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 K L E N E N 

Célkitűzések és feladatok 
a klímavédelem és az energiahatékonyság területén1

Szabó Zsolt  
fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős államtitkár 

Napjaink stratégiai kérdéskörévé vált az energiaforrásokkal való 
fenntartható gazdálkodás, az innovatív energiahatékonysági meg-
oldások alkalmazása, illetve az erőforrás-kímélő energiafelhaszná-
lás elősegítése. Szükséges kiemelni, hogy ezen célok nemcsak a 
költségek és az energiafelhasználás csökkentése, illetve az energia-
biztonság fokozása szempontjából lényegesek, hanem környezetkí-
mélő vonatkozásuk is hangsúlyos. A globális üvegházhatású gázok 
kibocsátásának mintegy 11 százalékáért az EU felelős. Ez az arány 
folyamatosan csökken, mivel az uniós tagállamok vállalták, hogy 
egyoldalúan is csökkentik az üvegházhatású gázkibocsátásukat.  
A globális kihívásokkal összefüggő 2030-as politikai keret verseny-
képességi és gazdasági szempontból leginkább az EU Emisszió- 
kereskedelmi Rendszere (EU ETS) alá tartozó iparágakat érinti.1 

*
Sustainable management of energy sources, use of innovative en-
ergy efficiency solutions and the promotion of the responsible use 
of energy sources have become a strategic issue. We must empha-
size, however, that these objective are not only important in terms 
of the reduction of costs and energy use and the improvement of 
energy security, but also with regard to environment protection. 
The EU is responsible for approximately 11% of global greenhouse 
gas emissions. This share has been continuously falling as the 
EU member states made a commitment to unilaterally reduce their 
greenhouse gas emissions. In terms of competitiveness and econo-
my, the 2030 political framework linked to global challenges mainly 
impacts industries in the EU Emissions Trading System.

* * *

Éghajlatváltozás
A Föld éghajlata és légkörének összetétele állandó változásban van. Az 
évmilliók alatt folyamatosan követték egymást a hidegebb és melegebb 
időszakok, amelynek okai között számos természetes jelenség megta-
lálható. Az éghajlat azonban az elmúlt több, mint fél millió évben az ad-
digiakhoz képes nagyobb ütemben melegedett, ami jelentős mértékben 
összefügg az ipari forradalom óta egyre növekvő fosszilis tüzelőanyag 
felhasználás nyomán felszabaduló szén-dioxid légkörbe jutásával.  
A mind gyakoribbá váló szélsőséges időjárási események globális szin-
ten egy veszélyes folyamat tüneteire hívják fel a figyelmet.

Az éghajlatváltozás mind a társadalmat, mind pedig a nemzetgaz-
daságot fenyegető, cselekvésre kényszerítő kockázat. Az elemzések 
alapján az elkövetkezendő évtizedekben jelentős mértékben várható 
a hőmérséklet- és csapadékviszonyok, és ezzel összefüggésben az 
évszakok eltolódása, valamint a szélsőséges időjárási jelenségek erő-
södése és gyakoriságuk növekedése, amely veszélyezteti természeti 
értékeinket, mezőgazdasági termelékenységünket, lakókörnyezetün-
ket, ahogyan egészségünket és életminőségünket is. Az ENSZ egyik 
tudóscsoportjának megállapítása szerint a klímaváltozás biológiai sok-
színűségre gyakorolt hatása szempontjából Magyarország Európa egyik 
legsérülékenyebb országa.

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

IPCC 5. Értékelő Jelentés Összefoglaló Jelentése
Az éghajlatváltozással kapcsolatos megállapításoknál külön figyelmet 
kell, hogy kapjon és mindenképpen említést érdemel az 1988-ban meg-
alakult szervezet, az Éghajlat-változási Kormányközi Testület (IPCC), 
valamint annak munkacsoportjai által az éghajlatváltozással kapcsolatos 
munkája. Az általa készített tudományos elemzések kiváló alapot szol-
gáltatnak a szakpolitika-alkotók számára a globális klímaváltozás elleni 
küzdelemben. Az IPCC 2014. október 27. és 31. között, Koppenhágá-
ban megrendezett ülésén elfogadta az 5. Értékelő Jelentés Összefog-
laló Jelentését (Synthesis Report), amely megerősíti, hogy a huszadik 
század második felében tapasztalt felszíni hőmérséklet-emelkedés egyre 
nagyobb valószínűség szerint az emberi tevékenység következménye. 
Fontos, hogy az éghajlatváltozással kapcsolatos tudományos megálla-
pítások ne kizárólag csak a szakma képviselői, hanem az egész társa-
dalom számára elérhetővé váljanak, hangsúlyozva az ezzel kapcsolatos 
feladatokat, valamint azok szükségszerűségét és sürgősségét. Ennek 
érdekében a kormányzaton belül a klímapolitikáért felelős Nemzeti Fej-
lesztési Minisztérium kezdeményezte az IPCC 5. Értékelő Jelentésének 
magyarra fordítását.

Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2008-2025
A 2007-ben elfogadott, az ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és 
annak Kiotói Jegyzőkönyve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. 
évi LX. törvény 3. §-ának (1) bekezdése értelmében az Országgyűlés az 
éghajlatváltozással kapcsolatos célok, eszközök, prioritások, így különö-
sen az éghajlatváltozással, az azt kiváltó folyamatokkal és a hatásokkal 
kapcsolatos hazai kutatásokkal, az üvegházhatású gázok hazai kibocsá-
tásainak csökkentésével és az éghajlatváltozás hazai hatásaihoz való 
alkalmazkodással, valamint a hazai hatásokra való felkészüléssel kap-
csolatos feladatok, és ezen célok végrehajtásához szükséges eszközök 
meghatározása érdekében Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégiát fogad el.

Ennek megfelelve az első, 2008-2025-ig terjedő időszakra szóló 
Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a nemzetközi kötelezettségvállalá-
sokkal összhangban, valamint a Nemzeti Fenntartható Fejlődési Straté-
giához is illeszkedve 2008-ban készült el, az abban foglalt célkitűzések 
megvalósítására pedig a Nemzeti Éghajlatváltozási Program szolgált.

Második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 2014-2025, 
kitekintéssel 2050-re
Az éghajlatvédelemmel kapcsolatos nemzetközi erőfeszítésekben való 
arányos részvételünk, valamint a várható kedvezőtlen hatásokra való 
felkészülés jegyében a Magyar Országgyűlés 2008-ban módosította az 
ENSZ Éghajlatváltozási Keretegyezménye és annak Kiotói Jegyzőköny-
ve végrehajtási keretrendszeréről szóló 2007. évi LX. törvényt, amely-
nek értelmében felül kellett vizsgálni a 2008-ban elfogadott Nemzeti 
Éghajlatváltozási Stratégiát.

A törvénymódosításban foglaltak értelmében 2013-ban elkészült 
a második Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia a 2014-2025-ig terjedő 
időszakra, kitekintéssel 2050-re. Az elkészült dokumentum az új köve-
telményeknek megfelelően az első Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia 
felülvizsgálatán túlmenően magában foglalja az üvegházhatású gázok 
kibocsátás-csökkentésének céljait, prioritásait és cselekvési irányait 
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tartalmazó Hazai Dekarbonizációs Útitervet, valamint az éghajlatválto-
zás magyarországi hatásainak, természeti és társadalmi-gazdasági kö-
vetkezményeinek, továbbá az ökoszisztémák és az ágazatok éghajlati 
sérülékenységének értékelését is tartalmazó Nemzeti Alkalmazkodási 
Stratégiát. A stratégiában mindezek mellett a társadalmi szemléletformá-
lás érdekében éghajlatvédelmi szemléletformálási program is található. 
A Magyar Országgyűlés általi elfogadását követően Éghajlatváltozási 
Cselekvési Terv kerül kidolgozásra a stratégiában foglalt célok elérése 
érdekében.

Nemzeti Klímavédelmi Hatóság
Az éghajlatváltozással kapcsolatos feladatok kiemelt területe a klímavé-
delem. E terület esetében a nemzetközi céloknak és szabályozásnak is 
megfelelve hazánk 2015-ben döntött a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
felállításáról. A Nemzeti Klímavédelmi Hatóság felállításával a magyar 
állam célja egy olyan szervezet létrehozása volt, amely hatékonyan tud 
eleget tenni a klímagázokkal kapcsolatos szabályozást érintő klímavéde-
lemből és klímapolitikából származó tagállami feladatoknak. A hatóság 
azon klímapolitikai, energiapolitikai és fejlesztéspolitikai ismeretei, ame-
lyeket az éghajlatváltozásra rendkívüli befolyásoló tényezővel bíró klíma-
gáz okkal kapcsolatos tevékenységek ellenőrzése és felügyelete meg-
kíván, elengedhetetlenek ahhoz, hogy a jövőben uniós és nemzetközi 
színtéren hazánk olyan tárgyalási álláspontot tudjon kialakítani és képvi-
selni, amely a gazdaság és a fejlesztés növekedését, azaz lényegében 
az előnyt jelenti. A klímapolitikai szabályozás hatásai a gazdaságban is 
jelentkeznek és megfigyelhetőek. Az üvegházhatású gázok hatásai által 
okozott probléma megoldását kibocsátási mennyiségük gyors csökken-
tése jelenti, amely közvetlenül a gazdaságban jelentkezik. A gazdasági 
fejlesztésben, fejlődésben megjelenő tényező, hiszen az üvegházhatá-
sú gázok termékekben, berendezésekben vagy létesítményekben való 
csökkentése, azok alternatívákkal való helyettesítése jelentős mérték-
ben befolyásolja a technológiai fejlesztéseket, az energiatakarékossá-
got, energiahatékonyságot, energiatermelést vagy a technológiaváltást. 
A szabályozások hatására bekövetkező gazdasági változások hiteles 
nyomon követése csak akkor lehetséges, ha az azt okozó, befolyásoló 
valamennyi tényező meghatározása, alakítása az arra megfelelő szerv 
jogkörébe és érdekeltségébe tartozik azzal, hogy a nemzetközi politiká-
ban is tudja képviselni a gazdaságfejlesztést, energiapolitikát befolyáso-
ló döntéseket.

Energiapolitikai célkitűzések
A 2030-as klíma és energia keretprogramról a Bizottság első ízben a 
2013. február 19-i brüsszeli magas szintű szakértői találkozón (Európai 
Éghajlat politikai Csoport találkozója) indított vitát. Az azóta eltelt időszak-
ban számos fórumon, találkozón próbálta megtalálni azt a megoldást, 
amely nagyobb rugalmasságot biztosít a tagállamok számára, a klíma- és 
energiapolitika versenyképességgel való nagyobb összhangjára törek-
szik, valamint tekintetbe veszi a karbon semleges technológiákat.

A 2020-2030-as időszakra vonatkozó éghajlat- és energiapolitikai ke-
ret bemutatására 2014 januárjában került sor. Ebben az 1990. évihez ké-
pest 2030-ra 40%-os mértékű üvegházhatású gáz kibocsátás csökkenést 
fogalmaztak meg, továbbá a felhasznált energiának 2030-ra 

27%-ban megújuló forrásokból kell származnia. Az energiahatékony-
ságra vonatkozóan is javuló tendenciát javasolt a Bizottság, konkrét cél-
szám meghatározására júliusban került sor: 2030-ra 30%-os cél.

Az energiahatékonysági cél sikeres elérése érdekében hazánk is 
megalkotta az európai uniós irányelvekkel megegyező célú stratégiai do-
kumentumokat, ezek közül a legfontosabbak az Energiastratégia 2030 és 
Magyarország Megújuló Energia Hasznosítási Cselekvési Terve. 

Az Energiastratégia elsődleges célja az importfüggőség csökkenté-
se, eszközei az energiatakarékosság, energiahatékonyság, a megújulók 
részarányának növeléséve, a beszerzési útvonalak diverzifikálása, az ál-
lam szabályozó szerepének növelése, a kapcsolódó ipar tudatos fejlesz-
tése, az energiaszegénység-, valamint a rezsi költségeinek csökkentése. 
Hazánkban az üvegházhatású gázok legjelentősebb kibocsátási területe 
az energiaipar. Magyarország a saját kitűzött céljait tudta teljesíteni, mely-
ben ugyanakkor a gazdasági válság hatására csökkenő energiafogyasz-
tás is szerepet játszik. Kedvező a helyzet a megújulók részarányával is, a 
jelenlegi 9,6%, a 2016-os céloknak felel meg.

Energiahatékonyság
A Kormány a hazai energiapolitika alakítása során a civil és tudományos 
szervezettekkel, valamint az iparág képviselőivel egyeztetett és az Or-
szággyűlés által 2011-ben elfogadott Nemzeti Energiastratégia elvei 
mentén halad. A dokumentum céljainak elérése érdekében a Kormány 
az Energiastratégiában megfogalmazott eszközöket alkalmazza, s a jö-
vőben is így kíván cselekedni. Ennek megfelelően a Kormány az ener-
giahatékonyság növelése, a regionális infrastruktúraplatform kialakítása 
és a kormányzat aktív energiapiaci szerepvállalása mellett a jövőben is 
támogatja a megújuló energiaforrások alkalmazását.

Az energia megtakarítás két lehetséges formája az energiaigény 
csökkentése és az energia gazdaságosabb előállítása. 

Az energia fogyasztás csökkentésére számos terv készült, mely-
nek részei az épületenergetikai program, a szénerőművek kiváltása, a 
gázerőművek cseréje, a villamosenergia hálózati veszteségeinek csök-
kentése és az alacsony hatásfokú megújuló erőművek kiváltása. Ezen 
öt terület közül az épületenergetika az a szektor, ahol a megtakarítások 
több mint fele elérhető lenne, a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia konk-
rétan tartalmazza a különböző épületkategóriák esetében a szükséges 
beavatkozások, felújítások módját, lehetőségeit, a leghatékonyabb meg-
oldások megvalósítása érdekében. Az energiatakarékossági, korszerűsí-
tési programok jelentik a kitörési lehetőséget hazánk számára, amellyel 
az EU-s elvárások teljesíthetőnek tűnnek. Ez nemcsak az épületek üze-
meltetéséhez szükséges energiamennyiség csökkentését jelenti, hanem 
különösen a kis- és középvállalkozások számára munkahelyteremtéssel 
is jár. A lakók életkörülményeinek jelentős javítása, pedig az alacsonyabb 
energiafelhasználásnak köszönhetően a rezsiköltségeket hosszú távon, 
fenntartható módon csökkenti.

A hazai épületállomány energiahatékonysága jelentősen nőtt az épí-
tési technológia és az építőanyagok fejlődésével, az energetikai előírások 
folyamatos szigorodásával és az energiaköltségek folyamatos növekedé-
sével. Az energetikai követelmények is egyre lényegesebbek lettek. Ré-
gen a teherhordó szerkezeteknek az állékonysághoz szükséges mérete 
elegendő volt önmagában az elvárt hőszigetelésre, 1966 előtt pedig csak 
ajánlott értékeket lehetett találni az épületszerkezetek hőtechnikai jellem-
zőire vonatkozólag. Ma már a többdimenziós hőáramok és a hőtechnikai 
méretezési előírások mind alapvetőnek számítanak. Épületállományunk-
ban azonban nagy arányban vannak régi épületek, így a jelenlegi helyzet 
e téren rosszabb, mint az EU-s átlag, a hazai épületállomány közel 70%-a 
felújításra szorul. Európa szerte előtérbe került az energiahatékonysági in-
tézkedések gazdaságossága, ezért a leggazdaságosabb energia megtaka-
rítási lehetőségeket kell kiaknázni. A korszerűsítések egyik leghasznosabb 
módja a külső szigetelés, a fűtési és melegvíz előállító rendszerek korsze-
rűsítése és az energiatakarékos műszaki eszközök használata, amely akár 
40-70%-os megtakarítást is eredményezhet családi házanként.

Az energiahatékonysági támogatások hazai történetében egyedülálló 
módon most egyszerre adott a megalapozott szakmai háttér, a tervezhe-
tő, nagyléptékű forrás biztosítása és a kiterjedt pályázati tapasztalat egy 
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széles körű – a lakossági épületállomány teljes vertikumát lefedő – épü-
letenergetikai programsorozat közelgő elindításához.

Megújuló energiaforrások használata
Az energiahatékonysági intézkedések mellett a megújuló energiaforrá-
sok a leginkább alkalmasak az importfüggőségért felelős okozó fosszilis 
energiahordozók kiváltására. Az ország energiaszükségletének több mint 
60%-át fedezzük fosszilis energiahordozók importjából, míg a földgázbe-
hozatalunk ennél is magasabb energiafüggőséget mutat több mint 80%-
os arányával. 2020-ra több mint 100 PJ/év energia előállítása történik 
majd meg megújuló energiaforrásokból azonos mértékkel csökkenve a 
fosszilis energiahordozók importját.

Stratégiai dokumentumainkban rögzítettek szerint, hazánk megújuló 
energia felhasználási lehetőségei elsősorban a fűtési szektorban adottak, 
ugyanis ebben valósulnak meg a környezeti ‒ természeti ‒ gazdasági 
fenntarthatósági prioritások. Ezt tükrözi a jelenlegi megújuló energiafel-
használásunk összetétele is, amelynek 76 százaléka fűtés-hűtés, 15 szá-
zaléka villamos energia, 9 százaléka közlekedési célú. 

Adottságainkra építve, a fűtési célú megújuló energia felhasználás 
során továbbra is elsősorban a biomassza, a geotermia és az anyagában 
nem használható települési szilárd hulladékok jelentenek a klímavédelmi 
célok mellett olyan komplex előnyöket számunkra, mint a fenntarthatóan 
alacsony lakossági és ipari energiaárak, foglalkoztatás és a hazai ipar-
fejlesztés.

Makroszinten mind az energiahatékonyság, mind a megtermelt meg-
újuló energiák felhasználása a fosszilis függőség csökkenésével, ener-
giabiztonsággal, a külső tényezőktől való kiszolgáltatottság mérséklő-
désével, a külkereskedelmi mérleg és az ország versenyképességének 
javulásával jár. Jelentős munkahelyteremtéssel járnak, illetve az építő-
ipar és a belgazdaság fejlődését biztosíthatják. Piaci finanszírozásuk új 
pénzügyi konstrukciók kialakulását eredményezik. A megtakarított ener-
giafelhasználás által felszabaduló források máshol jelentkező többletfo-
gyasztása által összességében a GDP növelő hatás is jelentkezik. Mikro 
szinten pedig költségcsökkenéssel, így a lakosság, a vállalkozások és az 
állam versenyképességének növekedésével járnak.

Energiahatékonysági támogatási programok
Az energiahatékonyság növelése az Európai Unió 2014-2020-as idő-
szakra vonatkozó pénzügyi tervezése során is hangsúlyos szerepet tölt 
be, különös tekintettel a Környezeti és Energiahatékonysági Operatív 
Program kidolgozására. A kohéziós politikai jogalkotási csomag tervezete 
szerint a következő időszakban ‒ az eddigi gyakorlattól eltérően ‒ a la-
káscélú beruházások tágabb köre is támogathatóvá válik. A 2014. évben 
meghirdetni tervezett pályázati felhívások részleteinek kidolgozására a 
következő időszak fejlesztési irányvonalait tartalmazó Partnerségi Meg-
állapodás és az egyes Operatív Programok Európai Bizottság általi el-
fogadását követően nyílik lehetőség. Az uniós források mellett a hazai 
költségvetés és a széndioxid kvótabevételek is lehetőséget biztosítanak 
az energetikai beruházások finanszírozására. 

Az elmúlt évekhez hasonló, felfelé ívelő fejlődési irány folytatódik az 
energiahatékonyság és megújuló energiák fejlesztésének területén, és 
mindezek eredményeként egy mindannyiunk számára élhetőbb, fenntart-
hatóbb környezetet alakítunk ki.

A jelenlegi tervek szerint az Operatív Programok által, a követke-
ző hét éves periódusban az energiahatékonyság növelésére, valamint 
a megújuló energiák alkalmazásának ösztönzésére hazánk mintegy  
500 milliárd Ft-os vissza nem térítendő forráskerettel számolhat, mely 
kiszámítható, biztos alapját képezheti többek közt a következő időszak 
lakossági épületenergetikai fejlesztéseinek is.

Mindezen források segítségével a Kormány a lakóépületek energia-
hatékonyságának fejlesztésére egy hét éves, minden korábbinál kiterjed-
tebb programsorozatot indított. 

Tavaly szeptember végén az „Otthon Melege program” keretén belül 
a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium három új pályázati konstrukciót hirde-
tett meg az elavult háztartási gépek-, kazánok- és nyílászárók cseréjére. 
A pályázati konstrukciók célja, hogy gyors, megfelelő intenzitású támoga-
táshoz juttassa a lakosságot az ország egész területén. A támogatások 
felhasználásával jelentősen javulhat a lakossági energia felhasználás ha-
tékonysága, nagymértékben csökkentve ezzel a hazai szén-dioxid kibo-
csátást, ezzel hozzájárulva a hazai klímavédelmi és energiahatékonysági 
célok eléréséhez.

A háztartási nagygép-csere alprogram iránt fokozottnak tekinthető a 
lakosság érdeklődése. 

Az alprogramra mintegy 26 000 pályázat érkezett be. A decemberi 
forráskeret-emeléseknek és az egyes támogatások összegének 5000 
forintos megnövelésének köszönhetően az alprogram keretében közel  
23 000 háztartás szerezhet be új, magas energiahatékonyságú hűtő- 
vagy fagyasztó-berendezést, 30‒40 000 forinttal csökkentett vételáron.  
A beérkezett pályázatok teljes körű feldolgozása várhatóan 2015. márci-
us végéig lezárul. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium 2015. január 27-én  
15 812 pályázat támogatását hagyta jóvá. 

A Fűtéskorszerűsítés (Kazáncsere) alprogramra mintegy 2700 pályá-
zat érkezett be. A forrásfelhasználás minden régióban elérte a támogatási 
limiteket, így a beadások felfüggesztésre kerültek. A pályázatok feldolgo-
zása folyamatosan zajlik, a beérkezett pályázatok teljes körű feldolgozá-
sa várhatóan 2015. március végéig lezárul.
A Homlokzati Nyílászárócsere alprogramra közel 3000 db pályázat ér-
kezett be. A Pályázati Útmutatónak megfelelően pályázatokat benyújtani 
2015. január 5-én éjfélig volt lehetőség. 

A pályázatok feldolgozása folyamatosan zajlik, a beérkezett pályá-
zatok teljes körű feldolgozása várhatóan 2015. március végéig lezárul.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium második lépcsőben egy a társas-
házak részére kidolgozott kedvező konstrukcióval kívánja ösztönözni, 
illetve segíteni a családokat a társasházak energia-hatékony felújításá-
ra. Ennek jegyében a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia felméréseire 
alapozva 10 milliárd forint keretösszeggel meghirdetésre kerül a „Társas-
házak energia-megtakarítást eredményező korszerűsítésének, felújításá-
nak támogatása” című alprogram. 

A pályázattal várhatóan körülbelül 20.000 lakás lesz érintett (350-
1000 db épület lakásszámtól függően). A támogatás mértéke lakásonként 
250-700 ezer forint az elvégzendő beruházás komplexitásának függvé-
nyében. A támogatási igény pontos meghatározása épületenként, az 
energetikai tanúsítások elvégzését követően lesz lehetséges. A fejlesz-
téssel érintett ingatlan méretének, jelenlegi műszaki állapotának illetve 
az elvégzendő fejlesztéseknek függvényében átlagosan 20-25%-kal 
csökkenthetők a lakásfenntartási költségek, 5000-15 000 forint energia-
költség-megtakarítás is elérhető lakásonként havi szinten. 

A négy új pályázati konstrukciónak köszönhetően összesen 
12,795 milliárd Ft-os támogatási keret áll a lakosság rendelkezésre 
energiahatékonysági beruházások elvégzésére.

Hangsúlyozandó, hogy a programsorozat nem zárul az Otthon Melege 
Program 4. alprogramjának meghirdetésével. A Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium a szakmai javaslatok figyelembevételével és a források rendel-
kezésre állásának függvényében további pályázati lehetőségek meghirde-
tését tervezi, melyek a lakosság széles körének lehetőséget biztosítanak 
az energiahatékonyság növelésére, valamint ezzel együtt az energiakölt-
ségek csökkentésére, igyekszünk a jövőben olyan pályázati rendszert ki-
alakítani, mely minél szélesebb lakossági kör igényeit kielégítheti.
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Egy projekt: sörkollektor1
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energetikai mérnök, kallo.peter@eszk.org

Napjainkban Magyarországon is egyre többször felmerülő kérdés 
az, hogy miként lehet spórolni az energiával. A lakosság egyre 
nyitottabb a megújuló és alternatív energiaforrások iránt. A Nap 
jótékony hatását energetikai felhasználásra való fordítása egy 
terjedő gondolat, nem csak nagy értékű beruházások árán, de 
akár passzív rendszerekkel is lehetséges. Egyre tudatosabban 
és gazdaságosabban élnek az emberek annak érdekében, hogy 
csökkentsék saját terheiket és ökológiai lábnyomaikat. Észreve-
hető fejlődés mutatkozik a szelektív hulladékgyűjtés irányában, 
illetve a korábban kidobandónak vélt tárgyak újrahasznosításá-
val kapcsolatban is. Növekvő számban vannak olyan lakosok, 
akik előszeretettel barkácsolnak és készítenek valamit saját ke-
zűleg. Hogyan függenek össze ezek a látszólag eltérő tények?  
10 évvel ezelőtt, Kanadából indult egy „barkács” megoldás, mely 
igen komoly visszhangra talált hazánkban. „Sörkollektor” lett az 
elnevezése, ami tükrözi a rendszer egyszerűségét és annak tu-
dományos alapjait. A „kollektor” nevet azért kapta, mert az elve 
a napkollektorokéra hasonlít, csak nem folyadék, hanem levegő 
közeggel van üzemeltetve. A „sör”, mint sörös doboz, a csövek 
alapanyagára utal, de ez lehetne bármilyen alumínium doboz 
neve. Angolul ezt beer/soda/pop can solar heater-nek nevezik, 
ami szintén egy beszédes elnevezés. Az eszköz létjogosultságát 
az bizonyítja, hogy már 10 éve foglalkoznak vele szakemberek 
és lelkes barkácsolók, akik méréseket végeznek a saját beren-
dezésükön és tökéletesítik a rendszer különböző elemeinek ösz-
szehangolását és egy összetartó közösségként megosztják a 
tapasztalataikat egymással az előrehaladás érdekében.1 

*
This project was brought to life by the Student Association of 
Energy. The main idea was to build something that will last and 
could be used for educational purpouses. For this reason, the 
project team decided to plan and construct a solar collector, but 
in a different way. The word ’beer’ refers to the idea, that tha tubes 
are made of pop cans and the ’collector’ takes after the solar col-
lector. This appliance heats the air of a given room and circulates 
it in the cans, that are painted black. The air’s temperature rises to 
a certain level to heat the whole room. This movement is enforced 
by a controlled fan and is monitored by a computer. The aim of 
my paper is to show a new way of thinking, a new method of heat-
ing and a new appliance. As an association, we would like to set 
up a lesson-ready version of it’s measurements, so the younger 
students can learn about this method of heating and that they can 
make their own measurements with it during classes. We encour-
age others to search for new and other ways, to explore the pos-
sibilities. Dare to think, to plan and to construct.

* * *

Működési elve és fizikai háttere
A sörkollektor működési elve valóban egyszerű, mivel a napsu-
gárzásból származó energiát alakítja át hőenergiává, amit az alu-
míniumból készített csövek segítségével a belső tér levegőjének 
melegítésére használhatunk. Ideális esetben a külső és a belső 

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

tér levegője hőtechnikai szempontból elszigeteltnek tekinthető 
egymástól, így a kollektorból nyert hő teljes egészében a helyiség 
hőmérsékletének emelésére fordítódik. Ezt a rendszert Magyar-
országon az átmeneti időszakban (szeptember-október, március-
április) lehet igen jól kihasználni, így a fűtési szezon időtartama 
csökkenthető. Amennyiben a sörkollektor kialakítása megengedi, 
akkor a nyári forróság ellen is lehet vele védekezni, mégpedig az 
esti átszellőztetéssel.

A fizikai megvalósításhoz sincs szükség rendkívül bonyolult ele-
mekre. Alumíniumból készült italdobozok, melyek összeillesztve és 
lefestve alkotják a sörcsövet (a sörösdobozokból készített csövek), 
melyek párhuzamos kapcsolásban eredményezik a hőátadó felüle-
tet. Ezeket a nyitott részeiken egy-egy úgynevezett Osztó és Gyűjtő 
dobozokkal (O-GY) lezárva és egy szigetelt dobozba illesztve készül 
a sörkollektor. Az eszköz elhelyezésével kapcsolatosan Magyaror-
szágon a déli tájolás preferált, valamint az 50-60°-os dőlésszög. Ez 
megegyezik a napkollektorok fűtési használatra javasolt értékeivel [1].

ESZK Projekt csapat
Az Energetikai Szakkollégium tagjai szükségét érezték annak, hogy 
létrehozzanak egy olyan belső csapatot, Projekt csapatot, mely ké-
pes elkészíteni olyan, kézzel fogható berendezéseket, melyekkel 
méréseket lehet végezni és akár oktatási célra is fel lehet használni 
a következő generációk számára. A Projekt csapat első kihívása, 
melynek vezetését Papp Máté Gábor vállalta el, az volt, hogy egy 
olyan eszközt készítsen, mellyel egy épület helyisége, vagy akár 
több is, költséghatékonyan és energiatudatosan fűthető, a fűtési 
szezon rövidíthető és a Nap energiáját hasznosítja. A megfogalma-
zott igényekre az egyik megoldás a sörkollektor.

Tervezés

Ventilátor kiválasztásának elve [2]
A tervezés következő lépése, hogy kiszámítjuk a kinyerhető hő 
mennyiségét, melynek segítségével megkapjuk a ventilátor által 
szállítandó szükséges térfogatáramot, majd kiválasztjuk a megfele-
lő ventilátort. Ehhez a számításhoz szükségünk van alapadatokra.

Amennyiben a sugárzás hőáramsűrűségét, valamint az anyag-
jellemzőket állandónak tekintjük, a felmelegedés mértéke kizárólag 
a szállított térfogatáram függvénye. A ventilátor kiválasztásához 
tehát ki kell tűznünk, hogy a levegőt hány °C-kal kívánjuk felmele-
gíteni a kollektorban, majd meg kell határoznunk, hogy ez az érték 
milyen térfogatáram mellett valósítható meg.

1. táblázat. A felhasznált adatok
Megnevezés Jelölés Érték Mértékegység

Kollektort érő sugárzás intenzitása [3] q 600 W/m2

Kollektor teljes hasznos felülete A 2,7 m2

Szállított levegő sűrűsége [4] ρ 1,2 kg/m3

Szállított levegő fajhője [4] c 1007 J/(kgK)

Plexi fedőlap transzmissziós tényezője T 0,9 1

Abszorber festék abszorpciós 
tényezője [5] ε 0,98 1
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A kollektorcsövek felületére jutó sugárzásos hőáram felmelegíti 
a csövekben szállított közeget, azaz:

Qhasznosult=q∙A∙τ·ε=m·c·∆T=ρ·V·c·∆T                 (1)

A fenti összefüggésből V-t kifejezve:

                  (2)

A tapasztalati adatok szerint 15 °C-kal kell felmelegíteni a fűten-
dő helyiségből elszívott levegőt ahhoz, hogy a fűtésrásegítés hatá-
sa érezhető legyen. Az ebből számított térfogatáram:

                   (3)

Tehát ahhoz, hogy az elméletileg szükséges 15 °C-os hőmér-
sékletnövekedést biztosítsuk, 284 m3/h légáramot kell keringtetnünk 
a kollektorban. Ez a hőmérsékletnövekedés csupán a ventilátor ki-
választását segítő előzetes adat, a sörkollektor üzemvitele során 
ténylegesen megvalósítandó felmelegedést a fűtendő helyiség mé-
retei, szerkezete, geometriai és áramlástani viszonyai határozzák 
meg. Célszerű ezért felrajzolni egy olyan diagramot, amelyről leol-
vasható, hogy különböző térfogatáramok mellett milyen mértékben 
melegszik fel a szállított levegő.

 

Látható, hogy a térfogatáram csökkentésével egyre nagyobb 
hőmérsékletnövekedés érhető el. Ugyanakkor ahhoz, hogy a fűten-
dő helyiségben teljes egészében biztosítsuk a kívánt hőmérsékle-
tet, bizonyos szint alá nem csökkenthető ez az érték: tapasztalati 
adatok szerint egy átlagos méretű helyiségre 180 m3/h térfogatáram 
az alsó korlát. Az előzetes számítás alapján ezzel 24 °C felmelege-
dés valósítható meg. Hangsúlyozandó, hogy a fenti következteté-
sek csupán közelítő számításon alapultak. A sörkollektor esetleges 
konstrukciós hiányosságai, valamint a változó környezeti jellemzők 
miatt adott térfogatáramnál várhatóan az elméleti értéknél kisebb 
hőmérsékletnövekedés valósítható csak meg. A térfogatáram és 
a felmelegedés közötti tényleges összefüggés meghatározása a 
megvalósított kollektoron elvégzett mérésekkel lehetséges.

Osztó – Gyűjtő dobozok tervezése és tesztelése
Az O-GY dobozok kialakítására sok variáció létezik. Ezen dobo-
zok lényege, hogy a helyiségből elszívott levegő térfogatáramát 
egyenlően oszlassa el a sörcsövek közt. Csapatunk egy része az-
zal foglalkozott, hogy megtalálja a számunkra megfelelő kialakítást. 

Több lehetőséget vizsgáltak meg. Arányosan kicsinyített másokat 
készítettek, majd ezeket áramlástani vizsgálatoknak vetették alá az 
Áramlástan Tanszék segítségével. Az eredmény az lett, hogy a szá-
munkra legmegfelelőbb O-GY doboz kialakítás az oldalról befújt és 
elszívott verzió, ahol a doboz belsejében egy-egy terelőlemez talál-
ható, a megfelelő térfogatáram elosztás érdekében. A vizsgálódás 
további eredménye, hogy az Osztó doboz elé egy 500 mm hosz-
szú, négyzet keresztmetszetű „pihentető kamrára” van szükség. Ez 
azért van, hogy a ventilátorból kilépő turbulens áramlás laminárissá 
váljon, továbbá kiderült egy probléma is, miszerint az első 4 sörcső-
ben az áramlás fordított irányban indulna meg, ami egy rövidzárat 
eredményezne a kollektoron belül. Ez a jelenség igen negatívan ha-
tott volna a berendezésre, hiszen így nem tudnánk kinyerni belőle a 
maximális hőteljesítményt.

Ventilátor szabályozása [2]
A sörkollektor vezérlése három egységből áll. A mérési adatokat 
egy áramkör illeszti az NI DAQ adatgyűjtő kártyához, ami egy szá-
mítógéphez csatlakozik. Az osztódobozban a beáramló levegő hő-
mérsékletét, a gyűjtődobozban a felmelegített levegő hőmérsékletét 
mérjük. A mérési adatok feldolgozása, tárolása és felhasználása a 
LabVIEW szoftver segítségével történik. A sörkollektor osztó- és 
gyűjtődobozában mért hőmérséklet alapján a program az adatgyűj-
tő kártyán és a már említett áramkörön keresztül vezérli a venti-
látor fordulatszámát. Ha a felmelegedett levegő eléri a beállított 
minimum hőmérsékletet (pl. 25 °C), beindul a ventilátor minimális 
fordulatszámmal. Ha a napsütés hatására – és a belső légáram-
lás hűtésének ellenére – tovább melegszik a kimenő levegő hő-
mérséklete, a vezérlő növeli a ventilátor fordulatszámát. Ellenkező 
esetben a fordulatszámot csökkenti, vagy kikapcsolja a ventilátort. 
Így optimálisan használható fel a napsugárzás energiája. Továbbá 
akkor is kikapcsolja a vezérlés a ventilátort, ha a fűtendő helyiség 
elérte a kívánt (beállított) hőmérsékletet. A tárolt adatok között sze-
repel majd a szállított levegő mennyisége is, így kiértékelhető lesz 
a sörkollektor által termelt energia. A sörkollektor alapvetően két fel-
adatot lát el: folyamatos valós környezetbeli mérések végezhetők 
vele, illetve demonstrációs eszközként is használható. A demonst-
rációs esetben, a programban kézzel lehet majd állítani a bejövő 
napsugárzás intenzitását, a külső- és a fűtendő helyiség hőmérsék-
letét. A megelőző számítások és mérések alapján a program szimu-
lálja a sörkollektor viselkedését, és valós időben jelzi ki a mért és 
szabályozott értékeket.

Kollektordoboz kialakítása
A tervezésnél számításba vett méret a kollektordoboz besugárzott 
felületére vonatkozott (2,7 m2), így azt vettük alapul. E köré tervez-
tük a doboz méreteit. Fontos szerepet játszott az erős kivitel, mert 
azt szerettük volna, hogy szállítható, mozgatható legyen. A felépí-
tésénél jelentős szerepet kapott a hőszigetelés hőtükörrel ellátva 
és a légmentes tömítés is. Ezek főként hőtechnikai okokból szük-
ségesek. Alapjába véve a doboz egy egyszerű keret, mely helyet 
biztosít az Osztó-Gyűjtő dobozok, a sörcsövek, a hőszigetelés és 
a hőtükör számára, továbbá a tervezett plexi lappal való lefedésre 
is alkalmas. A doboz fából készült, mely az időtállóság érdekében 
kezelve lett. Befoglaló mérete 2000×1230×184 mm.

A rétegrend fentről lefelé haladva: 15 mm vastag plexi lap, majd 
a sörcsövek, illetve Osztó-Gyűjtő doboz, ezután a 0,5 mm-es alu-
mínium hőtükör, a 19,5 mm-es kőzetgyapot szigetelés és végül a  
18 mm vastag OSB lap (kezelt).
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Hiányosságok
A tervezési fázisból kimaradt a légtechnikai rendszer és a kollektort 
tartó állvány megtervezése, melyeket a kivitelezés során pótolni kell 
annak érdekében, hogy használható legyen a berendezés.

Kivitelezés
A BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék jóvoltából kaptunk 
egy helyiséget a D. épületben, ahol tevékenységünket folytathattuk.  
A sörösdobozokat gondosan előkészítettük, kimostuk, az alját koro-
nás fúrófejjel, a tetejét ollóval levágtuk, majd összeragasztva egy-
másba csúsztattuk őket. Fekete festékkel, melybe fémreszeléket 
kevertünk a jobb hőátadás érdekében, lefestettük. A faanyagokat 
gombaölővel és időtálló kezelőanyaggal lekentük. A hőszigetelés 
beszerzése után megrendeltük volna az alumíniumból tervezett 
Osztó-Gyűjtő dobozokat és a hőtükröt, de az irreálisan magas árak 
miatt más megoldásra kényszerültünk. A fa keretet összeállítottuk 
és a sörcsöveket elhelyeztük benne, mely alá egy olyan szigetelő 
anyag került, mely gyárilag rendelkezett hőtükör fóliával. Az O-GY 
dobozokat fából készítettük el, a hozzá tartozó terelőlemezeket a szi-
getelőanyag fennmaradó részéből kivágtuk ki, mivel az egy kemény 
anyag. Megrendeltük a pihentető kamrát, melyhez szükséges volt 
egy átalakító idom is, ami négyzet keresztmetszetből kör keresztmet-
szetté alakítja át a légtechnikai rendszert. Ezek méretük miatt egyedi 
gyártásban készültek el a mi terveink alapján. A doboz tetejére egy  
6 mm-es edzett üveglap került a plexi lap helyett anyagi megfontolás-
ból, melyet körültekintően a helyére illesztettünk és beragasztottunk. 
Az összes ragasztással, tömítéssel és sok egyéb feladattal kapcsola-
tos tevékenységünkben a Szilker Kft.-nek tartozunk hálával, mert ők 
szolgáltatták számunkra a legjobb minőségű anyagokat és a szak-
tudást egyaránt. A kollektort tartó állványt az Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék ajánlotta fel számunkra, melyen a Hegesztési 
Szakosztály végzett kisebb módosítást a mi terveink alapján, hogy a 
kollektor a megfelelő szögben álljon. A kihelyezéskor figyelni kellett 
a megfelelő tájolásra, valamint rögzíteni kellett a kollektort és az áll-
ványt is, hogy a szél ne okozhasson benne kárt. Ilyen stádiumban a 
sörkollektor már képes a hőtermelésre. A beüzemelés részét képzi a 
tesztelés és a szükséges diagramok meghatározása (hőmérséklet-
teljesítmény és hőmérséklet-térfogatáram). Ezek után véglegesíthető 
a rendszer, következhet az üzemvitel és annak mérése.

Mérés
A mérés lényege, hogy egy behangolt rendszer működését követ-
hessük és rögzíthessük az értékeit. Öt mérési pontot jelöltünk ki, 
melyből négy a hőmérséklet (befújt, elszívott, külső és belső hő-
mérsékletek) és egy a villamos energia fogyasztás mérésére szol-

gál. A mérés tervezett időtartama legalább egy hónap, lehetőleg az 
átmeneti időszakban, mert akkor tud a leghatékonyabban termelni 
a berendezés. A mérési időszak végeztével a kapott adatokat kiér-
tékeljük, és ezek alapján minősítjük a sörkollektorunkat. Ezt akár 
többször is megismételve pontosabb képet kaphatunk a munkánk-
ról, valamint arról, hogy hol lehet javítani rajta.

Költségvetés
Pontos költségvetés még nem készült, mivel még nincs teljesen 
befejezve a rendszer. Amint a végére érünk a projektnek, a költség-
vetés is el fog készülni.

Befejezés
Az már biztos, hogy manapság szükség van olyan feladatokra, 
melyek szélesítik a látókörünket és olyan tapasztalatokkal látnak 
el bennünket, melyeket az iskolapadban nem tudunk megszerezni. 
Az Energetikai Szakkollégium Projekt csapata olyan lelkes tagokból 
állt össze, akik szerettek volna ilyen ismereteket szerezni. Sok em-
ber munkaideje van ebben a projektben, ezek közül volt, aki inkább 
a tervezésben vett részt és volt, akit inkább a kivitelezés érdekelt. 
További céljaink között szerepel, hogy a sörkollektort az Egyetem 
hallgatói javára működtessük, demonstrátori méréseket végezve 
rajta, hogy a következő generációk is megismerkedhessenek a 
„barkácsolt” fűtési megoldással és annak előnyeivel és hátrányaival 
egyaránt, illetve méréseket végezhessenek rajta akár egy adott tan-
tárgy keretein belül. A sörkollektor kiváló példa arra, hogy újrahasz-
nosítva is lehet fenntartható energetikai berendezéseket előállítani. 
A lényeg, hogy merjünk gondolkodni és merjünk elindulni, még ha 
nem is látjuk egyből a dolgok kimenetelét, mert az odavezető út 
számít igazán.
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2. ábra. A tervezett keresztmetszet

Heller László-díj  
A Magyar Kapcsolt Energia Társaság 2015. március 26-27-én 
Balatonalmádiban tartotta XVIII. konferenciáját, ahol sor került az 
MKET által alapított Heller László díj átadására is. A megtiszte-
lő díjat ez alkalommal Popovics Attila okleveles gépészmérnök 
kapta. Energetikai tevékenységét 1992-ben kezdte a szombathelyi 
VASTÁVHŐ-nél, ahol a távhőszolgáltató vállalatot irányította, majd 
a Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója lett. 
Irányítása alatt bevezette a teljes mérés szerinti költségelszámo-
lást. 1995-ben elsőként vezette be a távhőszolgáltatóknál a kap-
csolt energiatermelést, majd a biomassza alapú, megújuló ener-
giatermelést. 2007-től a saját tulajdonú Nettcalor Kft., illetve Heat 
Invest Szerviz Kft. ügyvezetője, ahol szakértői, tervezői és beruhá-
zói tevékenységet folytat. 1997-től alapító tagja az MKET-nek, ahol 
szakmai alelnöki, majd elnökségi tisztséget látott el. Ezúton gra-
tulálunk és további sikeres munkát, jó egészséget kívánunk Neki!
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T U D O M Á N Y

Petrolkoksz tüzelőanyagú fűtőerőmű a DUFI-ban
Garami Attila  

attilagarami88@gmail.com 

A cikk a Dunai Finomító (DUFI) késleltetett kokszolási technológi-
ája során keletkező (külföldön értékesített) 300 kt/év mennyiségű 
petrolkoksz helyben létesítendő fűtőerőműben való eltüzelésének 
lehetőségét vizsgálja.  A kőolaj-feldolgozási maradék ismertetését 
követően a javasolt fűtőerőmű beruházásának műszaki, gazdasá-
gi és CO2 kibocsájtási elemzései igen kedvező ~40%-os költség-
megtakarítást és 6 év 8 hónapos megtérülési időt eredményeznek, 
tehát mindenképpen versenyképes vizsgálandó alternatíva.

*
The article investigates the possible utilization of the exported 
300 kilotons/year petcoke byproduct of delayed coking process 
at the Danube Refinery as a fuel for the thermal power plant that 
is to be established on the spot. After presenting the properties 
of petroleum residue, the technical, financial and CO2 emission 
analysis of the proposed thermal power plant results in a very 
favourable ~40 percent of cost saving and a 6 years and 8 months 
payback period, giving a definitely competitive alternative that 
deserves further investigation. 

* * *

Petrolkoksz
A hazai kőolaj feldolgozás termékösszetétele egészen 2001-ig viszony-
lag stabil volt. Ezután a benzin, a gázolaj és a fűtőolaj termelési ará-
nyok megváltoztak. A nagy kéntartalmú nehéz fűtőtolaj gyártását 2001 
során a MOL Nyrt. a cseppfolyós olajtermékek kéntartalmára vonatko-
zó jogszabályi változások miatt beszüntette. Ezért még ez évben egy új 
maradék feldolgozó projektet valósított meg, melynek eredményeként 
a DUFI-ban három új üzem létesítése valósult meg. Ezen technológiák 
közül az úgynevezett Késleltetett Kokszolóban keletkezik mellékter-
mékként a nagy fűtőértékű petrolkoksz [1].

A kokszoló termikus krakkolási eljárást alkalmaz. A desztillációs olaj-
maradékok (pakura, gudron) karbonban dús komponensei hidrogénben 
elszegényedve szilárd koksszá alakulnak, miközben értékes könnyebb 
termékek képződnek (gázok, benzin, gázolaj). Az elnevezésben talál-
ható „késleltetett” szó onnan ered, hogy a kokszképződést késleltetik 
addig, amíg az alapanyag el nem éri a nagy térfogatú kokszkamrát, ahol 
a kokszképződés folyamata 1-5 bar nyomáson és 480-520 °C hőmér-
sékleten megy végbe [2].

A keletkező koksz tulajdonságai nagyban függnek a bemenő alap-
anyag összetételétől és az üzemi paraméterektől. Ezen befolyásoló 
tényezők alapján három különböző szerkezetű petrolkokszot különböz-
tetünk meg: sörét (1. ábra), szivacsos (2. ábra), vagy tűkoksz (3. ábra), 

amelyeknek különböző felhasználási módjai ismertek. Legelterjedtebb 
tüzelőanyagként (green coke) való felhasználása főképp fluidágyas ka-
zánú és szénelgázosító hőerőművekben, valamint cementgyárakban, 
ahol korszerű porleválasztók biztosítják a nehézfém emissziókra vonat-
kozó levegőtisztasági előírásokat. Ezen felül a kalcinált petrolkokszot 
(calcined coke) az alumíniumgyártásnál anódként, valamint szénszer-
kezetű anyagok, grafit elektródák és kefék gyártása során elektromos 
berendezésekhez alkalmazzák [2].

A green coke alacsonyabb nedvességtartalommal, hamutartalom-
mal és illékonysággal rendelkezik az energetikai szenekkel szemben 
(1. táblázat). E kedvező tulajdonságoknak köszönhetően a 30 MJ/kg 
fűtőértéket meghaladó petrolkoksz versenyképes a legértékesebb fe-
kete kőszénnel, az antracittal is.

Az American Petroleum Institute Petroleum HPV Testing szervezet 
2000-ben több hatásvizsgálatot folytatott a petrolkoksszal, amelyek ki-
terjedtek az élő szervezet fejlődési és genetikai károsodásaira. Egyik 
esetben sem találtak az élő szervezetre veszélyt jelentő hatást [6].

Fluidágyas tüzelés
A DUFI-ban a keletkező petrolkoksz tüzelőanyagként való felhasználá-
sa kézenfekvő megoldás, amely képes lehet fedezni a finomító hő- és 
villamosenergia-felhasználását, csökkentve ezzel energiaköltségeit.

Az állandó technológiai gőz és a nagy villamosenergia-felhasználás 
miatt kapcsolt elvételes-kondenzációs gőzerőmű létesítése javasolt. Az 
elvételes-kondenzáció jellegzetes megoldása a rugalmas üzemvitelű 
fűtő gőzerőműveknek, hiszen az igényelt hő és villamos teljesítmény 
egymástól függetlenül változhat [7] [8]. 

A petrolkoksz tüzeléstechnikai hasznosítására a leghatékonyabb 
módszer a fluidágyas tüzelés (FBC), amellyel betarthatók az SOx és 
NOx kibocsájtási határértékek. A petrolkoksz mellett más tüzelőanyag 
is alkalmazható, többek között finomítói melléktermékek, erdészeti és 
mezőgazdasági maradék, valamint kommunális hulladék [9].  

Az FBC tüzelés növekvő alkalmazást mutat Kelet és Közép Eu-
rópában. A petrolkoksz tüzelőanyagú gőzerőművek létesítésében több 

1. ábra. Sörétkoksz 2. ábra. Szivacsos koksz 3. ábra. Tűkoksz

Hamu tartalom [%(m/m)] 0,1-1,0 Hidrogén tartalom [%(m/m)] 3-5,04

Szén tartalom [%(m/m)] 80-95 Kéntartalom [%(m/m)] 1,29-6

Illóanyag tartalom [%(m/m)] 5-15 Nitrogéntartalom [%(m/m)] 0,1-2

Nedvesség tartalom [%(m/m)] 0,5-10 Összes fémtartalom [mg/kg] 1500

1. táblázat. Petrolkoksz összetétele [3] [4] [5]
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mint 60%-os részesedéssel a Foster Wheeler (FW) vállalat tölt be 
piacvezető szerepet. 1984 óta több mint 45 projektet valósított meg 
nagyrészt az Egyesült Államokban és Kínában, ami összesen több mint  
4,9 GWe villamos teljesítményű kapacitást jelent [10].

A petrolkoksz magas nehézfémtartalma szintetikus szövetanyagú 
zsákos szűrőkkel eltávolítható, amely más toxikus anyagok visszatartá-
sa mellett legalább 98%-os porleválasztást képes biztosítani [11].

A DUFI technológiai gőzfelhasználása
Az elemzések a MOL Nyrt. által rendelkezésre bocsájtott 2012-es évi 
adatok alapján történtek. Jelenleg a DUFI gőzigénye belső és külső 
forrásokból biztosított. Belső források alatt a hőhasznosítókban ter-
melt gőz értendő, amely a folyamatokban keletkezett termékhőt, illetve 
füstgázhőt hasznosítja. Ezek az összes gőzigény 60-70%-át teszik ki, 
ezért csak a többlet igény fedezése történik külső forrásból.

A külső gőzigényét alapvetően a DUFI kazántelepe biztosítja 
(431 kt/év), az ezen felül jelentkező gőzigényeket a Dunamenti Erő-
mű elégíti ki (314 kt/év) jellemzően téli időszakban. A kazántelep öt 
50t/h-s kapacitású fűtőolaj tüzelésű gőzkazánt foglal magába, ame-
lyekből 3 gáztüzelésű égővel is el van látva. Az éves tüzelőanyag 
igényt 44%-ban földgáz, és 56%-ban fűtőolaj elégíti ki.

Elvételes-kondenzációs fűtőerőmű
Fentebb tett megállapítások alapján egy fluidágyas tüzelésű, elvételes-
kondenzációs gőzerőmű létesítésének vizsgálatára került sor.

A fűtőerőmű jellemzőit Cycle-Tempo hőséma-számító program 
számolta egy hasonló fűtőerőmű hősémája [12], és egy kereske-
delmi elvételes-kondenzációs gőzturbina (Siemens SST 600) [13] 
adatai felhasználásával (4. ábra). Az egység tervezett üzemideje 
8000 óra/év, amely során 300 kt 30MJ/kg fűtőértékű petrolkokszot 
tüzel el. A hőséma számítási eredményeit a 2. táblázat foglalja össze 
[14] [15]. 

Az erőmű névleges gőzkiadása a teljes külső gőzigény tartamdiag-
ramja alapján került meghatározásra. Az erőmű gazdaságos és optimá-
lis üzemviteléhez állandó elvétel és nagy évi kihasználtság szükséges. 
A magas gázár és a viszonylag olcsóbb petrolkoksz miatt érdemes a 
Dunamenti Erőműtől való vásárlást megszüntetni, és az erőmű elvételét 
jobban kihasználni a kazántelep kihasználtságának rovására.

Ezen megfontolások alapján a Finomító technológiai gőzigényének 
kielégítésére az elvételes-kondenzációs gőzerőmű változó (névlege-
sen 90 t/h) gőzkiadása és 4 db fűtőolaj tüzelésű gőzkazán kooperációja 
(5. ábra) elégséges, így kiváltható a Finomító földgázfelhasználása, a 
Dunamenti Erőmű és az 5. gőzkazán.

A finomító évente 586 GWh-t villamos energiát vásárol 24,57 Ft/kWh 
áron. Ezzel szemben a tervezett erőmű évente a hőkiadás mellett 
887 GWh villamos energiát állít elő, amely fedezi a finomító felhasz-
nálását a karbantartási időszak kivételével, amikor 58 GWh vásárlá-
sa szükség. Az igényeken felül megtermelt 359 GWh pedig értékesít-
hető a villamosenergia-piacon.

A hő- és villamos energia költsége
Az erőmű termelési költségének meghatározása a teljes életciklus költ-
ségének (levelized cost of electricity, LCOE) módszerével történt [16].

4. ábra. Elvételes-kondenzációs gőzerőmű hősémája
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Jellemző Tiszta kondenzációs 
gőzerőmű

Elvételes-konden-
zációs gőzerőmű

Tüzelőhő-teljesítmény 312,5 MW

Frissgőz hőmérséklete 565 °C

Frissgőz nyomása 165 bar (egyszeres újrahevítés)

Villamos tengelyteljesítmény 127,5 MW 127,5-106,1 MW

Technológiai gőzelvétel ‒ 0-90 t/h 
(13 bar, 280 °C)

Villamosenergia termelés/ 
hőkiadás hatásfoka 40,13% 33,61%/23,97%

2. táblázat. A hőséma jellemzői
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Az erőmű létesítésének elemzése a 2013-as árszinten és a 3. táb-
lázatban feltételezett gazdasági környezettel történt. A 127 MWe (gőzel-
vétel nélküli) villamos teljesítményű, 87 milliárd Ft beruházási költségű 
erőmű villamos energia költségfedezeti ára 21,4 Ft/kWhe-nak adódott 
70,6 €/tonna petrolkoksz átlagárral kalkulálva (petrolkoksz költség nél-
kül: 14,2 Ft/kWhe), ami a kiadott technológiai gőz költségét is fedezi 
(külön hőköltség esetén 13,7 Ft/kWhe-ra csökken).

A tervezett fűtőerőmű villamosenergia-egységköltségét összeha-
sonlítva a létesítendő szénerőmű, atomerőmű és kombinált ciklusú erő-
mű villamos energia egységköltségével azonos feltételezett gazdasági 
környezetben, megállapítható, hogy a legjobb villamosenergia-egység-
költséggel a petrolkoksz tüzelésű fűtőerőmű rendelkezik, tehát verseny-
képes változat (4. táblázat) [17].

Az fűtőerőmű létesítésével a DUFI elérhető éves költségmeg-
takarítását az 5. táblázat tartalmazza. A jelenlegi éves üzemköltség  
16,96 milliárd Ft, ami a fűtőerőművel 10,15 milliárd Ft-ra redukálódik, 
tehát magas ~40%-os költségmegtakarítást eredményez. A beruházás 
számított megtérülési ideje 6 év 8 hónap.

Az éves üzemköltséget meghatározó petrolkoksz árát előre ne-
hezen megjósolható tőzsdei árak határozzák meg, a vizsgált 5 éves 
időszakban is a már említett 70,6 €/tonna átlagár ±24% szórást mutat.  

A beruházási költség szintén megváltoztathatja az elérhető megtaka-
rítást. Emellett a szakemberek a CO2 kibocsájtás fajlagos költségének 
növekedését is prognosztizálják. A villamos energia 24,6 Ft/kWh vételi 
és 17,2 Ft/kWh értékesítési ára jelen pillanatban stabilnak mondható, 
de ez hosszú távon nem fenntartható. Az európai és egyben a magyar 
erőműpark is magas átlagos életkorral rendelkezik, a beruházási költ-
ségük az évek során már leíródott, ennek következtében alacsony áron 
tudnak villamos energiát szolgáltatni rosszabb hatásfok és jelentős CO2 
kibocsájtás mellett. Ezen elavult erőművek leállítását, vagy korszerű-
sítését, illetve újak létesítését követően villamosenergia-árnövekedés 
valószínűsíthető a jövőben.

Ezek alapján a költségmegtakarítás és a megtérülési idő az 
említett négy tényező változásának függvényében vizsgálandó 
(6. táblázat). Megállapítható, hogy ezen tényezők közül a villamos 
energia árának változása a legmeghatározóbb. 30%-os villamosenergia- 
árnövekedés esetén az elérhető költségmegtakarítás 59%-ra nő és a 
megtérülési idő 4 év 8 hónapra csökken.
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kazán* - kazán működés a tervezett erőmű karbantartási időszakában

Petrolkoksz ár [Ft/GJ] 705 Létesítési idő [év] 3

Tüzelőhő [PJ/év] 9 Értékcsökkenés időtartama [év] 20

Termelt villamos energia [GWh/év] 887 Műszaki élettartam [év] 40

Gőzkiadás tüzelőhője [PJ/év] 1,96 CO2 kibocsátás [t/MWhe] 1

Évi csúcskihasználási óraszám [h/év] 8000 CO2-kibocsátás ára [Ft/t] 3000

Fajlagos beruházási költség (a) 
[$/kWe] 3250 Hitel kamatláb [%] 3

3. táblázat. Kiindulási adatok

4. táblázat. Villamosenergia költségfedezeti ára erőmű típusonként

5. ábra. Tervezett erőmű hőkiadása és a kazántelep tervezett 
üzemvitele

Egységköltségek Szén Atom G/G* Petrolkoksz

Állandó rész 16,92 20,69 5,51 10,16

Változó rész 7,20 3,09 23,68 12,33

Teljes 24,12 23,77 29,20 22,50 (14,80**)

* G/G - Kombinált ciklusú erőmű
** A villamos energia és a hő költségének megosztása esetén
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Felhasznált villamos 
energia* 7,54

Vásárolt villamos 
energia 14,39 Értékesített villamos 

energia -1,05

Kazántelep által 
termelt gőz 5,34 Vásárolt villamos 

energia 1,41

Erőműtől vásárolt gőz 3,58 Kazántelep által 
termelt gőz 2,24

Éves összköltség 16,97 Éves összköltség 10,15

*Termelt gőz költsége az előállított villamosenergia költségében jelenik meg.

5. táblázat. A DUFI éves költségei és nyereségei

∆ = ±10% ppetrolkoksz a pco2 pvill,vásárolt&pvill,értékesített

Megtakarítás változása [MFt] 636 639 267 1917

6. táblázat. Éves megtakarítás érzékenységi vizsgálata [18]
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Napjainkban a műszaki berendezések, létesítmények tervezésében, 
üzemeltetésében, ellenőrzésében egyre jelentősebb szerepet kapnak 
a szimulációs programok. Elterjedésük oka és célja a modellezett be-
rendezés viselkedésének pontosabb leírása, melynek közvetett elő-
nyei végső soron a költségek (beruházási, üzemviteli) csökkenésében 
mutatkoznak meg. Erőművek rendszerszintű tervezéséhez, üzemvite-
léhez e szimulációs programok egy speciális része nyújt segítséget. 
A cikkem célja, hogy rövid bemutató jellegű áttekintést adjak a nu-
merikus hősémaszámítás alkalmazásának lehetőségeiről, előnyeiről, 
a BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszéken ebben a témában 
történő oktatómunkáról, végül egy saját kutatómunka keretein belül 
készült szimulációs vizsgálat eredményeit ismertetem.

*
Recently simulation programs have been playing more and more sig-
nificant role in designing, operating and maintaining of technological 
equipment and facilities. These programs are getting more accurate 
in predicting the behaviour of the modelled equipment which means 
an indirect advantage in reducing the investment and operation costs. 
Actually this is the reason and purpose why they have spread so wide-
ly for now. A special smaller group of these programs is applicable for 
planning and operating power plants as a system. In recent artical 
firstly, I give a brief introductory overview about the advantages and 
possibilities of using numerical heat balance calculations. Secondly, 
I introduce the teaching activity of this topic at BME Department of 
Energy Engineering. Thirdly, I present the results of a combined cycle 
power plant simulation based on an earlier research of mine. 

* * *

Általánosan a hősémaszámító programokról
A hőséma-számító programok az energetikai rendszerek időben állandó-
sult állapotainak vizsgálatát teszik lehetővé. Az egyes üzemállapotok közti 
tranziens folyamatok dinamikájával és azok hatásaival nem foglalkozik. Az 
energetikai rendszerek jellemzően nagyszámú – egymással meghatározott 
kapcsolatban álló – berendezésből épülnek fel. Minden egyes berendezésre 
és esetleges csomópontra (keveredési pontra) felírható az termodinamika 
I. főtételének stacioner, folytonosan átáramlott nyitott rendszerre vonatkozó 
alakja, melyet egyszerűen nevezhetünk entalpiaáram-mérlegnek, valamint 
a tömegáram-mérleg. Ezeket az egyenleteket egészítik ki a munkaközegek 
állapotegyenletei és a berendezések mérnöki modelljei. Ismert kiindulási 
adatok (kezdeti feltételek) alapján az így kapott nemlineáris algebrai egyen-
letrendszer megoldása jelenti a numerikus hősémaszámítást. Ezt az akár 
több száz egyenletből álló egyenletrendszert a numerikus hősémaszámító 
programok döntően iteratív módon oldják meg. Amennyiben az inicializá-
láskor felvett vagy a korábbi iterációs kör során számolt érték és az iteráci-
ós kör végén kapott eredmény közötti különbség (maradék vagy reziduum) 
minden egyes iterációs kör során csökken, úgy a program tart (konvergál) 
egy megoldáshoz. Ha a reziduumok értéke az iterációs körök számának 
növekedése mellett nem csökken, úgy a számítás nem konvergens (növek-
vő reziduumérték mellett divergens). A legtöbb hősémaszámító program 
grafikus, felhasználóbarát kezelői felülettel rendelkezik, így egyszerűbbé 
téve a rendszer sematikus kapcsolásának összeállítását. Számos kereske-
delmi forgalomban lévő szoftver mindegyikének megvan a maga erőssége 
és gyengéje, melyik milyen rendszerek modellezésében és szimulációjában 
fejlettebb, illetve jobban, nagyobb pontossággal alkalmazható. Általánosan a 
következők feladatok megoldására kínálnak ezek a szoftverek lehetőséget:

● hőséma felépítése, tervezése („design mód”);
● validálási feladatok teljes rendszerekre, berendezésekre,

● üzemben lévő, kész rendszerek megszokottól eltérő üzemállapota-
inak vizsgálata („off-design” mód),

● kész rendszer egyes elemeinek/berendezéseinek cseréje, vagy át-
alakításának hatásainak feltárása (retrofit).

Oktatás a Műegyetemen
A BME Energetikai Gépek és Rendszer Tanszék által gondozott ener-
getikai mérnök képzés során a hallgatóknak lehetőségük van megis-
merkedni a numerikus hőséma-számítás alapjaival. Az alapképzésen 
(BSc) hőenergetika specializációt választott hallgatók esetében ez köte-
lező jelleggel történik Hőkörfolyamatok modellezése című tárgy keretein 
belül. Az elméleti oktatás utána a hallgatók a delfti Műszaki Egyetemen 
(TuDelft) által fejlesztett Cycle Tempo munkakörnyezetben dolgozhatnak. 
A Cycle Tempo más szoftverekkel szembeni előnye (pl.: Gate Cycle vagy 
Thermoflex), hogy sokkal szélesebb problémakörre alkalmazható. Az adat-
bázisában (FluidProp) található nagyszámú munka- és hűtőközeg miatt 
nem csak a klasszikus gőzkörfolyamat vagy kombinált ciklusú egységek, 
de akár hűtőkörfolyamatok, tüzelőanyag-cellák vagy a manapság egyre in-
kább felkapottabb szerves RANKINE-körfolyamat (ORC) és KALINA-ciklus 
modellezésére is alkalmas, amire a MSc képzésben a Hőerőgépek model-
lezése c. tárgy kereteiben kerül sor. A tanszéki licensz lehetőséget biztosít 
a hallgatóknak, hogy tanulmányaik befejezéséig használják a szoftvert, így 
nem csak a tanóra keretein belül hozzáférhető, ami miatt közkedvelt szak-
dolgozat és diplomaterv témák alapjául szolgál a hősémaszámítás és rend-
szerint az erre épülő gazdasági/megtérülési számítások. Amennyiben a fel-
adat a klasszikus gőzerőművekre vagy kombinált ciklusú erőművekre esik, 
a hallgatók választhatják a General Electrics által fejlesztett Gate Cycle 
szoftvert is, ugyanis ezeken a területeken ipari alkalmazásban is ez egy 
vezető szoftver. A tanszéknek csekély számú licensze van a Gate Cycle 
programra, ezért külön erre a szoftverre épülő kurzus nem indul. A szoft-
ver megismerését egy részletes, a tanszék egyik munkatársa által készített 
oktatási jegyzet [3] segíti, lehetőséget adva a hallgatóknak, hogy e prog-
rammal támogatva készítsék el szakdolgozatukat vagy diplomatervüket.  
A következőkben egy kutatómunka kereteiben készült hősémaszámításon 
alapuló alkalmazási lehetőséget mutatok be.

A vizsgált kombinált ciklusú erőmű bemutatása
Célom, hogy bemutassam egy kitalált (fiktív), de valósághű műszaki jellem-
zőkkel működő kombinált ciklusú erőmű költségoptimális hűtővízellátását 
különböző környezeti és terhelési peremfeltételek mellett. A hangsúly nem 
a kapott számeredményeken van, hanem meghatározás gondolatmene-
tén, módszerén. A módszer valós erőműre történő alkalmazásához pon-
tos erőművi, környezeti és gazdasági adatokra van szükség. A megfelelő 
műszaki és gazdasági modell együttesen képes a technológiai korlátok és 
gazdasági feltételek között az optimális üzemeltetési jellemzők meghatáro-
zására, bizonyos tényezőkre végzett érzékenységvizsgálatra. Megjegye-
zendő, hogy jogi és környezetvédelmi szabályozások esetleg kizárhatják, 
vagy módosíthatják a kapott optimumokat.

A vizsgálatokat egy mai korszerű technológiai paraméterekkel ren-
delkező fiktív kombinált ciklusú gáz/gőz erőművön végeztem el. Az erő-
mű sematikus kapcsolási rajzát és névleges üzemállapotban a fontosabb 
paramétereit az 1. ábrán láthatjuk. A következőkben röviden ismertetem a 
legfontosabb műszaki paramétereket.

Ahogyan a hősémából is kiderül, ez egy mai csúcstechnológiával 
épített három-nyomású gőzfejlesztést megvalósító kondenzációs erőmű.  
A nyomásszintek rendre 124 bar, 31,5 bar és 4,5 bar. Az erőmű névleges 
nettó teljesítménye 420 MWe, melyet kb. 59,2% a tüzelőanyag (földgáz) 
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alsó fűtőértékre vonatkoztatott hatásfok mellett ér el az erőmű. A teljesít-
mény megoszlása a gőz- és gázciklus között 1/2, tehát 140 és 280 MWe.

A névleges környezeti körülmények alatt 10 °C-os, 1,0132 bar és 60% 
relatív pára-tartalmú környezeti levegőt és 10 °C-os hűtővíz-hőmérsékle-
tet értünk. Fontos megemlíteni, hogy az erőművet egy Dunához hasonló 
egész évben bő vízhozamú folyó hűti és a kivehető vízmennyiséget környe-
zetvédelmi, hajózhatósági, stb. okok miatt nem kell korlátozni.

A technológiai jellemzők mellett fontos a gazdasági körülmények fel-
vázolása is. Jelenünkben a gáztüzelésű egységek a magas gázárak és 
alacsony villamosenergia-árak miatt csak gazdaságtalanul üzemeltethetők, 
legalábbis Magyarországot tekintve. A gazdasági vizsgálatunk egyik felé-
nek elvégzése csak úgy adhat értelmes eredményt, ha optimista gazdasági 
körülményeket feltételezünk az erőművünknek. Ebből kifolyólag az alábbi 
feltételezésekkel élünk:

● eltekintünk az import villamos energia árleszorító hatásától és a vil-
lamos energia értékesítési árát 70 €/MWh-nak vesszük fel (jelenleg 
kb. 35 €/MWh [HUPX]),

● az erőmű a villamosenergia-rendszerben alaperőműként magas ki-
használási óraszámban üzemel.

● az erőmű éves üzemeltetési költségei alatt a tüzelőhő-, 
vízkészletjárulék-  és hű-tővíz szivattyúzási energiaköltséget értjük 
a továbbiakban, és nem foglalkozunk az egyéb állandó és változó 
költségekkel, mivel annak a költségoptimálási vizsgálatra nincsen 
jelentős, vagy egyáltalán semmilyen hatása.

Gazdasági modell bemutatása
A műszaki modell mellé szükség van egy gazdasági modellre, hiszen a 
hűtővízellátás műszaki-gazdasági optimálásáról szól a dolgozat. Az erőmű 
részletes technológiai modelljének bemutatása megkövetelné az Olvasó 
legalább alapszintű jártasságát a numerikus hősémaszámításban, valamint 
konkrétan az alkalmazott szoftver sajátosságainak ismeretét, ezért (és ter-
jedelmi okok miatt sem) térek ki erre.

A gazdasági modell alatt valójában a szimulációs eredményekből adó-
dó műszaki jellemzők költséggé és negatív költséggé (bevétellé) történő 
átalakítását értjük. Ez elsősorban néhány szükséges fajlagos költség becs-
lését, felvételét jelenti, valamint az átalakításra szolgáló összefüggések 
tisztázását.

Az optimálás lényege az adott környezeti és üzemeltetési feltételek 
között a legkisebb költséget eredményező hűtővízmennyiség kiemelése. 
Az üzemállapotok költségminimumának megtalálása után egy fiktív me-
netrend alapján összehasonlítjuk az éves költségeket egy állandó hűtővíz-
felmelegedés (továbbiakban Δthv) szerint működő esetre és egy optimált 
szivattyúszabályozás szerint működő esetre. A fő költségtényezőket a kö-
vetkezőkben részletezem. A felvett adatok 2014. május időszakban jellem-
ző értékek.

Tüzelőhőköltség
A tüzelőanyag (földgáz) egységárát (kü) 20 €/MWhth-nak vettem fel, míg 
a villamos energia értékesítési árát (ke) 70 €/MWhe-nak. A valutaátváltás 
értékét vizsgálatok során 300 Ft/EUR-nak vettem. Az erőmű éves szin-
ten felhasznált tüzelőhője az egyes üzemállapotokra jellemző bevezetett 
hőteljesítménytől és az üzemállapotban eltöltött időtartamtól függ:

 
Az erőműbe bevezetett tüzelőhő alapján számolható az éves tüzelőhő költ-
ség:

 
A tüzelési veszteségektől és a gázturbina berendezés hőveszteségeitől a 
vizsgálatok során eltekintettünk, értékük nem függ erőteljesen a terheléstől.

Vízkészletjárulék költsége
A folyóból kiemelt és felmelegített hűtővízért díjat kell fizetnie az erőműnek, 
melynek egységára 2 Ft/m3. Az éves szinten felhasznált hűtővíz mennyisé-
ge függ az adott üzemállapottól és az abban eltöltött időtartamtól, valamint 
a hűtővíz hőmérsékletétől:

 
ahol a hűtővíz sűrűsége annak nyomásától és hőmérsékletétől függ.  
A nyomás az év egészében a környezeti nyomás, tehát állandó, és ha jó 
közelítéssel a folyadékot összenyomhatatlannak tekintjük, akkor nyomástól 
függetleníthetjük. A hűtővíz hőmérséklete az év során változik, ezért min-
dig az aktuális hőmérséklet szerint korrigálhatjuk. A vízkészletjárulék éves 
költsége:
 

A hűtővíz-szivattyú energiaköltsége
A szivattyú által szállított vízmennyiség hatással van annak energiaigényé-
re. A szivattyú éves szintű energiaigénye a pillanatnyi üzemállapottól (kivett 
vízáramtól) és az abban eltöltött időtartamtól függ:

A szivattyú éves energiaköltsége:

Felmerül a kérdés, hogy a szivattyú energiaköltségénél is következetes-e 
a villamos energia értékesítési árával számolni. A szivattyút hajtó villany-
motor energiaszükségletét erőművön belül fedezik, többek között azért is, 
mert nagyfeszültségű villanymotorról beszélünk (akár 11 kV). Tehát ész-
szerű lehet ezt egy belső kisebb egységáron beleszámítani a költségekbe. 
Viszont ha úgy fogjuk fel, hogy ez a megtermelt, de nem értékesített ener-
gia veszteséget jelent az erőműnek, akkor jogos lehet az értékesítési árral 
számolni. Mindkét változatban van ráció, az ismertetett eredményekben az 
értékesítési áron vettem figyelembe.

Az éves összköltség értelemszerűen az egyes költségtényezők ösz-
szege:

1. ábra. A vizsgált kombinált ciklusú erőmű
LP: kisnyomás, IP: középnyomás, HP: nagynyomás

ECO: vízhevítő, EVAP: elgőzölögtető, SH: túlhevítő, RH: újrahevítő
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Ezután a kérdés, hogy ennek a költségfüggvénynek van-e, és ha igen, ak-
kor milyen Δthv értéknél van optimuma.

Eredmények
A kombinált ciklusú erőmű modelljének felépítését és a szimulációs vizs-
gálatokat Gate Cycle programban végeztem el, mivel hagyományos gőz 
munkaközegű erőművek és kombinált ciklusú blokkok esetében a szimu-
lációhoz megadható bemenő paraméterek száma e programnál jóval több, 
melynek köszönhetően nagyobb pontosságú eredményeket szolgáltat.  
A Gate Cycle-nek egy további előnye, hogy képes parametrikus vizsgá-
latok elvégzésére, vagyis egy, vagy akár több bemenő adat változtatását 
a határok és lépésköz megadása után a program automatikusan megte-
szi és minden egyes bemenő értékkel lefuttatja a szimulációt. Ennek főleg 
kényelmi előnyei vannak a felhasználó számára. További nagy erőssége 
a programnak, hogy a CycleLink nevű beépített kiegészítőjének segítsé-
gével képes gyakorlatilag bármely szimulációs végeredményt azonnal 
Microsoft Excel munkafájlba exportálni, amit aztán a felhasználó a ké-
sőbbi számításaihoz, vagy diagramjainak készítéséhez felhasználhat.

Az erőmű karakterisztikája
A 2. ábra a kombinált ciklusú erőmű karakterisztikáját szemlélteti, azaz, 
hogy hogyan változik az erőmű bruttó teljesítménye a hűtővíz-hőmérsék-
let függvényében. A görbék paraméterei a különböző Δthv értékeket esetét 
mutatják. Láthatjuk, hogy a növekvő hűtővíz-hőmérséklet teljesítménycsök-
kenéshez vezet a kondenzációs hőmérséklet szükségszerű növekedése 
miatt. A Δthv növekedése szintén növeli a kondenzátor telítési hőmérsékle-
tét, végső soron a nyomását.

 
Költségoptimális hűtővíz-felmelegedés
Az üzemeltetési költségek minimalizását az erőmű adott menetrend sze-
rinti (MW) és hűtővíz-hőmérséklet (°C) melletti működése alatt értjük.  
A változtatható „input” értékünk a Δthv, ami közvetve a hűtővízszivaty-
tyú fordulatszám-szabályozásával elért hűtővízáram változtatást jelenti.  
A következőkben bemutatott diagramokon azért a Δthv szerepel az absz-
cissza tengelyen a hűtővízáram helyett, mivel a szivattyú a hőmérséklet 
növekedés alapján szabályozza a szállítandó vízáramot, ugyanis ellenkező 
esetben nem kapna visszajelzést a beavatkozásról.

A 3. ábra névleges terhelés és hűtővíz-hőmérséklet esetén szemlélteti 
az éves üzemeltetési költségek alakulását változó Δthv érték függvényé-
ben. (A költségek éves 7500 h üzemidőre lettek számítva.) Az ábrán szem-
betűnő, hogy a költségfüggvénynek létezik minimum értéke. Névleges,  
10 °C-os hűtővíz-hőmérséklet esetén ez kb. 15 °C Δthv érték mellett adó-
dik. A vizsgálatot más hűtővíz-hőmérsékleti értékekre is elvégeztük (para-
metrikus vizsgálat), és az így kapott eredményeket egy görbesereggel a  
4. ábrán szemléltetjük. Láthatjuk, hogy a költségoptimális pontok a hűtővíz 

növekedésével az egyre kisebb Δthv értékek felé tolódnak el. A fiktív erőmű 
névleges üzemállapotában Δthv értéke kb. 6,35 °C (állandó Δthv). Az optimá-
lis pontok ezt az értéket még rendkívül magas (24 °C) hűtővíz-hőmérséklet 
esetén sem közelítik meg.

Az egyes költségösszetevők alakulását külön-külön ábrázolva magyaráza-
tot kaphatunk a költségfüggvény alakját illetően. Ezeket a diagramokat a 
névleges hűtővíz-hőmérséklet esetére az 5–7. ábrákon láthatjuk. Kijelent-
hetjük, hogy a költségtényezők közül egyedül a tüzelőhőnek van optimu-

 
szhvü KKKK ++=Σ

2. ábra. A kombinált ciklusú erőmű (CCGT) karakterisztikája

3. ábra. Az éves üzemeltetési költségek alakulása Δthv függvényében 
Terhelés: 420 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: 10 °C; τ = 7500 h/év

5. ábra. Az éves tüzelőhőköltség alakulása Δthv függvényében 
Terhelés: 420 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: 10 °C; τ = 7500 h/év

4. ábra. Az éves üzemeltetési költségek alakulása Δthv függvényében 
Terhelés: 420 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: a különböző görbék; τ = 7500 h/év
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ma, ez az optimum azonban nem esik egybe költségfüggvény optimumával  
(15 °C). Ebből következik, hogy a másik két hiperbolikus jelleggel csökke-
nő költségtényező tolja a nagyobb Δthv értékek irányába a költségfüggvény 
optimumát.

Az erőmű nem csak névleges terhelésen üzemel, ezért meg kell vizsgálni 
az optimum kérdését részterheléses állapotokban is. A 8. ábra a költség-
függvényeket ábrázolja a Δthv függvényében 336 MW-os (80%) részterhe-
lésen. Az y-tengelyen feltüntetett tényleges számértékeknek továbbra sincs 

jelentősége. Értékük 7500 h/év kihasználási óraszám mellett érvényesek 
(az évben az erőmű 7500 órát üzemelt végig 80%-os terhelésen). A görbék 
trendje hasonló a névleges terhelésen látottakhoz. Ha jobban megnézzük 
az egyes hűtővíz-hőmérsékletekhez tartozó Δthv optimumok helyét, láthat-
juk, hogy enyhén balra a kisebb Δthv értékek irányába tolódnak el. Ennek 
oka a tüzelőhőköltség optimumának az eltolódása a kisebb Δthv értékek 
irányába (9. ábra).

Összefoglalás
A cikkben röviden, lényegre törően ismertettem egy fiktív 420 MW név-
leges teljesítményű kombinált ciklusú gáztüzelésű erőmű hűtővízellátásá-
nak költségoptimális megvalósítását. Egyszerűbben megfogalmazva, azt 
vizsgáltam, hogy a hűtővízszivattyú adott erőművi terhelés, környezeti és 
gazdasági feltételek mellett, mekkora hűtővízáramot szállítson a konden-
zátorba, hogy az üzemeltetési költségek a lehető legalacsonyabbak legye-
nek. A kutatómunka keretein belül a szimuláció alapján más vizsgálatokat is 
elvégeztem, és ott a cikkben ismertetetteket is részletesebben tárgyaltam. 
A probléma megoldásához szükség volt egy műszaki eszközre, modellre, 
mely a vizsgálat tárgyát képezi. Ezt az erőműmodellt olyan módon kellett 
megtervezni és felépíteni, hogy az megváltozott üzemállapotok esetében 
is valósághűen működjön. A modell elkészítését és a szimulációs vizsgá-
latokat a Gate Cycle nevű numerikus hősémaszámító szoftverrel végez-
tem el. A szoftver nagyon rugalmasan képes együttműködni a Microsoft 
Excel programmal, mely jelentősen megkönnyítette a munkámat. Felál-
lítottam egy gazdasági modellt, egy költségfüggvényt, mely a lényeges 
üze-meltetési költségösszetevőket veszi figyelembe, ezek név szerint a 
tüzelőhő-, vízkészletjárulék költsége és a hűtővízszivattyú energiaköltsé-
ge. A költségfüggvényt néhány gazdasági adaton kívül műszaki jellemzők 
írják le, melyeket a Gate Cycle szoftver képes számítani. A lefuttatott vizs-
gálatok azt mutatják, hogy költségfüggvénynek van optimuma a hűtővíz 
hőmérsékletnövekedésének (Δthv) függvényében. Adott terhelésen egyre 
növekvő hűtővíz-hőmérséklettel ez az optimum az egyre kisebb Δthv ér-
tékek irányába tolódik el. A terhelés csökkenésével szintén a kisebb Δthv 
értékek irányába tolódik az optimum. Ebből következik, hogy minden egyes 
erőművi üzemállapothoz (terhelés, vízhőmérséklet) tartozik egy az üzemel-
tetési költségeket minimalizáló Δthv érték. Amennyiben a hűtővíz-szivaty-
tyú üzemállapottól függően szabályozná a Δthv, értéket, az erőmű minden 
bizonnyal kisebb költségek mellett termelné a villamos energiát, azonban 
figyelembe véve további technológiai, környezetvédelmi és jogi korlátokat 
ez nem feltétlenül alkalmazható széles körben a jelenlegi erőműparkban.

Felhasznált források
[1] FEJÉRDY GYŐZŐ: GateCycle használata az erőmű tervezésében és szimulá-

ció, GE Energy, Budapest, 2009.
[2] GE Power & Water Gate CycleTM: www.gatecycle.com (2015.05.06.)
[3] GRONIEWSKY AXEL: Gate Cycle hősémaszámító program alapjai. Elektroni-

kus jegyzet, Budapest, 2011

6. ábra. Az éves vízkészletjárulék költség alakulása Δthv függvényében 
Terhelés: 420 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: 10 °C; τ = 7500 h/év

7. ábra. A hűtővízszivattyú éves energiaköltség alakulása 
Δthv függvényében 

Terhelés: 420 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: 10 °C; τ = 7500 h/év

8. ábra. Az éves üzemeltetési költségek alakulása Δthv függvényében 
Terhelés: 336 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: a különböző görbék; 

τ = 7500 h/év

8. ábra. Az éves tüzelőhőköltség alakulása Δthv függvényében 
Terhelés: 336 MW; Hűtővíz-hőmérséklet: 10 °C; τ = 7500 h/év
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Egy kombinált ciklusú erőmű exergoökonómiai optimálása 
Groniewsky Axel 

okl. gépészmérnök, groniewsky@energia.bme.hu 

Alábbi publikáció egy 100 MW beépített teljesítőképességű, 
66,5 MW hőt szolgáltató kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű 
exergoökonómiai optimálását mutatja be meta-heurisztika hasz-
nálata mellett. Az elemzés rámutat, hogy az ipari gyakorlatban 
alkalmazott árképzéssel ellentétben, ahol a villamos energia faj-
lagos ára többnyire meghaladja a hő árát, a hő egyenértékes ön-
költsége magasabb a villamos energia előállításának költségénél.

*
In this paper, a Combined-Cycle Gas Turbine that produces 100 MW 
of electricity and 66,5 MW of heat is optimized based on exergo-
economic principles using meta-heuristic optimization algorithm. 
Although in industrial practice, unit cost of electricity is usually 
higher than the cost of heat, the analysis shows that average costs 
per unit of exergy is higher for heat production than for electricity 
production.

* * * 
Erőművi energiaátalakítás során fellépő veszte-
ségeket két csoportba, a mennyiségi ‒ mikor az 
energiaátalakítás közben az energia egy része 
a környezetbe távozik ‒ és minőségi ‒ mikor az 
energiahordozó intenzív paraméterei megvál-
toznak ‒ veszteségek közé sorolhatók. Entalpia 
szemlélettel mennyiségi, hőmérséklet-entrópia 
szemlélettel pedig minőségi veszteségek tár-
hatók fel. Erre ad szemléletes példát SZONDI 
[1] egy szuperkritikus erőmű vizsgálatának be-
mutatása során, rámutatva, hogy egy kazán, 
ahol a veszteségek jelentős része minőségi, 
nem írható le kizárólag entalpia szemlélettel. 
A vizsgálat megköveteli az entalpia és hőmér-
séklet-entrópia szemléletmódok együttes al-
kalmazását. Olyan gazdasági vizsgálat, amely 
az energiaátalakítás során fellépő veszteségek 
költségvonzatát kívánja feltárni, a szubjektivi-
tás kizárása nélkül nem épülhet egyszerre két 
eltérő szemléletmódra. Ha a mennyiségi vesz-
teségek J-ban, a minőségi veszteségek pedig 
J/K-ben kerülnek meghatározásra, ugyanab-
ban a berendezésben jelentkező veszteségek-
hez két eltérő fajlagos költséget kell rendelni. 
A jelentősebb termodinamikai módszerek közül 
egyedül az exergia szemléletmód rendel azo-
nos mértékegységet (J) a két eltérő veszteség-
típushoz (exergia veszteség és exergia dest-
rukció vagy rombolás), amely így igazolja az 
exergoökonómia alkalmazásának jogosságát.

Erőmű bemutatása
Exergoökonómia használatával nem csak az 
energiaátalakítás során fellépő veszteségek 
árazhatók be, de poligeneráció esetén az elté-
rő típusú termékek önköltsége is megadható.  

A módszer alkalmazhatóságát egy, a Debreceni erőmű felépítésé-
hez hasonló, kapcsolt hő és villamos energia termelésre alkalmas 
kombinált ciklusú blokkon demonstrálom. Figyelembe véve, hogy az 
exergoökonómiai optimálás iteratív jellegű, amely a termodinamikai 
jellemzők iterációnkénti módosítását teszi szükségessé, a modellt 
GateCycle (GC) programkörnyezetben készítettem el. Az egytenge-
lyes, kétnyomásos kombinált ciklusú blokkot [2] szerint egy 70 MW-os 
gázturbina, valamint egy 36,5 MW-os gőzturbina alkotja. Az erőmű 
fűtőüzemben hő kiadására is alkalmas, ekkor a fűtő hőcserélők hő-
igénye a gőzturbina megcsapolásain, valamint a hőhasznosító kazán 
fűtési tápvíz-előmelegítőjén keresztül kerül fedezésre, a gőzturbina 
villamos teljesítménye pedig 26,6 MW-ra csökken. A blokk kapcsolá-
sát és a kapcsolásnál alkalmazott jelöléseket az 1. ábra, a névleges 
üzemállapothoz tartozó termodinamikai jellemzőket pedig az 1. táb-
lázat mutatja.
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GT ‒ gázturbina (K, E, T)
NTH – nagynyomású túlhevítő
NEG – nagynyomású elgőzölögtető
NVH ‒ nagynyomású vízhevítők
KTH ‒ kisnyomású túlhevítő
KEG – kisnyomású elgőzölögtető
KVH ‒ kisnyomású vízhevítő
FTE ‒ fűtési tápvíz-előmelegítő 

NNYT ‒ nagynyomású turbinarész
KNYT ‒ kisnyomású turbinarész
HF ‒ hőfogyasztó
CSHCS – csúcshőcserélő
AHCS ‒ alaphőcserélő
KSZ – kondenzátum szivattyú
GTT ‒ gáztalanítós táptartály
LK – léghűtéses kondenzátor

1. ábra. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk
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Az erőmű hőtani modellje alapján készült keresési tér dimenzióit a gáz-
turbina forgóegységeinek hatásfokai ηGTK = 0,78...0,86, ηGTT = 0,78...0,88) 
és nyomásviszonya πGTK = 8...18), az égőtér kilépési hőmérséklete  
(TGT E=950…1250 °C), valamint a hőhasznosító kazán jellemző nyomás- 
és hőmérsékletparaméterei (pNEG = 85…120 bar, PDTNEG=5…18 °C,  
TNTH= 480…540 °C, SCTNVH II=3…15 °C, TKTH=150…310 °C, pKEG=5…25 bar, 
PDTKEG=5…18 °C, SCTKVH=3…15 °C). PDT a minimális hőfokrést (pinch 
delta T), SCT pedig az aláhűtés mértékét (exit subcooling) jelöli. Az erő-
mű villamos energiát és kényszerekkel előírt, állandó mennyiségű hőt 
állít elő.

Optimumkeresési algoritmus bemutatása
Az erőmű exergetikai és exergoökonómiai optimálására egy a me-
ta-heurisztikus számítási módszerek közé sorolható, konvencionális 
részecskeraj intelligencia segítségével került sor, mivel az algoritmus 
robusztus, flexibilis és stabil. Érzéketlen a lokális optimumokra vagy 
nyeregpontokra és alkalmas komplex rendszerek sokparaméteres, 
összetett optimumkeresési problémáinak megoldására.

A kutatás során alkalmazott hagyományos PSO algoritmus vélet-
lenszerű keresése az alábbi három szabályon alapul [3], [4]:

1. Amennyiben egy részecske a számítás legjobb pozíciójába jut, 
és ezzel az addigi legmagasabb fitnesz értéket éri el, pozícióját 
megosztja a raj többi tagjával.

2. Ennek az információnak a birtokában a raj többi tagja pozíci-
óját megváltoztatva elindul a legmagasabb fitneszértékű hely 
felé.

3. A részecskék röppályájának és sebességének meghatározá-
sa egyénenként változik, az adott részecske tapasztalataitól 
és a raj legjobb egyede által közölt információktól függően.

Tekintsük az erőmű hőtani modelljét egy D-dimenziójú keresési 
térnek, melynek exergoökonómiai minimumát keressük

Min f (X), X=[x1,...xj,...xD],             (1.1)

ahol X, mint a raj egy részecskéje az optimálandó probléma meg-
oldását adja, egy D-dimenziós vektor alakjában. Feltételezve, 
hogy   xi

j a pozíciója, vi
j pedig a sebessége az i-edik részecskének 

a j-edik dimenzióban, az értékük minden iterációval az alábbi mó-
don változik:

vi
j=w∙vi

j+c1∙rand1i∙(pbesti
j‒xi

j)+c2∙rand2i∙(gbesti
j‒xi

j)                         (1.2)
 

xi
j=xi

j+vi
j∙∆t,                (1.3)

ahol Xi=(xi
1,...xi

j,...xi
D) az i-edik részecske pozícióját, Vi=(vi

1,...vi
j,...

vi
D)  pedig a sebességét reprezentálja a D-dimenziós keresési tér-

ben, míg pbesti=(pbesti
1,...pbesti

j,...pbesti
D) ugyanezen részecs-

ke legjobb pozíciójának „koordinátáit”, gbesti=(gbesti
1,...gbesti

j,...
gbesti

D) pedig a raj valamely tagjának legmagasabb fitnesz értékű 
pozíciójának „koordinátáit” adja. w súlyvektor a globális és lokális 
keresési képességek közötti egyensúly megteremtését szolgálja,   
c1 és c2 gyorsulási tényezők a kognitív és szociális tanulási rátát 
jelentik, amelyek pbest és gbest pozíciójának relatív fontosságá-
ról döntenek. rand1i

j és rand2i
j véletlenszerűen generált számok 

a [0,1] tartományban. ∆t a két iterációs lépés közötti időlépés. Az 
alkalmazott algoritmusnak tartalmaz egy vj

max sebességkorlátot is, 
amely megakadályozza a sebességvektor rohamos növekedését, 
és ezzel csökkenti annak esélyét, hogy adott iterációs lépésen be-
lül a részecskék kirepüljenek a keresési térből:

vi
j =min(vj

max,max(vj
min,vi

j)).              (1.4)

Exergoökonómiai modell bemutatása
Részletes exergoökonómiai számításhoz meg kell határozni a rend-
szer valamennyi berendezésére a belépő, vagy távozó anyagára-
mokhoz, illetve teljesítményhez vagy hőteljesítményhez köthető 
exergiaáramok nagyságát. Az alkalmazott hőséma-számító program 
nem tartalmaz exergiafüggvényeket, entrópiát pedig csak vízre és 
vízgőzre számol, ezért a gáz hallmazállapotú munkaközegek hiányzó 
állapotfüggvényeit Matlab programkörnyezetben határoztam meg.

A termoökonómiai eljárások közül az exergoökonómiai optimálást 
algebrai módszerrel végeztem el. [5] és [6] alapján egy állandósult 
állapotban üzemelő rendszer költségmérlege az alábbi módon írható 
fel:

CP,tot= CF,tot+Zα
tot+ ZO&M

tot,                   (1.5)

ami alapján a rendszer termékének teljes költségárama (CP,tot) egyen-
lő a termék előállításához szükséges valamennyi forrás költségára-
mával (CF,tot), a beruházási költségek (Zα

tot), valamint a működéssel 
és karbantartással kapcsolatos (ZO&M

tot) költségek összegével. C a 
rendszerben előforduló anyagáram, teljesítmény vagy hőteljesítmény 
exergiaáramaival kapcsolatos költségárama, és a rendszer változó 
költségeire utal. A működéssel és karbantartással kapcsolatos költ-
ségek üzemvitelétől való függését figyelmen kívül hagyva és feltéte-

No. m, 
kg/s

p, 
kPa

T, 
K

h, 
kJ/kg

No. m, 
kg/s

p, 
kPa

T, 
K

h, 
kJ/kg

1 213,2 102,0 879,1 649,6 33 11,1 109,0 340,3 281,0

2 213,2 102,0 780,2 534,6 34 43,3 121,0 378,2 440,3

3 32,1 12430,0 341,4 295,8 35 32,1 109,0 340,3 281,0

4 32,1 10708,0 809,2 3459,3 36 5,4 652,5 435,3 684,9

6 32,1 11108,0 592,0 2704,2 38 43,3 109,0 340,3 281,0

8 213,2 102,0 607,0 339,6 39 37,9 200,0 327,0 225,6

10 5,8 536,9 555,0 3026,0 40 37,9 188,0 370,0 405,7

11 79,7 102,0 607,0 339,6 41 16,6 108,6 375,1 2586,3

12 32,1 11108,0 587,0 1423,1 42 13,6 47,8 353,4 2476,1

13 133,5 102,0 607,0 339,6 43 366,0 800,0 331,2 243,5

14 213,2 102,0 450,3 169,9 44 366,0 750,0 350,8 325,5

16 11,1 674,7 340,3 281,7 45 419,0 750,0 351,4 328,3

17 5,8 652,5 435,3 2759,8 46 419,0 800,0 331,2 243,5

18 159,9 102,0 450,3 169,9 47 419,0 700,0 372,5 416,7

19 53,3 102,0 450,3 169,9 48 419,0 601,1 331,1 243,3

20 159,9 102,0 366,3 81,2 49 16,6 108,6 359,5 361,7

21 53,3 102,0 372,5 87,6 50 208,8 101,3 278,1 -10,6

22 213,2 102,0 367,9 82,8 51 213,2 102,0 342,9 56,6

23 32,1 11769,0 445,0 733,3 52 53,0 800,0 331,2 243,5

24 11,1 652,5 432,3 671,9 53 53,0 752,0 356,1 347,7

26 32,1 536,9 447,1 2796,5 54 208,8 1418,2 645,9 367,8

27 37,9 536,9 462,8 2831,4 55 4,4 100,0 288,1 -1,1

28 7,7 14,9 327,0 2373,3 56 213,2 1205,5 1441,5 1343,1

29 37,9 14,9 327,0 225,4 58 79,7 102,0 589,3 320,2

30 578,0 230,0 298,1 105,0 59 133,5 102,0 452,1 171,8

31 578,0 230,0 306,1 138,5 60 213,2 102,0 503,9 227,3

32 30,2 47,8 349,0 317,4

1. táblázat. Kombinált ciklusú erőmű termodinamikai jellemzői
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lezve, hogy a karbantartási költség arányos a beruházási költséggel, 
felírható, hogy

Z=Zα+ZO&M,                 (1.6)

ahol Z a rendszer költség-egyenértékes módszerrel meghatározott 
költségárama. A rendszerkomponensbe belépő, vagy onnan távozó 
anyagáramokhoz köthető exergiaáramok (Ei, Ee), illetve teljesítmény-
hez (W) vagy hőteljesítményhez (Eq) köthető exergiaáramok költség-
áramai az alábbi módon számíthatók:

Ci=ci∙Ei=ci∙(mi∙ei),               (1.7)

Ce=ce∙Ee=ce∙(me∙ee),             (1.8)

Cw=cw∙W,               (1.9)

Cq=cq∙Eq,            (1.10)

ahol ci, ce, cw és cq a megfelelő exergiák fajlagos egységköltsége. 
Exergetikai költségszámításnál a rendszer valamennyi berendezésé-
re fel kell írni költségmérleget. Egy rendszer tetszőleges k-adik beren-
dezésének általános mérlegegyenlete (1.5)-(1.10) alapján az alábbi 
módon írható fel:

                 (1.11)

Ugyanezen berendezés forrásának és termékének exergiára 
fajlagosított egységköltsége számolhatók a cF,k=CF,k/EF,k és cP,k=CP,k/EP,k 
összefüggéssel, ahol cF,k és cP,k a berendezés forrásának és terméké-
nek költségárama, míg EF,k és EP,k pedig exergiaárama. A k-adik beren-
dezés forrásának és termékének exergiára fajlagosított egységköltsége 
közötti összefüggést (1.12) adja meg:

cP,k∙EP,k=cF,k∙EF,k‒CL,k+Zk,             (1.12)

ahol CL,k a környezetbe távozó EL,k exergiaveszteség költségárama. A 
mennyiségi és minőségi veszteség költségárama becsülhető a 

                  (1.13)

összefüggéssel, ahol a k-adik berendezés ED,k exergiarombolása az   
EF,k=EP,k‒EL,k+ED,k exergiamérleggel határozható meg.

A k-adik berendezésre felírt mérlegegyenletnél a belépő áramok 
exergiára fajlagosított egységköltségei vagy ismertek (peremfeltéte-
lek), vagy számolhatók a k-1-edig berendezés mérlegegyenletéből. 
Így az (1.11) mérlegegyenletből midig csak a kilépő áramok egység-
költsége ismeretlen. Ha egy berendezésből több áram távozik, se-
gédegyenletek felírása szükséges, melyeknek elvi megfontolásai az 
alábbiak:

1. a kilépő exergiaáramok közül mindig annak a költsége kerül 
mérlegegyenlettel meghatározásra, amely termék előállítása a 
berendezés elsődleges célja, egyéb áramok költségei segéd-
egyenlettel kerülnek meghatározásra;

2. a termelési folyamatra vonatkozó egyéb információ híján adott 
berendezésre vonatkozóan feltételezhető, hogy valamennyi 
termék forrásának exergiára fajlagosított egységköltsége azo-
nos;

3. amennyiben egy berendezés forrásárama egy adott exergia-

áram be- és kilépő értékének különbsége, úgy annak exergiára 
fajlagosított egységköltsége állandónak tekinthető.

Azzal a feltételezéssel élve, hogy mind a beruházással kapcsola-
tos kötelezettségek, mind pedig az üzemeltetéssel és karbantartás-
sal kapcsolatos költségek adott rendszerkomponensre jutó hányada 
megegyezik a berendezés, valamint a teljes erőmű létesítményeinek 
költségarányával, a k-adik berendezés költség-egyenértékes mód-
szerrel meghatározott költségáramai a

              (1.14)

összefüggéssel számolhatók, ahol PECk a k-adik berendezés beke-
rülési költsége, τcs az éves csúcskihasználási óraszám, O&ML és CCL 
pedig az üzemeltetés és karbantartás, valamint a beruházás állandó 
részének egyenértékes költsége, melyek nagysága az erőmű főterv 
szintű gazdasági értékelése mellett határozhatók meg. Jelen dolgo-
zatban egy változó gazdasági viszonyokra alkalmazható modell került 
kidolgozásra, melynek demonstrálására az erőművi beruházás gaz-
dasági válságot megelőző 2006-os és követő 2012-es időszakra eső 
vizsgálatával került sor. A változó gazdasági környezet a megfelelő ér-
tékekkel figyelembe vett pénzügyi indikátorok (2. táblázat) és CEPCI 
költségindexek alkalmazásával került modellezésre.

Az erőmű berendezéseinek beruházási költségei költségfüggvények 
([7], [8]) segítségével kerültek megadásban. Az alkalmazott függvé-
nyek CAPCI indexel korrigált eredményei csak arányok és nagyság-
rendek érzékeltetésére alkalmasak.

A gázturbina kompresszorának költségfüggvényét mutatja az 
(1.15) egyenlet

              (1.15)

ahol mair a beszívott levegő tömegárama, p1 és p2 a be- és kilépő 
levegő nyomásértékei. A kompresszor hatásfoka ηAC. Az egyenletben 
szereplő C11 és C12 paraméterek nagysága 71,1 $/(kg∙s) és 0,9.

A gázturbina égőterének költsége a rajta keresztüláramló levegő 
nagyságától (mair), annak relatív nyomásesésétől (p4/p3) és a kilépő 
füstgáz hőmérsékletétől (T4, K) függ:

                 (1.16)
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2. táblázat. Pénzügyi indikátorok

Megnevezés Válság előtt Válság után

Átlagos inflációs ráta, % 2,5 1*

Nominális áremelkedés, % 2,5 1*

Tüzelőanyag nominális kamatlába, % 3,5 2*

Tervezés és kivitelezés kezdete, év 2006 2012

Finanszírozás önrésze, % 20 30-40

Éves hozamkövetelmény ‒ saját tőke, % 10-12 10-12

Éves hozamkövetelmény ‒ idegen tőke, % 10 7

Tüzelőanyag költség, $/GJ-LHV 8.01** 10,53***

Átlagos bérköltség, $/h 25,15*** 31***

* Deflációs veszély miatt
** EU átlag egymillió GJ fölötti ipari fogyasztóra – Eurostat
*** EU átlag – Eurostat
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Az egyenletben szereplő C21, C22, C23 és C24 értékei rendre:  
46,08 $/(kg∙s), 0,995, 0,018 1/K és 26,4.

A gázturbina bekerülési költségének1 számítási módját mutatja az 
(1.17) összefüggés.

              (1.17)

mfg a belépő füstgáz tömegárama, ηGT a turbina hatásfoka, p4/p5 a 
nyomásviszony, T4 pedig az égőtérből kilépő, a turbinába belépő füst-
gáz hőmérséklete. Az egyenletben szereplő C31, C32, C33 és C34 érté-
kei rendre: 479,34 $/(kg∙s), 0,92, 0,036 1/K és 54,4.

Mivel TSATSARONIS költségfüggvényeit a CGAM problémán ke-
resztül mutatja be [7], melynek hőhasznosító kazánja csak telített hal-
mazállapotú gőzt szolgáltat, a kétnyomásos hőhasznosító érdekében 
szükséges volt az egyenlet általánosítása:

              (1.18)

Qi a hőhasznosító kazán i-edik hőcserélő felületén átadott 
hőteljesítmény, ∆TLMi  pedig annak logaritmikus közepes hőmér-
séklet-különbsége, mst a hőhasznosítóból kilépő gőz tömegára-
ma, mfg pedig a kazánon keresztüláramló füstgáz tömegárama. Az 
egyenletben szereplő C51, C52 és C53 paraméterek értékei rendre:  
6570 $/(kW∙K)0,8, 21276 $/(kg∙s), 1184,4 $/(kg∙s)1,2.

Gőzturbina vagy turbinafokozat költségbecslését írja le az (1.19) 
összefüggés.

               (1.19)

ηT a turbina fokozati hatásfoka, W a turbina tengelyteljesítménye kW-
ban, ηTr referencia hatásfok értéke 0,97 nagynyomású és 0,85 egyéb 
turbinákra, T1 pedig a frissgőz hőmérséklete K-ben.

A hőkiadás céljából rendszeresített alap- és csúcshőcserélők be-
ruházási költségei közelíthetők tápvíz-előmelegítők költségeivel

                 (1.20)

ahol Q az átvitt hőteljesítmény kW-ban, TTD a fűtőgőz telítési hőmér-
sékletének és a tápvíz kilépő hőmérsékletének különbsége °C-ban,   
∆pt és ∆ps a tápvíz és fűtőgőz nyomásesése MPa-ban, nagynyomású 
tápvíz-előmelegítők esetén a értéke 6, kisnyomású előmelegítőknél 4. 

A kondenzátor bekerülési költségének számítási módját mutatja a 
(1.21) összefüggés.

                 (1.21)
  
T0 a környezeti hőmérséklet, vw a hűtővíz áramlási sebessége m/s-
ban, Twi, Two és Tin a be- és kilépő hűtővíz hőmérsékletek és a belépő 
fáradt gőz hőmérséklet °C-ban, SNEG=m·T0·(sin‒sout) a kondenzátor-
ral elvont entrópia, az ε termikus paraméter az ε=(Two‒Twi)/(Tin‒Two) 
összefüggéssel, az ηc hatásosság pedig az ηc=To(sin‒sout)/(hin‒hout) 
összefüggéssel határozható meg.

A szivattyú bekerülési költsége függ annak nyomócsonkján kW-
ban számolt E exergiaáramától, valamint belső hatásfokától ηP:
  . 

1 A gázturbina részegységeire felírt költségfüggvények névleges üzemállapotban 
vett megoldása alapján a kompresszor beruházási költsége magasabb értékre 
adódik, mint az expanderé. Ennek realitását az adhatja, hogy 14-16-os nyo-
másviszony esetén egy kompresszorba négyszer több lapátsor kerül beépítés-
re, mint expanderbe.

 
referencia hatásfok értéke 0,808.
A generátor ára egyedül a kW-ban megadott teljesítménytől függ:
   

                (1.23)

Exergoökonómiai számítások eredményei
A névleges üzemállapot, valamint az exergoökonómiai célfüggvény-
hez tartozó optimumok megkeresésére és kiértékelésére sor került 
a válságot megelőző és a válságot követő időszakban. A 3. táblá-
zat a névleges üzemállapot (Név) paramétereit és a termodinamikai 
optimum célfüggvényeinek eredményeit (BF, D1) hasonlítja össze 
a válság előtti (D7) és utáni (D8) gazdasági környezetben adódó 
exergoökonómiai optimumok paramétereivel.

Az elvárt eredményekkel ellentétben, miszerint az exergoökonómiai 
optimumok körfolyamati hatásfokai a névleges üzemállapot és az 
exergetikai optimumok hatásfokai közé esnek, a kétnyomásos kom-
binált ciklusú blokknál ez az érték ‒ függetlenül a gazdasági környe-
zettől ‒ még a névleges üzemállapot hatásfokánál is alacsonyabb. 
Ez elsősorban annak a következménye, hogy a πK1 nyomásviszony 
nem csak a gázturbina kompresszorának, de expanderének költ-
ségfüggvényét is jelentősen befolyásolja. Az erőművi berendezé-
sek bekerülési költségének 35-40%-át adja a gázturbina, így egy 
magas nyomásviszony jelentősen növelné a költségfüggvényekkel 
meghatározott beruházási költséget. A D7 és D8 számításoknál 
a keresési tér alsó szélére adódó nyomásviszony ugyan igazolja 
a keresési algoritmus megfelelő működését – és indokolja a D7 
és D8 számítások alacsony körfolyamati hatásfokát ‒, de felveti 
az (1.15) és (1.17) egyenletek nyomásviszony-függés jellegének 
helyességét. A névleges üzemállapottal azonos nyomásviszony 
mellett D7 számítás 49,737%-os, D8 számítás pedig 49,770%-os 
körfolyamati hatásfokot eredményezne. A kisnyomású elgőzölög-
tető hőfokrése (PDTKEG), valamint vízhevítőjének aláhűtöttsége 
(SCTKVH) exergoökonómiai optimumban a keresési tér felső szélére 
adódnak. Az állandó hőteljesítmény mellett csökkentett hőfokrés 
növeli a hőcserélőkön keresztüláramló munkaközeg tömegáramát, 
amely jelentősen növeli a HRSG kisnyomású fokozatának beru-
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3. táblázat. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk eltérő célfüggvényekre adó-
dó paramétereinek összehasonlítása

Változók Név BF D1 D7 D8

η0, 1 47,839 52,169 52,170 45,263 45,271

ηK1, 1 0,83 0,86 0,86 0,86 0,86

πK1, 1 14 18 18 8 8

TÉT, °C 1168,354 1250 1250 1250 1250

ηE1, 1 0,88 0,88 0,88 0,88 0,88

pNEG, bar 111,08 120 120 120 120

PDTNEG, °C 15 5 5 9,34 8,75

TNTH, °C 536 540 540 540 540

SCTNVH II, °C 5 3 3,005 3 3

TKTH, °C 281,83 310 310 286,01 293,11

pKEG, bar 6,525 9,94 9,820 9,52 11,67

PDTKEG, °C 15 5 5 18 18

SCTKVH, °C 3 3 3 15 15
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0,711378 1

1
Pr

P
P

C Eη
η

  − = ⋅ + ⋅ −   

PE .

 0,9560GEN GC W= ⋅ PE



20 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   56. évf. 2015. 3-4. szám

Groniewsky A.: Termoökonómiai módszerek áttekintése

házási költségét. Az erőmű által szolgáltatott villamos energiának 
azonban csak 10-15%-a származik a kisnyomású gőzturbinából, 
így a hőbevezetési átlaghőmérséklet növelése csak csekély mér-
tékben járul hozzá a hatékonyabb villamosenergia-termeléshez.  
A vízhevítőben alkalmazott alacsony hőfokrés magas beruházási 
költséget eredményez a kisnyomású vízhevítőben és elgőzölögte-
tőben.

Terjedelmi korlátok miatt jelen publikációban csak a válságot 
követő, 2012-es eredmények kerülnek részletesebben tárgyalásra, 
a válságot megelőző környezetben készített számítási eredmények 
csak viszonyszámokkal szerepelnek. A rendszer névleges üzemál-
lapotán üzemelő főberendezések forráshoz (CF) és termékhez (CP) 
köthető költségáramait, a berendezésekben végbemenő mennyi-
ségi és minőségi veszteségek okozta költségkieséseket (CD+CL), 
a főberendezések beruházási költségeit (PEC), valamint költség-
egyenértékes módszerrel meghatározott költségáramait (Z) a  
4. táblázat foglalja össze.

A főberendezések közül ‒ a gáztalanítós táptartályon túl, melynek 
elsődleges célját, a termikus gáztalanítást az exergoökonómiai mo-
dell nem árazza be ‒ csak a KHCS jelű hőcserélő forrásának költ-
ségárama magasabb termékének költségáramánál. Ez jól szemlélteti 
a hőcserélő működésének célját, amely a KNYSZ és NNYSZ jelű 
szivattyúkra érkező munkaközeg aláhűtése a kavitáció elkerülése 
érdekében. Általánosságban elmondható, hogy az erőmű azon be-
rendezéseiben, melyekben a mennyiségi és minőségi veszteségek 
okozta exergiakiesés jelentős, ott az exergiarombolás és veszteség 
okozta költségkiesés is számottevő. Mivel a minőségi veszteségek a 

gázturbina égőterében a legszámottevőbbek, az exergiarombolással 
kapcsolatos költségek is ott a legmagasabbak. Ezt követik a gáz-
turbina forgóegységei. A HRSG hőátadó felületei közül egyedül a 
nagynyomású elgőzölögtető felületén jelentkezik magasabb irrever-
zibilitás okozta költségkiesés, mint a gőzturbina kis- és nagynyomású 
fokozatain. Köszönhetően a viszonylag alacsony hőteljesítménynek, 
amely a kondenzátorban elvonásra kerül, a léghűtéses kondenzá-
tornál jelentkező költségkiesés kevésbé számottevő, mint egy kon-
denzációs erőmű főkondenzátoránál. A gazdasági válságot követő 
környezetben végzett optimumkeresés eredményeit tartalmazza az 
5. táblázat.

A névleges és optimális üzemállapothoz tartozó eredmények összeve-
téséből az látszik, hogy valamennyi berendezésben csökkent a forrás 
és termék költségárama, valamint az irreverzibilitások okozta költség-
kiesés. A gőzturbina fokozatainak és a léghűtéses kondenzátornak a 
beruházási költsége ugyan jelentősen megnőtt, de a gázturbina forgó-
egységeinél alkalmazott – és nyomásviszony szempontjából nem meg-
felelően definiált – költségfüggvények rendszerszinten költségcsökke-
néshez vezettek. 

Az erőmű anyagáramainak exergia jellegű és exergiára fajlagosított 
költségeit mutatja névleges és exergoökonómiailag optimált üzemálla-
potokra a gazdasági válságot követő időszakra a 6. táblázat. 

Az exergoökonómiailag optimált üzemállapotokhoz tartozó költség-
áramok döntő többségében – gazdasági környezettől függetlenül – ala-
csonyabbra adódtak, mint névleges esetben. Az exergiára fajlagosított 
költségek közül valamennyi számításnál a léghűtéses kondenzátor 
meleg oldalán kilépő anyagáramra adódott a legmagasabb érték, mivel 

4. táblázat. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek 
exergoökonómiai jellemzői névleges üzemállapotban, 2012-es gazdasági 
környezetben

5. táblázat. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk főberendezéseinek 
exergoökonómiai jellemzői optimális (D8) üzemállapotban, 2012-es gazda-
sági környezetben

Megnevezés CF, $/h CP, $/h CD +CL, $/h PEC, $ Z, $/h

GT K 47455,46 47994,53 3913,29 9720227 539,07

GT E 57978,11 57985,58 14257,02 134646 7,47

GT T 40908,95 41343,12 1893,61 7828607 434,16

NNYT 8311,10 8605,76 783,10 5308813 294,42

KNYT 5439,92 5635,81 743,84 3528305 195,67

NTH 4141,66 4202,08 592,41 1067517 59,20

NEG 6233,87 6354,91 842,35 2140489 118,71

NVH II 2560,65 2784,25 92,08 4005797 222,16

NVH I 1041,88 1193,97 128,53 2720604 150,88

KTH 205,19 211,52 85,75 112014 6,21

KEG 1257,66 1321,85 210,46 1125076 62,40

KVH 329,04 365,44 60,75 649414 36,02

CSHCS 2862,09 3012,91 405,98 2719383 150,81

AHCS 1986,27 2161,34 356,78 3156914 175,08

LK** 574,64 2560,91 579,17 4528523 251,15

KHCS 5564,01 5554,62 1075,57 157413 8,73

GTT* 2436,15 2016,31 604,26 89434 4,96

FSZ 2,56 3,98 0,35 25604 1,42

KNYSZ 2,32 4,74 0,30 43758 2,43

NNYSZ 145,60 155,90 19,37 185525 10,29

Rendszer*** 9983,58 30587,84 26691,70 49568584 2731,23

* csak melléktevékenység került beárazásra
** be- és kilépő költségáramok eredményei
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a 

generátor árát

Megnevezés CF, $/h CP, $/h CD +CL, $/h PEC, $ Z, $/h

GT K 9509,97 9874,71 765,43 6526017 364,74

GT E 20467,56 20475,86 5824,39 148660 8,31

GT T 11338,49 11606,76 425,37 4799908 268,27

NNYT 4189,37 4520,07 355,92 5911882 330,42

KNYT 3871,93 4155,84 535,12 5072714 283,52

NTH 2516,48 2569,43 534,12 913992 51,08

NEG 4208,11 4329,80 788,12 2103617 117,57

NVH II 916,54 1148,66 81,13 4125652 230,59

NVH I 570,70 724,13 85,50 2712738 151,62

KTH 28,99 31,83 8,48 50095 2,80

KEG 204,89 232,74 23,11 478559 26,75

KVH 110,67 126,47 33,02 277552 15,51

CSHCS 1231,76 1383,75 177,82 2719383 151,99

AHCS 838,38 1017,73 150,07 3208937 179,35

LK** 460,53 1298,91 423,40 6944415 388,13

KHCS 3108,76 3097,61 561,41 183711 10,27

GTT* 1279,89 965,20 388,43 102353 5,72

FSZ 1,37 3,02 0,19 29368 1,64

KNYSZ 1,17 2,83 0,15 29725 1,66

NNYSZ 94,12 107,13 12,59 232424 12,99

Rendszer*** 10589,84 13539,99 11188,42 47273559 2602,92

* csak melléktevékenység került beárazásra
** be- és kilépő költségáramok eredményei
*** rendszer beruházási költsége ebben a táblázatban nem tartalmazza a 

generátor árát
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itt a legalacsonyabb az exergia, amire a fajlagosítás történik. Az eltérő 
optimálási szempontok alapján végzett számítások rendszerszintű ösz-
szehasonlítását tartalmazza a 7. táblázat.

A maximális körfolyamati hatásfokot eredményező BF és D1 
megoldások fajlagos beruházási költségei jóval magasabbak, mint 
a névleges, vagy exergoökonómiai optimumhoz tartozó eredmé-
nyek. Irodalmi adatok ([9], [10]) szerint a földgáz tüzelésű, kétnyo-
másos kombinált ciklusú erőművek fajlagos beruházási költségei a  
100 MW nagyságrendű teljesítménytartományában 1300 $/kW kö-
rül mozognak. Ennek a névleges és exergoökonómiai optimumhoz 

tartozó értékek megfelelnek ugyan, de alacsony 
körfolyamati hatásfokaik miatt az egyenértékes 
módszerrel meghatározott önköltségeik lénye-
gesen magasabbak az irodalmi adatok alapján 
elvárt értékeknél. Gazdasági környezettől függő-
en ez a költség 0,08-0,12 $/kWh között változik.  
A számolt és szakirodalomban közölt eredmények 
közötti eltérés mutatja a módszer költségfüggvé-
nyekre való nagy érzékenységét.

Az ipari gyakorlatban alkalmazott árképzéssel 
ellentétben, ahol a villamos energia fajlagos ára 
többnyire meghaladja a hő árát, a számítások azt 
igazolják, hogy a hő (cQ) egyenértékes önköltsége 
– a rendszer optimálási szempontjaitól függetlenül 
– magasabb a villamos energia (cw) előállításának 
költségénél. Ez döntően annak következménye, 
hogy az erőmű energia-átalakítási láncában a vil-
lamosenergia-termelés magasabb szinten áll, és 
megelőzi a hőtermelést. A földgázban kémiailag 
kötött formában jelen levő energia több veszte-
séggel járó átalakításon megy keresztül, míg hő 
formájában kiadásra kerül, így a hőtermelés ala-
csonyabb hatásfokkal – és fajlagosan nagyobb tü-
zelőanyag felhasználás mellett – történik az erő-
műben, mint a villamosenergia-szolgáltatás. Minél 
hosszabb az energia-átalakítási lánc, annál na-
gyobb a termék előállításának fajlagos költsége, 
vagyis cP,k‒1<cP,k. Feltételezve, hogy a lánc egyik 
elemének terméke a következő elem forrása, a mi-
nőségi és mennyiségi veszteségek költsége felír-
ható a CL,k+CD,k =cP,k‒1∙(EL,k + ED,k)=cF,k∙(EL,k+ED,k) 
összefüggéssel, amely alapján könnyen belátható, 
hogy az energia-átalakítási lánc végén – a tüzelő-
anyag bevezetéstől legtávolabb – található folya-
matok (pl. hőszolgáltatás) során kialakuló vesz-
teségeknek legmagasabb a fajlagos költségük.  
A hő előállításának költségét ugyan nem terheli a 
gőzturbina fokozatainak, a gázturbina expanderé-
nek és a generátornak az ára, de növeli az AHCS, 
CSHCS és FTE jelű hőcserélők, valamint KSZ 
keringető szivattyú beruházási költsége. Az adott 
évben névleges üzemállapotra fajlagosított, eltérő 
gazdasági környezetben kapott megoldások ösz-
szehasonlító értékeket tartalmazza a 8. táblázat.

A névleges üzemállapotra fajlagosított forrás-
hoz köthető költségáramok (CF/CF,Név), valamint 
a rendszerek beruházási költségének aránya 
(PEC/PECNév) azonos termodinamikai paramé-

terek mellett, eltérő gazdasági környezetben is állandók, míg a többi 
exergoökonómiai paraméter változik.

A D7 és D8 számítások fajlagos villamos energia és hő költségének 
arányát (cw/cw,Név, cQ/cQ,Név) tekintve az látható, hogy a válságot köve-
tően a termékek alacsonyabb áron történő előállítása csak magasabb 
beruházási költség mellett valósítható meg. A magasabb beruházási 
költséghányad magasabb fajlagos beruházási költségaránnyal (k/kNév) 
jár. D7 és D8 számítások eredményeit vizsgálva megállapítható, hogy a 
válságot követően olyan gazdasági környezet jött létre, amely a földgáz 
tüzelésű, kétnyomásos kombinált ciklusú erőmű magasabb beruházási 
költsége mellett eredményez alacsonyabb villamos energia- és hőárat.

6. táblázat. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk anyagáramainak exergia jellegű és exergiára 
fajlagosított költségei névleges és exergoökonómiailag optimált üzemállapotokban, 2012-es gaz-
dasági környezetben

7. táblázat. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk exergoökonómiai jellemzői eltérő  
üzemállapotokban, 2012-es gazdasági környezetben

No. cNév,12,
¢/kWh

CNév,12,
$/h

cD8,12,
¢/kWh

CD8,12,
$/h

No. cNév,12,
¢/kWh

CNév,12,
$/h

cD8,12,
¢/kWh

CD8,12,
$/h

1 26,39 17076,62 10,47 9136,50 31 0,00 0,00 0,00 0,00

2 26,39 12934,97 10,47 6623,99 32 351,01 1986,27 143,98 840,31

3 265,43 2279,22 116,35 1372,45 33 475,77 735,73 218,84 204,81

4 35,45 16814,43 15,58 10132,30 34 475,77 8413,68 218,84 4547,05

5 0,00 0,00 0,00 0,00 35 475,77 2123,32 218,84 1265,43

6 37,12 12612,35 16,40 7566,95 36 49,00 279,70 22,70 147,72

7 0,00 0,00 0,00 0,00 37 0,00 0,00 0,00 0,00

8 26,39 6701,10 10,47 2412,56 38 475,77 2859,05 218,84 1470,25

9 0,00 0,00 0,00 0,00 39 837,10 2564,89 350,49 1305,48

10 48,79 2359,59 22,10 471,71 40 632,71 8128,90 281,31 4393,38

11 26,39 2506,21 10,47 902,30 41 37,79 3024,36 15,93 1310,68

12 46,21 6257,44 23,99 3234,02 42 37,79 1824,00 15,93 770,06

13 26,39 4194,89 10,47 1510,26 43 31,44 1186,84 15,07 569,00

14 27,44 2677,61 11,01 1232,48 44 18,11 1361,92 9,96 749,36

15 0,00 0,00 0,00 0,00 45 20,26 1780,44 10,54 909,71

16 459,32 740,48 205,98 207,67 46 31,44 1358,70 15,07 651,39

17 49,00 2148,06 22,70 436,59 47 31,35 4793,34 15,06 2302,11

18 27,44 2008,21 11,01 924,36 48 31,35 1328,22 15,06 637,91

19 27,44 669,40 11,01 308,12 49 37,79 162,27 15,93 70,25

20 27,44 966,33 11,01 376,75 50 0,00 0,00 0,00 0,00

21 27,44 340,36 11,01 197,47 51 27,45 1060,57 11,35 496,74

22 27,45 1306,68 11,35 574,22 52 31,44 171,86 15,07 82,40

23 82,95 3473,19 38,27 2073,24 53 32,88 418,52 14,45 160,36

24 97,11 1105,92 41,30 334,82 54 66,06 47994,53 22,82 9873,38

25 0,00 0,00 0,00 0,00 55 4,56 9983,58 4,56 10592,21

26 35,45 8503,33 15,58 5808,31 56 26,39 57985,58 10,47 20473,90

27 37,79 10862,92 15,93 6280,03 57 0,00 0,00 0,00 0,00

28 37,79 574,64 15,93 462,15 58 26,39 2301,02 10,47 870,23

29 855,98 2560,91 358,13 1302,46 59 26,39 1634,24 10,47 582,42

30 0,00 0,00 0,00 0,00 60 27,44 3935,26 11,01 1452,65

CF,
$/h

CP,
$/h

CD+ CL

$/h
PEC

$
cw,

$/kWh
cQ,

$/kWh
k,

$/kW
η,
1

Név 9983,58 30587,84 26691,70 49568584 0,3091 0,3135 1309,55 47,510

BF 9398,11 24870,57 18947,60 58184088 0,2516 0,2570 1483,0673 50,907

D1 9392,60 24855,83 18936,51 58158684 0,2517 0,2572 1483,35 50,907

D8 10589,84 13539,99 11188,42 47273559 0,1385 0,1501 1270,46 45,286
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8. táblázat. Kétnyomásos kombinált ciklusú blokk névleges üzemállapotra fajlagosított 
exergoökonómiai jellemzői 2006-ban és 2012-ben

  CF        
, 1CF,Név

   CP        
, 1CP,Név

 CD+L       
, 1CD+L,Név

  PEC       
, 1PECNév

   cw        
, 1cw,Név

  CQ        
, 1CQ,Név

   k        
, 1 k,Név

Név06 1 1 1 1 1 1 1

BF06 0,9408 0,8185 0,7145 1,1731 0,8202 0,8276 1,1348

D106 0,9408 0,8186 0,7145 1,1733 0,8202 0,8280 1,1350

D7 1,0606 0,4425 0,4209 0,9500 0,4486 0,4873 0,9649

Név12 1 1 1 1 1 1 1

BF12 0,9408 0,8131 0,7099 1,1731 0,8140 0,8197 1,1325

D112 0,9408 0,8126 0,7095 1,1733 0,8141 0,8202 1,1327

D8 1,0607 0,4427 0,4192 0,9537 0,4479 0,4788 0,9701

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról1

Az Országgyűlés a nemzeti energiahatékony-
sági célkitűzés teljesítéséhez szükséges   
egyes feladatok meghatározása és e felada-
tok végrehajtása feltételeinek biztosítása 
céljából, az  energiaellátás és energiafelhasz-
nálás hatékonyságának átfogó biztosítására, 
s ezzel az energiafogyasztói költségek csök-
kentését, valamint a környezeti erőforrások 
jövő nemzedékek számára történő megóvá-
sát elősegítve – az európai uniós jogi köve-
telményekre figyelemmel – a elfogadta az 
Energiahatékonyságról szóló törvényt.1

A törvény szerint Indikatív energiahatékonysági 
célkitűzésként kell meghatározni a 2020-ra  el-
érendő primerenergia-felhasználást és végső-
energia-fogyasztást, majd a nemzeti energiaha-
tékonysági célkitűzés felé tett előrelépésekről az 
Európai Bizottság részére évente jelentést kell 
benyújtani.

Az energiahatékonyság-javító intézkedéseket, 
továbbá a várható és az elért energiamegtakarítást 
háromévente a Nemzeti Energiahatékonysági Cse-
lekvési Tervben kell bemutatni.

A  magán- és köztulajdonban lévő lakó- és   
kereskedelmi célú épületek felújításába történő   
beruházások ösztönzésére hosszú távú stratégia-
ként Nemzeti Épületenergetikai Stratégiát kell ki-
dolgozni, majd azt háromévente felül kell vizsgálni.

Az energiaellátás hatékonyságának bizto-
sítása érdekében el kell végezni, és ötévente 
felül kell vizsgálni a nagy hatásfokú kapcsolt 

1 A törvényt az Országgyűlés a 2015. május 12-i 
ülésnapján fogadta el

energiatermelés és a hatékony távfűtés és táv-
hűtés  megvalósíthatósági potenciáljának átfogó  
értékelését.

Az értékelés céljából gondoskodni kell egy 
olyan országos költség-haszon elemzés ké-
szítéséről, amely a fűtési és hűtési szükségle-
teknek megfelelő, leginkább költséghatékony 
megoldások azonosítására és végrehajtására 
alkalmas. Ha a költség-haszon elemzés alap-
ján lehetőség van nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés vagy a hatékony távfűtés vagy 
hatékony távhűtés  alkalmazására és a haszon 
meghaladja a költségeket, gondoskodni kell in-
tézkedések kidolgozásáról és végrehajtásáról 
vagy annak érdekében, hogy más alternatíva 
kompatibilis legyen a nagy hatásfokú kapcsolt 
energiatermelés kifejlesztésével, valamint a 
hulladékhőből és megújuló energiaforrásokból 
előállított fűtési energia hasznosításával.

Az energiaellátás hatékonyságának bizto-
sítása érdekében el kell végezni a földgáz- és  
villamosenergia-hálózatok – így különösen a 
szállítással, az átvitellel, az elosztással, a ter-
helésszabályozással és együttműködő képes-
séggel, valamint az energiatermelő létesítmé-
nyekhez történő csatlakozással összefüggő 
– energiahatékonysági potenciáljának átfogó ér-
tékelését, különös tekintettel a háztartási méretű 
kiserőműre vonatkozó lehetőségekre.

A törvény szerint Számos új feladat kerül 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási 
Hivatal hatáskörébe. A MEKH energiastatisz-
tikai munkája kibővül az energiamegtakarítási 
adatok nyilvántartásával, publikálásával. A jö-

vőben a Hivatal elnöke rendeletben határozza 
meg az erőművek költség-haszon elemzésé-
nek módszertanát, elkészítésének követelmé-
nyeit, amelyet a MEKH szakemberei fognak 
ellenőrizni.

A törvény feladatokat ad a nagyválla-
latoknak is. Tevékenységük és energetikai 
jellemzőinek megismerése céljából köteles 
négyévente energetikai veszteségfeltárást 
(auditálást) végeztetni. Mentesül a kötelező 
energetikai auditálás alól az a nagyvállalat, 
amely az EN ISO 50001 szabványnak megfe-
lelő, akkreditált tanúsító szervezet által tanú-
sított energiagazdálkodási rendszert működ-
tet. Ebben az esetben a nagyvállalat köteles 
négyévente megküldeni a Hivatal részére az  
érvényes tanúsítványt.  

A kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük  
támogatásáról szóló törvény szerinti kapcsolódó  
és partnervállalkozásnak nem kell külön tanú-
sítványt megküldeni a Hivatal részére, ameny-
nyiben  a nagyvállalat egészére vonatkozó tanú-
sítvány már megküldésre került. Annak a kis- és  
középvállalkozásokról, vagy partnervállalkozás-
nak,  amelynek  végsőenergia-fogyasztása  nem  
éri  el  a nagyvállalat  végsőenergia-fogyasztá-
sának 5%-át, nem kell energetikai auditálást 
lefolytatni  vagy energiagazdálkodási rendszert 
működtetni.

A törvény és a hozzá kapcsolódó végrehaj-
tási utasítások számos további fontos feladato-
kat tartalmaznak. Ezeket és a teljesítésével kap-
csolatos tapasztalatokat a jövőben igyekszünk 
olvasóinkkal is megosztani.
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A magyarországi megújuló távhőtermelés modellezése
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A cikkben egy saját fejlesztésű távhőpiaci modellt mutatunk 
be. Szimulációval vizsgáljuk a magyar távhőpiac várható ala-
kulását, különös hangsúlyt fektetve a megújuló termelés ala-
kulására különböző szabályozói környezetben. 

*
In this article, we demonstrate an own-developed district 
heating model. We simulate the Hungarian district heating 
sector with this tool – focusing on renewable district heating 
production – in different policy regimes. 

* * *

Magyarországon a távhővel ellátott lakosság aránya 15% körül in-
gadozik, mely európai viszonylatban az alsó középmezőnybe so-
rolható. Jelenleg 97 település lakásállománya rendelkezik kisebb 
vagy nagyobb arányban távhőellátással, melyek kiszolgálását 104 
távhőszolgáltatói engedélyes és 168 termelői engedélyes végzi 
(MEKH, 2012).

A távhő fontosságát a Nemzeti Energiastratégia és a Nemzeti 
Megújuló Energiahasznosítási Cselekvési Terv is kiemeli. Ez utóbbi 
célként tűzi maga elé, hogy 2020-ra a megújuló alapú távhőterme-
lés 25,5 PJ-ra növekedjen a mostani 4 PJ-ról, amely a teljes mai 
távhőtermeléshez viszonyítva több, mint fele teszi ki.

Mind a távhőtermelés, mind pedig a nem távhő alapú 
hőfogyasztás függ a népesség változásától, az egy főre eső ener-
giafelhasználásától, az energiahatékonysági beruházásoktól és az 
ipar hőszükségletétől is. Ezek a tényezők meghatározzák a teljes 
jövőbeli hőigényt, de számos további tényező hatással van az ener-
giamix összetételére. Ez függ a különböző hőtermelő technológiák 
jövőbeli tüzelőanyag-áraitól, a távhőellátás költségétől, valamint a 
hatályban lévő szabályozási és támogatási módoktól is. A megúju-
ló alapú hőtermelés és a kapcsolt termelés támogatási rendszerek 
jelentősen befolyásolják a különböző tüzelőanyagok relatív árait, 
például az egyedi megújuló alapú hőtermelés támogatása ronthatja 
a távhőtermelés versenyképességét. Hasonló módon jelentős ha-
tással bír a kapcsolt erőművi támogatás, mivel az csökkentheti a 
távhőtermelés költségét. Az árak korlátozása és más szabályozói 
beavatkozások is hatással vannak a hőtermelés különböző típusai-
ra, például a jogi kötelezettségek, beleértve a távfűtésről való levá-
lás esetleges tilalmát, vagy korlátok közé szorítása.

Láthatjuk, hogy a megújuló alapú távhőtermelés mennyisége 
számos tényezőtől függ. Ehhez egy olyan modellt mutatunk be és 
alkalmazunk a hazai távhőszektorra vonatkozóan, amely képes 
ezeket a hatásokat leképezni és különböző támogatási módok hatá-
sainak vizsgálatára is alkalmas. A modell különböző forgatókönyvek 
mentén előrevetíti a magyar megújuló alapú hőtermelés részesedé-
sét és azonosítja a legfontosabb befolyásoló tényezőket. 

A következőkben először összefoglaljuk a modell legfőbb fel-
tételezéseit és bemenő adatait, majd bemutatunk egy várható re-
ferencia forgatókönyvet a magyar távfűtési szektorra vonatkozóan, 
végül több forgatókönyvet is elemzünk annak érdekében, hogy a 
magyar megújuló távhő termelés legfontosabb befolyásoló ténye-
zőit azonosítsuk. Habár a modellt a magyar távhőrendszerre alkal-
maztuk, ugyanakkor fő megállapításai általános érvényűek.

A Magyarországi Távhőpiaci Modell bemutatása
A távhőszektor vizsgálatára egy ún. bottom-up ‒ alulról építkező 
‒ modellt fejlesztettünk ki. A Magyarországi Távhőpiaci Modell 97 
magyar távhőellátási körzetet és 175 hőtermelőt fed le. Mindegyik 
ellátási területen a jelenlegi hőfogyasztást három fogyasztói kate-
góriába soroljuk: i) háztartások; ii) szolgáltatók, iii) ipari fogyasz-
tás. Így a teljes, jelenleg távhővel ellátott fogyasztást modellezünk, 
azonban fontos megjegyezni, hogy ez a modell csak azt a hőigényt 
veszi figyelembe, amelyet jelenleg a távhőrendszer lát el hőener-
giával. Így a modell sem új távhő területekkel, sem a jelenlegi 
távhőrendszerhez újonnan csatlakozó fogyasztókkal nem számol.

A modell magába foglalja a távhőtermelők főbb jellemzőit: a fel-
használt tüzelőanyag típusa, technológiája, üzembe helyezés éve, a 
generátor típusa, a hő és villamos áram termelési hatásfoka, vala-
mint a maximális hőkapacitása. Ezekből az adatokból ‒ a különböző 
tüzelőanyagárak előrejelzéseit használva és különböző működési 
költségeket feltételezve ‒ ki tudjuk számítani a hőtermelés határ-
költségét. A modell nem csak a távhőtermelés költségét kalkulálja, 
hanem meghatározza az egyedi hőtermelési módok költségét is (fő-
ként az egyéni gázfűtését, mely a legelterjedtebb Magyarországon).

Fontos megkülönböztetni a jelenlegi termelőket az újaktól. Míg a 
régi távhőtermelő egységek határköltségen tudnak termelni, az új ter-
melők esetében figyelembe kell vennünk a befektetés tőkeköltségét is, 
azaz az új termelők csak akkor lépnek be a piacra, ha legalább az át-
lagköltségüknek megfelelő mértékű bevételre számíthatnak. A referen-
cia esetben nem vesszük figyelembe a különböző adókedvezményeket 
(pl.: csökkentett ÁFA), állami támogatásokat (pl.: kapcsolt megújuló 
termelők támogatása), sem pedig a szabályozott árakat. A modellben 
feltételezzük, hogy az adott ellátási körzetekben mindig a legolcsóbb 
technológia termel, figyelembe véve annak kapacitáskorlátját. Ameny-
nyiben azt eléri, akkor a sorban következő legolcsóbb termelő lép be. 
Minden egyes távhőkörzetre vonatkozóan a modell meghatározza a 
távhőtermelés kínálati görbéjét, azaz merit-orderjét.

Távhőellátás
A modell 97 távhőellátási körzetet tartalmaz. Minden távhőellátási 
körzetről összegyűjtöttük a három szektorra (háztartás, szolgálta-
tás és ipar) vonatkozóan a hőfogyasztási adatokat (MEKH, 2014; 
MATÁSZSZ, 2003), és ezeket összehasonlítottuk az országos 
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1. ábra. A Magyarországi Távhőpiaci Modell működése
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statisztikákkal. A modell által használt aggregát távhőfogyasztás 
2014-ben 42 PJ, mely szinte teljesen megegyezik az Eurostat által 
2012-ben közzétett adatokkal (41 PJ). A modellben használt adatok 
alapján ennek 46,2%-a a háztartások fogyasztása, 16,1%-át a szol-
gáltatás teszi ki, és a maradék 37,7%-ot az ipari fogyasztók adják. 
A legnagyobb ellátási terület Budapest, 13 PJ-os felhasználásával 
a teljes magyar távhő fogyasztás több mint egyharmadát teszi ki.

A referencia esetben feltételezzük, hogy a háztartások és a 
szolgáltatók fogyasztása 1,5%-kal csökken évente az energiaha-
tékonysági beruházások következtében, mely összhangban van a 
Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezett céljával. Mindamellett 
az ipari szektorban a fogyasztás csökkenése nagyobb. Az Eurostat 
elmúlt 10 évről szolgáltatott adatai alapján az átlagos, éves fogyasz-
táscsökkenés a távhő ipari szektorában 3,5%-os volt. Feltételezzük, 
hogy ez a trend folytatódik a vizsgált időszak alatt is.

Ahhoz, hogy számszerűsíthessük a távhőfogyasztás teljes 
költségét, nem csak a termelést, hanem a távhő elosztásának költ-
ségét is vizsgálni kell. Habár ez a költség nagymértékben függ a 
távhőrendszer hosszától és korától, erre vonatkozó adatok nem ér-
hetők el, így egyedi költségbecslésre nincs lehetőségünk. A szakiro-
dalomra (Ericsson, 2009) alapozva feltételezzük, hogy 2014-ben a 
távhőellátás költsége egységesen 2500 Ft/GJ. Ez magába foglalja 
az elosztási veszteségből képződő költségeket és a működtetési 
költségeket egyaránt. Az első modellezett év után a távhő össz-
költségét elosztjuk az aktuális távhő fogyasztással. Például, ha az 
adott távhőellátási körzetben a fogyasztás 1000 GJ, de a következő 
évben 900 GJ-ra csökken, az azt jelenti, hogy az ellátás költsége 
2778 Ft/GJ-ra nő (2500 Ft/GJ∙1000 GJ/900 GJ=2778 Ft/GJ). Így az 
ellátás átlagköltsége csökkenő távhőfogyasztás esetén nő, mivel a 
rendszer kisebb fogyasztásra kell vetítetni az ellátás összköltségét.

A modell termelői oldala
A modell kínálati oldalán három termelői csoportot különböztetünk 
meg: i) meglévő távhőtermelők, ii) jövőbeli távhőtermelők, iii) jö-
vőbeli egyedi hőtermelők. A következőkben bemutatjuk, hogyan 
számszerűsítjük az egyes hőtermelők átlag- és határköltségét.

Működő távhő termelők
A 175 távhőtermelő teljes hőkapacitása Magyarországon 9081 MWth, 
melynek 93,4%-a gázalapú hőtermelés, 5,2%-a biomassza alapú, 
1,0%-a geotermikus, míg 0,5%-a nukleáris energián alapul (MEKH, 
2014; illetve saját gyűjtés). A hőtermelői kapacitások kétharmadát 
kogenerációs erőművek adják. A termelés határköltségét minden 
egyes termelőegységre külön-külön határozzuk meg. 

CO2 költségek
A CO2 kibocsátás költsége két tényezőtől függ: a termelés hatás-
fokától és a CO2 kvóta árától. A vonatkozó uniós irányelv értelmé-
ben csak a 20 MWth feletti termelők kötelezettek részt venni a CO2 
kvóta-kereskedelemben, így az ennél kisebb termelők esetében 
nem kell szén-dioxid költséggel számolnunk. A modellben csak a 
földgáztüzelésű kazánok és kapcsolt termelők bocsátanak ki CO2-t, 
amelyek fajlagos emissziós tényezője 55,82 kg/GJ. A következő 
képlet mutatja, hogyan került számszerűsítésre a szén-dioxid költ-
ség. 

 

Az egész modellezett periódusra – 2014-től 2030-ig – feltételeztük, 
hogy a CO2 ára 6 €/t. 

Tüzelőanyag-költség
A tüzelőanyag-költség kiszámításához egyszerűen meghatározzuk, 
hogy mennyi tüzelőanyagra van szükség 1 GJ hasznos hő előállí-
tásához, figyelembe véve az erőmű hatásfokát, és a megfelelő tü-
zelőanyag-árát.

 
A modellben tüzelőanyag alapján négy típust különböztetünk meg: 
gáztüzelésűt, biomassza tüzelésűt, atomenergia alapút, illetve geo-
termikus termelést. A biomassza esetében 1100 Ft/GJ-os (REKK, 
2014a), az atomenergia esetében 500 Ft/GJ-os árral kalkuláltunk, 
míg a geotermikus termelés esetében nem merül fel tüzelőanyag-
költség. A fölgáz árára vonatkozóan 2014-re 2345 Ft/GJ-lal kalku-
láltunk (REKK, 2014b), amely 2020-ra lecsökken 2100 Ft/GJ-ra, és 
a 20-as években feltételeztük, hogy ezen a szinten marad (REKK, 
2014c).

Energiaadó
Az energiaadó költsége megegyezik az adott tüzelőanyag jövedéki 
adójának a hőtermelés hatásfokával elosztott értékével. A földgáz-
tüzelésű erőműveknek energiaadója 88,5 Ft/GJ.

 
Magyarországon a kogenerációs erőműveknek az ún. ágazati adót 
is meg kell fizetniük, mely az árbevétel 1,1%-át teszi ki.

Rendszerhasználati-díjak
A földgáztüzelésű távhőtermelőknek a földgáz-felhasználás után 
rendszerhasználati-díjat is fizetniük kell, amelyek közé tartozik az 
átviteli díj, a forgalmazói díj, a földgáz szagosítási díja, illetve a 
biztonsági tárolók készletezési díja. Magyarországon ezeknek az 
átlagos költsége 129 Ft/GJ (MEKH, 2014). Hasonlóan az energia-
adókhoz és az tüzelőanyag-költséghez, a rendszerhasználati díjak 
fajlagos költségét megkapjuk, ha a rendszerhasználati-díjakat el-
osztjuk a távhőtermelés nettó hatásfokával.

 
2. ábra. A meglévő távhőtermelők határköltségeinek meghatározása
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Változó működési költségek (OPEX)
Végezetül, az utolsó költségelem a működési költség változó része. 
Feltételeztük, hogy a változó jellegű működési költség gázkazán 
esetében 100 Ft/GJ, míg kapcsolt termelés esetében ennek mér-
téke 200 Ft/GJ.

Villamosenergia-értékesítésből származó jövedelem
Ahogy már említettük, a távhőtermelő kapacitások kétharmada kap-
csolt erőmű. Ezeknél a termelőknél feltételeztük, hogy a villamos-
energia-értékesítése csökkenti a hőtermelés határköltségét.

 
A magyar villamosenergia-árakat a REKK által fejlesztett Európai 
Árampiaci Modellel (EEMM) jeleztük előre annak érdekében, hogy 
számíthassuk a határbevételeket (a modell részletes leírását ld. 
Mezősi, 2014). Ez az ár 2014-re 44,6 €/MWh-nak adódik, amely 
2020-ra 43 €/MWh-ra esik vissza.

Távhő előállítás teljes költsége
A következő egyenlet foglalja össze, hogy hogyan számítjuk a meg-
lévő távhőtermelők hőtermelésének határköltségét.

MRhő=MCCO2+MCta+MCjövedéki adó+MCrhd+OPEX−MRáram

 
Azzal, hogy a határköltséget erőművenként számítjuk, meghatároz-
ható minden egyes távhőkörzetben a kínálati görbe.

Meglévő távhőtermelők kilépése
Ahhoz, hogy a jövőbeli tüzelőanyag-mixet becsülhessük szüksé-
ges meghatározni az egyes tüzelőberendezések várható leszere-
lési évét. Ehhez szükséges összegyűjteni az 
összes távhőtermelő üzembe helyezésének 
évét, illetve meg kell határozni az egyes tech-
nológiák élettartamát is. Feltételezzük, hogy a 
kapcsolt erőművek esetében ez 20 év és min-
den más technológiának 50 éves az élettar-
talma. Ezen adatok segítségével megbecsül-
hetjük a meglévő kapacitások leszerelésének 
várható ütemezését. Ahogy látható, meglehe-
tősen stabil a távhőtermelői kapacitás egé-
szen 2019-ig, csak kisszámú termelő lép ki a 
piacról, azonban 2020-ra jelentős visszaesés 
figyelhető meg, közel 4000 MWth kapacitás 
megszűnésével. Ez elsősorban a budapesti 
kogenerációs erőművek élettartalmának le-
jártának köszönhető. A 2020-as évek végére 
a jelenleg meglévő teljes kapacitás várhatóan 
3000 MWth alá fog esni, ami harmada a mos-
tani kapacitásénak.

Új hőtermelő kapacitások
Új kapacitásokra tehát szükség van annak érdekében, hogy a jövő-
beli igények is kielégíthetőek legyenek. Két alapvető lehetőség van 
a kilépő erőművek helyettesítésére: új távhőtermelők építése vagy 
egyedi hőtermelő létesítmények üzembe helyezése. 

A modellben négy távhőtermelő és három egyedi típust külön-
böztetünk meg: geotermikus; biomassza; gáz alapú kapcsolt és 
gázkazánnal működő távhőtermelőket, illetve gázkazán, napkol-

lektor és hőszivattyú. Amikor döntést hoznak egy új távhőtermelő 
vagy egyedi energiatermelő létesítéséről, a befektetők nem csak 
a hőtermelés határköltségét számolják, de figyelembe veszik a 
befektetés költségeit és az éves fix üzemeltetési és karbantartási 
költségeket is. Minden egyes technológiára számítjuk a hőtermelés 
átlagköltségét, ami megmutatja, hogy mekkora átlagos hőbevétel 
mellett épülne meg az adott termelő-berendezés. A hőtermelés át-
lagköltségének számításához egy diszkontált cash-flow (DCF) mo-
dell megközelítést alkalmaztunk a következő feltételezésekkel élve: 
8%-os reál diszkontráta, 10%-os társasági adó minden technológi-
ára, lineáris amortizáció. Az utolsó oszlopban kerültek feltüntetésre 
a tanulási ráták, amely az éves fajlagos beruházási költség-csökke-
nést mutatják (1. táblázat).

A geotermikus távhőtermelők beruházási költsége függ a hely-
színtől. Minél magasabb az adott régió geotermikus potenciálja, annál 
alacsonyabb a beruházási költség. Minden távhő körzetet a három 
kategóriába soroltunk (nagy, átlagos, alacsony hatásfokú), annak 
függvényében, hogy mekkora a hőmérsékélet 1000 méter mélyen, 
2000 méter mélységben és mekkora az adott területen a hőáram.

A fenti adatokat felhasználva kiszámolhatjuk a különböző belépési évek 
mellett az adott technológia átlagköltségét, amelyet a 2. táblázat mutat.  

1. táblázat. A vizsgált hőtermelő technológiák fő jellemzői. Forrás: Pöyry (2009), DEA(2012), EC (2008)
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3. ábra. A jelenleg meglévő távhőtermelő kapacitások várható 
alakulása 2014-2030 között, MWth és db 

(Forrás: REKK gyűjtés)

Hőtermelés 
hatásfoka, 

%
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hatásfoka, %

Befektetés 
költsége 

mHUF/MWth

Éves műkö-
dési  költség, 

MFt/MWth

Élettar-
tam, 
év

Tanulá-
si ráta 
%/év

Távhő

Geotermikus - 
nagy hatásfokú 90% 0% 420 31,1 25 1,5%

Geotermikus - 
átlagos hatásfokú 90% 0% 600 31,1 25 1,5%

Geotermikus - 
alacsony hatásfokú 90% 0% 780 31,1 25 1,5%

Biomassza 87% 0% 150 2,7 15 1,5%

Távhőtermelő 
gázkazán 85% 0% 60 1,86 20 0%

Gáztüzelésű 
kapcsolt erőmű 38% 42% 262,8 19,2 15 0%

Egyedi 
ter-
melés

Egyedi gázkazán 91% 0% 29 1,67 15 0%

Napkollektor 100% 0% 167 2 15 1,5%

Hőszivattyú 100% 0% 333 38,6 20 3,0%
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Modellezési eredmények
A modellfuttatása során vizsgáljuk a távhőfogyasztás összetételének 
alakulását 2014 és 2030 közt, bemutatjuk a távhőszolgáltatás árának 
változását, illetve számszerűsítjük, az ún. teljes rendszer költséget 
is. Utóbbi alatt azt értjük, hogy egy adott távhőkörzetnek mekkora a 
teljes hőfogyasztásból keletkező költsége, beleértve a beruházási és 
a változó költségeket is. Először részletesen ismertetjük a referencia 
esetet, amely során azt feltételeztük, hogy semmiféle torzító szabá-
lyozás nem létezik, nincs megújuló támogatás, sem pedig kedvez-
ményes ÁFA a távhőszolgáltatásra vonatkozóan. Ezt követően külön-
böző szabályozási beavatkozások hatását vizsgáljuk a modellezés 
segítségével. Ezek közé tartozik a megújuló termelés támogatása, 
támogatott áramátvételi ára a kapcsolt termelésre vonatkozóan, il-
letve a kedvezményes ÁFA kulcs a távhőfogyasztásra vonatkozóan.

Referencia eset
Feltételezzük, hogy a referencia esetben semmilyen támogatási 
rendszer nincs életben, sem csökkentett ÁFA vagy a kapcsolt ter-
melők támogatása, annak ellenére, hogy ezek jelenleg érvényesek 
Magyarországon. A jelenlegi távhőfogyasztás közel 42 PJ-t tesz ki, 
ez a modellezés alapján – köszönhetően az energiahatékonysági 
beruházásoknak és a csökkenő ipari felhasználásnak – 2030-ra le-
csökken 32 PJ alá, amelyből a távhő elégíti ki a fogyasztás kéthar-
madát, míg a maradék egyharmada egyedi hőtermelőkkel történik. 
Tehát a távhőfogyasztás csökkenése nem csak a csökkenő energia-
felhasználásnak köszönhető, hanem a távhőről való leválásnak is.

Az eredmények azt mutatják, hogy a mostani évtizedben nem tör-
ténik drámai változás. Néhány fogyasztó a távhőről átvált egyéni 
gázkazánra, de a változás nem számottevő. Azonban 2020-ban 
több jelentős változásnak lehetünk a szemtanúi. Először is, néhány 
nagy kapcsolt termelőnek lejár az élettartalma, melyeket részben 
meglévő gázkazánokkal fognak helyettesíteni a távhőhálózatban. 
Másodszor, a geotermikus távhőtermelés gazdaságilag életké-
pesebbé válik a 2020-as évek kezdetétől a csökkenő beruházási 
költségek következtében, így növekedésnek indul. A megújulós 
távhő részesedése 2030-ra 38% körül mozog a referencia eset 
alapján.

Nagyon fontos látni azt, hogy a távhőtermelés mértéke na-
gyon különböző az egyes távhőkörzetekben: néhány helyszínen a 
távhő részesedése 2030-ban is 100%-ot tesz ki (azaz a mostani 
távhőfogyasztásra kötött fogyasztók 2030-ban is távhővel elégítik 
ki a hőfogyasztásukat), míg néhány településnél a távfűtés teljesen 
megszűnik és minden hőigényt egyedi hőtermelők fognak kielégíte-
ni. A következő ábra egy kisebb, 2014-ben 147 TJ hőfogyasztással 
bíró települést mutat, melyet jelenleg gáz alapú távhőtermeléssel 
látnak el.

A távhőellátás költsége a vizsgált időszakban két ok miatt is növek-
szik. Először is számos fogyasztó fog egyéni gázkazánra váltani, 
mely olcsóbb lehetőség a hőtermelésre. Másodjára, az energiaha-
tékonysági beruházások következtében a teljes hőfogyasztás csök-
ken, ezáltal meredek költségnövekedést okozva a távhőellátásban. 
A 2020-as évek elejére a távhőelosztás költsége 3000 Ft/GJ-ra nő 
a jelenleg feltételezhető 2500 Ft/GJ-ról, mert a távhőellátás költsé-
ge endogén a modellben; kevesebb fogyasztás között oszlik meg 
az elosztás fix költsége. A 2020-as évek közepére ez a két faktor 
drámai változáshoz vezet. A távhőszolgáltatás ára olyan magasra 
fog nőni, hogy majdnem minden fogyasztó egyéni hőtermelésre fog 
átváltani, és a távhő csaknem eltűnik, főként egyéni gázkazánokkal 
helyettesítve, a fogyasztói igények kisebb részét pedig napkollekto-
rok és hőszivattyúk fogják kielégíteni. Ez a váltás egy hétéves perió-
dus alatt megy végbe, melyben a távhőtől való leválás egy önmagát 
gerjesztő folyamat és egy bizonyos mérték után a folyamatot nem 
lehet megfordítani a mérhetetlenül magas fix költségelemeknek kö-
szönhetően. Ezzel egyidőben a hőfogyasztók átlagos költsége nem 
változik ilyen drámai módon, abban csak kisebb növekedést figyel-
hetünk meg.

2. táblázat. Hőtermelés átlagköltsége különböző években, Ft/GJ

2015 2020 2025 2030

Távhő

Geotermikus - 
nagy hatásfokú 3 486 3 221 3 147 3 064

Geotermikus - 
átlagos hatásfokú 4 105 4 098 3 877 3 643

Geotermikus - 
alacsony hatásfokú 5 099 4 749 4 582 4 398

Biomassza 3 555 3 273 3 183 3 084

Távhőtermelő 
gázkazán 3 518 3 514 3 514 3 514

Gáztüzelésű 
kapcsolt erőmű 4 837 4 827 4 827 4 827

Egyedi 
ter-
melés

Egyedi gázkazán 5 250 5 246 5 246 5 246

Napkollektor 6 883 6 319 5 924 5 500

Hőszivattyú 6 486 6 024 5 724  5 589
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4. ábra. Referencia eset szerinti távhőtermelés technológiák 
szerint, TJ, 2014-2030 

5. ábra. Hőenergia mix alakulása egy kisebb településen, a 
hőfogyasztás költsége és a távhőellátás költsége, 2014-2030 
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Távhőfogyasztás támogatása
Néhány országban, köztük hazánkban is, a távhőfogyasztás támo-
gatást élvez. Magyarországon ennek a formája a csökkentett ÁFA 
kulcs, amely előnyben részesíti a távhőtermelést az egyéni terme-
lési módokkal szemben. A következőkben azt vizsgáljuk, hogy 20%-
os távhőfogyasztás-támogatás esetén hogyan alakul a referencia 
esethez viszonyítva a tüzelőanyag-összetétel. 

Látható, hogy ilyen támogatási szint mellett a távhő kiszoríthatja az egyé-
ni hőtermelési módokat, azok még hosszútávon sem versenyképesek 
a távhővel szemben. Míg a referencia esetben 2030-ban a megújulók 
részesedése 38%, addig ez a támogatás hatására 44%-ra növekszik.

Fontos megvizsgálni a hőtermelés teljes költségét, mely magá-
ba foglalja a távhő költségeit és a támogatást is. A teljes rendszer 
költségét kiszámoltuk a referencia esetre, és arra az esetre is, ami-
kor a távhőfogyasztás támogatásban részesül.

A 7. ábra meglepő eredményt mutat, miszerint a rendszerköltség a 
referencia esetben magasabb, mint a távhőfogyasztás támogatá-
sának esetében. Ez a példa rámutat arra, hogy a távhőfogyasztás 
támogatása csökkentheti a teljes rendszerköltséget, habár ez szá-
mos tényező függvénye, mint például a távhőellátás teljes költsége, 
a különböző technológiák termelési költsége stb.

A megújuló termelés támogatásának hatása
A modell segítségével vizsgálhatjuk a megújuló termelés támo-
gatási rendszerének hatását a hőtermelés összetételére. A szi-
mulációs során feltételezzük, hogy minden megújuló technológia 
250 Ft/GJ fajlagos támogatásban részesül, függetlenül attól, hogy 
távhőrendszeren keresztül értékesíti-e a megtermelt hőenergiát, 
vagy egyedi megújuló technológiáról van-e szó. A feltételezett tá-
mogatás szintje viszonylag alacsony a hőtermelés átlagos árához 
(2000-5000 Ft/GJ) képest, de még ez a támogatás mérték is jelen-
tős hatással van az energiamixre.

Ebben a forgatókönyven a távhő részesedése 2030-ban megegye-
zik a referencia eset értékével. Azonban míg a referencia esetben 
a hőfogyasztás 30%-a még mindig földgáz alapú távhőtermeléssel 
kerül kielégítésre, addig ebben az esetben ez 5% alatti, a hőterme-
lés többi részét geotermikus és biomassza alapú hőtermelés adja.

Kapcsolt termelés támogatása
Ahogy már korábban is rámutattunk, a kapcsolt erőművek áram ol-
dali támogatása csökkentheti a hőtermelés határköltségét. Ennek 
eredményeként a kapcsolt termelők versenyelőnyre tehetnek szert 
más távhőtermelőkkel, illetve az egyedi hőtermelőkkel szemben is. 
A következőkben azt vizsgáljuk, hogy milyen változások történnek, 
ha a jelenlegi és új kapcsolt erőművek is 90 €/MWh átvételi árban 
részesülnek. Ez közel duplája a modellezés során feltételezett villa-
mosenergia-árhoz viszonyítva. 

A vizsgált időszak elején a hőtermelés meghatározó része a 
jelenleg működő kapcsolt erőművi kapacitások adják, kiszorítva a 
gázkazánokat. Míg a referencia esetben 2014-ben a távhős gáz-
kazánok termelése 4,1 PJ, addig a kapcsolt termelők támogatása 
esetében ez lecsökken 1,5 PJ-ra. A nagy kapcsolt termelők 2020-
as leszerelésével nagymértékű visszaesés történik a kapcsoltak 
részarányában. Azonban a 2020-as évek végére továbbra is a kap-
csolt földgáztüzelésű erőművek elégítik ki a hőfogyasztás jelentős 
részét. Fontos hatása a kapcsolt termelők támogatásának, hogy a 
távhő részaránya 2030-ban 88%-os, szemben a referencia esetben 
lévő 67%-kal. A másik jelentős hatás, hogy szinte teljes mértékben 
kiszorulnak a megújulók, és azok részaránya 2030-ra csupán 2%-
os, összevetve a referencia eset 37%-os értékével. Összességé-
ben tehát ez a támogatás jelentős kiszorító hatással van a megújuló 
alapú távhőtermelésre.
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6. ábra. A távhőfogyasztás 20%-os támogatásának hatása 
a hőenergia mixre 

8. ábra. 250 Ft/GJ-os megújuló támogatás hatása a hőenergia-
összetételre, 2014-2030 
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Fő eredmények összefoglalása
A Magyarországi Távhőpiaci Modellt használva elemeztük, hogy 
különböző szabályozási rezsimek hogyan változtatják meg a vizs-
gált hőfogyasztás összetételét. A következő táblázat foglalja össze 
a modellezés legfőbb eredményeit.

A következő megállapításokat tehetjük:
● A megújuló távhő részesedése a referencia esetben is elég 

magas szintet ‒ közel 40%-osat ‒ ér el 2030-ra. A megújuló 
távhőtermelés 80%-át a biomassza tüzelésű erőművek adják, 
míg 20%-ot a geotermikus alapú termelők.

● A távhőfogyasztás támogatása (pl.: csökkentett ÁFA) kiszorít-
hatja az egyedi hőtermelést és segítheti a megújuló alapú távhő 
elterjedését, mely 6,4% ponttal növekszik a referencia esethez 
képest 2030-ra. A tanulmányban bemutattuk, hogy a teljes 
rendszerköltség is csökkenne így a referencia esethez képest.

● A megújulók támogatása vezetne a megújulós távhőtermelés 
legmagasabb szintjéhez a forgatókönyvek közül anélkül, hogy 
jelentősen növelné a teljes rendszerköltséget.

● A kapcsolt erőművek villamosenergia-termelésének támogatá-
sa növeli a távhő részesedését, de a megújuló alapú távhős 
technológiákat kiszorítja a gáz alapú kapcsolt hőtermelés és a 
megújuló részarány 2%-ra csökken 2030-ra.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a kapcsoltak támogatása drá-
maian csökkentené a megújulós távhő versenyképességét, míg mind 
a távhő, mind a megújulók támogatása növelné azt. A tanulmány nem 
vizsgálta a különböző szabályozó eszközök keverékét is, ugyanakkor 
ezt érdemes lenne egy következő kutatásban elemezni, így az egyes 
eszközök egymásra hatásáról pontosabb képet kaphatnánk.
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9. ábra. A kapcsolt termelés 90 €/MWh-ás kötelező átvétli áras 
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3. táblázat. Összefoglaló a modell eredményeiről

Referen-
cia eset

Távhő-
fogyasztás 
támogatása

Megújulók 
támoga-

tása

Kapcsolt 
termelés 

támogatása

Átlagos rendszerköltség, 
millió Ft 186 321 183 636 186 330 27 704

Teljes távhő részesedés 
2030-ban 66,6% 100,0% 65,4% 87,9%

Geotermikus távhő 
részesedés 2030-ban 7,7% 8,1% 6,6% 0,7%

Biomassza távhő 
részesedés 2030-ban 29,9% 35,9% 54,5% 1,0%

Teljes megújuló távhő 
részesedés 2030-ban 37,6% 44,0% 61,1% 1,7%

Nukleáris együttműködés jött létre 
Magyarország és Kína között

Seszták Miklós nemzeti fejlesztési miniszter és Nur Bekri, a Kínai 
Népköztársaság Nemzeti Energia Hivatalának vezetője a nukleáris 
oktatás, ismeretterjesztés és a kutatási-fejlesztési tevékenységek te-
rületén történő együttműködésről szóló szándéknyilatkozatot írtak alá 
2015. május 26-án, Budapesten. 

Seszták Miklós fejlesztési miniszter elmondta: Magyarország 
üdvözli a Kína által tett atomenergetikai lépéseket, amelyek jelentős 
mértékben hozzájárulnak a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

A szándéknyilatkozat célja, hogy fejlessze és megerősítse a két 
ország közötti együttműködést a nukleáris oktatás, ismeretterjesztés 
és a kutatási-fejlesztési tevékenységek területén. A megállapodás le-
hetőséget biztosít az atomenergia békés célú felhasználása területén 
tevékenykedő oktatók, kutatók és szakemberek speciális elméleti és 
gyakorlati képzésére, oktatási módszertanok kidolgozására és adop-
tációjára, az atomerőművek tervezése, létesítése, üzemeltetése és 
karbantartása terén szerzett tapasztalatok átadására, a radioaktív 
hulladékkezelés terén történő együttműködésre, tudásmegosztásra, 
az atomenergiával kapcsolatos társadalmi tudatosság és elfogadott-
ság erősítésére.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)
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Napkollektor gazdaságossága családi házak esetén1
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Farkas István  
egyetemi tanár, intézetigazgató, farkas.istvan@gek.szie.hu

A megújuló energiaforrások alkalmazása a meglevő energiakészlete-
inkkel való takarékoskodás és a környezet terhelés − mindenekelőtt 
az üvegházhatás − csökkentése szempontjából szükségszerűség. 
Hazánkban a napenergia hasznosítására jó adottságok vannak. Ezért 
is kell ezeknek a jellemzőit, előnyeit, hátrányait ismerni, ismertetni. 
Ebben a dolgozatban napkollektor beépítésének gazdaságosságát 
vizsgáltuk, családi ház esetén, többféle megtérülési módszer segít-
ségével. Az eredeti kalkulációs adatokat hasonlítjuk össze a 10 év 
utáni valós adatokkal. A gazdasági számítások egy adott rendszerre 
vonatkoznak, de ezek alapján további összehasonlító számításokat 
lehet végezni, amennyiben más elemeket építenénk be. A vizsgált 
időszak adatai azt mutatják, hogy a napenergia termikus hasznosí-
tása, HMV készítésre és fűtés rásegítésre, gazdaságos megoldás, a 
berendezések élettartama előtt lényegesen rövidebb idő alatt megté-
rülő beruházás. A megtérülési idő számítások pontosságának gyen-
ge pontja a hagyományos energiahordozók jövőbeni ára, árképzése, 
melyet a gazdasági környezet mellett egyéb tényezők is befolyásol-
nak. Ennek megfelelően elemezzük a jövőbeli napkollektoros rend-
szerek beruházási jellemzőit, milyen tendenciák vannak, megéri-e a 
későbbiekben a napenergia termikus hasznosítása.1 

*
In this paper we analysed the economics of solar installation in 
case of a family house along with several economical methods. 
The original data calculations are compared to the 10 years later 
real data. The economic calculations are applied to a specific sys-
tem, but further comparative calculations can be performed on 
the basis of these, if other elements ore to be included. On the 
basis of the results it can be stated that the utilization of solar 
thermal energy for domestic hot water and heating is economical 
solution, ad its payback time is much shorter than the lifespan of 
the invested equipment.

* * *

A Nap sugárzásából származó energia közvetlen felhasználása már 
régóta ismert az emberiség számára. A hasadási energia kivételével 
az összes megújuló és fosszilis energiaforrás végső soron a Földünk-
re sugárzott napenergiából ered. Földünkön jelenleg az ún. fosszilis 
energiaforrások felhasználása bír döntő jelentőséggel [4]. Ezek a „gaz-
daságosan” kitermelhető energiahordozó készletek azonban csökken-
nek, de az igazi veszélyt a felhasználásuk során a környezetbe kerülő 
szennyező anyagok jelentik [2]. 

A fosszilis tüzelőanyagok ára a korábbi keleti blokk országaiban 
változott a legnagyobb mértékben. Egy átlagos magyar állampolgár 
évente 3 tonna kőolajnak megfelelő energiamennyiséget fogyaszt. Az 
Európai Uniós csatlakozással az addig államilag szabályozott energia-
árak részleges felszabadítása megkezdődött. Ez azt jelentette, hogy az 
EU 1996/92 és az 1998/30 direktívának megfelelően az ország ener-
giapiacát 30-33%-ban meg kellett nyitni a külföldi szolgáltatók előtt. 
A területi megosztottságból származó monopolhelyzet megszűnt, az 

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

energiapiacon is megjelent a szabad verseny. Ez fogyasztói szempont-
ból azt jelentette, hogy a választásra nem jogosult fogyasztó az energia 
árak ugrásszerű emelkedését tapasztalhatta. 

Magyarország településeinek erős légszennyezettsége, a fosszilis 
tüzelőanyagok árának várható, folyamatos emelkedése egyaránt haté-
konyabb energia-felhasználást követel meg mind az ország vezetőitől, 
mind a lakosságától. A fenti tények indokolják az új technológiák alkal-
mazását, melyek elterjedésének egyik akadálya (pl. napkollektorok ese-
tében,) a viszonylag nagy beruházási költség és a hosszú megtérülési 
idő. Ezért javasolt többnyire kombináltan alkalmazni a hagyományos 
technológiát (pl. gázfűtés) az új technológiákkal (pl. szolártechnika). 

Napenergia hasznosítás lehetőségei
Egyre több ház épül energiatudatos építészeti elvek szerint. A napener-
gia passzív hasznosítása révén, az épület megfelelő tájolásával, a falak 
és nyílászárók hőszigetelésével az épületbe jutó hőenergia megtartá-
sával jelentős energia-megtakarítás realizálható [1]. A napenergia pasz-
szív hasznosítása a lehetőségek kiaknázásában mégsem nyújt teljes 
megoldást. Ennek több oka is van:

● A déli nyílászárókon, üvegfelületeken beáramló napsugarak 
hőjét nem lehet az épület minden szegletébe a helyi szükség-
leteknek megfelelően eljuttatni. Ehhez kiegészítő fűtőfelületek 
megléte és működése szükséges.

● A besugárzó hő tárolására többnyire van megoldás, de mind a 
betárolás, mind a tároló igény szerinti kihasználásának szabá-
lyozása korlátozott. 

● Melegvíz készítésre a passzív eszköz nem alkalmas. 
A passzív eszközöket kiegészítve vagy azoktól függetlenül is épít-

hetők az ún. aktív eszközök, melyeket célszerűen összeépítve kapunk 
egy aktív szoláris berendezést. Az ilyen berendezés tökéletesen szabá-
lyozható, illeszthető a fő fűtőberendezéshez és így jól szolgálja a lakás 
fűtését, melegvíz ellátását, vagy akár egy medence vizének melegíté-
sét. A napenergia aktív hasznosítása kapcsán ebben a cikkben nem 
foglalkozunk a fotovillamos (napelemes) hasznosítási lehetőséggel. Az 
aktív fototermikus (napkollektoros) rendszer fő részei jól megkülönböz-
tethetők az 1. ábra alapján.

1. ábra. Fototermikus rendszer főbb elemei [3]
1. napkollektor, 2. szabályzó, 3. szivattyú egység, 4. tágulási tartály, 

5. csővezeték, 6. tároló.
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A napkollektor elhelyezése leggyakrabban házak, épületek tető-
szerkezete, tetővel párhuzamos állvány, tetőből kiemelt szerkezet, 
lapostetőn kiemelt állvány, tetőhomlokzat, épület melletti állvány 
szerkezet. Természetesen a tetőbe integrált rendszerek tekinthetők 
a legelfogadottabbaknak. Az emberek megítélése kettős ezeknek 
a berendezéseknek a látványa kapcsán, egyrészt környezettuda-
tosságot látnak, másrészt státuszszimbólumként értékelik. A köz-
véleményben a mai napig él az a vélekedés, hogy a környezetvé-
delmet, a megújuló energiák hasznosítását a gazdagok engedhetik 
meg maguknak. 

A napkollektorok alkalmazásának gazdaságossági kérdései, 
megtérülési idejének számítása hosszú ideje képezi viták tárgyát. 
Leggyakrabban azonban az fordul elő, hogy keverednek a gaz-
daságossági szempontok a környezetvédelem, a jövőért érzett 
felelősség szempontjaival. Más esetekben nem veszik figyelembe 
a számítási módszerek alkalmazhatósági korlátait. A jelen dolgo-
zatban a gazdaságosság megítéléséhez alkalmazható számítási 
módszerekkel foglalkozunk és adott példa kapcsán, egy korábbi, 
10 éves beruházást értékelünk. Bemutatjuk a beruházás pénzügyi 
kalkulációját a 2003-ban rendelkezésre álló adatok alapján. A 10 év 
alatti valós energiahordozó árváltozási adatok alapján vizsgáljuk a 
megtérülési időtartamot a berendezés élettartamára vonatkozóan.

Gazdasági számítások paraméterei 
A műszaki-gazdasági értékelések célja általában a beruházások, 
ezen belül az energiatakarékosságot szolgáló intézkedések gazda-
ságosságának megállapítása, azok megfelelő rangsorolása. Ezek 
a számítási lehetőségek olyan értékelési módszereket is tartalmaz-
nak, amelyek akkor alkalmazhatók, ha a beruházás következtében 
az üzemeltetés költségei megváltoznak. A probléma lényege az, 
hogy egy egyszeri ráfordítást egy majdan, hosszabb idő alatt je-
lentkező megtakarítással kell összevetni [1]. A gazdasági jellemzők 
pontos meghatározása fontos, mivel az eredményekre nagyobb ha-
tással van, mint alkalmazott módszer kiválasztása. Közülük a leg-
fontosabbak a következők:

Beruházás, I0 
A beruházás tartalmaz minden, a megrendelő által térítendő, a be-
ruházással kapcsolatban felmerülő összes költséget. Az energia-
megtakarítást célzó intézkedésekkel kapcsolatos beruházások a 
következő elemeket tartalmazzák: 

●  Tervezés, 
●  Projekt-menedzselés / minőség biztosítás, 
●  Anyagok, berendezések, alkatrészek, 
●  Beszerelés, 
●  Ellenőrzés és vizsgálat,
●  Végleges dokumentáció, 
●  Üzembe helyezés,
●  Egyéb költségek,
●  Vám, ÁFA.

 
Éves nettó megtakarítás, B
Az éves nettó megtakarítás az adott beruházásból származó tiszta 
évi megtakarításokat (Ft/év) jelenti. Az energia-megtakarítást célzó 

beruházásból eredő éves nettó megtakarítás egyszerűsített kiszá-
mítása a következőképpen lehetséges: 

B = S E,                                                                                        (1)

ahol:       
B − éves nettó megtakarítás [Ft/év],
S − évente megtakarított energia [kWh/év],
E − energia ára   [Ft/kWh].

A megtakarított energia (kWh/év) csökkentése mellett a teljesít-
ménycsúcsok (kW), a csatlakozási költség, stb. csökkentése is sze-
repelhet a számításokban, ha ezeket megtakarítják, illetve kifizetik. 
Amennyiben az energia-megtakarítás céljából beépített készülék, 
elem további karbantartást igényel (új berendezés), akkor a tiszta 
évi megtakarítás kiszámításakor e karbantartási költséget le kell 
vonni. 

B = S E – (O + M),                                                                      (2)

ahol:
O, M − járulékos üzemeltetési és karbantartási költségek [Ft/év].

Műszaki / gazdasági élettartam, N 
Gazdasági élettartam: a beruházás értékének nullára való amor-
tizációjához szükséges időszak. Műszaki élettartam: a beruházás 
fizikai és gyakorlati élettartama. Ha egyes alkatrészeket/termékeket 
még a teljes elhasználódásuk előtt kicserélnek, mert új és alkalma-
sabb alkatrészek jelentek meg a piacon, akkor a gazdasági élettar-
tam rövidebb a műszaki élettartamnál. A szabványok és előírások, 
energiaárak, komfortkövetelmények, stb. megváltozása ugyancsak 
egyes alkatrészek cseréjéhez vezethet, mielőtt azok műszakilag el-
használódnának. A műszaki-gazdasági számítások és értékelések 
elvégzéséhez a gazdasági élettartamot kell alkalmazni.

Nominális kamatláb, nr 
A szokásos esetben ez megegyezik a kölcsönök banki kamatlábá-
val és mindig magasabb az inflációnál. A nominális kamatláb segít-
ségével tudjuk kiszámítania a pénz megtakarítást a bankban és az 
ott lévő pénzösszeget adott évek után.

Pénzmegtakarítás a bankban (időben előrehaladva): Bizonyos 
összeg, B0 (Ft) a bankban van. Ha a nominális kamatláb nr, akkor 
mennyi pénz lesz a bankban n év múlva? 

●  B0 − pénzösszeg a bankban ma,
●  Bn − pénzösszeg n év múlva,
●  nr − banki nominális kamatláb,
●  n − a pénz által a bankban töltött idő (év).

A bankban lévő pénzösszeg n év után:

Bn = B0 (1+nr)n.                                                                           (3)

Diszkontált érték (időben visszahaladva): Ha n év múlva Bn (Ft) ösz-
szeg van a bankban, akkor mennyi ennek a pénznek a mai B0 (Ft) 
értéke? A megtakarításra alkalmazott egyenletet itt is alkalmazva 
kiszámíthatjuk B0 értékét: 

B0 = Bn / (1+nr)n .                                                                       (4)

Beruházás I0 [Ft], Nominális kamatláb nr [%]

Éves nettó megta-
karítás

B [Ft/
év],

Valós kamatláb r [%]

Műszaki/gazdasági 
élettartam

N [év], Inflációs ráta b [%]
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Valós kamatláb, r 
A valós kamatláb az inflációnak, az energiaárak relatív emelkedé-
sének, és egyéb lehetséges relatív áremelkedéseknek megfelelően 
korrigált nominális kamatláb. A valós − leszámítolási − kamatláb jö-
vőbeli alakulását gyakran igen nehéz előre megjósolni, különösen 
ez a helyzet a gazdaságilag átalakuló országokban. Mindemellett 
ez egy kiemelten fontos jellemző. Minél hosszabb egy beruházás 
gazdasági élettartama, annál fontosabb szerep jut a valós kamat-
lábnak.

Inflációs ráta, b 
Az infláció a fogyasztási javak összességének évenkénti átlagos 
áremelkedése. Az inflációt nehéz előre megjósolni, és a különféle 
áruk és szolgáltatások esetében más és más lehet: Az inflációval 
korrigált valós kamatláb: 

r = nr – b / (1+b).                                                                            (5)

Amennyiben mintavételezést vagy megközelítő számításokat vég-
zünk, úgy a valós kamatláb kiszámításához egy egyszerűsített szá-
mítás végezhető: 

r = nr – b.                                                                                       (6)

Ez az egyszerűsített formula olyan esetekben nem alkalmazható, 
ahol magas az infláció.

Gazdaságossági számítások módszerei 
A beruházások gazdaságosságának a kiszámítására több módszer 
létezik. Ezek közül a legfontosabbak a következők:

●  Megtérülés (Payback – PB),
●  Nettó jelenlegi érték (Net Present Value – NPV),
●  Nettó jelenlegi értékhányados (Net Present Value Quotient 

– NPVQ),
● Visszafizetés ( Pay Off – PO),
● Élettartam Költség (Lifetime Cost – LC). 

A felsorolt módszerek alkalmazásához a diszkontált érték és a net-
tó jelenlegi érték elvét kell megérteni. A következő paraméterek az 
összes módszerben közösek: 

●  a befektetés, I0 [Ft],
●  éves nettó megtakarítás, B [Ft/év],
●  gazdasági élettartam, n [év],
●  valós kamatláb, r [%].

 
A megtérülés módszere 
Az egyszerű megtérülés azt az időt jelenti, amely alatt a be-
fektetés egyenlő éves nettó megtakarítások alapján megtérül 
(B1=B2=...=Bn). Ezen idő elteltével a befektető a gazdasági élettar-
tam elteltéig pénzt keres. Akkor új befektetésre van szükség.
 

Megtérülési idő = Beruházás / Éves nettó megtakarítás. 

A megtérülés módszere a legalkalmasabb eszköz a gyors számí-
tások elvégzéséhez, de a módszernek vannak bizonyos korlátai is:

● csak akkor alkalmazható, ha a valós kamatláb alacsony, 
● csak akkor alkalmazható, ha a megtérülés 4-5 évnél rövi-

debb, 
● a módszer a megtérülési időszak utáni éves megtakarítások 

értékét nem veszi figyelembe, ezáltal jelentős megtakarítá-
sok figyelmen kívül maradhatnak, és így a teljes gazdasá-
gosság jóval kedvezőbb lehet, mint ahogyan azt a megtérü-
lés jelzi.

A nettó jelenlegi érték módszere 
Az energia-megtakarítást célzó intézkedések belső rangsorolásá-
hoz a nettó jelenlegi értékhányados a legjobb módszer. Az éves 
megtakarítások diszkontált értékének az összesítéséhez meg kell 
határozni azt a referencia-évet, amelyhez az összes befektetést és 
megtakarítást viszonyítani lehet. Az nem fontos, hogy melyik évet 
választjuk ki referencia-évnek, ha az összes bevételt és kiadást 
ugyanahhoz a referencia-évhez viszonyítjuk. Szokásos esetben a 
kiválasztott év az az év szokott lenni, amelyben a befektetés meg-
történt (0. év). Egy energia-megtakarítási intézkedés nettó jelenlegi 
értékét a gazdasági élettartam (1−n év) alatti jövőbeli éves megta-
karítások akkori jelenlegi értéke, valamint a befektetés (0 év) kü-
lönbsége jelenti: 

Nettó jelenlegi érték (NPV) = A megtakarítások diszkontált érté-
ke – Befektetés.

Az energia-megtakarítást célzó projektekben a nettó megtakarítá-
sokat gyakran évről évre azonosnak tekintik, B1=B2=...=Bn. Ebben 
az esetben a nettó jelenlegi érték leíró egyenlete matematikailag 
egyszerűsíthető: 

NPV = [B(1 – ( 1 + r )-n / r ] – I0 .                                                    (7)

A 2. ábrával szemléltethető ez a módszer, melynél a befektetés 
egy összegben, a megtakarítások éves szinten egyenlően jelennek 
meg.
 

Ha az éves nettó megtakarítások évről évre eltérőek, akkor a nettó 
jelenlegi érték a következő összefüggéssel számolható: 

NPV = [ B1 / ( 1 + r )
1

 + B2 / ( 1 + r )
2

 + … + Bn / ( 1 + r )
n] – I0 .                        (8)

A nettó jelenlegi értékhányados
A nettó jelenlegi érték és a teljes befektetés hányadosa: 

NPVQ = NPV / I0.                                                                         (9)

2. ábra. Az egyszerűsített nettó jelenlegi érték módszer
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A magasabb NPVQ gazdaságosabb projektet jelez. Az NPVQ mód-
szere igen alkalmas az energia megtakarítást célzó intézkedések 
gazdaságossági szempontú besorolására.

A visszafizetés módszere
Az az idő, amely alatt a befektetést a valós kamatláb figyelembe-
vételével visszafizetik. Ez az NPV=0 állapot előtt eltelt időt jelenti: 

NPV =  [ B ( 1 – ( 1 + r )-n/ r ] – I0 = 0.                                                  (10)

Élettartam költség
Ez a költség a tőke költségét (I0), valamint az adminisztráció (A), 
az üzemeltetés (O) és a karbantartás (M) költségeinek az épület 
élettartamára diszkontált értékét jelenti.

LC = I0 + [( A + O + M ) ( 1 – ( 1 + r )-n )] / r,                                            (11)

ahol: 
− I0, tőkeköltség (= befektetés), 
− A, adminisztrációs költség, 
− O, működési költség, 
− M, karbantartási költség, 
− r, valós kamatláb,
− n, élettartam (általában műszaki élettartam). 

Éves költségek: Az élettartam költségnek az épület élettartama alat-
ti évenkénti lebontását éves költségnek nevezzük. Az éves költség 
az az átlagos pénzmennyiség, amit az épület tulajdonosának az 
épület élettartama alatt minden évben a tőke, az adminisztráció, a 
működés és a karbantartás költségeinek a fedezésére kell szánnia. 
Az éves költségek elemzése az épület számos ügyintézési eszköze 
egyikének tekinthető, mivel ez a módszer hosszabb távú gazdasági 
becsléseket tesz lehetővé. 

Éves költség = Járadék tényező ∙ Élettartam költség = f ∙ LC,
ahol:

- f = B / I0 = r / [ 1 – ( 1 + r )-n ] = járadék tényező (annuity factor).

A 3. ábra bal oldala szemlélteti a módszert, az ábra jobb oldali ré-
szén pedig az éves költségek eloszlásának jellege látható.

Napkollektor beépítése HMV készítéshez és 
fűtés rásegítésre 
Az alábbiakban 2003-ban megvalósult napkollektoros beruházás 
adatai alapján, megvizsgáljuk a gazdasági megtérülést több számí-
tási módszer segítségével. A megvalósítás kiindulási adatait ezután 

pontosítjuk a ténylegesen bekövetkezett energiahordozó árakkal, 
így értékelve újra a megtérülési adatokat, mennyire gazdaságos a 
napkollektoros rendszer.
 
A beruházás célja: 
Földgáztüzelésű kazán és hőtárolós villanybojler üzemének segí-
téséhez új napkollektorok felszerelése. Cél a hagyományos ener-
giahordozók helyettesítése megújuló energiaforrással előállított hő-
energia kapacitás létesítésével, napkollektorok segítségével. 

A beruházás műszaki tartalma:
Fiorentini típusú síkkollektorok felszerelésével kiváltani a melegvíz 
előállításához eddig használt hőtárolós villanybojlert (várhatóan  
60-65%-ban), illetve a ház fűtéséhez használt régi típusú földgáz 
tüzelésű kazán üzemébe besegíteni (várhatóan 20-25%-ban).

A beruházással érintett lakás adatai:
A beruházás helye: Mezőtúr, építésének éve: 1988, alapterülete: 
140 m2, fűtött légtere: ~500 m3. A lakás társasházi, tetőmegoldá-
sa magastetős típusú, az épület építési módja hagyományos, két 
szintes. A használati melegvíz felhasználás 60-70 liter/nap/fő.  
A használati melegvízzel ellátandók száma 4 fő. A lakás fűtési mód-
ja központi fűtés, kiskazán berendezéssel. A melegvíz előállítás 
egyedi, villanybojler módú.

A kiindulási adatokat táblázatokba és diagramokba rendeztük. 
Az 1. táblázatban a meglévő rendszer elemei, a 2. táblázatban a 
napkollektorok jellemzői láthatók.

Az 4. és 5. ábrán a lakás fűtésére és a HMV előállítására felhasz-
nált energia éves mennyiségét és bekerülési költségét ábrázoltuk a 
napkollektorok beépítése előtti években. 

3. ábra. Az élettartam költségek módszer összetétele

4. ábra. A lakás évi földgáz felhasználása és költsége kollektor 
beépítés előtt

1. táblázat. Az alaprendszer felépítése

2. táblázat. A napenergia hasznosító berendezés főbb adatai

Fűtés Melegvíz

Földgáztüzelésű kazán
Típus: Thermotéka-25
Darabszám: 1                 
Gyártó cég: Kazép, Gyoma
Gyártási év: 1987
Teljesítmény: 23 kW

Hőtárolós villanybojler
Típus: Hajdú-200
Darabszám: 1                
Gyártási év: 1987 
Teljesítmény: 2.2 kW

Megnevezés: ~ 10 m2 napkollektor

Típus:
Darabszám:
Gyártási év:
Gyártó cég:
Teljesítmény max:
Éves energiahozam:

SKV-3
5 db.
2002
Fiorentini Hungary Kft.
1,4 kW
900-1000 kWh
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A 3. táblázatban a 2003-as évi energia felhasználásokat és a vár-
ható megtakarítások összegét látjuk. A megtakarításoknál a szoláris 
részarányt HMV készítésnél 65%-ra, a fűtés rásegítésnél 25%-ra 
vettük. A 4. táblázatban a beruházás anyag és munkadíj költségét 
foglaltuk össze.

A beruházás megvalósításához 2003-ban, mindösszesen ~1 050 000 Ft 
szükséges. A beruházás megvalósításához ennek az összegnek a meg-
léte kellett, pályázati támogatásra csak utólagosan lehetett számítani.  
A számításoknál mindkét lehetőséget megvizsgáljuk. Az 5. táblázatban 
a pénzügyi költség-haszon elemzés látható összefoglalóan.

A rendelkezésre álló adatok alapján a gazdaságossági számításo-
kat elvégezve kapjuk a következő eredményeket.

Megtérülési idő mutató támogatás nélkül 

M = Bk / Ny = 1 050 000 / 59 000 = 17,7 év.

Jövőérték (FV) = megtakarítás (59 000) x 25 év = 1 475 000 Ft

Nettó jelenérték mutató:
Diszkontkamatláb: 5% 
(Ezt azért vettük fel ennyire, mert az energiaárak  nagyobb emel-
kedést mutatnak az elmúlt évek átlagában az infláció mértékéhez.)
Beruházási költség: I = 1 050 000 Ft  (=PV(I)) (Rövid idejű beruhá-
zás!)
Működési költség PV(C)= 0 Ft (A rendszer működtetési költsége 
minimális)
A megtakarítások jelenértéke:
Bevétel R = 1 475 000 Ft  
PV(R) = FV (1 475 000) = 831 543 Ft (lásd 6. táblázat)

Nettó jelenérték:
NPV = PV(R)(=831 543) – PV(C)(=0) – PV(I)(=1 050 000) = -218 457 Ft

Hozam-költség mutató:
BCR1= PV(R) / (PV(I) + PV(C)) < 0  (~ 0,792)       (PV(C) = 0 Ft)

Mivel a nettó jelenérték mutató negatív szám, ez azt jelenti, hogy a 
megtakarítások összegének jelenértéke nem éri el a beruházás ösz-
szegét, így az nem gazdaságos megoldás. A hozam-költség mutató 
is ezt támasztja alá.

A beruházás belső megtérülési rátája IRR=4% körül van, ami 
kedvezőtlen a jelenlegi betéti kamatlábakat (~10%) figyelembe 
véve! Jelen számítások szerint a napkollektoros rendszert nem ve-
zetnénk be, mert a nettó jelenérték negatív. A további mutatók is 
ezt támogatják. Érzékenységi vizsgálatok nélkül is belátható, hogy 
a fejlesztés gazdaságossága a gázár és a villamos energia árának 
változásától illetve arányának változásától függ.

Megtérülési idő mutató 30%-os támogatással 

M = Bk / Ny = 735 000 / 59 000 = 12,4 év.

5. ábra. A villamos energia (HMV) felhasználása és költsége 
kollektor beépítés előtt

3. táblázat. A kalkulált energia felhasználás és költségei 

Energia hordozó 
megnevezése

Energia felhasználás (2003) Energia költség Ft/év (2003)

Korszerűsítés előtt Korszerűsítés után Megtakarítás Korszerűsítés előtt Korszerűsítés után Megtakarítás

Villamos energia:    [kWh/év] 3600 1260 2340 47 880 16 758 31 122

Földgáz: [m3/év] 2000 1500 500 82 000 61 500 20 500

Összesen: - - - 129 880 78 258 51 622

4. táblázat. A beruházás költségeinek részletezése 2003. évi árszinten 

5. táblázat. A beruházás költség-haszon elemzése 2003-ban 

Főbb anyagok 
megnevezése

Egység
db, m2

Beszerzési összeg 
ÁFÁ-val, Ft

Szolgál-
tatások 

megnevezése

Szolgáltatási 
összeg

ÁFÁ-val, Ft

SKV-3 
napkollektor 5 353 950 Csőszerelés 50 000

1000 l puffer 1 150 000 Bádogos mdíj 62 500

Szabályzó 1 106 250 Beüzemelés 15 000

Szivattyú, 
szelepek ‒ 125 000

Csövek, fitting ‒ 37 500

Bádogos 
anyagok ‒ 62 500

Gépköltség ‒ 20 000

Szigetelés ‒ 50 000

Összesen: ‒ 905 200 ‒ 127 500

Üzemeltetés költségei:

Napkollektoros rendszer befektetése 1 050 000 Ft

Üzemeltetési nyereség:

Energiaköltség megtakarítás 52 000 Ft

Fenntartás megtakarítás 7 000 Ft

Megtakarítás összesen:  59 000 Ft

Pénzügyi adatok:

Diszkontkamatláb 5%

Hitel kamatláb 15%

Technikai élettartam 25

Hitelfelvétel 0 Ft

Támogatás (315 000) 0.- Ft

Futamidő 25 év
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Jövőérték (FV) = megtakarítás (59 000) x 25 év = 1 475 000 Ft

Nettó jelenérték mutató:
Diszkontkamatláb: 5%   
Beruházási költség: I = 735 000. Ft  (=PV(I)) (Rövid idejű beruhá-
zás!)
Működési költség PV(C)= 0 Ft  ( A rendszer működtetési költsége 
minimális)
A megtakarítások jelenértéke:
Bevétel R = 1 475 000 Ft  
PV(R) = FV (1 475 000)   (--------------)   = 831 543 Ft.

Nettó jelenérték:
NPV = PV(R)(=831 543) – PV(C)(=0) – PV(I)(=735 000) = 96 543 Ft.

Hozam-költség mutató:
BCR2= PV(R) / (PV(I) + PV(C)) = 1,13       ( PV(C) = 0 Ft).

A 30%-os támogatásnál mondható el, hogy megtérülő a beruházás, 
az NPV pozitív és a hozam-költség mutató is nagyobb mint 1.

A 2003-ban rendelkezésre álló adatok alapján elvégzett számí-
tások pénzügyileg nem támogatták a beruházás gazdaságosságát. 
A bankban tartott pénz nagyobb értékű lenne, mint a napkollektoros 
rendszerrel elérhető megtakarítások összege. Látható, hogy támo-
gatás nélkül nem tűnt gazdaságosnak a napkollektorok beépítése. 
A kedvezőtlen pénzügyi, megtérülési mutatók ellenére a beruházás 
több mint 10 évvel ezelőtt megvalósult.

A beruházás gazdasági és üzemeltetési 
tapasztalatainak értékelése
Vizsgáljuk meg milyen főbb gazdasági változások történtek a tervezé-
si időszakban várható értékekhez képest. A két legfontosabb változás 
a villamos energia és a földgáz árának változása volt (6-7. ábrák).

A 6. ábra adatai alapján a földgáz árának átlagos emelkedé-
se 10 év alatt (2004-2013) 2,3-szeres, a 7. ábra adatai alapján a 
villamos energia árának átlagos emelkedése 1,5-szeres mértékűre 
adódik. Ezekkel a tényleges adatokkal átszámolva, a napkollekto-
ros beruházás  megtakarítási adatai a 7. táblázatban kerültek ösz-
szefoglalásra. 

A számolt tényleges megtakarítást (117 320 Ft/év) azonban az 
előzetesen nem számolt/számolható alábbi költségnövelő kiadá-
sokkal együtt kell figyelembe venni. A családi házhoz tervezett nap-
kollektoros rendszer 10 éves üzemeltetési tapasztalatai alapján az 
alábbi eltérések voltak tapasztalhatók:

● a HMV ellátásnál villanybojler teljesen ki lett váltva indirekt 
fűtésűre, 

● a fenntartási költségeknél számolni kell a szivattyúk villamos 
energia fogyasztásával, jelen esetben, éves szinten átlago-
san 6-7 eFt, ez 10 év alatt ~70 eFt költséget jelentett,

● a rendszer elemei közül a szolár oldali tágulási tartályt kellett 
cserélni ~10 eFt,

● az egyik síkkollektor edzett üvegét kellett pótolni, törés miatt 
(biztosítva volt, 0 Ft), 

● a primer kör fagyálló folyadék pótlása, frissítése ~2 eFt/év.
Ezekkel a költségekkel is számolva a tényleges megtakarítás  
~107 320 Ft/év-re csökken, így a megtérülés támogatás nélkül  

6. ábra. A vezetékes gáz fogyasztói átlagárának alakulása

7. ábra. A lakossági villamos energia átlagár alakulása

6. táblázat. Belső megtérülési ráta: (IRR) 

Diszkont 
tényező

Bevétel Diszkont 
tényező

Bevétel Diszkont 
tényező

Bevétel

Év 5% 59 000 Év Év

1. 0,9524 56 190 10. 0,6139 36 221 19. 0,3957 23 348

2. 0,9070 53 515 11. 0,5847 34 496 20. 0,3769 22 236

3. 0,8638 50 966 12. 0,5568 32 853 21. 0,3589 21 178

4. 0,8227 48 539 13. 0,5303 31 289 22. 0,3418 20 169

5. 0,7835 46 228 14. 0,5051 29 799 23. 0,3256 19 209

6. 0,7462 44 027 15. 0,4810 28 380 24. 0,3101 18 294

7. 0,7107 41 930 16. 0,4581 27 029 25. 0,2953 17 423

8. 0,6768 39 934 17. 0,4363 25 742 PV(R) 831 543

9. 0,6446 38 032 18. 0,4155 24 516

7. táblázat. Belső megtérülési ráta: (IRR) 

Energia hordozó
megnevezése

Energia költség Ft/év (tervezett) Tényleges 
Ft/év

Korszerűsítés 
előtt

Korszerűsítés 
után Megtakarítás Megtakarítás

Villamos energia 47 880 ‒ * 47 880 71 820

Földgáz 82 000 67 000 15 000 37 500

Fenntartás 
megtakarítás 9000

Összesen: 129 880 67 000 51 622 117 320
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9,8 év, támogatással (30%) 6,8 év. Összességében a támogatás 
nélküli tervezett megtérülési időnél lényegesen hamarabb megtérült 
a beruházás, fő befolyásoló tényezőként az energiaárak előre nem 
látható emelkedése miatt.

Összegzés, javaslatok 
Az előzetes pénzügyi elemzések a példa napkollektoros rendszer 
kedvezőtlen, hosszú idejű megtérülését jelezték, a tényleges ener-
gia árak emelkedése azonban jelentősen lerövidítették ezt. A fenti 
számítások alapján újabb értékeléseket, beruházást segítő dönté-
seket lehet hozni, amennyiben más típusú kollektorokat, rendszer 
elemeket építünk be. 

Fontos felismerni, hogy a termikus napenergia hő költségek ga-
rantáltan állandó költség a rendszer teljes élettartama alatt. Nem 
lehet ezt megállapítani, ha a hasznos hő, a villamos energia vagy 
a földgáz árak alapján kerül kiszámításra. A változó gazdasági hely-
zet, a támogatási rendszer ciklikussága a pénzügyi számítások 
kiindulási értékeinek megállapítását bizonytalanná teszik, várható-
an a későbbiekben is ellentmondásosak lesznek az eredmények. 
A fosszilis energiaárak az utóbbi években ingadozást mutatnak 
hazánkban, előreláthatóan azonban az elkövetkező időszakban 
is növekedni fognak, ezért a termikus napenergia rendszerek ver-
senyképesek lesznek. Ezt támasztja alá az is, hogy a napkollektoros 
rendszerek ára csökken a kollektor gyártás fejlődésével. Elemzé-
sek alapján a kollektorok termelési költségének csökkenése követ-
kezett be a termikus napenergia piac növekedésével Európában.  
A 8. ábrán a napkollektorok árának százalékos alakulása látható, 
viszonyítási alap a 2010-es év (100%) és a beépített kapacitás az 
EU27 országait figyelembe véve. A szaggatott vonal és a világosabb 
oszlopok a vizsgált tényadatok alapján készült előjelzéseket mutatja.
 

A napkollektor csak az egyik összetevője a szolár rendszernek, to-
vábbi fontos részegységek a melegvíz-tároló tartály, a szabályzó, a 
szivattyú állomás, a csövek stb. Mivel az összes beruházási költség 
ezektől is függ és a fejlesztések, gyártási eljárások hatékonysága fo-
lyamatosan fejlődik, így ezek árának csökkenése is megfigyelhető. 
A termelési költségek mellett, a telepítési költségeket is figyelembe 
kell venni. Egyes európai országokban, ahol a munkaerő költségek 
magasak, a telepítés költsége (kis tárolós rendszerek) eléri a beruhá-
zás 50%-át is. A kutatás és az ipar egyre nagyobb figyelmet szentel 
a rendszerintegrációra, ezáltal várható, hogy a rendszerek telepítési 
költsége is csökkenni fog az elkövetkező években [5].

További kérdés a kollektorok gazdaságos üzemidejének kiter-
jesztési lehetősége. A kollektorok működési kezdetének és leállá-
sának időpontjai nagymértékben függnek a kollektor típusától és a 

hasznosító, keringetési rendszer egyéb elemeinek megfelelő össze-
hangolásától. Az elméleti modellből kiindulva vizsgálható a nem víz 
alapú szolárfolyadékok üzemidőre és a gazdaságos működtetésre 
vonatkozó hatása is. Felmerül a kombinált rendszerek alkalmazási 
előnye, mely működési határainak jó behatárolása, ajánlott mérete-
zési módszerrel, lépés lehet a gazdaságosan működő kollektoros 
rendszerek még fokozottabb elterjedésére.

Fontosnak tartjuk a megújuló energiaformák befogására és hasz-
nosítására irányuló kutató-fejlesztő tevékenységet is, mely az utóbbi 
két évtizedben gyakorlati értékű technológiák születéséhez és eze-
ket alkalmazó berendezések, rendszerek kereskedelmi forgalomban 
való megjelenéséhez vezetett. A megújuló energiaformák fokozatos 
alkalmazása sürgető közérdek, azonban ne feledjük ésszerűen, gaz-
daságosan és kombináltan alkalmazni ezeket a lehetőségeket.
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A Nemzetközi Energia Charta a globális 
energiaszabályozás fontos mérföldköve

A 2015. május 20-21-én zajló, a Nemzetközi Energia Charta el-
fogadására rendezett miniszteri konferencián a magyar delegá-
ció tagjaként Aradszki András energiaügyért felelős államtitkár 
és Mikola István, a Külgazdasági és Külügyminisztérium bizton-
ságpolitikai és nemzetközi együttműködésért felelős államtitkára 
képviselte hazánkat Hágában. 

Magyarország üdvözli az Energia Charta modernizációjának 
eredményeit, és mindent megtesz annak érdekében, hogy az 
abban foglalt célkitűzések megvalósuljanak – mondta Aradszki 
András energiaügyért felelős államtitkár. Beszédében kifejtette: 
a Nemzetközi Energia Charta mérföldkőnek tekinthető a globális 
energiaszabályozás szempontjából, hiszen úgy képes össze-
hangolni az egymástól eltérő nemzeti szabályozásokat, hogy 
tiszteletben tartja az egyes tagállamok energiaforrásaik feletti 
szuverenitását.

 Magyarország számára fontos célkitűzések az ellátási 
útvonalak diverzifikálása és az energiakereskedelem támo-
gatása, amelyek erős katalizátorai lehetnek a nemzetközi 
együttműködéseknek az energiabiztonság és a fenntartható en-
ergiagazdálkodás megteremtésében – mondta Aradszki András.

A Nemzetközi Energia Charta több – köztük angol, francia és 
spanyol – nyelven is elérhető a szervezet hivatalos weboldaláról: 
http://international.energycharter.org/iec/what-is-the-charter/.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium Kommunikációs Főosztály)
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Magyarország napenergia, földenergia és hulladékhő poten-
ciálja, magas színvonalú szellemi tőkéje kedvez a megújuló 
energiát hasznosító innovatív hőszivattyús technológia elter-
jesztésének, és hatékonyan hozzájárulhatna hazánk ipari fej-
lődéséhez, nemzetközi kötelezettségei teljesítéséhez. Jelen 
cikk a nemzetgazdaság szempontjából kiemelkedően fontos, 
időszerű témára koncentrál. 

                               „A természettudomány azt írja le, hogy mi van. 
                          A technika azt is megcsinálja, ami még nincs.”1 

                                                              Kármán Tódor (1881‒1963)

Emberhez méltó környezet létrehozása 
A villamos hajtású hőszivattyú a jövőbe tekintve is biztonságos 
megoldás, mert lehetővé teszi az épületek hatékony fűtését, hűté-
sét és HMV-ellátását bármilyen forrásból származzék is a villamos 
energia. A sokoldalú és tiszta alkalmazhatósága miatt a villamos 
energia növelésének jelentős szerepe van az életminőség és az 
életszínvonal alakulásában, és a fogyasztók szeretnének a villa-
mos energiához a lehető legolcsóbban hozzájutni. A hőszivattyús 
technológia úgy tud megújuló energiahordozót hasznosítani, hogy 
igényli a nukleáris villamosenergia-termelésből származó olcsóbb 
áramot is, ezáltal ennek a két területnek a híveit is meggyőzően 
közelíteni tudja egymáshoz.

Energiatárolás épületekkel ─ változó fogyasztói tarifa 
Az előírt hálózati frekvencia tűréstartományon belüli tartása a villa-
mosenergia-szolgáltatásnak egyik legfontosabb minőségi követel-
ménye. Az alaperőműveknél magasabb fajlagos költségen termelő 
erőművek nevezetesen az ún. menetrendtartó erőművek, a csúcs-
erőművek és tartalékerőművek a fogyasztói teljesítményigények-
hez illeszkednek, biztosítják a mindenkori teljesítmény-egyensúlyt. 
Ezeknek a nagyobb fajlagos költségen termelő erőművek teljesít-
ményét csökkenteni lehet, ha a hőszivattyúk darabszáma és össz-
teljesítménye jelentősen megnőne. 

A hagyományos energetikai paradigma megváltoztatásához 
a növekvő fogyasztói igények kiemelkedően hozzájárulnak. Az 
ún. smart méréskor az energiavételezés alacsonyabb tarifájú idő-
szakban lehetővé teszik a fogyasztói költségcsökkentést. Ezzel 
egyidejűleg javítható az országos villamosenergia-rendszer teljesít-
mény- és frekvenciaszabályozás, a rendszer csúcs/völgy aránya is 
csökkenthetővé válik. 

A smart mérőkészülékeknek jelentős szerepük van az energia-
fogyasztás önkéntes csökkentésében és a fogyasztásbefolyáso-
lásban. Mondható, hogy a hazai energia- és árviszonyok között a 
villamos fogyasztás völgyidőszakainak a fogyasztó oldali növelése 
előnyös, mert kellő nagyságú hőtározó kapacitással a csúcsidősza-
kokat át lehet hidalni (a hőszivattyú külön smart árammérővel, a 
villamos fűtésű melegvíztárolóhoz hasonlóan). Ismeretes, hogy a 
hőtárolással kombinált völgyidőszaki ellenállásfűtés (villanybojler) 

1 Marx György: A MARSLAKÓK ÉRKEZÉSE (197. old.) Akadémia Kiadó, 2000.

széleskörűen elfogadott hagyományos módszer a használati meleg 
víz készítésére, sőt még helyiségfűtésre is (a mai napig is használa-
tosak az „éjszakai árammal” illetve napjainkban a vezérelt árammal 
működő hőtárolós villanykályhák). 

Az előzőek általános elterjedésével az „energiatározás” or-
szágos gondjai csökkennének, mivel a téglából épített épüle-
teink is felhasználhatók energiatárózásra tekintettel a jelentős 
hőkapacitásukra. A jelenlegi ún. geotarifa tarifa előnye statiszti-
kailag kimutatható, és ez által bizonyítható a hőszivattyúkkal elért 
nemzeti eredmény. 

Megfelelő dinamikus tarifák bevezetésével a beruházási támo-
gatás is fokozatosan megszüntethető a javasolt technika széles 
körű elterjedése esetén. 

A téglából épített épületeknél a jelentős nagyságú hőkapacitásuk 
és a terjedő hőszigetelések miatt a hőkomfort terhére is növelhető 
a völgyidőszaki fogyasztás, tekintettel arra, hogy a belső környezet 
hőmérsékleti kategóriákra bontható és ehhez alacsonyabb fogyasz-
tó tarifa is választható lehetne. 

A hőszivattyús ártarifa rendszerrel (villanyárakkal és földgáz-
árakkal) ösztönözni lehet a hőszivattyús csúcstechnika elterjesz-
tését. Az energiatakarékosság a leghatékonyabban pénzügyi 
eszközökkel szabályozható! Az ilyen árpolitika megvalósítása az 
energiaimportot és a pazarlást is jelentősen csökkentené.

Műszaki és gazdasági elemzés
A hőszivattyús fűtés olcsóbb, mint az olaj2- vagy gázfűtés3, és meg-
térülési ideje rövid.

LCOE (levelized cost of energy) [Ft/kW.h]: különböző technoló-
giák összehasonlítására vonatkozó fajlagos költség (pénzügyi adat) 
számítási képlete 

 

ahol 
It: beruházási költség a t-ik évben; 
Mt: karbantartási és üzemeltetési költség a t-ik évben (állandó 

érték); 
Ft: az üzemanyag költség a t-ik évben (állandó érték); 
Et: a megtermelt energia a t-ik évben; 
n: élettartam; 
r: diszkonttényező.

E képlet felhasználásával készült a következő táblázat, amely 
összehasonlítást szemléltet családi háznál konkrét fűtési, hűtési és 
HMV készítési feladat esetében.

2 Magyarországon az olajfűtés drágább a földgázfűtésnél. Akkoriban az ártorzí-
tás gyakorlatilag megszüntette az olajfűtést.

3 Ha egy lakásban gázkonvektoros fűtés van, akkor nem lehet összkomfortos 
minősítésű, még akkor, sem ha központi HMV-el rendelkezik, ezt hangsúlyozni 
kell!

A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése 
a jövő egyik lehetősége

Komlós Ferenc  
okl. gépészmérnök, komlosf@pr.hu 
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A magyar fejlesztésű és gyártmányú geotermikus hőszivaty-
tyú alkalmazásával egységnyi felvett hálózati villamos energiából 
éves átlagban 4–5 egységnyi fűtési energia biztosítható az épület 
részére! A nyári hűtést biztosító folyadékhűtők, split klímák és az ún. 
„légkondi” berendezésekhez viszonyítva a fenti geotermikus hőszi-
vattyú villamosenergia-felhasználása legfeljebb 50%! Tapasztala-
tom alapján mondható, hogy napjainkban a geotermikus hőszivaty-
tyúzás olyan energiahatékony HMV és fűtési/hűtési rendszer, amely 
még pályázati pénzek nélkül is elfogadható időn belül megtérül, és 
a károsanyag-kibocsátást helyileg megszünteti, globálisan és hosz-
szú távon, pedig jelentős csökkenését biztosít. 

Vélelmezhető, hogy egyedi családi házak tömeges hőszivattyús 
fűtéskorszerűsítését sokkal kedvezőbb beruházási költségekkel és 
lényegesen magasabb hatékonysággal meg lehetne oldani. Úgy, 
hogy nem szondákat, hanem utcaszinten (akár település rész szin-
ten) egy tápfolyadék párt fektetnének le és 100–200 m mély fúrt 
kútpárokból egy központi hőcserélőn keresztül adnák át a hőt, a 
zárt rendszerben keringő tápfolyadék (víz-fagyálló keverék) amely-
ből 50–100 db épület hőszivattyús táphője biztosítható lehetne. Egy 
ilyen zárt rendszerű vezetékhálózat kiépítése lehetővé tenné azt 
is, hogy a településen esetlegesen keletkező hulladékhőt, vagy a 
település ivóvizének néhány °C-os hűtéséből keletkező hőt egy hő-
cserélőn keresztül a tápvízhálózatba engedjék, s ezzel csökkentsék 
a kútvíz tömegáram igényét, valamint javítsák a hőszivattyús rend-
szerek hatékonyságát.

Energiaimport csökkentése ─ energiahatékonyság növeléssel
Az energia hatékony használata napjaink alapvető követelményévé 
vált. Így például a Nemzeti Épületenergetikai Stratégia tervezetének 
anyagában is egyik javasolt megoldás a hőszivattyúk alkalmazása, 
amelyek lehetővé teszik alacsony hőmérsékletszintű energiaforrások 
felhasználását is.

A 80%-os import földgáz túl értékes primerenergia-hordozó ahhoz, 
hogy vízmelegítőkben vagy kazánokban 30–65 °C hőmérséklethez 
hőtermelés céljából eltüzeljük! Kedvezőbb lenne, ha a földgáz haté-
kony kapcsolt energiatermelése vagy a vegyiparban kerülne növekvő 
felhasználásra, mert ez az ágazat jelentős hozzáadott értéket tudna 
adni, valamint ha üzemanyagként környezetbarát járművek hajtására 
használnánk, továbbá a kiépített gáztározóink, meglévő gázelosztó há-
lózatunk és a tervezett országunkon áthaladó, gázt szállító vezetékek 
lehetővé tehetnek pozitív szaldót hozó eredményt a nemzetközi föld-
gázkereskedésben, ha a következő hosszú távú földgázszerződéseink 
ezt lehetővé tennék.

A hőszivattyúk használata az épületgépészetben (fűtés–HMV–hű-
tés) egyre nagyobb szerepet kap például a

●  meglévő állami és önkormányzati épületeknél;
●  új és meglévő bérlakásoknál (szociális épületeknél);
●  kórházak és társasházak energetikai felújításánál;
●  passzívházaknál;
●  CO2 semleges épületeknél (EU-direktíva);
●  az aktívházaknál (fejlődési irány);
●  a hőkomfort-igény magyarországi fejlődése (az igényes köz- és 

ipari épületekben általánossá vált a klimatizálás).
Ismeretes, hogy Magyarországon az országos primerenergia-

felhasználásból az épületek részaránya mintegy 40%-os, amelybe a 
fűtés, hűtés és HMV-készítés tartozik (energiafelhasználás megoszlá-
sa: épületek 41%, közlekedés 31% és ipar 28%). Magyarországon a 
lakó- és középületek fűtésére fordított energia mennyisége az országos 
energiafelhasználás egyharmadára tehető. 

Tényadat, hogy olajfogyasztásunk importhányada (90%) megegye-
zik az EU statisztika adatával, a földgáz azonban sajnálatosan 20%-kal 
meghaladja az EU statisztikai átlagát (60%), vagyis Magyarországon a 
80%-ot. A lényeg az energiafüggőség csökkentése, az export és a GDP 
növelése. Ami nélkül nincs hatékony minőségi munkahelyteremtés. Ezt 
elsősorban a gázfelhasználás lakossági szektorban való csökkentésé-
vel, és exportképes, tudásalapú technológiák hazai fejlesztésével lehet 
megalapozni. 

Jelenleg hazai villamosenergia-fogyasztásunk importhányada 35–
40% (olcsóbb a külföldi)!

Új villamos erőművek szükségesek a versenyképes ellátás biztosí-
tásához, ehhez a lakossági gázfelhasználás csökkentése, illetve rész-
leges és folyamatos kiváltása szükséges olcsó villamos energiával, 
hőszivattyúk alkalmazásával, Kormányzatunk egy kiemelt hőszivattyú-
programon keresztül nagy segítséget adhat. Az EU érdekelt az energia-
hatékonyságban, a hőszivattyús technológia széleskörű növelésében. 
Megítélésem szerint az EU 2021–2027-ig tartó következő időszakában 
a V4-ek (www.visegradgroup.eu) összefogásával eredményessé tehet-
nénk a hőszivattyúipart országunkban. Hőszivattyúiparunk megterem-
tésével sikeresebbek lehetnénk Európában és akkor örülnék igazán, ha 
országunk zászlóvivője lehetne a fentiekben bemutatott csúcstechnika 
világviszonylatú, szélesebb körű elterjesztésének.

Irodalom
Ez a cikk a „Polgári Szemle” című folyóirat (2015/1-2. szám) azonos 
címmű tanulmányának szerző általi rövidítése folyóiratunk részére.

Kondenzációs kombi 
földgázkazán

(fűtés-HMV) + split 
klíma                 

Szondás hőszivattyús 
rendszer

fűtés + aktív hűtés + 
HMV

Bruttó beruházási 
költség [Ft] 2 650 000 4 853 900

Élettartam [év] 15 25

Diszkonttényező [%] 5 5

Karbantartási költség 
[Ft]                                                 79 500 48 539

Éves felhasznált ener-
gia mennyisége 4160 Nm3 7627 kW.h

Felhasznált energia 
egységára 134 Ft/Nm3 31 Ft/kW.h

Átlagos kazán η, ill. SPF 
(hőszivattyúzás) 96% 4,5 kW.h/kW.h

Fűtőérték 9,44 kW.h/Nm3 -

Fűtési átlaghőmérséklet 60 °C 60 °C

Fűtési hőlépcső 70/50 °C 63/57 °C

Hűtési hőlépcső 7/12 °C 7/12 °C

Éves megtermelt ener-
gia mennyisége 37 700 kW.h/év 34 322 kW.h/év

A teljes élettartam alatt 
megtermelt 
energia egységára: 
LCOE [Ft/kW.h]

23,67 18,34

Részletezve:

– beruházási költségre 
vetítve 6,77 Ft/kW.h 10,03 Ft/kW.h

– üzemeltetési költségre 
vetítve 2,11 Ft/kW.h 1,41 Ft/kW.h

– felhasznált energiára 
vetítve 14,79 Ft/kW.h 6,89 Ft/kW.h

1. táblázat. Fűtési módok műszaki-gazdasági összehasonlítása, 
fajlagos költségek a berendezések teljes élettartamán (LOCE)
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Használt sütőolaj motorhajtóanyagként való 
alkalmazhatóságának lehetőségei 

Nagy Valéria
okl. gépészmérnök, PhD, valinagy78@gmail.com

A helyi, helyközi és távolsági autóbuszokat egyaránt üzemeltető 
szegedi székhelyű Tisza Volán Zrt. (jelenleg DAKK Zrt.) nagy figyel-
met fordít a környezetvédelemre és a fenntartható gazdálkodásra. 
Ennek megfelelően a Tisza Volán Zrt. megbízásából és finanszí-
rozásával a Szegedi Tudományegyetem Mérnöki Karán végzett 
kutatások alapvető célja az élelmiszer előállítás során keletkező, 
használt növényolajok (sütőolajok) motorhajtóanyagként történő 
hasznosítási lehetőségeinek vizsgálata dízelgázolaj motorhajtó-
anyagba történő bekeveréssel. A közlemény összefoglalja a sü-
tőolajok motorhajtóanyagként való alkalmazásának lehetőségeit, 
korlátait, nehézségeit és röviden kitér a gazdasági előnyökre is.

*
Tisza Volán company in Szeged which runs local buses, inter-
urban buses and coaches, takes great care to environmental 
protection and sustainable management. Accordingly, Univer-
sity of Szeged, Faculty of Engineering carries out research on 
behalf of Tisza Volán company. Fundamental objective of this 
research to analyze utilization possibilities of used vegetable 
oils (used frying oils derived from food production, food prepa-
ration) as fuels mixed into diesel oil. This paper summarized 
the application possibilities, limitations, difficulties of used fry-
ing oils as fuels, and briefly discusses the economic benefits.

* * * 

Az Európai Uniós fejlesztési célkitűzések egyik meghatározó ele-
me az energetika, különös tekintettel a közlekedési szektorra: a 
közlekedés energiaellátásában csökkenteni kell a kőolaj források 
használatát. Vagyis egyre inkább előtérbe kerül az alternatív megol-
dások lehetősége, úgymint a megújuló energiák hatékonyabb előál-
lítása és hasznosítása. Az energiahatékonyság növelésével ugyan-
is együttesen kezelhetők mind az energiabiztonsági, mind pedig a 
környezetvédelmi és a gazdasági kihívások. Az elért eredmények 
közösségi hasznosulása érdekében európai energiaunió létrehozá-
sa is szerepel az energiapolitikai megközelítések között. E törekvé-
seket erősíti és szolgálja, hogy a Horizont 2020 keretprogram Tár-
sadalmi kihívások prioritásának tématerületei között is szerepel az 
intelligens, környezetkímélő és integrált közlekedés megteremtése. 
Az erőforrás-hatékony és korszerű tömegközlekedés megteremté-
sét megalapozó technológiák kifejlesztését azonban jelentős kuta-
tás-fejlesztési és innovációs tevékenységnek kell megelőznie, ilyen 
módon csökkenthető a közlekedés fosszilis üzemanyagoktól való 
függősége, továbbá elősegíthető a természeti erőforrások megóvá-
sa [Horizont 2020]. Itt megjegyzendő, hogy a K+F+I során fontos és 
egyeduralkodó alapelv, hogy a nem „kiforrott” technológiák beveze-
tése azonban nem szolgálja a célkitűzések megvalósulását, hanem 
ellentétes hatásokat indukálhat.

Az alkalmazás szükségessége és 
az alkalmazhatóság feltételei 
Az EU előírásokkal összhangban Magyarországon is kívánatos 
célkitűzés, hogy mind a benzin, mind a dízel üzemű gépjármű-
vek hajtóanyaga növekvő arányban tartalmazzon biokomponenst 

[42/2005. (III. 10.); 138/2009. (VI. 30.)]. Ez a bioüzemanyag-
részarány jelenleg min. 4,8%, melyet a környezetvédelmi előírások 
szigorodása, a kőolaj világpiaci árának folyamatos ingadozása, a 
hosszú távú energiapolitikai célkitűzések és nem utolsó sorban a 
különböző társadalmi, mezőgazdasági elvárások indukálnak [2010. 
évi CXVII. törvény]. Megelőzően az Európai Unió több irányelvet 
[HTTP1] is elfogadott, elősegítendő a bioüzemanyagok elterjedé-
sét. Ezek közül néhány fontosabb a megújuló üzemanyagok hasz-
nálatának előmozdításáról szóló irányelv [2003/30/EK], illetve az 
energiatermékekre vonatkozó követelmények és üvegházhatású 
gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó 
mechanizmus bevezetését – különösen a tömegközlekedési szol-
gáltatásokban – célzó irányelv [2009/30/EK], továbbá a tiszta és 
energiahatékony közúti járművek használatának előmozdításáról 
szóló irányelv [2009/33/EK]. A CARS 21 munkacsoport 2012. évi 
jelentésében azonban megállapította, hogy uniós szinten hiányzik 
a harmonizált alternatívüzemanyag-infrastruktúra, ez pedig hátrál-
tatja az alternatív üzemanyaggal hajtott járművek piaci bevezetését 
és késlelteti azok kedvező környezeti hatásainak érvényesülését 
[CARS 2020]. Így a munkacsoport ajánlásait is tartalmazó rendelet 
született az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz létrehozásáról 
[1316/2013/EU] és irányelv a szükséges infrastruktúra kiépítéséről/
fejlesztéséről [2014/94/EU].

A dízelmotorok növényi olajokkal történő üzemeltetésére irá-
nyuló, intenzív kísérletek indultak meg a ’70-es évek végétől az 
USA-ban és több európai országban és is (köztük Magyarorszá-
gon), melyek során igazolódott, hogy a növényi olajok még a nehéz 
hajómotorok üzemeltetésére és kenőolajként is alkalmasak [Emőd 
et al. 1995; MAN 2004; Balog 2005; Carranca 2005; Losonczi et 
al. 2006; Demirbas et al. 2007; Enweremadu et al. 2009, 2010; 
Parekh et al. 2012; Naima et al. 2013]. A növényi olajokat dízelmo-
torok működtetésére csak tisztított, gyantamentes állapotban lehet 
használni. Ezt követően felvetődött a kérdés, hogy az élelmiszer 
előállításból hulladékként kikerülő növényi olajok hasznosíthatók-e 
energetikai célokra, hiszen napjainkban a növényi olajban való sü-
tés mind nagyüzemi, mind háztartási szinten igen elterjedt.

A használt sütőolaj tartalmú ásványolajtermék üzemanyagkénti 
felhasználásával és az adófizetési kötelezettség keletkezésével 
kapcsolatosan a jövedéki adóról és a jövedéki termékek forgalma-
zásának különös szabályairól szóló többször módosított 2003. évi 
CXXVII. törvény [2003. évi CXXVII. törvény] előírásai tartalmaznak 
előírásokat. Az 50. § (2) bekezdése értelmében ugyanis ásvány-
olajnak minősül e törvény alkalmazásában bármely olyan termék, 
amelyet üzemanyagként vagy üzemanyagok adalékaként, hígító 
anyagaként állítanak elő vagy ilyenként kínálnak, értékesítenek 
vagy használnak fel, ásványolajnak minősül, melyre az 52. § (2) 
bekezdés f) pontja szerint az adómérték az üzemanyagkénti elő-
állításnak, beszerzésnek, importálásnak, kínálásnak, értékesítés-
nek vagy felhasználásnak megfelelően a hozzá legközelebb álló 
ásványolajra meghatározott adómérték. E törvényi szabályozást 
is szem előtt tartva a kutatás során választ kerestünk a sütőolajok 
(használt növényi olajok) motorhajtóanyagként való alkalmazható-
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ságának lehetőségeire, melynek kapcsán megvizsgáltuk néhány 
sütőolaj fizikai-kémiai jellemzőit, ezt követően különböző bekeve-
rési arányok mellett motorfékpadi méréseket, illetve üzemi próbát 
végeztünk stabil dízelmotoron és városi autóbuszokon.

A használt sütőolajok fizikai és kémiai vizsgálata
A magas hőmérsékleten zajló sütési eljárások során összetett 
termolitikus és oxidatív folyamatok játszódnak le az olajokban, 
melynek köszönhetően az olaj fizikai és kémiai tulajdonságai a sü-
tés során megváltoznak: sötétebb lesz a színe, magasabb lesz a 
viszkozitása és hajlamosabb lesz habképzésre stb. A közelmúltban 
is számos kutatás [Demirbas et al. 1997; Gertz 2000; Aladedunye et 
al. 2009; Sanli et al. 2011] irányult arra, hogy ezeket a változásokat 
megfigyeljék és leírják: a polimerizáció eredményeként a viszkozi-
tás növekszik, mely a megnövekedett molekulák nagyobb tömegé-
nek tudható be; a savszám, a sűrűség és az elszappanosítási arány 
is megnövekszik, de a jódtartalom lecsökken; a peroxidszám a ma-
ximum értékig növekszik, majd csökkenni kezd.

Mivel a használt olajok nagy arányban tartalmaznak szabad 
zsírsavakat, ezért nem lehet azokat biodízellé alakítani, ha lúgos 
katalizátorokat használunk a folyamatokhoz. Ezek ugyanis szap-
pant képeznek egymással. A megoldás az lehet, ha savas katali-
zátorokat használunk, melyek már képesek a szabad zsírsavakat 
észteresíteni.

Először is tekintsük át a hidegen sajtolt, finomított napraforgó 
olaj, valamint a kereskedelmi forgalomban kapható dízelgázolaj 
szabvány és terméklap szerinti [MSZ EN 590; HTTP2] fontosabb 
fizikai, kémiai paramétereit, melyet az 1. táblázat tartalmaz. Meg-
figyelhető, hogy némely paraméter (viszkozitás, lobbanáspont) 
esetében nagyságrendi eltérések mutatkoznak, amelyek hatással 
vannak a motorhajtóanyagkénti alkalmazhatóság körülményeire.

A nyers, használt sütőolaj mintákat egy közétkeztetéssel foglalkozó 
cégtől szereztük be, melyek 100%-ban növényi eredetű, finomított 
olajok. Háromféle sütőolaj mintát vizsgáltunk, ezek főbb jellegze-
tességei:
„A” minta: napraforgó olaj (1 napig használták panírozott hústermé-
kek sütésére)
„B” minta: napraforgó olaj (1 napig használták panírozott hústermé-
kek, zöldségfélék és burgonya sütésére)
Az 1. ábrán láthatók a használt sütőolajból vett minták (nyers, szű-
rés előtti és szűrés utáni használt olajminták).

A tiszta és használt sütőolajok vizsgálatára a Szegedi Tudomány-
egyetem Mérnöki Kar laboratóriumaiban került sor a mérések el-
végzésére vonatkozó szabványok alapján. A használt olajmintákat 
szűréssel előkezeltük. 500 ml olaj átszűrési ideje (amely alapvetően 
az összetétel és viszkozitás függvénye) az „A” olajminta esetében: 
24 sec/500 ml, míg a „B” olajmintánál: 22 sec/500 ml.

A különböző összetételű minták (növényi eredetű hulladék 
olajok) speciális fizikai/kémiai tulajdonságainak vizsgálata során 
meghatároztuk az egyes minták főbb jellemzőit: sűrűségét, dina-
mikai viszkozitását, kinematikai viszkozitását, savszámát, nedves-
ségtartalmát, peroxidszámát és jódszínszám értékét. A vizsgálati 
eredményeket a dízelmotorok hajtóanyagaival szemben támasz-
tott követelmények, minőségi elvárások ismeretében elemeztük. 
Ezek a fontosabb általános követelmények a kis illékonyság, 
könnyű szivattyúzhatóság, megfelelő viszkozitás, hőmérséklet-
tel szemben nagy ellenállás, kémiai ellenálló képesség, könnyű 
gyulladás és jó égési tulajdonságok (cetánszám>50), jó folyási 
tulajdonságok kis hőmérsékleten, viszonylag állandó minőségben 
álljon rendelkezésre. A motorhajtóanyagokkal szemben napjaink-
ban alapvető elvárás, hogy jó minőségű, nagy energiatartalmú és 
környezetkímélő keverőkomponenseket, valamint nagy hatékony-
ságú adalékokat tartalmazzon a megkívánt alkalmazástechnikai 
tulajdonságok biztosítására, továbbá a motor és a környezet vé-
delme érdekében.

A szűrés előtti és utáni sűrűségértékeket, a vibrációs viszkozi-
méterrel 20 °C-on mért dinamikai viszkozitást, valamint a minták 
peroxidszámait, nedvességtartalmát és a jódszínszám értékeket a 
2. táblázat mutatja, míg a minták savszám értékeit a 3. táblázat tar-
talmazza.

A vizsgálati eredmények értékelése során a normál dízel hajtóanyag 
tulajdonságait vettük alapul. Ilyen módon az eredmények elemzése 
során arra a következtetésre jutottunk, hogy a vizsgált szűrt sütő-
olajoknak jelentős negatív tulajdonságaik – amelyek a normál dízel 
hajtóanyagba történő bekeveréssel történő motorhajtóanyagként 
való alkalmazást nem tennék lehetővé – nincsenek a dízel gázolaj

1. ábra. „A”, „B” sütőolajok (nyers állapotú, szűrés előtti 
és szűrés utáni használt olajminták)

1. táblázat. Fontosabb fizikai, kémiai paraméterek

2. táblázat. A vizsgált minták fizikai/kémiai jellemzői

3. táblázat. A minták savszám értékei (kontroll, használt)

Motorhaj-
tó-anyag

Sűrűség
[kg/liter]

Fűtőérték
[MJ/kg]

Viszkozitás 
40 ºC-on
[mm²/s]

Cetán-
szám 

[-]

Lobbanás-
pont (nyílt 
téri) [ºC]

dízelgázolaj 0,81-0,85 40,6-44,4 2-4,5 >51 >55

napraforgó 
olaj 0,93 37,1 32,9 38 293

Minta 
neve

Nedves-
ség-tar-
talom

Din.
viszk.
[Pas]

Sűrű-
ség

[kg/m3]

Kin.
viszk.

[mm2/s]

Per-
oxid-
szám

Jódszín-
szám 

[mg/100 cm3]

„A” kontroll 0,0120 0,05473 919,6 59,515 13,53 3

„A” használt 0,0250 0,07835 924,6 84,744 48,26 16

„A” használt 
szűrt − 0,08976 925,3 97,006 45,31 −

„B” kontroll 0,0020 0,05947 919,6 64,669 26,84 3

„B” használt 0,0120 0,06876 922,3 74,553 45,85 40

„B” használt 
szűrt − 0,07723 922,4 83,727 25,83 −

Savszám értékek [mg KOH/g]

„A” kontroll „A” használt „B” kontroll „B” használt

Szűrés előtt 
friss minta 0,1097 0,6205 0,1511 0,424

Szűrés előtt, 
3 hónapos minta − 0,6804 − 0,4494

Szűrés után − 0,7472 − 0,4654
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hoz viszonyítottan. Az egyes használt, szűrt hulladékolaj minták 
esetében meghatározott fizikai/kémiai tulajdonságok vonatkozásá-
ban egymáshoz viszonyítottan nem mutatkoztak nagyságrendi el-
térések, szignifikáns különbségek, ez tulajdonképpen azt igazolja, 
hogy a használt, szűrt sütőolajok fizikai/kémiai tulajdonságai fajtától 
és felhasználástól függetlennek tekinthetők. Azonban mivel a szűrt 
sütőolaj jellemzői különböznek a normál dízel hajtóanyagétól, úgy 
az égési jellemzői is eltérnek, emiatt a nem speciálisan növényi olaj 
üzemre kifejlesztett, hagyományos dízelmotorokat tekintve hasz-
nosításuk korlátozott. Az egyik legfontosabb paraméter a növényi 
eredetű olajok magasabb viszkozitása. A viszkozitás növekedés 
nem veszélyes, ha maga a sütőolaj sűrű és hatására viszkozitást 
növelő folyamatok (polimerizáció, gyantásodás) nem indulnak be. 
Továbbá a növényi eredetű olajok nagy móltömegét a normál dízel 
hajtóanyag csökkenti, amely fontos az égés indításához, illetve a 
motorban a lerakódások elkerülése végett. Itt megjegyzendő, hogy 
minden hasznosítani kívánt szűrt sütőolajról egy komplett analízist 
kell készíteni, illetve elemezni kell az alapvető tüzeléstechnikai jel-
lemzőit.

A használt sütőolajok bekeverésével előállított 
motorhajtóanyag(ok) jellemzői
A kutatási célkitűzésnek megfelelően a szűrt sütőolajok belsőégé-
sű motor hajtóanyagaként való hasznosítása a normál dízel haj-
tóanyagba bekeveréssel történik, ezért szükség volt a különböző 
arányú bekeveréssel előállított motorhajtóanyagok jellemzőinek 
meghatározására is (4. táblázat). A bekeverést az „A”, illetve „B” 
sütőolaj ½ rész – ½ résznyi bekeverésével végeztük. A kísérleti be-
keverési arányok a következők voltak a szűrt sütőolaj és normál 
dízel hajtóanyag vonatkozásában, úgymint 0:100; 1:99; 2 :98; 5:95; 
10:90; 20:80; 100:0

A használt olaj bekeverésével a viszkozitás exponenciálisan nö-
vekszik, a görbére nagyon szoros korrelációval illeszthető függ-
vény. Mivel 10% használt olajtartalom értékig a viszkozitás az előírt  
5 mm2/s érték alatt marad, ebből arra lehet következtetni, hogy leg-
feljebb 10% arányban a normál dízel hajtóanyagba bekevert szűrt, 
tisztított használt sütőolaj alkalmazható a dízel üzemű gépjármű-
vekben motorhatóanyagként.

Megállapítható továbbá, hogy a vizsgált hajtóanyag keverékek-
nek jelentős negatív tulajdonságaik nincsenek a normál dízel haj-
tóanyaghoz viszonyítva, ezért problémamentesen alkalmazhatók a 
normál dízel hajtóanyaghoz keverve a hagyományos dízel moto-
rokban. A későbbiekben ismertetett motorféktermi és a stabil üzemi 
vizsgálatok igazolták a feltevéseket.

A motorfékpadi mérések eredményei
Mivel a hőerőgépek üzemvitelében a konstrukciós kialakításon 
túlmenően kiemelt szerepe van a felhasznált motorhajtóanyagok 
összetételének és minőségének is, ennek okán motorfékpadi kí-
sérleteket végeztünk vízhűtéses örvényáramú rendszerű fékpadon.  
A kísérletek célja annak vizsgálata volt, hogy az 5%-ban, illetve 10%-
ban sütőolajat tartalmazó normál dízel hajtóanyag milyen hatással 
van a dízelmotorok üzemére a normál dízel hajtóanyaggaltörténő 
üzemhez viszonyítva.

A fékpadi vizsgálatok az ECE R49 szerint történtek, a fordu-
latszám függvényében meghatároztuk a motor paramétereit. Az el-
végzett motorfékpadi mérésekről jegyzőkönyvek készültek, melyek 
adatállományának feldolgozását, értékelését elvégeztük. A vizsgá-
lati eredmények alapján felvettük a motor jelleggörbéit, melyeket a 
2-10. ábrák szemléltetnek. Az egyes ábrákon alkalmazott jelölések 
a sütőolaj arányára utalnak (K=0%; 5=5%; 10=10%)

Az alkalmazott hulladék olajok motorikus hatásának vizsgálati 
eredményei, illetve a motor viselkedése az e fejezetben bemutatott 
ábrák alapján nyomon követhetők. A mérési eredmények gyakorlatilag 
a teljes lehetséges üzemi tartományt felölelik. Minden mérési pontnál 
rögzítésre kerültek a motor paraméterei. A kísérletek tulajdonképpen 
arra a kérdésre keresték a választ, hogyan és milyen feltételek mellett 
égethetők el az 5%-ban, illetve 10%-ban hulladék olajat tartalmazó 
normál dízel hajtóanyagok hagyományos dízelmotorban.

A vizsgált jellemzők: a kipufogógáz hőmérséklet, az abszolút és 
fajlagos fogyasztás adatok, a teljesítmény, valamint a nyomaték érté-
kek vagy kismértékben jobbak vagy azonosak voltak a kontroll min-
tákhoz képest. A fordulatszám függvényében mért kipufogógáz hő-
mérsékletek alapján megállapítható továbbá, hogy a bekevert szűrt 
hulladékolajok nem befolyásolják a motor hőmérsékleti viszonyait.

A kipufogógáz hőmérséklete mindhárom esetben 250-650 °C 
tartományban volt (itt megjegyzendő, hogy a mérések kezdetekor 
adódtak alacsonyabb értékek). A normál üzemi fordulatszám tar-
tományban (1000-1800 1/min) a hőmérsékleti tartomány szűkült, a 
jellemző hőmérsékletek 600-650 °C.

A 2-4. ábrák az effektív teljesítmény görbéket mutatják az 5%, 
illetve 10% hulladék olaj tartalmú normál dízel hajtóanyaggal mű-
ködtetett motor 850-2000 1/perc fordulatszám tartományban közel 
azonos effektív teljesítmény értékeket képes leadni, mint csupán 
normál dízel hajtóanyaggal történő működtetés esetén. Mindegyik 
hajtóanyag és mindhárom méréssorozat esetében 1850 1/perc 
fordulatszám értéknél mérhető az effektív teljesítmény maximális 
értéke (~75 kW).

2. ábra. Teljesítmény - fordulatszám összefüggés (K)

4. táblázat. A kísérleti minták dinamikai viszkozitása, sűrűsége, 
kinematikai viszkozitása (20 °C-on)

Keverési arány
[%]

Dinamikai visz-
kozitás
[Pas]

Sűrűség
[kg/m3]

Kinematikai 
viszkozitás

[mm2/s]

0 0,000627 835,3 3,663

1 0,000752 837,7 3,736

2 0,000752 836 3,816

5 0,000752 839,4 4,217

10 0,001003 843,6 4,943

20 0,001128 851,4 6,225

100 0,012185 921,9 69,855
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Az 5-7. ábrákon látható nyomaték görbék azonos lefutásúak a teljes 
fordulatszám tartományban függetlenül az alkalmazott hajtóanyag 
fajtájától. A nyomaték adatok értékelése során arra következtetésre 
jutottunk, hogy a használt sütőzsiradék kismértékben növeli a mo-
tor nyomatékát, de a változás nem szignifikáns. Ez azonban azt is 
jelenti egyúttal, hogy a motordinamika nem romlik.

A fajlagos hajtóanyag fogyasztás tekintetében megfigyelhető, hogy 1400-
1800 1/perc fordulatszám tartományban közel állandó (260 g/kWh) mind-
egyik motorhajtóanyag esetében a fajlagos fogyasztás (8-10. ábrák).  
A bekeverés hatására nem nőtt sem az abszolút, sem a fajlagos fogyasz-
tás mértéke, mint arra előzetesen számítani lehetett. Ebből adódóan a 
gazdaságossági számításoknál a normál dízel hajtóanyag fogyasztási 
normáival végezhetők kalkulációk.

3. ábra. Teljesítmény - fordulatszám összefüggés (5%) 7. ábra. Nyomaték - fordulatszám összefüggés (10%)

5. ábra. Nyomaték - fordulatszám összefüggés (K) 9. ábra. Fajlagos fogyasztás - fordulatszám összefüggés (5%)

4. ábra. Teljesítmény - fordulatszám összefüggés (100%)

8. ábra. Fajlagos fogyasztás - fordulatszám összefüggés (K)

6. ábra. Nyomaték - fordulatszám összefüggés (5%) 10. ábra. Fajlagos fogyasztás - fordulatszám összefüggés (10%)
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A kiértékelt motorfékpadi vizsgálatok mérési eredményei alapján az 
alkalmazott hulladék olajok bekeverésével stabil hajtóanyag össze-
tétel biztosítható. A maximum 10%-ban hulladék olajakat tartalmazó 
normál dízel hajtóanyagok belsőégésű motorokban történő hasz-
nosítása – a magasabb viszkozitási érték ellenére – nem ütközik 
nehézségekbe, nem okoz motorműködési rendellenességeket.

Az előzőek alapján elmondható, hogy a maximum 10% arány-
ban bekevert használt sütőolaj nem változtatja meg jelentős mér-
tékben sem a motor üzemanyag fogyasztását, sem a motor dina-
mikai jellemzőit, vagyis jó eséllyel lehet azokat üzemi körülmények 
között kipróbálni.

Stabil dízelmotoros kísérletek
A keverék motorhajtó anyagok fizikai és kémiai jellemzőinek isme-
retében, valamint a motorféktermi vizsgálatok eredményei alapján 
kiválaszthatók a motor működése szempontjából is megfelelő mi-
nőségű hajtóanyagok, amelyekkel üzemi körülmények között hajtó-
anyag próbák végezhetők.

A motorféktermi vizsgálatok után üzemi próbát végeztünk stabil 
dízelmotoron, ugyanis ezt követően kerülhet csak sor tartós üzemi 
alkalmazásra.

A vizsgálatok helyszíne a Szegedi Tudományegyetem, ahol 
rendelkezésre áll a kísérleti dízelmotoros eszközrendszer, melynek 
főbb elemei:

● hagyományos VW 1.9 D dízelmotor (4 hengeres, hengerűr-
tartalom 1896 cm3, max. teljesítmény 47 kW, kompresszió 
viszony 22:1, örvénykamrás, indirekt befecskendezésű)

● vezérlőszekrény
● indikáló rendszer
● adatgyűjtő rendszer
● csatlakoztatható emissziómérő rendszer

A keverék hajtóanyagok motoros hasznosítása szempontjából leg-
fontosabb paraméter a stabil minőség. Kísérleteinket 10% hulla-
dék olaj bekeverés mellett végeztük, célunk annak feltérképezése 
volt, hogy az alkalmazott motorhajtóanyag milyen hatással van a 
károsanyag kibocsátásra, különös tekintettel a füstölésre.

Ugyanis a különféle összetételű motorhajtóanyagok belsőégésű 
motorokban (járműmotorokban) való alkalmazhatóságát meghatá-
rozó tényezők között szerepel a környezetvédelem, nevezetesen 
hogy a kipufogógáz károsanyag-tartalmának szintje igazodjon a 
korszerű tömegközlekedés technológiáinak elvárásihoz.

A méréseket normál dízel gázolaj vizsgálatával kezdtük, majd 
ezt követte a 10%-ban hulladék olajat tartalmazó motorhajtóanyag 
üzem, amikor is az üzemanyag ellátó rendszer még tartalmazhatott 
normál dízel gázolajat, a harmadik és negyedik mérés már csak a 
10%-ban hulladék olajat tartalmazó motorhajtóanyag üzemmel va-
lósult meg, míg az utolsó mérést ismét normál dízel hajtóanyaggal 
végeztük, amikor is az üzemanyag ellátó rendszer még tartalmaz-
hatott keverék hajtóanyagot.

A vizsgálatok során motorindítási zavar nem fordult elő, a motor 
járása a vizsgálat teljes időtartama alatt egyenletes volt. A 10%-
ban történő bekeverés nem módosította a normál dízel hajtóanyag 
motorikus tulajdonságait, míg a füstölés értékét és a koromszámot 
kedvezően befolyásolja. Az eredmények környezetvédelmi értékel-
hetősége és a megbízható következtetések levonása szempontjá-
ból a füst érték és a koromszám értékek közül kiválasztottuk az első 
kísérlet (a tisztán normál dízel hajtóanyag üzem), illetve a negye-
dik kísérlet (10%-ban hulladék olajat tartalmazó normál dízel haj-
tóanyag) eredményeit. A 11. ábrán megfigyelhető, hogy a keverék 

hajtóanyaggal történő üzemeltetéssel hideg állapotban közel 50%-
os csökkenés, meleg állapotban is 30%-os csökkenés érhető el a 
füst értéket tekintve a normál dízel hajtóanyag üzemhez viszonyít-
va. Hasonló tendencia figyelhető meg a 12. ábrán a koromszám ér-
tékelése során is, ahol a csökkenés 870 1/perc fordulatszám esetén 
50%-os, 4000 1/perc fordulatszám esetén pedig 30%-os.

A 10%-ban hulladék olajat tartalmazó motorhajtóanyaggal működ-
tetett dízelmotor üzemének vizsgálatával az is igazolható, hogy a 
környezetvédelmi kritériumoknak is megfelelő alternatív motorhaj-
tóanyag állítható elő a használt, szűrt sütőolajok hasznosításával.

Üzemi próba városi autóbuszon, különös tekintettel 
a környezetvédelmi szempontokra
A Tisza Volán Zrt. – menetrend szerinti közösségi személyszállítási 
tevékenységéhez – közel 400 darab városi, helyközi és távolsági 
autóbuszt üzemeltet. A járművek által elfogyasztott, jelentős meny-
nyiségű tüzelőanyag beszerzése a társaság számára igen fontos 
gazdálkodási és környezeti tényező is. Éppen ezért a társaság ki-
emelt fontosságú feladatként kezeli az autóbuszok által elfogyasz-
tott tüzelőanyag mennyiség csökkentését.

A Szegedi Tudományegyetem és a Tisza Volán Zrt. „Begyűjtött 
és kezelt étkezési használt zsiradék motor hajtóanyagként való al-
kalmazhatóságának kísérleti igazolása és hatásvizsgálata” tárgy-
ban [Szakmai jelentés 2011] kutatás-fejlesztési szerződést kötött.  
A hatásvizsgálat részeként azt teszteltük, hogy a használt sütőolaj 
és a kereskedelmi forgalomban kapható szabványos paraméterek-
kel rendelkező dízel gázolaj adott arányú keverékének felhaszná-
lása hogyan befolyásolja egy autóbuszban lévő belsőégésű motor 
működését üzemi körülmények között.

Az üzemi próba elvégzéséhez egy városi, csuklós autóbuszra 
esett a választás, melynek főbb műszaki adatai:

● Gyártmány/típus: IKARUS 280.40A
● Üzembe helyezés: 1998.01.14.
● Motor:   RÁBA D10UTSLL190 

− dízel, turbótöltött, levegő-levegő visszahűtéses
− Euro-2 környezetvédelmi minősítésű
− soros, 6 hengeres
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− 10350 cm3 hengerűrtartalmú
− maximális teljesítmény: 190 kW (1900 1/perc fordulaton)
− maximális nyomaték 1130 Nm (930-1300 1/perc fordula-

ton)
Az üzemi próba elvégzésére a Tisza Volán Zrt. Járműjavító és 

Ipari Divízió Diagnosztika Műhelyében került sor, melyhez 20 liter 
mennyiségű szűrt használt sütőolajat használtunk fel. A használt 
sütőolajat az üzemi próbára kijelölt autóbusz tüzelőanyag tartá-
lyába töltöttük a normál tankolást megelőzően. A használt sütőolaj 
betöltését követően a busz tüzelőanyag tartályát normál dízel mo-
torhajtóanyaggal teletöltöttük, a normál dízel motorhajtóanyag és 
a használt sütőolaj keveredése így a tartályban valósult meg. Az 
autóbusz tüzelőanyag tartályának névleges űrtartalma 250 liter, így 
a bekevert hajtóanyag 20 liter használt sütőolajat és 230 liter nor-
mál dízel hajtóanyagot tartalmazott, a bekeverési arány ilyen mó-
don 8%-os volt.

A használt sütőolaj és normál dízel hajtóanyag keverékének 
motorikus hatását a teljesítmény, a tüzelőanyag fogyasztás és a 
füstölés üzemi mérésével vizsgáltuk.

Ennek megfelelően a mért jellemzők: keréken mért vonóerő 
és dózis teljes terhelésen, direkt fokozatban; dózis részterhelésen  
(9 munkaponton), direkt fokozatban; szabadgyorsításos füstölés.  
A mért értékek alapján számítással meghatározott jellemzők a mo-
torteljesítmény és az átlagfogyasztás.

A méréshez használt berendezések:
● HFP-100 görgős gépjárművizsgáló próbapad CDS-MW szá-

mítógépes mérőrendszerrel
● BOSCH BEA 85 füstgázelemző
● AVL DICOM 4000 füstölésmérő

A normál dízel motorhajtóanyag és használt sütőolaj keverékkel 
történő mérés során közel azonos motorteljesítményt, kedvezőbb 
fogyasztást és lényegesen kedvezőbb füstölés értéket mértünk, 
melyeket az 5-7. táblázatban nyomon követhetők. A teljesítmény-
adatokat az 5. táblázat tartalmazza adott keréksebesség, illetve 
motorfordulatszám esetén.

A tüzelőanyag fogyasztás értékeket a 6. táblázat tartalmazza adott 
keréksebesség, illetve motorfordulatszám esetén.

Az alkalmazott hajtóanyagok füstölésre gyakorolt hatását követhet-
jük nyomon a 7. táblázatban.

A bekevert szűrt sütőolaj közúti forgalomban való felhasználása az 
autóbusz indíthatóságát, menetdinamikai tulajdonságait észrevehe-
tően nem befolyásolja. A busz szabad szemmel látható füstölése 
mérsékeltebb, valamint üzem közben a busz körül határozottan 
érezhető a sütőolaj égése (palacsintasütéshez hasonló illat).

Gazdasági kitekintés
A gazdaságossági számítások elvégzésének kiinduló adata a fel-
használt dízel hajtóanyag mennyisége. A Tisza Volán Zrt. autó-
buszparkjának éves futásteljesítménye kb. 30 millió km, amely tel-
jesítéséhez legkevesebb 1 millió liter dízel hajtóanyag szükséges.  
A különböző mértékű (1-10%) használt olaj bekeverésekor a dízel 
üzemanyag mennyiségének csökkenése miatti megtakarítás jelen-
tős lehet.

Az üzemi próba során alkalmazott 8% bekeverési arányt figye-
lembe véve a teljes flottára vonatkozóan a cég éves üzemanyagár 
megtakarítása jelentős lehet. Egy ilyen mértékű megtakarítás ala-
pos indoka lehet egy vállalati szintű begyűjtési és feldolgozási rend-
szer kidolgozásának.

Összefoglalás
Az alternatív hajtóanyagok alkalmazhatósági vizsgálatai, mint pl. a 
használt sütőolaj újrahasznosítása, új utakat nyithat a közlekedés 
és a környezetvédelem számára egyaránt, amely egyben kihívások 
elé is állítja a mérnöktársadalmat, hiszen az utóbbi években egyre 
inkább előtérbe került a természet, a gazdaság és a társadalom 
közötti kapcsolatrendszer összefüggéseinek és kölcsönhatásainak 
vizsgálata. Az alternatív hajtóanyagok alkalmazása a környezetre 
gyakorolt hatások tekintetében, valamint a társadalmi-gazdasági 
aspektusok szempontjából is előnyösebb képet mutat a fosszilis 
energiahordozók hasznosításánál. Azonban csak akkor verseny-
képes a hagyományos energiahordozókkal, ha komplex előnyeivel 
vesszük figyelembe. Ugyanakkor az alkalmazás versenyképessé-
gét elősegíti, hogy a megfelelő bekeverés nem igényel motorkonst-
rukciós változtatásokat, ezáltal új alternatívát kínálnak a közlekedés 
területén. Az alkalmazás előnyei pedig éppen a kedvező környezeti 
hatásban és az energiafüggőség mérséklésében rejlenek. Az elvég-
zett stabil motoros kísérletek eredményei is igazolják, hogy a szűrt 
hulladékolajok biztonságosan elégethetők hagyományos dízelmo-
torokban normál dízel hajtóanyaghoz keverve.

A további kutatások tárgya lehet az alkalmazni kívánt használt 
sütőolajok speciális tüzeléstechnikai tulajdonságainak meghatáro-
zása, a közúti közlekedésben részt vevő autóbuszok üzemének és 
menetdinamikájának tanulmányozása és vizsgálata menet közben 
eltérő időjárási viszonyok és eltérő üzemeltetési körülmények kö-
zött, továbbá a keverék motorhajtóanyagok motorolajra gyakorolt 
hatásának vizsgálata.

5. táblázat. A kísérleti minták dinamikai viszkozitása, sűrűsége, 
kinematikai viszkozitása (20 °C-on)

7. táblázat. Füstölésmérés

6. táblázat. Tüzelőanyag-fogyasztás mérés részterhelésen 

50 km/h (~1350 min-1) 60 km/h (~1620 min-1)

vonóerő 
[kN]

motor-
teljesítmény 

[kW]

vonóerő 
[kN]

motor-
teljesítmény 

[kW]

I. mérés* 8,43 149,11 7,90 170,87

II. mérés** 8,46 149,50 7,95 171,68

változás [%] +0,36 +0,26 +0,63 +0,47

Megjegyzés: *100% normál dízel hajtóanyag; **92% gázolaj és 8% használt 
sütőolaj keveréke

fogyasztás [km/liter]
50 km/h (~1350 min-1)

fogyasztás [km/liter]
60 km/h (~1620 min-1)

kombinált 
fogyasztás
[l/100km]

1. rt. 2. rt. 3. rt. 1. rt. 2. rt. 3. rt.

I. mérés* 1,82 2,43 4,18 1,73 2,40 3,34 31,76

II. mérés* 2,03 2,62 3,99 1,55 2,49 3,33 29,21

változás [%] +11,54 +7,82 -4,55 -10,40 3,75 -0,30 -8,03

Megjegyzés: *100% normál dízel hajtóanyag; **92% gázolaj és 8% használt 
sütőolaj keveréke; rt.=részterhelés

fordulatszám 
[min-1]

füst 
[%]

K 
[m-1]

I. mérés* 2110 29,5 0,81

II. mérés* 2050 23,2 0,61

változás [%] -21,36 -24,69

Megjegyzés: *100% normál dízel hajtóanyag; **92% gázolaj és 8% használt 
sütőolaj keveréke



Nagy V.: Használt sűtőolaj motorhajtóanyagként való alkalmazhatóságának lehetőségei

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   56. évf. 2015. 3-4. szám44

Felhasznált és ajánlott irodalmak jegyzéke
1. Horizont 2020 – Az EU kutatási és innovációs keretprogramja
2. 42/2005. (III.10.) korm. rendelet a bio-üzemanyagok és megújuló 

üzemanyagok közlekedési célú felhasználásának egyes szabálya-
iról szóló

3. 138/2009. (VI. 30.) korm. rendelet a bioüzemanyagok közlekedési 
célú felhasználásának előmozdítására vonatkozó egyes rendelke-
zések végrehajtásának szabályairól

4. 2010. évi CXVII. törvény a megújuló energia közlekedési célú fel-
használásának előmozdításáról és a közlekedésben felhasznált 
energia üvegházhatású gázkibocsátásának csökkentéséről

5. HTTP1: http://ec.europa.eu/legislation/index_hu.htm (rendeletek, 
irányelvek, határozatok)

6. 2003/30/EK irányelv – a közlekedési ágazatban a bioüzemanyagok, 
illetve más megújuló üzemanyagok használatának előmozdításáról

7. 2009/30/EK irányelv – a benzinre, a dízelolajra és a gázolajra vo-
natkozó követelmények, illetőleg az üvegházhatású kibocsátott 
gázok mennyiségének nyomon követését és mérséklését célzó 
mechanizmus bevezetése tekintetében

8. 2009/33/EK irányelv – a tiszta és energiahatékony közúti járművek 
használatának előmozdításáról

9. CARS 2020 – Cselekvési terv a versenyképes és fenntartható eu-
rópai gépjárműiparért

10. 1316/2013/EU rendelet – az Európai Hálózatfinanszírozási Eszköz 
létrehozásáról

11. 2014/94/EU irányelv – az alternatív üzemanyagok infrastruktúrájá-
nak kiépítéséről

12. Emőd I. – Finichiu L.: Növényi olaj – környezetvédő motorhajtó 
anyag a közlekedésben és a mezőgazdaságban. OMIKK Környe-
zetvédelmi Füzetek 1995., pp. 1-28

13. MAN B & W Diesel: Green Power from diesel engines burning 
biological oils and recycled fat. Germany, 2004 p 16

14. Balog K.: Dízel és napraforgóolaj keverékének felhasználása tü-
zelésre. In: Energiaellátás, energiatakarékosság világszerte. BME 
OMIKK, 2005. 44. k. 7. sz., pp. 53-58

15. Carranca, José N.: Green power from diesel engines burning 
biological oils and recycled fat. RIO5 – World Climate & Energy 
Event, 15-17 February 2005, Rio de Janeiro (Brazil) p 283-296

16. Losonczi, B – Hermanucz, P. – Laza, T. – Bereczky, Á. – Kecskés, 
R. – Meggyes, A.: Investigation of combustion process of pure and 
refuse vegetable oil in Diesel engine. Gépészet 2006.

17. Demirbas, A. – Demirbas, I.: Importance of rural bioenergy for 
developing countries. Energy Conversion Management 48:2386-
2398, 2007

18. Enweremadu, CC. – Mbarawa, MM.: Technical aspects of biodiesel 
production and analysis from used cooking oil. Renewable 
Sustainable Energy Review 13:2205-2224, 2009

19. Enweremadu, CC. – Rutto, HL.: Combustion, emission and engine 
performance characteristics of used cooking oil biodiesel. In: 
Renewable Sustainable Energy Review 14:2863-2873, 2010

20. Parekh, P R. – Goswami, J.: Emission and performance of die-
sel engine using waste cooking oil biodiesel blends. In: Journal of 
Engineering Research and Studies,Vol. III, Issue I, pp. 34-39, 2012

21. Naima, K. – Liazid, A.: Waste oils as alternative fuel for diesel 
engine. In: Journal of Petroleum Technology and Alternative Fuels 
Vol. 4(3), pp. 30-43, 2013

22. 2003. évi CXXVII. törvény a jövedéki adóról és a jövedéki termékek 
forgalmazásának különös szabályairól

23. Demirbas, A. – Güllü, D. – Caglar, A. – Akdeniz, F.: Fuel properties 
of oils. Energy Sources, vol. 19., pp. 765, Black Sea University, 
Turkey, 1997

24. Gertz, C.: Chemical and physical parameters as quality indicators 
of used frying fats. In: Euro Lipid Science Technology 102, 2000, 
pp. 566-572

25. Aladedunye, FA. – Przybylski, R.: Protecting Oil During Frying:  
A Comparative Study. In: European Journal Lipid Sci Tech 111, 
2009, pp. 893-901

26. Sanli, H. – Canakci, M. – Alptekin, E.: Characterization of Waste 
Frying Oils Obtained from Different Facilities. World Renewable 
Energy Congress, Linköping (Sweden), 2011

27. MSZ EN 590
28. HTTP2: http://mol.hu/images/pdf/Vallalatiugyfeleknek/

Uzemanyagok/Dizel_termeklap2011.pdf
29. Szakmai jelentés a „Begyűjtött és kezelt étkezési használt zsiradék 

motorhajtóanyagként való alkalmazhatóságának kísérleti igazolása 
és hatásvizsgálata” c. megbízás témakörében (a kutatásban részt 
vettek az SZTE Mérnöki Kar részéről: Bakos Tiborné, Beszédes 
Sándor, Bíró István, Csercsics Dóra, Farkas Ferenc, Gallai Dénes, 
Gönczi Judit, Gyimes Ernő, Kertai Zoltán, Kertész Szabolcs, Nagy 
Valéria, Szabó P. Balázs; a Tisza Volán Zrt. részéről: Rókus István 
vezette kutatócsoport), Szeged 2011.

Az Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály újraindítása
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Ipari Energiagazdálkodási Szakosztálya valamikor az Egyesület aktív szerve-
zeti egysége volt. Az elmúlt években azonban passzivitása miatt megszüntetésre került. 

A közelmúltban elfogadott Energiahatékonysági törvény és a hozzátartozó feladatok arra ösztönöznek, hogy újraindítsuk a 
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Jelen cikkemben az osztrák főváros és a bajor tartományi központ 
városüzemeltetési holdingjainak városfejlesztési koncepcióival, 
valamint a bevált jó gyakorlatok ismertetésével foglalkozom. A két 
fejlett nyugat-európai régióközpont számos remek példával szolgál 
a modern, racionális, szinergiahatásokat kihasználó városüzemel-
tetési gyakorlatok átvételére, valamint arra az elkötelezettségre, 
hogy a két város milyen átfogóan harmonizálja fejlesztéspolitikai 
elképzeléseit az Európa 2020 elnevezésű európai uniós növeke-
dési stratégiában megfogalmazott irányelvekkel. A két társadalmi, 
gazdasági és kulturális szempontból kiemelkedő fontosságú város 
fejlesztéspolitikája nagyon jelentős mértékben integrálja az unió 
intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági és szociális növe-
kedésére kidolgozott stratégiáját. Mindkét város városüzemeltetési 
holdingja esetében meghatározó jelentőséggel bír a környezettuda-
tos energiafelhasználás, az energiaforrásokhoz való biztonságos 
és hosszútávon fenntartható hozzáférés, valamint a megújuló ener-
giaforrások minél szélesebb körű felhasználása és kiterjesztése 
különböző szektorokra. A müncheni és bécsi városüzemeltetési cé-
gek fejlesztési koncepciója, valamint működési mechanizmusai jó 
mintául szolgálhatnak a nemrégiben jelentős átalakuláson átesett 
budapesti közműcégeket irányító Városigazgatóság számára is.

*
In my current article I deal with the city development concept of the 
city maintenance holding companies of the Austrian and Bavarian 
capital and the presentation of the well-established best practises. 
The two industrialised Western-European cities provide several 
outstanding examples for the take-over of rational, up-to-date prac-
tises exploiting synergy effects and the commitment how efficiently 
the two cities harmonize their development and maintenance con-
cepts with the directives of the Europe 2020 strategy. The devel-
opment concepts of the two cities of utmost social, economic and 
cultural importance considerably integrate the strategy of the Eu-
ropean Union elaborated for intelligent, sustainable and inclusive 
growth. The environmental friendly usage of the energy sources, 
the secure, sustainable access to the energy sources and the wide-
spread penetration and usage of the renewable energy sources in 
different sectors are crucial characteristics for both maintenance 
holding companies. The development concepts and operational 
mechanisms of these companies may greatly serve as good exam-
ples for the newly reorganised maintenance holding in Budapest 
for supervising and managing the subordinated utility companies. 

* * *

A bécsi városüzemeltetési holding (Wiener Stadtwerke) 
bemutatása 
A bécsi városüzemeltetési holding egy modern infrastrukturális szol-
gáltató vállalatcsoport, amely Ausztria egyik legnagyobb vállalata, be-
ruházója és munkaadója. A fővárosi tulajdonban lévő holding vállalat 
tevékenysége a jövedelem- és nyereségtermelő kritériumok mellett 
nagymértékben koncentrál a társadalmi közérdek minél szélesebb körű 
képviseletére és érvényre juttatására. A világviszonylatban is kimagasló 

életminőségről híres osztrák főváros infrastrukturális hátországát a bé-
csi városüzemeltetési holding biztosítja. 

A vállalatcsoport tevékenysége magában foglalja az energiaellátást, 
a tömegközlekedést, a temetkezést, valamint a parkoló üzemeltetést. Az 
energia szegmens kiterjed az energiatermelésre, a rendszerüzemelte-
tésre és az értékesítésre, amely biztosítja a kiszámítható villamos-ener-
gia, földgáz és távhő ellátásbiztonságot. Emellett a cégcsoport biztosítja 
a biztonságos, színvonalas városi és elővárosi tömegközlekedést, a 
temetkezéssel, és temetőgondozással összefüggő szolgáltatásokat, és 
a parkoló rendszerek üzemeltetését. A holding egyes tagvállalatainak 
liberalizált szabadpiaci és szabályozott piaci körülmények között kell 
helytállni. Míg az energia-beszerzés teljes mértékben a szabadpiacon 
zajlik, a villamos-energia és földgázhálózatok rendszerhasználati díját 
az állami szabályozó hatóság határozza meg. 

Az energetikai tagvállalatok a negatív piaci tendenciák miatt dolgoz-
ták ki a restruktúrálásra vonatkozó „Megawatt” programot, amely struk-
turális-, növekedésorientált, és folyamat-optimalizációs intézkedéseket 
foglal magában, és több részprojektből áll. A program keretében az ener-
gia szegmens rendszerszintű átalakítását tervezik. A növekedésorientált 
intézkedéseket az „energiastratégia 2030” keretrendszerével, valamint 
hatékonyságnövelési intézkedésekkel összhangban hozzák meg. 

A bécsi városüzemeltetési holding környezet- és  
klímavédelemmel összefüggő stratégiai célkitűzései
A bécsi városüzemeltetési holding és tagvállalatai komoly hangsúlyt he-
lyeznek a fenntarthatóság kritériumára a vállalatstratégiájuk kialakítása-
kor. A klímavédelmi intézkedések meghozatalakor kiemelkedően fontos, 
hogy az egész város energiafelhasználását és kibocsátását vizsgálják. 
A holding jelentős mértékben hozzájárul energia-hatékony intézkedése-
ivel az energiatermelés- és felhasználás környezetkímélő működésé-
hez. A környezetterhelés csökkentésének további eszköze a megújuló 
energiaforrások hatékony és folyamatos bevonása az energiatermelés-
be, valamint energiatermelésen belüli részarányuk folyamatos növelése 
(Wiener Stadtwerke Holding AG, 2008.). 

Energiaszektor
A bécsi Wien Energie GmbH klímavédelemhez való hozzájárulása leg-
inkább a fosszilis energiahordozók felhasználásának visszafogásában, 
valamint a megújuló energiaforrások teljes energiafelhasználáson be-
lüli részarányának növelésében, és az üvegházhatású gázkibocsátás 
csökkentésében érhető tetten. A vállalat célul tűzte ki, hogy az áram- és 
hőtermelés területén a megújuló energiaforrások felhasználási mértékét 
30-50%-ra növeljék. Jelenleg is több szél-, víz-, és naperőmű projekt 
van tervezés alatt, vagy az átadás fázisában. A bécsi belváros legna-
gyobb naperőművét adták át 2013. decemberében. A pályaudvar és a 
bevásárlóközpont tetején található berendezések 9.000 négyzetméte-
ren termelnek villamos-energiát. A berendezés áramtermelő képessége 
356 KW/h, amellyel 130 háztartást lehet ellátni. A bécsi energiacég lehe-
tővé teszi a lakosság számára ‒ akiknek nincs lehetősége saját házukra 
napelemeket szereltetni ‒, hogy részesedést vásároljanak valamelyik 
naperőmű projektben. Egy napelem 950 euróba kerül. A napelemeket a 
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cég visszabérli a tulajdonosoktól és a részesedésekre éves szinten já-
radékot fizet. A naperőmű projektekben legalább öt év futamidőre lehet 
részesedést vásárolni. Az éves járadék mértéke a befizetett tőkeösszeg 
3,1%-a. A projektek élettartama megközelítőleg 25 év (Geschäftsbericht 
der Stadtwerke Wien, 2013.). A fővárosi cég további üzleti modellt fej-
lesztett ki a napelemek széles körű terjesztésére. A befektetők bérelhet-
nek, vagy vásárolhatnak szabad épülettető felületeket a bécsi energia-
cégtől, vagy éppen fordítva bérbe adhatnak szabad tetőfelületeket az 
energiacégnek. A napelemek termelte áramot a bérbeadók vagy vevők, 
vagy felhasználják saját maguk, vagy átadják a rendszerirányítónak. 

Az energia hatékony épületklimatizálást lehetővé tevő távhűtés 
rendszerének kiépítésével a cég szintén hozzájárul a klímavédelmi cél-
kitűzésekhez. Az operatív környezetvédelmi célok elérése érdekében 
környezetvédelmi menedzsment rendszereket, valamint igazolt minősé-
gi- és biztonsági menedzsment rendszereket vezetnek be. A meglévő 
épületállomány rehabilitációs programjának keretén belül az egy főre 
eső távfűtés, távhűtés és vízmelegítés energiaigényét éves szinten 1%-
kal kívánják csökkenteni. 

Közlekedés 
A bécsi közlekedési vállalat a főváros és az agglomeráció legjelentő-
sebb tömegközlekedési vállalata, amely aktívan vesz részt a klímavé-
delmi programokban. A tömegközlekedési paletta folyamatos bővítésé-
vel, valamint a minőség és a kényelem fokozásával kívánják az utazók 
számát még tovább növelni. A cél az, hogy a tömegközlekedést igénybe 
vevő utasok száma érje el a 40%-ot 2020-ig. Ha a növekvő bécsi és 
agglomerációs népességszámra gondolunk, akkor ez jelentős kihívást 
jelent a város számára. A led világításra való átállás, valamint a felszíni 
tömegközlekedés gördülékenyebbé és gyorsabbá tétele jelentős ener-
gia megtakarítási potenciált jelent. A helyközi vasútvonalak lehetővé 
teszik, hogy az ingázók a városhatáron kívül hagyják gépkocsijukat, 
aminek jelentős környezetvédelmi hatása van. A WIPARK kezelésében 
álló 18.000 férőhellyel rendelkező 60 parkolóház, mélygarázs nagyban 
hozzájárul a városi személygépkocsi forgalom csökkentéséhez. Az 
energia hatékonyság és a levegő tisztasága szempontjából lényegesek 
az elektromos meghajtású kötöttpályás járművek, és az alacsony káros 
anyag kibocsátású autóbuszok. 

Kutatás-fejlesztés
A bécsi városüzemeltetési holding 1,2 millió EUR összeggel hozta létre 
az FTI fejlesztési alapját 2013-ban, amelynek elsődleges célja, hogy a 
holding tagvállalatainak innovatív és előremutató projektötleteit finan-
szírozzák. A projektek köre a megújuló energiaforrások innovatív fel-
használásán keresztül a tömegközlekedés újszerű adatfeldolgozásán át 
számos területet ölel fel. A városüzemeltetési holding együttműködési 
megállapodást kötött a Műszaki Egyetemmel, amelynek keretében tíz 
doktorandusz hallgató ösztöndíjat kap a bécsi „smart city” koncepció 
energia és közlekedési stratégiájának kidolgozásáért. 

A bécsi „smart city” - intelligens város stratégiai keret 
ismertetése
A bécsi főváros sok tekintetben élenjár az európai fővárosok között.  
Bécs város kiemelkedő eredményt ért el a közlekedés, lakásépítés, vá-
rosfejlesztés, környezetvédelem, hulladékgazdálkodás, valamint a szo-
ciális szolgáltatások területén. A jövőben még kedvezőbb eredmények 
elérésére törekednek. Ezt a célt szolgálja a bécsi „smart city” intelligens 
város stratégiai keret. A stratégia értelmében úgy kell növekedést elérni, 
hogy közben csökken a fajlagos anyagfelhasználás. A koncepció továb-
bi kulcseleme a szociális érzékenység, amely valamennyi bécsi polgár-

ra kiterjed. Az intelligens város hatékonyan és takarékosan használja 
az erőforrásokat, ügyel a környezetre, valamint szerteágazó innovációs 
megoldásokkal javítja a városlakók életminőségét (Magistrat der Stadt 
Wien, 2014.). Az intelligens város kezdeményezést 2011-ben indították 
el. A városkoncepció keretstratégiáján 2013-ban kezdtek el dolgozni. 
A stratégia elkészítésében az önkormányzat főosztályain túl számos 
szakértő dolgozott a tudomány és az üzleti élet különböző területeiről.  
A különböző európai városokkal folytatott eszmecserék jó alapul szol-
gálnak az intelligens városok hálózatának kialakításához. 

Az intelligens város koncepció három meghatározó stratégiai 
célkitűzése az erőforrások hatékony, kímélő felhasználása, az in-
nováció és az életminőség javítása. 
Bécs város iránymutatónak tartja az Európai Unió 2020-ra, 2030-ra és 
2050-re vonatkozó stratégiai céljait. Az EU tagállamai 2007-ben meg-
állapodtak a „20-20-20” célkitűzésekben, amelyek az üvegházhatású 
gázok 20%-kal történő csökkentését irányozzák elő az 1990-es évhez 
képest, rendelkeznek a megújuló energiaforrások teljes energiafogyasz-
táson belüli 20%-os részarányról, valamint az energiahatékonysági mu-
tatószám 20%-os javításáról a 2007-es szinthez képest. Az EU „2030-as 
céljai” értelmében unió szerte 40%-kal kell csökkenteni a szén-dioxid 
kibocsátást az 1990-es szinthez képest. A megújuló energiaforrások tel-
jes energiafelhasználáson belüli részarányát pedig 27%-ra kell emelni 
2030-ra. 

A 2009-ben meghatározott „2050-es célok” értelmében az üvegház-
hatású gázkibocsátás csökkentésének mértékét 80%-ról 95%-ra kell 
növelni (Geschäftsbericht der Stadtwerke Wien, 2013). A városkoncep-
ció kifejti azokat a lehetőségeket, amelyekkel el lehet érni az unió klíma- 
és energiapolitikai célkitűzéseit. A sikeres klímavédelem alacsonyabb 
energiaárakat és nagyobb ellátásbiztonságot jelent. 

Az energiaforrások hatékony, kímélő felhasználását, és a klímavé-
delemi célkitűzéseket leginkább a helyi megújuló energiaforrásokra való 
áttéréssel, illetve az építőipar, infrastruktúra, és energiafelhasználás te-
rületén bevezethető innovációkkal lehet elérni. Bécs városa ezeket a 
kulcselemeket még a szociális kohézió fogalmával, és a szociális kire-
kesztettség maximális elutasításával is kiegészíti. Minden gazdasági, 
technológiai és szerkezet átalakítási folyamatnak számba kell vennie 
a különböző társadalmi csoportok szükségleteit. Bécs különös gondot 
fordít a szociális biztonság kérdésének, a nemek közti diszkrimináció-
mentességnek, és az esélyegyenlőségnek. Annak érdekében, hogy a 
magas életminőség a kevesebb jövedelemmel rendelkező társadalmi 
rétegek számára is biztosított legyen, széles körű közszolgáltatásokat, 
megfizethető közösségi közlekedést és bérlakás rendszert kell biztosí-
tani. Mindemellett biztosítani kell a közösségi zöld- és szabadidő felü-
leteket. 

A Müncheni Városüzemeltetési Holding bemutatása
A müncheni városüzemeltető Németország egyik legnagyobb energeti-
kai és infrastruktúra fejlesztési vállalata. A cég évtizedek óta biztosítja 
a regionális központ megbízható és erőforrás kímélő energia- (villa-
mos-energia, földgáz, távhőszolgáltatás) és ivóvízellátását. A müncheni 
városüzemeltetési cég nagyon komoly szerepet játszik München köz-
műellátásában, valamint a magas életminőség fenntartásában. A városi 
tulajdonban lévő vállalat nem a rövid távú nyereségmaximalizálásra 
törekszik, hanem a lakosság életminőségének hosszú távú fenntartá-
sára és növelésére, valamint München város, mint gazdasági központ 
további megerősítésére. Természetesen az üzemi működésre a nagyfo-
kú takarékosság és a racionalitás a jellemző. A cég továbbra is megtesz 
mindent, hogy Európa egyik legkiemelkedőbb, legsikeresebb közüzemi 
vállalata maradjon. 
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Ezen cél tartós fenntartása érdekében hét különböző irányelvet ha-
tároztak meg. 

1. Hosszútávon kiszámítható energiatermelési kapacitások kiépíté-
se a folyamatosan változó piaci környezetben. Itt mindenek előtt 
a megújuló energiaprojektek és a földgáztüzelésű erőművek és 
távhő termelő cégek összekapcsolása szerepel a célkitűzések 
között.

2. A szükséges földgázmennyiség elfogadható beszerzési feltéte-
lek melletti biztosítása. Ezt a feladatkört leginkább a Bayerngas 
és Bayerngas Norge földgáz nagykereskedő leánycégeken ke-
resztül lehet elvégezni, amelyek többségi tulajdonosa a münche-
ni városüzemeltetési holding. 

3. Hatékonyság és termelékenység. Ezt a két kritériumot a ver-
senyképes, nyereséget generáló termékek és szolgáltatások 
nyújtásával lehet elérni.

4. Vállalati függetlenség. A müncheni városüzemeltető üzleti part-
nerekkel való együttműködése időben lekorlátozott, vagy konk-
rét üzleti tevékenységekhez kötött. 

5. Piac- és vevőorientáltság. Magas színvonalú szolgáltatások, és 
a fogyasztók elégedettségét és lojalitását kiváltó proaktív be-
szerzési menedzsment biztosítása. 

6. Partneri és együttműködési attitűd: az üzleti partnerekkel kialakí-
tott kiegyensúlyozott kapcsolatok ápolása. 

7. Vállalati és gazdasági fenntarthatóság. A hatékonysággal elér-
hető gazdasági sikerek melletti elkötelezettség. A sikeresség 
kulcselemei között található a természeti erőforrások és a kör-
nyezet fenntartható védelme (Geschäftsbericht der Stadtwerke 
München, 2014.). 

Bár a közjó védelme és támogatása áll az első helyen, valamennyi 
szolgáltatási tevékenység hatékonyságra törekvése képzi a fenntartha-
tó növekedés alapját. 

A müncheni városüzemeltető is nagyban figyelembe veszi az EU 
környezetvédelmi és klímapolitikáját tevékenysége során. Az uniós cél-
kitűzésekkel összhangban a széndioxid kibocsátást a jelenlegi szinthez 

képest több mint 90%-kal kívánják csökkenteni 2050-ig. A német szö-
vetségi kormány 2011-ben döntést hozott, hogy a német atomenergia 
termelést 2022-ig teljesen leállítja. A megújuló energiaforrásokra vonat-
kozó törvény értelmében a megújuló energiaforrásokból származó vil-
lamos-energia termelés volumenét a teljes termelés legalább 35%-ára 
kell növelni 2020-ig, majd ezt követően fokozatos mértékben kell a meg-
újuló energiaforrások felhasználását emelni, míg felhasználási volume-
nük el nem éri a teljes villamos-energia termelés 80%-át.  Németország-
ban egyre erősebb árérzékenység és környezettudatosság érzékelhető. 
Mind a lakossági, mind pedig a vállalkozási piacon egyre erősödik a 
verseny a liberalizált villamos-energia és földgázpiac hatására. 

A Müncheni Városüzemeltetési Holding stratégiai 
koncepciója
A müncheni városüzemeltetési holding hosszú távú, és ambiciózus 
célokat meghatározó stratégiát követ. A rövid távú profitmaximalizálás 
helyett a fenntartható, kiszámítható üzletpolitikát részesítik előnyben, 
amely az egész város lakosságának jólétét biztosítja. 

A cég stratégiájában a következő öt célkitűzés szerepel. A megújuló 
energiaforrások részarányát jelentős mértékben kívánják növelni a teljes 
energiafelhasználáson belül. München város villamos-energia ellátását 
2025-ig teljes mértékben megújuló energiaforrásokból kívánják biztosí-
tani. A célkitűzés elérésével München lesz a világ első városa, amely 
elérte ezt az ambiciózus célt. A városüzemeltető saját földgázforrásain 
keresztül kívánja biztosítani az ellátásbiztonságot és a beszerzési füg-
getlenséget. A szükséges földgáz szállítási kapacitásokat a Bayerngas 
Norge építi ki. Ez a cég jelenleg a leggyorsabban növekvő kőolaj és 
földgáz termelő cég Norvégiában. Az elkövetkező évek nagy stratégiai 
célkitűzése a távfűtés kiterjesztése. A cég kettőszáz millió euró összeget 
ruház be a város déli és keleti részeinek távhő ellátásba való integrálá-
sába (Geschäftsbericht der Stadtwerke München, 2014.). A cél elérése 
érdekében száz kilométer hosszú vezetéket építenek. A müncheni 800 
kilométer hosszú távhő vezeték Európában az egyik legjelentősebbnek 
számít. A klímavédelmi szempontból nagyon kedvező távhő ellátást a 

 

• Az egy főre jutó üvegházhatású 
gáz kibocsátás legalább 80%-
kal csökken az 1990-es 
értékhez képest

Erőforrások

Innováció

Életminőség

Fő cél 2050-ig Egyéb kiemelt célok 2050-re

• Az egy főre eső végső energiafelhasználás 40%-kal csökken a 
2005-ös értékhez képest

• Megújuló energiával elégítik ki a város bruttó 
energiafelhasználásának 50%-át

• A motorizált egyéni közlekedés aránya 15% alá csökken a városban

• Vezető pozíció az innováció 
területén

• Bécs kiemelkedő európai kutatás-fejlesztési központ

• A technológia intenzív termékek részaránya az exportban 80% fölé 
emelkedik

• A lehető legtöbb fiatal folytatja tanulmányait felsőfokú oktatási 
intézményben

• Bécs megtartja a legmagasabb 
életminőséggel rendelkező 
város pozícióját Európában

• A város magas színvonalú, elérhető árú és vonzó lakókörnyezetet 
biztosít a lakosai számára

• A város mindenki számára könnyen elérhető és magas színvonalú 
egészségügyi hálózattal rendelkezik 

• A közterületek parkosítása meghaladja az 50%-ot

1. ábra. A bécsi városüzemeltetési holding hosszú távú intelligens városfejlesztési koncepciója  
Forrás: Wiener Stadtwerke éves beszámoló 2013.
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jövőben a megújuló energiaforrások intenzív bevonásával tervezik még 
környezetkímélőbbé tenni. A távhőellátást 2040-re kizárólag megújuló 
energiaforrásokból kívánják biztosítani. 

A cég stratégiájának súlypontja az elkövetkező években a kö-
vetkező öt fejlesztési területre koncentrál: megújuló energiafor-
rásokból történő villamos energiatermelés, megbízható földgáz-
ellátás, a távfűtés és a tömegközlekedés fejlesztése, valamint az 
üvegszálas hálózat kiépítése. A cég konzekvens, kiszámítható lépé-
seket tesz, hogy tovább tudja erősíteni kiemelkedő európai városüze-
meltető hírnevét, valamint a fenntartható fejlődés és hatékony erőforrás 
felhasználás hosszú távú célkitűzését. 

Következtetések
A bécsi és müncheni városüzemeltetési cégek működési területeinek 
és folyamatosan bővülő szolgáltatási portfóliójának vizsgálatakor egy-
értelműen megállapítható, hogy mindkét cég beépítette fejlesztési 
koncepciójába és stratégiájába az Európai Unió aktuális, Európa 2020 
elnevezésű stratégiájának környezetvédelemre, energiabiztonságra, 
innovációkra és inkluzív növekedésre vonatkozó irányelveit. Gondol-
junk csak az európai integráció „20-20-20” célkitűzéseire, amelyek az 
üvegházhatású gázok 20%-kal történő csökkentését irányozzák elő az 
1990-es évhez képest, rendelkeznek a megújuló energiaforrások teljes 
energiafogyasztáson belüli 20%-os részarányról, mint 2020-ig eléren-
dő célról, valamint rendelkeznek az energiahatékonysági mutatószám 
20%-os javításáról a 2007-es szinthez képest. A megújuló energiafor-
rások felhasználási körének folyamatos bővítése és részarányuk fo-
kozatos növelése a teljes energiafelhasználáson belül egyértelműen 
a két vizsgált cég környezettudatos gazdasági fejlődés melletti szilárd 
elkötelezettségét támasztja alá. A cégek hosszú távú fejlesztési koncep-
ciójukat is az unió irányelveihez igazítják, így az EU „2030-as céljai” ér-
telmében 40%-kal tervezik csökkenteni a szén-dioxid kibocsátásukat az 

1990-es szinthez képest. Ezen túlmenően a megújuló energiaforrások 
teljes energiafelhasználáson belüli részarányát 27%-ra kívánják emelni 
2030-ra. 

Mindkét cég nagyon jelentős, példaértékű lépéseket tett az energia-
beszerzési források diverzifikációja területén. A megújuló energiaforrá-
sok teljes felhasznált energiamennyiségen belüli növelése érdekében 
mindkét cég nagyon határozott, ambiciózus lépéseket tesz. A bécsi vá-
rosüzemeltetési holding mindenek előtt belföldi szél-, víz-, és naperőmű 
projektek megvalósításával, valamint az építőipart, infrastruktúrát és 
energiafelhasználást érintő innovációk bevezetésével próbál eleget ten-
ni a klímavédelmi célkitűzéseknek. A bécsi közmű cég a versenyképes, 
energia- és költséghatékony működés mellett kiemelt hangsúlyt helyez 
a szociális kohézió minél teljesebb körű elmélyítésére. 

A müncheni városüzemeltető holding különböző megújuló ener-
giaforrások kiaknázására és a földgázforrások biztosítására vonatkozó 
belföldi és külföldi beruházásai lehetővé teszik a hosszú távon is kiszá-
mítható, környezettudatosan diverzifikált beszerzési forrásokon nyugvó 
energiaellátást. Az Európa 2020 stratégia célkitűzéseit, valamint a két 
nyugat-európai városüzemeltetési holding fejlesztéspolitikáját elemezve 
jól látható, hogy az Európai Unió növekedési és foglalkoztatási stratégi-
ája egyértelműen a versenyképesség növelésére irányul, amely főként 
a fejlett nyugat-európai országoknak, magrégióknak kedvez. A kevés-
bé fejlett mediterrán és kelet-közép európai országok ezzel szemben a 
szociális kohézió, a gazdasági és társadalmi felzárkózásban érdekeltek. 
Ezek a jelentős érdekkülönbségek jelentős konfliktusforrást jelentenek, 
és a kétsebességű Európa kontúrjait vetítik elő.

A Budapesti Városüzemeltetési és Közlekedési Központ Zrt.-ből 
az év elején alakult Budapesti Városigazgatóság Zrt. számos jó példát 
meríthet az elemzett két vállalat működési mechanizmusaiból a haté-
kony holding-működésre, és a szinergiahatások minél szélesebb körű 
kihasználására vonatkozóan.

HEEP 2015 Konferencia összefoglaló
Immár 12. alkalommal került megrendezés-
re a BME Energetikai Gépek és Rendszerek 
Tanszék koordinálásával a HEEP 2015 „HŐ-
ERŐGÉPEK ÉS KÖRNYEZETVÉDELEM” 
című, kétévente esedékes nemzetközi kon-
ferencia szakítva a korábbi hagyományok-
kal, a szokásos Balatonfüred helyett Pécs 
helyszínnel május 27-29. időtartamban. A 
konferencia fő támogatója a VEOLIA Rt. volt. 

További támogatók és védnökök: BME, 
MTA, ETE, MET, Magyar Égéstudomá-
nyi Bizottság, Duna-Régió Stratégiai alap, 
Visegrad Alapítvány, Világ-energia Tanács, 
Energiagazdálkodás folyóirat

Nemzetközi konferencia révén a plená-
ris és szekció előadások legnagyobb része 
angol nyelvű volt. Egyetlen szekció volt csak 
deklaráltan magyar nyelvű.

A résztvevők többsége Magyarországról 
érkezett, nagy számban a BME-ről, de más 
társintézményből és energia iparági cégektől 
is voltak résztvevők szép számban. Tovább 
emelte a konferencia színvonalát, hogy je-
lentős számban vettek részt külföldről ér-
kezett vendégek is a konferencián, részben 
előadóként, részben csak hallgatóként. A 
külföldi vendégek Kanadából, Svédország-

ból, Németországból, Portugáliából, Orosz-
országból, Lengyelországból és  Szlováki-
ából érkeztek, részben társ-egyetemektől, 
kutató intézetekből de voltak energiaipari 
szakemberek is közöttük.

A konferencián elhangzott előadások a 
kor aktuális kihívásainak megfelelően kör-
bejárták az energia átalakítás (termelés), 
elosztás és felhasználás energiahatékony-
sági és környezetvédelmi kérdésit, a termo-
dinamikai és hőterjedési alapoktól egészen 
a berendezés specifikus kérdésekig. Külön 
szekciót kapott a manapság nagyon aktuális 
életciklus elemzés (LCA) energetikai rend-
szerekre történő alkalmazás tapasztalatai-
nak ismertetése.

A szóbeli előadások mellett poszter 
szekció keretében tekinthettük meg a főként 
fiatal doktoranduszok és kutatók által elért 
legfrissebb eredmények összefoglalásait.

A szakmai konzultációt egy vitaest is 
színesítette, amely az energetika aktuális 
kihívásainak témáit járta körbe, felölelve. 
az atomenergia hasznosítás/elvetés, vagy 
a széndioxid megkötés, illetve a biomassza 
és más megújulók felhasználásának szüksé-
gessége és térnyerése témakörét.

A kialakult szakmai eszmecseréket 
később egy a konferencia helyszínén meg-
tartott gálavacsora, valamint egy Villányban 
elköltött borvacsora keretében lehetett foly-
tatni és elmélyíteni.

Végezetül a konferenciát a fő szponzor 
VEOLIA társaság által üzemeltetett Pécsi 
Hőerőmű megtekintése zárta, ahol két 
korszerű biomassza tüzelésű – faapríték és 
szalma – erőműblokkot tekinthettünk meg 
üzem közben.

Ezúton is köszönetet mondunk min-
denkinek, konferencia résztvevőknek és 
szervezőknek a közreműködésért és a ma-
gas színvonal biztosításáért, valamint a 
CORSO Hotelnek a helyszín és a magas 
színvonalú kiszolgálás biztosításáért.

További információk: heep.energia.bme.
hu címen érhetők el.

Minden résztvevőt, illetve azokat is akik 
erről a rendezvényről most lemaradtak szí-
vesen látunk a következő 13. HEEP2017 
konferencián akár előadóként, akár egyszerű 
résztvevőként. Viszont látásra 2017. május-
június hónapban!

Dr. Lezsovits Ferenc
HEEP konferencia elnök
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Kihívások a nemzetközi és a hazai energetikában
Hárfás Zsolt  

energetikai mérnök; harfas.zsolt@gmail.com 

A Nemzetközi Energia Ügynökség legújabb, World Energy Outlo-
ok 2014. című kiadvány szerint a globális energiaigény a jelenlegi 
szinthez képest 2040-ig 37 százalékkal fog növekedni. 2040-ben a 
világ energiaellátásának pedig négy, majdnem egyenlő pillére lesz: 
az alacsony szén-dioxid-kibocsátású technológiák (atomenergia 
és megújuló energiaforrások), a szén, az olaj és a földgáz.

*
The world primary energy demand is 37% higher in 2040, putting 
more pressure on the global energy system ‒ according to the 
International Energy Agency’s 2014 edition of the World Energy 
Outlook. By 2040, world energy supply is divided into four almost 
equal parts: low-carbon sources (nuclear and renewables), coal, 
oil and natural gas. 

* * *

Az előrejelzések szerint, 2020-ig továbbra is Kína lesz a piaci növeke-
dés legfőbb motorja, de azt követően azonban már India fogja átvenni a 
vezető szerepet. Globálisan pedig egyaránt növekedni fog a nukleáris-, 
a gáz- és a megújuló alapú villamosenergia-termelés volumene is.

A szakmai szervezet ismételten rámutat arra is, hogy becslések 
szerint az energia-intenzív ipar globális piacán az Unió jelenleg ugyan 
világelső a részesedést tekintve, azonban a növekvő energiaárak miatt 
a következő években közel 10 százalékkal is csökkenthet e részesedé-
se. E csökkenés magyarázata pedig az, hogy jelentős piaci változáso-
kat, piaci átrendeződéseket és energiaár növekedéseket okozhat az Eu-
rópai Unióban a nukleáris kapacitások leállítása, hiszen ez tovább rontja 
az Unió versenyképességét (a kieső kapacitásokat megújuló energia-
forrásokkal kívánják pótolni, de ezek költsége magasabb, mint az atom-
energiáé) pl. az Amerikai Egyesült Államokhoz képest, ahol jelenleg is 
közel fele annyiba kerül a gáz és a villamos energia, mint az Unióban. 

A kiadvány központi forgatókönyve szerint az atomenergia továbbra 
is fontos szerepet fog betölteni az egyes nemzetek energiastratégiá-
jában, még ott is, ahol jelenleg a nukleáris kapacitások leállítása mel-
lett tették le a voksukat. A forgatókönyv szerint a globális atomenergia 
kapacitások növekedése 2040-ig közel 60 százalékkal, a 2013 év végi 
392 000 MW teljesítményről 620 000 MW teljesítményre fog növekedni, 
de így is csak a világ villamosenergia-termelés 12%-át fogja adni. Ez a 
növekedés nagy része négy országban fog koncentrálódni – Kínában, 
Indiában, Dél-Koreában és Oroszországban. Hozzátéve azt is, hogy az 
Amerikai Egyesült Államok nukleáris kapacitásai is növekedni fognak  
16 százalékkal, emellett pedig Japán is megközelítheti majd a fukushimai 
atomerőmű-balesetet megelőző szintet.  Az Európai Unióban azonban 
közel 10%-os nukleáris kapacitás csökkenés várható, főleg a jelenlegi 
német „atomellenes” döntés eredményeképpen.  

A World Energy Outlook 2014. című kiadvány „jövőkép vízióját” tá-
masztja alá a 2015 elején, a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség és 
az IEA által publikált új „Technológiai Útiterv – Nukleáris energia” című 
kiadvány is. Ez a kiadvány is rámutat arra, hogy a nukleáris energiának 
döntő, megkerülhetetlen szerepe van abban, hogy csökkenteni lehes-
sen az üvegházhatású gázok globális kibocsátását.

A kiadvány bemutatja, hogy a globális klímavédelmi célkitűzések 
elérése érdekében 2050-ig több mint duplájára szükséges emelni a 
jelenleg beépített nukleáris teljesítőképességet, mivel csak így lehet a 

leghatékonyabban és a legeredményesebben korlátozni a globális hő-
mérséklet-emelkedést a nemzetközileg elfogadott maximális szinten. 

Ennek eredményeképpen pedig 2050-re a nukleáris alapú villamos-
energia-termelés részaránya a jelenlegi 11 százalékról 17 százalékra 
fog növekedni. Hiszen a nukleáris energia vonzereje leginkább abban 
rejlik, hogy lehetővé teszi az alkalmazó országok számára a hatékony 
és hosszú távú energiatermelés megvalósítását.  Például Kína azt ter-
vezi, hogy 2020-ig 58 gigawattra (GW) növeli a nukleáris kapacitásait 
(2015. januárban a beépített kapacitás 19 GW), 2030-ig 150, 2050-ig 
pedig közel 250 GW-ra.

Németország a megújulók és a szénerőművek 
árnyékában 
A német villamosenergia-rendszer közel 177 000 MW (100%) kapacitá-
sából a nap- és szélerőművek közel 74 GW (42%) kapacitást képvisel-
nek. Ugyanakkor  következő diagramon azt láthatjuk,  hogy 2014-ben 
az összes, 522,5 TWh (100%) villamosenergia-termelésből a nap- és 
szélerőművek csak 84,3 TWh (16%) termelést jelentenek, amely azt je-
lenti, hogy a jelenleg még működő atomerőművek még több energiát 
termelnek, mint a nap- és szélerőművek összesen. 

1. ábra. A nukleáris energia globális „jövőképe” 

2. ábra. A németországi erőművi kapacitások és 
a villamosenergia-termelés 2014. évi megoszlása

Adatforrás: Fraunhofer ISE
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Éppen ezért a német villamosenergia-termelés közel 70%-át to-
vábbra is az atom- gáz- és szénerőművek biztosítják, amelyből a leg-
szennyezőbb, évről évre növekvő széntermelés 46 százalékot képvisel. 
Az egyre fokozódó, hektikus nap- és szélerőművi villamosenergia-ter-
melés bizonyos időszakokban pedig azt is eredményezi, hogy Német-
országnak import energiára van szüksége pl. Franciaországból, ahol a 
villamosenergia-termelés közel 77 százaléka az atomenergiából szár-
mazik. A német export döntő része továbbra is „kényszerexport” a meg-
újuló energiaforrások (nap, szél) bizonyos időszakokban történő túlter-
melése miatt. 

Különösen a nap- és szélerőművek egyre fokozódó alkalmazása és 
támogatása eredményeképpen a németországi villamosenergia-árak 
folyamatosan növekednek. Az Európai Unió hivatalos adatszolgálta-
tása alapján pl. Németországban 2014 első negyedében a háztartási 
energia ára 29,8 eurócent/kWh (közel 90 Ft/kWh) volt, ezzel szemben 
Franciaországban pedig csak 15,9 eurócent/kWh (közel 48 Ft/kWh), mi-
vel ott az 58 nukleáris blokk állítja elő  a megtermelt villamos energia 
közel 77 százalékát. Ugyanez a jelentős különbség figyelhető meg ipari 
fogyasztókra vonatkozó árak esetében is, hiszen Franciaországban a 
versenytársaknak csak közel feleannyiba kerül a villamos energia, mint 
Németországban. 

A paksi bővítési döntés egy év távlatából – 
a döntés háttere, előzménye
2014. január 14-én az egész magyar nemzetgazdaság jövőjét alapve-
tően meghatározó történelmi eseménynek lehettünk a részesei, hiszen 
Magyarország és az Oroszországi Föderáció között megállapodás szü-
letett a nukleáris energia békés célú felhasználásáról, azaz két új, orosz 
3+ generációs, egyenként 1200 MW teljesítményű nukleáris blokk épí-
téséről. 

Az új nukleáris blokkok építésével kapcsolatos orosz-magyar meg-
állapodás megkötése sokak számára váratlan döntésnek tűnhetett, 
azonban aki figyelemmel kísérte az elmúlt évek szakmai és politikai 
fejleményeit, annak ez a döntés nem lehetett igazán nagy meglepetés. 
Legfeljebb csak az, hogy ki és milyen feltételekkel fogja megépíteni az 
új blokkokat. A paksi kapacitás-fenntartás érdekében az első nagy mér-
földkőnek a 2009-es országgyűlési elvi hozzájárulás tekinthető. Tulaj-
donosi szempontból ekkor még az volt az elképzelés, hogy a jövőben 
megépítendő új blokkoknak többségi állami tulajdonban kell maradnia, 
azaz maximum 49%-ban stratégiai partner(ek) bevonására is szükség 
lett volna. Újabb mérföldkőnek a 2011 végén az Országgyűlés által el-
fogadott Nemzeti Energiastratégia tekinthető, hiszen ez a stratégiai do-
kumentum hazánk folyamatos energiafüggetlenedése érdekében már 
egyértelmű és világos utat jelölt ki hazánk nukleáris kapacitásának jövő-

beli várható alakulásával, azaz a két új blokk építésével kapcsolatban.  
A stratégia megalkotása során a kormány széleskörű, nyilvános szak-
mai és társadalmi egyeztetést is folytatott, ezért a stratégiai dokumen-
tumba az ipari, a tudományos, a szakmai és társadalmi szervezetek vé-
leménye is beépült. Hozzátéve azt is, hogy a stratégiai dokumentumhoz 
környezeti értékelés és gazdasági hatáselemzés is készült, amelyek 
szintén véleményezhetőek voltak. Hazánk alapvető stratégiai érdeke-
ként, elvárásaként pedig már akkor megfogalmazódott az, hogy az új 
blokkoknak a megépítésüket követően 100%-os állami tulajdonban kell 
maradniuk. Éppen ezért az új nukleáris blokkok építésének kérdése 
nem előzmény nélküli, hanem egy több éves döntés-előkészítő munká-
ra vezethető vissza. 

Az elmúlt egy évben többek számára az a kérdés is megfogalmazó-
dott, hogy miért nem  nemzetközi tender döntött, miért is az orosz szál-
lító mellett döntött a kormány. A háttérről érdemes annyit megjegyezni, 
hogy a magyar államnak megvan a joga ahhoz, hogy amennyiben bila-
terális megállapodást köt, akkor tender nélkül biztosítsa az új nukleáris 
blokkok megépítését. A Roszatom által szállítandó blokktípussal kap-
csolatban pedig kiemelendő, hogy ez a típus a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség által minősített, így teljes mértékben megfelel a legszigo-
rúbb orosz és a nemzetközi biztonsági elveknek és követelményeknek 
is. Éppen ezért a NAÜ a világ első olyan blokkjaként ismerte el a típust, 
amely megfelel a 3+ generációs követelményeknek. Hazánk számára 
pedig a nukleáris biztonság garantálása mellett a megállapodás két leg-
fontosabb kulcseleme a finanszírozás és a beruházás során a hazai 
beszállítási lehetőség. Ezt a két lehetőséget a potenciális beszállítók 
közül csak az orosz partner ajánlotta fel, ezért a Roszatom nyerte el 
a beruházást és fogja a két új blokkot megépíteni. Így ezen kulcsele-
mek teljesülésével Magyarországnak sikerült a beruházás megvalósí-
tása érdekében az alapvető szakmai és nemzetgazdasági érdekeknek 
legjobban megfelelő megállapodást megkötni. A finanszírozással kap-
csolatban nagyon fontos azt is hangsúlyozni, hogy csak az orosz fél 
hitelkonstrukciója által biztosítható, hogy a megépítendő két új, orosz 
3+ generációs blokk kizárólagos, 100 százalékos magyar tulajdonban 
maradhasson. Emellett fontos kiemelni azt is, hogy a beruházás hosz-
szú távú versenyképességét az orosz hitelkonstrukció nagyon előnyös 
feltételei biztosítják, hiszen a legfeljebb 10 milliárd eurót és kedvező 
kamatait a blokkok beüzemelését követően, 21 év alatt kell törleszteni.  
A 2014. február elején készített számításaim alapján mindez azt jelenti, 
hogy a jelenlegi hazai feltételekkel, műszaki, gazdasági és hitelparamé-
terekkel számolva teljes, 60 éves üzemidőre vonatkoztatva 17 Ft/kWh 
összes önköltséget (állandó és változó költségek) kapunk, amely már 
tartalmazza a jövőbeli hulladékkezeléssel kapcsolatos költségelemet 

3. ábra. A németországi villamosenergia-termelés, valamint 
az import-export megoszlása 2014. május második hetében 

Diagram forrása: Fraunhofer ISE

4. ábra. Hazánk nukleáris kapacitásainak várható alakulása 
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is. A 21 éves hiteltörlesztési időszakot követően pedig elkövetkezik a 
beruházás 39 éves „aranyvége” hiszen ekkor már csak közel 9 Ft/kWh 
(mai árakon számolva) maradhat az új blokkok működésével kapcsola-
tos összes költség. 

Az új nukleáris blokkok építésével kapcsolatban a világon jól meg-
figyelhető egy olyan tendencia, hogy a nemzetközi tenderek helyett 
inkább egyedi megállapodásokat kötnek az egyes országok az új 
nukleáris kapacitások építése érdekében. Véleményem szerint a mai 
helyzetben egy nemzetközi tender egyáltalán nem garancia a sikerre, 
arra, hogy a beruházás időben és a költségkeretet betartva valósulhas-
son meg. Gondoljunk csak a finnországi Olkiluotó-3 új nukleáris blokk 
esetére. Jelen állás szerint ennek a blokknak az átadása az eredetileg 
tervezett 2009 helyett már legalább 9 évvel csúszik, így a legjobb eset-
ben is csak 2018-ban adhatják át a blokkot, miközben a többszörösére 
emelkedett az eredeti beruházási költség.  Éppen ezért a finnek egyedi 
megállapodással az új Hanhikivi-1 atomerőmű megépítésére szintén az 
orosz Roszatom Vállalatcsoportot választották. Az orosz, 3+ generáci-
ós blokk piacképességét és versenyképességét bizonyítja az is, hogy 
tavaly decemberben a finn parlament is áldását adta az orosz tech-
nológiával megvalósuló új Hanhikivi-1 atomerőmű megépítésre. Idén 
januárban az orosz kormány döntést hozott ‒ a jelenlegi oroszországi 
gazdasági nehézségek ellenére ‒ a finn projekt 2,4 milliárd euró hitel-
lel való támogatásáról. 2015. április elején pedig a megállapodásnak 
megfelelően az orosz fél már el is utalta a Nemzeti Jóléti Alapból a tá-
mogatás első részletét, több mint 930 millió eurót a Hanhiviki-1 projekt 
finanszírozására. Emellett pedig az orosz fél a törökországi Akkuyuba 
tervezett atomerőmű finanszírozására is átutalta már a támogatás első, 
közel 1 milliárd dolláros részletét. Ezzel is bizonyítva azt, hogy Oroszor-
szág teljes mértékben – minden körülmények között – teljesíti a nemzet-
közi kötelezettségvállalásait.

A Roszatom hosszú távú stratégiájának egyik fontos eleme, hogy 
teljesen nyitott a nemzetközi együttműködésre, így a berendezések 
mintegy 15 százalékát szállíthatja Oroszország, 30-40 százalékát a 
helyi beszállítók, 45-50 százalékát pedig a globális beszállítói kör. Ez 
pedig az orosz-magyar megállapodás értelmében azt jelenti, hogy  Ma-
gyarország egy kivételes – más szállítók által egyáltalán nem biztosított 
– lehetőséghez is jut, hiszen az megállapodás értelmében a beruházás 
40%-át magyar beszállítók végezhetik el, azaz a hazai vállalkozások 
közel 4 milliárd euró értékű megrendelést kaphatnak. Fontos megem-
líteni, hogy Magyarországon már most rendelkezésre áll a beszállítás-
hoz szükséges szaktudás és tapasztalat is. Kiváló példa erre a Ganz 
Engineering és Energetikai Gépgyártó Kft., amely már jelenleg is be-
szállítója az orosz félnek. A cég nagy teljesítményű hűtőrendszeri szi-
vattyúkat és atomerőművi átrakók részegységeket gyártott és szállított 
a rosztovi, illetve a Leningrád II. projekt számára. 

A Ganz jelenleg is 8 darab nagyteljesítményű BPC-1800 típusú ke-
ringető szivattyút és közel 90 különböző, kisebb teljesítményű szivattyút 
készít az épülő Belarusz atomerőmű részére, emellett pedig indul az 
orosz technológiával épülő indiai Kudankulami 3-4 blokk és a török-
országi Akkuyu atomerőmű blokkok szivattyúszállítási pályázatán is. 
A magyar cégeknek ez egy óriási lehetőség lehet, hiszen ha a cégek 
megszerzik a szigorú beszállítói követelményeknek megfelelő minősí-
tést, akkor tulajdonképpen a Roszatom bármely nukleáris beruházá-
sának a részvevői lehetnek. Ezzel pedig saját, hosszú távú jövőjüket 
biztosíthatják be gazdasági alapon. Emellett a hazai költségvetés szá-
mottevő plusz bevételhez is juthat, a hitel által megvalósuló beruházás-
nak pedig GDP-növelő, munkahelyteremtő hatása is lesz. Mindezekre 
tekintettel az orosz konstrukció rendkívül vonzó lehet a többi európai és 
más országok számára is, hiszen ennek révén világszínvonalú nukle-

áris technológiához juthatnak, a blokkok az adott nemzet kizárólagos 
tulajdonában maradhatnak, emellett pedig számos olyan kivételes lehe-
tőséghez is juthatnak, amelyek az egész nemzetgazdaságuk számára 
pozitív hatással lehet.

Az új blokkok építője
Mi sem bizonyíthatja jobban az orosz nukleáris tudás és technológia 
megkerülhetetlenségét és piacérettségét, mint a cég megrendelés-állo-
mánya, amely a tavalyi év végén már meghaladta a 100 milliárd dollárt. 
Oroszországban 9 nukleáris blokk épül, a külföldi megrendeléseket te-
kintve pedig már 40 blokk építésére vonatkozó szerződéssel, előzetes 
megállapodással rendelkeznek. Emellett pedig a Roszatom jelenleg is 
több országgal folytat előrehaladott tárgyalásokat új, orosz típusú blok-
kok építése tekintetében, így pedig a jövőben további 30-40 blokk építé-
sére is kaphatnak majd megbízást.

 A Roszatom számára a tavalyi év nagyon sikeresnek mondható, 
hiszen számos, ambiciózus tervekkel rendelkező ország az orosz atom-
technológia mellett tette le a voksát. Európában, Magyarországon kívül 
a finnek is az orosz céget választották az új atomerőmű megépítésére. 
A finn erőmű esetében 34 százalékos tulajdona is lesz a Roszatomnak. 
Emellett Iránban összesen 8, Vietnámban 4, Dél-Afrikában 8, Indiában 
24, Jordániában 2, Kazahsztánban pedig az előzetes megállapodás 
értelmében 1 új orosz blokk épülhet meg. 2015. márciusában pedig 
együttműködési megállapodás született arról, hogy az orosz fél Jordáni-

5. ábra. A rosztovi új 4. blokk számára készült 
keringető szivattyúk a GANZ telephelyén  

Fotó: Hárfás Zsolt
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ában építhet két új blokkot és bekapcsolódhat annak a finanszírozásába 
is. Oroszországban a közeljövőben 31, a távolabbi jövőben pedig továb-
bi 18 különböző típusú nukleáris blokk építése is várható. 

Új nukleáris kapacitások építése tekintetében jelenleg a Roszatom 
Vállalatcsoport az egyetlen olyan szállító a világon, amely sorozatban 
és pontos ütemterv alapján határidőre, vagy akár még a határidő lejárta 
előtt is képes átadni az új blokkot. Ez pedig azt is jelenti, hogy a be-
ruházási költségkeretek is betarthatóak. A határidők és a költségkeret 
betartását az teszi lehetővé, hogy a nagy orosz és külföldi megrendelés- 
állomány miatt a blokkok sorozatgyártásban készülnek, emellett pedig 
az egész építési folyamatot egy nagyon jól működő, MULTI-D elnevezé-
sű informatikai rendszer is segíti, amely precízebb és gyorsabb munkát 
tesz lehetővé. 

Trendfordulat és kihívások a hazai energetikában
2014-ben az import részaránya történelmi csúcsot ért el a hazai vil-
lamosenergia-fogyasztásban. Előzetes adatok alapján, éves szinten 
13,4 TWh villamos energiát importáltunk, ezzel szemben a hazai 
termelés csak 29,2 TWh volt, azaz a bruttó hazai villamosenergia-
fogyasztásból már közel 31,5 százalékra adódott az import részará-
nya. Az import további növekedése azt is eredményezte, hogy a paksi 
atomerőmű által megtermelt 15,65 TWh villamos energia biztosította 
a bruttó hazai termelés 53,6 százalékát. Az építendő paksi új blokkok 
esetében pedig a 13,4 TWh import azt jelenti, hogy már most 70 szá-
zalékos éves kihasználtsággal termelhetnék a villamos energiát. 

A hazai villamosenergia-ellátásban továbbra is évről évre növekszik 
az import részaránya. Ez a tendencia azonban még középtávon sem 

fenntartható, hiszen a szomszédos országok erőműparkja is folyamato-
san öregszik, ezért erőművek sora fog kiesni a villamosenergia-terme-
lésből. Éppen ezért kérdésként felmerül, hogy a jelenlegi import források 
meddig és milyen áron állhatnak rendelkezésre. Mindezek miatt a foko-
zódó importfüggőség súlyos ellátásbiztonsági kérdéseket is felvethet, a 
villamosenergia-ár tekintetében pedig egy nagyon nehezen becsülhető 
kockázatot hordozhat az egész villamosenergia-rendszerre és nemzet-
gazdaságra nézve.  

A növekvő import egyértelmű jele annak is, hogy a hazai elöregedő 
erőművek fokozatosan esnek ki a termelésből. A MAVIR legújabb ta-
nulmánya szerint 2030-ig 7300 MW új erőművi kapacitás beépítésére 
lesz szükség a hazai villamosenergia-rendszerbe. Éppen ezért a hazai 
ellátásbiztonság hosszú távú garantálása érdekében folyamatos fejlesz-
tésekre és beruházásokra van szükség.

A szükséges új teljesítőképesség alappillérei az új orosz, 3+ gene-
rációs 2400 MW összteljesítményű blokkok lehetnek, amelyek biztonsá-
gosan, gazdaságosan, magas kihasználási óraszámmal, szabályozha-
tóan és alaperőműként működhetnek majd a jövőben. Ugyanakkor az 
új blokkok megépítése mellett további 4900 MW új erőművi kapacitás 
(gáz, megújulók) megépítéséről kell majd a következő 15 évben gon-
doskodni.  Kiegészítve azzal, hogy a jelenlegi 4 paksi blokk tervezett 
üzemideje is lejár 2032-2037 között, ezért 2038-ra további 2000 MW fog 
kiesni a rendszerből. Összességében tehát 2038-ig 9300 MW új beépí-
tett teljesítőképességet kellene megépíteni az ellátásbiztonság garantá-
lása érdekben. Ez pedig óriási kihívás és hatalmas felelősség.

A következő években, évtizedben nemzetközi és hazai szinten is 
óriási kihívások elé néz az energetika, ezért az ellátásbiztonság ga-
rantálása érdekében feltétlenül szükséges az energetikai döntések 
megfelelő időben és szakmai alapon való meghozatala. Mindezekre 
tekintettel egyértelműen igazolódik az, hogy egy évvel ezelőtt a ma-
gyar kormány helyes és előremutató döntése volt az orosz-magyar 
megállapodás megkötése két új, 3+ generációs nukleáris blokk meg-
építéséről. Hiszen a magyar gazdaság jövőbeli teljesítőképessége, az 
emberek jóléte a biztonságosan és versenyképes áron rendelkezésre 
álló villamos energiától függ. Az új orosz blokkok pedig 60 éven keresz-
tül biztosíthatják azt, hogy a hazai villamosenergia-fogyasztás döntő 
részét idehaza, versenyképesen és a klímavédelmi célkitűzéseinket 
is teljesítve legyen megtermelve, ezáltal csökkentve az energetikai 
kiszolgáltatottságunkat, növelve az emberek jólétét, valamint a hazai 
ipar versenyképessége eredményeképpen az egész nemzetgazdaság 
teljesítőképességét is.
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6. ábra. A hazai termelés és az import megoszlása 
2009-2014 között (Forrásadat: MAVIR)
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A világ nagy energia kutató intézetei egymás után jelentetik meg 
prognózisukat az energiahordozók jövőjéről, majd évente frissítik 
is a számokat. Közös minden hosszú távú tervben az, hogy nő az 
energia igény, és hosszú távon is a fosszilis energiahordozók képe-
zik az energia ellátás alapját.

Az 1. táblázat szerint a British Petrol (BP) 2030-ig tekint előre, és 
az egyes energiahordozók felhasználásában különböző ütemű fej-
lődést jelez:

A fosszilis energiahordozók aránya 2030-ban: 82%

Hasonló prognózist készített az International Energy Agency (IEA) 
is 2012-ben (2. táblázat):

A fosszilis energiahordozók aránya 2035-ben: 82,4%
 

2040-ig tekint előre az orosz kutatóintézet tanulmánya (3. táblázat) 
[4]:

Az oroszok megjelölik azokat a főbb világgazdasági tényezőket is, 
amelyeket a prognózis készítésénél figyelembe vettek:

● a Föld népessége 2015. évi 6,9 milliárdról 2040-re 9 milliárd-
ra nő,

● az egy főre jutó GDP 10,8 ezer USD-ről 23,2 ezer USD-re nő 
a világ átlagban,

● a széndioxid emisszió 33 milliárd tonnáról 41 milliárd tonnára 
nő.

A prognózis el tudott szakadni az orosz energia politika jellem-
zőitől: fosszilis és nukleáris energia export orientáltságtól, a meg-
újulók háttérben tartásától.

A Shell 2015-ben adta ki a legfrissebb prognózisát [5], két változat-
ban: 

● Mountains változat: visszafogottabb fejlődés, a mai realitá-
sok alapján,

● Oceans változat: meglendülő világgazdasági fejlődést felté-
telezve.

Most a Mountains változatot mutatjuk be (4. táblázat):

A Shell prognózis egyik érdekessége, hogy más elemzőktől el-
térően a kőolaj szerepének csökkenését mutatja, a nukleáris és 
az egyéb megújulók határozott előretörése mellett. Ugyanakkor a 
szén és a földgáz is megtartja vezető helyét az energiahordozók 
között. 

Az EIA referencia változata [1] a következő, 5. táblázat: ezt a 
változatot a mai gazdasági helyzet alapján állítják össze, szolíd 
gazdasági növekedés, javuló hitel feltételek, szerény állami támo-
gatások feltételezésével és nagyobb energia piaci katarzisok nél-
kül. Mondhatjuk reálisnak is ezt a változatot. 

Energiahordozó 2015 2020 2025 2030

Folyékony szénhidrogének 169,8 179,5 188,5 193,9

ebből: bio* 2,7 3,5 4,5 5,3

Földgáz 134,5 148,1 160,4 173,2

Szén 165,8 181,5 188,1 191,5

Nukleáris 27,1 29,9 33,9 39,4

Vízenergia 34,5 40,6 43,8 47,1

Egyéb megújuló 12,8 19,2 28,1 35,8

összesen 544,4 598,6 642,1 681,1

*bio etanol

Energiahordozó 2010 2020 2035

Kőolajtermékek 166,8 178,5 185,3

Földgáz 110,1 134,1 172,2

Szén 143,4 167,4 168,7

Nukleáris 29,3 27,8 48,1

Vízenergia 12 15,3 19,2

Biomassza 51,4 60,9 77,2

Egyéb megújuló 4,5 11,7 27,5

Összesen 517,4 605,7 638,4

1. táblázat. Energiahordozó igények 2030-ig, 1018 J (exa-Joule, EJ) [2] 

2. táblázat. Energiahordozó igények  a világban, EJ [3]

3. táblázat. Primer energiahordozó felhasználás, EJ

4. táblázat. A világ primer energiahordozó felhasználása, EJ

Energiahordozó 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Kőolajtermékek 169 178 186 191 194 197

Földgáz 121 132 143 154 166 177

Szén 161 173 182 189 194 198

Nukleáris 28 33 37 41 44 48

Vízenergia 14 16 17 19 20 22

Biomassza 56 60 64 67 71 75

Egyéb megújuló 9 14 19 25 30 36

összesen 589 605 648 686 721 753

Energiahordozó 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Kőolajtermékek 173,1 190,2 199,6 188,7 160,5 132,4

Földgáz 114,8 149,7 188,8 226,2 237,7 234,8

Szén 146,2 164,8 199 191,4 211,8 247

Nukleáris 30,1 37,5 55,6 74,6 91,9 107,5

Vízenergia 12,4 13,2 14,7 16,7 18,7 20,7

Biomassza 33,2 35,1 37,6 39,9 42 45,9

Egyéb megújuló 4,4 10,6 22,6 40,4 68,6 116,4

összesen 535 647 749 822 902 992

5. táblázat. A világ összes energia felhasználása, EJ [1]

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

Folyékony 
szénhidrogén 151,4 155,4 164,9 173,1 179,7 187,3 196,1 206,1

Földgáz 100,8 108,2 124,1 125,9 137,5 150,5 164,3 177,1

Szén 146,8 155,5 173,6 190,2 206,8 219,3 228,6 231,6

Nukleáris 9,2 9,4 10,5 13,1 15,3 17,1 18,5 19,8

Megújuló 
és egyéb 55,5 59,3 71 85,4 94,4 103,7 114,5 125,6

összesen 463,7 487,8 544,1 587,7 633,7 677,9 722 760,2
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A fosszilis energiahordozók aránya 2030-ban: 82,2 %, és 2040-ben: 
80,9 %

Az egyes energiahordozók felhasználása nő, és leggyorsabban 
a nukleáris valamint a megújuló energiahordozók használata. Ez a 
két környezetbarát energia mégsem lesz 2040-ig az energiapiacok 
meghatározója.

A 6. táblázatban az egyes energiahordozók jövője áttekintésé-
nél néhány országot emelünk ki: a világ vezető gazdasági hatalmát, 
az Egyesült Államokat, a legfejlettebb iparral rendelkező néhány ál-
lamot és az úgynevezett BRIC országokat (Brazília, Oroszország, 
India, Kína), ahol a gazdasági fejlődés rapid gyors még a gazdasági 
válság időszakában is. Keressük, hogy a BRIC országok energia 
éhsége meghatározza-e a világ energia piacait, vagy még 2040-ig 
sem lesznek az energia piacok meghatározói.

A kínai prognózis azt jelzi, hogy az ország energia igénye a jövő-
ben megmozgatja a piacokat. Tulajdonképpen Oroszország kilóg 
a BRIC országcsoportból, a visszafogott energia igény növekedé-
sével. A 7. táblázatban az orosz energia termelés, fogyasztás és 
export jövőjébe pillanthatunk be [4]:

 
Az orosz energiahordozó termelésben a nem fosszilisek aránya a 
2015. évi 14%-ról 2040-ig csak 15%-ra nő.

 A 8. táblázat szerint a fejlett országokban hat az USA példája, ahol 
a cseppfolyós szénhidrogének visszaszorításán fáradoznak (min-

denek előtt az import függőség csökkentése érdekében). Ugyanak-
kor Kína olaj igénye igen gyorsan nő.

Minden ország erősen támaszkodik a saját széntermelésére a  
9. táblázat szerint. Az USA is csatlakozott már a kyoto-i környezet-
védelmi egyezményhez (bár nem ratifikálta azt), és szénfelhaszná-
lását lassan csökkenti. Kína éppen ellenkezőleg: harminc év alatt 
megkettőzi szénfelhasználását. A világ egészében a szén rene-
szánsza várható.

A világ és néhány kiemelt ország megújuló energiahordozó fel-
használásának prognózisát mutatja be a 10. táblázat.

A megújuló energiahordozók használata nemcsak természeti adott-
ság kérdése, hanem beruházásokat is igényel. Kína itt is előretör, 
a napelem gyors terjesztésével akarja a hatalmas villamos áram 
igényt fedezni (a szénfelhasználás mellett). Európa nagy beruhá-
zásokkal, sokrétű támogatásokkal igyekszik a megújulók gyorsabb 
terjesztését elősegíteni, ezzel a környezetvédelem terén vállalt cé-
lokat teljesíteni. Összességében a megújulók a világban még 2040-
ben sem lesznek a meghatározó energiahordozók. A számok azt 
mutatják, hogy Oroszország még a kézenfekvő természeti erőforrá-
sait (szél, vízi, nap) sem használja ki.

A világ országaiban megoszlanak a tervek a nukleáris energia 
felhasználásról. A 11. táblázat néhány ország és a világ összesen 
atomenergia felhasználása kilátásait mutatja be.

A nukleáris energiahordozó szerepe a világban közel sem akko-
ra, mint amilyen terjedelemben a mindennapi sajtó foglakozik vele. 
A világ meghatározó energiafelhasználó országaiban nő a nukleá-
ris energia felhasználás, itt is Kína jár az élen. Azt láthatjuk, hogy 
Japán sem tudja az energia igényeket atomerőművek nélkül kielé-
gíteni, de az erőművek teljesen új (biztonsági) generációja fog a 
meglévők helyére lépni.

7. táblázat. Az orosz energiahordozó termelés és felhasználás adatai, EJ

2015 2020 2025 2030 2035 2040

Termelés 53 56 57 57 58 59

Import 1 1 1 1 1 1

Felhasználás 26 31 33 33 34 35

Export 26 26 25 25 25 25

6. táblázat. Az összes energiahordozó felhasználása, néhány kiemelt or-
szágban, EJ [1]

8. táblázat. A világ összes folyékony szénhidrogén felhasználása 1018 J [1]

9. táblázat. A világ szén felhasználása 1018 J [1]

10. táblázat. A világ összes megújuló energiahordozó felhasználása, 
1018 J [1]

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 100,1 103,3 102,6 106 107,4 107,9 109,6 113,1

Japán 22,2 23,3 22,9 23,7 24,2 24,2 24,1 23,4

Dél-Korea 10,6 11,4 12,4 13,7 14,6 15,5 16,1 16,8

Oroszország 28,5 31,2 32,7 35,1 37,7 40,1 42,1 42,7

Kína 98,2 106,8 139,5 167,7 190,8 209,8 225 232

India 24,4 25,7 29 33,9 39,2 44,9 51,4 58

Brazília 13,4 14,4 15,7 17,4 18,8 20 23,5 26,8

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 33,3 33,9 34,2 34,9 34,4 33,5 33,3 33,3

Japán 7,9 7,9 8,2 7,9 7,7 7,5 7,3 6,9

Dél-Korea 3,9 4,1 4,3 4,5 4,6 4,7 4,8 4,8

Oroszország 5,2 5,4 6,1 6,3 6,4 6,8 7 7

Kína 15,2 16,7 20,8 24,4 27,6 29,7 32,6 35,5

India 5,6 5,9 6,6 7,9 9,1 10,9 12,7 14,7

Brazília 4,5 4,6 5,1 5,4 5,6 5,9 6,3 6,8

Világ 
összesen 151,4 155,4 164,9 173,1 179,7 187,3 196 206,1

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 20,7 21,9 21 21,4 22,2 22,7 23,1 21,5

Japán 4,4 5,1 5,2 5,1 5 4,8 4,7 4,5

Dél-Korea 2,8 3,2 3,2 3,3 3,4 3,4 3,6 3,7

Oroszország 3,9 5,1 5,2 5,5 5,8 5,9 6 5,9

Kína 68,7 73,2 92,2 105,1 116,9 125,4 130 128,1

India 12,9 13,3 14,4 16,2 18,1 19,9 21,9 23,6

Brazília 0,4 0,5 0,6 0,7 0,7 0,8 0,9 1,2

Világ 
összesen 146,8 155,5 173,6 190,2 206,8 219,3 228,6 231,6

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 7,3 7,4 8,5 9,4 9,8 10,1 10,9 12,6

Japán 1,4 1,6 1,8 2 2,2 2,3 2,4 2,4

Dél-Korea 0,1 0,1 0,2 0,3 0,3 0,3 0,3 0,4

Oroszország 1,9 1,9 2 2,2 2,4 2,6 2,8 2,9

Kína 7 8,4 12,7 18 20,9 23,7 26,3 27,6

India 2,5 2,7 3,5 4,6 5,1 5,8 6,7 7,8

Brazília 6,7 7,2 7,5 8,3 9 10,1 11,7 13,7

Világ 
összesen 55,5 59,3 71 85,4 94,4 103,7 114,5 125,6
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A földgáz megmarad a harmadik legfontosabb energiahordozónak. 
Karrierjét az LNG gyors elterjedése is elősegíti. Az USA élen jár 
a nem konvencionális szénhidrogén kutatásban és kitermelésben, 
ennek köszönhetően földgázból már önellátó lett. A 2014-15-ös 
évek olajár hullámzása megkavarta az Egyesült Államok földgáz 
kutatási és kitermelési programját: a nem hagyományos készletek 
kutatása és termelése visszaesett. Ezzel együtt az U.S. EIA szerint 
a 2015. évi 727 milliárd m3 földgáz termelés 2035-ig 855 milliárd 
m3-re nő, és a 2015. évi 50%-ról 2035-re 76%-ra emelkedik a nem 
hagyományos földgáz részesedése.  

Egy sor olyan ország jelent meg a földgáz világpiacán, amelyek-
ről eddig nem hallottunk, például: Malajzia, Peru, Vietnam. Szintén 
az USA jár az élen a tengerparti metánhidrát kutatásban is, az ed-
digi készletek hatalmasak, a kitermelés technológiája is hamarosan 
rendelkezésre fog állni.  

Ha a világ földgáz piacai alakulását akarjuk szemlélni, akkor el-
sőként az USA és Oroszország terveit célszerű vizsgálni. A 12. táb-
lázat szerint ennek a két országnak nő a földgáz felhasználása, és 
mindkét ország saját földgáz termelésre támaszkodik.

Az országok másfajta csoportosításában:

A fejlett országokat (OECD) fékezett földgáz felhasználás növeke-
dés jellemzi, a fejlődő világ igénye sokkal dinamikusabban nő.

Összefoglalva azt állapíthatjuk meg, ha a gazdaságot nem éri 
újabb válság, akkor az energiahordozók piacán lassú növekedés 
lesz. Újdonságnak számíthat a szén előretörése, és a nukleáris 
energiahordozók erősödő kereslete. A világ tendenciáitól kissé el-
térőek az EU célkitűzései: nagy hangsúlyt helyez a CO2 kibocsátás 
csökkentésére és a megújuló energiahordozók használata növelé-
sére. Az EU úgynevezett 20+20+20 programja eddigi eredményei 
azt mutatják, hogy ez a célkitűzés csak részben teljesíthető.
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11. táblázat. Néhány ország és a világ nukleáris energiahordozó felhaszná-
lása, 1015 J [1]

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 2876 2905 2952 3186 3283 3269 3150 3251

Japán 958 986 371 691 720 742 752 752

Dél-Korea 504 508 713 918 1048 1245 1253 1321

Oroszország 558 583 709 900 1058 1210 1364 1498

Kína 241 252 1073 2196 2808 3406 4018 4640

India 50 68 176 248 526 803 1112 1426

Brazília 43 50 50 83 140 194 198 198

Világ 
összesen 9245 9432 10501 13097 15318 17118 18482 19771

12. táblázat. Néhány ország és a világ földgáz felhasználása, 1018 J [1]

2009 2010 2015 2020 2025 2030 2035 2040

USA 21,8 22,6 24,1 25,1 25,6 26,3 27,3 28,1

Japán 3,5 3,6 4,1 4,4 4,7 4,9 4,9 4,9

Dél-Korea 1,1 1,4 1,4 1,6 1,8 1,9 2,2 2,4

Oroszország 12,8 14,3 14,1 15,1 16,2 17,3 18,2 18,4

Kína 2,9 3,6 5,3 7,4 9,8 12,4 14,8 16,7

India 1,8 2,2 2,2 2,6 2,8 3,2 3,6 3,9

Brazília 0,7 0,8 1 1,3 1,7 1,9 2,3 2,7

Világ 
összesen 100,2 107,6 114,3 125,2 136,7 149,6 163,4 176,1

13. táblázat. A világ földgáz fogyasztása [1] 
Év OECD Nem OECD összesen

1018 J % 1018 J % 1018 J

2008 50 47 56,8 53 106,8

2015 54 46 64,4 54 118,4

2020 58,3 45 69,8 55 128,1

2030 62,2 41 88,9 59 151,1

2035 67,4 41 95,3 59 162,7

Hamarosan az Országgyűlés elé kerül 
a II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia

Az éghajlatváltozás káros hatásaival szembeni fellépés közös, nemzeti 
érdek, melynek kulcsa az üvegházhatású gázok kibocsátásának csök-
kentése és a klímaváltozáshoz való alkalmazkodásra irányuló egysé-
ges szempontrendszer kialakítása, beépítése az ágazati és területi 
tervezési, döntési és végrehajtási mechanizmusokba. 

E célokat hivatott szolgálni a II. Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia, 
amelynek tervezetét a kormány 2015. május 20-i ülésén fogadta el.

Magyarország klímaváltozással szembeni sérülékenysége euró-
pai viszonylatban is jelentősnek tekinthető, ezért rendkívül fontos az 
éghajlatváltozás hatásaihoz időben és tervezetten alkalmazkodni – 
mondta Szabó Zsolt fejlesztés- és klímapolitikáért, valamint kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős államtitkár. – Ennek érdekében hazánk a 
közös, de megosztott felelősség elve és a nemzeti érdekek követke-
zetes érvényesítése mellett, kötelezettségeinek eleget téve részt vesz 
az üvegházhatású gázok kibocsátásának mérséklését, a szén-dioxid 
elnyelésének fokozását célzó nemzetközi és uniós klímavédelmi fo-
lyamatokban.

A Nemzeti Éghajlatváltozási Stratégia átfogó céljai között szerepel 
az élhetőség tartós biztosítása Magyarországon, a természeti értékek 
és kulturális kincsek megőrzése, a lételemeknek tekinthető természeti 
erőforrások (a termőföld, az ivóvíz, a biológiai sokféleség) és az emberi 
egészség kiemelt védelme. Fontos a fenntartható fejlődés biztosítása, 
melynek alapja az erőforrások takarékos, hatékony kihasználása és 
az ehhez elengedhetetlenül fontos életmódváltás, szemléletformálás.

Szabó Zsolt felhívta a figyelmet arra, hogy a jövőben alaposan meg 
kell vizsgálni az édesvíztározók létesítésének kérdését, az életminő-
ség javítása szempontjából elengedhetetlen erdősítési feladatokat, az 
építésügyi előírások felülvizsgálata révén az élhető városi zöldterüle-
tek kialakítását, és a nagy állóvizek, így a Balaton vízháztartásának 
kérdéseit. A kapcsolódó intézkedéseket a stratégia cselekvési terve 
részletezi majd.

A stratégia részét képezi a Nemzeti Alkalmazkodási Stratégia, 
amely kijelöli a klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás ágazati 
cselekvési feladatait, továbbá a Hazai Dekarbonizációs Útiterv, amely 
2050-ig meghatározza az üvegházhatású gázkibocsátás-csökkentés 
lehetséges irányait.

(Nemzeti Fejlesztési Minisztérium, Kommunikációs Főosztály)
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A földgáz sorsa 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu  

A világ éves földgáz fogyasztása 3300 milliárd m3 felett van, és fo-
lyamatosan nő. A földgáz kutatásra, termelésre ható események hul-
lámzóan befolyásolják a jövő kilátásait: gondoljunk csak az Európai 
Unióban meghirdetett fosszilis tüzelőanyag kiváltási programokra 
(megújulók terjesztése), vagy az Egyesült Államokban sikeres, nem 
hagyományos földgáz termelés előretörésére. Mit hoz a jövő a föld-
gáznak? Erről gyűjtöttünk össze néhány adatot és véleményt.

2014. ősze, 2015. első hónapjai egy sor nem várt eseményt hoztak a 
földgáz világpiacán is:

● A kőolaj piacon túltermelés állt elő, de ennek ellenére sem fogták 
vissza a kitermelést, lezuhant a kőolaj ára, a közel két éven át tar-
tó 100-120 USD/barrel szintről 45 dolláros szintig. 2015 tavaszán 
kezdett az ár ismét emelkedni.

● A kőolaj áresése magával húzta a földgáz tőzsdei árát is.
● Az amerikai nem hagyományos olaj (és földgáz) kutatásokat, ter-

melő kapacitásokat elkezdték visszafogni, mert a 100 USD/barrel 
alatti kőolaj áron már egyre több mezőt nem érdemes termeltetni.  
A kieső kapacitásokat importtal helyettesítik.

● Oroszország a megcsappant kőolaj- és földgáz árbevételei miatt 
leállította a Déli Áramlat vezeték építését.

Az események indítója az amerikai nem hagyományos kőolaj kitermelés 
sikere volt, kiszorult az amerikai piacról az eddig beszállított arab, afrikai, 
közép-ázsiai, (orosz) stb. kőolaj egyre nagyobb része.

Nálunk két eseményt említhetünk:
● 2014-re leállították a nagyobb volumenű nem hagyományos 

készlet kutatást a külföldi cégek, főleg a környezetvédelmi ható-
ságnak a kutatási technológiával, nevezetesen a rétegrepesztés-
sel kapcsolatos tiltó álláspontja miatt.

● 2015. elején a nem hagyományos földgáz kitermelés költségei-
nek csökkentése érdekében a kormány a bányajáradék lecsök-
kentését fontolgatja, és a környezetvédelmi hatóság ismét hajlan-
dó engedélyezni a rétegrepesztéseket. 

Tekintsük át a hagyományos és a nem hagyományos  földgáz termelés 
körülményeit.  

A hagyományos földgáz készletek főleg üledékes, nagy porozitású 
(1-5%), jó áteresztő képességű (1 Darcy ... 10-3 D) kőzetekben, általában 
1000-4000 méter mélységben találhatók. Egy kútból a réteg jó áteresz-
tő képessége miatt nagy mennyiséget, éveken keresztül lehet termelni. 
Ezeknek a gázmezőknek a tulajdonságairól, a kitermelés technológi-
ájáról már szinte mindent tudunk, a kutatás, a kitermelés költségei vi-
szonylag alacsonyak. Európa, Oroszország nyugati fele, Észak-Amerika, 
Észak-Afrika megkutatottsága magas szintű, de a Föld egyéb területein 
bőven van még kutatni való. 

A hagyományos szénhidrogén készlet kutatásoknál mélyített mély-
fúrásokban is mindennapos kutatási módszer a réteg repesztés, a réte-
gek vegyszeres kezelése a kőzet áteresztő képességének növelésére. A 
kőolaj termelő mezőkben a kőolaj kihozatal növelésére sokféle serkentő 
eljárást alkalmaznak és kipróbáltak Magyarországon is. Ezeknél az eljá-
rásoknál semmilyen környezetszennyezés nem fordult elő.

A nem hagyományos földgáz készletek kutatása, termelése mintegy 
20 éve indult el a világban. Az USA jár az élen ebben a programban. 
A kutatások ma első sorban a nem hagyományos (kisebb porozitású, 

alacsony áteresztő képességű rétegekben, nagyobb mélységben lévő) 
kőolaj és földgáz készletek megismerésére, a minél olcsóbb kitermelésé-
re irányulnak. A nem hagyományos földgáz készleteket szénmezőkben, 
pala, márga és kristályos kőzetekben keresik.

A nem hagyományos lelőhely típusok:
● tight gas: tömör kőzetben lévő gáz, a kőzet porozitása <1%, át-

eresztő képessége: 10-3-10-6 D 
● shale gas: agyagpalában lévő gáz, a kőzet porozitása <1%, át-

eresztő képessége: 10-6-10-9 D 
● CBM: coal bed methan, széntelepekben lévő metán
● Geopressurized Zones Gas: szokatlanul nagynyomású mészkő 

vagy üledékes kőzetben (Makó) található gáz.

Újdonság a tengerek alatt található szénhidrogénhidrát telepek kutatása 
és termelésbe vonása. A szénhidrogénhidrát (methane hydrates) földgáz 
és a víz kristályos asszociációja, amely 50 bar feletti nyomáson és 5 °C 
körüli hőmérséklet környezetben keletkezik. Az óceánok fenekén, ötszáz 
méter alatti mélységben nagy mennyiségben található, és folyamatosan 
képződik. A világ gázhidrát készleteit a palagáz készletek akár tizenöt-
szörösére is becsülik. Kutatásáról, a termelés technikájáról még nagyon 
keveset tudunk, de az első kutatások már biztatóak. 

Az USA-ban a nem hagyományos földgázt viszonylag sekély, 1000 
méter körüli mélységből termelik, ahol nagy vastagságú, és nagy kiterje-
désű tömör kőzet tömbök találhatók. A lefúrt kutak akár több száz méte-
ren át harántolnak aktív rétegeket, a réteg repesztésekkel akár 6-8 éven 
át is termeltethetők a kutak. Ilyen geológiai adottság mellett alkalmazzák 
a kutak vízszintes ferdítését is, ezzel lényegesen megnövelve a réte-
get harántoló furat hosszát. Az alkalmazott réteg repesztések  egyszerű 
technikai feltételeket jelentenek, de előfordulhat felszíni rétegmozgás 
következmény is.

Az EIA (U.S. Energy Information Administration)szakértői a világ 
(hagyományos) földgáz készleteit 2011.-ben 186 900 milliárd m3-re be-
csülték, a British Petrol kutatói ugyanezt a készletet 185 700 milliárdra 
tették 2013-ban, a Föld igencsak részleges megkutatottsága mellett.  
(A világ földgáz fogyasztása 2013-ban a BP szerint 3347,6 milliárd m3 
volt.) A világ egészében a megismert földgáz készlet gyorsabban nő, 
mint a kitermelés, és várhatóan így lesz ez még néhány évtizeden át.

Az Egyesült Államok földgáz termelésének forrásai az IEA (Interna-
tional Energy Agency) szerint:

(milliárd m3)

Egyértelműen a palakőzetekből termelt gáz biztosítja a jövőt, és az USA 
önellátását földgázból. A mai kutatási, termelési technológia környezeti 
„tisztaságáról” már nem kell senkit sem meggyőzni az USA-ban. 

2010 2015 2020 2025 2030 2035

nem olajkísérő gáz 165 134 172 161 148 87

olajkísérő gáz 63 61 60 58 56 55

metán széntelepből 57 57 56 55 54 54

Alaszka 13 12 10 10 9 8

tengerparti nem olajkísérő gáz 57 57 56 56 55 55

kristályos kőzetből termelt gáz 164 182 168 165 165 165

agyagpalából termelt gáz 144 224 252 294 336 431

összesen 663 727 774 799 823 855
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A különböző földgáz készletek kitermelési költségei az USA-ban (IEA, 2010.):

Megjegyezzük, hogy a nem hagyományos rétegek termelési költsége a ku-
tatás és termelés technológia fejlődésével nagyon gyorsan csökken.

Az európai OECD országok földgáz termelése (milliárd m3):

A világon a nem hagyományos készletekről a becslések erősen szóródnak, 
de reálisnak tekinthetünk 100 ezer milliárd m3 értéket. Az impozáns geoló-
giai készletekhez azért hozzá tartozik az, hogy a kitermelhető hányad 20-
40% között lehet csak a mai termelési technológiával. Európában is biztató 
készlet eredményekről számolhatunk be. 

„Palagáz” készletek, 2012. U.S. EIA szerint:

A világ nem hagyományos földgáz készletei:

A KPMG 2012-ben tette közzé néhány európai ország nem hagyományos 
geológiai földgáz készletének becslését:

A Chevron (2015 elején elhagyta Lengyelországot) friss adatot közölt a len-
gyel készletről: 5300 milliárd m3-t. A makói árokban és Békés megyében 
folyó kutatások alapján hallhattunk 200, de 3700 milliárd m3-es hazai nem 
hagyományos készletről is. 

Európában és Magyarországon is az eddig folyt kutatások nagy mély-
ségben (Makónál 4000 m alatt), nagy hőmérsékleten és nagy rétegnyomás 
mellett, töredezett, viszonylag kis vastagságú kőzettömbökben folyik.

Magyarországon is a szénhidrogént magában foglaló pórusok közötti 
kis csatornák hiánya miatt a pórusok közötti kőzetet meg kell nyitni, hogy 
a szénhidrogén a kút talpához áramoljon. Ez általában a rétegek repesz-
tésével érhető el. A kísérletek azt mutatták, hogy a réteg repesztés nagy-
nyomású folyadék besajtolásával olcsóbb és biztonságosabb, mint a ha-
gyományos robbanóanyagok használata. A hidraulikus réteg repesztés a 
mélyfúrás történetében régi eljárás, a hagyományos szénhidrogén telepek 
kutatásánál Magyarországon is szinte mindennapos. 

A szénhidrogén bányászok és a környezetvédők közötti vita arról szól, 
hogy a réteg repesztésre besajtolt folyadék környezetszennyező-e. A vizes 
rétegrepesztő folyadékot adalékolni kell. Ezek az adalékok azonban kivétel 
nélkül ásványok (nagyrészt homok és bauxit), vagy egy napon belül elbom-
ló, a háztartásokban, a kozmetikai iparban minden nap használt mosó- és 
tisztítószerekhez hasonló vegyületek. A környezet veszélyeztetéséről szó 
sincsen, mert a repesztéshez használt folyadékot a kútból visszanyerik, és 
további repesztéseknél újra felhasználják.

A környezetvédők a rétegrepesztéssel járó talajmozgásokat is pa-
naszolják. Valóban, Nyugat-Európában, az USA-ban észleltek a rétegre-
pesztéskor csak műszerrel kimutatható földmozgást, de ezek a fúrások 
ezer-kétezer méter mélyek voltak, szemben a nálunk lefúrt 4-6 ezer méter 
mély kutakkal. Nálunk eddig nem lehetett felszíni földmozgást kimérni a 
nagymélységű rétegrepesztések miatt. A környezetvédők harmadik kifogá-
sa szokott lenni a rétegrepesztéssel folyó kutatások ellen: a felszín közeli 
vízadó rétegek szennyezése. Ismét a kutatási szintekre emlékeztetnék: a 
nem hagyományos szénhidrogén kutatások nálunk 4-6 ezer méter mély-
ségben folynak, a vízadó rétegek pedig legfeljebb 2000 méter, de leginkább 
100...200 méter mélységben vannak. Nem mutattak ki nálunk még semmi-
lyen ivóvíz bázis szennyezést a mélyfúrásokkal kapcsolatban.

Hallani olyan megjegyzéseket is, hogy a kitermelt olaj vagy földgáz a 
mélyben üreget hagy maga után, ami beszakadhat, és ez még a felszínen is 
kárt okozhat. Ehhez az igencsak naív elgondoláshoz csak annyit jegyeznék 
meg, hogy az olajat és gázt tartalmazó rétegek – gyakran 2...3 ezer méter 
mélységben – homokkőből, vagy hasonló kemény kőzetekből állnak, ezek 
apró pórusaiban található az olaj vagy a földgáz. A pórusokból távozó szén-
hidrogén után a pórus nem omlik össze, a kőzet apró szemcséi kitámasztják 
a pórus falait. A kitermelt szénhidrogén helyére gyakran rétegvíz áramlik.  

Minden mélyfúrásnál van zaj- és porszennyezés. A fúrás során a kútból 
kilépő földgázt fáklyázni szokták addig, amíg a kúthoz a megfelelő földgáz 
vezetékek ki nem épülnek. Ezek a környezet szennyezések ma még elkerül-
hetetlenek, de csak a fúrás időszakában, legfeljebb pár hónapig keletkeznek. 
Lakott területtől távol vannak, alig zavarnak. Az EU nem adott ki általános 
tiltást a nem hagyományos szénhidrogén kutatásokra, és csak pár ország-
ban korlátozzák ezeket a munkákat. Jó lenne, ha a hazai „zöldek” is részt 
vennének a szénhidrogénbányászok munkája során nagy felelősséggel vég-
zett környezetvédelmi mérésekben, meggyőződnének az állításaik hibáiról.

A földgáz sorsa az egész világon a mindennapi életünkhöz szükséges 
energia egy részének, a vegyipar egyik alapanyag szükségletének bizto-
sítása marad. Vagyis nélkülözhetetlen és ma még nem helyettesíthető. 
Szerencsére a geológiai és geofizikai kutatások módszereinek fejlődése az 
eddig már megkutatott területeken is tudnak újabb készleteket kimutatni. 
A világon hatalmas területek vannak még, ahol a hagyományos földgáz 
készletek elsődleges kutatásai sem voltak meg, gondoljunk csak az Északi 
Sark alatti hatalmas szénhidrogén kincsre.

Pár tucat év telik még addig el, hogy a földgázt bármi más anyaggal 
akár csak részben ki lehessen váltani.  Addig azonban még folyik, folyjon a 
földgáz készletek kutatása, fejlődjön a kitermelés technológiája.

USD/GJ

hagyományos
tight gas – tömör kőzetből nyert gáz
CBM – széntelepi metán
shale gas - palagáz

0,5-5,7
2,6-7,6
3,8-7,6
3,8-8,6

2008 2015 2025 2035

hagyományos
nem hagyományos
összesen

300
0

300

224
1

225

182
28
210

160
62

222

Forrás: U.S. EIA

ország palagáz készlet (ezer milliárd m3)

Brazília
USA
Kína
Argentína
Algéria
Kanada
Mexikó
Ausztrália
Oroszország
Világ összesen

43,4
32,1

31,5 (?)
22,6
20,8
15,5
14,8

11,9 (?)
7,7 (?)

206

Bizonytalan adat: Kína, Oroszország, Ausztrália 
Ismeretlen adat: Északi Sark alatti területek (30 ezer Mdm3 ?), Közép-Afrika

Ukrajna
Lengyelország
Románia
Bulgária
Magyarország
Litvánia
Horvátország

5500 milliárd m3

1920 milliárd m3

180 milliárd m3

300 milliárd m3

250 milliárd m3

480 milliárd m3

18-30 milliárd m3

Kutató intézet Becslés éve Földgáz készlet (109 m3)

U.S. EIA
U.S. EIA
PCC
IHS CERA
ICF

2000
2011
2012
2010
2013

35400
65130
75040
82120
106188



G Á Z T E C H N I K A I   S Z Á M Í T Á S O K

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   56. évf. 2015. 3-4. szám58

A cikksorozat soron következő részének célja a gázszállító vezeté-
kek nyomáspróbáival kapcsolatos elméleti és gyakorlati ismeretek 
összefoglalása. A mérnöki gyakorlatban alapvető fontosságú, hogy 
megfelelő ismeretekkel rendelkezzünk arról, hogy az üzemeltetni 
kívánt vezetékszakasz képes lesz-e a rendszer működése során 
fellépő magas nyomások elviselésére, illetve a földgáz szivárgás-
mentes szállítására, ezért a vezetékek üzembe helyezése előtt 
azokat minden esetben szilárdsági és tömörségi nyomáspróbának 
vetik alá. 

Szilárdsági nyomáspróba
A szilárdsági nyomáspróba során a vizsgált vezetékszakaszban a 
vizsgálati idő alatt a megengedett üzemeltetési nyomásnál nagyobb 
nyomásértéket hoznak létre. Ha a vezeték ezt az emelt próbanyo-
mást meghibásodás nélkül képes elviselni, akkor feltételezhetően 
az üzemeltetés során sem lépnek majd fel az anyag-, vagy létesí-
tési hibákból származó problémák. A nyomás nagyságának meg-
határozása során a tervezők arra törekszenek, hogy a csőanyag 
folyáshatárához közeli (általában annak 95%-a) nyomást érjenek 
el, amely a vezeték szilárdsági méretezésénél figyelembe vett ter-
vezési tényezőtől függően, a maximális üzemnyomás arányában 
adják meg. Ez Magyarországon a Szénhidrogén Szállítóvezetékek 
Biztonsági Szabályzata alapján meghatározott, mely szerint a szi-
lárdsági nyomáspróba során a nyomás értéke a nyomáspróbázott 
vezetékszakasz minden pontján haladja meg a tervezési nyomás 
legalább 1,25-szörösét. A vezeték üzemeltetője saját tervezési uta-
sításaiban ennél nagyobb értéket is megjelölhet, az FGSZ Zrt. által 
üzemeltetett vezetékekre vonatkozóan 1.5-szörös érték. A szilárd-
sági nyomáspróba időtartalma 1 óra. A szilárdsági nyomáspróba el-
végzéséhez vizet kell használni, ettől eltérni csak indokolt esetben 
lehet. A művelet akkor sikeres, ha a nyomásesés nem haladja meg 
a 0,5%-ot, és semmilyen rendellenesség nem tapasztalható.

Ppr ≥ 1,5·Pterv

 
A szilárdsági nyomáspróba kivitelezése során a vízzel töltött 

vezetékben valamilyen módszerrel túlnyomást kell létrehozni, hogy 
a próbanyomás értékét elérjük. Ennek érdekében a vezeték csőtér-
fogatát (V) egy előre meghatározott ΔV térfogattal „túltöltjük”, mely-
nek hatására a vezetékben Δp nyomásemelkedés lesz érzékelhető.

A térfogatváltozás hatására fellépő nyomásváltozást Gray 
(1976) írta le, melyre a következő összefüggés vonatkozik:

 
Az összefüggés megadja azt a nyomásnövekedést (ΔP), amely 

egy V térfogatú folyadékkal telt csővezetékben lép fel abban az 
esetben, ha azt ΔV mennyiségű folyadékkal túltöltjük. Az egyenlet 
rendezésével az is meghatározható, hogy adott nyomásemelke-
déshez (pl. a próbanyomás értékének eléréséhez) milyen mértékű 

túltöltés tartozik. Az egyenletben szereplő további paraméterek a 
vízre és az acélra vonatkozó anyagi jellemzők. (Ld. jelmagyarázat)

A nyomáspróba kiértékelése során nem szabad eltekinteni at-
tól, hogy abban az esetben, ha művelet időtartama alatt változik 
a hőmérséklet, akkor ennek hatására változik a vezetékben lévő 
folyadék, illetve maga a vezeték csőtérfogata is. Hőmérséklet nö-
vekedés hatására bekövetkező tágulás mindkét érték esetében 
arányos lesz a hőmérsékletnövekedéssel, illetve az adott anyagra 
jellemző hőtágulási együtthatóval, és az eredeti térfogattal. E je-
lenségek leírására szolgáló összefüggések levezetése nem célja a 
cikknek, ezért csak a számítás során használt, egyszerűsített for-
mulák kerülnek felírásra:

A folyadék hőtágulása:

ΔVfoly = V·β·∆T
 
A vezeték csőtérfogatának tágulása:

ΔVvez = V·3α·∆T

Mivel mindkét esetben pozitív térfogatváltozásról beszélhetünk, 
effektív nyomásváltozást csak a két érték közti különbség szolgáltat.

ΔV = V·(β‒3α)·∆T
 
A fenti összefüggést az alapegyenletbe visszahelyettesítve 

megkapjuk a hőmérsékletváltozásból adódó nyomásváltozást az 
adott rendszerre. Itt kell megjegyezni, hogy ezek az összefüggések 
vízszintes csőszakaszokra jellemzőek, melyek esetében a veze-
tékek keresztmetszetében homogén hőmérsékletváltozást feltéte-
lezünk. Az egyes vezetékpontok magasságkülönbségéből adódó 
többlet hidrosztatikai nyomást az adott vezetékszakasz esetében 
szintén figyelembe kell venni.

 

1. mintapélda: Adott egy 20 km hosszú, DN800 névleges átmérőjű 
vízszintes csőszakasz, melynek el kell végezni a szilárdsági nyo-
máspróbáját. Mekkora túlnyomást fog eredményezni, ha a vezeték 
csőtérfogatának 0,7%-ával túltöltjük a rendszert?

A feladat megoldásához Gray összefüggése használható (A ΔV/V 
hányadost egyszerűsítve helyettesítjük be, a megadott százalékérték 
alapján): 

Gázszállító vezeték nyomáspróba paramétereinek 
számítása, korrekciók

Rosta Balázs
olaj- és gázmérnök mesterszakos hallgató, balazs91rosta@gmail.com
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0,813 0,0111 2,068*1011 0,3 4,54*10-10
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Tehát ΔP=90,17 bar.
Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a vezeték teljes térfogatának 

mindössze 0,7%-os túltöltése már 90,17 bar-os túlnyomást eredmé-
nyez. Ez a szállítórendszeren elterjedt 63 bar-os tervezési nyomás-
nak megközelíti a próbanyomáshoz szükséges másfélszeres értékét.

2. mintapélda: Most vizsgáljuk meg, hogy az előző mintapéldában 
felvázolt vezetékszakasz nyomáspróbáját hogyan befolyásolná, ha 
a művelet időtartama alatt a hőmérséklet 10 °C-ról 20 °C-ra emel-
kedne. További adatok:

A feladat megoldásához ebben az esetben a hőmérsékletválto-
zást leíró összefüggést használjuk (a csőtérfogatokkal a számítás 
során egyszerűsíthetünk):

Tehát ΔP=15,07 bar.
A hőmérséklet 10°C-os emelkedése tehát további 15 bar nyo-

másnövekedést idézne elő a vezetékszakaszon, mely jelentősnek 
mondható. Mivel azonban a szilárdsági nyomáspróba időtartama 
csak 60 perc, ilyen mértékű változásra ritkán kell számítani.

Tömörségi nyomáspróba:
A tömörségi nyomáspróbát a szilárdsági vizsgálat után végzik, 
melynek során a vezeték tömörségét, azaz nyomástartó képessé-
gét vizsgálják. A művelet kezdete előtt legalább 6 órával a vezetéket 
levegővel (vagy egyéb semleges gázzal, esetleg földgázzal) töltik 
fel egészen a tervezési nyomásértékig a hőmérséklet kiegyenlítő-
dés miatt. A vizsgálat csak ezután kezdődik, és 24 órán keresztül 
tart. A művelet akkor tekinthető sikeresnek, ha nem észlelhető szi-
várgás, és a hőmérsékletváltozás okozta nyomásváltozáson kívül 
nyomásesés nem észlelhető.

Ppr = Pterv

 
A művelet sikeres, ha:

P2 ≥ P1‒∆P 

A hőmérsékletből adódó nyomásváltozást (ΔP) az alábbi 
képlet szerint kell figyelembe venni (az általános gáztörvényből 

meghatározva, azonos eltérési tényezőt feltételezve, egyszerű-
sítésként):

 
3. mintapélda: Tételezzük fel, hogy a tömörségi nyomáspróba in-
dítónyomása 63 bar volt, a művelet végén pedig 61 bar-os nyomás 
volt mérhető. A gáz hőmérséklete a művelet során pedig 20 °C-ról 
10 °C-ra csökken. (A fenti összefüggésben a nyomások bar-ban, a 
hőmérsékletek pedig kelvinben kerülnek behelyettesítésre.)

A hőmérsékletkülönbségből adódó nyomásváltozás kiszámítá-
sa után visszahelyettesíthetünk a művelet sikerességének perem-
feltételét megadó egyenlet jobb oldalába:

P1‒∆P = 63 bar‒2,15 bar = 60,85 bar
 
Ez alapján:

61 bar ≥ 60,85 bar

Tehát a tömörségi nyomáspróba sikeresnek tekinthető.
A mintapélda alapján könnyen belátható, hogy annak ellenére, 

hogy a 24 órás tömörségi nyomáspróba alatt a vezeték nyomása 
teljesen zárt állapota ellenére is 2 bar-t csökkent, a rendszer mégis 
nyomástartónak tekinthető, hiszen a nyomás csökkenése csak a 
hőmérséklet változásának volt köszönhető.

A cikksorozat a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás 
Kiválósági Központ keretében készült. Jelmagyarázat:

Forrásjegyzék:
[1] Tihanyi László, Zsuga János: Földgázszállító rendszerek tervezése és 
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tonsági követelményeiről és a Szénhidrogén Szállítóvezetékek Bizton-
sági Szabályzata közzétételéről

[4] Földgázszállító vezetékek és technológiai létesítmények nyomáspró-
bái, IG-ÜZ-18. sz. utasítás, FGSZ Földgázszállító Zrt., www.fgsz.hu
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Ppr Próbanyomás bar E Az acél rugalmassági 
modulusza N/m2

Pterv Tervezési nyomás bar a Poisson szám -

ΔP Nyomásváltozás Pa, 
bar C A víz kompresszibili-

tási tényezője m2/N

ΔV Térfogatváltozás m3 ΔVfoly Folyadék hőtágulása m3

V Csőtérfogat m3 ΔVvez
Vezeték térfogatának 
hőtágulása m3

D Csővezeték külső 
átmérője m α

Az acél lineáris 
hőtágulási együttható-
ja 15°C-on

1/°C

s Csővezeték falvastag-
sága m β A víz hőtágulási 

együtthatója 15°C-on 1/°C

P1
A gáz abszolút nyomása 
a nyomáspróba elején bar P2

A gáz abszolút nyomása 
a nyomáspróba végén bar

T1

A gáz abszolút 
hőmérséklete a 
nyomáspróba elején

K T2

A gáz abszolút hőmér-
séklete a nyomáspróba 
végén

K

ΔT Hőmérséklet különbség °C, K
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Az EU energiapolitikai jövőképe és célkitűzései
Dr. Molnár László  

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

Hosszú út vezetett az 1951-ben megalapított Európai Szén- és Acél-
közösségtől az Európai Gazdasági Közösségen keresztül a mai, 28 
tagállamból álló Európai Unióig. A kezdeti évtizedekben elsősorban 
a gazdasági feladatokra fókuszált a politikai vezetés, melynek ered-
ményeképpen leomlottak a határok, kialakult a vámunió, bevezették a 
közös pénzt, az Eurót. A fő trend az integráció volt és az ma is, azon-
ban a növekvő közös jogrend egyre több döntést vont és von el ma 
is a nemzetállamoktól, melyek növekvő ellenállást mutatnak a további 
brüsszeli összpontosítással szemben. A brüsszeli integrációs tervek 
és a „nacionalista önzés” – ahogy sokan mondják – küzdelme lebé-
nítja a haladást, nincs érdemi elmozdulás. Eközben sok szakpolitika 
is – legalább részben – brüsszeli irányítás alá került. 

*
The article gives an overview over two new EU documents: 1. The 
”European Energy Security Strategy”, that it is based on an analy-
sis of the EU’s energy dependence, highlighting the main areas and 
describes the essential work that must be undertaken in the short, 
medium and long term perspectives in order to overcome the chal-
lenges to energy security; 2. The ”European Energy Union”, noting 
that equal energy security, competitiveness and sustainability in a ful-
ly integrated energy market constitute the main pillars for the creation 
of an Energy Union. In the last part there is a review of the two docs.

* * *

Az energiapolitika számos kérdését szabályozzák ma már Brüsszelből. 
Míg az energiatermelés és -ellátás, pl. erőművek építése, az energia-mix 
összeállítása vagy az importforrások kiválasztása, nemzeti irányítás alatt 
maradt, a klímavédelem és az energiahatékonyság kérdéseit brüsszeli 
irányelvek, ún. direktívák határozzák meg. Brüsszel igen ambiciózus célki-
tűzéseket is megfogalmazott, elsősorban az energiafogyasztás, a liberális 
energiapiacok, a hatékonyság, a megújuló energiák és az üvegház hatású 
gázok (ÜHG) vonatkozásában. Az elmúlt időszakban két új brüsszeli prog-
ram is született: az egyik az EU energiaellátás biztonságával foglalkozik, 
különös tekintettel az ukrán-orosz válságra. A másik új program, melyet a 
lengyel Donald Tusk, az Európa Tanács elnöke kezdeményezett, egy euró-
pai „Energia Unió” felállítását tűzte ki célul.

Mielőtt rátérnénk az EU új energiapolitikai lépéseire, tekintsük át, mi-
lyen a globális energetikai helyzet. Több jelentős változás is történt az el-
múlt években:

● Az 1970-es évek óta tartó, az olaj- és gázkészletek kimerülése mi-
atti aggodalomnak véget vetett a palaolaj és palagáz forradalom. Az 
új szénhidrogén kutatási technológiáknak köszönhetően hatalmas 
olaj- és gázvagyont sikerült feltárni. Jelenleg 250-300 évre elegen-
dő készletek vannak, ezért nem kell félni a fosszilis energiák gyors 
kimerülésétől, nem kell minden áron bevezetni a még nem „beérett” 
megújuló energiákat. A kiforratlan megújulók ellen szól erős árnö-
velő hatásuk, mely csökkenti az államok versenyképességét. A bő-
séges olaj- és gázkínálat nyomottan tartja az árakat.

● De itt a nagy kihívás: a Föld globális melegedése a még tolerálható 
2 °C helyett a 3,5-4 fokos pályán halad. A CO2 kibocsátás az utóbbi 
években nő.

● A melegedés problémájára a megoldást az energiatakarékosság 
jelentheti. A több évtizedes erőfeszítésnek köszönhetően világmé-
retekben nőtt az energetikai hatékonyság. A legfejlettebb országok-

ban (USA, EU, Japán) az energiahatékonyság oly mértékben javult, 
hogy a következő negyedszázadban ‒ a GDP növekedése ellenére 
‒ az energiafogyasztás stagnálni fog. A nagy lakosságú, gyorsan 
fejlődő országokban ‒ elsősorban Kínában ‒ azonban a szén, olaj 
és gázfogyasztás gyors ütemben nő.

A jövőt meghatározó EU energiapolitikai célkitűzések  
Az EU már 1994-ben célokat tűzött ki 2000-re a megújuló energiák és a 
zöldáram részarányára. Kitűzött továbbá egy rendkívül jelentős célt, mely 
szerint az EU lesz a legversenyképesebb régió a világon. A célok közül 
egyiket sem sikerült teljesíteni. Lássuk a további energetikai célokat:
1. 2007-ben az EU megfogalmazta a 3×20-as célt, azaz hogy a tagállamok:

● 20%-kal csökkentik ÜHG kibocsátásukat;
● 20%-ra növelik a megújulók részarányát (Magyarország 13%, illet-

ve 14,65%);
● 20%-kal javítják az energiahatékonyságot;
● 10%-os arányt kell elérniük a bioüzemanyagoknak.

2. 2009-ben dolgozták ki a 3. Energiacsomagot, melynek fő elemei:
●   Tulajdonosi szétválasztás (TSO, ITO, ISO), fogyasztóvédelem, in-

telligens mérők;
●   Egységes energia (gáz és áram) piac 2014-ig; Nem lehet egy or-

szág sem sziget üzemben 2015 után.
3. Európa 2020 Stratégia (készült 2010-ben)
A Bizottság a következő kiemelt uniós célokat javasolja 2020-ra:

● A 20-64 évesek legalább 75%-ának munkahellyel kell rendelkeznie.
● Az EU GDP-jének 3%-át a K+F-re kell fordítani.
● Teljesíteni kell a „20/20/20” éghajlat-változási/energiaügyi célkitűzé-

seket (+10% bioüzemanyag), a korábbi célkitűzés megerősítése.
● Az iskolából kimaradók arányát 10% alá kell csökkenteni, és el kell 

érni, hogy a fiatalok 40%-a rendelkezzen felsőoktatási oklevéllel.
● 20 millióval csökkenteni kell a szegénység kockázatának kitett lako-

sok számát.
4. Európai dekarbonizációs célok 2050-re: az összenergia felhasználás-
ban 80%-os, a villamosenergia-termelésben 95-100%-os ÜHG emisszió 
csökkentés (célok a fosszilis energiák kiszorításáról az energia-mixből és a 
villamosenergia-termelésből).

Az EU energiapolitika 3 alappillére
1. Az ellátásbiztonság (biztonságos, folyamatos és megfizethető ener-

giaellátás)
2. A fenntarthatóság (környezetvédelem)
3. A versenyképesség (versenyképes gazdaság)
 Mindhárom pillér fő támasza a hatékonyság. A 3 pillér egyformán 

fontos, de időről időre változik a hangsúly. Jelenleg – az orosz po-
litika és az ukrán válság miatt – az ellátásbiztonság került a közép-
pontba az EU-ban.

2014. őszén az Európai Parlament új Stratégiát készített a gázellátás-biz-
tonság javítására.

Az Európai Parlament új Ellátásbiztonsági  Stratégiája 
(fókuszban a gáz) 
Miért van szükség az új stratégiára?

●  Az EU az energiafogyasztásának 53%-át importból fedezi és a tag-
államok egy része ma is egyetlen külső forrásból szerzi be energia-
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szükségletét; 
● Az EU naponta több mint 1 milliárd eurót költ energiaimportra – 400 

milliárd eurót 2013-ban, ami a teljes EU import több mint egyötödé-
nek felel meg;

● Az ukrajnai válság fényében a megbízható gázellátás kérdése fon-
tosabb, mint valaha; 

● A tagállamok elkötelezték magukat, hogy 2014-re kialakítják a belső 
energiapiacot és 2015-re megszüntetik az EU ‘energiaszigeteit’;

● A fokozódó energiahatékonyságnak köszönhetően az elmúlt évti-
zedben a gazdasági növekedés függetlenedett az energiafogyasz-
tástól, ennek a folyamatnak folytatódnia kell; 

● A Bizottság szerint az EU gázimportját 2,6%-kal lehet csökkenteni 
minden 1%-nyi megtakarított energia után; 

● A villamosenergia- és a gázhálózatok jobb összekapcsolásával 
javul az energiabiztonság, és a tagállamokban a termelés és az 
energiaigény egyensúlyba kerül; 

Az EU hangsúlyozza a rövid távú intézkedések fontosságát az energiafüg-
gőség  csökkentése terén: gáztározók, ellenirányú gázáramlás infrastruk-
turális fejlesztése, regionális ellátásbiztonsági tervek kidolgozása, továbbá 
LNG importlehetőség hatékonyabb kihasználása azokban az országokban, 
melyek kizárólag egyetlen helyről importálnak földgázt.

Az ellátásbiztonság belső dimenziója

Az energiaigény mérséklése 
● Az energiaigények energiahatékonyság általi mérséklése három-

szorosan fontos, mivel pozitívan hat az EU energiabiztonságára, 
versenyképességére és fenntartható fejlődésére;

● Az épületek energiaigénye kb. 40 %-át teszi ki az EU energiafo-
gyasztásának és egyharmadát a gázfogyasztásnak; 

● A gépjárművek jobb teljesítménye és az üzemanyagok hatékonysá-
ga mind az EU olajfüggőségének, mind az üvegházi gázok kibocsá-
tásának szempontjából fontos.

Az európai energiatermelés növelése 
● Az európai iparnak és technológiának részt kell vennie a termelési 

láncban, amely nem csak a nyersanyagokat jelenti, hanem a terme-
lést, a szállítást és az elosztást is; 

● Figyelembe kell venni, hogy a karbon-semleges atomenergia to-
vábbra is jelentős alternatív energiatermelési megoldás. 

Energiatechnológiák fejlesztése ugyancsak fontos cél.
A teljes mértékben integrált energiapiac 

● Az EU minden területét lefedő, integrált és versenyképes villamos 
energia és gázpiac kialakítása, beleértve a kapacitáspiacokat; 

● Az átlátható, jól működő és teljes mértékben integrált gáz és villa-
mosenergia-piac kialakításának egyik legfontosabb eleme a Har-
madik Energiacsomag alkalmazása; 

● Javaslat arra vonatkozóan, hogy a tagállamok között a villamos 
energia összekapcsolás legalább legyen 10%-os 2020-ra és 15%-
os 2030-ra. 

Az ellátásbiztonság külső dimenziója

A kívülről érkező ellátás diverzifikációja 
Oroszország már nem tekinthető megbízható partnernek, mivel egyértel-
műen megkérdőjelezi az EU törvényeit, valamint a World Trade Organi-
zation reguláit is, és az energiaellátást politikai célokra használja; ennek 
következtében több figyelmet kell fordítani a gázellátási infrastruktúra fej-
lesztésére és bővítésére Norvégiával, a Déli Folyosón és a mediterrán gáz-
központ kapcsán.

Koordináció és azonos nyelv 
A jövő európai energetikai uniójának kialakítása csak akkor történhet meg, 
ha létrejön az integrált belső EU energiapiac, melyhez a Harmadik Energia-
csomag teljes körű alkalmazása szükséges. Fontos kihangsúlyozni, hogy 
az EU az ellátásbiztonság fokozására nem a magyar energiastratégiában 
megfogalmazott „függetlenedni a függőségtől” utat tűzi ki, hanem a „bizto-
sítani a biztonságot” eszközrendszerét fogalmazza meg, azaz az importtól 
nem kell félni, de megfelelően diverzifikálni kell. 

Az új Energia Unió  
2014. őszén hangzott el a javaslat egy európai „Energia Unió” felállításáról. 
Az elgondolás a „legyen az EU-nak közös energiapolitikája” célkitűzésének 
folytatása.

Az energetikai unió új koncepciója most van kialakulóban, még tisz-
tázásra és fejlesztésre szorul. Létrehozták az energetikai uniós alelnöki 
posztot, hogy a közös energiapolitika kialakításának szükségességét hang-
súlyozzák. Célok:

● Az energiaigények mérséklése 
● Az európai energiatermelés növelése és az energetikai technológi-

ák fejlesztése 
● Jól működő belső energiapiac (legalább 15%-os összekapcsolás a 

tagállamok között) 
● Az EU külföldi energiapolitikájának összehangolása. Ennek ke-

retében elhangzott javaslat, hogy az EU tagállamok gáz- és olaj-
beszerzését (pl. orosz gázimport) egyetlen EU-s tárgyaló intézze, 
továbbá az Unión belüli palagáz termelés elősegítése.

Az Energia Unió több, egymással összefüggő és egymást erősítő dimen-
zióból áll, melyek a következő politikai területeket fedik le: klíma-kérdések, 
közlekedés, ipar, kutatás, „karbon-szegény gazdaság” és mezőgazdaság.

Az ellátásbiztonság fokozása 
Az EU-nak a jövőben kevésbé kell függenie a külső energia-forrásoktól, 
azaz jobban, hatékonyabban kell felhasználnunk belső energiaforrásain-
kat, új belső forrásokat kell találni, továbbá diverzifikálni kell az import-le-
hetőségeket.

Teljesen integrált belső energia piac 
Biztosítani kell az energia szabad áramlását az EU-n belül, megszüntet-
ve a műszaki és szabályozási akadályokat. Ez a biztosítéka annak, hogy 
az energiaellátó vállalatok versenyezzenek, kialakuljanak a legkedvezőbb 
árak, és Európa kihasználja megújuló energia potenciálját.

Energiahatékonyság 
A kisebb energiafogyasztás kisebb légszennyezést továbbá a hazai készle-
tek nagyobb kíméletét jelenti, és így csökkenti az energia-importot.

Az emissziók csökkentése 
A jelenlegi cél az üvegház hatású gázok csökkentése legalább 40%-kal 
2030-ig. A következő cél az EU ET rendszer megújítása és a megújuló 
energiák továbbfejlesztése.

Az energetikai kutatás és innováció fejlesztése
A vezető szerep az alternatív energiák, technológiák és az energiatakaré-
kosság terén nagy ipari és export lehetőségeket teremt. Mindez növeli a 
gazdasági növekedést és a foglalkoztatást.

Az új Energia Unió: tények és célok számokban 
● Az EU ‒ évi 400 milliárd eurós importjával ‒ a legnagyobb energia-

importőr a világon. 
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● 12 EU tagállam nem teljesíti a villamosenergia-piaci határkereszte-
ző összekapcsolási 10%-os célt. Az EU 35 új határkeresztező háló-
zati projektet ismertetett, melyek a nem teljesítő tagállamok számát 
12-ről kettőre csökkentik.

● A megfelelően összekapcsolt európai tranzit hálózat 40 milliárd eu-
rós megtakarítást hozhat a fogyasztók részére.

● 6 EU tagállam 100%-os gázimport-függésben van egyetlen külső 
államtól.

● A lakóépületek 75%-a alacsony energiahatékonyságú; a közleke-
dés 94%-ban kőolaj termékeket használ,  melyeket 90%-ban impor-
tálunk.

● Az EU energia szektorába 1000 milliárd eurót kell beruházni 2020-
ig.

● Az EU nagykereskedelmi áramárak 30%-kal, a nagykereskedelmi 
gázárak több mint 100%-kal magasabbak, mint a USA-beli árak.

● Az európai megújuló energia üzlet 129 milliárd euró forgalmat ge-
nerál, és egy millió főt foglalkoztat. Meg kell őrizni az EU vezető 
szerepét a megújuló energia üzletben.

● AZ EU GHG emissziói 18%-kal estek 1990-2011 között.
● 2030-ig az EU-ban a GHG emissziókat 40%-kal kell csökkenteni, a 

megújuló energiák részarányát és az energiahatékonyságot 27%-
kal növelni.

Az EU energiapolitika elemzése, kritikája
A EU nem az Egyesült Államok, ahol egyetlen központ ‒ Washington ‒ 
napok alatt dönt bármilyen fontos kérdésben. Az EU-ban 28 ország kínke-
serves alkui szülik meg a döntést, és ezek a kompromisszumos javaslatok 
általában távol esnek az optimális megoldástól. Az így meghozott szakpo-
litikai döntések előnyeik mellett gyakran súlyos hátrányokkal járnak. Pl. a 
vámunió és a közös pénz, az euró bevezetése hatalmas külkereskedelmi 
többletet hozott a versenyképes német gazdaságnak, de tönkretette más 
országok helyi iparát, és eladósodottságba taszította a kevésbé versenyké-
pes mediterrán államokat, Görögországtól egészen Portugáliáig. Nincs az 
EU-nak közös külpolitikája, közös hadserege, gazdaságpolitikája, adópoli-
tikája, fiskális, emigrációs és demográfiai politikája.

Az Energia Unió esetén nem várhatók drámai hatások, az új Unió in-
kább a már évtizedes „közös energiapolitika” leporolása, frissítése. Van 
azonban néhány kérdés melyet érdemes megvizsgálni:

Lehet-e Energia Unió ennyire különböző országok között?
Az Unió tagállamai rendkívül különböznek méretben, gazdasági fejlettség-
ben, népességben, geopolitikai és klimatikus adottságban, ásványvagyon-
ban, és nagy különbségek vannak az egyes országok energiapolitikájában, 
továbbá rendkívül más hagyományokkal rendelkeznek még a hasonló 
adottságú országok is. Lássunk erre egy példát, vessük össze a francia és 
a német áram-mixet.

A francia áram-mixben a nukleáris energia a domináns, az éghető tü-
zelőanyagok és a vízenergia tíz százalék körüli értéket képviselnek, míg a 
megújulók (geotermikus, szél, nap, egyéb) csak 5% körül vannak. Sokak 
számára meglepő, de a német áram-mixben az éghető tüzelőanyagok (fő-
képp a szén) 60% feletti aránnyal vezetnek, ezt követi az atomenergia és 
a gyorsan növekvő megújulók. A német megújulók részaránya mindössze 
15% körüli, tehát szó sincs arról, hogy a megújulók látják el az országot.

Hasonlóan hatalmas különbségek van a nagy gáz- és olajvagyonnal 
rendelkező, nettó exportőr Anglia, Hollandia, Dánia és a 100%-ban gázim-
port-függő balti államok továbbá Finnország között. Jelentős klíma-különb-
ségek vannak pl. Málta és Svédország között. 

A lengyelek által javasolt közös energia-beszerzési tárgyaló ötlete sem 
tűnik realisztikusnak. Az energiaimportot a nagy európai olaj- és gáztársa-
ságok bonyolítják le, és ezt a feladatot aligha fogják átadni egy politikailag 
kijelölt tárgyalónak.

Így megállapíthatjuk, hogy érdemi, közös EU-s energiapolitika vagy 
Energia Unió nem dolgozható ki, legfeljebb egy-két témában, pl. a klímavé-
delem, az energiahatékonyság vagy az energiapiacok területén.

Liberalizált energiapiac versus megújulók kötelező átvétele
Az Unió egyik fő célkitűzése a teljesen liberalizált nemzetközi energiapia-
cok megteremtése, ahol a termelők (erőművek illetve a gázforrások) ver-
senyeznek egymással, és ahol a piacon a jobb, olcsóbb termelő legyőzi a 
drágábban termelőt. Ennek az idealizált víziónak a realizációját akadályoz-
za a határkeresztező kapacitások korlátozott megléte, valamint a nemzeti 
gazdaságpolitikák azon törekvése, hogy megvédjék a „nemzeti bajnokot”, 
azaz az adott ország korábban monopol helyzetben lévő nagyvállalatát. 
Ez a törekvés egyaránt észlelhető a villamos energia és a gázipar terén, 
a határkeresztező tranzithálózatok kapacitásainak lefoglalásával illetve a 
rendszerhasználati díjak extrém magas szintre emelésével (pl. a román-
magyar gáz-interkonnektor esetén).

Ezt a korlátozott versenyt gyengítette-torzította a megújuló energi-
ák kötelező átvétele, méghozzá emelt áron. A drágán termelt szél- vagy  
szolár-bázisú áram így kiszoríthatta a jóval olcsóbb nukleáris, földgáz- vagy 
szén-bázisú áramot. A kapcsolt termelés korábbi hazai támogatása miatt 
előfordult, hogy a CO2-t emittáló gázmotorok miatt vissza kellett terhelni a 
zéró emissziójú Paksi Atomerőművet. 

A német megújuló energiák gyors felfutását sem a megújulók rendkí-
vüli versenyképessége okozta/okozza, hanem a rendkívül nagy támoga-
tás. Németország ma világszerte a legnagyobb támogatója a megújulóknak 
(lásd 2. ábra).

Németország költi a legtöbb pénzt a világon a megújuló energiák beru-
házási és üzemeltetési támogatásra, összesen 22 milliárd dollárt. Ezt egé-
szíti ki a tartalékerőművek, a hálózatfejlesztés és a szabályozás költsége, 
melyekkel összesen 35 milliárd Euróra emelkedik a támogatás.

 
 

1. ábra. A francia és a német áram-mix, 2013, 2014 és 2015, január, GWh

 

2. ábra. Megújuló energia támogatások a top-15 országban, 2013, Mrd USD
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De meddig kell még támogatni a megújulókat? Erre a kérdésre ad vá-
laszt az IEA által készített 3. ábra:

A megújuló energiák támogatási igénye 2030 után kezd el csökkenni, 
de még 2040-ben is 200 milliárd dollár felett lesz. Különlegesen nagy a 
szolár PV támogatási összege. Ezt néhány európai országban ‒ pl. Cseh-
országban ‒ is így tapasztalták, ezért takarékosság okokból leállították a 
szolár PV telepeket. Ekkora támogatású megoldásoknak természetesen 
nagy a piactorzító hatása. 

A „nemzeti fékek” és a megújulók emelt árú kötelező átvétele miatt 
a klasszikus piaci verseny csak minimálisan létezik. Nem látszik, hogy a 
villamosenergia piacon a „merit order” piac és a „kötelező átvétel emelt 
áron” rendszer hogy tud együtt élni? Lesz-e szabályozási piac és/vagy ren-
delkezésre állási díj?

Az EU helyzete a világválság óta                     
Váratlan kedvezőtlen fordulatok történtek Európában a 2008-2009-es 
pénzügyi és gazdasági világválság hatására. Stagnálás, recesszió, ma-
gas eladósodottság, kedvezőtlen demográfiai helyzet, emigrációs gon-
dok és munkanélküliség jellemzi az EU-t. Élesedő ellentét alakult ki az 
északi és a mediterrán EU államok között. Az EU egyre jobban leszakad 
az USA és a távol-keleti riválisok mögött. Az EU a válságból a mai napig 
nem jött ki. 

Palaolaj és palagáz forradalom hatására az USA-ban gázbőség ala-
kult ki. Az amerikai nyomott gázárak miatt olcsó, jó minőségű szén jön 
Amerikából Európába, a villamosenergia-termelésben a gáz versenyez 
szénnel. Az olcsó szén és a megújulók kiszorítják a földgázt az EU áram-
termelésből. Az EU árampiacán gyorsan csökken a gáz szerepe, 20-30 
ezer MW földgáztüzelésű erőmű leáll, helyette szenes erőművek épülnek.

Az EU-ban hatalmas megújuló energia kapacitások (szél, nap) épül-
tek ki, nagy gond és költség azonban a hálózatfejlesztés és a rendszer-
szabályozás. Az EU-ban az elmúlt évek megszorításai miatt csökken a 
megújulók támogatása; az ETS összeesik.

Ennek a nehéz helyzetnek megoldására vezették be a „zöld gazda-
ságot”, melynek fő célja a megújuló energiák arányának növelése, vezető 
szerep megszerzése-megőrzése a megújuló energiás technológiák fej-
lesztése, gyártása és exportja terén és a foglalkoztatás növelése.

Németországban az energiapolitika a „zöld gazdaság” céljai mellé 
állította az atomerőművek leállítását is, mely eléggé ellentmondásos, hi-
szen az atomerőművek emisszió mentesen termelnek áramot. A nukleáris 
villamos energia költségének teljes életciklusra történő kiszámítását az 
IEA (Nemzetközi Energiaügynökség) végezte el (lásd 4. ábra).

Az IEA elemzése szerint, életciklusra vetítve, a nukleáris eredetű 
áram a legolcsóbb. A megújulók többsége nem állítható elő piaci áron. 

Meg kell találni az együttélést a fosszilis energiák és a megújulók között. 
Az EU gazdasági érdeke, hogy a megújulók támogatását fokozatosan le-
építse.

Mit hozott a zöld gazdaság?
A zöld gazdaság eredményeképpen ma Európa a Föld leginkább környe-
zetbarát régiója. Az ambiciózus kötelező célok ezt a vezető szerepet még 
erősítik is. Kiépült egy hatalmas „zöld-ipar”, mely jelentős exportot bonyolít 
le. Azonban a kedvező indulás után a világ más részein is megindult a meg-
újulók tömeges gyártása, és főképp Kína megjelent veszélyes riválisként, 
és a kínai olcsóbb megújuló termékek árasztották el az amerikai és eu-
rópai piacot, melynek következtében tucatjával mentek csődbe megújulós 
technológiát gyártó vállalatok. Ezzel egyidőben az EU-ban, a válság miatti 
megszorítások miatt visszafogták a megújulók támogatását, leállítottak sok 
már működő egységet, lefékezték a fejlesztéseket. 

A „zöld gazdaság” eredményeinek áttekintéséhez nézzük meg, hogy 
az Unió helyzete hogyan alakul 2015-ben. Az alábbiakat láthatjuk:

● Az olcsó kínai megújuló energia export visszaszorítja az európai 
megújuló energiaexportot a nemzetközi piacokról, sőt részben az 
európai piacokról is; 

● A megújulók nem növelték érdemben a foglalkoztatást és az expor-
tot; 

● A megújulók terjedése nem növelte a versenyképességet;
● A megújulók nem növelték az ellátásbiztonságot;
● Az EU a világ energiafogyasztásának mindössze 12%-át teszi, míg 

az EU energiamérlegében a megújuló energiák 11%-ot képvisel-
nek. Az EU-ban termelt megújuló energiák a globális energiafo-
gyasztásban 1,3%-on állnak, így a „Föld megmentése” szempont-
jából hatásuk gyakorlatilag nulla.

● Az EU-ban a megújuló energiák aránya (11%) az erőltetett fejlesz-
tések miatt messze meghaladja az USA-ban meglévő 2%-ot (víz-
energia nélkül). Azonban az egy főre eső amerikai GDP 25%-kal 
nagyobb a német adatnál, továbbá az amerikai GDP növekedés 
évenkénti értéke 1-2%-kal meghaladja a német növekedést. Azaz 
a zöld gazdaság vélt előnyét nem igazolják a statisztikák, a tények, 
Németország – a zöld gazdaság legnagyobb támogatója – lesza-
kad az USA-tól.

Azaz az EU „zöld gazdaság” koncepciója nem hozza a várt gazdasági, 
export, foglalkoztatási és versenyképességi eredményeket, míg globális 
környezetvédelmi hatása elhanyagolható.

Fatih Birol, az IEA vezető közgazdásza erről ezt írja: Ha a dolgok az 
EU-ban így folytatódnak, akkor egy decemberi szélcsendes estén egész 
Európában kialszanak a fények.

Megoldást az energiahatékonyság növelése hozhat!

3. ábra: A globális megújuló energia támogatások típusonként az Új 
Politikák szcenárió szerint, 2007-2040, milliárd USD (2013)

4. ábra. Melyik technológia adja legolcsóbban az áramot? Összesített 
áramtermelési költségek az Európai Unióban az „Új politikák” 

szcenárió szerint, USD/MWh, 2020
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A FŐTÁV a távhőt a fűtőműveitől távhővezetéken keringte-
tett forróvíz útján juttatja el a felhasználók épületeiben levő ún. 
hőközpontokig. A Főtáv fűtőműveinek és szivattyúállomásainak 
villamosenergia-fogyasztása mintegy 7 000 MWh-t, amely a teljes 
villamosenergia felhasználásának csaknem 21%-a. A fűtőművek 
építése óta jelentősen csökkent hőigényekkel és a korszerűbb 
változó tömegáramra való áttéréssel együtt a keringtetett térfogat-
áram is lecsökkent, ezért az energetikailag hatékonyabb keringte-
tés érdekében a FŐTÁV a fűtőművi szivattyúk cseréjét határozta 
el, amelyet 2010-ben meg is kezdett. Az elvégzett cserék 2013-tól 
már értékelhető eredményt hoztak.1

*
Due to the activity of the Budapest District Heating Company (FŐ-
TÁV), the generated heat (from the heat plants) is distributed to the 
costumers (heat substations) via a network of insulated pipes by 
circulated hot water in the district heating. The circulation cause 
an electricity consumption of about 7 000 MWh which is almost 
21% of our total electricity consumption. Since the construction of 
the heat plants the circulated mass flow has decreased because 
of the deployment of the more advanced variable flow system 
and the significantly decreased building heat needs. Therefore, in 
order to achieve more efficient operation FŐTÁV decided about 
the replacement of its pump stations, which began in 2010. The 
replacement has already shown appreciable results since 2013.

* * *

A FŐTÁV fő tevékenysége a főváros 17 kerületére kiterjedő távhő-
szolgáltatás, amely tulajdonképpen a felhasználók fűtési és használati 
melegvíz célú hőigényének kielégítéséhez szükséges hőszolgáltatást 
jelenti a kiépített távhőrendszereken keresztül. Távhőrendszereinkben 
a saját fűtőműveinkben előállított, valamint a kis- és nagyerőművek-
től vásárolt hőenergiát mintegy 530 km nyomvonal-hosszúságú nagy-
részt földbe fektetett távhővezeték hálózaton keresztül juttatjuk el  
238 000 lakossági és 6 600 egyéb (intézményi, kommunális, szolgáltatá-
si és ipari) felhasználónkhoz. A fűtőművekből a hő a távhővezetékekben 
keringtetett forróvíz útján jut el a hőközpontokig, ahol aztán átalakításra 
kerül fűtési és használati melegvíz célú felhasználásra alkalmas for-
mába.

A Társaság 2012. évi teljes villamosenergia-felhasználása  
31 097 MWh volt, amelyből a Főtáv fűtőműveinek és szivattyúállo-
másainak villamosenergia-fogyasztása 6 685 MWh-t, azaz csaknem 
21,5%-ot tett ki. Ezen adatok alapján fontos, hogy ezt a számottevő 
energiamennyiséget milyen energetikai hatékonysággal hasznosítjuk. 
A fűtőművi villamosenergia-felhasználás túlnyomó része, a szivattyú-

1   A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült.

állomásainknak pedig szinte a teljes mennyisége a távhőrendszerek 
keringtető szivattyúinak működtetéséből ered. 

A FŐTÁV az Észak-budai, a Füredi, az Újpalotai a Rákoskeresz-
túri és a Rózsakerti távhőrendszereiben, valamint a tömbkazánháza-
iban végzi a távhőszolgáltatást saját fűtőműveivel és keringtető szi-
vattyúival. További nyomásfokozó szivattyúi üzemelnek a Kelenföldi 
és Észak-pesti távhőrendszereiben. A távhőrendszerek elhelyezke-
dését az 1. ábra mutatja.

 

A FŐTÁV ‒ közszolgáltatói feladatából adódó ‒ gondos karban-
tartásának köszönhetően alapvetően valamennyi szivattyú a fűtőmű-
vek építése óta, mintegy 30-40 éve volt üzemben és hasonló kar-
bantartás mellett még hosszú évekig maradhattak volna. Azonban 
a beépítés óta eltelt időszakban jelentősen megváltoztak az üzemi 
viszonyok. A kezdeti felhasználószám növekedés után az 1990-es 
években sokáig stagnáló hőigények a távhő átalánydíj megszűnésé-
vel és az energia drágulásával lecsökkentek, majd a Panel Program 
támogatásával elvégzett utólagos hővédelem javítások, nyílászáró 
cserék és/vagy épület hőszigetelések következményeként, valamint 
az ÖKO Plusz program fűtéskorszerűsítéseiből és az energiatakaré-
kosságot előtérbe helyező fogyasztói szokásokból eredően napjaink-
ban folyamatosan csökken.

A megváltozott hőigényekkel együtt a keringtetett térfogatáram is 
jelentősen lecsökkent, emiatt a régi szivattyúk a saját optimális mun-
kapontjuktól jelentősen eltérő körülmények között lényeges rosszabb 
hatásfokkal üzemeltek, néhány esetben pedig még a fordulatszám 
szabályozás sem volt megoldott. A szivattyúk mellett a hatékony üze-
meltetést és energiafelhasználást tovább rontotta a villamos motorok 
túlméretezése, és a villamos motorok esetében a korszerűtlenségből 
adódó rossz hatásfokuk is. 

1. ábra. FŐTÁV távhőrendszerei
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Mindezek miatt egyre inkább egyértelművé vált a FŐTÁV szá-
mára, hogy a régi szivattyúk növekvő karbantartási költsége mellett 
a szivattyúk jelentős villamosenergia-felhasználása hosszú távon 
sem az üzemeltetési költségek, sem az energiahatékonyság, sem 
pedig a környezeti hatások szempontjából nem kifizetődő. Ezért 
megvizsgálta a tényleges és jövőben várható keringetési igényeket 
és a meglevő szivattyúk új szivattyúkkal történő cseréjéből eredő 
előnyöket. A vizsgálat során megállapítást nyert, hogy a keringtető 
szivattyúk távhőrendszerekhez történő jobb illesztésével és azzal 
együtt cseréjükkel a költségmegtakarítás mellett számottevő villa-
mosenergia-megtakarítás érhető el. Ezért a keringtető szivattyúk fo-
kozatos korszerűsítéséről és az azzal együtt járó cseréjéről született 
döntés.

A fejlesztés ismertetése
A FŐTÁV a döntés alapján 2010-ben kezdte meg az elavult fűtőművi 
keringtető szivattyúinak korszerűsítését, elsőként a Füredi úti fűtő-
műben, és a Szurdok utcai szivattyúállomáson, majd az Újpalotai és 
Rákoskeresztúri Fűtőműben.
Újpalotai Fűtőmű keringtető szivattyú csere
Az Újpalotai Fűtőmű a FŐTÁV azonos nevű hőkörzetének hőellátását 
és azzal együtt a távhőrendszer primer forróvizének keringtetését 
biztosítja. A fűtőmű az 1. ábrán látható.

● A fűtőműben először a kis teljesítményű ún. nyári keringtető 
szivattyú került cserére 2013-ban, amelynek indoka elsősor-
ban a jelentősen megnövekedett karbantartási költség má-
sodsorban pedig az energetikai megtakarítás volt. Ennél a 
szivattyúnál a fordulatszám szabályozás a régi berendezésnél 
is megoldott volt. Az új szivattyú már frekvenciaváltós fordulat-
szám szabályozással épült be, jelentős energetikai megtaka-
rítást eredményezve. Az új nyári keringtető szivattyú látható a 
2. képen.

● Ezután következtek a kazánok visszakeverő szivattyúinak 
cseréi 2014-ben, amelyre szintén azért volt szükség, hogy 
egyrészt a jelentősen megnövekedett karbantartási költséget 
csökkentsük, másrészt pedig energetikai megtakarítást érjünk 
el. Ennél a szivattyúnál is megoldott volt a fordulatszám sza-
bályozás már a csere előtt is. Az új beruházással a szivattyúk-
kal együtt frekvenciaváltós fordulatszám szabályozás került 
kiépítésre a háromból egy kazán visszakeverő szivattyújára.

 

Az Újpalotai Fűtőmű szivattyúcseréivel elért eredmények ismer-
tetése

A szivattyúcserékkel elért megtakarítást a cserék 2013. évi meg-
kezdése előtti 3 év (2010-2012) éves villamosenergia-fogyasztása-
inak átlagához, mint bázishoz viszonyítottuk, amelynek alapjául a 
telephely villamos mérő leolvasásai szolgáltak. A fogyasztói igények 
bázishoz viszonyított 9,7%-os csökkenését oly módon vettük figye-
lembe, hogy azt kivontuk a bázisból, mivel a már csere előtt is for-
dulatszám szabályozós szivattyúk miatt, az a bázisszámítás alapjául 
szolgáló egész éves keringtetést befolyásolta. Az Újpalotai Fűtőmű 
fogyasztása nem teljes egészében adódik a nyári keringtetésből, 
azonban a vizsgált időszakban a szivattyúcseréken kívül, nem tör-
téntek olyan fejlesztések, amelyek a villamosenergia-felhasználást 
érdemben befolyásolták volna. Emiatt a szivattyúzáson kívül eső 
villamos fogyasztás csökkenésére közelítésként 3%-os mérséklő-
dés került beszámításra a bázisból való levonás útján. Az előbbiek 
szerint a csökkentett bázisidőszaki villamosenergia-felhasználásnak 
és a Fűtőmű 2014. évi villamosenergia-fogyasztásnak a különbsége 
közvetve mutatja a szivattyúcserékből adódó villamosenergia-megta-
karítást, amelyeket az 1. táblázatban foglaltunk össze.

A szivattyúk éves üzemi tartamdiagramja alapján a régi és az új 
szivattyúk jelleggörbéjének jellemző munkapontjaira számítással is 
meghatározásra került a villamosenergia-felhasználás. A számítá-
sok eredményét és a szivattyúk műszaki paramétereit a 2. táblázat 
mutatja.

A táblázatban a keringtető és visszakeverő szivattyúk esetében 
az átlagos villamos teljesítmény a régi és új szivattyúknál egyaránt 
a helyi mérés alapján került felmérésre, és a számított villamos 
fogyasztás ebből került kiszámításra. A számítási eredményekből 
látszik, hogy a szivattyúk üzemviteli tartamdiagramja alapján számí-
tott együttes energia-megtakarítás jelentősen meghaladja a Fűtőmű 
villamos mérőjén mért fogyasztások bázisidőszakhoz viszonyított 1. kép. FŐTÁV Újpalotai Fűtőmű

2. kép. Újpalotai Fűtőmű új keringtető szivattyú

Újpalotai 
Fűtőmű 
szivattyú 
cserék

Csere 
előtti kor-
rigálatlan 

bázis 
(2010-12)

Igénycsök-
kenés mi-
atti bázis 
korrekció 

MWh

Szivaty-
tyúzástól 
független 

fogyasztás 
csökkenés 

MWh

Csere 
utáni 

időszak 
(2014)

Cseréből 
szárma-
zó meg-
takarítás 

igény-
csökke-
néssel

Fűtőművi 
villamos-
energia-
felhaszná-
lás (MWh)

1290,77 125,69 21,79 1030,58 112,71

1. táblázat. Újpalotai Fűtőmű szivattyúcseréiből származó megtakarítás
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fogyasztás csökkenését, ezért a szivattyúcserékből származó meg-
takarítás meghatározására a kisebb megtakarítást eredményező, 
de jól igazolható tényleges éves méréseken alapuló fűtőművi villa-
mosenergia-fogyasztások változását használtuk fel.

Az Újpalotai Fűtőmű szivattyúcseréi előtti 3 év átlagos villa-
mosenergia-fogyasztásának igénycsökkenéssel korrigált értéke  
1 290,77 MWh/év volt. A szivattyúcsere végrehajtása után az éves 
villamosenergia-felhasználás 1 030,58 MWh/év-re csökkent.

Ez alapján a fejlesztés megvalósítása után jelentkező villamos-
energia-megtakarítás a fogyasztói és a szivattyúzástól független 
igénycsökkenéssel korrigálva 112,71 MWh-ra adódott.

Amellett, hogy az éves üzemidőre vetítve mindkét funkciót ellátó 
szivattyú esetén tapasztalható teljesítménycsökkenés, a névleges 
teljesítmény a kisteljesítményű keringtető szivattyú esetén 280 kW-
tal, 440 kW-ról 160 KW-ra csökkent, míg a visszakeverő szivattyú 
esetén 18 kW-tal, 55 kW-ról 37 KW-ra mérséklődött, így összesen 
mintegy 298 kW megtakarítást eredményezve.

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű programhoz.
A fejlesztés eredményeként a 298 kW mértékű névleges villamost 
teljesítménycsökkenés mellett 112,71 MWh villamosenergia-megta-
karítást is sikerült elérni. 

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökke-
nés: 

PVEP = Pbázis – Pfejlesztés = 440 + 55 KW ‒ 160 ‒ 37 kW = 298 kW 

ahol: 

PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csök-
kenés, 

Pbázis – a fejlesztés előtti névleges teljesítmény, 
Pfejlesztés – a fejlesztés utáni névleges teljesítmény, 

Összegezve az Újpalotai Fűtőmű keringtető szivattyúinak cse-
réje 298 kW értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

Rákoskeresztúri Fűtőmű keringtető szivattyúinak a 
cseréje
A Rákoskeresztúri Fűtőmű az Újpalotaihoz hasonlóan a FŐTÁV azo-
nos nevű hőkörzetének hőellátását és azzal együtt a távhőrendszer 
közvetítő közegének keringtetését biztosítja.

● A Rákoskeresztúri fűtőműben 2013-tól került sor a három ke-
ringtető szivattyú cseréjére, amelynek indoka elsősorban a 
növekvő karbantartási költség, másodsorban pedig az ener-
getikai megtakarítás volt. Ezen szivattyúknál a fordulatszám 
szabályozás a régi berendezések esetén is már megoldott 
volt. Természetesen az új szivattyú is korszerű frekvencia-
váltós fordulatszám szabályozással épült be, számottevő 
energetikai megtakarítást eredményezve az előzőhöz képest.  
A Fűtőmű, illetve az új keringtető szivattyú látható a 3. és a 
4. képen.

A szivattyúcserékkel elért megtakarítást a cserék 2013. évi megkez-
dése előtti 3 év (2010-2012) éves villamosenergia-fogyasztásainak 
átlagához, mint bázishoz viszonyítottuk, amelynek alapjául a telep-
hely villamos mérő leolvasásai szolgáltak. A fogyasztói igénycsök-
kenés miatt a fogyasztói igények csökkenésével korrigáltuk a bázist, 
mivel a korábbi szivattyúknál is volt már fordulatszám szabályozás. 
A fogyasztói igények 2014. évének bázishoz viszonyított csökkené-
sét Rákoskeresztúron 5,0%-kal vettük figyelembe. A Rákoskeresztúri 

Funkció → Kis teljesítményű 
(nyári) szivattyú

Visszakeverő 
szivattyú

Üzemidő [h] 5 141 3 639

R
ég

i s
zi

va
tty

ú

Típus Ganz DfAN-350 Ganz DfAK-250 

Q (m3/h) 1 440 500

H (m) 70 20

P (kW) 440 55

Átl telj. (kW) 90 27

átl. η (%) 48% 35%

Számított villamos 
fogy. [kWh] 464 510 99 760

Ú
j s

zi
va

tty
ú

Típus Grundfos HS 200/150 Grundfos TP 200-380/4

Q (m3/h) 500 500

H (m) 60 20

P (kW) 160 37

Átl telj. (kW) 58 12

átl. η (%) 75,20% 81,00%

Számított villamos 
fogy. [kWh] 296 510 43 060

2. táblázat. Füredi Fűtőmű szivattyú paraméterei 

4. kép. Rákoskeresztúri Fűtőmű új keringtető szivattyú

3. kép. Rákoskeresztúri Fűtőmű
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Fűtőmű villamos energiafogyasztása nem teljes egészében adódik a 
keringtetésből, azonban a vizsgált időszakban a szivattyúcseréken 
kívül itt sem történtek olyan fejlesztések, amelyek a villamosenergia-
felhasználást érdemben befolyásolták volna. Ezért a szivattyúzáson 
kívül eső villamos fogyasztás csökkenésére 1%-os önfogyasztás ke-
rült beszámításra a bázisból való levonás útján. Az előbbiek szerint 
csökkentett bázisidőszaki villamosenergia-felhasználás és a Fűtőmű 
2014. évi villamosenergia-fogyasztás különbsége közvetve mutatja 
a szivattyúcseréből adódó villamosenergia-megtakarítást, amelyeket 
az 3. táblázatban foglaltunk össze.

A szivattyúk műszaki paramétereit és a számított villamos felhaszná-
lást a 4. táblázat mutatja.

A régi és új szivattyúknál az átlagos villamos teljesítmény helyi mérés 
alapján került felmérésre, és ennek segítségével a szivattyúk üzem-
viteli tartamdiagramja alapján került kiszámításra a számított villa-
mos fogyasztás. A számítási eredményekből látszik, hogy számított 
villamos fogyasztásból adódó energia-megtakarítás közel (6%-nyi 
eltéréssel) megegyezik a Fűtőmű villamos mérőjén mért fogyasz-
tásokból számított megtakarítással. Ezek megerősítik a számítások 
helyességét, így a szivattyúcserékből származó megtakarítás meg-
határozására a tényleges éves méréseken alapuló fűtőművi mért vil-
lamosenergia-fogyasztások változását használtuk fel.

A Rákoskeresztúri Fűtőmű szivattyúcseréi előtti 3 év átlagos vil-
lamosenergia-fogyasztásának igénycsökkenéssel korrigált értéke 

859,02 MWh/év volt. A szivattyúcsere végrehajtása után az éves vil-
lamosenergia-felhasználás 747,38 MWh/év-re csökkent.

Ez alapján a fejlesztés megvalósítása után jelentkező villamos-
energia-megtakarítás az igénycsökkenéssel és önfogyasztással kor-
rigálva 60,10 MWh-ra adódott.

Amellett, hogy az éves üzemidőre vetítve tapasztalható teljesít-
ménycsökkenés, a névleges teljesítmény a három keringtető szivaty-
tyú esetén, szivattyúnként 20 kW-tal, 75 kW-ról 55 KW-ra csökkent. 
Mivel a három rákoskeresztúri szivattyúból a maximális igényekhez 
legfeljebb 2 szivattyú párhuzamos üzeme szükséges, ezért az ösz-
szes teljesítmény megtakarítás 2 x 20 kW, azaz mintegy 40 kW.

A projekt hozzájárulása a Virtuális Erőmű programhoz
A fejlesztés eredményeként a 40 kW mértékű névleges villamost tel-
jesítménycsökkenés mellett 60,10 MWh villamosenergia-megtakarí-
tást is sikerült elérni.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés: 

PVEP = Pbázis – Pfejlesztés = 2 db × (75 kW ‒ 55 KW = 40 kW 

ahol: 
PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csök-

kenés, 
Pbázis – a fejlesztés előtti névleges teljesítmény, 
Pfejlesztés – a fejlesztés utáni névleges teljesítmény. 

Összegezve a Rákoskeresztúri Fűtőmű keringtető szivattyúk cse-
réje 40 kW értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

Funkció → Rákoskeresztúri Fűtőmű

Üzemidő [h] 8 660
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Típus Wilo NC 150/40-75 

Q (m3/h) 400

H (m) 40

P (kW) 75

Átl telj. (kW) 47

átl. η (%) 72%

Számított villamos fogy. [kWh] 410 151
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Típus KSB Etanorm 200-150

Q (m3/h) 300

H (m) 34

P (kW) 55

Átl telj. (kW) 40

átl. η (%) 84,90%

Számított villamos fogy. [kWh] 346 151

Ráko-
skeresztúri 
Fűtőmű 
szivattyú 
cserék

Csere 
előtti kor-
rigálatlan 

bázis 
(2010-

12)

Igénycsök-
kenés mi-
atti bázis 
korrekció 

MWh

Szivaty-
tyúzástól 
független 

fogyasztás 
csökkenés 

MWh

Csere utá-
ni időszak 

(2014)

Cseréből 
szárma-
zó meg-
takarítás 
igény-

csökke-
néssel

Fűtőművi  
villamos-
energia-
felhasználás
(MWh)

859,02 42,95 8,59 747,38 60,10

3. táblázat. Rákoskeresztúri Fűtőmű szivattyúcseréiből származó 
megtakarítás

4. táblázat. Rákoskeresztúri Fűtőmű szivattyú paraméterei 

A Virtuális Erőmű Program 
2015. Évi díjazottjai

Energiahatékony Vállalat 2015
● A.S.A. Magyarország Környezetvédelem és  

Hulladékgazdálkodás Kft.
● Appeninn Holding Nyrt.
● Audi Hungaria Motor Kft.
● Budapesti Távhőszolgáltató Zrt.
● Euroadvance Kft.
● Fővárosi Állat-és Növénykert
● Kárai Trans Kft.
● T-Systems Zrt.

Energiatudatos Vállalat 2015
● Aqua-K Kft.
● Autovision Magyarország Kft.
● BorsodChem-Krems Chemie Formalin Kft.
● Fővárosi Vízművek Zrt.

Egyéni díjazott 2015
● Az év energetikai tanácsadója 

‒ Severnyák Krisztina
● Az év megújuló energetikai fejlesztője 

‒ Zsigmond Vince
● Az év energetikusa 

‒ Bacsó László
● Az év fiatal energetikai szakértője 

‒ Ádám Dániel

A díjazottaknak gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kí-
vánunk.

További információ a http://virtualiseromu.hu honlapon



H Í R E K 

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   56. évf. 2015. 3-4. szám68

A DUNAGÁZ Zrt. 2015. április 15-16. között rendezte meg a már hagyo-
mányosnak nevezhető konferenciáját. A Szervező Bizottság az idén is 
nagyon színvonalas programot állított össze a mintegy 200 fő résztvevő 
megelégedésére. A 2015. év egyben a DUNAGÁZ alapításának 25. éve, 
ezért a Konferencia mottója: 25 év a gázipar szolgálatában.

Gáspár Zsanett asszony, az oktatásért felelős igazgató bevezetőjé-
ben vázolta e 25 év töretlen fejlődését, melynek eredménye, hogy a 
DUNAGÁZ Zrt. az oktatásban, továbbképzésben rendszeres szakmai 
konferenciáival ma már a gázipar egyik meghatározó szereplője.

Néhány szám az elmúlt 25 évből
● 225 szakmai előadó
● 4100 képzés, továbbképzés
● 83 000 résztvevő
A 23 konferencián elhangzott több mint 400 előadás önmagáért 

beszél.

A következő évek programja a képzések és továbbképzések életút mo-
dellje sikerekre számíthat.

Az elmúlt években a konferenciákon megjelentek a hagyományőrző 
előadások is. Így történt ez most is, mert 2015-ben 150 éves lenne a 
Szegedi Gázgyár. Tajti Péter az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. ál-
talános vezérigazgatója érdekes és élvezetes előadást tartott erről. Az 
1848-49-es dicsőséges szabadságharc bukása után már nem lehetett a 
reformkor célkitűzéseit halogatni, ezért kényszerűen, de megkezdődött 
a modern polgári Magyarország megteremtése. A politikai stabilizáció 
volt az alapja a gazdaság látványos fejlődésének, amelyből iparágunk 
is jelentősen kivette a részét. Elsőként Pesten létesült városi gáz alapú 
gázgyár 1856-ban, ezt követte a Debreceni Gázgyár, majd 1865-ben a 
Szegedi Gázgyár. Tisztelettel adózunk e kiegyezéskori műszaki remek-
mű és az azt üzemeltető mérnökök és munkatársak előtt.

Az olajindexált árképzés egy olyan bázisalapú árképzés, amely egy 
konszolidált energiapiacon alapul. Az elmúlt években többször felmerült 
ennek felülvizsgálata és a 2014. év markánsan bizonyította ennek tart-
hatatlanságát. A Corvinus Egyetem Regionális Energetikai Kutatások 
Központjának témaválasztása megelőzte a közelmúlt eseményeit az 
energiapiacon, ezért e témakörbe tartozó következtetései és javasla-
tai igazán aktuálisak. Dr. Kaderják Péter úr vizsgálatában bizonyította, 
hogy az alkupozíció és a nagykereskedelmi gázár között van össze-
függés, ezért gázipari verseny mellett is megvalósítható az olajindexált 
árról a piaci gáz nagykereskedelmi árazásra történő áttérés.

A magyar olaj és gázipar felsőfokú szakember képzésének bázi-
sa a Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézete. Az elmúlt 10 évben 
az oktatási struktúrában bekövetkezett változások okkal kelthetik fel a 
szakma érdeklődését. A gázmérnök képzés 1962. évi elindítása óta sok 
változáson ment át a képzési törzsanyag. A hagyományos 10 féléves 
képzést leváltó bolognai rendszerű BSc és MSc képzés a mai napig 
sem teljesen átlátható és elfogadott az ipar számára. 

A szerzők Dr. Szunyog István tanszékvezető docens és Horánszky 
Beáta tanársegéd előadásában megismertük a jelenlegi rendszer tan-
tervének felépítését, a posztgraduális rendszerben megszerezhető is-
mereteket, a megújuló energiák területéről származó eredményeket. 

Bemutatásra került továbbá az intézeti struktúrába integrált, 2014-ben 
megalakult MOL Intézeti Tanszék.

A magyarországi földgázszállító rendszerről keveset hallani szak-
mai körökben és a szaksajtóban. Ez azért van, mert a rendszer szinte 
hibátlanul működik. Ugyanakkor ez a rendszer folyamatos fejlesztés 
alatt áll, hiszen Magyarország a régió földgáz szállítás forgó zsámolya. 
Gellényi Zoltán úr a Magyar Földgázszállító Zrt. vezérigazgatója a je-
lenlegi helyzet ismertetése mellett bemutatta a továbblépés lehetőségeit 
a hazai rendszer és a határkeresztező kapacitások fejlesztésében, az új 
nemzetközi projektekben és a kereskedelmi infrastruktúrákban.

A fűtési rendszer megkezdése előtt a médiákban sokszor megala-
pozatlanul hangzottak el kritikák a hazai földalatti gáztárolókról, amelyet 
a gyakorlat nem igazolt. Fritsch László úr a Magyar Földgáztároló Zrt. 
vezérigazgatója kétséget kizáró módon mutatta be előadásában a hazai 
tároló rendszer megfelelőségét és vázolta a piaci kihívásokat a meg-
növekedett rugalmassággal szemben, az ellátásbiztonság megtartása 
mellett.

Új terület a földgázfelhasználásnál a cseppfolyós földgáz megjele-
nése a piacon. Ma már technikailag megoldott a cseppfolyós földgáz 
szállítása akár közúton is és ugyancsak megoldott hűtéstechnikai szem-
pontból a cseppfolyós földgáz fogyasztóknál történő tárolása. Ezt az új 
rendszert mutatta be Kirilly Tamás, a Prímagáz Hungária Zrt. igazga-
tója.

1969. óta kötelező a gáztervek felülvizsgálata, amelyet korábban 
a gázszolgáltató, jelenleg pedig a földgázelosztó végez. Ez a folyamat 
akkor éri el a célját, ha a felülvizsgálat objektív, kellő gyorsaságú és kel-
lően dokumentált. Az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt. 2014. júliusától 
bevezette a csatlakozó vezetékek és felhasználói berendezések kiviteli 
terveinek ún. „E”-tervfelülvizsgálatát. Berkes Gábor igazgató előadásá-
ban ismertette a bevezetés körülményeit a technikai és támogató esz-
közöket és magát a folyamatot. Vizsgálják annak lehetőségét, hogy más 
folyamatokat is bevonjanak ilyen „E” eljárásokba.

Nem lehet elégszer mondani, hogy a gázipar egy veszélyes üzem, 
ezért az ilyen körülmények között történő munkavégzés oktatása mellett 
feltétlen szükség van ennek szemléletes bemutatására is. Ezt a jogos 
igényt elégíti ki a TIGÁZ DSO Miskolci üzeménél a közelmúltban felépí-
tett tanpálya. Vida Zoltán technológiai csoportvezető előadásában be-
mutatta a valós körülmények között bekövetkezett robbanások lefutását 
azoknak hatásait és az eredményértékelést. A gázveszélyes munkákra 
kialakított felügyeleti rendszer példaértékű lehet másoknak is.

A műszaki-biztonsági felülvizsgálatokat az elmúlt 35 évben nem si-
került értékelhető irányba állítani. 2013-tól jogszabály rendezi ezt a kér-
dést, de a folyamatban résztvevő felelősök és felelősségeik még mindig 
nincsenek szinkronban. 

Kerekes Ferenc a Földgázelosztói Együttműködés Fórum Mű-
szaki Bizottságának elnöke előadásában szó volt arról, hogy történt-e 
fordulat vagy továbbra is számolnunk kell azokkal a realitásokkal, ame-
lyek meghatározzák a főszereplő a gázfelhasználó vélekedését a biz-
tonságról. 

A smart mérő (okos mérő) pilot programjáról Szécsi Péter a FŐGÁZ 
Földgázelosztási Kft. osztályvezetője tartott előadást. 2011. februárjá-
ban született döntés arról, hogy a FŐGÁZ részt vesz egy a fővárosi köz-

A XXIII. DUNAGÁZ Szakmai Napok
Konferencia és Kiállítás összefoglalója

Gáspár Jánosné  
gasparne@dunagaz.hu 
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műszolgáltatókkal közösen létrehozott okos mérési pilot projektben. A 
cél az volt, hogy javuljon az energiahatékonyság, ismerjük meg e téren 
a legújabb technológiákat, tárjuk fel a szolgáltatásban rejlő új lehetősé-
geket. Az eredmény a céloknál messzebbre mutat, mert pl. a betáplálási 
és a végponti mérések egyidejű értékei a hálózati veszteségek mérésé-
re is alkalmasak.

A háztartási G-4 típusú gázmérők igazságügyi szakértői vizsgálatá-
nál jelentős változás következett be, mert elkészült a vizsgálati protokoll 
és a sajnálatosan nagyszámú szabálytalan vételezések kivizsgálásánál 
lehetőség nyílik a vizsgálatok elemzésére, következtetések levonására. 
Erről tartott érdekes előadást Aszódi János igazságügyi szakértő.

A gázmennyiség mérés sajátosságai a betáplálástól a fogyasztókig 
címmel nagyon érdekes előadást tartott Dr. Tihanyi László egyetemi 
tanár és Dr. Szunyog István egyetemi docens. Az integrált vezetékes 
földgázhálózaton a bemeneti és a kimeneti pontokon mért gázáramok 
eltérnek egymástól. Ez nem hazai specialitás, így van ez más orszá-
gokban is, de nincs olyan egységes számítási mód, amely összehason-
lításra adna lehetőséget. A szerzők előadásukban egy ilyen vizsgálat 
sorozat első lépéséről adtak érdekes, gondolatébresztő összefoglalást 
a hálózati veszteség, a saját fogyasztás és a vezetékkészlet vonatko-
zásában.

A gázfelhasználást érintő legaktuálisabb téma ma a helyiségfűtő 
berendezések energia-hatékonyabb tervezésére vonatkozó uniós kö-
vetelményrendszer közeljövőben történő kötelező bevezetése. Versits 
Tamás a Magyar Gázipari Vállalkozók Egyesületének elnöke összefog-
lalta az e témában előttünk álló feladatokat, amelyek komoly próbatételt 
fognak jelenteni mind a felhasználóknak a kivitelezőknek, a szervizelő 
cégeknek és az ilyen rendszerek ellenőrzőinek. Az égéshőre vetített 

hatásfok követelményt csak a kondenzációs kazánok tudják teljesíteni. 
Az ilyen berendezések felszerelése, meglévő fűtési rendszerekhez való 
illesztése, az égéstermék elvezetők kialakítása eltér a jelenlegi gyakor-
lattól.

Világszerte több mint 20 millió CNG (compressed naturalgas) – sű-
rített földgáz – üzemű jármű közlekedik az utakon. Budapesten a sze-
mélyautók mellett már buszok, hulladékgyűjtő járművek is üzemelnek. 
Kívánatos ilyen hajtású járművek elterjedése, amelyhez elengedhetet-
len az infrastruktúra kialakítása. Erről tartott érdekes előadást Bálint 
Norbert a FŐGÁZ CNG Kft. ügyvezetője.

Az elmúlt 20 évben nem volt olyan kiemelkedő vagy forradalmi fej-
lesztés a háztartási és kis közületi szektorban a gázkészülékek terüle-
tén, amely jelentős piaci sikereket ért volna el. A kondenzációs készülé-
kek is csak egy kiforrott technológia továbbfejlesztésének eredménye. 
Egyik ígéretes irány a kisteljesítményű kombinált hő és áramtermelés 
mCHP C (mikro Combinated Heat and Power), vagy más néven ház-
tartási méretű kiserőmű. Lukácsi Péter a FŐGÁZ Zrt. osztályvezetője 
egy ilyen létesítmény első tapasztalatait mutatta be, amely egy idősek 
otthonában került telepítésre Budapesten.

Röviden összefoglalva ezen témakörök szerepeltek a XXIII. 
DUNAGÁZ Konferencián kiváló előadók, kiváló előadásaiban. 

Szólni kell még arról, hogy a konferenciát megtisztelték termékeik be-
mutatásával az alábbi kiállítók:

Cason Zrt., EUROFLOW Zrt., FGF Kereskedelmi és Képviseleti 
Bt., Heat-Gázgép Kft., Henkel Magyarország Kft., Interex-Waga Kft., 
K és F Regula Kft., Peró Gáz Kft.,  SER CO21 Kft., VAG-Armaturen 
GmbH. Magyarországi Fióktelepe, Varga & Sons Kft.

TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya 

28. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS-ét 

2015. szeptember 15-16. között tartja meg

Balatonalmádiban.

A korábbi vándorgyűléseken elhangzott előadások is hagyományosan a távhőszolgáltatás műszaki-technológiai kérdésköreivel 
foglalkoztak, amely bevált gyakorlatot a következő rendezvény is tovább folytat.

A Vándorgyűlés

„Tudásmenedzsment és a távhőrendszerek fejlesztése”

témakörét foglalja magába és foglalkozni kíván a szakmai képzettség hatékony alkalmazásával, a termelés-elosztás oldalakon  
létrehozott technológiai fejlesztések legfontosabb irányaival és a fejlesztések eredményeivel, az energiafelhasználás időszerű 
kérdéseivel, a tudás- és technológiamenedzsment szerepével a fejlesztések és beruházások folyamataiban.

Áttekinthetjük, hogy a különböző - a primer energiákra, és a megújuló - energiahordozókra épült/tervezett rendszerek hogyan ké-
pesek napjainkban a legjobban követni a felhasználói igényeket, figyelembe véve a műszaki-gazdásági optimumot és a társadalmi 
elvárásokat.

Bemutatunk olyan megvalósult projekteket, amelyek legjobban reprezentálják az elmúlt évek fejlesztési trendjeit, melyek voltak a 
legfontosabb technológia változ(tat)ások a fejlesztésekben, hogyan érvényesültek az innovatív elképzelések, és olyan közép- és 
hosszú távú fejlesztési stratégiákat, amelyek a korszerű távhőszolgáltatás legfontosabb elemeit felvonultatják.

Sort keríthetünk a következő támogatási ciklus szektorunkat érintő pályázati kiírások ismertetésére és a projektek folyamatainak 
megvalósíthatósági kritériumaira is.
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Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület évi rendes Kül-
döttközgyűlését 2015. május 21-én a Károli Gáspár Egyetem dísz-
termében tartotta. A közgyűlés napirendje és az előterjesztésre 
kerülő dokumentumai az Egyesület honlapján, www.ete-net.hu 
olvashatók.

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

„Egyesületünk az elmúlt 2014. évben a már korábban, elsősor-
ban a 2013-ban kialakult nehéz feltételek között folytatta munkáját. 
Az állami szabályozási és vállalati közeg működési feltételei is a 
korábban létrejött negatív jellemzőkkel  minősíthetőek. Az energeti-
kai cégek gazdálkodási perspektíváinak bizonytalansága, az állami 
akarat és a szabályozási környezet állandó változásai, a szükséges 
fejlesztések elmaradásai éreztették hatásukat Egyesületünk műkö-
désében. Ez a támogatások és egyes ‒ fizetős ‒ rendezvényeink 
látogatottságának csökkenése révén hátrányosan befolyásolta gaz-
dálkodásunkat. 

Hátrányosan érintett bennünket a 2011-évben elfogadott „Civil 
törvény” alkalmazásának bírósági gyakorlata. Ennek értelmében ‒ 
több ezer civil szervezethez hasonlóan ‒ az ETE közhasznú minő-
sítése is megszűnt 2014. június 30-ával. Az időközben megszületett 
új Polgári Törvénykönyv miatt ismét módosítani szükséges Alapsza-
bályunkat is. Erre a mai Küldöttközgyűlésen kerítünk sort, hogy a 
törvény által megszabott 2016 tavaszi véghatáridőt teljesíthessük.

A fenti – elsősorban gazdasági jellegű – negatívumok után  hang-
súlyozni kell, hogy munkatervünket lényegében teljesíteni tudtuk.

Az Egyesület által szervezett 2014. évi központi és jelentősebb 
területi rendezvények a tavalyi Küldöttközgyűlés által elfogadott mun-
katerv szerint valósultak meg. 2014-ben 4 központi, illetve szakosz-
tályi szervezésű nagyrendezvény volt. Volt továbbá 3, területi szerve-
zetünk által szervezett országos jelentőségű rendezvény is. Ezeken 
jelentős számban vettek részt az energetika szakemberei, és ered-
ményes, aktív tapasztalatcsere folyt. 

Egyesületünk Energetikai Tudományos Tanácsa a 2014. évben 
egy ülést tartott, amelyen áttekintette a magyar erőműpark kapaci-
táshelyzetét a Paks II reaktorblokkok üzembe helyezését megelőző 
időszakban. E kérdésben  Egyesületünk „Állásfoglalást” is közzé tett. 
A múlt év elején egy másik egyesületi állásfoglalás is született a Pak-
si Atomerőmű bővítése kérdésében.

A nagyobb rendezvényeink mellett szervezeti egységeink (szak-
osztályaink, területi szervezeteink) is a lehetőségekhez mérten tel-
jesítették munkatervi célkitűzéseiket. Szakmai esték, vitadélutánok 
szervezése, üzemlátogatások és külföldi tanulmányutak egyaránt 
szerepelnek a teljesített programpontok között. Természetesen a tel-
jesítés a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan hullámzó volt. A jól 
teljesítő, aktív szervezeti egységek mellett ‒ amelyek közül évek óta 
az első helyen kell kiemelni a Szenior Energetikusok Klubját ‒ van-
nak alulteljesítő szervezeteink is, amelyek működéséről még híreket 
sem kaptunk.

Egyesületünk hosszú évek óta együttműködik társszervezetek-
kel. Központi szinten elsősorban a MEE-t és a MET-et érdemes meg-
említeni. Velük évente rendszeresen programegyeztetéseket folyta-
tunk. Érdemes  megemlíteni a Magyar Mérnöki Kamarát, a Kapcsolt 
Energia Társaságot, a GTTSZ-t, a BKIK-t, amelyekkel elsődlegesen 
egyes szervezeti egységeink folytatnak szoros együttműködést.

Az elmúlt évben a jelenlegi „új” alapszabályunk alapján és a tava-
lyi Küldöttközgyűlésünkön elfogadott szabályzat értelmében „tagre-
víziót” hajtottunk végre, amelynek eredményeképpen taglétszámunk 
ez év elején 882 fő volt. A statisztikai létszámcsökkenés ellenére ör-
vendetes, hogy tagdíjbevételünk növekedett.

Ez évi terveink változatlan külső feltételrendszerrel számolnak. 
Az igazat megvallva ez is némi optimizmust feltételez, ugyanis az 
állami vállalatok szponzorációs stb. kiadásai szigorú kormányzati 
kontroll alá kerültek. 2015-re már veszteséget terveztünk, de a múlt 
évi ténynél kisebb mértékűt. Az Egyesület elnökségének és szerve-
zeti egységeinek is mindent meg kell tenni a bevételek növelése és a 
költségek csökkentése érdekében, bár elsődleges feladatunk az ETE 
küldetésének megvalósítása, de ezt a célt anyagi eszközök nélkül 
nem tudjuk  teljesíteni.

Az Elnökség úgy döntött, hogy bizonyos költséggazdálkodá-
si intézkedések mellett megtartjuk az „ENERGIAGAZDÁLKODÁS” 
folyóiratunkat változatlan, évi 6 papír alapú kiadással. Ebben az új-
ságban ‒ amelynek színvonala javulásában, ugyanakkor költségei 
csökkentése érdekében nem keveset tettünk ‒ Egyesületünk önálló 
arculata megtartásának eszközét is látjuk. Ugyanakkor reálisan látni 
kell, hogy amennyiben a 2015. évünket a múlt évihez hasonló vesz-
teséggel zárnánk, fel kell vetni az újság jövőjének kérdését.

A rossz gazdasági helyzet arra kényszerít bennünket, hogy tag-
díjainkat is – igen hosszú évek változatlansága után – felülvizsgáljuk. 
Megjegyzendő, hogy ennek hatása csak 2016-tól érvényesülhet szá-
mainkban.

Szeretném tájékoztatni a Küldöttközgyűlést az Egyesület által lét-
rehozott két alapítvánnyal kapcsolatos intézkedésekről. 

Az Egyesület a rendszerváltást követően létrehozott egy alapít-
ványt Energiagazdálkodási Alapítvány néven, majd Szabó Imre halá-
lát követően Szabó Professzor úr a Műegyetemért Alapítvány megne-
vezéssel. Mindkét alapítvány alapító okirata fő célként az energetikai 
szakmát tanuló egyetemi hallgatók támogatását tűzte ki. Az alapít-
ványok létrehozásuktól kezdve gyakorlatilag nem működtek. Az ere-
detileg megjelölt kuratóriumi tagok részben visszavonultak, részben 
elhunytak. A Szabó Professzor úr a Műegyetemért Alapítványt meg-
kíséreltük átadni a Budapesti Műszaki Egyetemnek. Először készsé-
güket nyilvánították, majd két éves procedúrát követően az átadás 
ellehetetlenült. A civil szervezetekre vonatkozó törvény, valamint az új 
Ptk. és a hozzá kapcsolódó jogszabályok az alapítványok megújítását 
mindenképpen szükségessé teszik. E nélkül azok az automatikusan 
megszűnnek és a bennük felhalmozott pénz visszaszáll az államra.

Az Elnökség még az elmúlt évben úgy határozott, hogy a két ala-
pítvány kuratóriumának megbízását vissza kell vonni, új alapszabályt 
kell készíteni és új kuratóriumot megbízni, amelyek az alapítványok 
cél szerinti működését biztosítani tudják. E döntés végrehajtása so-
rán ügyvédi közreműködéssel elkészítettük az Energiagazdálkodási 
Alapítvány új alapító okiratának tervezetét, amelyet az április 29-i 
Elnökségi ülés elfogadott és egyben megválasztotta az új kuratóri-
um elnökét és két tagját. Amennyiben a Fővárosi Törvényszék az új 
alapító okiratot elfogadja és a kuratóriumot bejegyzi, úgy következő 
lépésként ezen újjáalakult alapítványhoz tervezzük hozzácsatolni a 
Szabó Professzor úr a Műegyetemért Alapítványt is. Reményeink 
szerint az időközben a kamatokkal jelentősen megnövelt alapítványi 
vagyon így hasznos célokra lesz fordítható”.

Bakács István elnök

Az ETE 2015. évi rendes Küldöttközgyűlése
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Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Elnöksége 2015. má-
jus 21-i ülésén, egyetértve a Díjbizottság javaslatával, az alábbi díjakat 
és kitüntetéseket adományozta:

Szikla Géza-díjat adományozott:
● Zákányi Györgynek, a Gázszakosztály tagjának, a szakosztály 2013-

ban leköszönt titkárának. Zákányi György 1957 óta Egyesületünk tagja, 
fő tevékenységét a Gázszakosztályon belül fejtette ki, amelynek 1977 és 
1990 között vezetőségi tagja, majd 1991-től 2013-ig a titkára volt. Felada-
tait lelkiismeretesen és odaadóan végezte. Zákányi György a gáziparhoz 
kötődő munkaterületeken is kiemelkedő tevékenységet végzett a Fővárosi 
Gázműveknél a Gáztechnikai Kutató és Vizsgálóintézetben, valamint a 
Szénhidrogénipari Kutató-Fejlesztőintézetben.

● Zanatyné Uitz Zsuzsannának, aki az Egyesület Somogy megyei Cso-
portjának, valamint a Hőszolgáltatási Szakosztályának vezetőségi tagja. A 
Szakosztály vezetőségének munkájában aktívan részt vesz, az országos 
konferenciák szervezésében és szakmai anyagok előkészítésében hosz-
szú éveken keresztül jelentős feladatokat vállalt és hajtott végre. 1992-től a 
Kaposvári Ingatlankezelő Rt. főenergetikusa volt, 1996-tól a távfűtési üzem 
vezetője, irányításával a távfűtési rendszeren nagyszabású fejlesztéseket 
hajtottak végre. Tevékenykedik a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szö-
vetségénél is, ahol 2014-től Elnökségi tag.  

Segner János András-díjat adományozott:     
● Kimpián Aladárnak, a Szenior Klub egyik legtöbb előadást vállaló előadó-

jának. Kimpián Aladár nem az ETE, hanem testvéregyesületünk, a MEE tag-
ja. Szenior Klubunkban azonban a két egyesület együttműködik és az aktív 
klubtagok jelentős része MEE-tag. Kimpián Aladár az OVIT meghatározó 
vezető szakembere volt éveken keresztül. Nagy szerepe volt a 400 kV-os 
országos hálózat kiépítésében és a 750 kV-os összeköttetés létesítésében. 
A nyugdíjba vonulását megelőző években az OVIT főmérnöke, műszaki ve-
zetője volt. Az utóbbi években a világ energetikai fejlődésének feltárásával, 
elemzésével foglalkozik, különösen tekintettel a fejlődő nagyhatalmak: Kína, 
India, Brazília energetikájára. E témakörökben számos cikket jelentett meg 
és a Szenior Klubban értékes és érdekes előadások sorozatát tartotta.

Szabó Imre-díjat adományozott:
● Balogh Ernőnek, az Oroszlányi Csoport tagjának. Balogh Ernő hosszú, ak-

tív szakmai tevékenységét 1950-től a Bánhidai, majd az Oroszlányi Erőmű-
ben folytatta. A Bánhidai Erőmű főmérnöke volt, ez erőműnek az Oroszlányi 
Erőművel való összevonását követően az Oroszlányi Erőmű üzemvitelét 
vezette. Nyugdíjba vonulását követően is folyamatosan szakmai tevékeny-
séget folytat. Aktívan részt vesz mind az Oroszlányi Csoport, mind a Szenior 
Klub munkájában. Balogh Ernő ez évben ünnepli 90. születésnapját. 

● Bárdy Lászlónak, a Szenior Klub tagjának. Bárdy László fő segítője a Sze-
nior Klub elnökének és titkárának a Klub programjainak megszervezésében. 

Mind az előadások, mind az üzemlátogatások előkészítésében aktívan részt 
vesz és tevékenysége a Szenior Klub programjainak hosszú évek óta folyó 
sikeres végrehajtásában kiemelkedő. 

Energiagazdálkodásért kitüntetést adományozott:
● Csejtei Ernőnek, a Győri Csoport tagjának, aki hosszú idő óta eredménye-

sen közreműködik a Győri Csoport által szervezett rendezvények, progra-
mok megvalósításában. Csejtei Ernő a GYŐR-SZOL Zrt. Távhőszolgáltatási 
Igazgatóságának osztályvezetője, aki fontos szerepet tölt be a Győr városi 
távhőszolgáltatás fejlesztésében, a legkorszerűbb technológiák és eljárások 
alkalmazásában.

● Márfi Ernőnek, a Pécsi Csoport titkárának a Csoport tevékenységének 
szervezéséért, a klubjellegű szakmai közösség létrehozásáért, valamint a 
Pécsi Csoport és a hőerőmű, a PÉTÁV, illetve az E.ON közötti folyamatos 
kapcsolattartás és együttműködés szervezéséért. 

● Metzing Józsefnek, a Hőszolgáltatási Szakosztály tagjának, aki 1998. és 
2001. vezetőségi tagként is tevékenykedett. Metzing József szakmai hoz-
záértésével, tanácsaival évtizedek óta segítette a Szakosztály munkáját. 
A FŐTÁV Zrt. energiastratégiai osztályvezetőjeként, illetve vezető tanács-
adójaként a FŐTÁV fűtőműveiben létrehozott gázturbinás és gázmotoros 
kapcsolt energiatermelés fejlesztésének egyik megvalósítója volt. Előkészí-
tő tevékenységet folytatott a kommunális hulladékok távhőszolgáltatásban 
történő hasznosításában.

● Pintácsi Dánielnek, a BME Energetikai Szakkollégium volt elnökének a 
Szakkollégium működésének fejlesztéséért és a Szakkollégium és az ETE 
együttműködésében betöltött szerepéért.        

Zákányi György a kitüntetését az alábbi szavakkal köszönte meg: „Elöljá-
róban is elnézést kérek azért, hogy kicsit formabontó módon, ígérem, hogy 
nem többet, mint egy percet elveszek az idejükből. Szeretném megköszön-
ni az Elnökségnek a megtisztelő kitüntetést, de ezzel együtt szeretném 
megköszönni az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesületnek azt a 
közel 58 esztendőt, amit a soraiban eltölthettem. Köszönöm azt a lehető-
séget, hogy olyan emberekkel dolgozhattam együtt, akiktől mind emberi, 
mind szakmai szempontból sokat tanulhattam. Egy Hemingway idézettel 
szeretnék elköszönni a következők szerint: „Nem tudhatod, mit rejt a sor-
sod, mosolyt hoz-e vagy könnyeket, tanuld meg hát feledni a rosszat, őrizd 
meg a boldog perceket. Még egyszer köszönöm.”

A díjazottak közül 2015-ben kerek születésnapi évfordulóját ünnepli 
Kimpián Aladár (75) és Balogh Ernő (90). Megköszönve a kitüntetetteknek 
a hatékony energiagazdálkodás és az ETE érdekében kifejtett tevékeny-
ségét Nekik külön gratulálunk, további munkájukhoz mindnyájuknak sok 
sikert kívánunk.

Korcsog György, 
a Díjbizottság elnöke

Az ETE kitüntettei

Kimpián Aladár Balogh Ernő Metzing József Zákányi György
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Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetségének díjazottjai
A Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége a FŐTÁV Zrt. 
alapításának 55. évfordulóját is ünneplő XV. Távhőszolgáltatási 
Konfencia és Szakmai Kiállítás alkalmával, 2015. május 21-én 
adta át szakmai díjait.

A Szövetség 2014-ben alapított Távhőszolgáltatásért Nívódíját a 
távhőszolgáltatáshoz, távhőtermeléshez kapcsolódó gazdasági tár-
saságok kiemelkedő teljesítményének elismeréseként adja. A Nívó-
díj olyan, a távhőszektorhoz kapcsolódó termék vagy szolgáltatás 
számára adható, amely korszerűségének, kiváló műszaki megoldá-
sának, gazdaságosságának, a környezetet kímélő és az energia-
hatékonyságot támogató jellegének, valamint kiemelkedő minősé-
gének és hosszan tartó megbízható működésének köszönhetően 
kiérdemelte a távhőszolgáltató vállalatok általános elismerését.

A Távhőszolgáltatásért Nívódíjat a REÁL-ENERGO Mérnökiroda 
és Szolgáltató Kft. és a a SZOVATERM Mérnöki Szolgáltató Kft. kapta.

A REÁL-ENERGO Kft. közel két évtizede jelentős szerepet tölt 
be Magyarország energetikai szakértői piacán. Egyre szélesített te-
vékenységi körük és kiemelkedő minőségű munkáik lehetővé tették 
piaci részesedésük jelentős növelését, aminek egyik ékes bizonyí-
téka, hogy a cég 2003 óta folyamatosan ISO 9001 minőség-tanúsít-
vánnyal rendelkezik.

A társaság munkatársai nem csak a gyakorlat, hanem az el-
mélet terén is aktívak. Konferencia előadásokkal, publikációkkal, 
könyvfejezetekkel képviseltetik magukat a szakmai életben.

A díjazott széles szakmai rálátással nyújt átfogó megoldásokat 
a különböző energetikai, gazdasági problémákra. Szolgáltatásaik-
kal hatékonyan és gazdaságosan valósítják meg projektek teljes 
skáláját.

Az 1991-ben alapított, családi tulajdonban lévő SZOVATERM 
Kft. a hazai fűtés-távfűtéstechnika, valamint az ipari hőenergetika 
számára az általuk fejlesztett 
hőközpontoknak köszönhe-
tően megteremtették a hazai 
előregyártott kompakt hőközpont-
technika tervezésének, gyártásá-
nak és üzembe helyezésének az 
alapjait, felváltva az épületenkénti 
hagyományos csőszerelési gyakor-
latot. A különféle gyártmány típusok 
energetikai és alkalmazástechnikai 
szempontból számtalan előnyös 
tulajdonsággal rendelkeznek. A 
hőközponti blokkjaik alkalmasak 
bármilyen távhőellátásra kapcsolt 
létesítmény, épület fűtővíz és hasz-
nálati melegvíz előállításának sza-
bályozására és mérésére.

A különféle igényeknek megfe-
lelően tetszőleges kiépítés valósít-
ható meg a felhasználó számára a 
legmegfelelőbb hőteljesítményben 
és műszaki kialakításban.

A „Magyar Távhőszolgáltatásért” ezüst emlékérmet a Szövetség 
elnöksége a „magyar távhő szakmakultúra nagyobb elismertsége, 
a szakma kiemelkedő munkatársainak megbecsülése érdekében” 
alapította. Ezt az elismerést évről-évre azok a MaTáSzSz tagvál-
lalatokban, illetve intézményekben tevékenykedő szakemberek 
kaphatják, akik többek között „eredményes és hatékony operatív 
szakmai tevékenységet” folytattak és szakmai munkájuk „elősegíti a 
MaTáSzSz társadalmi elismertségének, a szövetségi munka ered-
ményességének növelését.”
A díjat idén Gurka Szilárd a Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. ener-
gia- és üzemvitel irányítási  igazgatóságának vezetője és Kakas 
Ernő a PÉTÁV üzletfejlesztési osztályvezetője kapta. 

Gurka Szilárd 1996 óta dolgozik energetikusként a FŐTÁV 
Zrt-nél, kezdetben műszaki munkatársként, 2007-től csoportveze-
tőként, majd 2008-tól osztályvezetőként, 2015 közepétől pedig az 
energia- és üzemvitel irányítási igazgatóság vezetőjeként. Részt 
vett a termovíziós mérések FŐTÁV Zrt-nél történő meghonosítá-
sában. Jelentős szerepe volt a hőfogyasztásmérés és -leolvasás 
rendszerének kidolgozásában és üzemeltetésében, majd 2005-től 
a hőfogyasztásmérők távleolvasásba kötésében. Folyamatosan 
keresi az energia-felhasználás illetve az energiaköltségek csökken-
tésének akár egyszerű szervezési intézkedések, akár fejlesztések 
árán elérhető lehetőségeit, amelyek között komoly erőfeszítéseket 
tesz a Hulladékhasznosító Mű távhőtermelésben játszott szerepé-
nek növelése érdekében.

A méréses elszámoláson belül hozzá tartozik az úgynevezett 
„okos mérési” rendszerek vizsgálata és a távhőszolgáltatásban való 
terjesztése, amelyek nagymértékben segíthetik a Távhőszolgáltatók 
számlázási valamint a Felhasználók energiagazdálkodási tevé-
kenységét. 

Munkabírásának, segítőkészségének, szorgalmának, őszinte-
ségének és széleskörű, magas szintű szakmai tudásának köszön-

A fényképen a díjazottak. Balról jobbra: Hernyák Imre, Bede László, Gurka Szilárd, Kakas Ernő, 
Lakatos Tibor, H. Szováti Miklós
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Állami kitüntetés lapunk főszerkesztőjének

hetően a VEP Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat 2013-ban 
az „Év Energetikusa” címmel ismerte el.

Kakas Ernő 1972 óta dolgozik a PÉTÁV Kft., illetve jogelődjé-
nél. A rábízott feladatokat beosztott munkatársként, majd vezető-
ként megbízhatóan elvégezte. 1990-ben aktívan részt vett a köz-
műalagút és folyosó központi felügyeleti rendszer kiépítésében, 
nevéhez kötődik a pécsi hőközpontokban alkalmazott távfelügyeleti 
rendszer szabályozási algoritmusainak kialakítása. Irányítása alatt 
valósult meg Pécs legmagasabb lakott épületének, a 17 emeletes 
toronyház teljes belső fűtési rendszerének a korszerűsítése, laká-
sonkénti hőmennyiségmérés kialakításával. Jelentős munkái közé 
sorolható még az 1.340 méter hosszú Zsolnay vezeték létesítése, 
amelynek kiépítésére az Európa Kulturális Fővárosa Program ke-
retében került sor. A fejlesztés mintegy 5 MW hőteljesítményű új 
fogyasztói kör távhőhálózathoz történő csatlakoztatására biztosított 
lehetőséget. 

Munkahelyi tevékenysége mellet mindig talál időt a társadalmi 
tevékenységre is. 2004-től az ETE pécsi csoportjának alelnöki funk-
cióját is ellátja. 

A Szövetség Knuth Károly Szakmai Díjjal azokat a kiemelkedő 
szakembereket ismeri el, akik munkásságukkal hozzájárulnak a 
magyar távhő szakmakultúra elismertségének növeléséhez.

Az idei díjazott Bede László a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. gaz-
dasági igazgatója és Hernyák Imre, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. 
értékesítési igazgatója volt. 

Bede László 1990-ben főkönyvelőként helyezkedett el az ak-
kor még Debreceni Hőszolgáltató Vállalatnál. Műszaki és közgaz-
dasági diploma birtokában gyorsan beilleszkedett a 90-es évek ele-
jén gyorsan változó távhőszektorba. Ebben az időszakban kellett 
szembesülnie a fogyasztói árkiegészítés leépítésével járó központi 
árbefagyasztással. A rohamosan növekvő kintlévőségek mérsék-

lésének érdekében tett intézkedései mellett személyesen járt ki a 
nagyobb fogyasztók hátralékát beszedni.

A konszolidálódó és piaci alapúvá váló távhőszolgáltatásból is 
jelentősen kivette a részét. Az általa összeállított helyi rendelet kép-
let-együttese közel 15 évet élt meg, a belső költségfigyelő rendszer 
pedig ma is működik. Nevezett 1998-tól a MaTáSzSz Közgazdasági 
Bizottságának vezetője.

Munkásságának jelentős részét adja oktatói-vizsgáztatói tevé-
kenysége. Mindig fontosnak tartotta a magas szintű szakmai után-
pótlás biztosítását. Kezdetben szakközépiskolai tanárként, majd hat 
éven keresztül egyetemi oktatóként adta át tapasztalatát és tudását, 
aztán 2003-tól a felnőttoktatásban folytatta ezirányú tevékenységét. 

Hernyák Imre 1976 óta dolgozik a Debreceni Távhőszolgáltató 
Zrt-nél, illetve elődjénél Munkája kezdetén tervezőként került 
kapcsolatba a távhő szakmával, amikor is a nagy lakótelep épí-
tések eredményeként a távhőszolgáltatás rohamosan fejlődött. 
Főenergetikusként megtapasztalta az akkori idők gazdasági szabá-
lyozó rendszerét, a korrigált fajlagos hőfelhasználás normatívája és 
az állami árkiegészítés viszonyrendszerét.

A rendszerváltozás után a részvénytársasággá alakult vállalat 
első igazgatósági elnökeként részt vett a piacgazdasági igényekhez 
igazodó távhőszolgáltatási modell megvalósításában. 

Már korán felismerte a felhasználói igényeknek való meg-
felelés szükségességét és irányításával jött létre 1994-ben a 
távhőszakmában először az önálló értékesítési igazgatóság, mely-
nek a mai napig ő a vezetője.

A szláv nyelvek ismerőjeként számos alkalommal képviselte 
előadóként a szakmát a keleti régióban (Kijev, Lublin, Lódz stb.) 
megtartott konferenciákon. Több publikációja is megjelent hazai és 
lengyel kiadványokban.

A díjazottaknak gratulálunk, további munkájukhoz sok sikert kí-
vánunk.

A március 15-i nemzeti ünnep alkalmából több évtizedes,  az  energetikai  oktatás  és  kutatás  terén  végzett kiemel-
kedő munkájáért a Magyar Érdemrend Lovagkereszt  kitüntetést  kapta lapunk főszerkesztője Dr.  Gróf  Gyula  a 
BME Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék vezetője.

A felterjesztés szerint „szakmai irányításával és koordinációjával valósult meg a BME 
kutatóegyetemi programja, valamint hosszú távú energetikai kutatási stratégiája.  
A Fenntartható energetika kiemelt kutatási területen elért, elismerésre méltó tudomá-
nyos kutatási eredmények, a kutatási-fejlesztési-innovációs folyamatok megélénkü-
lése, a műegyetemi kutatóhelyek publikációs és innovációs tevékenységének meny-
nyiségi és minőségi javulása nagymértékben köszönhetők Gróf Gyula fáradhatatlan 
kutatásszervezői tevékenységének.” „A nemzetközi trendekkel egyező, de a hazai 
körülményekhez igazított megoldásokra van szükség a megújuló energiaforrások 
fokozottabb felhasználására és az energiahatékonyság növelésére” – hangsúlyozta 
egy korábbi interjújában a díjazott, akit a BME és az MTA is felterjesztett a rangos 
állami kitüntetésre, amelyet a miniszterelnök javaslatára Lázár János, a Miniszterel-
nökség államtitkára adott át. 

A kitüntetéshez gratulálunk, további munkájához sok sikert, jó egészséget kívánunk. 

Az ETE vezetősége és az Energiagazdálkodás Szerkesztő Bizottságának tagjai
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Az Energetikai Szakkollégium Schenek István emlékfélévének 
kiemelt rendezvényére 2015. április 23-án került sor. Az előadás-
est során, melyet idén második alkalommal rendeztünk meg, tag-
jaink bemutatták munkájuk gyümölcsét, mely két előadásblokk 
és egy poszterszekció keretében valósult meg. Az est folyamán 
a látogatóknak lehetőségük nyílt a tudományos munkákkal 
kapcsolatos kérdések megvitatására, valamint informá-
lisabb környezetben megismerni tehetséges energeti-
kus hallgatóinkat.

Az est kezdeteként Pintácsi Dániel, a Szakkollégium 
volt elnöke és a rendezvény szervezője pár szóban kö-
szöntötte a hallgatóságot. Ezután bemutatta az est leve-
zető elnökét, aki Németh Bálint volt, a Szakkollégium Felü-
gyelő Bizottságának elnöke. A levezető elnök nyitóbeszédében 
megköszönte a felkérést és üdvözölte a hallgatóságot. A megnyitó 
után következett a rendezvény első előadás szekciója.

Az első előadó Kékes Mátyás, energetikai mérnök BSc hallgató 
volt, aki „Magyarország energiaellátás-biztonságának számszerűsí-
tése a supply/demand index segítségével” címmel tartott előadást. 
Előadásából a hallgatóság megtudhatta, hogy az S/D mutató számí-
tásba veszi az energiarendszer három fő ágát: a végenergia-felhasz-
nálást, az energia átalakítását és szállítását, illetve a primerenergia-
ellátást. Kutatási eredményeit összehasonlította az Európai Bizottság 
szakértői csoportja által legutóbb készített tanulmánnyal is.

Az első előadás szekció második előadója Klein András, energe-
tikai mérnök MSc hallgató volt. „Erőművek a villamosenergia-átviteli 
hálózat közötti rendszerszintű szolgáltatások vizsgálata” elnevezésű 
előadásában bemutatta munkáját, amelyben célzottan a rendszer-
szintű szolgáltatásokra alapozva vizsgálta, hogy versenyképes le-
het-e egy újonnan létesülő hőerőmű a villamosenergia-piacon.

A harmadik előadó Kurucz Boglárka, gépészmérnök MSc hall-
gató volt. „Gázturbina égő szimulációja CFD segítségével” című elő-
adásában ismertette egy Capstone C30-as gázturbina kompresszor 
és turbina részét összekötő égőtér lángot magába foglaló részének 
vizsgálatát. A szimuláció célja egy stabil modell létrehozása volt, mely 
a kompresszor üzem függvényében változó nyomásviszonya mellett 
is stabil lángot eredményez.

Az első előadás-szekció utolsó előadója Erdős Boglárka, ener-
getikai mérnök BSc hallgató volt, aki „Tokamakokban keletkező elfutó 
elektronok vizsgálata” címmel tartott előadást. Beszámolójában a fú-
ziós energiatermelésről beszélt. A kísérleti fázisban járó tudomány-
területről a hallgatóság megtudhatta, hogy a megoldandó problémák 
közé tartozik a plazmában üzemzavari körülmények között létrejövő 
diszrupció, melynek során a plazma összetartása leromlik. Az ennek 
hatására keletkező elfutó elektronok súlyos károkat tehetnek a be-
rendezés belső falában. Az előadó bemutatta vizsgálatait, amelyek 
a diszrupció miatt lehűlő plazma véghőmérsékletének, illetve a hűlés 
karakterisztikus idejének függvényében történő elfutó elektron kelet-
kezésre fókuszált.

Az első négy előadás után következett a poszter-szekció. E szek-
ció keretén belül, némi édesség elfogyasztása mellett a hallgatóság 
személyesen érdeklődhetett az előadóknál.

Baldauf Ákos, villamosmérnök MSc hallgató a „Fogyasztói befo-
lyásolás lehetőségei napelemes okos házakban” című munkájában 
az okosház rendszerben alkalmazott, fogyasztói vezérlő algoritmus-
sal foglalkozott. Célja a fogyasztó költségeinek csökkentése, a meg-

felelő feszültségminőség tartásának elősegítése, illetve a teljesít-
ményveszteség minimalizálása volt.

Kalló Péter, épületgépész mérnök MSc hallgató 
„Hőforrás újrahasznosított anyagokból” címmel mu-
tatta be az Energetikai Szakkollégium „sörkollektor” 
elnevezésű hőforrás megépítését. Előadásában be-
mutatta a berendezés működési elvét, a tervezés 
metódusát, valamint a kivitelezés és a mérési körül-

ményeket.
Kelemen Zsolt, villamosmérnök BSc hallgató 

„Részletörés mérés és automatikus elkülönítés” címmel 
tartott előadást. Előadásában kitért arra, hogy üzem közben az ipari 
villamos készülékek szigeteléseit többféle behatás is éri, mint pl. ter-
mikus, villamos vagy mechanikai. A részletörések apró kisülések, me-
lyek az anyagban, vagy annak felületén tovább roncsolják az anya-
got, ami végül a szigetelés meghibásodásához vezethet, ezért fontos 
a részletöréseket felismerni, mérni, fajtáit megkülönböztetni.

Papp Máté Gábor, energetikai mérnök MSc hallgató „Energiatá-
rolós technológiák gazdasági elemzése a magyar villamosenergia-
rendszerben” című munkáját prezentálta. Bemutatta, hogy milyen vál-
tozások történnek az európai villamosenergia-piacon. A változások új 
kihívásaira megoldást jelenthet az energiatárolás. Jelen kutatásában 
különféle tározós technológiák összehasonlítására szándékozott egy 
módszert kidolgozni, mely segíthet elemezni a lehetőségeket, és se-
gíthet eldönteni, mely megoldás a legmegfelelőbb.

Péter Norbert, energetikai mérnök MSc hallgató „Erőművi be-
rendezések megbízhatóság alapú gazdasági vizsgálata” munkájában 
bemutatta, hogy az egyes erőművi berendezések vizsgálatakor érde-
mes optimumot keresni a beruházási költség, valamint az egység meg-
bízhatósága között. Munkájában különböző megbízhatóságelemző 
módszereket tekint át, illetve egy, a gyakorlatban elterjedt módszert 
alapul véve, kiegészítésként megbízhatósági elemzésen alapuló té-
nyezőkkel igyekszik a megbízhatóság gazdasági hatását is kimutat-
hatóvá tenni.

Pintácsi Dániel, energetikai mérnök MSc hallgató „RDF/SRF 
hasznosítás lehetősége Magyarországon” című munkáját prezen-
tálta. Kutatása keretében a magyarországi hulladékgazdálkodáshoz 
kapcsolódó energetikai lehetőségeket vizsgálta külön kitérve a ha-
zánkban keletkező összes hulladékmennyiségben rejlő tüzelőanyag 
potenciálra és a hulladékból előállított másodlagos tüzelőanyagok 
(RDF – refuse-derived fuel / SRF – solid recovered fuel) piacára. 
Emellett a jelenlegi, és a várhatóan a közeljövőben megjelenő fel-
használói kapacitásokat is bemutatta.

A poszter-szekció után kezdetét vette a rendezvény második 
előadás-szekciója. Pácsonyi Imre, villamosmérnök BSc hallgató „Di-
namikus távvezeték terhelhetőséghez szükséges szenzorok vizsgá-
lata” címmel tartott előadást, mely során ismertette, hogy a villamos-
energia-rendszer távvezetékein biztonságosan átvihető maximális 
teljesítményt minden időpillanatban számos tényező határozza meg. 

Tehetséges hallgatók az energetikában 2015 – 
az Energetikai Szakkollégium kiemelt rendezvénye
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Előadásában kifejtette, hogy a Dynamic Line Rating (DLR, Dinami-
kus távvezeték terhelhetőség) megvalósítása során egyaránt kell az 
időjárási paramétereket és a sodrony aktuális jellemzőit kellő pontos-
sággal monitorozni. Munkájában vizsgálja a piacon jelenleg elérhető 
eszközök különböző paramétereit, működési elvét, kommunikációját 
valamint rendszerbe illeszthetőségét.

Pintér László, villamosmérnök BSc hallgató „Villamos autók há-
lózatra vett hatásainak modellezése” címmel adott elő. Vizsgálatában 
gyakorlati oldalról közelítette meg a problémát: egy nagyváros – Bu-
dapest – kisfeszültségű elosztóhálózatának különböző részeit válasz-
totta ki. Ha az autók húsz százaléka elektromos hajtású lenne a közel 
kétmillió lakosú városban, akkor minden ötödik háztartásban szükség 
lenne valamilyen töltőberendezésre. DIgSILENT Power Factory szoft-
ver segítségével megépítve a fent említett hálózatrészek különböző 
pontjaira töltőoszlopokat helyezett, és a terheléseloszlást vizsgálta 
„load-flow” futtatásokkal. A szimulációt nagyszámú hálózaton elvé-
gezve a kapott eredmények statisztikai elemzésével az esetleges 
problémák felmérhetők, vagyis hogy várhatóan milyen hatással lesz 
az elektromos autók elterjedése a villamos hálózatra.

Hátsági Bence, BSc diplomás villamosmérnök, az est utolsó 
előadója „Távvezeték villamos paramétereinek mérés alapján tör-
ténő meghatározása” címmel tartott előadást. Előadásában azokról 
a módszerekről beszélt, melyek a távvezeték két végén mért fizikai 
mennyiségekből (pl. áramok vagy teljesítmények) becslés alapján 
számítják ki a paraméterek értékeit. Munkájában részletesebben ele-
mez és értékel kétféle eljárást. Bemeneti adatokként ugyanazokat a 
valós adatokat használta mindkét eljárás alkalmazása során. Ezenkí-
vül ismertette, hogy a becslés kezdeti értékének megválasztása mi-
lyen hatást gyakorol az eredményekre.

A második előadás-szekció végén Németh Bálint levezető elnök 
megköszönte a hallgatóságnak a részvételt. Ezután Pintácsi Dániel 
szervező végszava következetett, mely során köszönetet mondott az 
előadóknak és a levezető elnöknek is megköszönte a segítséget.

Ekés Dániel
Pintácsi Dániel

 az Energetikai Szakkollégium tagjai

Hivatásának érzi az oktatást. Életének nagy részét a Műegyetem töltöt-
te. 1963-ban egyetemi hallgatóként kezdte, majd közel 50 éve oktató-
ként különböző beosztásokban áll az egyetem szolgálatában. Műegye-
temi tevékenysége mellett az elmúlt években az EDUTUS Főiskolán 
vállalt tanári állást. 

Példamutató az új ismeretek szerzésében, a fiataloknak tapaszta-
latai átadásában. Az egyetemi hallgatók kedvelik előadásának módját, 
őszinteségét, közvetlenségét. 

Kutatási tevékenysége az energetika szakterületet átöleli az ener-
gia termelésétől a felhasználásig. Ő ezt a következőképpen határozta 
meg: a hő- és villamosenergia-termelés műszaki, 
gazdasági és környezetvédelmi kérdései; atom-
erőművek, megújuló energiaforrások alkalmazása; 
az energetika környezetvédelmi kérdései, a leve-
gőszennyezők kibocsátása, terjedése és hatásai; 
távhőellátó rendszerek, kapcsolt energiatermelés; 
távhőellátó rendszerek és hőszolgáltató erőművek 
tervezése, üzemviteli tulajdonságaik vizsgálata; 
hő- és villamosenergia termelő rendszerek gazda-
sági értékelése; az energiatermeléshez kapcso-
lódó kibocsátások kísérleti és elméleti vizsgálata; 

légszennyező anyagok kis- és nagytávolságú terjedésének kérdései, 
a transzmissziós folyamatok matematikai modellezése, a levegőszeny-
nyezés értékelése; a fosszilis és nukleáris hő- és villamosenergia ter-
melés összehasonlító kockázatelemzése.

Egyetemi oktatói tevékenysége mellett részt vesz a társadalmi 
szervezetek tevékenységében. 1973 óta tagja az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesületnek, alapító tagja a Magyar Nukleáris Társaság-
nak, tagja volt az Energiagazdálkodás Szerkesztő Bizottságának, jelen-
leg is tagja a Magyar Energetika Szerkesztő Bizottságának. A Magyar 
Tudományos Akadémia köztestületi tagjai rendszeresen megválasztják 

az Energetikai Bizottság tagjának. Több cikluson ke-
resztül titkára volt a Bizottságnak, jelenlegi a „Villa-
mosenergia-ellátás” Albizottságát vezeti.

Rendszeres előadója, szekció vezetője szak-
mai konferenciáknak. Az utóbbi években részvé-
telével is támogatja az Erdélyi Magyar Műszaki 
Tudományos Társaság által szervezett Energetika 
- Elektrotechnika Konferenciákat.

Tanár úr, születésnapod alkalmából gratulá-
lunk. További tevékenységedhez jó erőt, egészsé-
get kívánunk.

Dr. Gács Iván 70 éves

Dr. Bán Tamás Paks II. Zrt. új vezérigazgatója
Nagy Sándort Dr. Bán Tamás váltja az új atomerőművi blokkok létesítéséért felelős társaság 
élén. A korábbi vezérigazgató – elfogadva az Atomerőmű-üzemeltetők Világszövetsége, a 
WANO felkérését – 2015. április 7-től a szervezet londoni központját vezeti.

Dr. Bán Tamás korábban dolgozott az Alkotmánybíróság elnökének titkáraként, a Pesti 
Központi Kerületi Bíróságon bíróként, az állami bankfelügyeletnél, a Közlekedési, Hírközlési és 
Vízügyi Minisztériumban államtitkárként, az MVM Magyar Villamos Műveknél, a Paksi Atom-
erőműnél és a Kész Holding igazgatótanácsának is tagja volt, valamint vezette a Budapesti 
Városüzemeltetési Központot is.

Vezérigazgató úr kinevezéséhez gratulálunk, felelősségteljes munkájához sok sikert kívá-
nunk.
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IX.17.   Wiegand Győző, az ETE elnökhelyettese 
 Néhány gondolat a fiatalokat foglalkoztató energetikai 

kérdésekről
 Házigazda: Szabó Benjamin

IX.24.   Dr. Steier József, a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara 
Energiaipari Szakmai Osztályának elnöke, 

 az ETE Esztergomi Csoportjának volt elnöke
 A megújuló energiatermelés jövője és a fenntarthatóság 

Házigazda: Bárdy László

X.1.   Kimpián Aladár ny. főmérnök, a Triod Art Bt. ügyvezetője
 Nagy egyenfeszültségű átvitel Európában – Németor-

szág északi tengerpart közeli (offshore) szélparkjai
 Házigazda: Szabó Benjamin

X.8.   Dr. Stróbl Alajos, az ETE elnökhelyettese 
 A hazai villamosenergia-ellátás jövője és 
 a várható nemzetközi megoldások
 Házigazda: Elek János

X.15.  Hunyadi Sándor, energiagazdálkodási és természetvédel-
mi mérnök, a Hunyadi Kft. ügyvezető igazgatója 

 A megújuló energia természetvédelmi megítélése
 Házigazda: Horváth János

X.29.  Dr. Illés Erzsébet csillagász 
 Üstökösök, kisbolygók, meteorok
 Házigazda: Süle János

XI.5.  Dr. Mőcsényi Mihály, a Corvinus Egyetem Emeritus tanára
 A széndioxid globális szerepe az energiagazdálkodásban
 Házigazda: Bárdy László

XI.12.  Dr. Antal Ildikó, az Elektrotechnikai Múzeum vezetője 
A 40 éves múzeum kiemelkedő értékei

 Házigazda: Szabó Benjamin

XI.19. Forgács János nyugdíjas villamosmérnök  
            Egy túlélő emlékezése a holokauszt időszakában 

elszenvedettekre
            Házigazda: Szabó Benjamin

XI.26.  Darai Lajos, projektmérnök, Budapesti Közlekedési Zrt. 
 Automatizált metrók ismérvei
 Házigazda: Bárdy László

XII.3.   Komlós Ferenc ny. minisztériumi vezető főtanácsos
            A nemzeti hőszivattyúipar megteremtése a jövő egyik 

lehetősége (2. rész.)
 Házigazda: Bárdy László

XII.10.  Hárfás Zsolt, az Atomenergia Info szakértője, 
 az Elektrotechnika folyóirat energetika és atomenergia 

témafelelőse 
 Az új paksi blokk a versenyképesség szolgálatában 

Házigazda: Bárdy László

XII.17.  Majsa Klára, az Országos Reumatológiai és Fizioterápiás 
Intézet (ORFI) dietetikusa 

 Az egészséges táplálkozás lényege
 Házigazda: Szabó Benjamin 

KLUBNAP

Az ülések helye és ideje:  
Magyar Elektrotechnikai Múzeum, 
Zipernovszky terem II. emelet
Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra

                                                               
Szabó Benjamin s.k.

a Szenior Energetikusok 
Klub elnöke

Kedves Tagtársunk!

Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2015. II. 
félévi programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük a Magyar 
Elektrotechnikai Múzeum 40 éves eredményes működésével.

A klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadásainkon, függetlenül attól, hogy tagja-e valamely  
szakmai egyesületnek vagy sem.

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 Nonprofit 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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