte, melyek beépített kapacitása összesen 392 GW volt. 
Az atomenergia napjainkban a globális villamosenergia termelés 11%-
át adja, mely visszaesés az 1996. évi csúcsértékhez (18%) képest. 
A kapacitás több mint 80%-a OECD-országokban található. Bár a 
nem-OECD országok a beépített kapacitásból csak kis arányban ré-
szesülnek napjainkban, ők lesznek a jövőbeni növekedés fő motorja: 
a jelenleg építés alatt álló 76 GW-nak több mint háromnegyede nem-
OECD országokban valósul meg.
A New Policies Scenario alapján az atomenergia aránya kis mér-
tékben nő, és eléri a 12%-ot a globális villamosenergia termelé-
sen belül 2040-re. Az atomenergia-termelési kapacitás 60%-kal 
bővül, és eléri a 624 GW-ot 2040-ben. 

Ez 380 GW kapacitásbővülés és 148 GW kiesés nettó eredménye. 
A növekedési minta tükrözi a villamosenergia versenypiacán tapasz-
talható, az új típusú hőtermelési módokat érintő kihívásokat és azo-
kat az egyéb gazdasági, műszaki és politikai kihívásokat, amelyekkel 
az atomenergiának meg kell birkóznia. Kínában, Indiában, Koreában 
és Oroszországban jelentkezik a legjelentősebb beépített kapacitás-
bővülés. A Kínában várható 132 GW-nyi növekedés meghaladja az 
Egyesült Államok és Oroszország jelenlegi együttes beépített kapaci-
tását. India és Oroszország atomenergia kapacitása 33 GW-tal, illetve 
19 GW-tal nő. Koreában hiába nő több mint kétszeresére, 49 GW-ra 
a kapacitás, az OECD-országok aránya a globális atomenergia kapa-
citásban a 2013. évi 80%-ról 52%-ra esik vissza 2040-ben. Az atom-
reaktorokat működtető országok száma a 2013. évi 31-ről 2040-re 
36-ra nő, az újonnan jöttek ugyanis könnyen pótolják az atomenergiát 
kivezető országokat. Az urániumkészletek bőven elegendőek a fenti 
előrejelzések teljesüléséhez.
Mivel az atomenergia korlátozottan van csak kitéve a nemzetközi 
tüzelőanyag piacokon jelentkező fennakadásoknak, és megbízható 
villamosenergia-alapforrás, így növelheti az energiabiztonságot. 
Az atomerőművek építési költségei magasak ugyan, és gyakran bi-
zonytalanság övezi a végső összeget, az atomenergia gazdasági 
előnyökkel is jár: stabilizálja a villamosenergia költségeket, és javít-
ja a fi zetési mérleget. A Low Nuclear (alacsony atomenergia arány) 
esetben, amely szerint a globális kapacitás a mai értékhez viszonyít-
va 7%-ot esik, az energiabiztonsági mutatók romlásnak indulnak az 
atomenergiát alkalmazó országokban. A központi forgatókönyv szerint 
például az energiakereslet belföldi forrásokból fedezett arány csökken 
Japánban (13 százalékponttal), Koreában (6%-kal) és az Európai Uni-
óban (4%-kal).
Az atomenergia egy a korlátozottan rendelkezésünkre álló eszkö-
zök közül, mellyel csökkenthető a CO2 kibocsátás. Segítségével 
becslések szerint 56 Gt CO2 kibocsátását sikerült megelőzni 1971. 
óta, ami a jelenleg értékeken két évnyi kibocsátásnak felel meg. 
A New Policies Scenario alapján 2040-re az atomenergiának köszön-
hetően a jelenlegi értékeken számolva négy évnyi CO2 kibocsátást 
sikerül megelőzni. Az, hogy a kibocsátás elkerülése új atomenergia 
kapacitás létesítés útján mennyibe kerül, a mixtől függ,  és az általa 
kiváltott tüzelőanyag költségeitől, így tehát lehet akár nagyon olcsó is, 
de meg is haladhatja a 80 dollár/tonna összeget.
A New Policies Scenario alapján az összegyűlt kiégett nukleáris 
fűtőelemek (melyek jelentős részéből erősen radioaktív hulladék 
keletkezik) száma több mint kétszeresére, azaz 705 000 tonnára 
nő 2040-ben. 
Ma, 60 évvel az első atomerőmű elindulása után, nincs egy olyan or-
szág sem, mely rendelkezik állandó létesítménnyel a kereskedelmi 
atomerőművek erősen radioaktív hulladékának eltávolítására, így a 
hulladék egyre halmozódik az átmeneti tároló-helyeken. Minden olyan 
ország, ahol volt valaha atomenergia termelés, köteles a hosszú távú 
tárolásra megoldást találni.
Hamarosan számos elöregedett atomerőművet vezetnek ki: a 
2013. végén működű 434 reaktorból majdnem 200 már nem fog 
működni 2040-re. 
Ezek jelentős része az Európai Unióban, az Egyesült Államokban, 
Oroszországban és Japánban található. Az iparágnak meg kell bir-
kóznia ezzel a soha nem látott leszerelési hullámmal, miközben a 
megszüntetett reaktorok helyett új kapacitást kell megteremteni. Becs-
léseink szerint a kivont atomerőművek leszerelésének a költsége 
meghaladja majd a 100 milliárd dollárt. A költségekkel kapcsolatban 
jelentős a bizonytalanság, hiszen kevés tapasztalattal rendelkezünk 
a reaktorok leszerelése és sugármentesítése, valamint a reaktor hely-
színének újra használhatóvá tétele terén. A szabályozó hatóságoknak 
és a közműveknek biztosítaniuk kell, hogy megfelelő pénzösszegek 
legyen félretéve, melyek fedezik ezeket a jövőbeni költségeket.
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A „World Energy Outlook 2014” bemutatója 
2015. január 15-én a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium adott otthont a 
Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy Agency – IEA) által 
készített, a globális energiaiparra vonatkozó előrejelzéseket tartalmazó 
„World Energy Outlook 2014” kiadvány bemutatójának. A 2014. november 
12-én megjelent kiadvány főbb megállapításait Fatih Birol úr, az Ügynök-
ség vezető közgazdásza Aradszki András energiaügyért felelős államtit-
kár és több szakági vezető jelenlétében az érdeklődő szakembereknek, 
majd a sajtó képviselőinek ismertette.

Birol úr a sajtótájékoztatón a kiadvány három fő megállapítására hívta 
fel a fi gyelmet, majd újságírói kérdésekre válaszolt. Kifejtette, hogy

1. a jövőben az előző évekhez képest alacsonyabb, 1,1%-os ener-
giaigény növekedés várható. (Ez, a jelenlegihez képest 2040-re 
37%-os energiafogyasztás növekedést jelent.) A csökkenést a 
sikeres energiahatékonysági intézkedések bevezetése, a szerke-
zeti átalakítások és az alacsonyabb energiaigényű technológiák 
alkalmazása fogja eredményezni. A földgáz és az alacsony szén-
dioxid-kibocsátású energiaforrások fokozatosan felváltják a sze-
net és olajat az energiatermelésben. 

2. az alacsony olajár elsősorban az igény csökkenése és a kiterme-
lés változatlanul tartásának eredménye. Az alacsony árak jelentős 
mértékben befolyásolták az energiapiacot, de az új lelőhelyek ku-
tatását, feltárását és kiépítését fékezni fogják. A fejlesztések el-
maradása az árak emelkedését fogja eredményezni. 2015-ben az 
olajárak a korábbi évekhez képest alacsonyabbak lesznek.

3. A nukleáris bázisú villamos energia termelés az 1996. évi 18%-os 
csúcsról 2013. év végére 11%-ra esett vissza. Jelenleg 392 GW 
beépített teljesítménnyel 434 üzemelő atomerőművet tartanak 
nyilván. A jelenleg építés alatt álló atomerőművek névleges telje-
sítménye 72 GW, s ennek több mint 80%-át az OECD országokon 
kívül építik. Miközben Európában a nukleáris bázisú energiater-

melés hányadának csökkenésével, Ázsiában növekedésével 
számolnak. Ebben meghatározó szerepe lesz Kínának, Indiának, 
Koreának és Oroszországnak. Az atomerőművi energiaterme-
lés várhatóan alacsony villamos energia árat fog eredményezni. 
A nukleáris energia nélkülözhetetlen az európai országok ver-
senyképességének megőrzésében is.  

Újságírói kérdésekre válaszolva Birol úr többek között elmondta, hogy 
● bár az Ügynökség ár prognózisok készítésével nem foglalkozik, 

azt feltételezi, hogy 2015-ben az olajár hordónként 100 $ alatt fog 
maradni,

● a jól tervezett (well designed) atomerőművekben termelt, ala-
csony önköltségű villamos energia ár a versenyképességet fogja 
befolyásolni, 

● a paksi beruházás jó irány, mert hosszútávon teremt energiabiz-
tonságot. Az ország energiaigényét atomenergia nélkül nehéz len-
ne ellátni, az import rontaná a piaci helyzetet.

● a többször hivatkozott „well designed” atomerőművet három tulaj-
donság jellemzi: jó technológia, jó partner és jó fi nanszírozás. Úgy 
véli, hogy a hazai tervezett bővítés esetében mindhárom jellemző 
megfelelő, s a nukleáris bázisú energiatermelés jelentőségét nem 
befolyásolja az alacsony olajár.

Nem kellően érthetően fogalmaztam meg a kérdést, ezért nem kap-
tam rá választ, hogy az előrejelzés ismeretében milyen energiaforrásokra 
alapozna Birol úr villamos energia termelést, a nukleáris bázisú energia-
termelés mellett Magyarországon. Ezt a kérdést természetesen, itthon 
kell megválaszolnunk. Erre ad majd választ a tervezett Erőmű fejlesztési 
Cselekvési Terv, amely bizonyára hamarosan elkészül.

A kiadvány a http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-
2014/ címen érhető el.

Dr. Zsebik Albin

Gábor Dénes-díj 2014
A 2014. évi Gábor Dénes-díjakat a korábbi évekhez hasonlóan az OR-
SZÁGHÁZ főrendiházi termében adták át. Az ünnepélyes díjátadás 
díszvendégei köszöntőt mondtak és a díjakat átadták:

Dr. Kövér László, az Országgyűlés elnöke, Dr. Palkovics László, az 
Emberi Erőforrás Minisztérium államtitkára, V. Németh Zsolt, a Föld-
művelésügyi Minisztérium államtitkára, Dr. Lovász László, a Magyar 
Tudományos Akadémia elnöke, Dr. Bendzsel Miklós, a Szellemi Tulaj-
don Nemzeti Hivatala elnöke, Dr. Péceli Gábor, a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetem rektora.

Idén a Kuratórium döntése alapján 8 Gábor Dénes díjat és két In Memo-
riam Gábor Dénes elismerést osztottak ki.

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes-díjban részesült:

Solymosi János villamosmérnök, a BHE Bonn Hungary Kft. űrtech-
nológiai igazgatója
Dr. Haidegger Tamás villamosmérnök, orvosbiológiai mérnök, az 
Óbudai Egyetem adjunktusa, a Hand-in-Scan Kft. ügyvezetője
Dr. Augusztinovicz Gusztáv Fülöp villamosmérnök, a BME Hálózati 
Rendszerek és Szolgáltatások Tanszék egyetemi tanára
Dr. Dusza János fi zikus és anyagkutató, a Szlovák Tudományos Aka-
démia elnökségének tagja, az MTA külső tagja
Dr. Szikla Zoltán papírgyártó mérnök, a Hamburger Hungária Erőmű 
Kft. ügyvezető igazgatója

Dr. Guttman András okleveles vegyészmérnök, az MTA külső tagja, a 
Pannon Egyetem Műszaki Kémiai Kutatóintézet professzora, a Lendület 
3 kutatócsoport vezetője
Dr. Karger-Kocsis József okleveles vegyészmérnök, a BME egy-
etemi tanára, az MTA-BME Kompozit-technológiai Kutatócsoport tudo-
mányos tanácsadója
Katona Gergely fi zikus, a Femtonics Kutató és Fejlesztő Kft. egyik 
ügyvezetője

A Kuratórium döntése alapján In Memoriam Gábor Dénes elismerés-
ben részesült:

Dr. Bitay Enikő mérnök-informatikus, a Sapientia Erdélyi Magyar Tu-
dományegyetem docense, az Erdélyi Múzeum Egyesület főtitkára
Dr. Szelezsán János matematikus, kandidátus, professor emeritus, a 
Gábor Dénes Főiskola egyik alapítója, oktatója és egykori rektora, a 
Főiskolát fenntartó Alapítvány kuratóriumi elnöke

A Kuratórium döntése alapján Gábor Dénes Tudományos Diák-
köri Ösztöndíjban részesült:
Borbás Enikő, vegyészmérnök hallgató a BME Vegyészmérnöki 
és Biomérnöki Kar hallgatója

További részletes információ az Alapítvány honlapján, a http://www.
novofer.hu/alapitvany/dijazottak/89  címen a “Gábor Dénes-díjak, 
2014” menüpont alatt. 
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MVM Energetikai ösztöndíj
Az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. fennállásának 50. évfordulója al-
kalmából, az energetika területén tanuló, tehetséges hallgatók támoga-
tása érdekében, hallgatói ösztöndíj alapítása mellett kötelezte el magát, 
így 2014-ben első alkalommal született döntés az MVM Energetikai 
Ösztöndíjak odaítéléséről. A pályázók értékelése az egyetemi teljesít-
mény fi gyelembevételével, valamint egyéb tudományos tevékenységeik 
mentén történt, mint a tantárgyi eredmények, demonstrátori tevékeny-
ség, TDK dolgozat, OTDK dolgozat, publikációk.

A Kuratórium tagjai voltak: Dr. Gróf Gyula, a BME Energetikai Gépek 
és Rendszerek Tanszékének vezetője, Dr. Kiss István, a BME Villamos 
Energetikai Tanszékének vezetője, Dr. Gerse Károly, az MVM Magyar 
Villamos Művek Zrt. Elnök-vezérigazgatói főtanácsadója, Simon Csilla, 
az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. Humán stratégiai és módszertani 
osztályának vezetője és Holló Gergő, energetikai mérnök, az ESZK ko-
rábbi Gépészkari Alelnöke.

Az MVM Energetikai ösztöndíjasok 
− Balangó Dávid − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki kar hallgatója
− Csányi Gergely − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki kar hallgatója
− Dobai Attila − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem Gépészmérnöki kar hallgatója.
− Dobsa Máté − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem Informatikai és Villamosmérnöki kar hallgatója
− Ducsi Gergő − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Informatikai és Villamosmérnöki kar hallgatója
− Egri Tamás − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-

tem Gépészmérnöki kar hallgatója
− Lengyel Vivien − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Gépészmérnöki kar hallgatója
− Pintácsi Dániel − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Gépészmérnöki kar hallgatója
− Smohai Balázs − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Villamosmérnök hallgatója
− Szakállas Anna − Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 

Egyetem Gépészmérnöki kar hallgatója

I. MVM Energetikai Nemzeti Díj 
Az „MVM Energetikai Nemzeti Díjat” egy Magyarországon élő, magyar 
állampolgárságú, valamint egy határainkon túl élő, magyar nemzetiségű, 
magyarul beszélő alkotónak ítélheti oda az MVM Energetikai Nemzeti 
Díj Kuratóriuma.

Az MVM Energetikai Nemzeti Díj az energetikai iparág egyik legran-
gosabb hazai elismerése. A díj elnyerésére kiírt pályázatra olyan, a villa-
mosenergia-ipar, illetve az energetika területén példamutató eredményeket 
elérő szakembereket lehetett jelölni, illetve jelentkezhettek, akik kiemelke-
dő tudományos, kutatási-fejlesztési tevékenységet folytatnak, ismereteiket 
a gyakorlatban alkalmazzák, látókörük messze meghaladja a szűken vett 
szakterületüket, kiemelkedően eredményes, innovatív mérnöki munkát 
folytatnak, vagy jelentős, a gyakorlatban az elmúlt 5 évben bevezetett, 
konkrét tudományos és/vagy műszaki-szellemi alkotást hoztak létre, ere-
deti felfedezést tettek. Szellemi vagy gyakorlati tevékenységükkel hozzájá-
rultak a környezeti értékek megőrzéséhez, fenntartható fejlődéshez, illetve 
személyes tevékenységükkel megalapozták/fenntartották intézményük 
innovációs készségét és képességét. Hat hazai és két határon túli szak-
embert jelöltek az MVM Magyar Villamos Művek Zrt. szakmai elismerésére.

„Az MVM Csoport alaptevékenysége, a biztonságos energiaellátás 
szavatolása és a gazdasági értékteremtés mellett elsődleges feladatá-
nak tekinti a társadalom, a tudomány és szűkebben értelmezett szak-
területe, az energetika folyamatos fejlődéséhez hozzájáruló kiemelkedő 
teljesítmények elismerését” – mondta Baji Csaba, az MVM Magyar Villa-
mos Művek Zrt. elnök-vezérigazgatója. „Magyarországon és határainkon 
túl, az MVM Csoporton belül és azon kívül is számtalan elhivatott magyar 
szakember, mérnök és tanár dolgozik, akikre büszkék lehetünk – célunk, 
hogy a Díjjal a szakma és a széles nyilvánosság előtt is elismerjük kivá-
ló munkájukat, és hozzájáruljunk további sikereikhez.” – tette hozzá az 
elnök-vezérigazgató.

A Kuratórium tagjai voltak: Baji Csaba, az MVM Csoport elnök-ve-
zérigazgatója, a Kuratórium elnöke, Dr. Aradszki András, a Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium energiaügyért felelős államtitkára, Prof. Dr. Aszódi 
Attila, a Paksi Atomerőmű teljesítményének fenntartásáért felelős kor-
mánybiztos, egyetemi tanár, Dr. Penninger Antal, a BME Energetikai 
Gépek és Rendszerek Tanszékének professor emeritusa, Dr. Ginsztler 
János, a Magyar Mérnökakadémia professor emeritusa, akadémikus és 
Dr. Gerse Károly, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatói tanácsadója.

Az I. MVM Energetikai Nemzeti Díj díjazottjai

a Magyarországon alkotók díját Dr. Farkas István nyerte el
Dr. Farkas István már fi atalon nemzetközi ismertséget szerzett a szoláris 
szárítási folyamatok matematikai modellezése, számítógépes szimuláci-
ója és irányítási problémái területén. A napenergia-hasznosítás kutatása, 
népszerűsítése egész tudományos munkásságának meghatározó célja. 
Kiemelkedő kutatómunkája széleskörű nemzetközi elismertséget szer-
zett neki, ami a külföldi vendégprofesszori és kutatói meghívásokban, 
a Szent István Egyetem Gépészmérnöki Karának általa vezetett Kör-
nyezetipari Rendszerek Intézetben megforduló külföldi vendégkutatók 
számában és az általa elnökölt nemzetközi konferenciákban is megmu-
tatkozott. 

A napenergia használat mérnöki oktatásban való megjelenítésének 
terén is hagyományteremtő tevékenységet folytat, hazai és nemzetkö-
zi kurzusok vendégelőadója, témavezetőként, majd iskolavezetőként a 
doktori képzésben is kiemelkedő tevékenységet végez a napenergia-
hasznosítással kapcsolatos doktori témák gondozásában. Iskolateremtő 
tevékenysége a gondozására bízott hazai és nemzetközi kutatási projek-
tek számában is megmutatkozik. Számos nemzetközi szakmai szervezet 
tagja, a magyar Napenergia Társaság elnöke. 

Az I. MVM Energetikai Nemzeti Díjat Dr. Farkas István egyrészt a 
megújuló energiaforrások, azon belül is elsősorban a napenergia minél 
szélesebb körű hasznosításáért tett erőfeszítései, másrészt kiemelkedő 
kutatómunkája és a Szent István Egyetem Környezetipari Rendszerek 
Intézetének vezetésében és fejlesztésében elért eredményei alapján 
nyerte el.
a határon túl alkotók díját Pázsit Imre nyerte el
Pázsit Imre Budapesten született 1948-ban, egyetemi tanulmányait az 
ELTE TTK fi zikus szakon végezte, ahol 1971-ben szerzett diplomát. 
Ezt követően doktori ösztöndíjas volt a KFKI Atomenergia Kutató Inté-
zetében a Reaktorfi zikai Osztályon. Doktori címet 1975-ben szerzett az 
ELTÉ-n, ennek megszerzése után is a KFKI AEKI Reaktorfi zikai Osztá-
lyán maradt állományban 1990-ig.

1983-ban Svédországban kezdett dolgozni egy kutató-fejlesztő in-
tézetben, ahol 8 évet töltött. 1991-ben megkapta a göteborgi Chalmers 
műegyetemen az akkori Reaktorfi zikai Intézet tanszékvezető egyetemi 
tanári pozícióját és jelenleg is itt dolgozik.

MVM Díjátadó Gálaest díjazottjai,
valamint az MVM Csoport Életmű Díjasai
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Kutatási tevékenysége az atomenergetika egy speciális területére 
koncentrálódik, a mért jelek, elsősorban a neutronfl uxus, illetve beütés-
szám véletlen ingadozásaiból („neutronzaj”) kinyert információ haszná-
latára a rendszer különféle paramétereinek beavatkozásmentes meg-
állapítására, illetve a rendszer állapotának monitorozására, valamint 
kezdődő üzemzavar korai megállapítására („zajdiagnosztika”, illetve 
„reaktorzajdiagnosztika”).

Az I. MVM Energetikai Nemzeti Díjat Pázsit Imre egyrészt az 
atomenergetika területén végzett tudományos kutatási-fejlesztési tevé-
kenysége, valamint az ebben elért eredmények széleskörű gyakorlati 
alkalmazása alapján, másrészt a Chalmers Reaktorfi zikai Intézet, a ké-
sőbbiekben Nukleáris Technikai Osztály vezetésében és fejlesztésében 
elért eredményei alapján nyerte el.

MVM Csoport Életmű Díj
Az „MVM Csoport Életmű Díj” azoknak a munkavállalóknak, illetve nyug-
állományú alkalmazottaknak adományozható, akik az MVM Csoportnál 
és jogelődjeinél legalább 25 éven át végzett magas színvonalú tevékeny-
ségükkel járultak hozzá az MVM Csoport pozitív társadalmi megítélésé-
hez. A fenti kritérium mellett fontos szempont az energetikai tudományos 
ismeretterjesztésben való részvétel, kiemelkedő szakmai/közéleti tevé-
kenység, az utánpótlás nevelésében való részvétel, elnyert tudományos 
pályázatok, nemzetközi és hazai iparági társaságokban, testületekben 
végzett tevékenység.

Dr. Járosi Márton okleveles gépészmérnök, erőművi energetikus 
szakmérnök. 1959-ben állt munkába a Borsodi Hőerőműben, Kazinc-
barcikán. Nevéhez fűződik a borsodi ipari hőellátási és a kazincbarci-
kai távfűtési rendszer létrehozása, a Kazincbarcikai Távfűtő Vállalat 
megszervezése. 1969-től a Budapesti Hőerőmű Vállalatnál a fővárosi 
távhőrendszerek gazdaságos üzemeltetése terén végzett tudományos 
igényű műszaki fejlesztési és szervezési munkát. 1991-től a Magyar 
Villamos Művek Rt. általános vezérigazgató-helyetteseként ő vezette 
a villamosenergia-ipar szervezeti, részvénytársasági rendszerré tör-
ténő átalakítását. Vezetésével dolgozták ki a rendszerváltozás után 
a villamosenergia-ipar fejlesztési stratégiáit. Járosi doktor kezdemé-
nyezte a Magyar Energetikai Társaság és az Energiapolitika 2000 
Társulat megalakítását. Az energiaipari privatizáció óta munkálkodik 
a nemzeti érdekű, az európai uniós csatlakozással összhangban lévő 
energiapolitika kialakításán. Az energetikán kívül is szerepet vállalt 
a társadalmi-politikai átalakulásban. A Hazai termék - Hazai munka-
hely (H+H) Alapítvány ügyvezető elnöke volt 1993 és1998 között, a 
budapesti Gönczy Pál Református Iskola-Alapítvány kuratóriumának 
elnöke volt tíz éven át. Országosan ismert energetikai és közéleti mun-
kásságáért 2013-ban Nagykanizsa Megyei Jogú Város Díszpolgárává 
választották.

Szabó Benjámin 1932-ben született Mezőberényben.1946-ban 
villanyszerelő-inas lett, öt évig szakmunkásként dolgozott. 1952-ben 
érettségizett, majd 1953 és1958 között az ivanovói, majd a Moszkvai 
Energetikai Egyetem hallgatója volt, ahol villamosmérnöki diplomát szer-
zett. 1958-ban az Ajkai Erőműben kezdte pályafutását,1961-től a vállalat 
igazgatója volt. 1963-tól három évet töltött az MSZMP KB Ipari osztályán, 
ahol a magyar villamosenergia-ipari termelés és fejlesztés feladataival 
foglalkozott, majd 1967-től az atomerőmű-beruházás miniszteri biztosa 
volt. 1970-től a VERTESZ igazgatója, 1972-től az ismét felállított nehéz-
ipari minisztériumi Atomerőmű Beruházás Titkárság vezetője. 1976-tól, a 
Paksi Atomerőmű Vállalat megalapításával annak igazgatója lett, majd 
1978-tól az építkezés kormánybiztosa. 1983-tól nyugdíjba vonulásáig, 
1992-ig, az OVIT vezérigazgatója volt. 

Az atomerőmű létesítéséről, üzemeltetéséről számos könyv és írás 
jelent meg. Egyetlen fehér folt maradt, az 1960-as és 70-es évek ellent-
mondásos világa: ekkor születtek a magyar atomerőmű létesítésével 
kapcsolatos döntések. Ezt a korszakot dolgozta fel 2004-ben megjelent 
„Atomkorkép” című könyvében.

Béni bácsi 82 évesen is aktív. Évek óta ellátja az ETE Szenior Ener-
getikusok Klub elnöki teendőit, aktuális szakmai tartalommal tölti meg 
a klub életét. Érdekfeszítő klubelőadások szervezésén túl az elméleti 
ismeretek bővítése, frissítése mellett üzemlátogatásokat, szakmai kirán-
dulásokat is szervez. 

Dr. Stróbl Alajos okleveles gépészmérnök, energetikai szakmér-
nök, 1962-ben vörös diplomával végzett a Budapesti Műszaki Egyetem 
Gépészmérnöki Kar Hőerőgépész ágazaton. Ugyanitt erőművi energe-
tikus szakmérnöki diplomát, majd egyetemi doktorátust szerzett. A BME 
elvégzése után azonnal elhelyezkedett az ERŐTERV-nél, ahol 1991-ig 
dolgozott, először beosztott mérnökként, majd a Gépész Műszaki Osztály 
vezetőjeként. Műszaki fejlesztéssel, számítógépes hőséma-számítással 
és rendszer-tervezéssel foglalkozott, de közben 1985-től öt évet töltött a 
németországi Oberhausenben örvényágyas tüzelésű erőművek terve-
zésével és üzembe helyezésével, valamint szénelgázosító erőmű 
alapjainak elkészítésével. A Magyar Villamos Művek Rt. Stratégiai 
Osztályán 1991 és 2002 között dolgozott osztályvezetői beosztás-
ban, stratégiai és erőmű-létesítési terveket készített. A Pécsi Erőmű 
Rt. Igazgatóságának elnöke volt 1992 és 1997 között. A MAVIR-nál 
már nyugdíjasként kezdett dolgozni, ahol a Kapacitástervezési Osz-
tályt vezette 2006-ig, azóta az ERŐTERV rendszerirányítási főmér-
nöke.

A magyar energiapolitika területén meghatározó szakmai szere-
pet tölt be. Publikációi jelennek meg, előadásokat tart, számos szak-
mai szervezet aktív tagja, a villamosenergia-szakma és a közélet 
nagy tekintélyű, megbecsült, színes egyénisége. Számtalan kitünte-
téssel ismerték el munkásságát.

A szerkesztőség gratulál a díjazottaknak!
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2015. január 27-én sor került az Országos Atomenergia Hivatal (OAH) 
évindító sajtótájékoztatójára, melyet Fichtinger Gyula főigazgató, 
valamint Horváth Kristóf és Hullán Szabolcs főigazgató helyettesek 
tartottak.

Elsőként Fichtinger Gyula tájékoztatóját hallhatták a jelenlévők, melynek 
fő témája a biztonság kérdésköre volt. A főigazgató kiemelte, hogy az 
OAH tevékenységének középpontjában az atomenergia alkalmazásának 
biztonsága áll, amely kiterjed a létesítményekre, az egyes nukleáris be-
rendezésekre és sugárforrásokra is egyaránt. A biztonságos üzemeltetés 
sikerességét támasztja alá az a tény, hogy az elmúlt évekhez hasonlít-
va 2014-ben történt a legkevesebb üzemzavari esemény, és ezek mind-
egyike INES-0, azaz skála alatti besorolást kapott. A biztonság további 
növelésének érdekében nemzetközi és hazai tapasztalatokra alapozva 
folyamatosan frissítik a nukleáris biztonsági követelményeket. A legutób-
bi módosítások 2014 decemberében történtek a NAÜ és az OECD Nuk-
leáris Ügynökség ajánlásaival, valamint a stressz-teszt eredményeire, a 
fukushimai tapasztalatokra és a Célzott Biztonsági Felülvizsgálat ered-
ményeire alapozva. 2015-től folyamatosan felügyelik a Nemzeti Akcióterv 
végrehajtását, valamint májusban sor kerül a teljes hazai hatósági rend-
szer nemzetközi felülvizsgálatára (IRRS) is. A Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség (NAÜ) és az Európai Unió ajánlásaival összhangban az OAH-
nál is elvárás a pontos és hiteles tájékoztatás. Ennek érdekében 2014-
ben négy közmeghallgatást tartottak, melyek témája a Paksi Atomerőmű 
üzemidő hosszabbítása, a Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójának műkö-
dése, valamint az új atomerőművi blokkok telephelyének kérdésköre volt. 
Emellett a lakosság tájékoztatására megrendezésre került az „Atomener-
giáról – mindenkinek” elnevezésű konferencia Szegeden és Budapesten 
egyaránt. A lakossággal történő kommunikáció további javításának érde-
kében 2015-ben elindul az OAH Facebook oldala, további közmeghallga-
tásokat tartanak, valamint ismételten sor kerül az „Atomenergiáról – min-
denkinek” konferenciára. Az OAH-nál fontos a nemzetközi együttműködés 
és tapasztalatcsere, ennek érdekében többek között az ENSREG (Euro-
pean Nuclear Safety Regulators Group), azaz az EU nukleáris tanácsadó 
testületének munkájában is folyamatosan részt vesznek. A Paksi Atomerő-
mű kapacitás-fenntartásának kérdéskörében 2014-ben megkezdődött az 
OAH felkészítése, ami 2015-ben is folytatódik további szakemberek felvé-
telével, eszközök beszerzésével és képzések szervezésével. Az OAH fel-
adata a kapacitás-fenntartás során az MVM Paks II. Zrt. tevékenységének 
felügyelete és ellenőrzése.

A tájékoztatót ezek után Hullán Szabolcs főigazgató helyettes folytat-
ta. Prezentációja során az OAH 2014-ben elvégzett, valamint 2015-ös, 
soron következő kiemelt eseményeiről és feladatairól beszélt. A hivatal 
egyik új feladatköre a radioaktív hulladéktárolók felügyeletének átvétele, 
melyet 2014 júliusa óta végeznek. Emellett kiemelt feladatuk a nukleáris 
létesítmények biztonságának felügyelete, ennek érdekében a tavalyi év 
során összesen 412 vizsgálatot hajtottak végre, legnagyobb részét (369) a 
Paksi Atomerőműben, de számos vizsgálat zajlott a radioaktív hulladéktá-
rolóknál, valamint a BME és az MTA reaktorainál is. Az OAH által felügyelt 
nukleáris létesítmények ezeken a vizsgálatokon megfeleltek, a 2014-es 
év során nem kellett sort keríteni a reaktorok vészleállítására, valamint, 
ahogy erről korábban is szó volt, minden esemény INES-0 besorolást ka-
pott. 2014. november 14-én az OAH kiadta a paksi telephelyen létesíten-
dő új atomerőművi blokkokra vonatkozó telephely vizsgálati és értékelési 

engedélyt, melyet az év első felében kérelem és közmeghallgatás előzött 
meg. 2014. november 24-én a Paksi Atomerőmű 2. blokkja üzemidejének 
20 évvel történő meghosszabbítását is engedélyezték. Jelenleg zajlik a 3. 
blokk üzemidő-hosszabbítási engedélyének előkészítése, mivel a blokk-
nak 2016 végéig van érvényes engedélye. 2015 kiemelt feladatai közé 
tartozik továbbra is a biztonság folyamatos felügyelete mind a 6 OAH által 
felügyelt létesítményben (Paksi Atomerőmű, Kiégett Kazetták Átmeneti 
Tárolója, MTA Budapesti Kutatóreaktor, BME NTI Oktatóreaktor, Radio-
aktív Hulladék Feldolgozó és Tároló, Nemzeti Radioaktívhulladék-tároló). 
Továbbra is fontos az új blokkok építésére történő felkészülés, melyhez 
a szervezet felkésztése, valamint új személyzet betanítása és a szerve-
zetbe történő integrálása is szükséges. A Fukushimában történt baleset 
után elvégzett stressz-tesztek nyomán Magyarországon is elkészült egy 
nemzeti akcióterv, melynek célja a fejlesztési lehetőségek vizsgálata és 
végrehajtása a vizsgálat eredményei alapján. Az OAH a felülvizsgálat nyo-
mán 51 intézkedésről döntött, melyből 2014 végéig eddig 17 befejeződött, 
további 34 teljesítése pedig ütemesen halad, de a legnagyobb feladatok 
még hátra vannak. A terv végrehajtásának felügyelete folyamatos, a teljes 
program lezárása várhatóan 2018 végére történik meg. 2014-ben meg-
történt az akcióterv felülvizsgálata is, melynek eredményei elérhetőek az 
OAH honlapján. A kiégett fűtőelemek kezelésének biztonságáról létrejött 
egyezményt 2015. májusában felülvizsgálják, az értekezleten az OAH is 
részt vesz. Szintén 2015 májusában kerül sor az IRRS misszióra, melynek 
során az egyes hatóságok nemzetközi felülvizsgálata, így a magyar atom-
energia szabályozási rendszer integrált hatósági felülvizsgálata is le fog 
zajlani. Célja, hogy a nemzetközi szabványok alapján növeljék az egyes 
hivatalok hatékonyságát. A felülvizsgálatra az OAH 2014-ben több társha-
tóság bevonásával felkészült.

A sajtótájékoztatót Horváth Kristóf főigazgató helyettes zárta. Prezen-
tációja során a szabályozás kérdésköréről, valamint a nemzetközi kapcso-
latok fontosságáról volt szó. 2014-ben módosult az EU nukleáris bizton-
sági irányelve, ezáltal módosultak a nukleáris biztonsági célkitűzések. Az 
OAH az ennek való megfelelés érdekében felülvizsgálta a hazai létesít-
mények tervezési alapfenyegetettségét, valamint új informatikai követel-
mények kerültek kidolgozásra és új, telephely elemzést segítő útmutató is 
készült. 2015-ben további feladat a fi zikai védelmi rendszerek tervezési és 
kivitelezési követelményeit tartalmazó útmutató kidolgozása. Ezek alapján 
elmondható, hogy Magyarország nukleáris védettség témában a világ él-
vonalában halad. Nemzetközi szinten az OAH elismertségét mutatja, hogy 
2015-ben a hivatal látja el az ENSRA (Európai Nukleáris Védettség Terü-
letén Kompetens Hatóságok Szövetsége) elnökségi feladatai. További jó 
nemzetközi kapcsolatot jelent, hogy a CTBTO (Átfogó Atomcsend Szer-
ződés Szervezete) az OAH szakmai támogatásával 2014-ben Magyar-
országon tartotta nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatát, amelyek során 
különböző technikai eszközök használatát sajátíthatták el a résztvevők. 
2015-ben az OAH az OECD Nukleáris Energia Ügynökség nemzetközi 
nukleárisbaleset-elhárítási gyakorlatára készül fel.

A sajtótájékoztató végével a közönségnek lehetősége nyílt kérdések 
feltételére, melyek során, az eddigieken kívüli, az OAH feladatkörére vo-
natkozó releváns információ nem hangzott el.
Az érdeklődők számára a sajtótájékoztató anyagai elérhetőek az Orszá-
gos Atomenergia Hivatal honlapján (www.oah.hu).

Péter Norbert
Energetikai Szakkollégium tagja

Országos Atomenergia Hivatal – 
Évindító Sajtótájékoztató összefoglaló
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Schenek István Emlékfélév
Az Energetikai Szakkollégium 2014/2015-ös tanév 

tavaszi féléves programterve

2015. február 19. Numerikus szimulációk alkalmazása 
az energiaiparban

Molnár Szabolcs
Pöyry Erőterv Zrt.

2015. március 3. ÜZEMLÁTOGATÁS Csepeli szennyvíztisztító

2015. március 5.
Mikor lesz áttörés az energiatárolásban? – 

Schenek Istvántól a modern 
akkumulátorgyártásig

Fülöp Zoltán
EnerSys Kft.

2015. március 12. Az európai gázellátás jövője Miklós László Gábor
FGSZ Zrt.

2015. március 16. ÜZEMLÁTOGATÁS Kaposvári cukorgyár és 
biogázüzem

2015. március 26. Korszerű adatközpontok energetikája Előadó felkérés alatt

2015. április 10. ÜZEMLÁTOGATÁS Tisza II. Erőmű telephelye

2015. április 16. Hogyan lesz a hulladékból energia? 
- Az RDF technológia Előadó felkérés alatt

2015. április 23. Tehetséges hallgatók az energetikában Az ESZK hallgatói

2015. április 29. ÜZEMLÁTOGATÁS Paksi Atomerőmű

2015. április 30. Az Európai Unió 20/20/20-as vállalásainak 
helyzete Előadó felkérés alatt

2015. május 7. Globális Smart Grid tendenciák Előadó felkérés alatt

Az előadások helyszíne, időpontja: Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Q épület BF09-es terem, 18:00

Bővebb információ a www.eszk.org honlapon olvasható.
A programváltozás jogát fenntartjuk.

Schenek István élete
Schenek István 1830. július 3-án született Esztergomban. Már 
gyermekkorában érdeklődött a természettudományok iránt, majd 
a gyógyszerészi pályát választva gyakornok lett.  Katonai gyógy-
szerészként részt vett az 1848-as Szabadságharcban.

A szabadságharc leverése után tanulmányait a bécsi egyete-
men folytatta, ahol 1856-ban doktori oklevelet szerzett. Az egye-
temen volt tanársegéd, majd 1859-től a kassai főreáliskolában, 
1867-től pedig a keszthelyi Országos Gazdasági Felsőintézet-
ben tanított kémiát. Selmecbányán a Bányászati és Erdészet 
Akadémián a vegytan tanszék tanára lett, és nyugdíjba vonulá-
sáig az is maradt (1870-1892).

Schenek István nevét az a nagy teljesítményű akkumulá-
tor tette híressé, melyet a selmeci akadémia géptan tanárával, 
Farbaky Istvánnal talált fel. Schenek, és Farbaky tanulmányoz-

ták az addig előállított akkumulátor szerkezeteket és elméletileg 
is tisztázták az akkumulátor működését.  Az elvi kérdések tisztá-
zása után, sok-sok kísérlet eredményeként sikerült egy jól bevált 
gyártási módszert, hosszú élettartamú-, és kiváló mechanikai 
kivitelt kidolgozni. Olyan ólomakkumulátort hoztak létre, amely 
tartósan üzemelt. Az új akkumulátort először az 1885 évi Buda-
pesti Országos Kiállításon mutatták be, ahol a nagy szenzáció- a 
Ganz által kiállított transzformátor- mellett is nagy feltűnést kel-
tett! 

Az elektromos akkumulátorokról című tanulmányukat a Ma-
gyar Tudományos Akadémia Marczibányi-díjjal jutalmazta. Végül 
Schenek István kémikust a Magyar Tudományos Akadémia Ma-
tematikai és Természettudományok Osztálya 1889-ben levelező 
tagjának választotta. 1909. július 26-án hunyt el Budapesten.
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Az Energetikai Szakkollégium a 2014/15-ös tanévben is meg-
rendezte a már hagyományosnak mondható, középiskolás 
tanulók számára meghirdetett Tanulmányi Versenyét, melyet 
2009 óta minden évben megszervezünk.

A tanulmányi verseny első fordulójára idén 120 csapat jelentkezett, 
köztük 10 határon túli. Az első forduló, a tavalyihoz hasonlóan, egy 
energetikai totó megoldása mellett egy keresztrejtvény kitöltése 
volt, melyet az Energetikai Szakkollégium honlapján elérhető felüle-
ten oldhattak meg a csapatok. Az első fordulóból a legjobb 25 csa-
pat juthatott tovább a második fordulóba, melyben egy összetettebb 
számolás mellett a versenyzőknek egy esszét kellett írniuk. Az esz-
szé témája „Fenntartható energetika a háztartásban – megoldások, 
lehetőségek, kihívások” volt, melyet 10 oldalban kellett kifejteniük a 
csapatoknak, műszaki és gazdasági érvekkel alátámasztva. Az így 
beérkezett esszéket egy szakmai zsűri bírálta, a pontok ismereté-
ben pedig kialakult a helyszíni döntő mezőnye.

A döntőre 2015. február 6-án került sor az Elektrotechnikai Mú-
zeumban, mely reggel 10 órakor kezdődött és egészen estig tartott. 
A döntős 10 csapatnak délelőtt gondolkodtatóbb feladatokat kellett 
megoldaniuk: energetikai témájú igaz-hamis, totó a Szakkollégium 
előző féléves programjaiból, erőművi puzzle, valamint nem marad-
hatott ki a számolás sem. Egy könnyed ebéd után a csapatok két 
részre bomlottak: az első 5 csapat a második fordulóra megírt esz-
szét prezentálta a szakmai zsűrinek, míg a másik 5 csapat interak-
tívabb feladatokban vett részt, félidőben pedig cseréltek. A szakmai 
zsűrit idén Nagy Norbert (Manitu Solar Kft.), Lipcsei Gábor (ESZK), 
Baladincz Jenő (MOL Nyrt.), Szigeti László (Cothec Kft.) alkotta, a 
zsűri elnöke dr. Zsebik Albin (BPMK - ETE) volt. Miután az összes 
csapat bemutatta esszéjét, a pontok összesítése után következhe-
tett az eredményhirdetés. A részvételért járó oklevelet, a MAVIR Zrt. 
és a Főtáv ajándékcsomagját, valamint a Budapesti és Pest me-
gyei Mérnöki Kamara által felajánlott könyveket a versenyt korábbi 
években szervező Viplak Armand, valamint az idei szervező, Batta 
Alexandra adta át a csapatoknak, illetve a felkészítő tanároknak. 

A legjobb iskolának járó díjat, egy működő gőzgépmodellt, a veszp-
rémi Vetési Albert Gimnázium, míg az idén első alkalommal átadott 
legjobb esszé különdíját a csíkszeredai Ívelt Ruszeszku vehette át. 
A helyezett csapatok könyvjutalommal, a MOL Nyrt. által felajánlott 
ajándékcsomaggal, valamint vásárlási utalványokkal gazdagodtak, 
melyek közül a II. helyezett vásárlási utalványát a Cothec Kft. tá-
mogatta. A nyertes csapatok sorrendje az alábbiak szerint alakult:

I. Triumvirátus2.0 – Vetési Albert Gimnázium, Veszprém; csa-
pattagok: Pál Gyula, Pap Kristóf, Boncz Norbert; felkészítő tanár: 
Kristóf Gábor 

II. Fúziónáriusok – Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa; 
csapattagok: Csuti Bence, Beke Tamás, Szili Ákos; felkészítő tanár: 
Szilos Attila

III. Hősök – Janus Pannonius Gimnázium, Pécs; csapatta-
gok: Gorosics Csenge, Oláh Péter, Kováts Donát, felkészítő tanár: 
Lehőcz Mária.

Batta Alexandra,
az Energetikai Szakkollégium tagja, 

a Tanulmányi Verseny szervezője

Energetikai Szakkollégium − Tanulmányi Verseny - beszámoló



Atomenergetikai Múzeum

Energiát adunk a mindennapokhoz - MVM Csoport www.atomeromu.hu



A BUDAPESTI MŰSZAKI ÉS GAZDASÁGTUDOMÁNYI EGYETEM
ENERGETIKAI GÉPEK ÉS RENDSZEREK TANSZÉK

rendezésében

HŐERŐGÉPEK HŐERŐGÉPEK 
ÉS KÖRNYEZETVÉDELEMÉS KÖRNYEZETVÉDELEM

12. NEMZETKÖZI 12. NEMZETKÖZI 
KONFERENCIAKONFERENCIA

Megújuló Energiaforrások és Üzemanyagok Helye 
az Energetikában

PÉCS, 2015. május 27-29.PÉCS, 2015. május 27-29.

www.heep.energia.bme.hu
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