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KLENEN '16, 2016. március 9-10.
Tisztelt Olvasó!
1999. június 2-3-4-én Egerben „Energiahatékonyság, Energiapiac és környezetvédelem az ezredfordulón” címmel nemzetközi konfe-
renciaként rendeztük meg a KLENEN jogelődjét. A konferencia színhelyéül tudatosan választottuk a festői környezetben fekvő várost, 
hogy a külföldi vendégekkel megismertessük.

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

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

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

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

A konferenciákon nagy számban vettek rész előadó, érdeklődő és szép emlékekkel hazatérő külföldi vendégek. A szervező bizott-
ság azonban − elsősorban gazdasági okokból − úgy döntött, hogy ideiglenesen megszünteti nemzetközi jellegét és a Virtuális Erőmű 
program Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatához kapcsolódva 2012-től áttértünk az évenkénti szervezésre. A tapasztalatcsere 
fontosságát hangsúlyozva ettől kezdve használjuk a konferencia kiegészített mottóját, „Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk 
együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért”, a KLENEN rövidítését és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy „A hatékony energiagaz-
dálkodás mindnyájunk érdeke és kötelessége”. 

A konferenciákon az éppen aktuális témákat önálló, kiemelt szekcióban, vagy pódiumvita keretében vitatjuk meg. Ilyen volt pl. 
tizenegy évvel ezelőtt a SOLANOVA projekt részleteinek bemutatása. Az EU támogatással megvalósult projekt keretében negyedére 
csökkentettük egy 42 lakásos panellakás energiafelhasználását. A tapasztalatok ma is mintaként szolgálhatnak az épületek felújítá-
sában. 

Önálló blokkban, összefoglaló plenáris előadás keretében mutatjuk be az Energiahatékonysági Kiválósági díjazottjait és ismertet-
jük a díjazott projekteket.

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

A konferenciát idén az ETE újonnan alapított Energiagazdálkodási Szakosztálya rendezvényének tekintjük, s az energiahaté-
konysági törvény megvalósításában és az energetikai auditok készítése során szerzett tapasztalatok cseréjére fordítjuk. Az energia-
veszteség-feltárás által javasolt energiahatékonysági projektek bemutatatása mellett a szokásosnál nagyobb hangsúlyt kap maga az 
auditálás, különös tekintettel arra, hogy az év végéig az összes hazai nagyvállalatnak energetikai auditot kell készíttetni.

Az elmúlt évek során azt tapasztaltuk, hogy a konferencián előadó egyetemistáknak a jelenlevő cégek állást ajánlottak. Ebből kiin-
dulva szervezünk önálló szekciót a fiatal energetikusok bemutatkozására. 

Az Energiagazdálkodás szakfolyóirat médiapartnerként támogatja a konferencia szervezését. Azokat az előadásokat, amelyeket 
előadóik cikk formában is elkészítenek, közzé tesszük a jelenlegi, vagy következő lapszámainkban.

A konferenciára hívjuk és várjuk azokat a szakembereket, akik szívesen megosztják tapasztalataikat az érdeklődőkkel, vagy érdek-
lődnek mások tapasztalatai iránt. 

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

2017. március 7-8.  KLENEN ’17

és kövesse a konferenciához tartozó eseményeket a www.klenen.eu honlapon.
A tapasztalatok azt mutatják, hogy a konferencia előadásai, a tapasztalatcserék, valamint az energiagazdálkodás hatékonyságá-

nak növelését eredményező módszerek és technikák bemutatása hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez és segítik min-
dennapi munkájuk végzésében.

KLENEN Szervező Bizottság
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K L E N E N

A klímaváltozás elleni politikák hatása az energetikára1

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

A cikkben áttekintjük a klímaváltozás elleni politikákat, a Pá-
rizsi Megállapodást, az EU klímavédelmi politikáit, és a német 
politikai dokumentumot, az Energiewendét. Értékeljük az egyes 
klímaváltozás elleni politikákat és bemutatjuk az EU klímavédel-
mi célkitűzéseit. A cikk második részében elemezzük a párizsi 
Megállapodás és az Energiewende befolyását az energia-, illetve 
áram-mixre, illetve összevetjük az USA és német energia és CO2 
prognózisokat és célkitűzéseket.1

*
A cikkben áttekintjük a klímaváltozás elleni politikákat, a Pá-
rizsi Megállapodást, az EU klímavédelmi politikáit, és a német 
politikai dokumentumot, az Energiewendét. Értékeljük az egyes 
klímaváltozás elleni politikákat és bemutatjuk az EU klímavédel-
mi célkitűzéseit. A cikk második részében elemezzük a párizsi 
Megállapodás és az Energiewende befolyását az energia-, illetve 
áram-mixre, illetve összevetjük az USA és német energia és CO2 
prognózisokat és célkitűzéseket.

* * * 

A Párizsi Megállapodás
A klímaváltozás elleni évtizedes harc a 2015. év végi klíma csúccsal 
újabb állomásához érkezett. A Párizsi csúcs, a COP21 eredményei, 
célkitűzései röviden az alábbiak:

A Párizsi Megállapodás hidat képvisel a jelenlegi politikák és a 21. 
századvégi klíma-semleges, a globális hőmérsékletet nem növelő illet-
ve csökkentő politika között.

A Megállapodás fő célja a globális melegedés 2 °C – illetve, ha 
lehetséges, 1,5 °C – alatt tartása. Ehhez mielőbb el kell érni a glo-
bális emissziók növekedésének megállítását, majd csökkenését, a 
legkorszerűbb technológiák igénybe vételével. Tekintetbe kell venni, 
hogy a fejlődő országok ezt a célt lassabban tudják elérni. Az eddig 
kidolgozott Nemzeti Klíma-Akció Tervekben kidolgozott megoldások 
nem elegendőek a 2 fok alatti melegedés megállításához. Ezért a kor-
mányok megállapodtak abban, hogy 5 évenként összejönnek egymás 
tájékoztatására, az ambiciózusabb új célok megfogalmazására, az új 
tudományos és gyakorlati eredmények cseréjére. Ezzel párhuzamo-
san a nemzeteknek fel kell készülniük a globális felmelegedéshez való 
alkalmazkodásra is. 

A Kioto és a 2009-es Koppenhága Megállapodás kudarca miatt 
az EU mindent megtesz, hogy egy széleskörű koalíció létrehozásával 
a Párizsi Megállapodás sikeres legyen. A Megállapodást 2016. április 
22-én írják alá, és akkor lép hatályba, ha legalább 55 ország – melyek 
felelősek az emissziók legalább 55%-áért – aláírja.

Az elemzők sokféleképpen nyilatkoznak a Megállapodásról. Jelen-
tős eredmény, hogy a 196 résztvevőnek (195 állam és az EU) sikerült 
megállapodni egy olyan dokumentumról, amely nemzetközi klíma-
védelmi egyezményként szolgálhat majd 2020-tól, az akkorra lejáró 
Kiotói Jegyzőkönyv után. Ami viszont a jogi kötelezettség vállalást 
illeti, nem egyértelmű a helyzet. Számos résztvevő, így az USA is, 
tartózkodott attól, hogy konkrét lépéseket vállaljon. A legkeményebb 
kritika azoktól érkezik, akik szerint a célok nem elég konkrétak, és 
ehhez képest az országok vállalásai nem szigorúan kötelezőek és 

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

számon kérhetőek. Mindent egybevetve a Párizsi Megállapodás egy 
vegyes nemzetközi dokumentum, alapvetően önkéntes kötelezettség 
vállalások egészülnek ki számonkérési szabályokkal és ajánlásokkal, 
némileg leegyszerűsítve valahol félúton a szándéknyilatkozat és az 
előszerződés között. Így rövid távon a Megállapodás Magyarországra 
nézve nem tartalmaz konkrét kötelezettséget.

Az EU klímavédelmi politikái
Az EU számos környezetvédelmi célt tűzött ki az elmúlt másfél évtized-
ben. Ezek közül kiemelhetjük az energiahatékonyság és a megújulók 
növelésére továbbá a CO2 emissziók csökkentésére irányuló kötelező 
direktívákat, célkitűzéseket. Jól ismert a 2020-ra előírt 3×20-as cél, 
azaz az üvegház hatású gázok kibocsátásának 20%-os csökkentése, 
az energiahatékonyság és a megújuló energiák részarányának 20%-
os növelése. Jelenlegi ismereteink szerint a 3×20-as célkitűzések 
közül az emissziók csökkentésére és a megújulók részarányára vo-
natkozó célok teljesülni fognak, míg a hatékonyság javítási eredmény 
1-2%-kal elmaradhat a kitűzött 20%-os céltól. Az EU már 2030-ra is 
megfogalmazott új energetikai EU célokat: 2030-ig az ÜHG emisszió-
kat 40%-kal kell csökkenteni, a megújuló energiák részarányát és az 
energiahatékonyságot 27%-kal kell növelni. A fenti céloknál sokkal szi-
gorúbb követelményeket fogalmazott meg a német energiapolitika az 
ún. Energiewende (= Energia fordulat) keretében.

 Mi az Energiewende? Az Energiewende egy német politikai doku-
mentum, mely a következő évtizedekre meghatározza a német ener-
giapolitikát. Alapvető célja a megújuló energiák gyorsított ütemű beve-
zetése, az energiahatékonyság fokozása továbbá a nukleáris energia 
leállítása. Az Energiewende megvalósításának teljes költsége a 2011-
2050 közötti időszakra 1500 milliárd euró, tőkeköltség nélkül. A német 
kormány az Energiewendét példaként szánja a többi ország részére. 

Az Energiewende célkitűzései 2050-re (bázis év 2008): az 
összfogyasztás 50%-os, az áramfogyasztás 25%-os, az épületener-
getikai és közlekedési fogyasztás 80, illetve 40%-os csökkentése. Az 
ÜHG 80%-kal csökken 1990-hez képest. Az Energiewende pénzügyi 
forrása a német Energiahatékonysági Törvényben (EEG) meghatáro-
zott illeték, melyet a háztartások fizetnek meg az áramárban a megúju-
ló energiák támogatására. Az EEG értéke 2014-ben: 6,24 Cent/kWh, 
azaz kilowattóránként kb. 20 Ft. 

Az Energiewende támogatások hatására gyorsan nőnek a szél-
energiás és napenergiás áramtermelő kapacitások, melyek értéke 
2016 elejére már meghaladja a 40-40 GW-ot. A gyorsan felfejlődő 
megújuló kapacitások napos-szeles időkben nagy mennyiségű, olcsó 
árammal látják el Németországot és szomszédait. De ellátás-biztonsá-
gi szempontból az esti, szélcsendes időszakokban komoly kockázatok 
is jelentkeznek. Ahogy növekednek a szél-nap kapacitások, úgy nőnek 
a költségek – a nap és szélenergiás áramtermelés több tíz milliárd 
eurós támogatást igényel – továbbá egy nagyméretű áramszünet koc-
kázatai is.

Az Energiewende eddigi negatív hatásai: 
● Az atomerőművek leállítása miatt a szénerőművek előretörése, 

az emissziók és a német importfüggőség növekedése;
● A túlfejlesztett szél és napenergiás rendszerek miatt a meglévő 

szén-, illetve földgáz tüzelésű erőművek anyagi ellehetetlenü-
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lése, az új fosszilis erőmű-építések leállása, növekvő rendszer-
szabályozási és ellátás-biztonsági gondok, áramszünetek;

● A háztartási villamos energia árak gyors emelkedése, egyre 
növekvő költségvetési támogatási igény a megújuló energiák 
fejlesztésére.

● Középtávon az Energiewende hatására a szén- és földgáz-tü-
zelésű erőművek az alacsony kihasználás miatt veszteségessé 
válnak, ezért bezárják a még működő erőműveket, újak pedig 
nem épülnek. 

● Ennek hatására beszűkül a rendelkezésre álló szabályozási ka-
pacitás. Emiatt napnyugta után, szélcsendes időben rendsze-
ressé válnak az áramszünetek, komoly gazdasági kárt okozva 
az országnak és kényelmetlenséget a lakosságnak. 

A klímaváltozás elleni politikák értékelése
A párizsi Klímacsúcs legfőbb célkitűzése a globális hőmérséklet emel-
kedésének lelassítása, max. 2 °C, illetve ha lehetséges, 1,5 °C alatt 
tartása. Teljesíthető-e ez a célkitűzés? Elméletileg talán igen. De a 
világ országai folyamatosan változó, egyre turbulensebb gazdasági 
válságok folyamatában vannak: 

● a kínai gazdasági lassulás, 
● az EU tartósan alacsony növekedése, sokrétű belső válsága, 

pl. túlzott eladósodás, elöregedő lakosság, rendkívül lassú dön-
tési képesség, 

● a fejlődő országok növekedésének megtorpanása az elmaradt 
strukturális reformok miatt, 

● az OPEC, Oroszország és több más olajtermelő ország válsá-
ga az alacsony olajárak miatt, 

● a migránsok tömeges beáramlása.
Nagy kérdés, hogy ilyen válságos körülmények között a kormá-

nyok mennyire lesznek képesek/hajlandók arra, hogy egy távoli és 
elvont céllal, a 2100-ig bekövetkező melegedés megállításával foglal-
kozzanak. Még nehezebbé teszi a helyzetet, hogy az elmúlt időszak-
ban a kitűzött 2 vagy 1,5 °C-os hőmérséklet-emelkedési lehetőségből 
1 fokot már kihasználtunk, azaz az előttünk álló több mint 80 évre már 
alig jut lehetőség az emissziók növelésére. A 1,5 °C-os eléréséhez sok 
tízezer milliárd dollár szükséges, továbbá elképesztő mértékű haté-
konyság növelés és technológiai váltás kellene, az energiafogyasztást 
erősen vissza kellene fogni, és a fosszilis energiák hatalmas méretű 
helyettesítését kellene megoldani. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 
a Föld lakossága 2100-ig a prognózisok szerint a jelenlegi 7 milliárd 
főről 8,5 milliárdra fog nő. A mai és a jövőben születő népesség min-
den tagja szeretne jobban élni, szebb lakásban lakni, több elektroni-
kai eszközt használni és jobb autót használni. Vagyis több energiát 
fogyasztani!

Az IEA, melynek erőssége a magas szakmai ismeret és a tárgyila-
gosság, a következőképpen látja a globális energiafogyasztás növeke-
dését: a World Energy Outlook 2015 (Világ energia kitekintés) szerint 
az „Új politikák szcenárió” szerint a 2013-2040 közötti időszakban a fo-
gyasztás 32%-kal nő. A növekedés a nem-OECD országokban valósul 
meg, míg az OECD államokban 3%-os csökkenés várható (1. ábra). 

 Szakmai körök szerint a legvalószínűbb, hogy az „Új politikák” 
forgatókönyv fog megvalósulni, vagyis 2040-ig az energiafogyasztás 
és a CO2 emissziók tovább nőnek (lásd 1. táblázat). 

Nem vállalkozunk arra, hogy a 2040 és 2100 közötti időszak ener-
giafogyasztási szokásait előre jelezzük, de eléggé valószínűnek tűnik, 
hogy a hőmérséklet az új századfordulóig akár 4 fokkal is nőhet, tekin-
tettel arra, hogy a globális melegedés jelenleg a 4 fokos trajektórián 
halad. Ez esetben a kormányok nem csak a CO2 emissziók csökkenté-

sére, hanem az adaptációra is nagy figyelmet – és sok pénzt – fognak 
áldozni.

Az EU klímavédelmi célkitűzései, a 2020-ra szóló 3×20%, illetve a 
2030-ra kitűzött célok (2030-ig az ÜHG emissziókat 40%-kal kell 
csökkenteni, a megújuló energiák részarányát és az energiahaté-
konyságot 27%-kal kell növelni) teljesíthetőnek tűnnek. Ezt elősegíti, 
hogy a bázisév, 1990 idején magas volt az energiafogyasztás, és az 
energiatudatosság jóval kevésbé volt a középpontban, mint ma. Az 
energiahatékonysági potenciál kihasználása lehetőséget teremt a 
gazdaságilag kedvező klímavédelem megteremtésére. Ki kell azon-
ban hangsúlyozni, hogy az EU a világgazdaságnak már csak egy ki-
sebb szereplője. 

Kína, az USA és az EU együtt a kibocsátások 54%-át, a felsorolt 
hat legnagyobb kibocsátó együtt 70%-ot képviselnek. Az EU, a maga 
40%-os kibocsátás csökkentő célkitűzésével (az 1990-es bázisévhez 
képest) jelentős erőfeszítést tesz, de ezzel az EU globális szinten csu-
pán évi 0,1%, azaz egy ezrelékes csökkentést ér el. 

Azonban a globális emissziók évente kb. másfél százalékkal nő-
nek, így az EU nem befolyásolja érdemben a globális emissziókat. 
Vagyis az EU mitigációs erőfeszítései hiábavalók. A sokat emlegetett 
cél, „az EU megmenti a Földet”, csak illúzió, csak kampányszöveg.
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4. ábra. A Világ primer energia fogyasztásának (Mtoe) és a CO2 emisszi-
ók (Gt) alakulása a „Jelenlegi politikák”, az „Új politikák” és a „450-es” 

szcenárió szerint (Forrás: IEA World Energy Outlook 2015)
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1. táblázat. Globális energiafogyasztási és CO2 emisszió prognózis 
2040-ig (Forrás: IEA World Energy Outlook 2015)
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a globális emisszió %-ában 
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A német energiapolitika, az Energiewende rendelkezik a legszigo-
rúbb, a legambiciózusabb célkitűzésekkel. Míg a többi ország 20-30 
év távlatában ígér 10-20%-os CO2 csökkentést, addig Németország 
2050-re 80%-os ÜHG csökkenést ígér, az összenergia fogyasztás 
50%-os csökkentése mellett. Ezek a célok már csak a német energia-, 
illetve áram-mix brutális megváltoztatásával érhetők el. Tekintettel 
arra, hogy Németország mennyire befolyásolja az európai klímapoliti-
kát, az EU-ra is hasonlóan szigorú változások várnak.

Vessük össze a WEO 2015 prognózisait az Energiewende célki-
tűzéseivel. Az Energiewende az összfogyasztás 2008-2050-re 50%-
os csökkenését ígér, míg a WEO 2015 az összfogyasztás 30%-os 
növekedését prognosztizálja 2013-2040-re. Azaz teljesen ellentétes 
a jövőkép! Hasonló a helyzet a CO2 emisszióknál: az Energiewende 
1990-2050-re 80%-os csökkenést, míg a WEO 2015 2000-2040-re 
61%-os növekedéssel számol. Itt is szögesen ellentétes trendirányt 
jelöl ki a német politika, mint a WEO 2015. Úgy látszik, az ENSZ, az 
EU és főképp Németország, mint politikai entitások, az emissziók és 
az energiafelhasználás gyors csökkenéséről beszélnek, amivel talán 
még meg lehet nyerni egy-két választást, de a kitűzött célok megva-
lósíthatatlanok. Ezzel szemben az IEA, a realista szakmai szervezet, 
ellentétes jövőképet mutat fel: az emissziók és az energiafelhasználás 
növekedéséről beszél.

A párizsi Megállapodás és az Energiewende 
befolyása az energia-, illetve áram-mixre
A sajtó az energiafogyasztás gyors változásáról, a megújulók gyors 
növekedéséről beszél. A tények azonban nem ezt mutatják.  Az IEA 
szerint a Világ primer energia fogyasztása meglepően nagy stabili-
tást mutat, 1980-2012 között a fosszilis energiák (olaj, szén, földgáz) 
részaránya nem változott, maradt 82%! 2035-re a fosszilis részarány 
lecsökken 75%-ra, de ehhez 2,5-szeresére kell emelni a megújulók 
támogatását. Tekintettel arra, hogy a megújulók mostani támogatá-
sa 220 milliárd USD/év körül van, ez a megújuló energiák támogatá-
sának 550 milliárd USD/év-re emelését jelenti. Kérdés, lesz-e ennyi 
pénz erre a célra?

A WEO 2015 szerint a világ primerenergia felhasználása 2040-ig 
az új politikával 17%-kal nő, de az energia-mix nem sokat változik, 
még 2040-ben is a fosszilis energiák és az atom fog 78%-kal dominál-
ni. A vízenergia és a biomassza együtt 18%-ot képvisel, míg az egyéb 
megújuló energiák (szél, nap stb.) csak 4%-on állnak.

A jövőkutatók és a „zöld” sajtó egy része már az 1970-es évek 
óta riogatott a kőolaj- és a gáz-készletek kimerülésével. Állításaik 
szerint 2000-re már alig marad szénhidrogén, túl leszünk az „olaj- és 
gázcsúcson”, és a szénhidrogén árak a csillagos égig emelkednek a 
növekvő hiány miatt. Ezért azonnal, bármi áron be kell vezetni a meg-
újuló energiákat. Ez az álláspont csak erősödött a 2007-2009 közötti 
olajár emelkedés idején. De jött a nagy fordulat, a palagáz forradalom. 
2010-re már zuhantak az olajárak. 2016-ra régen nem látott mélység-
ben vannak az olaj és földgáz árak, s mindkét energiahordozóból több 
száz évre elegendő készleteket találtak meg. 

A hatalmas készletek és az olcsó szénhidrogén és szénárak miatt 
a világ számos országa kitart a fosszilis energiák mellett, ezt igazolják 
a statisztikák, és a 2040-ig szóló IEA WEO 2015 prognózisok.

A főbb trendek a palaolaj és a palagáz forradalommal, az olcsó 
és bőséges olajjal és gázzal függenek össze. De szerepet játszik 
az amerikai kormány export-politikája, mely évtizedek után újra en-
gedélyezi az amerikai olaj és gáz exportját. Nagy előrelépés történt 
a cseppfolyósított gáz, az LNG terén is. Az LNG révén a földgáz is 
globális termékké válik, Európa Afrikából, Észak-Amerikából vagy az 

Arab öböl térségéből is importálhat gázt. Lássunk néhány főbb euró-
pai hatást:

● Az amerikai nyomott gázárak miatt Amerikában a szénfo-
gyasztás csökken, és az olcsó amerikai szenet Európába 
exportálják. Európában szenes erőműveket építenek, melyek 
hatására csökken az európai gázfelhasználás (2014-ben 11%-
os csökkenés, de 2015-ben 5-6%-os növekedés);

● A megújuló energiák (szél és nap) európai terjedése a kötelező 
átvétel révén kiszorítja a gáz- és részben a szén-tüzelésű erő-
műveket az áramtermelésből;

● Az európai relatíve magas gázárak miatt a szabályozó felada-
tokat ellátó gáztüzelésű erőművek alig járnak, veszteségesek, 
sokat leállítanak. De az utóbbi hónapokban az európai gázárak 
erős csökkenése kedvezőbb jövőt mutat a gázos erőművek-
nek.

● Európában sok országban nincs kapacitás-díj (rendelkezésre 
állási díj), ez is a gáztüzelésű erőművek leállítását eredménye-
zi.

Ezek a hatások befolyásolják az európai energia mixet, de ez a 
befolyás még tolerálható. 

USA és német energia és CO2 prognózisok 
és célkitűzések
Az USA energia-mixe a következő negyedszázadban alig változik, 
80% feletti részarányt képviselnek a fosszilis energiák, az atom 8%-
on stagnál, a megújuló energiák néhány %-kal nőnek. Hasonlóan sta-
bil képet mutat az áram-mix is, ahol a fosszilis és atomenergia 2040-
ben 82%-ot, a megújuló energia 18%-ot képvisel, (lásd 3. táblázat).

Az USA-ban 2013-2040 között az energiafogyasztás 8,9%-kal, a 
villamosenergia-fogyasztás 24%-kal nő, a Referencia szcenárió sze-
rint. Németország energetikai jövőképe egészen más képet mutat, itt 
az energiafelhasználás és az áramfogyasztás csökken, a megújulók 
részaránya rendkívül gyorsan nő (lásd 4. táblázat).

Németországban 2050-ig megfeleződik az energiafogyasztás, ne-
gyedével csökken a villamosenergia-fogyasztás és a megújulók rész-

3. táblázat. Az USA energia-mixe és áram-mixe, 
referencia szcenárió, % (Forrás: US EIA Energy Outlook)

4. táblázat. A német összenergia-, a villamosenergia-felhasználás 
és a megújulók részarányának alakulása, a CO2 kibocsátás csök-
kenése, % (Forrás: Energiewende)

USA Energia-mix, % Áram-mix, %

1990 2013 2040 2013 2040

Fosszilis 86 83 81 68 66

Atom 7 8 8 19 16

Megújuló 7 9 11 13 18

CO2: 2013-2040 között 3%-kal nő

Németország 2008 2020 2050

Összenergia felhasználás, % 100 80 50

ebből megújuló, % 18 60

Villamosenergia-felhasználás, % 100 90 75

ebből megújuló, % 35 80

CO2: 1990-2050 között 80%-kal csökken
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aránya hatvan, illetve az árammixben 80%-ra nő. Ezeket a célokat 
csak rendkívüli állami erőfeszítéssel lehet elérni, hatalmas mértékben 
kell támogatni a megújuló energiák növekedését, és adóztatni a szén- 
és földgáz-tüzelésű erőműveket (CO2 adó).  Ezzel párhuzamosan a 
németek 2023-ig az atomerő parkjuk leállítását tűzték ki célul. 

Amerika azonban más irányban halad, a 2. ábrán látható áram-
mix prognózis nagyfokú stabilitást mutat, a megújuló energiák még 
2040-ben is csak 18%-ot képviselnek. Pedig az USA-nak sokkal ked-
vezőbbek a megújuló energia adottságai a víz-, a nap- és a szélener-
gia terén.

 

Az USA-ban 2013-tól 2040-ig lassan, kiegyensúlyozottan változik 
az áram-mix. A Világ vezető gazdasági hatalma, az USA és Európa 
legerősebb gazdasága, Németország, teljesen más irányba halad. 
Nagy kérdés, hogy ki jön ki győztesként ebből a versenyből.

Az USA az egy főre jutó GDP-ben, a termelékenységben, a gaz-
dasági növekedésben, a K+F-ben és még számos más mutatóban is 
megelőzi Németországot, és ez az olló folyamatosan nyílik. A nyolc-
vanas évek Nyugat-Németországa az USA GDP-jének egyharmadát 
termelte meg, mára ez az arány az egyesített Németországgal egy 
ötöd. Az Energiewende – úgy látszik – inkább csak fokozza Németor-
szág leszakadását.

Az EU, illetve Németország klímavédelmi célkitűzései eltérítik Eu-
rópát a fejlett világban, az OECD Amerikában és az OECD Ázsiában 
tapasztalható trendektől. Ez utóbbi két OECD régióban a megújuló 
energiák közül a vízenergia és a biomassza a főszereplő, és a szél-, 
nap-, geotermikus és a többi megújuló energia csak kis részaránnyal 
szerepel. Az OECD Amerikában és az OECD Ázsiában a megújuló 
energiák lassan fejlődnek, és a fő célkitűzés a fosszilis energiák, az 
atomenergia és a megújuló energiák hosszú távú együttélése, an-
nak kivárása, amíg a megújulók az energiapiacon versenyképessé 
nem válnak. Az USA-ban az energiapolitika a gazdaság, a nemze-
ti érdekek kiszolgálója. Az EU-ban, és főképp Németországban az 
energia-politika a klímavédelmet és a „zöld lobbit” támogatja, politikai 
érdekekből.

Az EU, illetve még inkább a német klímavédelmi célkitűzéseket 
csak az energiapiac durva torzításával, az olcsóbb, a fogyasztáshoz 
jól igazodó energiatermelő módok (szén-, illetve gáz-tüzelésű erőmű-
vek) és a zsinór-termelésre kiválóan alkalmas atomerőművek mes-

terséges, a piaci logikával ellentétes módszerekkel történő kiszorí-
tásával lehet elérni. Ilyen módszerek a piaci ár felett termelő „zöld 
áram” kötelező átvétele kedvezményes áron. Például amíg a hazai 
piacon a földgáz tüzelésű erőművek 16 Ft/kWh-s áron termelt áramát 
nem veszik át, addig a PV szoláris áramot 35 Ft/kWh-s áron kötelező 
átvenni.

Azaz van egy szegmense az áramtermelőknek, akik messze a 
piaci árak feletti költséggel termelnek, akiknek termelése nem igazo-
dik a pillanatnyi áramigényhez, akik a „merit order” – a jósági sorrend 
- alapján eléggé hátul állnak, ezek a megújuló energiák. De az EU 
ezeket a termelési formákat kiemeli a versenyből, a megújuló ener-
giák által termelt áramot kötelező átvenni, éspedig olyan áron, mely 
hosszútávon biztos nyereséget garantál számukra. A megújuló bázisú 
áram kötelező átvétele miatt a hagyományos, elsősorban a szén- és 
gáztüzelésű erőművek kihasználtsága egyre csökken, és vesztesé-
gessé válnak. Ennek távlatilag nagyon komoly hátrányai vannak, sok 
szabályozásra képes erőművet leállítanak illetve sok betervezett sze-
nes vagy gázos erőmű nem épül meg. Így napnyugta után, szélcsen-
des időben, mikor a nap- és szélenergiás egységek nem működnek, 
nincs elég tartalék. Különösen súlyos a helyzet Németországban, 
ahol az atomerőművek részleges leállítása miatt az alaperőművi funk-
ciót pillanatnyilag szenes erőművek látják el.

Ahogy nő a megújuló energiák részaránya – főképp a szél és nap-
energiás áramtermelés – úgy szűkül a szabályozásra alkalmas sze-
nes illetve földgáztüzelésű erőművek száma. A szabályozó erőművek 
rendelkezésre állását a piac anyagilag nem ismeri el, így vesztesé-
gessé válnak, leállítják őket. Így gyengül a szabályozási kapacitás. 
Ugyancsak tisztázatlan az is, hogy ki fizesse a megújuló energiák 
miatt szükséges átviteli hálózatok megépítésének költségeit. Míg a 
hagyományos erőműveket a nagy fogyasztók – városok, ipartelepek – 
közelébe építik, addig pl. a szélparkokat a szeles helyekre, tengerpar-
tokra, hegygerincekre vagy épp a tengerbe építik. Németországban 
ez azt jelenti, hogy az ország északi részéből 1000-1500 km-re kell 
szállítani a villamosenergiát, hogy elérje a dél-németországi iparvidé-
keket és lakossági fogyasztókat. Pedig a környezetvédők jelszava: „a 
helyben termelt energiát helyben fogyaszd el”.

Ahogy kiszorulnak a piacról az olcsóbb szenes illetve földgáztüze-
lésű erőművek, úgy nő a megújulók részaránya, és nő a támogatási 
igény is. Ez mára Németországban már eléri a 30 milliárd euró/év 
támogatási igényt, és ehhez jönnek a távvezeték építési és a tartalék 
erőművekkel kapcsolatos költségek. Minél nagyobb a megújuló ener-
giás kapacitás (szél és nap), annál nagyobb tartalék-kapacitást kell 
fenntartani, hiszen este vagy éjjel bármikor beállhat egy szélcsend. 
És akkor csak a tartalék erőművek segíthetnek.

A megújulók arányának mesterséges növelésével tulajdonképpen 
megszűnik az áram-piac, emelkednek az áram-árak, gyengül a sza-
bályozás, és egyre inkább megnő egy regionális vagy akár országos 
áram-szünet költsége.

Németországban a megújulók szakmailag nem megalapozott, ha-
nem politikai voluntarizmusra épülő túl gyors fejlesztése megdrágítja 
az áramtermelést, és ugyanakkor rontja az ellátás-biztonságot.

Végezetül álljon itt egy sörözői anekdota: 4 sörfőzde és söröző 
van az utcában, ahol lakom. Három 100 Ft-ért tud egy liter sört legyár-
tani, én csak 200-ért. Plusz az én söröm nem is olyan jó. Nehéz hely-
zet lenne, ha nem lennének erős politikai kapcsolataim. De vannak, 
így el tudtam intézni, hogy az én sörömet kötelező legyen fogyasztani. 
A többi sörözőben csak akkor sörözhetnek az emberek, ha az én sö-
röm már elfogyott. Így aztán én vígan élek, míg a többiek vesztesé-
gesek. Hogy pont ilyen a megújulók helyzete? Az csak véletlen lehet.

2. ábra. Az USA áram-mix, 2000-2040, ezer TWh 
(Forrás: US Energy Department EIA Energy Outlook 2015)
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K L E N E N

Energetikai auditok során gyorsan megtérülő 
energiahatékonysági javaslatok1

Kepka György  
okl. épületgépész mérnök, gyorgy.kepka@getenergy.hu 

Az energetikai audit a nagyvállalatok számára kötelező lett. Je-
len cikkben a jogszabályi környezet rövid összefoglalója után 
azokat a gyakorlati tapasztalatokon és helyszíni bejárásokon 
alapuló, „Low hanging fruits” azaz „Alacsonyan csüngő gyü-
mölcs” javaslatokat szeretnénk röviden ismertetni, amelyekkel 
gyors megtérülésekre lehet számítani, így az auditornak min-
denképpen érdemes megvizsgálni. A gyakorlat azt mutatja, 
hogy az esetek többségében a cikk javaslatai közül többel a 
kézenfekvőség ellenére még nem foglalkoztak.1

*
Energy Audits became compulsory for large companies. In 
this article following the brief view of the regulations there are 
some so called ”Low hanging fruits” suggestion, based on 
the practical experience and site visits, that has quick return, 
therefore the auditor should investigate in any case. Based on 
the practice even if the suggestions are obvious some of these 
hasn’t been investigate yet. 

* * * 

Az Európai Parlament és Tanács 2012/27/EU irányelve az energia-
hatékonyságról (Energy Efficiency Directive, EED) 2012 decembe-
rében lépett hatályba. Az energiahatékonysági célkitűzések teljesí-
téséhez az energiaellátás és energiafelhasználás hatékonyságának 
javítását, illetve az energia fogyasztói költségek csökkentését célzó 
követelményeket fogalmaz meg több szektorban, európai és tagál-
lami szinten. A direktívát viszonylag későn, csak 2015 májusában 
ültették át a magyar jogrendbe, a 2015. évi LVII. energiahatékony-
ságról szóló törvénnyel, (röviden EHAT törvény) a 122/2015 (V.26) 
Kormány rendelettel az EAHT törvény végrehajtásáról (Vhr), illetve 
kapcsolód jogszabályokkal. Az EED alapján az EHAT törvény ha-
zánkra fogalmazza meg a szükséges energiahatékonysági intéz-
kedések körét. Jelen cikk ezek közül a nagyvállatokra kötelezően 
előírt energetikai audit elvégzésével kapcsolatos szakmai javasla-
tok kíván röviden ismertetni.

Az EHAT törvény alapján a nagyvállalatok először 2015. dec-
ember 5-ig, majd azt követően négyévente energetikai auditot 
kötelesek lefolytatni. A december 5-i határidő uniós vállalás, de a 
késői kihirdetés, és a nehézkesen kialakuló regisztráló, ellenőrző 
és felügyelő rendszerek miatt 2016 decemberig nem kerül bírság 
kiszabásra a kötelezettség elmulasztása esetén.

A kötelezetti kör, azaz a nagyvállalatok lehatárolása a kis- és 
középvállalkozásokról,  fejlődésük  támogatásáról  szóló 2004.  évi  
XXXIV.  törvényben foglaltak  szerint  történik  meg. Nagyvállalatnak 
az a vállalkozás minősül, amely 250 főnél több személyt foglalkoz-
tat, vagy amelynek éves forgalma meghaladja az 50 millió eurót  
vagy  mérlegfőösszege  a  43  millió  eurót. 

A kötelező audit nem vonatkozik azokra a vállalatokra, amelyek 
MSZ EN ISO 50001:2012 szabvány szerinti energia irányítási rend-
szert működtetnek.

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

A jogszabály viszonylag kései megjelenése, és főleg hiányos 
kommunikálása miatt a legtöbb érintett valóban kötelezettségnek, 
adónak éli meg a feladatot. 

Az energiatudatos vállalatok azonban gyorsan felismerték, hogy 
a külsős, hozzáértő szakértő által végzett audit során összegyűj-
tésre kerülnek az energiamegtakarítási lehetőségek, a korszerű 
energiahatékony „state of the art” technológiák és azon intézkedé-
sek, melyek eredménye az energia költségek optimalizálása, vala-
mint a megújuló és fenntartható energiák kiaknázásának ésszerű 
költségek melletti maximalizálása. Az auditban foglaltak tehát jel-
lemzően olyan javaslatok melyekkel a megrendelők az audit költsé-
génél nagyobb anyagi előnyre tehetnek szert. Mi sem mutatja ezt 
jobban, mint, hogy már a jogszabály megjelenése előtt is sok válla-
lat elvégeztette már az energetikai auditot. Az energetikai szakem-
berek, főleg az auditálással foglalkozó cégek legfontosabb feladata 
az, hogy a kötelezetteknek bemutassák, hogy az audit nem egy 
„nyűg”, hanem egy kiváló lehetőség a működési költségek csökken-
tésére, és ha megfelelő céggel végeztetik, az gyorsan meg is térül.  

A Getnergy Magyarország Kft 100%-ban magyar tulajdonú, füg-
getlen energetikai tanácsadó cég 25 mérnökével és 50 fős gárdájá-
val már több mint 110 energetikai auditot készített el az elmúlt idő-
szakban. Az eddigi auditok is már több, mint 300 telephelyet, 2 millió 
m2 hasznos alapterületet, a teljes hazai villamos energiafogyasztás 
2,3%-át és a hazai teljes gázfogyasztás 4%-át érintették. Az ered-
mény 700 javaslat, 3 milliárd forint értékű beruházásra átlagosan 
3,9 év megtérülési idővel.  

A következőkben ennek az igen komoly referenciának az esz-
szenciáját, a „Low Hanging Fruits” javaslatokat szeretnénk röviden 
ismertetni. 

Hidraulikai beszabályozás
Az alapvetően a beszabályozatlanságból adódó problémákat (Az 
épület egyes részein túlságosan meleg, míg más részein túlságo-
san hideg van, csökkentett üzemmód, például hétvége után egyes 
helyiségek hőmérséklete nehezen, illetve a többinél lényegesen las-
sabban közelíti meg a kívánt értéket, a beépített teljesítmény nem 
elegendő teljes vagy már akár részterhelésnél sem, az energia költ-
ségek a vártnál jóval magasabbak, erőteljesen ingadozó helyiség 
hőmérséklet, illetve egyes helyiségekben az elvárt hőmérsékletet 
nem lehet elérni) az épületet használók gyakran helyi kiegészítő fű-
tés/hűtés alkalmazásával, ablaknyitással vagy a termosztátok szél-
sőséges állapotokba csavargatásával próbálják orvosolni. Ugyan-
ezen panaszokat az épületet üzemeltetők „már” nagyobb szivattyúk 
beépítésével, a beépített teljesítmények növelésével, a részterhelé-
ses üzemállapotok idejének csökkentésével, illetve egyes helyeken 
a közvetítő közeg térfogatáramok növelésével próbálják megoldani.

Ezen megoldások két közös jellemzője, hogy drágák és nem 
oldják meg a problémákat, olyanok, mint egy takaró, amivel leta-
karják a bajokat, sőt a látszólagos megoldások később további 
gondokat okoznak: alkalmazásukkal sokszor olyan helyek válnak 
problémássá, amik azelőtt problémamentesek voltak.
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A tapasztalat azt mutatja, hogy a fűtési/hűtési rendszerek ál-
talában azért túlméretezettek, hogy maximálisan kielégíthetőek le-
gyenek a használói igények. Ezért az igazi kihívás az, hogy ezen 
beépített energiák felhasználása a lehető leghatékonyabb módon 
történjen. Az 1. számú ábra a fűtési rendszerben túl magas térfo-
gatáram hatását szemléletei az előremenő és visszatérő víz hőmér-
sékletére.

A kulcs a fűtési/hűtési rendszerek energiatakarékos üzemelte-
téséhez megegyezik az előbbi problémák igazi megoldásával, és 
legtöbbször ez a kulcs a hidraulikában keresendő. A megfelelő sze-
relvények beépítésével, a hidraulikai méretezések korrekt elvégzé-
sével, és a szerelvények, rendszerek méréses beállításával jelen-
tős fűtési, hűtési és szivattyúzási energia takarítható meg, általában 
a rendszerek komolyabb átépítése nélkül. 

A hidraulikai beszabályozással alacsony beruházás mellett jellem-
zően 2 évnél rövidebb megtérülési idő érhető el.

Füstgáz hővisszanyerés
A legtöbb telephelyen a kazánoknál, technológiai hőtermelőknél, 
sőt sokszor kohóknál az égés során keletkező füstgáz 
hővisszanyerés nélkül, a hőtermelőkből a kéményen keresztül 
távozik. Ez azt eredményezi, hogy a gázfogyasztás költsége na-
gyobb a szükségesnél. 

A kazánok füstgáz hőtartalmának visszanyerésére a piacon 
többféle megoldás is létezik. A helyszíni adottságokat és lehetősé-
geket figyelembe véve a füstgáz hőjének visszanyerésére a leg-
könnyebben telepíthető és üzemeltethető megoldás a hőcsöves 
füstgáz hővisszanyerő telepítése.

A hőcsöves hővisszanyerők kiemelkedő jellemzője, hogy a 
munkaközeg fázisváltozását használja ki. A szerkezeti szempontból 
a hővezető elem egy vákuumozott cső, amelyet bevontak a belső 
oldalán egy porózus anyaggal, ami a munkafolyadékkal van ellátva. 
Működés közben az elvonandó közeggel a cső alját melegítve a fo-
lyadék a hő hatására a kapilláris rendszerben elpárolog. A gőz pára 
a cső felső, hidegebb vége felé áramlik, ahol a hőt elvonjuk, tehát 
ahol a hőt hasznosítjuk. A felső részen a hőelvonás hatására kicsa-
pódott folyadék visszafolyik a párolgási zónán keresztül a kapilláris 
szerkezetbe és a munkaciklus újra indul. Amíg a hőmérséklet-kü-
lönbség a cső végei közt fennáll, a munkafolyamat folytonossága 
biztosított. 

A hőcsövekkel szerelt különböző hővisszanyerők a fentieknek 
megfelelően magas hatásfokkal, rendkívül stabilan, és nagy bizton-
sággal működnek. A kompakt kivitelnek köszönhetően, illetve mivel 
nincsenek benne mozgó alkatrészek, alacsony a karbantartási költ-
ségük. Mivel ezen hővisszanyerők ellenállása meglehetősen ala-
csony, az üzemeltetési költségek is optimálisak.

Akár hőcsöves, akár hőcserélős hővisszanyerésről beszélünk, 
a visszanyert hőt akár a kazánok égési levegőjének előfűtésére, 
akár a fűtési rendszerben lehűlt visszatérő víz előmelegítésére, 
akár HMV készítésre, akár egyéb hőtermelés kiváltásra is lehet 
használni. 

Füstgáz hővisszanyeréssel viszonylag alacsony beruházás mellett, 
a hőtermelők üzemidejének függvényében jellemzően 1-2 évnél rö-
videbb megtérülési idő érhető el.

1. ábra. A túl magas térfogatáram hatása az előremenő- és 
visszatérő víz hőmérsékletének különbségére [1]

1. táblázat. Egy valós auditban foglalt beszabályozási javaslat 
megtakarítási potenciálja  

2. táblázat. Egy valós auditban foglalt füstgáz hővisszanyerési javaslat 
megtakarítási potenciálja  

Kazánházi hőtermelők beszabályozása

Megnevezés Jelenlegi 
állapot esetén

Fejlesztés 
utáni állapot

A létesítmény (kazánház) közelítő gázfo-
gyasztása [m3/év] 1 036 565 1 015 834

A létesítmény (kazánház) közelítő vil-
lamos energia fogyasztása [kWh/év] 60 429 54 386

A beszabályozással közelítőleg megta-
karított gáz mennyisége [m3/év] 20 731

A beszabályozással közelítőleg meg-
takarított villamos energia mennyisége 
[kWh/év]

6 043

*Megtakarított gáz ára [nettó Ft/év] 2 185 235

**Megtakarított villamos energia ára 
[nettó Ft/év] 246 913

Élettartam megtakarítás (20 év) [nettó Ft] 48 642 950

Hőtermelőkhöz mérőcsonkos besz-
abályozó szelepek beépítése, 
hőtermelők műszeres hidraulikai besz-
abályozása.
Beruházás közelítő költsége: [nettó Ft]

1 800 000

Megtérülési idő [év] 0.7

*A számításnál figyelembe vett gáz 
egységár [nettó Ft/m3] 105.4

**A számításnál figyelembe vett villamos 
energia egységár [nettó Ft/kWh] 40.9

A kazánokhoz hőcsöves füstgáz hővisszanyerő telepítése

Megnevezés Jelenlegi 
állapot esetén

Fejlesztés 
utáni állapot

A létesítmény (kazánház) közelítő gázfo-
gyasztása [m3/év] 1 036 565 949 428

A kazánokhoz 120 kW-os hőcsöves 
füstgázhővisszanyerővel közelítőleg 
megtakarított gáz mennyisége [m3/év]

87 137

*Megtakarított gáz ára [nettó Ft/év] 9 184 886

Élettartam megtakarítás (20 év) [nettó Ft] 183 697 726

A kazánokhoz 120 kW-os hőcsöves 
füstgázhővisszanyerő beépítése, a 
visszanyert hővel a távfűtési rendszeren 
lehűlt víz előmelegítve.
Beruházás közelítő költsége: [nettó Ft]

8 820 000

Megtérülési idő [év] 1,0

*A számításnál figyelembe vett gáz 
egységár [nettó Ft/m3] 105,4
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Szivattyúk cseréje
A fűtési és hűtési rendszerekben a közvetítő közeg keringtetését 
keringtető szivattyúk végzik. Jellemzően ezek a berendezések a 
már négy évnél régebbi kivitelűek.

Az Európai Közösségben azokban az iparágakban, amelyek 
gyártási folyamataikban motorokat alkalmaznak, az elektromos 
motorok képviselik az elektromos terhelés legfontosabb típusát. Az 
iparban elfogyasztott villamos energiából a szóban forgó motorokat 
magukban foglaló rendszerek mintegy 70%-kal részesednek. E mo-
torrendszerek energiafelhasználásának hatásfoka költséghatékony 
módon összesen mintegy 20–30%-kal lenne javítható. A hatásfok 
javításának egyik leghatékonyabb módja az energiafelhasználás 
szempontjából kedvező hatásfokú motorok használata. Az elektro-
mos motorrendszerek közé különböző energiafelhasználó termé-
kek, így például a motorok, a hajtások, a szivattyúk és a ventilátorok 
tartoznak. [3]

Az ún. „EuP irányelvet” az Európa Parlament 2005. július 6-án 
hagyta jóvá. Ebben megfogalmazták az energiafogyasztó beren-
dezésekre (Energy-using Products) vonatkozó „ecodesign”, azaz 
alacsony energiafogyasztást, és környezeti hatást célzó követelmé-
nyeket (LCC analízis). 

2009-ben bővítették ErP (Energy related Products ) irányelvre. 
Az irányelv következtében megjelent  640/2009/EK rendelet 

a villanymotorokra vonatkozik, melyben új hatásfok osztályokat 
(IE1…3) definiál. Az új IE szabvány (International Efficiency class) 
váltja le az összes nemzeti, és az európai EFF (CEMEP) kategó-
riákat. Az IE3-as kategória a (rendelet életbe lépésekor) legmaga-
sabb, IE1 a legalacsonyabb kategória.

A rendelet értelmében 2011. június 16-tól csak min. IE2 kategó-
riájú motorok, és azokkal szerelt berendezések hozhatók forgalom-
ba. 2015. január 1-től 7,5 – 375 kW teljesítmény tartományban csak 
IE3, vagy frekvenciaváltóval ellátott IE2 motorok, illetve ezekkel 
szerelt  berendezések forgalmazhatók.

2017. január 1-től az előző pontban meghatározott követelmény 
már a 0,75–375 kW tartományra lesz érvényes. 

Tehát jelenleg a 7,5 kW-os teljesítmény felett, 2017-től pedig 
0,75 kW-os teljesítmény felett már csak IE3-as vagy annál jobb 
kategóriába tartozó hatásfokkal rendelkező szivattyúk kaphatóak. 
A követelményeket IE2-es kategóriába tartozó hatásfokú, de kül-
ső frekvenciaszabályozóval szerelt motorok is éppen ki tudják még 
elégíteni. Azonban ha ezt a megoldást a piacon jelenleg elérhető 
IE4-es (vagy még azt is meghaladó) kategóriával, azaz nagyhatás-
fokú, elektronikus kommutációjú motorral hasonlítjuk össze, jelen-
tős energiamegtakarítási potenciál jelentkezhet. 

Szivattyú cserékkel viszonylag alacsony beruházás mellett jellem-
zően üzemidő függvényében 2-4 évnél rövidebb megtérülési idő 
érhető el.

Termosztatikus radiátor szelepek alkalmazása
Fűtési rendszerek esetén a helyiség hőmérsékletének 1 °C-os eme-
lése 6-11% éves többlet energiafogyasztást eredményez. 

Fűtési rendszerekben az épület többlet energia-fogyasztása 
közvetlen összefüggésben van a belső és a környezeti hőmérséklet 
különbségével. 

Termosztatikus radiátor szelepek nélkül az egyes helyiségek 
hőmérséklete a gyakorlati tapasztalatok és a helyszíni bejárás ta-
pasztalatai alapján magasabb, a szükséges, helyiség funkciójához 
a vonatkozó szabványban rögzített értéknél. A stabil es pontos 
helyiség hőmérséklet szabalyozás biztosítja az emberek számára 
a megfelelő komfortérzetet, es ez az egyik leghatékonyabb mód-
szer az épület energia-fogyasztásának csökkentésére. Tehát 
a radiátorokhoz termosztatikus radiátor szelepek beépítésével 
energiamegtakarítás érhető el. A termosztatikus szelepek alkal-
mazásával a másik jelentős megtakarítási potenciál azokban az 
időszakokban jelentkezik, amikor az egyes helyiségekben nem tar-
tózkodik kezelő személyzet. Minél hosszabb ez az időszak, annál 
nagyobb az energiamegtakarítási potenciál. 

 

2. ábra. Hőcsöves füstgázhővisszanyerő „doboz” 
levegő-víz hővisszanyeréssel [2] 

 

3. táblázat. Egy valós auditban foglalt szivattyú csere javaslat 
megtakarítási potenciálja  

A külső frekvenciaszabályozós szivattyúk cseréje beépített 
frekvenciaszabályozósra

Megnevezés Jelenlegi 
állapot esetén

Fejlesztés 
utáni állapot

A külső frekvenciaszbályzóval ellátott 
jelenlegi távfűtési keringető szivatyú 
közelítő villamos energia fogyasztása 
[kWh/év]

45 429 26 990

A beépített frekvenciaszabályozóval el-
látott javasolt távfűtési keringtető 
szivattyú közelítőleg megtakarított 
villamos energia mennyisége [kWh/év]

18 439

**Megtakarított villamos energia ára 
[nettó Ft/év] 753 418

Élettartam megtakarítás (20 év) [nettó Ft] 15 068 351

A jelenlegi külső frekvenciaszabá-
lyozóval ellátott szivattyúk cseréje,                                                   
beépített frekvenciaszabályozós 
szivattyúkra.
Beruházás közelítő költsége:  [nettó Ft]

1 600 000

Megtérülési idő [év] 2,1

**A számításnál figyelembe vett villamos 
energia egységár [nettó Ft/kWh]  40,9
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Termosztatikus radiátorszelep cserékkel alacsony beruházás 
mellett jellemzően 2 évnél rövidebb megtérülési idő érhető el.

Világítás korszerűsítés
Mint az széles körben ismeretes, napjainkban már egyre elérhetőbb 
árúak a kisebb energia felhasználást igénylő LED fényforrások is, me-
lyek ugyanazon vagy magasabb megvilágítási szintet tudnak biztosí-
tani, mint a hagyományos fényforrások.  A belső technológiai terekben 
elhelyezett hagyományos fénycsövek korszerűsítése javasolt. 

A jelenlegi vasmagos előtéttel szerelt armatúrákba az új LED 
fényforrások retrofit cseréje általában nem minden esetben lehet-
séges. Azonban a beruházási költség csökkenthető, ha bizonyos 
kevésbé frekventált helyeken a lámpatestek cseréje nem történik 
meg, vagy egy frekventáltabb helyről leszerelt, de még jó állapotban 
lévő lámpatestre cserélik. A leszerelt még működőképes lámpates-
teket és fénycsöveket cégen belül érdemes kevésbé frekventált, 
technológiai létesítményeknél a hiányzó fényforrások, lámpatestek 
pótlására felhasználni, ezáltal is javítható a beruházás megtérülése.

A LED-es világítás korszerűsítéssel viszonylag alacsony beruhá-
zás mellett jellemzően 2-5 évnél rövidebb megtérülési idő érhető el.

Sűrített levegő hálózat
A vizsgált telephelyek nagy részéhez valamilyen gyártási folyamat 
is kapcsolódott. A gyártó cégek 90%-ban használnak sűrített leve-
gőt a gyártási folyamat valamelyik részében. Mint az ismeretes a 
levegő komprimálása közben hő szabadul fel, melyet nem „hulladé-
ka” a sűrített levegőnek, mint terméknek. Ezt a hulladék hőt jellem-
zően a környezeti levegővel hűtik el. Mivel a gyártó cégek energia 
költségének általában jelentős része a sűrített levegő előállításának 
költsége, és ennek az előbb említett hulladék hőnek a jelentős ré-
sze visszanyerhető, a kompresszorok hulladékhő visszanyerésé-
ben jelentős megtakarítási potenciál van.

Ökölszámként elmondható, hogy a kompresszor teljesítményé-
nek 75%-a a visszanyerhető hő. Tehát egy 100 kW-os kompresz-
szorból 75 kW hőenergia nyerhető ki.

3. ábra. A termosztatikus szelepekkel elérhető megtakarítás 
számítása [1]

4. táblázat. Egy valós auditban foglalt termosztatikus szelepcsere 
javaslat megtakarítási potenciálja  

5. táblázat. Egy valós auditban foglalt világításkorszerűsítési javaslat megtakarítási potenciálja 

A radiátorokhoz termosztatikus szelepek beépítése

Megnevezés Jelenlegi 
állapot esetén

Fejlesztés 
utáni állapot

A telephely saját radiátoros fűtési rend-
szerének közelítő gázfogyasztása [m3/év] 1 932 1 546

A beszabályozással közelítőleg megta-
karított gáz mennyisége [m3/év] 386

*Megtakarított gáz ára [nettó Ft/év] 40 808

**Megtakarított villamos energia ára 
[nettó Ft/év] 816 163

Élettartam megtakarítás (20 év) [nettó Ft] 2 180 148

Az épület saját radiátoros fűtési rend-
szerébe a radiátorokhoz termosztatikus 
radiátor szelepek beépítése és azok 
szakszerű használata.
Beruházás közelítő költsége: [nettó Ft]

80 000

Megtérülési idő [év] 2,0

*A számításnál figyelembe vett gáz 
egységár [nettó Ft/m3] 105,6

 

Telephely világításkorszerűsítése

világításkorszerűsítési javaslata 
(beltéri csarnokok/helyiségek)

400 W-os  felül-
világító cseréje 
150 W-os LED 
ipari harangra

250 W-os HMLI 
felülvilágító cse-

réje 150 W-os LED 
ipari harangra

3×40 W-os fény-
forrás cseréje 

2×23 W-os LED 
fényforrásra 

2×36 W-os fény-
forrás cseréje 

2×23 W-os LED 
fényforrásra 

Összesített 
eredmények

Ellátandó területek Üzemcsarnokok Üzemcsarnokok Műhelycsarnokok, 
120 kV alállomás

külső 
térvilágítás

Jelenlegi fényforrás teljesítménye (kW) 0,400 0,250 0,040 0,036

Új LED fényforrás teljesítménye (kW) 0,150 0,150 0,023 0,023

Fajlagos villamos energia költség (Ft/kWh) 24,78 24,78 24,78 24,78

Üzemidő (óra/nap) 24,0 24,0 16,0 10,0

Meglévő fényforrások száma (db) 399 53 1 932 1 080 3 464 db

Új fényforrások száma 399 53 1 288 1 080

Jelenlegi energiaköltség (nettó Ft/év) 23 724 540 1 969 613 7 658 448 2 408 130

Új LED-es korszerűsítés utáni energiaköltség 
(nettó Ft/év) 8 896 703 1 418 121 3 522 886 1 846 233

Energiaköltség megtakarítás (nettó Ft/év) 14 827 838 551 492 4 135 562 561 897 20 076 788 nettó Ft/év

Beruházási költség (nettó Ft)
(fényforrás + szerelés + lámpatest) 39 035 500 5 185 167 25 073 067 20 970 000 90 263 733 nettó Ft/év

Teljes megtakarítás (nettó Ft/év) (energiaköltség 
+ karbantartási költség megtakarítás) 15 266 738 609 792 5 101 562 1 263 897 22 241 988 nettó Ft/év

Megtérülési idő (év) 2,6 8,5 4,9 16,6 4,1 év
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A kompresszor működése közbeni hulladék hőt két lépcsőben, il-
letve kétféleképpen lehet visszanyerni: Légoldalon és Vízoldalon. [4]

Légoldali hasznosítás
Egy léghűtéses kompresszor a működése során nagy mennyiség-
ben melegíti a környezeti levegőt. A légoldali hasznosítás jellemző-
en a levegő direkt levegő melegítését jelenti. Ebben az esetben a 
kompresszor hűtési rendszeréből kiáramló meleg levegő egy csa-
tornán keresztül a fűtendő térbe távozik. Amikor az adott helyiség-
nek nincs már szüksége a további fűtésre, akkor egy termosztát-
vezérlés a csatornában elzárja a levegő útját és kiengedi a szabd 
tér felé. A hatékonyságot csökkenti, hogy a kompresszor és a fű-
tendő épület közti szakaszt szükségtelenül fűtjük, illetve, hogy ilyen 
módon a hulladékhő hasznosítás csak fűtési idényben valósítható 
meg. A meleg levegő energiájának direkt módon való hasznosítása 
főleg kisebb vállalkozásoknál, első lépésként és kis teljesítményű 
kompresszorok esetében megszokott.

Vízoldali hasznosítás
A visszaforgatott energia fűtési szerbe való kapcsolása 10 kW-os 
kompresszor-teljesítmény felett már optimálisnak mondható. Az 
olajoldali hasznosítás komplexebb dolog a levegő oldali újrahasz-
nosításnál. Ebben az esetben az energia visszanyerés egy hőcse-
rélőn keresztül történik és az így keletkezett meleg víz már többfé-
leképpen is hasznosítható.

Kompresszortól függően a „hulladékhő” akár 90 °C-os víz is le-
het, melynek a felhasználási lehetősége már igen tág tartományban 
mozog. A kérdés az időbeli lefutás. A visszanyerhető energia meny-
nyiségét nagyban befolyásolja, hogy a kompresszor épp terhelt, 
vagy terheletlen állapotban működik. 

A hőenergia hasznosítása akkor a legjobb, ha olyan rendszer-
ben tudjuk felhasználni, melynek hőigényei a kompresszor terhelt 
állapotában (is) jelentkeznek.

A hulladékhő mennyisége az egyes kompresszorfajtáktól füg-
gően eltérő. A vízhűtésű és az olajmentes kompresszorokban akár  
90 °C-os olaj befecskendezéses kompresszor 50-60 °C-os hőmér-
sékletű víz készíthető.

A sűrített levegő hálózatokban a forrás (kompresszor) 
hulladékhőjének hasznosításán túl a tömörségével is javasolt az 
auditokban foglalkozni. Nagyon sokszor előfordul, hogy bizonyos 
hibás csőszakaszok vagy nem megfelelő nyomásosztályú és tö-
mörségű szerelvények vesztesége miatt a rendszer elején sokkal 
magasabb nyomású sűrített levegőt állítanak elő, mint az szüksé-
ges. A fölöslegesen magas nyomású sűrített levegőnek jelentős 
többlet előállítási költsége van, amely a gyártás során folyamato-
san jelentkezik. Az előzőek miatt érdemes a sűrített levegő igények 
nyomás érték szerinti összegyűjtése, és annak vizsgálata, hogy 
lehet-e a különböző nyomásigényeket csoportosítani, és különböző 
hálózatokban különböző nyomást előállítani vagy akár egyes külön 
jelentkező, magas nyomásigényekre külön gépet telepíteni. 

A kompresszorok hulladékhőjének hasznosításával viszonylag 
alacsony beruházás mellett jellemzően 2-3 évnél rövidebb megté-
rülési idő érhető el.

Irodalomjegyzék
[1]  TA Hydronics: Kiskáté a hidraulikai rendszerek energia-hatékony-

ságára vonatkozóan. Referencia épület Empalot, Franciaország
[2]  EQ hőcsöves hővisszanyerő tervezési segédlet
[3]  A 2009. július 22-től hatályos Európai Unió Bizottság 640/2009/

Ek rendelete
[4]  Chiovini Gy.: HMV Hulladék hőből. Víz-gáz-fűtéstechnika épület-

gépészeti szaklap 2013/9.

6. táblázat. egy valós auditban foglalt kompresszoros hőhasznosítás 
javaslat megtakarítási potenciálja  

Kompresszorok hulladékhőjének hasznosítása HMV előállításra, fűtésre
Modellszámítás és prognosztizálható  eredmények

Megnevezés
Jelenlegi 

állapot esetén
Hulladékhő 
hasznosítás  
utáni állapot

Kompresszorok együttes névleges 
villamos teljesítménye (kW) 620 620

Hulladékhasznosításra fordítható vil-
lamos teljesítmény  (kW) 496 496

Hőhasznosításra felhasználható 
hőteljesítmény (MJ) 1 786 1 786

Kompresszorok napi átlagos üzemideje 
(h) 16,0 16,0

Éves munkanapok száma 250 250

Éves hasznosítható maximális 
hőenergia mennyisége (MJ) 7 142 400 7 142 400

Éves hasznosított hőenergia mennyisége 
(MJ) mivel nyári időszakban a hőener-
gia hasznosítása csak HMV előálltásra 
történhet

0 7 142 400

Fűtés és HMV gázenergia becsült költ-
sége (nettó Ft/év) 42 000 000 42 000 000

Megtakarított gáz mennyisége (m3/év) 210 071

*Megtakarított gáz ára (nettó Ft/év) 18 839 716

Beruházás közelítő költsége:
kiviteli terv készítése, olaj/víz hőcserélők 
beépítése, csőszerelési mukák, 
szerelvényezés, a rendszer automatizá-
lása (nettó Ft)

30 000 000

Várható javítási költség megtakarítás 
egy évre vetítve  a jelenlegi HMV rend-
szerhez képest (becsült) (nettó Ft/év)

200 000

Megtakarítás (nettó Ft/év) 19 039 716

Megtérülési idő (év) 1,6

Élettartam energia megtakarítás, mai 
árakon (20 év) (nettó Ft) 380 794 311

*a számításnál figyelembe vett hosszabb távra 
prognosztizált átlagos gáz díj (nettó Ft/m3) 89,7

Köszönjük, hogy gondol ránk!

1%
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület adószáma: 19815637−2−43
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Szabadhűtés − energiatakarékos, környezetbarát megoldás1

   Gaál Péter   Gál Péter
         okl. gépészmérnök, lenergy@lenergy.hu           okl. gépészmérnök, galpeter@lenergy.hu

Veres Csaba  
okl. gépészmérnök, csveres@lenergy.hu 

Napjainkban sokszor találkozunk olyan komfort vagy ipari hűtési rend-
szerekkel, ahol egy hagyományos léghűtéses folyadékhűtő berende-
zés, minden bonyolultság és opció nélkül látja el feladatát. Igen, ez 
a legegyszerűbb megoldás, nem igényel komolyabb megfontolást, 
számítást és nem utolsósorban nagyobb, költségesebb beruházást. 
Sokan nem ismerik, vagy nem szeretnének vele foglalkozni, illetve 
próbálják a lehető legalacsonyabb szinten tartani a beruházási költ-
séget. Pedig egy nagyon egyszerű, kézzelfogható „dologról” van szó. 
Ha belegondolunk, pusztán egy ablaknyitással már szabadhűtésről 
beszélünk. Sok esetben azonban ez nem elegendő, szükség van a 
klíma és gépészeti rendszer segítségére, hogy a külső levegőt, vizet, 
talajt, azok hőmérsékletét kihasználva le tudjuk hűteni a klimatizálni 
kívánt helyiséget, eszközt. A szabadhűtés lényege ez, hogy alacso-
nyabb energiájú külső „közeggel” energiát vonjunk el komfort vagy 
ipari térből esetleg berendezésből. Erre számos lehetőséget biztosít 
a természet: külső levegő, víz (tó, folyó, talajvíz, rétegvíz), talaj. Mind-
ezek „korlátlan” mennyiségben állnak rendelkezésünkre csak rajtunk 
múlik, hogy használva adottságainkat csökkentjük-e a kibocsátott CO2 
mennyiségét. Máris egy érdekes kapcsolathoz jutottunk, miszerint 
környezeti energiákat felhasználva energiahatékonyan és környezet-
barát módon tudunk hűteni és ami a legfontosabb, minimális befek-
tetett munkával. A cikk a szabadhűtés módjait és eszközeit ismerteti.1

*
Free cooling is an approach to lowering the air temperature in a 
building by using naturally cool air or water instead of mechanical 
refrigeration. The prevailing air at many latitudes and elevations 
can be considerably cooler during certain seasons and times of day 
than the air that is warmed by data center equipment. Alternatively, a 
source of cold water from local wells, rivers or lakes can be circulat-
ed into a cooled room and used instead of undergoing the traditional 
method of refrigerating a closed water loop with a chiller. The paper 
shows the method and equipment of the free cooling. 

* * *

A szabadhűtés módja és eszközei
Nézzünk pár konkrét szabadhűtési példát, eszközt, amellyel megvalósít-
ható, majd elemezzük ezeket a továbbiakban és vizsgáljuk meg, hol és 
mikor érdemes alkalmazni ezeket:

● léghűtéses folyadékhűtő (szabadhűtési-vizes hőcserélővel)
● vízhűtéses folyadékhűtő (vízhűtéses kondenzátor oldal)

− talajban elhelyezett hőcserélő
− kút
− szárazhűtő
− hűtőtorony

● klímaszekrények
● légkezelő berendezés
● rooftop berendezés
● friss levegős fan-coil készülék
● friss levegős termoventilátor

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

A fentiekben felsorolt berendezések valamilyen módon alkalmasak a sza-
badhűtésre. De milyen módon? A szabadhűtési megoldásokat többféle-
képpen lehet osztályozni, amit mi most megragadnánk az a következő: 
direkt és indirekt (közvetlen és közvetett) szabadhűtés. Direkt szabadhű-
tési megoldások közé soroljuk azokat, ahol a hűtő közeggel direkt módon 
hűtjük a klimatizálni kívánt objektumot és indirekt szabadhűtési megol-
dások azok, ahol egy közvetítő közeg segítségével látjuk el ugyanezt a 
feladatot. 
Lássuk tehát a fenti felsorolásban szereplő berendezéseket eszerint:

●  léghűtéses folyadékhűtő, hőszivattyú (szabadhűtési-vizes hőcse-
rélővel) – indirekt

● vízhűtéses folyadékhűtő, hőszivattyú
−  talajban elhelyezett hőcserélő – indirekt
−  kút – direkt/indirekt
−  szárazhűtő – indirekt
−  hűtőtorony – indirekt

● klímaszekrények – direkt/indirekt
● légkezelő berendezés – direkt/indirekt
● rooftop berendezés  – direkt/indirekt
● friss levegős fan-coil készülék – direkt/indirekt
● friss levegős termoventilátor – direkt/indirekt
Tisztán látható, hogy azok a berendezések amelyek folyadékot hű-

tenek nagy többségében indirekt szabadhűtési lehetőséget rejtenek 
magukban, amelyek levegőt ott pedig direkt és indirekt szabadhűtés is 
lehetséges. Ez függ attól, hogy közvetlenül a levegővel hűtünk vagy egy 
hőcserélőn keresztül valamilyen folyadék hűtőből érkezik a szabadhűtés-
sel lehűtött víz. Itt jegyeznék meg egy rendhagyó megoldást, a hidegvizes 
kutakat, amelyekkel hidegvizet tudunk jutattni a levegős rendszereinkhez 
egy hőcserélőn keresztül.

Nagyon fontos, hogy figyelembe kell vennünk a külső és a klimatizálni 
kívánt hely közötti hőmérsékletkülönbséget illetve, hogy levegő vagy víz 
esetében milyen hatékonysággal és milyen időszakban valósítható meg 
a szabadhűtés. Vegyünk egy példát: külső hőmérséklet 18 °C és ezzel 
szeretnénk egy eladóteret hűteni, ahol számos vásárló tartózkodik. Erre 
csak egy levegős rendszer jöhet szóba, azaz direkt módon ezt a 18 °C -os 
friss levegőt jutattjuk be a helyiségbe. Sajnos ilyen esetekben az indirekt, 
mondjuk vizes megoldás már nem jöhet szóba. A fenti példánál azonban 
figyelembe kell vennünk, hogy nagy mennyiségű friss levegő bevitele so-
rán túlnyomás keletkezhet az épületben, amellyel számolnunk kell, illetve 
el kell tudnunk vezetni.

Nézzük sorban a lehetőségeket a szabadhűtésre, az energia-megta-
karításra, a környezetünk védelmére:

Léghűtéses folyadékhűtők
Talán a legegyszerűbb megoldás a szabadhűtés alkalmazására. Minden 
léghűtéses folyadékhűtő berendezés az alábbi fő komponensekből áll: 
elpárologtató, kompresszor, kondenzátor és adagoló szelep. A legnép-
szerűbb kivitel, megoldás a szabadhűtési opcióra, amikor a kondenzátor 
„mellé” egy vizes hőcserélőt építenek be, amely becsatlakozik a hűtött víz 
csatlakozó csonkjába az elpárologtató felöli oldalon. Ezzel a megoldással 
egy csővezeték rendszeren keresztül valósítható meg a kompresszoros, 
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valamint a szabadhűtés is. Szabadhűtés esetén a berendezésben csak 
a kondenzátor ventilátorok működnek, amelyek átmozgatják a levegőt a 
vizes hőcserélőn keresztül. Ilyen szabadhűtés esetében a kompresszor 
munka megtakarítható és csak a kondenzátor ventilátorok villamos telje-
sítmény felvétele számít az energiafogyasztásba. 

Vízhűtéses folyadékhűtők (kondenzátor oldal)
Amennyiben egy vízhűtéses rendszer kerül a beruházásba és az épület 
sajátosságai és kihasználtsága indokolttá teszi, nagyon érdemes elgon-
dolkodni a szabadhűtésen. A vízhűtéses rendszerek nagy előnye, hogy 
a vízhőmérsékletek tudatos megválasztásával nagyon hatékonyan tud-
nak működni, már eleve gazdaságosabbak, mint a léghűtéses rendsze-
rek. Nem beszélve a kutas rendszerekről, ahol a hideg víz miatt nagyon 
komoly EER számokat lehet elérni. Az előzőekben felsorolt, vizes rend-
szerekhez csatlakoztatott talajszonda, kút, szárazhűtő, hűtőtorony mind 
alkalmas szabadhűtés megvalósítására.  

Röviden példákkal: kutas rendszer esetén a kút hidegvizével egy 
bypass ágon keresztül (szivattyú segítségével) direkt hűtést tudunk meg-
valósítani például egy fan coil vagy egy légkezelő vagy akár egy roof top 
berendezés hőcserélője segítségével. Ugyanez a példa igaz a talajszon-
dás rendszerekre, amelyhez fontos még megjegyezni a fal és mennyezet 
hűtési lehetőségeket, ahol direkt szabadhűtésről beszélhetünk.  

A szárazhűtő és hűtőtorony esetében, a fenti példákkal ellentétben 
a szabadhűtés lehetőségében sokkal komolyabb szerepet játszik a kül-
ső hőmérséklet. Egy adott hőfok alatt tudunk csak a szabadhűtéssel élni 
mind a szárazhűtő, mind pedig a hűtőtorony esetében. Hűtőtornyoknál a 
szabadhűtés teljesítményét növelni, valamint az alkalmazás alsó hőmér-
séklet határát csökkenteni a hőcserélő felületek növelésével lehet. Ezt a 

gyártók lamellázással szokták megoldani. Nagyon kell ügyelnünk itt is az 
optimális berendezés méretek és hőmérsékletek megválasztásával.

Klímaszekrények, légkezelő berendezések, rooftop 
berendezések, fan-coil készülék, termoventilátorok 
A fenti alcímben felsorolt berendezések a szabadhűtés szempontjából 
nagyon hasonló elven működnek, ezért vettük őket egybe. Mindegyik be-
rendezés sajátossága, hogy levegő áramoltatásával klimatizál és mind-
egyikben található legalább egy hőcserélő. Ez lehet természetesen vi-
zes, továbbá freonos, elektromos és gázos. A témánál maradva egyrészt 
foglalkozzunk a vizes hőcserélővel valamint a berendezések potenciá-
lis friss levegős mivoltával. Indirekt szabadhűtést tudunk megvalósítani 
mindegyik berendezésnél, amikor is hidegvizet – például kútból, talaj-
szondából, léghűtéses folyadékhűtőből, szárazhűtőből, hűtőtoronyból – 
áramoltatjuk, röviden összefoglalva ezek a berendezések „kiszolgálói” 
a szabadhűtési rendszernek. Azonban ne feledkezzünk meg arról, hogy 
ezek a berendezések nem csak „kiszolgáló” egységek lehetnek, hanem 
önmaguk is képesek egyéb berendezések nélkül szabadhűtési feladatok 
ellátására. Vegyük a legalapvetőbb példát amikor egy légkezelővel, fan 
coillal, termoventilátorral vagy akár egy klímaszekrénnyel közvetlenül ve-
zetünk be friss (hidegebb) levegőt a helyiségbe és ezzel tudjuk azt hűteni 
(figyelem túlnyomás!). Minden szabadhűtési megoldással párhuzamban 
ezeknél a berendezéseknél is csak ventilátort működtetünk a hűtési fel-
adat ellátásához, nincs szükség komoly kompresszor munkára, ezzel 
rengeteg energiát tudunk megtakarítani.

A szabadhűtési megoldások nagy többsége nemcsak új beruházások 
esetén, hanem már meglévő épületeknél is jól alkalmazhatóak – utóla-
gos, kiegészítő beruházással.

A természet, a világ, ahol élünk tele van lehetőségekkel a klímatech-
nikához is, ha ezeket ésszerűen használjunk, akkor egy körforgás kere-
tében egyben meg is óvjuk azt. A szabadhűtéssel kevesebb CO2 kerül 
a légkörbe, ezáltal óvjuk környezetünket, miközben a környezetünk asz-
szisztál az energiatakarékos megoldáshoz. Ne felejtsük el azt sem, hogy 
ezek a szabadhűtés megvalósítása gyorsan megtérülő energiahatékony-
sági intézkedés.
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K L E N E N

Energia irányítás, elengedett kézzel1

Szabványalkalmazói tapasztalatok a Continental Automotive Kft. veszprémi gyárában
Köteles Géza  

okl. energiagazdálkodási szakmérnök, geza.koteles@gmail.com 

Csuport A., Dömök F., Harazin T.

A Continental Automotive Kft. azon ritka vállalatok egyike, 
amelyek nem vettek igénybe tanácsadói szolgáltatást az MSZ 
EN ISO 50001:2012 szerinti energia irányítási rendszerük kiépí-
téséhez és működtetéséhez. Ennek oka a felső vezetés teljes 
körű elkötelezettségében, és az energia irányítási csoport ki-
emelkedő szakmai kompetenciájában keresendő. A rendszer-
fejlesztés már a nemzetközi szabvány kiadásának évében, 
2011-ben elkezdődött, jóval korábban, mint hogy a vonatkozó 
corporate szintű előirányzatok napvilágot láttak volna. Már a 
kezdetekben is rendszeresek voltak a munkacsoport ülések, 
noha az első formális kinevezések csak 2015-ben születtek 
meg. Mára az energia irányítási feladatokért felelős team lét-
száma elérte a 14 főt, az egyes szabályozók aktív, mért és do-
kumentált alkalmazásának gyakorlata pedig a szervezet min-
den szintjébe beivódott.1

*
A Continental Automotive Kft. azon ritka vállalatok egyike, 
amelyek nem vettek igénybe tanácsadói szolgáltatást az MSZ 
EN ISO 50001:2012 szerinti energia irányítási rendszerük kiépí-
téséhez és működtetéséhez. Ennek oka a felső vezetés teljes 
körű elkötelezettségében, és az energia irányítási csoport ki-
emelkedő szakmai kompetenciájában keresendő. A rendszer-
fejlesztés már a nemzetközi szabvány kiadásának évében, 

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

2011-ben elkezdődött, jóval korábban, mint hogy a vonatkozó 
corporate szintű előirányzatok napvilágot láttak volna. Már a 
kezdetekben is rendszeresek voltak a munkacsoport ülések, 
noha az első formális kinevezések csak 2015-ben születtek 
meg. Mára az energia irányítási feladatokért felelős team lét-
száma elérte a 14 főt, az egyes szabályozók aktív, mért és do-
kumentált alkalmazásának gyakorlata pedig a szervezet min-
den szintjébe beivódott. 

* * *

Ez az önszerveződő folyamat csak úgy lehetett sikeres, hogy az 
operatív felelősök szakmai ambíciói, hozzáértése és tenni akarása 
találkozott a felső vezetés környezet- és klímatudatos gazdálko-
dásról alkotott elképzeléseivel. Ahogy mondani szokás: „A jó gazda 
szeme hízlalta a jószágot.” A szervezeti felépítést, azon belül pedig 
a munkacsoport elhelyezkedését az 1. ábra mutatja be. 

Idővel a Continental központjában is megfogalmazódtak, és 
minden üzemegység felé delegálásra kerültek az energiagazdálko-
dás fejlesztését szolgáló célelőirányzatok, az ezeknek való meg-
felelés azonban a veszprémi gyár esetében már nem volt kérdés.  
A kérdés igazából az volt, hogy hogyan, és milyen mértékben szár-
nyalják túl az elvárásokat. 
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1. ábra. A Continental Automotive Kft. veszprémi üzemegységének organigramja
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A rendszer kiépítése a kezdeti lépésektől a sikeres tanúsító au-
ditig – időrendben – az alábbi mérföldkövekből állt:

Az ún. alapállapot-rögzítésben már definiálták a viszonyítási ala-
pot jelentő bázisévet (2010), és azokat az energiateljesítmény-mu-
tatókat (ETM), amelyekhez viszonyítva a fejlődést mérni szándékoz-
tak. A bázisév megválasztása sem volt véletlen: ekkor kezdődtek a 
tervezett energetikai beruházások a vállalatnál, és ettől az időponttól 
datálható a cég életében a termelési struktúra, valamint a volumen 
jelentős átalakulása. A bázisévtől mostanáig a gyártóterület 19%-
kal, gyártott termékek száma mintegy 50%-kal nőtt, ezzel fordított 
arányban pedig a termékegységre vetített fajlagos energiafelhasz-
nálás (ETM1) 0,36 kWh/db-ról 0,25 kWh/db-ra csökkent. Az ETM-ek 
alakulását a bázisévtől mostanáig az 1. táblázat mutatja be.2

A fajlagosok csökkenése, természetesen, jórészt csak jelentős 
invesztíciók árán volt lehetséges, ezt azonban minden szempontból 
támogatta a példaértékű termék- és szolgáltatás-beszerzési eljárás, 

2   DQS Hungary Tanúsító és Hitelesítő Kft., 2015.11.24-26.

ami – nem mellesleg – szintén az energia irányítási rendszer kiépí-
tésének eredményeként került átdolgozásra. A jelenleg érvényben 
lévő szabályzó az ún. LCCA (Life Cicle Cost Assessment) elv alap-
ján szerveződik, tehát azokat az ajánlati tartalmakat részesíti előny-
ben, amelyek teljes életciklusuk alatt a legalacsonyabb anyag- és 
energiafelhasználást eredményezik. Ez odáig terjed, hogy számos 
esetben a magasabb beruházási költségű opció került kiválasztásra, 
amennyiben azok üzemeltetési költségei – azokkal arányosan pedig 
energiafelhasználásuk és károsanyag-kibocsátásuk – alacsonyabb. 
Néhány példa az elmúlt évek jelentősebb beruházásai közül:

1. A födémszigetelés teljes cseréje, alacsonyabb hővezetési 
tényezőjű szerkezettel

2. A kazánház és a fűtési rendszer átfogó rekonstrukciója
3. A gyártócsarnokok általános világításának cseréje LED fény-

forrásokra
4. A sűrítettlevegő-kompresszorok hulladékhőjének hasznosí-

tása, HMV termelésre
5. Az elavult légkezelő berendezések cseréje, forgódobos 

hővisszanyerővel szerelt egységekre
6. Evaporatív adiabatikus szabadhűtés kiépítése technológiai 

hűtőkörökre
A 2. ábra – a jobb személtetés érdekében – azt az elképzelt 

esetet hasonlítja össze a valós helyzettel, amelyben a fentiekben 
felsorolt beruházások elmaradtak volna. 

A vállalat kiemelt hangsúlyt helyez az elért eredmények kommuni-
kációjára és disszeminációjára. Nem titkolt cél, hogy a corporate szin-
tű benchmark – amelyet egyébként rendszeres, gyáregységek közötti 
keresztauditok is támogatnak – referenciaüzemévé nőjék ki magukat. 
Rendszeresek a belső oktatások és tudatformáló intézkedések, kiváló-
an működik a dolgozói javaslatok elbírálását és megvalósítását szol-
gáló „ötletdoboz” rendszer, és hogy a társadalmi felelősségvállalásról, 
illetve a közösségi kommunikációról is essék szó: családi nap keretén 
belül mutatják be az elért eredményeket, ezzel is támogatva az ener-
giatudatosság minél szélesebb körű térnyerését. Szoros az együttmű-
ködés a Veszprémi Egyetemmel és más felsőoktatási intézményekkel, 
kutatóhelyekkel, a gyakornoki program pedig az új energetikus gene-
ráció tapasztalatszerzését segíti. Említésre méltó, hogy a szabványos 
EIR kiépítésében is segédkezett egy végzős környezetmérnök hallgató. 

A Continental Automotive Kft. jó példa arra az esetre, amikor egy 
szervezeten belül minden szükséges kompetencia rendelkezésre áll 
a transzparens és jól tervezhető energiagazdálkodás megvalósításá-
hoz. Ebben a cégkultúrában a személyes ambíciók hajtóereje alulról 
tolja, a felső vezetés támogatása pedig felülről húzza a fejlődési fo-
lyamatot, így tanácsadói támogatás nélkül, „elengedett kézzel” is meg 
tud valósulni a hatékony energia irányítás. 

1. 2011.04. A vállalat helyi vezetésének elkötelezettsége

2. 2012.01. Az Energia Menedzsment team létrehozása

3. 2012.03. A team tagjainak képzése

4. 2013.01. Operatív, ütemezett beruházások meghatározása

5. 2013.06 A beruházások megkezdése, prioritások alapján

6. 2013.09. A vállalat dolgozóinak bevonása a hatékony energia 
felhasználás érdekében

7. 2014.01. A vállalat vezetésének megerősített elkötelezettsége, a 
Corporate Energy Policy publikálásával

8. 2014.04. Teljes körű energia átvizsgálás, állapotrögzítés, MSZ 
EN 16247 szerint

9. 2015.01. A beruházások megvalósítása, kiértékelése

10. 2015.06. Visszacsatolás a célok, előirányzatok és a vállalati 
energiapolitika felé

11. 2015.09. ISO 50001 szabvány szerinti EIR tanúsításának 
előkészítő operatív munkái

12. 2015.11. Harmadik feles tanúsító audit, dokumentált nem 
megfelelőség nélkül5
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Jelölés Megnevezés Mértékegység

ETM1 Egy db legyártott termékre eső villamos-ener-
gia-fogyasztás

[kWh/db 
termék]

ETM2 Egy m2 alapterületre jutó villamosenergia-
fogyasztás [kWh/m2]

ETM3 Egy db legyártott termékre eső gázfogyasztás [m3/db termék]

ETM4 Egy m2 alapterületre jutó gázfogyasztás [m3/m2]

ETM5 Egy alkalmazottra jutó villamosenergia-fogyasztás [kWh/fő]

ETM6/A Egy alkalmazottra jutó legyártott termékszám [db termék/fő]

ETM7 Egy termelési- és tesztgépre jutó villamos-
energia-fogyasztás [kWh/db gép]

ETM8 Egy alkalmazottra jutó gázfogyasztás [m3/fő]

Eltérés a 2010-es évekhez (bázisévhez) képest [%]

 ETM1 ETM2 ETM3 ETM4 ETM7

2011 -11,60% 5,79% -23,19% -8,06% -9,54%

2012 -18,22% 9,46% -47,59% -19,85% -14,38%

2013 -18,28% -0,40% -51,19% -40,51% -13,41%

2014 -20,78% 2,51% -61,43% -50,01% -10,36%

2015 -20,87% 2,51% -61,43% -50,01% -10,36%

1. táblázat. Az energia teljesítmény-mutatók százalékos alakulása

2. ábra. A valós (mért) energia fogyasztás és a beruházások nélkül 
kalkulált fogyasztás összehasonlítása
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K L E N E N

EIR Mátrix az energiairányítási rendszer fejlettségnek mérésére
Köteles Géza  

okl. energiagazdálkodási szakmérnök, geza.koteles@gmail.com 

AzEN ISO 50001:2011 az első olyan rendszerszabvány, amely 
nem csak magának az irányítási rendszernek, hanem az ún. ener-
giateljesítménnyel1 kapcsolatos mérőszámoknak (energia-telje-
sítménymutató, ETM) a folyamatos fejlődését is előírja. A fajlagos 
energiafogyasztás, bármely naturáliára (pl. gyártott darabszám-
ra, produktív munkaórára stb.) vagy akár pénzértékre vetítve is 
viszonylag könnyen kifejezhető. Ezek az ETM-ek azonban csak 
közvetett – és sok esetben visszafejthetetlen – ok-okozati ösz-
szefüggéseken keresztül utalnak az energiairányítási rendszer 
fejlettségére. Szükség van tehát egy olyan indikátorra, amely 
ugyanúgy számszerűsíthető, mint a szokásos KPI-ok, és képes 
közvetlenül leírni a szervezeti és folyamatirányítási aspektusok 
érettségi fokát. A cikkben ismertetésre kerülő Energia Irányítási 
Mátrix (EIR Mátrix) erre kínál egy lehetséges alternatívát. 

*
Az EN ISO 50001:2011 az első olyan rendszerszabvány, amely 
nem csak magának az irányítási rendszernek, hanem az ún. ener-
giateljesítménnyel  kapcsolatos mérőszámoknak (energia-telje-
sítménymutató, ETM) a folyamatos fejlődését is előírja. A fajlagos 
energiafogyasztás, bármely naturáliára (pl. gyártott darabszám-
ra, produktív munkaórára stb.) vagy akár pénzértékre vetítve is 
viszonylag könnyen kifejezhető. Ezek az ETM-ek azonban csak 
közvetett – és sok esetben visszafejthetetlen – ok-okozati ösz-
szefüggéseken keresztül utalnak az energiairányítási rendszer 
fejlettségére. Szükség van tehát egy olyan indikátorra, amely 
ugyanúgy számszerűsíthető, mint a szokásos KPI-ok, és képes 
közvetlenül leírni a szervezeti és folyamatirányítási aspektusok 
érettségi fokát. A cikkben ismertetésre kerülő Energia Irányítási 
Mátrix (EIR Mátrix) erre kínál egy lehetséges alternatívát.

* * *

Az EIR Mátrix fejlődése
Az EIR-Mátrix a szakmán belül mindenki által jól ismert Energia Me-
nedzsment Mátrix [1] alapján készült, 2016-ban. Megalkotását az 
EN ISO 50001:2011 energiairányítási rendszer szabvány alkalma-
zóinak körében jelen lévő bizonytalanság sürgette: hogyan fejez-
zünk ki számokkal olyan kvalitatív paramétereket, mint pl. a vezetői 
elkötelezettség, a kommunikáció, a tudatosság vagy éppen a be-
szerzési eljárásokban megjelenő (vagy meg nem jelenő) energiaha-
tékonysági kritériumok? Szerencsére, ahogyan azt a későbbiekben 
látni fogjuk, a megoldás már több mint húsz éve rendelkezésünkre 
áll, csak adaptálni, pontosítani, némileg fejleszteni szükséges, de 
mindenek előtt, hozzá kell igazítani a szabványlogikához, fogalom-
használathoz, és pontosan meg kell címezni benne az egyes szab-
ványhivatkozásokat. 

Az eredeti Energy Management Matrix célja az volt, és a mai 
napig is az, hogy az energetikai rendszereket üzemeltető szervezet 
rajta keresztül meg tudja ítélni az általa folytatott energiagazdál-
kodás fejlettségi szintjét. A korabeli elgondolás szerint egy 0-4-ig 
terjedő skálán, 6 szempont szerint lehetett elvégezni a profilozást. 
A szempontok az alábbiak voltak: Policy, Organization, Motivation, 

1 Az elnevezés nincs összhangban a fizikai/műszaki „energia” és „teljesítmény” 
fogalmakkal, ezért nem túl szerencsés, ennek ellenére a cikkben következete-
sen a hivatalos szabványdefiníciót hivatkozzuk.

Information systems, Promotion és Investment. Ezek a szempon-
tok, bár jórészt lefedik az EN ISO 50001:2011 energia irányítási 
szabványban megfogalmazott értékelési kritériumokat, teljes egé-
szében nincsenek összhangban azokkal, és az értelmezésük is ko-
moly akadályokba ütközik. 

Módszertani módosítások
Az átdolgozott mátrix a szabvány fogalomrendszerére, valamint 
a belső és külső auditálási eljárásokra épül, így jól használható a 
rendszer fejlettségét számszerűen leírni hivatott mérőszámok kö-
zött. A szervezet, illetve a működtetett energia irányítási rendszer 
jellemzése továbbra is a profilozás módszertana szerint történik: Az 
energia-megbízott, valamint a rendszer folyamatos fejlesztésében 
közvetlenül érintett munkacsoport tagok együttesen, objektivitásra 
törekedve, de saját szubjektív szakmai véleményüket megfogal-
mazva alakítják ki konszenzusos véleményüket az egyes szempon-
tok mentén, és határozzák meg az azokra adható pontszámokat. 

A korábbiakhoz képest azonban az egyes értékelési kritériumok 
jelentősebb átalakuláson mentek keresztül (zárójelben a vonatkozó 
szabványhivatkozás):

1. Energiapolitika   (4.3)
2. A vezetőség képviselője  (4.2.2)
3. Energiairányítási csoport  (3.10)
4. Figyelemmel kísérés, mérés  (4.6.1)
5. Felkészültség, tudatosság  (4.5.2)
6. Beszerzés    (4.5.7)
Az alapelgondolás megegyezik a BRECSU által kidolgozott me-

todikával: a táblázat egyes celláiban megfogalmazott állítások va-
lóságtartalmának megfelelően kell besorolni a vizsgált szervezetet, 
annak fejlettsége, érettsége szerint. Az EIR Mátrixban azonban már 
nem csak 0-tól 4-ig terjedő természetes számokkal, hanem 0-tól 4,8-
ig skálázott valós számokkal jellemezhetjük az egyes szabványkí-
vánalmak teljesülésének mértékét, 0,2-es lépésközönként. Ez nem 
pusztán egy öncélú számtani manőver, hanem szükségszerű mód-
szertani változtatás. Elsődleges jelentősége, hogy a „kvázi digitális”2 
skálát decimális skálává alakítja, így a profilértékekkel pontosabb ma-
tematikai műveleteket lehet végezni, pl. átlag-, vagy összegképzést. 
Másodlagos jelentősége pedig éppen az imént említett pontosság-
ban nyilvánul meg, a főléptékeken belül ugyanis 5 további kislépték 
szerint dönthetünk az adott állítás igazát illetően. Ez utóbbira azért 
volt szükség, mert a pár mondatos megállapítások nem alkalmasak 
a fejlettségi szint adekvát jellemzésére, illetve abból a megfontolás-
ból, hogy a fejlődés finomabb megnyilvánulásai is mérhetővé, ki-
mutathatóvá váljanak. Látszólag adódik, hogy egy szempont, pl. az 
energiapolitika (4.3) legfeljebb 4,8 pontot kaphat, ez azonban egy 
újabb eltérést jelent a megszokotthoz képest: annak érdekében, hogy 
a már tökéletesen fejlettnek minősített gyakorlatok további csiszo-
lása, finomhangolása is értékelhető legyen, további 0,2 pont „ado-
mányozható” a válaszadók szubjektív megítélése szerint. Így lesz 
a legfelső skálaérték 5,0. Az EIR Mátrixot az 1. táblázat mutatja be.

2 Digitális abban az értelemben, hogy az eredeti mátrix állításairól egyszerűen 
el kellett dönteni, hogy igazak, vagy hamisak, és aszerint kellett a „kapcsolót” 
1 vagy 0 állapotba billenteni.
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Köteles G.: EIR Mátrix az energiairányítási rendszer fejlettségének mérése

Gyakorlati alkalmazás
Mivel a profilozást több személy végzi párhuzamosan, a szerve-
zetet jellemző ETM (profilsor és/vagy profilérték) oszloponkénti és 
soronként átlagolással képzendő. Egy példán keresztül bemutatva:

A szervezet profilsora tehát 2,6 − 1,7 − 3,4 − 3,5 − 1,6 − 1,2, a 
teljes rendszert jellemző összesített profilérték pedig 2,3 (meglehe-
tősen alacsony). Ezen a helyen azt is fontos kihangsúlyozni, hogy 
a fejlettséget – a Liebig-féle minimum törvény szerint – mindig a 
legalacsonyabb pontszám, jelen esetben a beruházáshoz tartozó 
1,2-es mutató határozza meg. Ez azt is jelenti, hogy bár a főátlag-
ként előállt 2,3-es szintjelző kielégítően használható ETM-ként, 
rögzíthető az alapállapot meghatározása során, és rendszeres 
időközönként – pl. az éves energia átvizsgálások és belső auditok 
alkalmával – frissíthető, de valójában igazi információtartalommal 
csak a teljes profilsor bír. 

Hozzá kell tenni, hogy ha a csoporttagok szubjektív véleményei 
között jelentős eltérések mutatkoznak, az átlagolást megelőzően erő-
sen javasolt a kilógó értékekhez tartozó vélemény megvitatása, és a 
kialakított konszenzusos álláspont alapján a táblázat módosítása. Ez 
különösen fontos, ha a véleménykülönbség szintugrásban is meg-
nyilvánul (pl. a fenti táblázatban energiapolitika és a mérés-adatgyűj-
tés esetében a 4. munkacsoport tag a többiektől eltérően magasabb 
főprofilba sorolta a szervezetet, amit indokolnia szükséges). 

A profil egyszerűen vizualizálható, és kiválóan alkalmas a felső 
vezetés tájékoztatására, akár az eseti vagy rendszeres értekezle-
tek, akár a vezetőségi átvizsgálások során. Ugyanígy, a tanúsító, 
felülvizsgálati és megújító auditok nyitóértekezletein, mint a rend-
szer egészét leíró ETM, javasolt a bemutatása és magyarázata. Az 
alábbi ábra a fenti értékelő táblázatból készített profilt mutatja be:

Fontos észrevenni, hogy a profil legalacsonyabb értéke az 
anyag-, energia- és szolgáltatás-beszerzési gyakorlathoz köthető, 
ami limitálja az irányítási rendszer működőképességét. Noha az 
energiairányítási csoport kompetenciái (3.10) és a mérésadatgyűj-

tés/elemzés rendszere (4.6.1) fejlettnek mondhatók, az energiahaté-
konysági kritériumok hiánya a beszerzési eljárásokban kérdésessé 
teszi a fejlődőképességet. Ez az információ az energia munkacso-
port tagjai, és a felsővezetés előtt is kardinális jelentőséggel kell 
hogy bírjon, hiszen markánsan kifejezi a vezetői elkötelezettséget, 
jobban mondva annak hiányát, másrészről pedig kijelöli a szabály-
zók fejlesztésére irányuló cselekvési tervek prioritásait (a beszerzési 
eljárás módosítása, életbeléptetése, betartatása és ellenőrzése). 

Összességében elmondható, hogy az EIR mátrix aktív haszná-
lata alapot teremt az energia irányítási rendszer működtetésében 
érintett és érdekelt felek – konstruktív párbeszéden alapuló – esz-
mecseréjének, kritikai álláspontjuk megfogalmazásának, javasla-
taik előterjesztésének és az eredményesség megvitatásának, így 
támogatja az energiagazdálkodás folyamatos fejlesztését. 

Felhasznált irodalom
[1] Building Research Energy Conservation Support Unit: Energy 

Management Matrix. UK, Watford, 1993
[2] Magyar Szabvány: MSZ EN ISO 50001:2012. Energiairányítási 

rendszerek. Követelmények és alkalmazási útmutató. 2012
[3] Köteles G.: Energiairányítási rendszerek – szabványon innen 

és túl. Energiagazdálkodás, 2013/6, p31-34

4.3 4.2.2 3.10 4.6.1 4.5.2 4.5.7 Átlag

Személy 1 2,0 1,6 3,8 3,6 1,6 1,2 2,3

Személy 2 2,2 2,2 3,2 3,2 1,6 1,2 2,3

Személy 3 2,2 1,4 3,2 3,0 1,6 1,0 2,1

Személy 4 3,8 1,4 3,4 4,0 1,6 1,4 2,6

Főátlag 2,6 1,7 3,4 3,5 1,6 1,2 2,3

2. táblázat. Egy képzeletbeli szervezet EIR mátrixa, 
az egyes véleményalkotók szerint

1. ábra. Egy képzeletbeli szervezet grafikus EIR-profilja
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K L E N E N

Oxyfuel tüzelés megvalósíthatóságának vizsgálata Magyarországon1

Gáthy Benjámin  
energetikai mérnök, gathy.benjamin@gmail.com 

Jelen cikk az oxyfuel tüzelési technológiát, ezen belül is a flexi-
burn tüzelés előnyeit és hátrányait, valamint a hazai tüzelő-
anyag-bázis hasznosításának szükségességét mutatja be.1

*
The article describes the oxyfuel firing, and within the flexi-
burn which may be especially suited for the Hungarian lignite. 
In addition it presents competitiveness of such a parameter 
block for the electricity system in the future. 

* * *

CCS technológiák
A légszennyezés, CO2-kibocsátás, illetve az üvegházhatású gázki-
bocsátás mértéke soha nem látott méreteket ölt, és ennek legna-
gyobb részéért az ipar, az energetika, és a közlekedés a felelős. Az 
ipari létesítmények füstgáz és egyéb szennyezőanyag-kibocsátásá-
ra vonatkozó szigorú szabályozások eredményeképpen sikereket 
mutatnak fel a kén-dioxid, nitrogén-oxidok kibocsátása terén, de a 
szén-dioxid esetében mérsékelt sikerek mutatkoznak. Magyaror-
szág CO2 kibocsátásának további csökkentéséhez elengedhetetlen 
CO2 mentes technológiák alkalmazása. Az erőművek és más ipari 
létesítmények esetében szén-dioxid leválasztására és tárolására 
(Carbon Capture and Storage, CCS) kifejlesztett eljárások három 
csoportba sorolhatóak, a leválasztási technológia alapján:

● tüzelés utáni leválasztás (post-combustion),
● tüzelés előtti leválasztás (pre-combustion),
● tiszta oxigén jelenlétében történő tüzelés, más néven oxyfuel 

tüzelés.

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

Oxyfuel tüzelés
A CCS technológiák közül a fosszilis tüzelőanyagok tiszta oxigén 
jelenlétében történő égetését nevezik oxyfuel tüzelésnek, ennek 
egyszerűsített sémáját az 1. ábra szemlélteti. Az oxyfuel rendszerek 
esetében szükséges a füstgáz egy részének visszakeringtetése, 
ugyanis a láng hőmérséklete meghaladhatja a 3000 °C-ot. E fölötti 
hőmérséklettartományban a tűztér szerkezeti anyaga károsodást 
szenvedne, ez okból kifolyólag alkalmaznak füstgáz recirklulációt. 
A füstgáz főleg szén-dioxidot tartalmaz, némi vízgőz és oxigén 
mellett, ezért a szén-dioxid leválasztás hatásfoka megközelítheti a 
100%-ot a gőz kondenzálása után. Egy másik előnye az alacsony 
károsanyag-kibocsátás, ugyanis a visszakeringtetett füstgáz, illetve 
a N2-ben szegény környezet következtében kevés NOx keletkezik. 
Az oxyfuel tüzelés fontos eleme és egyben legnagyobb hátránya, 
hogy a tiszta oxigént a levegőből, vagy más, oxigénben gazdag 
anyagból kell kivonni. Ezen folyamat energiaigénye adja a techno-
lógia költségének jelentős részét, erőművi alkalmazás esetén, ez 
okozza a legnagyobb mértékű hatásfokromlást a megnövekedett 
önfogyasztás miatt.

Az oxyfuel tüzelés legfontosabb berendezése az oxigén levá-
lasztó rendszer. A szükséges oxigén leválasztása történhet levegő-
ből, vagy kémiai úton más szilárd anyagból is. A levegőből történő 
oxigénkinyerésnél hátrányként merül fel a magas üzemeltetési költ-
ség, és a felhasználatlan nitrogénnel keletkező veszteség.

A kriogén eljárás alapja, hogy a levegőt alkotó gázok cseppfolyóso-
dási hőmérséklete eltérő, és ezek alapján desztillációs folyamat so-

rán szétválaszthatók. Az erőművi tech-
nológiai folyamatot a 2. ábra szemlélteti. 
A levegőt a kompresszor 50-60 bar nyo-
másra sűríti, ezt követően eltávolítják 
a nedvességtartalmat. A szétválasztás 
után a nitrogént és az oxigént átvezetik 
a főhőcserélőn, majd onnan a magas 
nyomású frakcionáló oszlopra kerül.  
A kettős desztilláló tornyon áthaladva a 
kolonna alján a folyékony oxigén össze-
gyűlik, míg a nitrogén és egyéb gázok 
az oszlop tetején távoznak. A desztil-
lálás során értékes argon nemesgáz is 
elkülöníthető. Ezzel az eljárással nagy 
tisztaságú, 99% feletti oxigéntartalom 
is elérhető. Az eljárás hátránya, hogy 
erőművi méretű alkalmazása nagyon 
költséges. További technikai akadály 
a kompresszor levegőnyelési képes-
sége, mely megszabja a blokk maxi-
mális teljesítményét. Körülbelül 5000- 
8000 t/d oxigéntermelés érhető el.  
Az 1. táblázatban ilyen oxigén-kihoza-
tal mellett mutatjuk be a kompresszorok 
önfogyasztását.

1. ábra. Az oxyfuel tüzelés sémája
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Összességében a kriogén technológia energiaigényét nagyban be-
folyásolja a fentebb említett kompresszor választás, és a közbeeső 
berendezések alkalmazása. Az elérhető 99% tisztaságú oxigénnél 
kisebb koncentráció is elegendő az oxyfuel tüzelés megvalósításá-
hoz, erre szakirodalom 95%-os tisztaságot tekint optimálisnak. Ez a 
koncentráció azonban az argon leválasztásához kevés, így ennek 
eladásából nem származik az erőműnek többletbevétele. A tech-
nológia energiaigénye 200-160 kWh/t, míg az erőművi hatásfokot 
tekintve 8-12% hatásfokcsökkenést okoz. Ez nagyban függ attól, 
hogy szuperkritikus (≈280 bar, ≈600°C) vagy ultra-szuperkritikus 
(≈330 bar, ≈650°C) gőzparaméterekhez illesztjük.

A membrán technológia alkalmazása egyre nagyobb teret nyer az 
ipari alkalmazások esetében. Elvi működése egyszerű, a membrán-
fal két oldalán különböző parciális nyomáson van az oxigén, ezért 
a magasabb nyomás felőli oldalról az alacsonyabb nyomású oldal 
felé kiegyenlítődés történik. A membrán fala egyfelől elválasztja a 
két különböző nyomású részt, másrészt visszaszorítja a levegőből 
egyéb gázkomponensek áthaladását a fal alacsonyabb nyomású 
oldalára. Ezzel az eljárással 100% tisztaságú oxigén is előállít-
ható feltéve, hogy a berendezésbe nem tör be hamis levegő. Az 
oxigénáram intenzitását a membránfal vastagságának növelésé-

vel, annak minél magasabb hőmérsékletével, és a két oldal közti 
nyomásgradiens növelésével lehet fokozni. Erre a legalkalmasabb 
anyagok a kerámia fémoxid kompozitok, melyek elviselik a magas 
700 °C-os hőmérsékletet is. A permeátum (alacsony nyomású) ol-
dalt tekintve két különböző típus létezik:

● 3 végű üzemmód: a permeátum oldalon vákuum van, amely 
elszállítja az oxigént a membránfelülettől,

● 4 végű üzemmód: öblítőgázzal távolítják el a membránról az 
oxigént, jellemzően a füstgázzal.

Utóbbi esetében nem valószínű az erőművi alkalmazás elterje-
dése, ugyanis a füstgázt tisztítani kell a portól és más szennyező 
anyagoktól, mert ezek a membrán felületét károsítanák, csökkentve 
annak oxigén-átbocsátási képességét. A füstgáz regenerálása so-
rán magas, 1000 °C hőmérséklet szükséges, ami szintén többlet-
költséget jelent. Elemzések szerint [1] az erőművi alkalmazáshoz 
olyan membránokra lenne szükség, amelyek oxigén-áteresztése 
legalább 10 cm3/(min∙m2). Jelenleg ez az érték 1-3 cm3/(min∙m2) 
között mozog.

A chemical-looping az általános gyűjtőneve azon körfolyamatoknak, 
amelyekben az oxigént szilárd hordozóközegről választják le, majd 
a hordozó közeget regenerálják, amely így újra oxigénben dús lesz. 
Az egyes eljárások különbözőek a tekintetben, hogy a tüzeléshez 
oxigént szabadítanak fel, vagy hidrogéntermelést valósítanak meg. 
Az oxigén termelést égethető szilárd tüzelőanyag jelenlétében CLC 
(chemical-looping combustion) eljárásoknak nevezik, melyek 3 fő 
csoportja:

● Syngas-CLC: Szintézis gázt állítanak elő a szilárd tüzelő-
anyag (szén, biomassza) elgázosításával.

● iG-CLC: Az elgázosítás a tűztérben történik, ahová CO2-t és 
vízgőzt is vezetnek az elgázosításhoz, illetve ezek szolgál-
hatnak fluidizáló közegként is.

2. ábra. Kriogén eljárás erőművi vázlata

Termelt O2 
[t/nap] Kompresszor opciók

Becsült 
fogyasztás 

[MW]

3000-4000 1-2 sor centrifugál vagy 1 axiál 22-33

4000-5500 1-2 sor centrifugál vagy 1 axiál 30-45

5500-7000 2 sor centrifugál vagy 1 sor axiál 41-58

7000-10000 2 sor centrifugál vagy 2 sor axiál 53-82

1. táblázat. Kompresszorkombinációk önfogyasztása
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● CLOU: Az oxigén-közvetítő közeg a tűztérben redukálódik, 
ezzel a hagyományos tüzeléshez hasonlatos égés jön létre.

Egyelőre egyik eljárás sem kiforrott annyira, hogy valós erőművi 
alkalmazhatóságról lehessen beszélni.

A füstgázban található szén-dioxid aránya 60-70 v/v%. Leválasztá-
sa ennek okán igen kedvezően megvalósítható, azonban a kazán 
stabilitásának érdekében szükséges a füstgáz recirkuláltatása, mi-
előtt a CO2 leválasztása megtörténne. A recirkuláltatásnak köszön-
hetően  megfelelő tűztérhőmérséklet érhető el, azonban a kazán 
mérete nőni fog. Az alacsonyabb tűztérhőmérséklet csökkenti a 
NOx képződés veszélyét is. Tiszta oxigén melletti tüzelés esetében 
csak kevés NOx keletkezik, ami a tüzelőanyagban kötött nitrogén 
mennyiségétől és a tüzelés módjától függ. A recirkuláltatás a SO2-
képződésre nincs számottevő hatással.

A füstgáz recirkulációt a szennyezőanyag leválasztó berendezé-
sek előtt érdemes elhelyezni. A kazán paramétereitől függően eltérő 
szárazfüstgáz mértékben kell visszajuttatni a tűztérbe, de minden-
képp jelentős arányról, a keletkező szárazfüstgáz 60 v/v% feletti 
recirkulációjáról van szó. Ez a füstgáztisztító berendezések méretét 
jelentősen csökkenti, ami kedvezően hat az üzemvitelre és a beru-
házás költségeire egyaránt. A tiszta CO2 a szállítás előtt egy utolsó 
kompresszorcsoporthoz ér, ahol a kritikus állapot fölé (304,5 K és 
73,9 bar) sűrítik a gázt a könnyebb szállítás érdekében.

Flexi-BurnTM 
Az oxyfuel tüzelés egyik speciális változata az úgynevezett Flexi-
BurnTM tüzelés, melyet a Foster-Wheeler cég fejlesztett ki. Ebben 
az esetben a tiszta oxigénben való üzemelés mellett lehetőség van 
levegővel kevert tüzelés megvalósítására is. Ez irányú kutatásokat 
cirkulációs fluidágyas kazánokkal (CFB) valósítottak meg (például 
a spanyolországi ciudeni telephelyen egy 30 MWth demonstrációs 
projektben), ahol, mindkét üzemelési mód mellett bizonyították a 
szén-dioxid hatékony leválasztását [2]. A kutatások másik eredmé-
nye az üzemanyag rugalmassága, miszerint az antracittól egészen 
a biomasszáig sikeresen kísérleteztek CFB kazánban megvaló-
sított flexi-burn tüzelés mellett. E technológia is igényli a füstgáz 
recirkulációt, de demonstrációs méretekben (0,1-30 MW) jól tart-
ható volt a kazán hőmérséklete és a szennyezőanyag-kibocsátás 
mértéke is. 

A flexi-burn esetében lehetőség van megválasztani, hogy ha-
gyományos tüzeléssel vagy oxyfuel tüzeléssel üzemel az erőmű. Ez 
lehetőséget ad arra, hogy részterhelésen, indításkor és leálláskor 
rugalmasan áttérjenek hagyományos tüzelésre. Ez előnyt jelent a 
beruházásról való döntéshozatalban, ugyanis a kvótaárral, szabá-
lyozással összhangban lehet a szén-dioxid kibocsátást változtatni. 
Hátrányként fellép a füstgáztisztító rendszerek túlméretezése, mert 
túl széles értékhatárok között kell tisztítani a füstgázáramot. A tiszta 
oxigén mellett történő tüzeléshez képest az alábbi eltérések van-
nak:

● A leválasztott oxigénhez külső levegő előkeverés van.
● Nincs szükség porrá őrlésre, kisebb előkészítést igényel a 

tüzelőanyag.
● A kazán típusa cirkulációs fluidágyas kazán.
● Az SO2 megkötéshez nincs szükség külön füstgáz-kéntelení-

tőre, hogy az 2010/75/EU-s direktíva által előírt 200 mg/Nm3 
érték teljesüljön. Az ágyhoz adagolt mészkő megköti a tüze-
lés következtében keletkező SO2-ot.

A magyar villamosenergia-rendszer jövője
A magyar villamosenergia-rendszer jövőjével kapcsolatban két ol-
dalról is lehetőség van a témakört körbejárni. Egyik oldalról lehet 
az erőművek, avagy a hazai energiaforrások összetételét, rendel-
kezésre állását vizsgálni. Másik oldalról a villamosenergia-igények 
alakulását lehet előre jelezni ugyanarra az időszakra. Várhatóan az 
éves csúcsterhelés mértéke a MAVIR 2014-es számításai szerint a 
2. táblázat alapján fognak alakulni.

A mai magyar erőműpark elöregedő, korszerűtlen átlagosan 30% 
körüli hatásfokú erőművekből tevődik össze, amit a 4. táblázat fog-
lal össze. Jelenleg alaperőműnek számít a Paksi Atomerőmű négy 
egyenként 500 MW-os blokkja, és a Mátrai Erőmű 966 MW beépí-
tett teljesítménye. Az atomerőművi blokkokból az 1-es és 2-es blokk 
már megkapta az üzemidő hosszabbításra az engedélyt, várhatóan 
a többi is megkapja és 2030-ig a rendszerben maradnak, míg a 
Mátrai Erőmű 2025 utáni jövője még kérdéses.

A jelenlegi mélyvölgy időszakot sem tudná egyedül Paks ellát-
ni. A két új blokk elkészülte után, 2037-re sorra állna le 2000 MW 
atomerőművi kapacitás, de a párhuzamos időszak kezdetén lehet 
4400 MW atomenergia a villamosenergia-rendszerben. A völgy 
időszaki rendszerterhelést 3700 MW-ról a MAVIR alapváltozatával 
számolva felmehet 4000-4200 MW-ra 2025 utáni időszakra. Ké-
sőbb pedig tovább nőhet, míg a régi blokkok sorra leállnak, vagyis 
alaperőművi szinten is hiányozhat 800-1000 MW.

Ennek kiküszöbölésére egy 500 MW-os lignittüzelésű erőmű 
rendszerbiztonság szempontjából nem csak ajánlott, de sokkal in-
kább szükséges kapacitást pótol [5]. A Nemzeti Energiastratégia 
is 400 MW tisztaszén technológiára alapozott erőmű kapacitással 
számol az atom – szén – megújuló szcenárió esetében [4]. A te-
lephelyhez tartozó bányával az egyetlen tisztán hazai erőforrások 
felhasználásával működő erőmű, továbbá nemzetgazdasági oldalát 
tekintve több hozzáadott értékkel rendelkezik, mint a gáztüzelésű 
erőművek. A tüzelőanyag ellátás több évtizeden keresztül stabilan 
biztosítható. A CO2 tárolására is kiváló lehetőség nyílik a közeli a 
Kisújszállás, Kenderes, Mezőtúr, Nagykörű kimerült mezők kedvező 
zárt geológiai tárolóiban. A telephelyen működő ipari komplexumok, 
továbbá a meddőkre telepítethető naperőművek tovább növelik a 
beruházás vonzerejét. Azonban fontos, hogy az új atomerőművi 
blokkok és a megújulók együttesen kiszoríthatják az alaperőművi 
piacról időszakosan, ezért olyan technológia alkalmazása célszerű, 
mely gyors terhelésváltoztatást tesz lehetővé, illetve rugalmas üze-
meltetési feltételeket ad. Nem utolsó sorban pedig kellően alacsony 
villamosenergia-áron tudjon energiát szolgáltatni. CO2 kvóta függ-
vényében nem elképzelhetetlen, hogy CCS technológia alkalmazá-
sával komoly előnyre tesz szert a széntüzelés a földgáztüzeléssel 
szemben. Reálisan 2025 után lehetne üzembe helyezni egy új blok-
kot a Mátrai Erőműben. 

Alapváltozat 
[MW]

Alacsonyabb 
növekedés

[MW]

Nagyobb
növekedés

[MW]

2015 6700 6700 6800

2020 7000 7000 7200

2025 7400 7200 7600

2030 7700 7400 8000

2. táblázat. Várható maximális csúcsterhelés [3]
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Költségbecslés
Még nem épült erőművi viszonyokban oxyfuel vagy flexi-burn tech-
nológiát implementáló létesítmény, ezért a költségeket csak közelí-
tőleg lehet megmondani. Projektekhez készült tanulmányok alapján 
azt lehet mondani, hogy erősen tüzelőanyag függő a beruházás 
LCOE (Levelisied Cost of Electricity) mutatója, mely az erőmű teljes 
élettartama alatt felmerülő költségek tömöríti magába. Ezek alap-
ján 68-90 €2013/MWh árak között mozognak a beruházások teljesít-
ménytől függően. [6]

A költségeket csökkenteni lehet, ha a beruházás barnamezősen 
valósul meg. A gazdaságosság javítható továbbá a kriogén levá-
lasztás során kinyert nagytisztaságú argon és nitrogén gáz értéke-
sítésével, illetve a füstgázból leválasztott CO2-t sikeresen tovább 
lehet hasznosítani földgáz vagy kőolajki-termelésre.

Jelenleg az alacsony villamosenergia-ár, mely kontinens szin-
ten jelen van, egy európai országban sem elegendő beruházások 
indításához, ráadásul a 2008-as gazdasági válság a banki finan-
szírozási kedvet is visszavetette. Korábban nem volt ritka a 90%-os 
banki finanszírozású erőműépítés sem, ma 70-80% közötti kölcsö-
nökhöz lehet jutni. Azonban ez a folyamat szakértők szerint átme-

neti, mert el fog jönni az a pillanat, mikor szükségessé válik a blok-
kok leállítása, és ekkor a rendelkezésre álló, kis kihasználtságú 
erőművek, drága villamos energiát tudnak majd a piacon értéke-
síteni.

Az európai erőművek átlag életkora 40 körül alakul, és gyakorla-
tilag egy blokk élettartama komolyabb retrofit program nélkül 50-nél 
nem lehet több, gázos erőműnél pedig inkább 30-35 év ez a szám. 
10 éven belül körülbelül 50 GW, míg 20 éven belül további 80 GW 
kapacitást kell teljesen lecserélni Európában.  Az új blokkok, illetve 
a megmaradt régebbi blokkok által kialakul egy új villamosenergia-
ár, de ennek mértékét csak becsülni lehet. Mindazonáltal áremelke-
désre kell számítani következő években.

A hazai lignit alacsonyabb fűtőértéke miatt a fentebbi költségek 
magasabbak lehetnek. A CO2 kvóta ár 22-28 €/tCO2 körüli érték mel-
lett teszi az oxyfuel technológiát megtérülővé. A jelenlegi 8 €/tCO2 
kvóta ára mellett tehát nem éri meg a beruházás még akkor sem, 
ha piaci alapon a CCS technológia megérné jelenleg. Azonban egy 
új mátrai blokk 2025 után a várható CO2 kvótaár növekedés, melyet 
az európai célok serkenteni fognak, illetve a technológiai fejlődés, 
az elöregedő európai erőműpark együttes hatásának köszönhetően 
elérheti, hogy megtérülő beruházásként legyen kezelhető, akár a 
jelenlegi költségekkel is.
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Beépített teljesítmény adott évek-
ben, MW 2020 2025 2030

Paksi Atomerőmű 2000 2000 2000

Dunamenti erőmű 649 649 408

Mátrai Erőmű 965,6 545,6 15,6

Gönyűi Erőmű 433 433 433

BERT 396 396 396

Csepeli Erőmű 410 410 410

GTER (gyorsindítású blokkok) 526 526 526

Bakonyi Erőmű 132 132 132

Pannon Erőmű 85 85 85

Debreceni 95 95 95

Összesen 5676 5226 4392

3. táblázat. Várható maximális csúcsterhelés [3]

ETE Elnök – titkári értekezlet
Az Egyesület 2016. március 1-én tartotta hagyományos elnök-titkári értekezletét. A megnyitó szakmai előadást Prof. Dr. Aszódi Attila kormány-
biztos, az Egyesület elnökségi tagja tartotta a Paks II Atomerőmű engedélyezési folyamatáról, illetve az EU Brüsszeli Bizottsága által folytatott, 
folyamatban lévő eljárásokról. Az előadást követően a kormánybiztos úr válaszolt a hallgatóság nagyszámú kérdésére.

Ezt követően Bakács István elnök és Wiegand Győző elnökhelyettes adott tájékoztatást az Egyesület 2015 évi tevékenységéről és a 2016-os 
év feladatairól. Mindketten megállapították, hogy a mögöttünk hagyott 2015. év sem volt könnyű számunkra. A szakmai és gazdasági hátterünket 
is jelentő energetikai  vállalatok gazdasági, illetve stratégiai nehézségei miatt a szervezeti aktivitás és rendezvényeink látogatottságának csök-
kenését eredményezte. Mindezek ellenére a szervezeti egységek aktív tisztségviselőinek és tagjainak köszönhetően az elmúlt évben is gazdag 
programot valósítottunk meg. A nagyrendezvények közül kiemelte többek között a társszervezőkkel közösen rendezett XXII. Nemzetközi Energia 
Innovációs Fórumot, a Klímaváltozás_Energiatudatosság- Energiahatékonyság, KLENEN ’15 konferenciát és kiállítást, a 28. Távhő Vándorgyű-
lést és a 47. Nemzetközi Gázkonferenciát és Szakkiállítást, amely rendezvények az idén is megrendezésre kerülnek. 

Bakács Elnök úr beszámolt az új Energiahatékonysági szakosztályról, amely célja az energiahatékonyságról szóló törvénnyel Magyarorszá-
gon is előtérbe került, az egyesület által a kezdetektől fogva prioritásként kezelt energia-takarékosság, energia-tudatosság és energiahatékony-
ság terén a szakmai háttér fejlesztése. A célkitűzések között szerepel az energetikai szakértői, auditori és tanúsítási tevékenység szakmai alapon 
való összefogása, az energiatudatos szemlélet szakmai berkeken belüli elterjesztése, az ehhez szükséges eszköztár kialakítása. A szakosztály 
célja az auditálásokba való bekapcsolódás mellett a rendszeres szakmai konzultációk szervezése, a szakterületen dolgozó szervezetek, szakér-
tők kooperációjának és tapasztalatcseréjének kialakítása.

Elnök és elnökhelyettes urak kifejezték köszönetüket a szervezeti egységek jelenlevő vezetőinek és sok sikert kívántak az idei tervek 
megvalósításához.
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A Demands Side Management (DSM) egy energiamenedzs-
ment eljárás, ahol a fogyasztók energiafogyasztását különbö-
ző eszközökkel és módszerekkel befolyásolják, másképpen a 
keresletre és annak változására hatnak, hogy a kínálattal op-
timumban legyen. Így mind fogyasztói, mind termelői, illetve 
kereskedői oldalon megtakarítások érhetőek el. A DSM célja 
többek között a napi terhelési görbe alakjának formálása pél-
dául azért, mert az erőművek a valóságban véges felfutási me-
redekséggel rendelkeznek. Másrészről cél a hálózat maximum 
terhelésének korlátozása. Fix áramdíjnál a szolgáltatót vesz-
teségek érhetik, ha drágább működési költségű csúcserőmű-
vektől veszi az áramot, továbbá nem elhanyagolható az sem, 
hogy ezek az erőművek gyakran sokkal környezetszennye-
zőbbek az alaperőműveknél. Cél lehet továbbá a kiegyenlítő 
energia minimalizálása, ugyanis a menetrendtől való pozitív 
és negatív eltérés is extra költségeket von maga után. Egyta-
rifás rendszerben ezek a plusz költségek be vannak építve az 
áramdíjba, azonban Demand Side Management segítségével a 
fogyasztó és a szolgáltató is csökkentheti költségeit.1

*
Demand Side Management (DSM) is an energy management 
method, in which the operation of the consumers can be af-
fected. Many different goals can be accomplished with DSM, 
the curve of daily loading can be altered, the peak demand 
can be decreased. Cost reduction can be achieved at both 
distributor and consumer side with different types and meth-
ods of DSM – the common international practices are shown 
in this paper. 

* * *

Alkalmazott módszerek
A DSM-t többféleképpen alkalmazzák attól függően, hogy mek-
kora a fogyasztó, illetve a szolgáltató kockázatvállalása. Tarifák 
szempontjából a fogyasztó számára a legkevésbé kockázatos az 
egytarifás szabályozás, ahol az áram díja egységes. Itt megtaka-
rítások kizárólag a szolgáltatói ösztönzőkkel érhetőek el. Ebben 
az esetben úgy tud működni a Demand Side Management, ha a 
fogyasztó bizonyos eszközeit (ld. később) rendelkezésre bocsájt-
ja, a szolgáltató pedig ezért kedvezményes áron adja az energiát. 
A Time-of-Use (TOU) díjszabás esetében a használat időpontjától 
függően az áram ára olcsóbb, illetve drágább lehet. Ennek legegy-
szerűbb példája, hogy a csúcsidőszakhoz tartozik egy magasabb 
díjszabás, ezen kívül pedig normál áron értékesítik az áramot. 
Egy másik verzióban a völgyidőszakhoz tartozik egy alacsonyabb 
díjszabás. A Critical Peak Pricing (CPP) egy olyan árazási mód, 
amelynél a csúcsidőszakban a TOU-nál magasabb az alkalmazott 
árszínvonal, de minden évben csak néhány nap használják, ezek a 
napok pedig előre meg vannak határozva. Az Extreme Day Pricing 
(EDP) hasonló a CPP-hez, azonban a kritikus napon mind a 24 

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

órában magasabb díjszabás van érvényben. A Real Time Pricing 
(RTP) egy valós idejű tarifarendszer, ahol a szolgáltató órára pon-
tosan vagy még kisebb felbontásban előre meghatározza a tarifát. 
A fogyasztókat az alkalmazott időfelbontástól függően napokkal 
vagy órákkal előtte értesíti a szolgáltató az érvényes díjszabásról. 
A legutolsó módszer a fogyasztó számára a legkockázatosabb, 
mert nem tudhatja biztosan, hogy drágább vagy olcsóbb időszak 
következik, azaz megéri-e várnia az elektromos készülékének 
üzemeltetésével. [4]

Az ilyen problémák megoldására a fogyasztói berendezése-
ket célszerű felosztani attól függően, hogy idő- vagy eseményve-
zéreltek. Az idővezérelt eszközök jellegzetessége, hogy sokszor 
automatikák segítségével működnek, melyek különböző bemeneti 
paraméterek (hőmérséklet, teljesítmény) és algoritmusok alapján 
kapcsolják be vagy ki magukat. A közvetlenül vezérelhető ház-
tartási eszközök általában idővezéreltek, ezeknek a szolgáltató 
képes működési parancsot adni, az igényeknek megfelelően be-, 
illetve kikapcsolhatja. Tipikusan ebbe a kategóriába tartozhatnak a 
villanybojlerek, klímaberendezések. Az eseményvezérelt fogyasz-
tóknál a DSM alkalmazása körülményes, melyek a háztartási fo-
gyasztók második kategóriáját képzik. Ide tartozik a mikrohullá-
mú sütő, a számítógép és a televízió, melyeknek a működését 
a fogyasztó kényelme jobban befolyásolja, mint a pénzügyi ösz-
tönzők, éppen ezért ezeket nem, vagy csak speciális esetekben 
lehet DSM-re használni. Gyakorlati példák, hogy a teamelegítést 
a mikróban, a tanulást a számítógépen, illetve a TV műsor szerinti 
nézését az emberek ritkán halasztják el. Az idő- és eseményvezé-
relt fogyasztók nem különíthetők el élesen egymástól, a terhelés-
szabályozásnak a harmadik kategóriájába azok a berendezések 
kerülnek, ahol a fogyasztó egy nála elhelyezett vezérlővel állíthat-
ja be, hogy mikor, milyen tarifánál szeretné üzemeltetni, esetleg 
nem üzemeltetni azt. Ilyen lehet a mosógép, a mosogatógép, a 
sütő. Általánosságban elmondható, hogy a fogyasztók inkább azt 
preferálják [1], ha az eszköz időben később kezd el működni az-
zal szemben, hogyha korábban. További tényezők befolyásolják 
a DSM alkalmazását, melyekre gyakorlati példák világítanak rá: a 
mosógépben nem jó, ha sokáig vizesen áll a ruha, a mosogatógép 
is végezzen, mire újra szükség lenne az edényekre.

A DSM története
A fogyasztás befolyásolása először az 1973-as olajválság után 
merült fel, majd az 1979-es második olajválság után elsősorban 
az Amerikai Egyesült Államokban komoly intézkedéseket tettek, 
hogy megfékezzék a növekvő függőséget a külföldi energiahordo-
zóktól. Az 1980-as években egyre több állami szabályzó vezetett 
be ösztönzőket a közművekben, hogy kevesebb költséggel, illetve 
integrált erőforrástervezési elvekkel éljenek. [2]

Kitekintés: Amerika
Kalifornia egyike volt az első helyeknek a világon, ahol 1975-ben 
Demand Side Management programot vezettek be. [2] A fogyasz-
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tók megnyerésére több kampányprogram is lezajlott, például már 
1994-ben a „Flex your power” program keretében 8,9%-kal csök-
kentették a csúcsteljesítmény-igényt. A gazdasági ösztönzők ha-
tására boltok, üzletek, médiumok, iskolák és lakossági fogyasz-
tók egyaránt részt vettek a programban. Jelenleg már nemcsak 
a fogyasztás átütemezése a cél, hanem annak csökkentése is, 
ezáltal a gondolkodás zöldebbé és fenntarthatóbbá formálása. A 
siker egyik kulcsa, hogy az energetika több szereplőjének össze-
fogásával, egymás elveinek összeegyeztetésével működnek ezek 
a programok. Így a hatóság, a szolgáltatók, valamint civil szerve-
zetek egyaránt részt vesznek az irányelvek megalkotásában. [7]

A legfrissebb statisztikák szerint [3], 2014-ben összesen 9,3 
millió fogyasztót vezéreltek annak céljából, hogy csökkentsék a vil-
lamos energia használatát a csúcsidőszakokban, amikor nagy az 
igény. Az ilyen rendelkezésre bocsájtással a fogyasztók természe-
tesen bevételhez jutottak. A fogyasztók 93%-a lakossági fogyasztó 
volt, akik átlagosan 100 kWh csúcsidei fogyasztást ütemeztek át 
alacsonyabb tarifás időszakra egy év alatt, így körülbelül 40 dollárt 
kaptak ezért. A kereskedelmi és ipari fogyasztókból ugyan keve-
sebb van, azonban a rendszerre fajlagosan sokkal nagyobb hatás-
sal voltak. A DSM egyik célja, hogy a maximum terhelést csökkent-
sék, így nem meglepő, hogy míg a kereskedelmi, illetve lakossági 
szektor 2500, illetve 3100 MW-tal tudta csökkenteni a csúcsigényt, 
addig az ipari szektor a fogyasztók működésének átütemezésével 
6900 MW-tal járult hozzá a csúcsterhelés csökkentéséhez. A ko-
rábban említett Kaliforniában volt a legjelentősebb a DSM alkal-
mazása, habár az Egyesült Államok népességének csak 12%-a 
lakik itt, az átütemezések és egyéb vezérlések 20%-a innen eredt.

Európai lehetőségek
A környező országok közül Csehországban és Szlovákiában a 80-
as évek óta kiépült DSM megoldások országos lefedettsége közel 
100%-os. Az előírások alapján legfeljebb 8 órát vezérelhetnek egy 
hőtárolós fogyasztót, és legfeljebb 20 órán át egy fűtőberende-
zést. A kéttarifás rendszernek köszönhetően a fogyasztók több-
sége megvárja az alacsony tarifás időszakot, és akkor működteti 
készülékeit, beleértve a mosógépet, illetve a vasalót is. [5]

Horvátország északi részén több mint húsz éve vezérlik több-
ségében a fűtést biztosító fogyasztókat, hogy a csúcsidőszakon 
kívül működjenek. Az elterjedt megoldás szerint a közvetlenül sza-
bályozható fogyasztókat egy másik mérőre kötik rá, mely speciá-
lis tarifa szerint működik, a többi berendezés pedig normál tarifa 
szerint működik. [8]

Ausztriában többek között az utcai közvilágítást és a fogyasz-
tói fűtőberendezéseket vezérlik. Alapvetően két tarifájuk van, va-
lamint egy fix árengedmény, amelyet a fogyasztó akkor kap meg, 
ha a közmű rendelkezésére bocsájtja a berendezését, így gya-
korlatilag bármelyik háztartási eszközt lehet vezérelni. A kétirányú 
kommunikáció elősegítésére 2013 tavaszán már 196 000 okos 
mérővel („smart meter”) rendelkeztek, melyek negyedórás felbon-
tásban a fogyasztást is eltárolták. Két elosztóihálózat üzemeltető, 
az Energie AG Oberösterreich és a Linztorm összesen 640 000 
okos mérőt tervez 2020-ra bekötni. [6]

Hollandiában egy konnektoros megoldás terjedt el, mely esz-
köz a háztartási fogyasztó és a fali aljzat között helyezkedik el. 
Ezek mérőként is szolgálnak, az adatokat vezeték nélküli kapcso-
laton küldik és fogadják. A megoldás segítségével a felhasználó a 
személyi számítógépén virtuálisan csoportokat képezhet az esz-
közeiből, ezáltal akár együtt is vezérelhetők a tarifa függvényében. 

Jellemzően vezérelt fogyasztók a mosó- és szárítógépek, a hűtők, 
fagyasztók, valamint az elektromos autók töltői, habár utóbbiak 
jelenleg még elenyésző számban vannak jelen. [9] A lakossági fo-
gyasztókon kívül a TenneT 1500 MW-ra becsüli az átütemezhető 
ipari fogyasztókat. A minimálisan vezérelhető teljesítmény 4 MW, 
RTP használatával negyed órára pontosan elérhető az aktuális 
díjszabás. [10]

Az Észak-Európai országokban az elektromos fűtések vezérlé-
si módja egységes a lakosság körében. Svédországban körülbelül 
300 000 családi ház van elektromos bojlerrel felszerelve, melyek 
egyenkét 4-5 kW-os csúcsteljesítményt képesek felvenni a háló-
zatból. 2004 telén egy rendkívül hideg nap reggelén két óra erejéig 
a rendszer számára kritikus, 67%-os csúcsteljesítmény-csökken-
tést értek el úgy, hogy ezalatt és -után egy fogyasztótól sem érke-
zett panasz. Finnországban az 1990-es évek eleje óta közvetlenül 
szabályozzák a fogyasztókat, azonban a villamosenergia-piac 
liberalizációja után ez nehézségekbe ütközött. Ennek ellenére to-
vábbra is nagy potenciál van a terhelés maximumának csökken-
tésében. Néhány pilot projekt már lezajlott 2010-ben és 2011-ben, 
melyek célja, hogy a kétirányú kommunikációval távolról le tudják 
olvasni a fogyasztókat. Norvégiában egy okos otthonokat („smart 
home”) támogató megoldással összesen 24 háztartásnak TOU ta-
rifát ajánlottak, a csúcsidőszaki tarifa reggel 7 és 10, illetve este 
5 és 8 óra között volt. Ennek eredményeképpen jelentős terhelés 
került át az ezen kívüli időszakokba. [6]

A DSM és a fenntarthatóság
A Demand Side Management nemcsak gazdasági oldalról segíti 
a kereslet-kínálat optimumának kialakulását, hanem a környezeti 
oldalon is vannak pozitív hatásai. Az Európai Unió 2020-ra kitű-
zött 20/20/20a-s céljaival a DSM is összhangban van, mely szerint 
többek között a megújulók részaranyát, valamint az energiahaté-
konyságot szükséges fokozni. Az elmúlt években nagyszámú ház-
tartási napelemet telepítettek, melyek megnövelhetik a helyi háló-
zatok terheltségét. A napelemek okozta negatív hálózati hatások 
a fogyasztók vezérlésével mérsékelhetők. A valós idejű árazással 
a fogyasztók ösztönözhetők arra, hogy elhalasszák a fogyasztá-
sukat akkorra, amikor magas a napelemek által hálózatba táplált 
energia. Ezáltal kiküszöbölhető a végpontok feszültségének kriti-
kusnál nagyobb megemelkedése, továbbá a kisebb feszültségűről 
a nagyobb feszültségű hálózatra irányuló energiaáramlás.

A jövőben az ilyen energiaközösségek összehangolhatják a 
vezérelhető eszközeik működését, legyen szó a társasház tetejé-
re felszerelt napelemről, a garázsban parkoló elektromos autókról 
vagy közös fűtést, illetve használati melegvizet biztosító berende-
zésekről.

A Demand Side Management alkalmazásával csökkenthető 
az erőművi portfólió károsanyag kibocsátása. Általában a csúcs-
erőművek gázzal vagy valamilyen egyéb olyan nem megújuló 
energiaforrással működnek, melyeknek a drága üzemeltetése a 
szén-dioxid kvóta árából is fakad. Így ha sikerül csökkenteni a 
csúcsteljesítmény-igényt, akkor azzal a károsanyag kibocsátása 
is csökkenthető.

Összefoglalás
A Központi Statisztikai Hivatal adatai szerint Magyarországon 
2000 és 2004 között a villanybojlerek száma 66%-ról 43 %-ra 
csökkent, ezeknek mintegy fele működik vezérelten. Az elmúlt 
10 évben átlagosan pedig tovább csökkent a számuk. [11] Ennek 
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egyik oka, hogy jobb hatásfokúak és olcsóbbak a gázzal működő 
fűtést, illetve melegvizet biztosító berendezések. Bár a kémény 
és gázvezetékek kialakítása miatt nagyobb a beruházási költség, 
azonban a gáz kilowattóránkénti ára egy nagyságrenddel kisebb 
az áram kilowattóránkénti áránál. [13]

Klímavédelmi oldalról felmerülhet, hogy a gáz helyi elégetése 
akár környezetbarátabb is lehet ahhoz képest, mintha ugyan vil-
lannyal működik a bojler, de az ahhoz szükséges áramot fosszilis 
erőművekben állítják elő. Habár ezt az energiát nukleáris erőmű-
vekben és megújulókkal is meg lehet termelni, azonban sok or-
szágban ezek a lehetőségek nem adottak, ahogy Magyarországon 
is jelentős a fosszilis alapú energiák felhasználása. A példa analóg 
az elektromos autók helyzetével, melyek száma Magyarországon 
egyelőre még 1% alatti. [12] Az elektromos autó és a villanybojler 
se lesz környezetbarát attól, hogy közvetlen nem kell fosszilis tü-
zelőanyagot égetni a működéséhez. Azonban a csúcsteljesítmény-
igény csökkentésével a Demand Side Management segítségével a 
felhasználók kezében több megtakarítás marad. A fosszilis erőmű-
vek mellőzését pedig gyorsíthatja, ha nincs igény azok működésé-
re, így összességében például a villanybojlerek és az elektromos 
autók működéséhez is kevesebb károsanyagot bocsájtunk ki.

Véleményem szerint a Demand Side Management további 
alkalmazásaihoz és terjedéséhez az egyik járható út az osztrák 
megoldás, melyhez az okos mérők terjedése szükséges, ehhez 
pedig ki kell alakítani Magyarországon a megfelelő kommunikáci-
ós csatornákat a fogyasztó és a szolgáltató között. Az okos mérők 
mellett szól többek között az is, hogy teljeskörű méréseket lehet 
vele végezni, továbbá több tarifát is tudnak kezelni. Ausztriában 
több pilot projekt után skálázták a rendszert, több rollout során 
pedig fokozatosan vezetik be egyre több fogyasztónál az okos 
mérőket. A kéttarifás rendszer egy kellően konzervatív megoldás 

a fogyasztók szempontjából. Mivel a fogyasztók többsége kocká-
zatkerülő, és elsőre kevesen fektetnek be az innovációkba, ezért 
fontos a megfelelő elvek szerint működő ösztönző rendszer, álla-
mi, hatósági és szolgáltatói oldalról egyaránt.

Irodalomjegyzék
[1] Dán A., Divényi D., Hartmann B., Kiss P., Raisz D. és Vokony 

I.: Perspectives of Demand-Side Management in a Smart 
Metered Environment

[2] J. Eto: The Past, Present, and Future of U.S. Utility Demand-
Side Management Programs

[3] U.S. Enegy Information Administration: Demand response 
saves electricity during times of high demand, February, 2016

[4] Baldauf Á.: Microgridek fogyasztóinak vezérlése
[5] A. Neuberg: Ripple Control in the Czecz Republic and Demand 

Side Management
[6] SmartRegions: European Smart Metering Landscape Report 

2012 – update May 2013
[7] A. B. Haney, T. Jamasb, L. M. Platchkov, M. G. Pollitt: Demand-

side Management Strategies and the Residential Sector: 
Lessons from International Experience

[8] Polgári B., Raisz D. és Hartmann B.: An overview of Demand-
Side Management

[9] R. Kamphuis: Application of DG-RES and demand response 
survey in the Netherlands

[10] Smart Energy Demand Coalition: Mapping Demand Response 
in Europe Today, 2014

[11] Központi Statisztikai Hivatal: A háztartások energiafelhasználá-
sa, 2008

[12] Pintér L.: Villamos autók hálózatra vett hatásainak modellezése
[13] E.ON Hungária Zrt.

Elkészült az ország egyik legnagyobb naperőműve Pécsen
Elkészült Pécsen az MVM Hungarowind Kft. fotovoltaikus erőműve. A 10 MW kapacitású létesítmény célja, hogy növelje a megújuló 
források arányát a hazai energiafelhasználásban. A beruházás több mint 4 milliárd forint uniós és állami támogatás segítségével valósult 
meg. A pécsi napelemes erőmű várhatóan közel 15 ezer tonnával csökkenti az ország szén-dioxid-kibocsátását éves szinten. 

 Sikeres próbaüzem után megtörtént az MVM Hungarowind Kft. által létesített napelemes erőmű műszaki átadása. A költségvetési 
és állami szervek villamos energia költségeinek csökkentése érdekében elkészült naperőmű beépített 10 MW-os kapacitásával az egyik 
legnagyobb ilyen létesítmény az országban. Az erőmű várhatóan március első felében állhat kereskedelmi üzembe.

A beruházás célja, hogy tovább csökkenjen Magyarországon a fosszilis energiafelhasználás mértéke, egyben tovább mérséklődjön 
a kibocsátott károsanyag mennyisége. Az erőmű várhatóan közel 15 ezer tonnával csökkenti az ország szén-dioxid-kibocsátását éves 
szinten. (Ennyi károsanyag szabadulna fel, ha fosszilis erőművekben állítanánk elő az új pécsi létesítmény által megtermelt villamos 
energiát.) A fotovoltaikus erőművet az Európai Unió és a Magyar Állam összesen 4 194 533 380 forinttal támogatta, míg az erőmű kiala-
kításához szükséges további 703 220 620 forintot az MVM Hungarowind Kft. saját forrásból biztosította.

A fotovoltaikus erőmű a  Pécsi Hőerőmű egykori, már felhagyott és teljes mértékben rekultivált zagyterének területén létesült, ezzel 
a több mint 10 hektáros terület a lehető legkörnyezettudatosabb módon hasznosult. Az erőmű nagyságát és a kivitelezés komplexitá-
sát jól mutatja, hogy több mint 38 ezer darab napelempanelt kellett felszerelni, a kivitelezésen pedig csúcsidőszakban naponta 260 fő 
dolgozott.

A fotovoltaikus erőmű évente 10,115 millió kWh villamos energia előállítására képes mindenfajta károsanyag-kibocsátás nélkül, mi-
nimális üzemeltetési költség mellett. A létesítmény különlegessége, hogy a 10 MW beépített összkapacitás nyolc, egyenként 1,25 MW-s 
modulszerűen összekapcsolt mezőből épül fel, az egyes mezők pedig egymástól függetlenül is képesek működni.

A naperőmű tervezését és kivitelezését a nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott MVM OVIT Zrt. − AsiaNet Hungary Kft. 
konzorcium végezte, a műszaki ellenőri feladatokat pedig az MVM ERBE Zrt. látta el.
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Kompresszorok hulladékhőjének hasznosítása1
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energetikai mérnök, danieel1414@gmail.com 

Az energiaveszteség-feltárás során tapasztaltuk, hogy a gyor-
san megtérülő hatékonyság növelő intézkedések közül sok he-
lyen megvalósították a villamos hajtások fordulatszám szabá-
lyozását és a viszonylag magas hőmérsékleten távozó füstgáz 
hőjének hasznosítását. Kisebb mértékben került kihasználásra 
a szabadhűtés és a kompresszorok hulladékhőjének haszno-
sítása. Az alábbiakban ez utóbbi lehetőségeit foglaljuk össze.1

*
During the Energy Audits we experienced that a number of ef-
ficiency improvement measures with quick return were imple-
mented. For example: electric motors with variable frequency 
drive are now being used and utilizing heat recovery from high 
temperature flue gases are applied as well. The free cooling 
and compressor waste heat utilization has only been exploited 
to a lesser extent. The benefits of the latter options are sum-
marized below.

* * *

A kompresszorok hulladékhője 
A dugattyús kompresszor működését leíró összefüggéseket a klasz-
szikusnak számító [1] irodalom ismerteti. Izotermikus állapotválto-
zást feltételezve megállapítja, hogy a légsűrítéshez szükséges faj-
lagos munka egyenlő a hűtés során elvezetendő hőmennyiséggel. 
A valóságban ún. izotermikus kompresszió nem megvalósítható. A 
sűrítés során bevezetett energia a levegő belső energiáját, ezáltal 
hőmérsékletét növeli. A valóságos állapotváltozás feltételezésével 
megállapítható, hogy a körültekintően kialakított sűrített levegő 
rendszerben a kompresszor energia felvételét csökkenteni nem le-
het, ezzel az energia felvétellel tehát mindenképpen számolnunk 
kell. Megállapítható ugyanakkor az is, hogy a sűrítés során a komp-
resszorok hajtására felhasznált villamosenergia átalakulásával ke-
letkezett hőt a komprimálás hatásfokának növelése érdekében a fo-
lyamat közben, a szállítás veszteségeinek csökkentése érdekében 
a folyamat végén célszerű elvonni. A hőelvonással/hasznosítással 
tehát javul a sűrített levegő rendszer energetikai hatásfoka, a hasz-
nosított hővel kiváltható más energiahordozó, illetve csökkenthető 
más energiahordozó hőtermelésre történő felhasználása. 

Valóságos állapotváltozás feltételezésével, a kompresszorok 
közelében feltételezett hőigény és hőmérséklet szintje alapján ke-
rült megszerkesztésre az 1. ábrán látható energiafolyam ábra. Ez 
azt mutatja, hogy a levegő sűrítéséhez felhasznált villamosenergia 
90%-a hasznosítható. (Van irodalom [3] amely 94% hasznosítható 
hőt tüntet fel.) Ezt tartjuk szem előtt az energiaveszteség-feltárás 
során, ebből indulunk ki a hulladékhő hasznosítására irányuló egy-
szerű energetikai számításoknál.  

A hulladékhő a kompresszorok típusától, névleges teljesítményétől 
(a nyomásviszonyoktól és méretétől) függően, különböző mennyi-
ségben és hőmérsékleten áll rendelkezésre, ill. hasznosítás nélkül 
távozik a környezetbe, vagy el kell vonni annak érdekében, hogy a 
kompresszorok megfelelően és gazdaságosan üzemeljenek. 

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

A hőhasznosítás lehetőségét az igény és fogadókészség hatá-
rozza meg. A rendelkezésre állás hőmérséklete mellett meghatáro-
zó szerepe van ebben az igényelt hő hőmérséklet szintjének. 

Hulladékhő hasznosító rendszer kialakításánál figyelembe kell 
venni a következő szempontokat [4].

● milyen formában áll rendelkezésre a hulladékhő,
● milyen mennyiségű és hőmérsékletű hulladékhő áll rendel-

kezésre,
● milyen a hulladékhő termelés időbeli megoszlása,
● milyen célra lehet felhasználni a hulladékhőt,
● milyen és mennyi energiahordozó váltható ki,
● mekkora beruházásra van szükség,
● mennyi a hőhasznosítás megvalósításának várható megté-

rülési ideje, vagy egyéb gazdasági mutatója, 
● kompresszor leállás esetén a hő milyen más forrásból bizto-

sítható.
A hulladékhő hasznosítás kialakítása, tervezése során ugyan-

akkor nem szabad megfeledkezni arról, hogy a kompresszortelep 
elsődleges feladata a sűrített levegőtermelés, és azt a hulladékhő 
hasznosítás nem befolyásolhatja.

A fentiekre tekintettel a kompresszorokba bevezetett villamos 
energia 84-94%-a hűtési hőcserélőkben jelenik meg, azaz ezt az 
energia mennyiséget lehet hasznosítani. A hasznosítható hulladék 
mennyiségét a sugárzással leadott hő és a sűrített levegőben ma-
radt hő határozza meg [5]. A befektetett energia 67%-a hő formá-
jában a kompresszorban keringő forró kenőolajban összpontosul, 
25%-a a komprimált levegőben van jelen szintén hő formájában, 
a maradék 8% pedig a villanymotor veszteségének tekinthető. Ezt 
hivatott bemutatni az 1. ábrán látható energiafolyam ábra. 

A kompresszorok üzemeltetése során a hő általában csak ala-
csonyabb hőmérsékleteken áll a rendelkezésünkre. A léghűtésű 
kompresszorok hűtőlevegője kb. 80 °C-ra képes felmelegedni, míg 
a vízhűtésű berendezések esetén a kilépő víz hőmérséklete, akár 
95 °C is lehet [6]. Ebből adódóan látható, hogy minden olyan telep-
helyen, ahol fűtési, technológiai és használati célokra melegvizet 
állítanak elő, földgáz vagy villamos energia felhasználásával, ott 
meg kell vizsgálni a kompresszor hulladékhőjének hasznosítási le-
hetőségeit.

A légkompresszorok hulladékhőjét a 2. ábrán látható alacsony 
hőmérsékletű alkalmazási területeken lehet kihasználni.

1. ábra. Olajbefecskendézeses csavarkompresszor 
energiafolyamábrája [2]
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A hőhasznosítás tervezésének lépései
A hőhasznosítás elemzésének lépéseit a 3. ábra mutatja. A hőforrás 
beazonosításánál, az ábrán feltüntetettek mellett arra is keressük a 
választ, hogy a beépített kompresszor rendelkezik-e hőhasznosításra 
alkalmas csatlakozásokkal. A gyakorlatban a gyártók egyre inkább 
törekednek a hőhasznosítás kihasználására és a gyártás során meg-
teremtik a hőhasznosítók csatlakozásának lehetőségét. 

A hőforrás beazonosításánál viszonylag nagy pontossággal 
becsülni kell a rendelkezésünkre álló hulladékhő mennyiségét, s 
annak időbeli eloszlását. Ezek számításához telephelyi mérések is 
szükségek lehetnek, hiszen azok segítségével határozhatók meg a 
jellemző terhelési profilok. A terhelési profil hiányában a visszanyert 
hő rendszerbeillesztése nem alakítható ki optimálisan.

Az elemzés következő lépése a fogadókészség és a rendszerbe 
illesztés lehetőségének elemzése. Hiába áll rendelkezésre nagy 
mennyiségű hulladékhő, ha nincs rá a rendszerben fogadókész-
ség. A „hőforrás” után a második legfontosabb lépés egy jövőbeni 
hőhasznosító rendszer feltérképezésénél, a felhasználási pontok 
beazonosítása. A 2. ábra számos alkalmazási területre mutatott pél-
dát, ezeket kell az elemzés során sorba venni. Az igény nagysága 
mellett, fontos annak időbeli eloszlása, valamint a fogyasztó és a 
kompresszor közötti fizikai távolság is.

Bármilyen energiaellátó rendszerről is legyen szó, az egyik leg-
lényegesebb mérnöki feladat, hogy a termelt mennyiség egyensúly-

ban legyen a fellépő igényekkel. Esetünkben a „hőtermelés” profilja 
kiadódik a kompresszor elsődleges üzemviteléből. A hővel ellátan-
dó fogyasztók kiválasztása, szabályozása, diverzifikálása azonban 
már kellő szabadsággal végezhető el. Magától értetődő, hogy a 
hasznosított hő részarányának növekedésével lényegesen lecsök-
kenthető az adott beruházás gazdasági megtérülése. 

A 4. ábra azt az esetet mutatja be, amikor az adott időinterval-
lumban a hőigény nagyobb, mint a rendelkezésre álló hő. Ez eset-
ben az adott időintervallumban a hulladékhőt teljes mértékben ki 
lehet használni. De az is leolvasható az ábráról, hogy kiegészítő 
hőforrásra, vagy hőtároló kiépítésre is szükség van. 

Az 5. ábrán szemléltetett esetben látható, hogy a rendelkezésre 
álló hulladékhővel teljes mértékben képesek vagyunk kielégíteni a 
fellépő igényeket. Sőt, a rendelkezésre álló hő további igények ki-
szolgálására is lehetőség teremt. 

A 6. ábra azt az eset mutatja, amikor az igények időbeli el-
oszlása igen változó. Ebben az esetben célszerű hőtárolók be-

2. ábra. A kompresszorok hulladékhő 
hasznosításának lehetőségei 

4. ábra. A rendelkezésre álló hő, és a fellépő igény kapcsolata

5. ábra. A rendelkezésre álló hő, és a fellépő igény kapcsolata

6. ábra. A rendelkezésre álló hő, és a fellépő igény kapcsolata

Rekuperáció

Épületek
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Technológia

3. ábra. A hőhasznosítás vizsgálatához szükséges lépések
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építése, hogy a tárolt hővel a rövidtávú csúcsigények legyenek 
kielégíthetők. 

A hőhasznosítás lehetősége feltárásának záró fázisa a műszaki 
méretezés, azüzemvitel meghatározása, a költségbecslés, majd a 
gazdasági elemzés. A műszaki méretezés során határozzuk meg 
a beépítésre kerülő hőcserélők, a csatlakozó vezetékek és szerel-
vények, valamint az egyéb elemek méretét. Ezt követően a ren-
delkezésre álló információk, listaárak, vagy árajánlatok alapján be-
csüljük a megvalósítás anyag és a megvalósítás várható költségét. 
A megvalósítás várható költségének meghatározását követően a 
gazdasági elemzést a beruházó elvárásaival összhangban kell el-
végezni. Lehet egyszerű megtérülési számítás, a belső megtérülési 
ráta, vagy a nettő jelenérték meghatározása. Gyakran a minnimális 
elvárt hozam és a gazdasági élettartam figyelembevételével a 
megengedhatő beruházási költséget, vagy a megvalósítás költsé-
gének ismerete alapján a megtérüléshez szüséges éves megta-
karítást   kell meghatározni. A gazdasági elemzéshez soroljuk az 
érzékenységi vizsgálatot is.

A kompresszor hulladékhő hasznosításának módjai
A kompresszorok hulladék hőjének hasznosítása a felhasználás 
módja szerint két nagy csoportra, közvetlen és közvetett haszno-
sításra osztható. 

A közvetlen hasznosítás a kisebb névleges teljesítményű, léghű-
tésű kompresszorokra jellemző. A legáltalánosabb hőhasznosítási 
megoldást a 7. ábra mutatja be. 
 

A fenti megoldásnak egy tovább fejlesztett változata az, amikor a 
levegő csatornákon keresztül áramlik egyik ponttól a másikig. Ezt 
általában akkor alkalmazzák, amikor a gépegységet egy zárt kon-
ténerben helyezik el. Az előző típushoz képest a különbség, hogy a 
levegő bevezetés és elszívás csatornákon keresztül történik. Nyá-
ron mikor nincs szükség helyiség fűtésre, szükség van egy kiegé-
szítő ventilátorra, mely biztosítja az elszívást, azaz a kompresszor 
hűtését. Ilyen típusú kapcsolást szemléltet a 8. ábra.

A bemutatott eseteket nem mindenhol lehet gond nélkül alkal-
mazni. Például egyik sem jó megoldás olyan gyárcsarnokokban, 
ahol szigorú levegő minőségi előírások vannak életben. Minden 
esetben szükség van megfelelő hőszabályozásra, hogy a túlfűtés 
elkerülhető legyen. A csatornázott kivitel beruházási költségei ma-

gasak, a berendezések méretei nagyok. Akár kiegészítő ventilá-
torokra is szükség lehet, hogy az áramlási veszteségekből adódó 
nyomásveszteségeket ki lehessen küszöbölni, azaz az üzemelte-
tési költség nőhet. 

Közvetlen megoldásnak számít az is, mikor a kompresszorról 
származó meleg levegőt összekeverjük a tüzelőberendezéshez 
szállított égési levegővel. Ennek a kapcsolásnak köszönhetően az 
égési levegő előmelegíthető, mellyel csökkenteni lehet a tüzelő-
anyag fogyasztást. Legtöbb esetben a megoldás nem igényel nagy 
beruházást, így a megtérülési idő alacsony.  A kapcsolás egyszerű-
sített sémáját a 9. ábra szemlélteti.2 
 

A közvetett alkalmazások jellemzője, hogy a hőhordozó közeg álta-
lában meleg, vagy forró víz. A nagy teljesítményű vízhűtésű komp-
resszorok esetén szokás alkalmazni olaj-víz hőcserélőket, melyek 
segítségével a forró kenőolajból a hő nagy része visszanyerhető. 
Tehát a direkt megoldásokkal ellentétben itt a hőt nem közvetlenül 
használják fel. Erre mutat példát a 10. ábra. 

Az ábrán látható esetben két jól elkülöníthető hűtőkör látha-
tó. A primer kör egy zárt hurkot alkot, melyben a sűrített levegőtől 
elszeparált, befecskendezett olaj kering. A felmelegedett olaj, két 
egymással sorban kapcsolt hőcserélőn keresztül adja át a hőjét 
a szekunder körben keringtetett víznek. Az így felmelegedett víz 
használható fűtési célokra, használati meleg vízként, vagy akár ka-
zánok tápvízének az előmelegítésére is. Az ilyen rendszerek komp-
lex szabályozási rendszerrel vannak ellátva annak érdekében, hogy 

2   http://www.airbestpractices.com/sites/default/files/Untitled_61.jpg

7. ábra. „Nyitott” rendszerű helyiség fűtés [2]

9. ábra. Égési levegő előmelegítés közvetlen módon

8. ábra. Helyiség fűtés hulladékhővel2
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a kompresszorok gyártói által előírt működési tartományok ne sé-
rüljenek. 
 
A közvetett hasznosítás a nagyobb névleges teljesítményű, ál-
talában vízhűtésű kompresszorokra jellemző. A legáltalánosabb 
hőhasznosítási megoldásokat a 11., 12., 13., 14. ábrák mutatják. 

 
A 11. ábrán lévő megoldást víz hűtésű kompresszoroknál 
akalmazzák. Ennél a kapcsolásnál egy lemezes hőcserélővel törté-
nik a hulladékhő hasznosítása. A primer kör zárt rendszert alkot, így 
elkerülhető a hűtőközeg elszennyeződése. A konstrukció beruházási 
költségét nagyban befolyásolja a rendszerbe tervezett hőcserélő ára. 
Ha a célunk, hogy minél több hőt hasznosítsunk, akkor a hulladékhőt 
helyiségfűtésre is alkalmazhatjuk a 12. ábrán látható módon.

A 13. ábrán látható az az eset, amikor a kompresszorból szár-
mazó hulladékhőt közvetetten használják fel technológiai célokra. 
(A léghűtésű kompresszoroknál a hőt közvetlen módon szárításra 
szokták alkalmazni, de ezt a kapcsolást inkább technológiai tisztító 
eljárásoknál alkalmazzák.)

A kazánok tápvízének előmelegítésével jelentős tüzelőanyag meg-
takarítást lehet realizálni. Így célszerű lehet a vízhűtésű kompresz-
szorok hulladékhőjét tápvíz előmelegítésére felhasználni (14. ábra). 
 

A hulladékhő hasznosítás előnyeinek 
számszerűsítése
Ahogy már a korábbiakban említettük a hőhasznosítás számos gaz-
dasági előnnyel jár.  Ezt az előnyt a légkompresszorok esetén az 
1. táblázat segítségével mutatjuk be számszerűen. A táblázatban 
fellelhető adatok névleges 7 barg nyomásértéken működő komp-
resszorokra vonatkoznak (6), valamint a további adatok a gázkazán 
90%-os referencia hatásfoka mellett lettek figyelembe véve. A gáz 
árát 2,616 Ft/MJ-nak3 vettük fel.  

A táblázatból világosan látható a hőhasznosítás egyik direkt 
előnye, a tüzelőanyag költség megtakarítás. De az indirekt hatást 

3   https://www.tigaz.hu/tajekoztatas/foldgaz-ara/fogaz-terulet

10. ábra. Olaj-víz hőcserélővel rendelkező 
kompresszor

13. ábra. Technológiai célú hőhasznosítás 
közvetett módon

14. ábra. Kazán tápvíz előmelegítés 
közvetett hőhasznosítással11. ábra. Használati melegvíz előállítás 

közvetett hőhasznosítással

12. ábra. Helyiségfűtés megvalósítása

Kompresszor

Előremenő fűtővíz

Visszatérő fűtővíz

Kompresszor

Technológia

Kompresszor

Kazán tápvíz, ki

Kazán tápvíz, be
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is lehet számszerűsíteni. Földgáz tüzelés során 1 GJ hő felszaba-
dulásakor 55 kg CO2 szabadul fel [9]. Ez azt jelenti, hogy a fajla-
gos szén-dioxid kibocsátás értéke 0,21 kg CO2/kWh. Így a CO2-
kibocsátás csökkenést a 2. táblázat mutatja be.

További példaként elemezzük egy gyárépület fűtési hőigényé-
nek hőhasznosítással történő kielégítését. Tételezzük fel, hogy a 
fűtést jelenleg földgáz tüzelésű kazánnal végzik. A fűtési szezon 
hosszát tekintsük 180 napnak. A hőtermelő berendezés névle-
ges hatásfoka 90%. A gáz árát ismét vegyük fel 2,616 Ft/MJ-nak.  
A gyárban, két műszakban a hét mindennapján történik munkavég-
zés, ami azt jelenti, hogy naponta 16 órán keresztül van szükség 
fűtésre. A villamos energia egységárát tekintsük 25 Ft/kWh-nak.  
A vezetés úgy döntött, hogy a két meglévő, zárt konténerben tele-
pített kompresszor hulladékhőjét helyiség fűtésre akarja használni. 
A kompresszorok teljesítménye egyenként 132 kW, és mindegyik 
műszakban folyamatosan működnek. A beruházási költség 2 MFt, 
mely tartalmazza a szükséges kiegészítő 5 kW-os ventilátor árát is. 

A kompresszorokba bevezetett energia közel 90%-a hasznosít-
ható hő formájában. Ez azt jelenti, hogy a két kompresszor névle-
ges üzemállapotban közel 238 kW hulladékhőt termel. Ennek körül-
belül 90%-a nyerhető ki, tekintve a veszteségeket, és a hőcserélők 
véges felületeit. Ez 214 kW hőt jelent. A fűtési szezon 2880 órát 
jelent a jelen esetben. Ez 617 MWh-t jelent. A rendelkezésünkre álló 
adatokból kiszámolható, hogy a tüzelőanyag ára 9,41 Ft/kWh. Az 
elérhető tüzelőanyag költség csökkenés ezek ismeretében 5,6 MFt/
fűtési szezon. A kiegészítő ventilátor üzemeltetési költsége 360000 
Ft/fűtési szezon. Azaz a realizált megtakarításunk 5,24 MFt/fűtési 
szezon. A beruházási költség és a megtakarítás ismeretében látha-
tó, hogy a befektetés egy fűtési szezon alatt megtérül.

Összefoglalás
A sűrített levegő előállítása közben a környezeti hőmérsékletű be-

szívott levegő nagymértékben felmelegszik. Ezt a hőt vagy hűtőtor-
nyokban vonják el, vagy hasznosítják. A hasznosítás által javul az 
általában alacsony hatékonysággal üzemelő sűrített levegős rend-
szerek összhatásfoka és csökken, vagy teljes mértékben kiváltha-
tó más energiahordozó (földgáz, villamos energia) felhasználása. 
A korszerű hulladékhő hasznosító rendszerek alkalmazása mellett 
nem veszélyeztetett a légkompresszorok biztonságos és folyama-
tos üzemvitele, miközben az üzemközben keletkező hulladékhő 
nagy részét vissza lehet nyerni. Érdemes elvégezni a hasznosítási 
lehetőségek körültekintő elemzését.
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Kompresszor 
teljesítmény 

[l/s]

Névleges motor 
teljesítmény 

[kW]

Hűtőlevegő 
térfogatáram 

[l/s]

Hasznosítható hő 
[kW]

Megtakarítás gáz tüzelésű 
fűtési rendszer esetén 

[Ft/év]

48 óra/hét 168 óra/hét

40 15 450 12,7 331 435 1 160 023

60 22 810 21 548 043 1 918 149

159 55 1600 53,5 1 396 204 4 886 713

314 110 3700 107 2 792 407  9 773 426

450 160 5600 157 4 097 271 14 340 448

585 200 8900 197 5 141 161 17 994 065

725 250 8900 246 6 419 927 22 469 746

Kompresszor 
teljesítmény 

[l/s]

Névleges motor 
teljesítmény 

[kW]

Hűtőlevegő 
térfogatáram 

[l/s]

Hasznosítható hő 
[kW]

CO2-kibocsátás csökkenés 
[t/év]

48 óra/hét 168 óra/hét

40 15 450 12,7 7 24

60 22 810 21 12 40

159 55 1600 53,5 29 103

314 110 3700 107 59 205

450 160 5600 157 86 302

585 200 8900 197 108 378

725 250 8900 246 135 472

1. táblázat. Elérhető megtakarítás a hulladékhő hasznosítás alkalmazásával [2]

2. táblázat. Elérhető megtakarítás a hulladékhő hasznosítás alkalmazásával [2]
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Az atomenergia felhasználásának történeti és gazdasági 
vonatkozásai Közép-Európában

Vaszari Tamás1  
okl. közgazdász, vaszari@mail.ru 

Az atomenergia békés célú felhasználása az első erőmű 1954-
es üzembe helyezése után az 1960-as évekre vált kiforrott 
technológiává. Az 1970-es években Közép-Európa szocialista 
országaiban is megkezdődtek az atomerőmű beruházások. A 
paksi erőmű első négy blokkját az 1980-as években helyezték 
üzembe, de az 5. és 6. blokkok építésének előkészítése (Paks 
II.) azonban csak 2009-ben kapott zöld utat, ami után 2014-ben 
a magyar kormány kormányközi egyezmény formájában meg-
állapodott Oroszországgal.1

*
The civilian use of atomic energy became widespread in the 
1960s. In the 1970s, the socialist countries of Central Europe 
also started to invest inconstructing nuclear power plants. The 
first reactors of the nuclear power plant in Paks, Hungary, were 
put into operation in the 1980s. Approvals for the preparation 
work of the 5th and 6th reactors (Paks II.) were only given in 
2009, and the Hungarian government signed a constructio con-
tract with Russiain 2014.

* * *

Történelmi áttekintés
Magyarországon a gazdaság teljesítménye 1958-tól 1960-ig éven-
te átlagosan 7,9%-kal, 1960. és 1963. között 5,6%-kal, 1963. és 
1966. között pedig 4,3%-kal bővült (Zwass 1984). A növekvő ipari 
termelés és az erősödő városhálózat egyre több hő- és elektromos 
energiát igényelt.  A szinte csak importból hozzáférhető olaj és gáz, 
illetve a drága szénkitermelés miatt a magyar energiagazdálkodási 
szakemberek részéről jogosan merült fel az igény, hogy alternatív 
energiatermelési módszerek után nézzenek. Több évtizeddel azt 
követően, hogy Magyarország vízerőkészleteit először felmérték 
(Viczián 1905), 1963-ban a Magyar Népköztársaság és Csehszlo-
vákia kormánybizottságai megállapodtak a Bős-Nagymarosi Vízlép-
csőrendszer megépítéséről (Mádl 2013.). A tervek szerint a vízlép-
csőrendszer a két szerződő ország akkori energiaszükségletének 
2-3%-át biztosította volna.

A másik, jóval nagyobb volumenű lehetőség az atomenergia 
hasznosítása volt. Miután 1954-ben a Szovjetunióban találha-
tó Obnyinszkban üzembe helyezték az első atomerőművet, attól 
kezdve az atom békés célú felhasználása vált a legolcsóbb és a 
legmegbízhatóbb energiaforrássá. A KGST tagországok sorra írták 
alá a nemzetközi szerződéseket, amelyek lehetővé tették, hogy 
Kelet-Európa szocialista országai is atomenergiához jussanak. A 
szocialista országok azonban nem csak a technológia átvételébe, 
de az erőműhöz szükséges részegységek gyártásába is bekapcso-
lódtak. A legfontosabb szerephez Csehszlovákia jutott, ahol a Sko-
da reaktortartályokat, gőzturbinákat és generátorokat állított elő, de 
emellett Magyarország is kapott részfeladatokat. 1985-ben a világ 
elektromos áramtermelésének 8%-a származott atomerőművekből, 

1 A szerző a Széchenyi István Egyetem Regionális- és Gazdaságfejlesztési 
Doktori Iskolájának PhD hallgatója

s úgy gondolták, hogy 2000-re az atom aránya 26-28% körül alakul 
majd amellett, hogy a gáz és olaj részaránya 33-38%, a széné pe-
dig 33-37% lesz (Marples 1986/46. o.).

A paksi atomerőmű létesítését 1965-ben kezdték el előkészí-
teni, s 1966. december 28-án írták alá a magyar-szovjet államkö-
zi szerződést. A berendezések szállításáról szóló szerződést csak 
1979-ben kötötték meg, ami abból a szempontból számít kései dá-
tumnak, hogy előtte Magyarország továbbra is rákényszerült, hogy 
az 1973-as olajválság következtében megdrágult földgáz és kőolaj-
import felhasználásával biztosítsa energiaellátását (Zwass 1984). 
Az atomerőmű első blokkja 1982 telén, a második 1984 őszén, a 
harmadik 1986 őszén, a negyedik pedig 1987 nyarán lépett műkö-
désbe (MTI 2014). A tervek összesen hat blokk építéséről szóltak, 
amelyek közül az utolsó kettő, egyenként 1000 megawatt teljesít-
ményű egységnek építését még 1990. előtt meg kellett volna kez-
deni, de erre a csernobili baleset miatt kialakuló kedvezőtlen társa-
dalmi elfogadottság és az országot sújtó gazdasági problémák miatt 
nem került sor.

Atomerőművek Közép-Európában
„Minden tonna olaj, amely a KGST országokba kerül, elvesztett le-
hetőség, hogy keményvalutát termeljen. Ha a nettó energiaexport 
csökkenni fog a Szovjetunióban (…), akkor a szovjet vezetők vá-
lasztani kényszerülnek majd aközött, hogy Kelet-Európát támogas-
sák vagy pénzt keressenek.”2 (Hewett 1984/152) A fentiek mellett 
válik érthetővé, hogy a Szovjetunió miért támogatta a szocialista 
országok atomprogramjait. Ugyan a szovjet kőolaj kitermelés az 
1960-as évi 147,9 millió tonnáról 1980-ra elérte az évi 603 millió 
tonnát (Marples 1986/46), ezt sokkal szívesebben értékesítették a 
világpiacon, semmint Kelet-Európában.

A ’60-as években a Szovjetunióban kétféle reaktortípust fejlesz-
tettek ki: az egyszerűbb konstrukciójú, de nagyobb teljesítményű 
RBMK3 reaktorokat 1000 (később 1500) MW teljesítménnyel, és az 
eredetileg 440 MW teljesítményű, VVER4 reaktorcsaládot. A két tí-
pus közül alapkonstrukcióját tekintve és a folyamatos termékfejlesz-
tés miatt is a VVER számít korszerűbbnek. A csernobili balesetben 
is RBMK típusú blokkban történt robbanás. Az utolsó RBMK típusú 
reaktort 1990-ben helyezték üzembe, a Nyugat-Oroszországban 
található szmolenszki erőműben. Közép-Európában Litvániában 
működtek ilyen blokkok 2009-ig, Ukrajnában pedig 2000-ig, nap-
jainkban azonban már nincs üzemben lévő RBMK reaktor Orosz-
országon kívül.

Közép-Európában a kisebb teljesítményű és könnyebben telepít-
hető VVER típusú reaktorok terjedtek el. Először Novovoronyezsben, 
1964-ben állítottak üzembe VVER típusú reaktorokat, de ilyenek 
épültek Szlovákiában, Csehországban, Bulgáriában, Kelet-Német-

2   A szerző saját fordítása
3 Oroszul: РБМК – РеакторБольшойМощностиКанальный, magyarul: 

Csatorna-típusú, Nagy Teljesítményű Reaktor
4 Oroszul: ВВЭР – Водо-ВодянойЭнергетическийРеактор, magyarul: Víz-

vizes Energetikai Reaktor



32 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   57. évf. 2016. 1-2. szám

Vaszari T.: Az atomenergia felhasználásának történeti és gazdasági vonatkozásai Közép-Európában

országban, Finnországban és hazánkban is. Napjainkban is épül-
nek olyan erőművek, amelyek VVER reaktorokkal üzemelnek majd: 
Oroszországban Szentpétervár mellett, Novovoronyezsben, de elő-
készítés zajlik Beloruszban és Törökországban, illetve a Roszatom 
pályázatott a Csehországban található temelini és a Finnországban 
lévő Hanhikivi erőművek megépítésére is.

Generációk és mérföldkövek
A nemzetközi gyakorlat elkülönít első, második, harmadik és ne-
gyedik generációs reaktorokat (Aszódi 2009). Az első generációs 
blokkok legfontosabb sajátossága, hogy üzemanyaguk természe-
tes urán, teljesítményük általában 250 megawatt alatti és sok eset-
ben komoly biztonsági hiányosságaik voltak. A második generációs 
blokktípusokat a bevált első generációs reaktorok alapjain fejlesztet-
ték ki. Legfontosabb jellemzőjük a könnyű vizes üzem. Az orosz ter-
vezésű, VVER típusú reaktorok a Tianwanban és Kundankulamban 
található erőművek kivételével egytől egyig a második generáció-
ba tartoznak. A harmadik generációs blokkok a második generáci-
ós blokkok továbbfejlesztett változatai. A legfontosabb különbség 
a gazdaságosság és a biztonság terén elért fejlődés. A harmadik 
generációs blokkok esetében a gazdasági versenyképességet az 
alábbi tényezők teremtik meg: rövidebb építési idő, a nagyobb mé-
retű blokkok, amelyek esetében a fajlagos előállítási költség ala-
csonyabb, és szabványos blokktípusok. A biztonságot a baleset-
megelőzési rendszerek és az erősebb, hűtött konténment épület 
garantálják.

A második generációs, de régebbi VVER-440/V230-as típusú 
erőművek legfőbb problémája, hogy egy esetlegesen bekövetkező 
baleset esetén a reaktort körülvevő épület nem nyújt biztonságot, s 
nem képes rá, hogy a kiszabaduló légnemű és folyékony halmaz-
állapotú radioaktív anyagokat a falakon belül tartsa. Az EU csatla-
kozás után az ilyen erőműveket Szlovákiában és Bulgáriában be 
kellett zárni, de az EU Örményországra is nyomást gyakorol, hogy 
a még működő két reaktorát 2016-ig állítsa le. Az újabb VVER-440/
V213-as típusú reaktorok már korszerűsíthetők, s eddig három fej-
lesztési projekt valósult meg (Mohovce 1-2, Paks, Temelín).

A VVER-440-es reaktorcsaládon belül található, korszerűbb 
V213 altípusú reaktorok és a ’80-as években épült, szintén máso-
dik generációs VVER-1000 típusú blokkoka korábbinál nagyobb, 
ellenállóbb hermetikus kivitelű épülettel rendelkeznek (Cserhá-
ti 2014). Ez azt jelenti, hogy egy bekövetkező baleset esetén a 
szivárgó gázokat és radioaktív folyadékot 2-3 napon keresztül 
képesek benntartani. Probléma ugyanakkor, hogy egy esetleges 
külső támadással szemben (repülőgép-szerencsétlenség, teher-
autóval végrehajtott terrortámadás) az épület nem nyújt elegendő 
védelmet.A VVER-440-es reaktortípusból már nem készült harma-
dik generációs változat, csak a modernebb, nagyobb teljesítményű 
VVER-1000 típusú reaktorokból. A VVER-1000 típusú blokkokat a 
’80-as években kezdték építeni, majd az ezredforduló után ezekből 
fejlesztették ki a III. generációs AES-91 és AES-92 altípusokat, il-
letve a III+ generációs VVER-1200-as típust (Cserháti 2014). A leg-
fontosabb biztonsági fejlesztés a vasbetonból készített konténment 
épület, ahol a reaktor egy erődszerű létesítményben helyezkedik el, 
ami védelmet garantál egy esetleges repülőgép-szerencsétlenség 
során csakúgy, mint a belső eredetű balesetek esetén keletkező 
radioaktív anyagok kibocsátásával szemben is. A harmadik gene-
rációs reaktorokat a fentieken túl hosszabb élettartam (akár 60 év) 
és magasabb kiégési szint jellemzi, ami hatékonyabb üzemanyag 
felhasználást, és kevesebb nukleáris hulladékot eredményez (Sü-

kösd 2010). Harmadik generációs VVER-1000 típusú reaktorok az 
EU területén jelenleg nem üzemelnek. A Roszatom eddig csak a 
kínai Tianwan és az indiai Kudankulam telephelyeken épített ilyen 
reaktorokat. A VVER-1000 továbbfejlesztett változata a VVER-1200 
(AES-2006-nak is hívják, névleges teljesítménye 1200 MWe) blokk-
típus, 2008-ban ilyen erőműveket kezdtek építeni Szentpétervár 
mellett és Novovoronyezsben is. A Leningrád II. erőmű V-491-es 
altípusú reaktorait egyben referenciának is szánják, amely alap-
ján Magyarországon is épülnek majd új erőművek (World Nuclear 
Association 2015). 

Orosz atomtechnológia külföldön
Miután 1954-ben üzembe állt a világ első atomerőműve 
Obnyinszkban, a ’60-as évek első felére megjelentek a nagyobb 
teljesítményű reaktorok, a ’70-es évek első felére pedig a ma is 
épülő konstrukciók előfutárai. A ’80-as évekre már 25 erőmű mű-
ködött Oroszországban, s javában folytak az építkezések a baráti 
országokban is. A KGST piac remek lehetőséget biztosított a szov-
jet atomenergetika számára, hogy első exporttapasztalatait meg-
szerezze.

A ma ismert Roszatom vállalat kialakulása rendkívüli hasonló-
ságot mutat a Gazprom történetével. 1992-ben a Szovjetunió Atom-
energia és Atomipari Minisztériumából jött létre az Oroszországi 
Föderáció Atomenergia Minisztériuma, amely megörökölte elődje 
feladatainak 80%-át, illetve a 28 szovjet atomerőműből kilencnek 
az üzemeltetését. A következő átszervezésre 2004-ben került sor, 
amikor létrehozták a Szövetségi Atomenergia Ügynökséget, amely-
nek fő feladata az volt, hogy az ország atomerőműveinek számát 
2020-ra 26-ra emelje. 2007-ben alakult meg a ma ismert Roszatom 
Állami Vállalat5 (ДеловаяРоссия 2010). Az állami státuszból faka-
dóan a cég képviseletét és népszerűsítését külföldön az Orosz-
országi Föderáció Külügyminisztériuma látja el, illetve annak 
nagykövetségei.A diplomáciai támogatáson kívül a vállalat további 
állami segítséget is kap, különösen a projektek finanszírozásához.

A Roszatom deklarált célja, hogy bevételeinek fele exportból 
származzék.  A vállalat külföldi rendelésállománya 2015-ben meg-
haladta a 100 milliárd dollárt. Az erőmű megépítése után Orosz-
ország a fűtőanyag-ellátást, és igény esetén az üzemeltetést is 
vállalja, de az elhasznált fűtőanyagok feldolgozása után keletkező 
hulladék elhelyezéséről minden esetben a felhasználó országnak 
kell gondoskodni.

Szlovák tapasztalatok: a mohi erőmű
Csehszlovákiában a rendszerváltás előtt összesen négy atomerő-
mű épült, amelyből kettő cseh, kettő pedig szlovák területen találha-
tó. A különválás után Szlovákiában a jászlói (Bohunice) és a mohi 
(Mohovice) erőmű maradt. Szlovákiában az atomenergia részese-
dése az elektromos áramtermelésen belül jelenleg 55%.

A bohunicei erőmű építését 1972-ben kezdték meg, amelybe a 
reaktorokat6 – Skoda főberendezések felhasználásával – a Szov-
jetunió szállította. Az első két reaktor nem felelt meg az uniós biz-
tonsági előírásoknak, ezért azokat Szlovákia 2004-es EU-s csat-
lakozását követően 2006-ban és 2008-ban leállították. A 3. és 4. 
blokk a jelenlegi állapotok szerint 2025-ig működhet, de élettartam 
növelő beruházások segítségével ez további 20 évvel meghosszab-

5 Oroszul: Государственнаякорпорация, olyan, Magyarországon nem létező 
vállalattípus, amelynek kizárólagos tulajdonosa az állam, elsődleges célja nem 
a profittermelés, hanem a rábízott feladatok ellátása.

6 A munka során két darab első generációs VVER-440/V-230 típusú reaktort épí-
tettek be.
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bítható. A két blokk teljesítménye egy 2010-es, 500 millió euró ér-
tékű beruházásnak köszönhetően egyenként 505 megawatt (World 
NuclearAssociation 2015). 

A mohi erőműépítés 1981-ben vette kezdetét, de a rendszervál-
tás időszakában jelentkezett pénzügyi nehézségek miatt az egyes 
blokkot csak 1998-ban, a kettes blokkot pedig 2000-ben sikerült 
átadni. 2008-ban az Európai Bizottság jóváhagyta a korábban is 
tervezett és 1986-ban elkezdett 3-as és 4-es blokk építésének foly-
tatását. A kiírt pályázatot az olaszországi ENEL7 vállalat nyerte. A 
szerződés aláírásakor az Areva-Siemens és a Skoda JS8 képviselői 
is jelen voltak, akik közül az előbbi a vezérlőegységek, az utóbbi 
pedig a gőzturbinák beszállítását vállalta. Az óriásprojekt keretében 
két darab VVER-440/V213 típusú, orosz tervezésű, de továbbfej-
lesztett9 reaktort beépítését vállalták (Európai Bizottság).

A költségeket és a határidőt nem sikerült tartani: 2012-ben az 
ENEL 22 hónapos késést jelzett előre, e cikk írásának pillanatában 
pedig (2015. ősz) a 3. blokk átadási határideje 2016. november, a 
4. blokké 2017. november. A 2004-es becslésekkel ellentétben (1,6 
milliárd euró) a költségek 2008-ban már 2,8 milliárd euróra rúgtak, 
de az ENEL ezen felül 2012-ben még újabb 800 millió eurót látott 
szükségesnek a munkálatok befejezéséhez (World Nuclear Forum 
2015). 2014-re a teljes beruházási projekt már 3,7 milliárd euró ér-
téknél járt, de az erőmű elkészültéig még mindig több mint 900 mil-
lió euró hiányzott.

A kis és közepes aktivitású hulladékok feldolgozása megoldott 
kérdésnek tekinthető, elhelyezésükre a mohi erőműtől néhány kilo-
méterre található geológiai tárolóban van lehetőség. A nagy aktivi-
tású és hosszú élettartamú radioaktív hulladék feldolgozására és 
elhelyezésre Szlovákiában jelenleg még nincs megfelelő technoló-
gia. Az elhasznált fűtőelemeket egyelőre a reaktor melletti tárolóme-
dencében helyezik el, amelynek jelenlegi tárolókapacitása 2021-ig 
elegendő.

A magyar villamosenergia-termelés
A hazai villamosenergia-termelés aktuális helyzetének vizsgálata 
előtt fontos áttekinteni a Magyarországon gazdaságosan kiaknáz-
ható energiaforrások elérhetőségét, hiszen ennek alapján köny-
nyebb döntést hozni és ítéletet mondani a jövő energiatermeléshez 
kapcsolódó beruházásairól.

Az 1. táblázat alapján egy jelentős energiatermelési potenciállal 
rendelkező, de a több körülmény együttes hatása miatt kiszolgálta-
tottá vált, importra szoruló ország képe tárul az olvasó elé.

A földgázból előállított elektromos áram aránya Magyarországon 
2007-ben még meglehetősen magas volt, figyelembe véve, hogy az 
ország nem rendelkezik elegendő saját készletekkel, szükségleteit 
nagyrészt importból fedezi. Mivel a földgázellátás folytonossága az 
elmúlt évtizedben a nemzetközi politikai események miatt többször 
is megszakadt, ezért stratégiai kérdéssé vált az energiabiztonság. 

Jelenleg az európai nagykereskedelmi áramárak rendkívül ala-
csony szinten állnak, ami két okból fontos. Az első, hogy az olcsó 

7 Az ENEL 2004-ben, 840 millió Euroért szerezte meg a Slovenské Eletrárne 
66%-os tulajdonrészét. A vevő vállalta, hogy a következő időszakban 1,88 mil-
liárd eurót fektet be a szlovák villamosenergia hálózat fejlesztésébe, ebből 1,6 
milliárd Eurot a mohi 3. és 4. blokk megépítésébe.

8 A Skoda JS nem azonos a hasonló nevű, közlekedési és hadieszközöket gyár-
tó vállalattal, hanem tulajdonosa az oroszországi OMZ (magyarul: Egyesült 
Nehézgépgyárak, másik nevén: Uralmas-Izsora Csoport) részvénytársaság, 
amelynek profilja acélipari termékek és atomerőmű alkatrészek gyártása.

9 A reaktortípus korszerűnek, biztonságosnak számít, hatékonyság, hűtési rend-
szere megfelel a jelenlegi európai elvárásoknak.

import miatt sikerült lecsökkenteni a földgáz tüzelésű erőművekben 
megtermelt elektromos áram mennyiségét. 2013-ra az áramter-
melésen belül a paksi erőmű részesedése azért tudta meghaladni 
az 50%-os arányt, mert közben több gázerőmű is leállt, s a piaci 
igényeket az ország importból elégítette ki.102013-ban az importált 
áram aránya 28,1% volt, de 2014-re ez a szám 31,4%-ra emelke-
dett. Az import mellett 36,7%11 volt a nukleáris energia részesedé-
se, 14,2%12 a szén és lignit aránya, 10,8 a földgázé, 6,8 pedig az 
egyéb, köztük a megújuló energiaforrásoké (VG 2015). A második 
ok, hogy az alacsony árak miatt nincs olyan számítás, amely azt 
mutatná ki, hogy Magyarországon bármilyen erőműépítés gazda-
sági szempontból racionális döntés volna, kivéve a támogatott, 
megújuló energiaforrásokat felhasználó erőműveket. Az ellátás-
biztonság, a földgázfüggőség csökkentése és az importár-változás 
kockázata miatt azonban az új erőművek építésének megkezdésé-

10 Forrás: EnergyPolicies – Hungary, 1991 Survey, International EneryAgency/
OECD, Párizs, 1992. 82. o.

11   A hazai termelésen belül 53,6%
12   A hazai termelésen belül 20,7%

Energiaforrás Helyzete

Szén A fekete- és a barnakőszén hazai kitermelése gazdaság-
talan, a lignit ugyan nagy mennyiségben rendelkezésre 
áll és a Mátrai Erőműben hasznosítják is, de a szigorodó 
CO2 kvóták miatt ez sem tartható fenn hosszú távon

Kőolaj A hazai készletek nem elegendőek, a szükséges meny-
nyiség döntően importból biztosítható.

Földgáz 80%-a importból származik, a hazai kitermelés nem 
elegendő.

Atomenergia 2013-ban a paksi erőmű biztosította az áramtermelés fe-
lét, bővítése napirenden van, de a hatalmas beruházás 
csak importból biztosítható.

Geotermikus 
energia

A víz alacsony kútfej hőmérséklete és a visszasajtolás 
miatt kiaknázása gazdaságtalan

Vízenergia Az ebben rejlő potenciál jelentős, de a nagymarosi erő-
művel kapcsolatban kialakult politikai és társadalmi kör-
nyezet miatt a vízenergia kiaknázása hazánkban nem 
lehetséges, noha kívánatos volna.

Biomassza Főként helyi hasznosítás esetében éri meg, alacsony fű-
tőértéke miatt leginkább kapcsolt hő és villamos energia 
termelés esetén.

Szélenergia Ígéretes, de a jelenlegi kihasználtság szintje alacsony.

Napenergia Ígéretes, de a villamos energia rendszerbe csak korláto-
zottan illeszthető be.

Forrás: Saját szerkesztés a Nemzetközi Energia Ügynökség adatai alapján

1. táblázat. A Magyarországon elérhető energiaforrások 
rendelkezésre állása

2. táblázat. Az egyes energiaforrások szerepe a hazai villamosenergia-
termelésben (2007.)

Energiaforrás Részesedés (%)

Földgáz 37,9%

Atomenergia 36,8%

Szén 18,4%

Biomassza 3,7%

Olaj 1,5%

Víz 0,5%

Szél 0,3%

Egyéb+hulladék 0,9%

Forrás: Saját szerkesztés Aszódi Attila „A villamosenergia-termelés 
szerkezete és jövője” c. előadása alapján (2009.)
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re mégis szükség van, hiszen az ország erőművi kapacitás-igénye 
2025-re már 11 ezer megawatt körül lehet (Aszódi 2009). A fentie-
ken túl nem szabad elhallgatnunk az áramimport melletti érveket 
sem. Ezek egyrészről az egységesülő európai energiapiacot hang-
súlyozzák, másrészről a forráshiányt.

A paksi bővítési projekt
Az 1966-os államközi szerződés után a munkálatok 1975-ben kez-
dődtek meg, s az egyes blokkokat 1982-ben, 1984-ben, 1986-ban 
és 1987-ben kapcsolták hálózatra. A reaktorok tervezett üzemideje 
30 év volt, de az élettartam hosszabbító projekteknek köszönhetően 
az erőmű meglévő blokkjai várhatóan 2032-ig, 2034-ig, 2036-ig és 
2037-ig működhetnek. 2009. óta az egyes blokkok névleges teljesít-
ménye az eredeti 440 megawatt helyett egy több lépcsős projektnek 
köszönhetően mind a négy esetben 500 megawattra emelkedett. Az 
erőmű négy blokkja második generációs, az uniós előírásoknak és 
biztonsági követelményeknek teljes mértékben megfelel. A kihasz-
náltság szintje nemzetközi összehasonlításban is kiemelkedő: évek 
óta 85-90% között mozog.

Az első négy reaktor üzembe helyezése után már 1990 előtt 
meg kellett volna kezdeni az ötödik és hatodik blokk építését, de az 
akkori gazdasági nehézségek ezt nem tették lehetővé.13 A Magyar 
Villamos Művek (MVM) a Teller-projekt keretében 2007-től ismét 

13 Voltak olyan elképzelések, hogy a hat blokkból álló Paksi erőmű mellett még 
további három önálló létesítmény épüljön: Szőny, Adony és Mohács közelében 
(Kovács 2009). Az erőművek a Mecsekhez közel kerültek volna kialakításra, 
mivel ott 1957. és 1996. között uránérc-bányászat folyt. Az érc urántartalma 
azonban igen alacsony volt (0,12%), ezért a kitermelés nem érte el a gazdasá-
gosság szintjét.

vizsgálni kezdte a paksi bővítés lehetőségét, s az Országgyűlés 
2009-ben hozott határozatot14 az új blokkok építésének előkészíté-
séről. Az előzetes költségbecslések 5,1-5,9 milliárd euró összegről 
szóltak, de2014-re a beruházás tervezett költsége jelentősen meg-
emelkedett, hiszen a 10 milliárd euró értékű orosz hitel15 alapján az 
erőmű építése a 2009-es becslések duplája is lehet.

A finanszírozás megoldására felmerült privatizáció, a részvény-
kibocsátás (MVM), egy vegyes tulajdonú projektcég létrehozása, 
illetve a bankhitel lehetősége is. A legfontosabb dolog, hogy a be-
ruházáshoz szükséges tőkére már az előtt szükség van, mielőtt az 
erőmű új blokkjai termelni kezdenek. A felhasznált tőke visszafize-
tése csak a hálózatra kapcsolás után kezdődhet meg. Mivel a Paksi 
erőmű alaperőműnek minősül, ezért a termelékenységhez szüksé-
ges magas kihasználtság szinte garantáltnak tekinthető.  A jelenle-
gi, szinte folyamatos 1500-2000 MW-os import és a következő 10 
évben várható hazai erőműleállások alapján megállapítható, hogy 
az új paksi blokkok beilleszthetők a rendszerbe anélkül, hogy túlzott 
exportigény merülne fel.

A magyar közvéleményt élénken foglalkoztatja a keletkező atomhul-
ladék kezelésének kérdése is, de ez nem csak hazai sajátosság: „Az 
Európai Unió által készített közvélemény-kutatás (Eurobarometer) 
szerint az atomenergia alkalmazását ellenzők közel 40 százaléka 
megváltoztatná véleményét, ha a radioaktív hulladékok kérdését 

14 25/2009. (IV.2.) OGY határozat, amelyet az Országgyűlés 330 „igen” szavazat-
tal, az MSZP és FIDESZ együttes támogatásával fogadott el.

15 Az orosz hitel a beruházási költségek 80%-ára nyújt fedezetet (jelenlegi árszin-
ten). Ennek alapján a beruházást legalább 12,5 milliárd euró értékűre tervezik.

1. ábra. Magyarország várható nukleáris kapacitásának alakulása 2038-ig abban az esetben, 
ha az 5. blokk 2025-ben, a 6. pedig 2025 és 2030 között áll üzembe

Forrás: Nemzeti Energiastratégia 2030. (77. oldal)
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megoldottnak látná” (Hegyháti 2007/27).A „a kis és közepes aktivi-
tású hulladékok biztonságos elhelyezése műszaki és tudományos 
szempontból a tökéletesen megoldható problémák közé tartozik” 
(Hegyháti 2007/27). A nagy aktivitású radioaktív hulladék elhelye-
zése mélygeológiai tárolókban oldható meg, amely létrehozásának 
hazai céldátuma 2064. 1998 óta a kiégett kazettákat a Paksi Atom-
erőmű mellett elhelyezkedő Kiégett Kazetták Átmeneti Tárolójában 
tárolják, passzív száraz hűtési környezetben.

Az orosz-magyar együttműködés
Oroszország az atomerőművek exportjához kapcsolódóan az aláb-
bi területeken kínál partnerséget: tervezés, kivitelezés, finanszí-
rozás, üzemeltetés, hulladékfeldolgozás. A szerződő országokon 
múlik, hogy ezek közül melyekkel kívánnak élni, és milyen tevé-
kenységeket szeretnének maguk végezni. A jelenleg elérhető ada-
tok szerint Magyarország az üzemeltetésre képes – mivel Pakson 
rendelkezésre áll az ehhez szükséges szakember-állomány, illetve 
részben (akár 40%-ban) a kivitelezésben is közreműködhetnek a 
hazai alvállalkozók.

A paksi erőmű kapacitás-fenntartási projektjében viszonylag 
gyorsan egyértelművé vált, hogy a több évtizedes együttműködés 
miatt az új blokkokat is orosz közreműködéssel fogják megépíteni. 
Az ismert technológia, a bejáratott kapcsolatok előre vetítették a 
folytatást. A szerződés aláírásához a szerző véleménye szerint a 
döntő lökést az adta meg, hogy az orosz fél 2014 januárjában a 
hazai beruházások legfőbb kerékkötőjét jelentő, kínzó pénzhiányra 
is tudott megoldást ajánlani, hitel16 formájában. Az építkezés során 
két orosz tervezésű, módosított VVER-1200/V-491 reaktor kerül 
felépítésre. A magyar cégek valószínűleg az épületek megépítésé-
ben, az infrastruktúrafejlesztésben, valamint a járulékos szolgálta-
tások nyújtásában juthatnak szerephez. A fűtőanyagok szállítását 
a Roszatom vállalta, az üzemelés kezdeti szakaszában ők szál-
líthatják a fűtőelemeket, de a későbbiekben lehetőséget kell adni 
más szállítók számára is, hogy szállíthasson üzemanyagot a paksi 
reaktorokhoz.

Az olvasó részéről jogosan merül fel a kérdés, hogy az orosz fél 
miért érdekelt annyira a paksi erőmű bővítésében, hogy ennek még 
a költségeit is vállalja? Valószínűleg a legfontosabb ok, hogy a pak-
si bővítéssel a Roszatom megerősítheti jelenlétét az Európai Unión 
belül. Hosszú távon ez még többet hozhat a konyhára, hiszen a volt 
szocialista országokban, amelyek 2004-ben és 2007-ben lettek az 
Unió tagjai, folyamatosan korszerűsíteni és esetenként bővíteni kell 
az erőműveket (Саморуков 2014). 

Összegzés
Közép-Európában a villamosenergia-termeléshez az egyes orszá-
gokban rendelkezésre álló saját fosszilis energiahordozók mellett a 
Szovjetunióból importált földgázra és kőolajra is szükség volt, ami 
az utóbbi esetében csökkentette a világpiacon keményvalutáért 
eladható mennyiségét, s ezzel nemkívánatos támogatási formává 
vált. Szovjet részről a KGST országokba irányuló, kedvezményes 
áron történő olajexport mennyiségi csökkentésének egyik eszközét 
jelentette az atomerőművek építése, orosz tapasztalatok alapján.

A Közép-Európában megépült erőműpark azonban az EU-csat-

16 „Varga Mihály pénzügyminiszter a hitel-megállapodással kapcsolatban ko-
rábban úgy tájékoztatott, hogy a hitelkonstrukció első szakaszában 3,95%, 
utána 4,5%, 4,8%, majd végül az utolsó 7 évben 4,95%-os kamatot kell 
az országnak fizetnie” Forrás: Portfolio.hu, 2014. Letöltve 2015.10.14-én: 
http://www.portfolio.hu/vallalatok/igy_durranthatja_be_paks_ii_a_magyar_
gazdasagot.195757.html

lakozáshoz közeledvén egyre kevésbé felelt meg a mind szigorúbb 
előírásoknak. A szovjet erőművek közül néhányat leállítottak, a töb-
bi erőművet, köztük a paksit is, korszerűsítették, amely beavatkozá-
soknak köszönhetően megnőtt a reaktorok teljesítménye, biztonsá-
gi szintje, illetve 20 évvel meghosszabbították az élettartamukat is.
Jelenleg hazánkhoz legközelebb Szlovákiában, a mohi erőműben 
folynak bővítési munkálatok. A szlovák tapasztalatok egy része ná-
lunk is felhasználható, hiszen ott is két darab orosz tervezésű VVER 
típusú reaktort helyeznek üzembe. Az eddigi adatok alapján ott ed-
dig sem a pénzügyi, sem az időtervet nem sikerült betartani. A beru-
házás költségei a tervezett 1,6 milliárd euró helyett már 4,6 milliárd 
eurónál járnak, az átadás pedig legalább négy évet fog csúszni.

Magyarországon a beruházás előkészítése 2009-ben kapott 
lendületet, s 2014-ben a magyar-orosz államközi szerződést is 
aláírták Moszkvában. A megállapodás értelmében Magyarorszá-
gon két darab, harmadik generációs, orosz tervezésű blokk épül, 
egyenként legalább 1000 megawatt teljesítménnyel. Az új blokkok 
élettartama 60 év lesz. A beruházás költsége az előzetes becslé-
sek szerint legalább 12 milliárd euró, amelynek jelentős részét az 
ország hitelfelvétel segítségével finanszírozza. Az oroszországi 
Roszatom Állami Vállalattal történt megállapodás Nyugaton negatív 
visszhangra talált. A civil közvéleményt a kérdés súlyánál nagyobb 
mértékbenfoglalkoztatja a kiégett fűtőelemek sorsa, amelyek végső 
elhelyezéséről Magyarországnak kell gondoskodni. 
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A Paksi Atomerőmű I. és II. kiépítésének primer köri
exergiagazdálkodása

Dr. Szondi Egon János  
aranyokleveles gépészmérnök, dregonjanos@gmail.com 

Az Energiagazdálkodás 2015/5-6 számában megjelent cikk folyta-
tása

Exergia-mérleg az üzemanyagtól a gőzfejlesztőig
A szekunder kör exergia-analízisére két okból nem kerül sor. Egyfe-
lől hasonló vizsgálatok részletes bemutatása megtalálható a [22] és 
[23] cikkekben (hősémák, tömegáram-, nyomás- és hőmérséklet-
adatok minden fontos pontban, bár a reaktoron belüli folyamatokra 
egyik sem tér ki), másfelől a Paks I. és II. erőművek adatai hozzá-
férhetetlenek1.

A fentiekben ismertetett folyamatok értelmében egy 235U mag 
hasadásához 200 MeV energiát és 190 MeV exergiát, illetve 3120 
K hőmérsékletet lehet hozzárendelni. Az üzemanyag-pálca épsége 
érdekében ennél lényegesen alacsonyabb hőmérséklet engedhető 
csak meg. 

[7] 10. fejezetének ábráin látható, hogy az üzemanyag-pálca 
belsejében a hőmérséklet jelentősen nagyobb a külső felületi ér-
téknél. (Az ábrák önálló gyűjteményként is elérhetők: [32].) A pálca 
tengelyében a hőmérséklet elérhetné az UO2 olvadáspontját. Az 
olvadás meggátlására több üzemanyag-típusnál furat van a tablet-
ta közepén. ([33] szerint a „második generációs” VVER 440 üzem-
anyag-tabletta Ø 7,6/1,2 mm méretű, max. 4,87 % dúsítású, 6 éves 
ciklusidővel 1371 MW hőteljesítményt tesz lehetővé. Ez az adat 
Paks I. 1365 MW-jával jól egyezik.) 

Nincs szükség arra, hogy a könnyen elérhető [32] ábrái itt is 
megjelenjenek. Ehelyett az azok feldolgozásával készült 7. táb-
lázat adatai mutatják be a VVER 440  reaktor zónája egy 60º-os 
szektora üzemanyag-kötegeinek relatív teljesítmény-eloszlását. 
(A középponti köteg az összesítésben nem szerepel.) A zóna töl-
tete ún. kis kiszökésű zóna: a tartály falához közel lévő kötegek-
ből induló, a neutronmérleg szempontjából elvesző, ugyanakkor 
a tartályfal neutronbesugárzás okozta károsodását elsősorban 
okozó neutronok fluxusát csökkenti az ilyen zónatérkép. Ez azzal 
is jár, hogy nem nagy a zóna-széli kötegek hozzájárulása a reak-
tor hőteljesítményéhez. Az adatok egyértelműen mutatják, hogy a 
hőtechnikai és szilárdsági méretezés szempontjából mértékadó, 
legjobban igénybe vett kötegek, melyek exergia-vesztesége a leg-
kisebb, mennyire kevesen vannak.

A VVER 440 fűtőelemeinek igénybevételére jellemző néhány adat 
[32] ábráiról olvasható le. Eszerint a zóna közepén lévő, hőfejlődés 
szempontjából átlagosnak tekinthető kötegben a magasság függvé-
nyében kb. 50 és 175 W/cm között van a lineáris hőforrás-sűrűség, 
a zóna átlaga (teljesítmény/pálcahossz) 128,3 W/cm. A 7. táblázat-
ban található maximális relatív kötegteljesítmény a kiégéstől füg-
gően 120-130% között van, ezzel a legjobban terhelt kötegben a 
lineáris hőforrás-sűrűség ≤ 167 W/cm2. Az üzemanyag-pálcák ter-
vezése természetesen a maximális igénybevételre történik, a többi 

1 Extrém példa: [2] 6.1-3 ábráján a gőzturbinán lévő link egy nem publikált 
dokumentumra mutat.

2 A régebbi publikációkban található 366 W/cm adat még a „kis kiszökésű” 
zónatöltetek bevezetése előtt volt érvényes.

„túlméretezett”, nincs kihasználva. A VVER 1200 megfelelő adatai 
exergetikai szempontból sokkal kedvezőtlenebbek: [33] szerint a 
zóna átlagos lineáris hőforrás-sűrűsége 167, a maximális pedig 448 
W/cm, az arány a 130%-kal szemben 258%. Ez azt jelenti, hogy 
a felszabaduló exergia az üzemanyag még nagyobb hányadában 
nem hasznosulhat a kisebb hőmérséklet miatt.

A hőtechnikai számítások rendkívül munkaigényesek, miközben 
a felhasznált adatok „jósága” nincs biztosítva. (Két részletes számí-
tás eredményei szerint a VVER 1000 friss töltetének átlagos UO2 
hőmérséklete 650 ºC [34], illetve 750 ºC [35]. A jelentős eltérés oka 
még ismeretlen, lehet akár modell-, akár adat-, akár algoritmus-hi-
ba.) Egy forraló reaktor számításainak részleteit mutatja be a [36] 
publikáció. A Paks I. és Paks II. esetre vonatkozó egyszerűsített 
számítások fő összefüggései a Függelékben vannak összegyűjtve.

Az 8. táblázat hasonlítja össze a Paks I. és a Paks II. primer köri 
η entalpia- és ψ exergia-hatásfokát. Mint arról már szó volt, a VVER 
1200 lényegesen magasabb paraméterei (nyomás, hőmérséklet) 
ellenére sem érhet el jelentős javulást az 440-ről 500 MW-ra növelt 
teljesítményű Paks I. VVER 440 blokkjaihoz képest. Az erőműblok-
kok hatásfoka tized % határon belül egyezik. Ez a tény azt bizo-
nyítja, hogy az atomerőművek gazdaságosságát csak a reaktoron 
belüli exergia-veszteségeket csökkentve lehet növelni.

A fentiekben már kifejtett 3120 K felső hőmérséklet-határtól az 
üzemanyag maximális hőmérsékletig terjedő lehűlés tiszta exergia-
veszteség. Nagyságára a 6. táblázat e3p oszlopában található 
adatok különbsége jellemző. További, hasonlóképpen értékelhető 

7. táblázat. Paks I. kis kiszökésű zóna 60º-os szektora üzemanyag-
kötegeinek relatív hőteljesítménye

Hőteljesítmény % Kötegek darabszáma

Minimum Maximum 0 nap „effektív 
üzemidő” előtt

307 nap 
„effektív 

üzemidő” után

30,1 40,0 3* 0

40,1 50,0 0 4*

50,1 60,0 0 0

60,1 70,0 3* 1

70,1 80,0 1+2* 4*

80,1 90,0 1 1

90,1 95,0 4 4

95,1 100,0 7 7

100,1 105,0 12 9

105,1 110,0 2 8

110,1 115,0 4 6

115,1 120,0 8 13

120,1 125,0 9 1

125,1 130,0 1 0

* jelöli a zóna-széli kötegeket (2 vagy 3 oldalon nincs szomszédjuk)
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veszteség oka az UO2 pasztilla külső felületéig terjedő hővezetés-
hez szükséges hőfokkülönbség. Ha az üzemanyag maximálisan és 
átlagosan terhelt pálcája (lineáris) hőforrás-sűrűségének aránya 
csökken (mint Paks I. kis kiszökésű zónája esetében), az egyes ka-

zettákból kilépő majd keveredő különböző hőmérsékletű vízáramok 
exergia-vesztesége kisebb, mint ellenkező esetben. (Makroszkopi-
kus analógia a gőzfejlesztők eltérő terhelése, lásd alább.)

Az 1. táblázatban látható, hogy a VVER 1200 blokkok üzemi 
nyomása és hőmérséklete nagyobb, mint a VVER 440 blokkoké. 
Nyomottvizes rendszerrel – a nyomás és hőmérséklet további növe-
lésének korlátai miatt – már nem lehet a ψ exergia-hatásfokot jelen-
tősen növelni. Paks I. Ø 7,62/1,6 mm üzemanyaga belső furatánál a 
hőmérséklet [37] szerint 1800 ºC (2073 K)3. Az üzemanyag-tabletta 
tengelyében, vagy a középső furatánál maximálisan elképzelhető 
3120 K hőmérséklet a VVER 1200 esetében a 448 W/cm hőforrás-
sűrűség [33] esetén már lehetséges és közel 900 K burkolat-hő-
mérséklettel jár, ami már közel van a cirkónium-ötvözetek α-β fá-
zisátmeneti hőmérsékletéhez [24]. Ha ez a hőforrás-sűrűség „sok” 
üzemanyag-pálca körül kialakulhat, csak az „elgőzölgést megenge-
dő” szuperkritikus paraméterekkel lehetne a burkolat hűtésének el-
vesztésével, ezzel az üzemanyag-pálca tönkremenetelével járó for-
rási krízist kellő biztonsággal elkerülni. (Nem szabad megfeledkezni 
arról, hogy a fűtőelem-kötegek forrási krízisének feltételei eltérnek 
a körkeresztmetszetű csövekre érvényes közismert feltételektől, 
lásd [7] 12.9 fejezetében.) – A IV. generációs atomerőművek egyik 
változata éppen a szuperkritikus, egykörös erőmű, aminek mind az 
exergia-, mind az entalpia-hatásfoka lényegesen nagyobb, mint a 
kétkörös nyomottvizes erőműveknek, ráadásul egyszerűbb szerke-
zetűek, mint azok [19]. Egy szuperkritikus atomerőmű lehetséges 
hőkapcsolása tanulmányozható a [38] publikációban.

A reaktor+gőzfejlesztők rendszer részletes exergia-elemzésénél 
nem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy hány gőzfejlesztő csatla-
kozik a reaktorhoz. A VVER 440 típus esetében a 6 hurok közötti 
vízforgalom-egyenetlenség eléri az 1,05-1,06 értéket ([7] 14.2.5 
fejezet). Az okok közül kiemelendő, hogy a gőzfejlesztők elren-
dezése-csövezése nem 6×60º-os szimmetriájú, illetőleg a hibák 
javítása az érintett csövek ledugózásával történik, ami különböző 
lehet az egyes gőzfejlesztőknél, különböző hidraulikus ellenállást 
okozva. Ha a reaktorfizikai visszacsatolásokat is figyelembe vesz-
szük, a gőzfejlesztők meleg-oldalán nulladik közelítésként 3% hő-
teljesítmény-egyenetlenséget vehetünk fel. Ez azzal jár, hogy az 
egyes gőzfejlesztőkben eltérő nyomású és víztartalmú gőz fejlődik, 
majd a gyűjtővezetékben keveredik. A fojtás és a keveredés mindig 
entrópia-növekedéssel, tehát exergia-veszteséggel jár. Könnyen ki-
számolható, hogy míg a gőzfejlesztők azonos hőteljesítményéhez 
1046,31 kJ/kg fajlagos exergia tartozik, a 98,5% és 101,5% között 
szóródó hőteljesítmény esetén csak 1042,11 kJ/kg érhető el. A tel-
jes exergia-veszteség blokkonként 4,20 kJ/kg×136,1 kg/s = 572 kW. 
A Paks I. erőmű 4 blokkjának 2,3 MW vesztesége sokszorosa a 
virtuális erőmű program eredményeiről az Energiagazdálkodás 
lapjain megjelenő beszámolók adatainak. (A VVER 1200 blokkok 
4 gőzfejlesztőt tartalmaznak4, a vízforgalom-egyenetlenségre nincs 
adat.) A VVER erőművek sok gőzfejlesztője exergetikai szempont-
ból kedvezőtlen.

Az elemzés végeredménye: a Paksi Atomerőmű VVER 1200  
blokkokkal történő bővítése a magasabb gőzparaméterek elle-
nére sem javítja az erőmű VVER 440 blokkokkal elért exergia-
háztartását.

3 Ez az adat összhangban van [22] vizsgálataival, amely szerint 2000 K az 
exergia-elemzés felső hőmérsékleti határa

4 Még a 17%-kal nagyobb teljesítményű APR 1400 blokkoknál is csak 2 gőzfej-
lesztőt alkalmaznak.

8. táblázat. Reaktor entalpia- és exergia-mérlege

Megnevezés Egység Paks-I. 
(VVER 440)

Paks-II. 
(VVER 1200)

Hőteljesítmény MW 1365 3200

Exergia (95%) MW 1296,75 3040

Reaktorba 
belépő víz men-

nyisége
kg/s 8215 17391

Belépő víz fajla-
gos entalpiája kJ/kg 1163,3 1327,3

Belépő víz 
entalpiája MW 9557 23083

Reaktorból 
kilépő víz fajla-
gos entalpiája

kJ/kg 1329,3 1507,9

Kilépő víz ental-
piája MW 10920 26224

Reaktorból elvitt 
entalpia MW 1363 3141

ηreaktor entalpia-
hatásfok % 99,9 98,2

Belépő víz fajla-
gos exergiája kJ/kg 322,1 403,5

Belépő víz 
exergiája MW 2646 7017

Reaktorból 
kilépő víz fajla-
gos exergiája

kJ/kg 402,0 495,5

Kilépő víz 
exergiája MW 3302 8617

Reaktorból elvitt 
exergia MW 1568 1600

Ψreaktor exergia-
hatásfok % 50,6 52,6

Villamos 
hálózatra adott 

teljesítmény
MW 473 1113

Erőműblokk η 
entalpia-

hatásfoka:
erőműblokk Ψ 

exergia-
hatásfoka

%

%

34,65

36,48

34,78

36,53

Közelítő számítással kapott tájékoztató adatok

Üzemanyag-
pasztilla max., 

átlag- és felületi 
hőmérséklete

K
K
K

1446
1015
828

3223
1170
897

Átl. terhelésű 
pálca: burkolat-

hűtővíz 
hőátadási 
tényező és 

hőfokkülönbség

kW/m2/K
K

28,9
16,6

38,0
15,5

Max. terhelésű 
pálca: burkolat-

hűtővíz 
hőátadási 
tényező és 

hőfokkülönbség

kW/m2/K
K

31,4
19,9

39,0
40,2
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Ami elveszett...
„Minden választás veszteséggel jár, ugyanis az elvetett alternatíva 
elvész.” A Paks II. ERŐTERV által készített döntéselőkészítő tanul-
mánya [39] öt változatot tartott megvalósíthatónak: 

● AP1000 – Advanced Pressurized Water Reactor 1000 (Toshi-
ba-Westinghouse),

● AES 20065 (Atomsztrojexport),
● EPR – Evolutionary Pressurized water Reactor, eredeti neve: 

European Pressurized water Reactor (Areva)
● ATMEA1 (Areva-Mitsubishi),
● APR1400 – Advanced Pressurized Reactor (KEPCO – Korea 

Electric Power Corp.).
Versenytárgyalásra nem került sor, a Kormány 2014. év eleji 

döntése értelmében orosz VVER 1200 típusú erőműblokkok léte-
sülnek.

Az Paks I. és Paks II. fenti, exergia-alapú értékeléséhez kapcso-
lódik az elvetett változatok exergia-alapú rövid ismertetése.

Az exergia-veszteségek zöme a reaktoron belül, elsősorban az 
üzemanyagban keletkezik. A csökkentés alapvető feltétele az UO2 
hővezetési tényezőjének növelése, hogy az átlaghőmérséklet köze-
lebb kerülhessen a megengedhető maximumhoz. 

A kapcsolódó fejlesztésekről sok publikáció jelent meg az USÁ-
tól Japánig. Mutatóba néhány, az interneten hozzáférhető cikk: [27], 
[28], [40]–[44]. A „PLUS7” névre keresztelt koreai üzemanyag enge-
délyezési dokumentációját (bár az üzleti titok számértékek ki vannak 
törölve 6) érdemes tanulmányozni, mert sok nem triviális részletkér-
désről lehet információhoz jutni [45]. Az üzemanyag orosz fejlesz-
téséről nem lehet tudni, jóllehet a külkereskedő Atomeks honlapján 
a 2014. november 19-i bejegyzés szerint [46] a „ROSATOM Fuel 
Company TVEL – reliable supplier of nuclear fuel”. A TVEL honlapján 
ennek ellenére nincs adat a VVER 1200 üzemanyagról [47]. Egyet-
len publikáció volt elérhető az interneten, egy 2014-es konferencia 
előadásának diái (!); aminek információtartalma minimális [33]. 

A reaktorban keletkező 239Pu exergia-tartalma jelentős. A MOX 
üzemanyagban az UO2 mellett PuO2 is van, tehát ezt a másodlagos 
exergia-forrást is hasznosítja. Az [39] szerint a szóba jöhető változa-
tok közül egyedül a VVER 1200 üzemanyag nem lehet MOX. ([33] 

5 A VVER 1200, MIR.1200 és AES 2006 szinonímák
6 Paks II. esetében nem csak a számértékek, hanem az összekötő szöveg is 

üzleti titok.

szerint TVEL MOX üzemanyagot csak a BN 800 folyékony fém-hű-
tésű gyorsreaktorhoz gyártanak.)

A 9. táblázat tartalmazza a szóba került típusok exergia-
szemléletű értékelésének adatait. A reaktorok exergia-gazdálkodási 
rangsorát, ahogy várható volt, a szóba jöhető  változatok közül leg-
nagyobb teljesítményű EPR 1600 típus vezeti, a VVER 1200 a 3. he-
lyen szerepel. Ezt a – közepes – minősítést a reaktortervezés még 
elfogadható megoldásai eredményezték. A szekunder kör kialakítá-
sa nem mondható kielégítőnek, hiszen az 1. helyet megőrző EPR 
1600 blokkon kívül az ATMEA1 és APR 1400 blokkok egészét tekint-
ve ezek exergia-gazdálkodása is jobb, mint a VVER 1200 blokké. 
Figyelemre méltó, hogy a szekunder köri megoldások jósága miatt 
az APR 1400 blokk exergia-gazdálkodása lényegesen kedvezőbb, 
mint magáé a reaktoré.

A részletes exergia-elemzés szerint a VVER 1200 választása nem 
volt a legjobb döntés. Mindenesetre hangsúlyozni kell, hogy az exergo-
ekonómiai értékelés más eredményekhez vezethet, mint az a cikk  
1. részében, a [23] publikáció rövid ismertetéséhez fűzött 6. lábjegy-
zetben is látható. A VVER 1200 blokkok mellett versenytárgyalás nélkül 
történt döntés okozta adathiány7 miatt  az exergo-ekonómiai értékelést 
nem lehet elvégezni, tehát nem bizonyítható, hogy exergo-ekonómiai 
értelemben a VVER 1200 a legjobb változat, bár az ellenkezője sem.

Függelék: a hőtechnikai számítások összefüggései
Az exergia-számítások hátterében hőtechnikai számítások áll-
nak. Tulajdonképpen minden jellemzőt – legalább a kiégés 
előrehaladtával kiválasztott néhány időpontban, a folyamatot stacio-
náriusnak tekintve – a hely szerint integrálva kellene meghatározni, 
de ennek munkaigényessége miatt itt csak a legfontosabb lépések 
egyszerűsített leírása található.

A kiinduló két adat az üzemanyag-pálca lineáris teljesítménye 
(zóna átlaga, illetve a legjobban terhelt pálcára vonatkozó adat, eset-
leg a legjobban terhelt köteg átlaga) és a hűtőközeg hőmérséklete. 

A hűtőközegbe a hő közönséges hőátadással jut el:
 
Q = α×(Tbf −Tvíz)

7 Nincs adat sem az exergia-rangsorban hátrább került AP1000, sem a VVER 
1200-nál kedvezőbb EPR 1600, ATMEA1 és APR 1400 blokkok beruházási 
költségeire, annak ütemezésére, a hitelfeltételekre, a magyar beszállítás (mű-
szaki) tartalmára stb.

9. táblázat. 
Blokk típusa VVER 440 VVER 1200 AP1000 ATMEA1 EPR1600 APR1400

Jellemző Paks I. Paks II. Elvetett változatok

Hálózatra adott teljesítmény MW 475 1113 1117 1150 1600 1455

Reaktor hőteljesítmény MW 1487 3169 3400 3150 4300 3987

Primer víz kg/s 8918 17391 14400* 15400* 22570* 20050*

Hurkok száma 6 4 2 3 4 2

Primerköri nyomás MPa 12,5 16,2 15,5 15,5 15,5 15,5

Reaktor belépés °C 266,0 298,2 280,6 290,9 295,5 290,6

Reaktor kilépés °C 298,0 328,9 321,1 326,3 328,0 323,9

Hasznosított exergia MW 713 1600 1607 1549 2185 1919

Reaktor Ψ hatásfok % 50,6 52,6 49,8 52,9 53,5 50,7

Exergia-gazdálkodási rangsor 5 3 6 2 1 4

Blokk Ψ hatásfok % 34,3 37,0 34,6 38,4 39,2 38,4

Exergia-gazdálkodási rangsor 6 4 5 2-3 1 2-3

* Energiamérlegből számolt adat
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ahol 
Q W/m2 átvitt hő (pozitív a zónából elvont hő)
α W/m2/K hőátadási tényező
Tbf K burkolat felszíni hőmérséklet
Tvíz K primer víz hőmérséklete
 

dbk m burkolat külső átmérője
q W/m üzemanyag-pálca lineáris teljesítménye

Az α hőátadási tényező dimenziótlan alakja:

 
ahol 

Nu 1 Nusselt-szám
dh m áramlási csatorna hidraulikai átmérője
λk W/m/K áramló közeg hővezetési tényezője

A m2 áramlási csatorna keresztmetszete
K m áramló közeg által nedvesített kerület

A VVER-reaktorok háromszög-rácsa esetében
 
 

ahol 
a m pálcák közti távolság

A Nusselt-szám számításának évtizedek óta használt alakja:

Nu = 0,023 × Re0,8
 × Pr 0,4

ahol 
Re 1 Reynolds-szám
Pr 1 Prandtl-szám
 

w m/s a csatornában áramló közeg sebessége
ν m2/s áramló közeg kinematikai viszkozitása

μ Pa∙s áramló közeg dinamikai  viszkozitása  
  (az IAPWS függvényei között ez található meg [31])
ρ kg/m3 áramló közeg sűrűsége
 

c J/kg/K áramló közeg fajhője
λk W/m/K áramló közeg hővezetési tényezője.

A Nu = Nu(Re,Pr) függvény 0,023 szorzója nem érvényes az 
üzemanyag-pálcák közötti  csatornára. A különböző, geometria-füg-
gő közelítéseket ismerteti [7] 11.3.4 fejezete.

A fenti összefüggéseket Tbf-re megoldva nyerhető az üzem-
anyag-pálca külső felületi hőmérséklete. 

A burkolat vastagfalú csőként kezelhető. A hővezetéssel a bur-
kolaton áthaladó teljesítmény:

ahol 
λb W/m/K burkolat hővezetési tényezője
Tbb K burkolat belső felületi hőmérséklet
dbb m burkolat belső átmérője

Ebből a formulából nyerhető a burkolat belső felületi hőmérséklete, 
ami egyúttal az UO2 pasztillát körülvevő rés külső felületi hőmér-
séklete.

Ugyanez az összefüggés írja le a rés hővezetését. A kiértéke-
lésnél viszont figyelembe kell venni, hogy a résben az üzemanyag-
pálcába betöltött héliumon kívül a kiégés során egyre több hasadási 
nemesgáz (Kr, Xe) is jelen van, – melyek rosszabb hővezetők, mint 
a He – vagyis a gázkeverék összetétele és nyomása változik, ezért 
hővezetési tényezője nem lehet konstans.(A hélium  adatai az ese-
tünkben fontos nyomás- és hőmérséklet-tartományban rendelkezés-
re állnak [48], a xenon hővezetési tényezője csak kis nyomáson [49], 
a kripton és a gázkeverékek adatai viszont csak ©-os publikációk-
ból remélhetők8. Tájékoztatásul [50] 273,15 K, 1 atm adatai: λHe = 
0,1094, λKr = 0,0117 W/m/K.) 

ahol 
λgáz W/m/K a résbeli gázkeverék hővezetési tényezője
Trb K hőmérséklet a rés belső felületén
drb m a rés belső átmérője

A kiégés folyamán az UO2 duzzadása miatt a rés vékonyodik (belső 
átmérője növekszik).

A rés belső felülete az UO2 pasztilla külső felülete. Ide jut ki a 
pasztilla belsejében fejlődő hő. A hőforrás-sűrűség arányos a ter-
mikus neutronfluxus és a neutronbefogást követő hasadás va-
lószínűségének szorzatával. Az előbbi a neutronok elnyelődése 
miatt a pasztilla felszínétől befelé haladva csökken. Az utóbbi a 
238U-magokban nagyobb hőmérsékleten növekvő „parazita” elnye-
lődés miatt befelé haladva szintén csökken. Az UO2 hővezetési 
tényezője erősen hőmérséklet- és kiégés-függő. (A reaktorfizikai 
folyamatok megismerhetők a [6] könyvből.) A következő formula el-
hanyagolja a hőforrás-sűrűség és a hővezetési tényező nem kons-
tans voltát, vagyis használata nagyon durva közelítés:

 

  

8 Az, hogy a keresett adat/képlet benne van-e, csak a megvásárlás után 
derül ki.

 Q= q
2π×dbk

 Nu=
α× dh

λ k

 d h=
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ahol 
T K hőmérséklet
r m helykoordináta
QUO2 W/m3 hőforrás-sűrűség (csak a pasztillában!)
rp m üzemanyag-pasztilla sugara
λUO2 W/m/K UO2 hővezetési tényezője

 
(A cikk táblázataiban található adatok a hőforrás-sűrűség hely-

függésének közelítő leírásával, a fenti T(r) formula alapján történő 
iterációval voltak meghatározva.)
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Könyvismertető

Ősz János: Hő és atomerőművek vízüzeme
A vízüzem – a szerző definíciója szerint – 
a konstrukció, a szerkezeti anyagok és a 
vízgőz kémiájának harmonikus egysége a 
gőzerőmű (hőellátó rendszer) minden be-
rendezésében és a gőzerőmű (nukleáris 
gőzfejlesztő berendezés, hőellátó rend-
szer) egészében.

A könyv célja az elmúlt 20-30 évben keletke-
zett új vízüzemi ismeretanyag szintetizálása 
és megismertetése a magyar szakemberekkel. 
A könyv a vízüzem – szerző által összeállított 
– ismeretanyagát foglalja össze bemutatva a 
magyar kutatási eredményeket a megvalósí-

tott megoldásokkal együtt. A nemzetközileg is 
elismert eredmények főleg a paksi VVER-440 
blokkok primer és szekunderköri vízüzeme te-
rületén születtek.

A könyv 1-4. fejezete a vízkémia alapis-
meretét foglalja röviden össze. Az 1. fejezet a 
víz és szennyezőanyagai tulajdonságait, a 2. 
fejezet a víztisztító berendezések működését 
és a belőlük felépülő pótvíz-készítő technoló-
giákat ismerteti, kicsit részletesebben tárgyal-
va – a magyar szakirodalomból hiányzó – ter-
mikus gáztalanítást. A 3. fejezet bemutatja az 
alkalmazott szerkezeti anyagokat, ismerteti a 
gőzerőművekben, hőellátó rendszerekben al-
kalmazott fémek elektrokémiai és áramlás ál-
tal támogatott korrózióját, végül csoportosítva 
bemutatja a gőzerőművekben, hőellátó rend-
szerekben fellépő lokális korrózió típusait és 
összetevőit. A 4. fejezet a víz kondicionálását 
és az adagolt vegyszereket ismerteti.

Az 5. fejezet a gőzerőművek vízüzemét tár-
gyalja. Bemutatja a gőzkazánok, gőzturbinák, 
kondenzátorok, tápvíz-előmelegítők konstruk-
cióit, lejátszódó hő és anyagátvitelüket, ezek 
egyenlőtlenségeit. Ismerteti a berendezések 
szerkezeti anyagait és a gőzerőműre vonat-
kozó követelményeit, valamint a munkaközeg 
tisztasági követelményeit és kondicionálását 
a különböző üzemállapotban. Bemutatja a 
vízüzem következményét a munkaközeg kor-
róziótermék transzportját, valamint a vízkémia 
megváltozott ellenőrzési rendjét. Végül ismer-
teti a hűtővízrendszerek vízüzemét.

A 6. fejezet a nyomottvizes atomerőmű-
vek primerköri vízüzemét tárgyalja. Bemutatja 

a nukleáris gőzfejlesztő berendezés típusait, 
lejátszódó hő és anyagátvitelüket. Ismerteti a 
berendezések szerkezeti anyagait és köve-
telményeit, valamint a hőhordozó tisztasági 
követelményeit és az adagolt vegyszereket 
(bórsav, hidrogén (ammónia, hidrazin), lúgo-
sító kationok) a négy vegyészeti üzemállapot-
ban. Összehasonlítja a VVER és PWR nuk-
leáris gőzfejlesztő berendezést, bemutatja a 
vízüzem következményét, a fűtőelem-pálcák 
hermetikusságát, a hőhordozó korróziótermék 
transzportját. Végül ismerteti a VVER-440 
blokk primerköri víztisztítóit.

A 7. fejezet a nyomottvizes atomerőművek 
szekunderköri vízüzemét tárgyalja. Bemutatja 
a VVER és PWR gőzfejlesztőket, hő és anyag-
átvitelüket a meghibásodásaikkal együtt, a 
telítettgőzös-turbinák, atomerőmű konden-
zátorok, tápvíz-előmelegítők sajátosságait, a 
cseppleválasztó-túlhevítők típusait. Ismerteti 
a berendezések szerkezeti anyagait és köve-
telményeit, valamint a munkaközeg tisztasági 
követelményeit és kondicionálását a négy ve-
gyészeti üzemállapotban. Bemutatja a paksi 
VVER-440 gőzfejlesztők feszültségkorróziós 
kockázati tényezőinek változását az elvégzett 
magyar módosításokkal és a VVER gőzfej-
lesztők nem hatékony leiszapoló rendszerét. 
Végül ismerteti a lehűtő rendszert és az állás, 
indulás, leállás vízkémiáját.

A 8. fejezet az ipari gőzkazántelepek és 
távhőrendszerek vízüzemét tárgyalja – az elő-
ző fejezetek ismeretanyagára támaszkodva.

A könyv az Energetikai Gépek és Rend-
szerek Tanszék kiadásában jelenik meg.
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Lakossági tüzelés szerepe a téli szmoghelyzetek 
kialakulásában a Sajó völgyében

    
         Uramné Lantai Katalin                               Palotás Árpád Bence  
                 ny. egyetemi tanár                    okl. kohómérnök, arpad.palotas@uni-miskolc.hu 

A lakossági fűtés szerepe egyre jobban előtérbe kerül az EU 
országokban, így Magyarországon is. A lakosság a gázárak 
emelkedését követően 2005-től egyre nagyobb mértékben állt 
át szilárd tüzelésre. A régi, korszerűtlen tüzelőberendezések 
emissziója jelentős mértékben befolyásolja a levegőminősé-
get, ezért szmoghelyzetekben indokolt az ilyen kazánok, kály-
hák, kandallók használatának korlátozása. A légszennyezés 
forrásazonosítása jó közelítéssel elvégezhető az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózatban (OLM) üzemelő, különbö-
ző típusú mérőállomások (ipari, lakossági, közlekedési, háttér) 
légszennyező komponenseire vonatkozó adatainak párhuza-
mos elemzésével, figyelembe véve a meteorológiai viszonyo-
kat és a háttér állomások adatait is.

*
Domestic heating gains increasing importance in the EU and 
in Hungary in particular. The price increase of natural gas in 
2005 caused a shift in the fuel selection towards solid fuels. 
The emission of older combustion equipment has important 
influence on the air quality therefore it is reasonable to restrict 
the use of solid fuels in domestic heating in smog situations. 
Source assignment of solid air pollution can be carried out 
by OLM (Hungarian Air Quality Network) using various types 
of monitoring stations (industrial, urban, traffic, background) 
via parallel analysis of the including meteorological and back-
ground data.

* * *

A szilárd tüzelőanyagok közül a hazánkban bányászott és forgalma-
zott lignit erőműi tüzelésre alkalmas, mivel az ilyen nagyteljesítményű 
berendezések rendelkeznek megfelelő leválasztó és füstgáz tisztító 
egységekkel. Ugyanez a tüzelőanyag − többek között nagy kén- 
és nedvességtartalma, kis fűtőértéke miatt −, régi háztartási tüzelő 
berendezésekben eltüzelve jelentős légszennyezést okoz. Éppen 
ezért hamarosan közigazgatási egyeztetésre kerül az a kormány-
rendelet-tervezet, amely betiltaná a lignit lakossági értékesítését [1].

2006-tól folyamatosan csökken a lakossági felhasználók gáz-
fogyasztása. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
(MEKH) összesített adatai szerint az egyetemes szolgáltatásban 
résztvevő lakossági fogyasztók 2012-ben 3,2 milliárd köbméter 
gázt használtak, 7 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben, 
míg az öt évvel korábbi fogyasztástól ez 20 százalékkal maradt el.  
A gázfogyasztás mértékének alakulását több tényező is befolyásol-
ja, köztük a szolgáltató váltás, illetve az egyre tudatosabb lakossági 
fogyasztás, de nagymértékben hatással van rá az időjárás is [2]. 

Az 1. ábra a KSH adatai alapján az egy háztartási fogyasztó-
ra jutó havi átlagos vezetékesgáz-felhasználás alakulását mutatja 
2000-2014 között. 

2006-tól folyamatosan csökken a lakossági gázfelhasználás.  
A tendenciát egyedül a 2013-as év töri meg, ami az előző két évhez 
képest 8%-os növekedést mutat, de a 2005-ös évhez viszonyítva 
ebben az évben is csökkent a felhasználás 30%-kal.

A 2. és 3. ábra a lakossági szektorban felhasznált biomassza és 
lignit mennyiségének változását mutatja, amelyek alapján folyama-
tos növekedés állapítható meg. Eszerint a lakossági gázfogyasztás 
csökkenésének oka a tüzelőanyag váltás.
 

1. ábra. Egy háztartási fogyasztóra jutó havi átlagos 
vezetékesgáz-felhasználás 2000-2014 között [3]

2. ábra. Biomassza felhasználás a lakossági szektorban 
2005-2013 között Magyarországon [4]

3. ábra. Lignit felhasználás a lakossági szektorban 
2005-2013 között Magyarországon [4]
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Ezek a tendenciák hatással vannak a levegőminőségre, első-
sorban a köznyelvben csak „szállóporként” ismert szilárd részecske 
(PM10, azaz 10 μm alatti frakció) és a kén-dioxid koncentrációjára. 
A lakossági kibocsátások immisszióra gyakorolt hatása ennek a két 
komponensnek az elemzésével igazolható.

A légszennyezés és a légszennyezettség alakulása 
Az ország termelési és fogyasztási szerkezete, a felhasznált ener-
giahordozók mennyisége és minősége, az alkalmazott technológi-
ák, és nem utolsó sorban a közlekedés, a mobilitási igények hatá-
rozzák meg a szennyezőanyag kibocsátás alakulását. Az elmúlt 15 
évben jelentős előrelépés történt a levegőtisztaság-védelem terü-
letén, a kibocsátott szennyezőanyagok mennyisége számottevően 
csökkent. Az egyes szektorok hozzájárulása viszont átrendeződött, 
amit az 1. és 2. táblázat szemléltet.

Jól látható, hogy mindkét komponens tekintetében meg-
nőtt a lakossági kibocsátások részaránya, ami megmutatkozik a 
légszennyezettségi adatok tendenciájában is.

A szilárd részecske (PM10) 2005-2006-ban a mérőpontok 20-
30%-ánál lépte túl az éves határértéket, 2010-2011-ben a túllé-
pések aránya 10% alatt maradt, 2012-2015 között pedig nem volt 
túllépés. 

Ezzel szemben a napi határértéket túllépett napok száma or-
szágos összesítésben továbbra is meghaladja a jogszabályban elő-
írt 35 alkalmat. A tendencia 2009-től emelkedő, majd a 2011-es 80% 
túllépési arányt követően 2014-ig csökken, de továbbra is 30%-kal 
meghaladja a határértéket [6].

Az adatok forrása
Hazánkban a levegőminőség mérését, értékelését az Országos 
Légszennyezettségi Mérőhálózat (OLM) végzi. Az automata állomá-
sok folyamatos mérést végeznek, melyek a légszennyező kompo-
nensek széles körét ölelik fel. A mérési eredmények értékelése so-
rán figyelembe kell venni a mérőállomások jellegét. Annak alapján, 
hogy az állomás az emisszió forráshoz képest hogyan helyezkedik 
el, megkülönböztetünk regionális, városi, ipari háttér és közlekedési 
állomást. Regionális háttér állomás esetében a mért adatok becsült 
érvényessége a mérőállomástól számított 100 km-es rádiuszú kör-
rel lefedhető területre vonatkozik. A városi háttérállomás ipari és 
közlekedési emissziótól nem közvetlenül befolyásolt városi terüle-
ten helyezkedik el, míg az ipari háttér bizonyos ipari létesítmény, a 
közlekedési pedig nagyobb forgalmú út közelében található. 

A vizsgált területen üzemelő monitor állomások kódját és jelle-
gét a 3. táblázat tartalmazza.

Forrásazonosítás konkrét szmoghelyzet elemzésével
A különböző komponensek egymáshoz viszonyított koncentráció 
változása valamint a különböző állomástípusokon rögzített mérési 
adatok összevetése alapján következtetni lehet a források eredeté-
re. A szennyezettségi rózsákkal – melyek megmutatják, hogy milyen 
irányból és milyen koncentrációban érkeznek a szennyezőanyagok 
– tovább lehet pontosítani a forrásokat. Az elemzésre legalkalma-
sabb a fűtési időszak – különösen a szmoghelyzetek –, hiszen ilyen-
kor érvényesül a legjobban a lakossági tüzelés hatása, míg a közle-
kedés és az ipari kibocsátás csak kis mértékben változik. 

2011 januárjában tartós szmoghelyzet alakult ki a Sajó völgyé-
ben. Sajószentpéteren az S1, Kazincbarcikán a K1, Putnokon a P1 
és Miskolcon a Búza téren az M4 és a Lavotta utcai M6 jelű ál-
lomásokon a mért PM10 koncentráció 24 órás átlaga több napon 
keresztül meghaladta a tájékoztatási (75 μg/m3), illetve a riasztási 
küszöbértéket (100 μg/m3). 

A mért koncentrációk 24 órás átlagértékei a 4. táblázatban lát-
hatók. A táblázat a szmoghelyzetet megelőző és azt követő PM10 
koncentráció értékeket is tartalmazza. A táblázatban dőlt számmal 
az egészségügyi határértéket (50 μg/m3) túllépő értékek szerepel-
nek, a félkövéren szedett számok jelölik a tájékoztatási küszöbér-
téket (75 μg/m3) meghaladó értékeket, a szürke háttérrel kiemeltek 
pedig a riasztási (100 μg/m3) küszöbértéket meghaladó koncentrá-
ciók.

A legkritikusabb időszakban (január 28.– január 31. között) a pil-
lanatnyi koncentráció értéke órás átlaga is kiemelkedően nagy volt, 
Putnokon meghaladta a 300 μg/m3 értéket.

A folyamatot jól szemléltetik a PM10 koncentráció lefutását be-
mutató ábrák. A 4. ábrán a sajószentpéteri (S1), az 5. ábrán a ka-
zincbarcikai (K1), a 6. ábrán a putnoki (P1), a 7. ábrán a miskolci 

1. táblázat. PM10 emisszió szektoronkénti megoszlása 
2008-2010-2013 [5] 3. táblázat. A Sajó völgyében üzemelő, PM10 koncentrációt mérő 

monitorállomások besorolása [5]

2. táblázat. SO2 emisszió szektoronkénti megoszlása (2008-2011) [5]

Szilárd részecske (PM10)

év 2008 2010 2013

szektor szektoronkénti hozzájárulás, %

lakosság 30 31 44

szolgáltatás 0 0 2

közlekedés 44 28 8

hőerőművek 1 1 1

ipar - fűtési eredetű 16 15 3

ipar - technológiai 4 6 13

mezőgazdaság 5 19 29

SO2

év 2008 2011

szektor szektoronkénti hozzájárulás, %

lakosság 30 45

szolgáltatás 1 0

közlekedés 1 1

hőerőművek 12 34

ipar - fűtési eredetű 41 12

ipar - technológiai 12 3

mezőgazdaság 3 5

Állomás 
kódja Település Cím Mérőállomás 

jellege

M4 Miskolc Búza tér városközponti/ 
közlekedés

M6 Miskolc-Görömböly Lavotta út külvárosi háttér

K1 Kazincbarcika Egressy Béni u. 1. városi háttér

S1 Sajószentpéter Sport út külvárosi/ipari

P1 Putnok Bajcsy- Zsilinszky u. külvárosi háttér
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közlekedési típusú (M4), a 8. ábrán pedig miskolci lakossági típusú 
(M6) jelű állomásokon látható a PM10 24 órás átlag koncentráció 
tájékoztatási küszöbértékhez viszonyított trendje a 2011. január- 
februárjában (2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. között) fennálló tartós 
szmoghelyzet idején. 

A görbék hasonló lefutásúak, vagyis az esemény a Sajó völ-
gyében Sajószentpéteren, Kazincbarcikán és Putnokon egyszerre, 
2011. 01. 29-én érte el a csúcspontot, Miskolcon a szennyezettség 
kis késleltetéssel, 2011. 01. 30-án volt észlelhető.

Bár a szennyezettség kialakulása komplex folyamatok és kibocsá-
tások eredménye, a 2011-ben tapasztalt magas szennyezettség 
okait kutatva három érdemel kiemelést. Egyrészt a lakossági tüze-
lésben tapasztalható változás. Mivel a vezetékes gáz ára a 2000-
2010. közötti időszakban 32,5 Ft/m3-ről 115,0 Ft/m3-re emelkedett, 
a lakosság egy része szilárd tüzelőanyag (szén, fa, biomassza, 
egyéb) felhasználásra váltott. Az utóbbiak esetén a szilárd szeny-
nyezőanyag kibocsátás jelentős, ezzel a levegő porterheltsége szá-
mottevően nőtt. A magas szennyezettség emellett a kedvezőtlen 
időjárásra (tartós hideg, szélcsend) is visszavezethető. 

4. ábra. PM10 24 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között a Sajószentpéteren üzemelő S1 mérőállomáson [5]

6. ábra. PM10 24 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között a Putnokon üzemelő P1 mérőállomáson [5]

7. ábra. PM10 24 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között Miskolcon a közlekedési típusú M4 mérőállomáson [5]

8. ábra. PM10 24 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között Miskolcon a lakossági típusú M6 mérőállomáson [5]

5. ábra. PM10 24 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között a Kazincbarcikán üzemelő K1 mérőállomáson [5]

3. táblázat. PM10 24 órás átlagai a sajószentpéteri (S1), kazincbarcikai 
(K1), putnoki (P1) és Miskolcon közlekedési típusú (M4) és lakossági 
típusú (M6) mérőállomásokon 
2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. között [5]

Állomáskód S1 K1 P1 M4 M6

Dátum PM10 μg/m3

2011. 01. 26 40,1 49,7 65,5 48,0 46,4

2011. 01. 27. 85 54,3 69 72,2 82,8

2011. 01. 28. 99,6 124,9 125,9 85,1 69,6

2011. 01. 29. 143,1 165,8 143,8 124,8 97,9

2011. 01. 30. 103,9 131 80,6 133,6 129,8

2011. 01. 31. 96,6 132,4 88,9 117,8 108,5

2011. 02. 01. 66,2 82,8 54,3 96,7 85,0

2011. 02. 02. 61,1 73,2 55,6 83,7 73,9

2011. 02. 03. 67 83,1 63,7 103,8 87,5

2011. 02. 04. 81,5 100,1 84,1 99,8 81,8

2011. 02. 05. 81,1 84,1 64,2 79,1 72,6

2011. 02. 06. 76,5 71,2 63,5 82,0 85,9

2011. 02. 07. 56,2 73,5 69,8 68,1 55,6

2011. 02. 08. 47,3 47,8 41,7 61,7 51,3

2011. 02. 09. 43,5 59,8 46,1 49,4 39,8

2011. 02. 10. 64,9 85,3 62,1 71,3 41,9

2011. 02. 11. 56,2 72,8 43,2 68,6 41,7
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A SO2 tipikusan tüzelési komponens, ezért a SO2 és a PM10 
komponensek párhuzamos vizsgálatával a lakossági tüzelésből 
származó kibocsátásokat lehet alátámasztani. A 9. ábra a vizsgált 
szmoghelyzetben mutatja a SO2 és a PM10 komponensek együttes 
lefutását Miskolcon, a 10. ábra pedig ugyanezen tendenciákat a 
putnoki állomáson. Miskolc esetében az első két PM10 és SO2 csúcs 
fedi egymást, a továbbiakban viszont kissé eltolódnak, amit okozhat 
a közeli lakossági tüzelőberendezésből származó füstgáz pillanatnyi 
lecsapódása.

A putnoki állomáson az SO2  és a PM10 komponensek együttes 
lefutása, tekintve, hogy az állomás környezetében se forgalmas köz-
út, se ipari kibocsátó forrás nincs, a lakossági kibocsátások hatását 
tükrözi. Jó látható, hogy a két különböző komponens koncentráció 
csúcsai, elsősorban a magas csúcsok esetében, nagyon jól fedik egy-
mást.

A reggeli és késő délutáni csúcsok elsősorban a lakossági fűtés 
miatt alakulnak ki, amit jól szemléltetnek a 11. ábrán 01. 29-én meg-
jelenő csúcsok. 

A 12. és a 13. ábra a putnoki és a miskolci lakossági állomások 
szennyezettségi rózsáit mutatja be.

A szennyezettségi rózsa elemzéséből megállapítható, hogy 
jellemzően észak-északnyugat és délkelet felől érkeznek a 75 μg/
m3 feletti koncentrációk, valamint a legtöbb szennyezőanyag szin-
tén észak-északnyugati irányból származik. Ezeken kívül jelentős 
mennyiségű PM10 frakciót regisztrált az állomás nyugati és észak-
nyugati irányból is. Az említett területek a településen családi házas 
beépítettségűek, a legkritikusabb nyugat-északnyugati területen el-
szegényedett réteg lakik.

A miskolci (M6) lakossági típusú állomás környezete családi házas 
terület, ezért az állomáson regisztrált adatok elsősorban a lakos-
sági tüzelésre jellemzőek. A szennyezettségi rózsán látható, hogy 
változó szélirány mellett, 43,5%-os szélcsend mellett a szennyezés 
jellemzően nyugat és észak-északnyugat irányából érkezik, de a 
dél és nyugat-délnyugat irányból érkező PM10 koncentráció is szá-
mottevő. 

Összefoglalás
A levegőminőség vizsgálatánál az egyik kritikus komponens Ma-
gyarországon a szállópor. A kibocsátások csökkentése mellett az 
egyes források immisszióra gyakorolt hatásának részletes elemzé-
se nyújthat segítséget a levegőminőség javításában.

A Sajó völgyében található monitor állomások adatainak elem-
zése során megállapítható, hogy a térségben a szmoghelyzetek 

9. ábra. PM10 és SO2 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között Miskolcon a lakossági típusú M6 mérőállomáson [5]

10. ábra. PM10 és SO2 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között a lakossági típusú putnoki (P1) mérőállomáson [5]

11. ábra. PM10 és SO2 órás átlagok alakulása 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. 
között Miskolcon a közlekedési típusú M4 és a lakossági típusú 

M6 mérőállomáson [5] 

12. ábra. Szennyezettségi rózsa 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. között 
a putnoki (P1) mérőállomáson [5]

13. ábra. Szennyezettségi rózsa 2011. 01. 26. − 2011. 02. 12. között 
a miskolci lakossági típusú M6 mérőállomáson [5]
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kialakulásához a lakossági kibocsátások egyre nagyobb mértékben 
járulnak hozzá. Fontos tehát, hogy a lakossági fűtést szolgáló be-
rendezések megfeleljenek a korszerű követelményeknek, alkalma-
sak legyenek a gyengébb minőségű tüzelőanyagok alacsony kibo-
csátással járó elégetésére.

„A kutató munka a Miskolci Egyetem stratégiai kutatási területén 
működő Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Kiválósá-
gi Központ keretében valósult meg.”
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Égető felelősségvállalás
Sajtóközlemény – 2016. március 1.

A kormány tervei szerint jelentősen változ-
ni fognak az építésügyi szabályok. Köte-
lező lesz tervezőt alkalmaznia annak, aki 
házat épít, és az építkezésért a tervezőnek 
kell viselnie a felelősséget. A tervezőnek 
kell azt is megállapítania, hogy milyen tu-
lajdonságokkal rendelkező terméket kell 
beépíteni. Ezen apropó és az elmúlt évek 
nagyobb tűzesetei ráirányítják a figyelmet 
e felelősségvállalás súlyára, és a nem ég-
hető szigetelő- és építőanyagokra.

A kormány tervei szerint megerősítik a 
megbízó és az építész közötti jogviszonyt, 
vagyis az építész lesz felelős az építke-
zésért. Az elképzelések között szerepel 
a kötelező tervezői művezetés is, ami azt 
jelenti, hogy az építkezés során a terve-
zőnek hat alkalommal ellenőriznie kell az 
építkezést. Elvileg továbbra sem kell majd 
építkezési engedély, bejelentési kötelezett-
sége viszont lesz a tervezőnek. Összevon-
ják az engedélyes és a kiviteli tervet, és 
ebből lesz az egyszerűsített kiviteli terv.

Az új tervezésre vonatkozó feltételek 
szemléletmód váltást követelnek meg a 
tervezőktől és az építési folyamat részt-
vevőitől. A tervezőnek jelentős befolyása 
lesz egy-egy épület tűzbiztonsági rendsze-
rének megválasztásában, és a szigetelési 
munka kivitelezésének minőségében. El-
lenben egy tűzeset kapcsán a tervezőnek 
akár bíróság előtt is felelnie kell azért, ha 
nem elég körültekintően történt a szige-
telő- és építőanyag kiválasztása és/vagy 
beépítése.

A épülettűz sokszor úgy él a fejekben, 
hogy ilyesmi csak ritkán és elvétve fordul-
hat elő. Ezzel szemben évente 2.000.000 
tűzeset kerül bejelentésre Európában, és 
a kigyulladt épületek évente 30.000 ember-
életet követelnek csak az EU-ban. A tűz-
esetek 90%-a épületekben történik, és alig 
3 perc amíg a tűz szétterjed egy szobán, 
mert egyre több gyúlékony anyagot hasz-
nálunk.

A tűzbiztos építőanyagok csökkentik a 
kockázatot, amit egy építész akkor vállal, 
amikor belefog egy épület tervezésébe. Új 
épületek építése, meglévő épületek felújí-
tása, átalakítása, korszerűsítése, helyreál-
lítása során az OTSZ (Országos Tűzvédel-
mi Szabályzata) és a hozzájuk kapcsolódó 
TvMI-k (Tűzvédelmi Műszaki Irányelv) elő-
írásai a mérvadóak. Nem mindegy, hogy 
egy szigetelés miként viselkedik a tűzben, 
különösen nem középületekben, társashá-
zakban, ezért fontos a szigetelések tűzvé-
delmi osztályának az ismerete.

Gyakorlatilag minden épület képes 
lángra kapni. Ha egy épület kigyullad, a 
benne vagy rajta található éghető anya-
gok tovább táplálják a lángokat. Gyúlé-
kony anyagok pedig majd minden épü-
letben találhatóak mind a szerkezetbe 
építve, mind az épületek szobáiban, táro-
lóiban elhelyezve. Ezért lényeges, hogy 
az éghető anyagok mennyiségét mini-
malizáljuk, és minél több nem gyúlékony 
anyagot használjunk az építkezés során. 
Ugyanis az ilyen építőanyagok nemcsak 

éghetetlenek, hanem tűzgátló falként vi-
selkednek, lassítva a tűz épületen belüli 
terjedését.

A szigetelőanyagok – az energetikai 
követelmények szigorodása miatt – évről 
évre növekvő vastagsága növelik a tűz 
terjedésének kockázatát.  A statisztikák azt 
mutatják, hogy a tűz gyors továbbterjedése 
a szomszédos helységekbe többszörösére 
növeli az anyagi veszteségeket, és a ha-
lálos balesetek száma is háromszorosára 
nő. Nagyon fontos, hogy a szigetelőanya-
gok hő hatására ne fejlesszenek robba-
násveszélyes és mérgező gázokat, füstöt.  
Ezért érdemes jól átgondolni milyen építő-
anyagot választunk.

A kőzetgyapot nem éghető, sőt 
tűzhatlan szigetelés. Azon kevés anyagok 
közé tartozik, ami 1000 °C-ig ellenáll a tűz-
nek, ezáltal kiváló tűzvédelmi képességgel 
bír. Lassítja a tűz terjedést és biztosítja a 
mentési munkálatokhoz szükséges időt, 
miközben az épületszerkezetet is megvé-
di a károsodástól. A kőzetgyapot tűzvé-
delmi szempontból a legkedvezőbb, A1 
neméghetőségi besorolású, tűz hatására 
sem füstöt, mérgező gázokat nem fejleszt, 
és égve nem csepeg.

További sajtóinformáció:
VM.komm Kommunikációs 
Tanácsadó Iroda
Nagy Ákos
Tel: 350-6351, 20/9331801
E-mail: nagy.akos@vmkomm.hu
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Távfűtési rendszerek fejlesztése I. − technológiák és fejlesztési 
lehetőségek áttekintése a nemzetközi szakirodalomban

    
                    Garami Attila                                 Póliska Csba  
   okl. energetikai mérnök; tuzga@uni-miskolc.hu         okl. anyagmérnök, tuzcsaba@uni-miskolc.hu 

Az utóbbi évtizedekben egyre fontosabbá váltak környezet-
védelmi és költségracionalizálási megfontolásokból az olyan 
technológiai fejlesztések, melyekkel megújuló energiahordo-
zók felhasználásával hőenergiát nyerhetünk és ezt a lakossági 
távhőszolgáltatásba bevonhatjuk. Nemzetközi és hazai szinten 
is indokolt a távhőszolgáltatás kiterjesztésének és a jelenleg 
még nagy mennyiségben alkalmazott fosszilis, elsősorban 
földgáz alapú hőtermelés megújuló energiahordozókkal törté-
nő részbeni helyettesítési lehetőségeinek a vizsgálata. Jelen 
tanulmány első része a nemzetközi téren fenntartható megújuló 
energiaforrás kijelölésével és az ennek bázisán történő távhő-
termelés kérdéskörével foglalkozik, áttekintést adva a jelenleg 
legkorszerűbbnek ítélt technológiákról. Tanulmányunk folyta-
tásában a hazai és egy távfűtésben élen járó város, Miskolc 
jelenlegi állapotát, és jövőbeni lehetőségeit fogjuk bemutatni.

*
In the past decades the use of renewable energy sources 
within the residential district heating systems became a very 
hot topic. The main reasons behind are environmental con-
cerns and cost rationalization. The research and development 
includes the extension of district heating system with renew-
able energy sources and the partial replacement of fossil fuels 
within the existing heat generation systems. The importance of 
this research topic is unquestionable both nationally and inter-
nationally. The first part of this study presents an overview of 
the internationally conventional technologies of district heat-
ing systems based on sustainable renewable energy sources 
with a brief summary of the most developed technologies. The 
second half of the study presents the current condition and 
the potential development of a nationally pioneering domestic 
district heating system located in Miskolc.

* * *

Távfűtési rendszerek nemzetközi helyzete
A távfűtés távvezetékeken történő hőenergia-szolgáltatás, amely 
alkalmas a különböző módon előállított hőenergiák összegyűjtésé-
re és a fogyasztókhoz való szállítására, ezen felül magas szinten 
képes kielégíteni az egyéni igényeket. Szélesebb körű alkalmazá-
sával csökkenthető az üvegházhatású gázok kibocsátása és primer 
tüzelőanyag megtakarítás is elérhető. A távhő fogalma nemcsak 
a távfűtést, de a távhűtést is magába foglalja, ezek a rendszerek 
Európa energiapolitikájának fontos területei, mert elősegítik az Uni-
óban az energiatakarékosságot és az ellátásbiztonságot, segítik 
továbbá a környezetvédelmi és klímavédelmi célok elérését. Az Eu-
rópai Unió olyan irányelveket dolgoz ki, illetve fogadott el, amelyek 
a korszerű, nagyhatékonyságú kapcsolt hőtermelést és az ahhoz 
kapcsolódó távhőellátás bővítését támogatják.

Az európai országokat megvizsgálva megállapítható, hogy a 
fűtési célú hőenergia felhasználás távhő részaránya széles tarto-
mányban mozog, a távhőfejlesztésekben élenjáró országokban ez 
a részarány 40-60% között alakul, míg az elmaradottabbak eseté-

ben 0-20% között [1]. Hazánk 4,3 millió lakásából 640 000 távfű-
tött, tehát a lakások 15%-a, Budapesten 238 000 a távfűtött lakások 
száma (30%). Ugyanakkor a forró vízzel szolgáltatott (lakossági és 
intézményi) távhőnek több mint 97%-át, az összes távhőnek 81%-át 
földgázból állítjuk elő, amely nagymértékben csökkenti az ellátás-
biztonságot [2].

A fenntartható módon alkalmazható megújuló energiaforrás ki-
jelöléséhez különböző statisztikák és előrejelzések vizsgálatát vé-
geztük el.

A Joint Research Center 2011-es megújuló energia alapú fűtési 
és hűtési energiatermeléssel foglalkozó felmérése és jövőbeli előre-
jelzése alapján megállapítható (1. ábra), hogy az Európai Unióban 
jelenleg és a jövőben is a biomassza lesz az elsődleges megúju-
ló energiaforrás a hőtermelésben [3]. Bár 2005 óta folyamatosan 
csökken és csökkeni is fog a biomassza részaránya a mixben, 
ugyanakkor így is a legnagyobb szerepet fogja játszani 2020-ra. 
Ugyanezt országokra lebontva látható, hogy a 2020-as előrejel-
zések alapján (2. ábra) az ország adottságaitól függően változik a 
megújuló energia felhasználás összetétele, azonban szinte minden 
esetben a biomassza képviseli a döntő hányadot [3].

1. ábra. 2005-ben, 2010-ben és 2020-ra a megújuló energia alapú 
fűtési és hűtési energiatermelés megoszlása az Európai Unióban [3]

2. ábra. Az Európai Unió egyes országaiban a megújuló energiafor-
rások megoszlása a fűtési és hűtési célú hőtermelésben 2020-ra [3]
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Ezek alapján a következőkben a biomassza távhőrendszerben tör-
ténő hasznosításainak korszerű lehetőségeit vizsgáltuk meg.

Biomassza alapú hőellátás lehetőségei
A biomassza hőtermelési célú hasznosítása történhet biomassza 
fűtőművekben, valamint kogenerációs (kapcsolt energiatermelő) 
vagy a jelenleg még kevésbé elterjedt trigenerációs fűtőerőművek-
ben, ahol a fűtési és villamosenergia-termelés mellett hűtési ener-
gia előállítása is történik.

Egy hatékonyan működő távhőrendszer közvetlen hőtermelő 
alap, kapcsolt hő- és villamosenergia-termelő terheléskövető és 
csúcs hőforrásokból épül fel. A kapcsolt hő- és villamosenergia-ter-
melő létesítmények egyaránt szolgálják a távhőellátás költségeinek 
és a környezet hővel való terhelésének csökkentését és a levegő-
tisztaság-védelmet. Számítások alapján a kapcsolt energiaterme-
léssel elérhető évi fajlagos tüzelőköltség-megtakarítás és a megen-
gedhető fajlagos beruházási többletköltség meghatározása alapján 
a biomassza-alapú távhőrendszerben kapcsolt energiatermelést 
érdemes megvalósítani és indokolt ösztönözni [4]. Ezek alapján 
vizsgálandó a biomassza alapú kapcsolt energiatermelés távhő-
termelésébe való integrálása, sőt ezen túlmenően a trigenerációs 
fűtőerőművek létesítésének lehetősége.

A távhűtést is biztosító úgynevezett trigenerációs erőművek 
az energiahatékonyság új formáját teszik lehetővé, amelyekben a 
kogenerációs erőművek eljárását egészítették ki a hulladékhő hű-
tési célokra történő felhasználásával. A hő átalakítása abszorpciós 
eljárással történik. A távhűtés aránya ma még elhanyagolható, mi-
vel igen nagy a beruházásigénye, ugyanakkor jelentősége szemmel 
láthatóan növekszik világszerte, éves szinten az EU 27 országában 
közel 3 TWh hűtési energiát használnak fel. Ezzel a kapcsolt előál-
lítási módszerrel egész évben hatékonyan kiaknázható a termikus 
villamosenergia-termelés (vagy szemétégetés) és az ipari folyama-
tok kapcsán keletkező hulladékhő [5].

A nemzetközi gyakorlat alapján a távhőrendszerben alkalmaz-
ható biomassza hasznosítására alkalmas berendezések teljesítmé-
nye az úgynevezett kis és közepes teljesítmény tartományba esik 
(small and medium scale), amely 20 kWth − 20 MWth teljesítményig 
terjedhet.

A biomassza energetikailag hasznosítható közvetlen égetéssel, 
pirolízissel, gázosítással, anaerob rothasztással biogázként és al-
kohollá alakítással üzemanyagként. Megújuló alapon történő táv-
hőtermelés szempontjából esetünkben a közvetlen égetéses és az 
elgázosításos technológia releváns.

Közvetlen tüzelésen alapuló hőtermelés
A biomassza közvetlen eltüzelésére számos módszer létezik, azon-
ban az irányadó kis és közepes teljesítménytartomány leszűkíti a 
lehetséges technológiák számát. Az erre alkalmas tüzelési módokat 
az alábbiakban röviden ismertetjük, és főbb tulajdonságaikat az 1. 
táblázatban foglaljuk össze [6, 7, 8].

Fluidágyas tüzelés: A technológia a fűtőanyag és levegő 
fluidizált mozgásán alapszik, széntüzelésű erőművekben elterjedt 
technológia. A tűztérben található fluidágy – mely többnyire homok-
ból készül – olyan közeget képez, mely magas égési hőmérsékletet 
biztosít a lehetséges szennyeződések, alacsony energiatartalom 
vagy magas nedvességtartalmú alapanyag ellenére. A primer le-
vegő mozgásban tartja a fluidágy alapanyagát, míg a szekunder 
légbevezetés a kazán magasabb részeibe táplálja a levegőt, hogy 
megvalósulhasson a tüzelőanyag teljes kiégése. Az ágy hőmér-

séklete 750–950 °C, mely meggátolja az NOx keletkezését és nem 
teszi lehetővé az alacsony olvadáspontú hamu alkotók megolvadá-
sát. A fluidágy alapanyagát mészkővel vagy dolomittal kiegészítve 
az SO2 kibocsátás is csökkenthető. Két fő típusa, a cirkulációs és 
az álló fluidágyas a legelterjedtebbek.

A cirkulációs folyamattal több különböző tulajdonságú alap-
anyag hatékony égetése oldható meg. Az ágy anyagának cirkuláci-
ója és az égéstérben levő nagy turbulencia biztosítja az alapanyag 
és az égési levegő jó keveredését, és egyúttal javítja a hőátadási 
tulajdonságokat a kazán belső felületén. Egy hatékony részecske 
szétválasztó, az ún. ciklon a folyamat lelke, ez jelenti a különbsé-
get az álló fluidágyas megoldáshoz képest. A ciklon elkülöníti a bi-
zonyos szemcseméretnél nagyobb részecskéket a füstgázból és 
visszajuttatja a kazán aljára, így az el nem égett részecskéket az 
égéstérbe visszavezetve égésre bírja (3. ábra).
 

Portüzelés: Ennél a technológiánál az égetést megelőzően a 
tüzelőanyagot (szén vagy biomassza) 1 mm-nél kisebb átmérő-
jű szemcsékké porítják. Bár a tüzelőanyagok minősége behatá-
rolt, mégis ez a világon a legelterjedtebb villamosenergia-termelő 
technológia. Ennek egyik oka a technológiával elérhető csökken-
tett emissziós értékek, habár az alacsonyabb energiasűrűség mi-
att nagyobb mennyiségű biomasszára van szükség. A portüzelés 
folyamatát nehéz irányítani, és túlzottan magas (>1200 °C) égési 
hőmérsékletek is előfordulhatnak, mely nagy NOx kibocsátással jár. 
A közvetlen együttadagoláson kívül azonban az összes adagoló el-
járás alkalmazható.

Rostélyos tüzelés: Az alapanyagot ez esetben egy mechanikus 
rácson (rostélyon) égetik, mely a tüzelőanyagot lépcsős, vándor 
vagy vibrációs eljárással vezeti át a kazánon. Ahogy az alapanyag 
előrehalad, a nedvesség elpárolog, majd a tüzelőanyag kiég, a ke-
letkező hamut pedig összegyűjtik és elvezetik. A rostély alatti levegő 
utánpótlás gyakran szakaszos, hogy jobban lehessen szabályozni 
az égést. Habár ez a legrégebbi és legegyszerűbb módja a szilárd 
tüzelőanyagok égetésének, ez a legkevésbé hatékony is, ráadásul 
jelentős füstgáz kibocsátással jár. A többi technológiához képest a 
tűztér hőmérséklete nagyobb, 800-1400 °C között változik. A fás tü-

3. ábra. Cirkulációs fluidágyas kazán sematikus ábrája [6, 7]
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zelőanyagok használata nem ütközik semmilyen akadályba, azon-
ban más típusoknál több probléma is felléphet az összetétel és a 
nedvességtartalom miatt.

Az ismertetett technológiák közül a legalkalmasabbnak az te-
kinthető, amely magas nedvességtartalmú, változó összetételű és 
méretű tüzelőanyagot nagy hatékonysággal, jól szabályozhatóan, 
alacsonyabb égési hőmérsékleten képes az igénynek megfelelő 
teljesítmény tartományban hasznosítani. Ezen kritériumoknak egyik 
technológia sem felel meg maradéktalanul, ugyanakkor a feltétele-
ket a kevésbé hatékony, de széles teljesítmény tartományban elér-
hető mozgó rostélyos tüzelés és a teljesítmény felső határát súroló, 
viszont különböző tulajdonságú alapanyagokat hatékonyan hasz-
nosító fluidágyas tüzelés is megközelíti.

Közvetlen tüzelésen alapuló 
kapcsolt energiatermelés
A biomassza-fűtőerőművek kulcskérdése, hogy mi-
lyen megoldást alkalmazzunk, tehát az előzőekben 
ismertetett tüzelőberendezések milyen hő- és villa-
mosenergia-termelő technológiával egészüljenek ki. 
A következőkben bemutatjuk a kis és közepes telje-
sítmény tartományban jelenleg alkalmazott legkor-
szerűbb megoldásokat, melyek főbb jellemzőit az 2. 
táblázat tartalmazza [4, 9].

Stirling-motorok: A Stirling-motorok ún. kül-
ső hevítésű motorok, amelyeket hulladékhő- és 
napenergiahasznosítás esetén javasolnak. Noha 
működési rendszerük bonyolult, de szelepekkel nem 
rendelkező felépítésük, illetve korrózió- és fagy-
mentes üzemeltetésük egyszerű. Elterjedésüket az 
alacsony energetikai hatékonyság fékezi. Jelenleg 
demonstrációs fázisban érhetők el. A 4. ábra egy 
biomassza-tüzelésű, kapcsolt energiatermelést meg-
valósító Stirling-motor kialakítású rendszerre mutat 
példát.

Vízgőz-körfolyamatú fűtőerőművek: A kis telje-
sítményű biomassza-tüzelésű fűtőerőművekben a 
gőzturbinák több hátránnyal rendelkeznek, és szóba 
jöhetnek a dugattyús gőzgépek, tárcsás gépek, csa-

varturbinák is. Tömeges alkalmazás esetén hátrányuk a fagyve-
szély, a nagy kezdőnyomás és vákuum alatti üzem, az erózió és 
korrózió fellépése. A villamos teljesítmény tartományuk nagyobb, 
mint 2000 kWe, így kizárólag nagyméretű kapcsolt energiatermelés-
re alkalmas. 

Termoolajkazán és ORC fűtőerőmű-egység: Az alacsony hő-
mérsékletszintű, kis teljesítményű biomassza erőművek számára 
kedvezőbb munkaközeget és hőkörfolyamatot nyújtanak a szerves 
Rankine-körfolyamatok. Előnyük, hogy megfelelő közeg választása 
esetén a hőközlési és hőkiadási viszonyok kedvezőbbek, mint víz-
gőznél, továbbá a körfolyamatban nem szükséges sem nagy nyo-
más, sem nagy vákuum. Hőhordozója és munkaközege nem okoz 
korróziót és eróziót, nem keletkeznek lerakódások, nincs szükség 
gáztalanításra, a közegek rendszeres pótlására és elkerülhető a 
fagyveszély. A jellemző villamos teljesítmény 200-2000 kWe között 
változik.

Kalina-körfolyamat: A biomassza termoolajkazánhoz, vagy más 
típusú biomassza kazánhoz Kalina-körfolyamatú fűtőerőmű-egy-
ség is csatlakoztatható. Ennek munkaközege két közeg (pl. víz és 
ammónia) olyan elegye, amely az elgőzölögtetés és a kondenzáció 
során változó hőmérsékleten veszi fel, illetve adja le a hőt.

Látható, hogy több biomassza tüzelésen alapuló kapcsolt 
energiatermelő technológia is létezik kis és közepes teljesítmény 
tartományban különböző előnyökkel, hátrányokkal. Azonban nagy-
részük életképessége nem bizonyított gazdasági és műszaki szem-
pontból, inkább kísérleti és fejlesztési fázisban találhatók. A szak-
irodalom alapján egyedül az ORC eljárás az, amely bizonyítottan 
technikailag érett a kereskedelmi alkalmazásra és jelenleg korai 
kereskedelmi szakaszban található [11]. Az elmúlt 15 évben világ-
szerte több száz biomassza-tüzelésű ORC erőmű került telepítésre. 
Így az ORC lehet a kis és közepes teljesítményű biomassza tüzelé-
sű fűtőerőművek tömegesen alkalmazható típusmegoldása, amely 
moduláris, egységes és egyszerű kialakítással a biomassza alapú 
kapcsolt energiatermelést széles körben lehetővé teheti.4. ábra. A biomassza-tüzelésű, kapcsolt energiatermelést 

megvalósító Stirling-motor sémája [4]

1. táblázat. Közvetlen biomassza tüzelésű berendezések [6, 8]

Típus Jellemző 
teljesítmény Alapanyagok Hamu-

tartalom
Víztarta-

lom

Alsó tüzelésű 
kazán 20 kW – 2,5 MW faforgács, 

fa hulladék <2% 5%–50%

Mozgó rosté-
lyos kazán 150 kW – 15 MW

minden fa alapú 
bioüzemanyag, 

legtöbb biomassza
<50% 5%–60%

Rostélyos 
előfűtő 20 kW – 1,5 MW száraz fa (hulladék) <5% 5%–35%

Alsó tüzelésű, 
mozgó rosté-
lyos kazán

2 MW – 5 MW nagy nedvesség 
tartalmú faforgács <50% 40%–65%

Szalmabála 
égető 3 MW – 5 MW szalmabála <5% 20%

Szemes bála 
égető 3 MW – 5 MW szemes bála <5% 20%

Szalma égetők 100 kW – 5 MW szalmabálák és 
maradványok <5% 20%

Álló fluidágyas 5 MW – 15 MW különböző bio-
massza, d < 10 mm <50% 5%–60%

Cirkulációs 
fluidágyas 15 MW – 100 MW különböző bio-

massza, d < 10 mm <50% 5%–60%

Porégető 5 MW – 30 MW különböző bio-
massza, d < 5 mm <5% <20%
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Biomassza elgázosítási technológiák
Az elgázosítás egy endoterm termikus konverziós technológia, ahol 
esetünkben a szilárd biomasszát éghető gázzá alakítják át, amely 
a tisztítási eljárást követően közvetlenül hasznosítható speciális 
gázkazánban, gázturbinában, gázmotorban és tüzelőanyag-cellá-
ban. Az eljárás során a szakirodalom szerint számos erdészetből, 
mezőgazdaságból, iparból és hulladékgazdálkodásból származó 
alapanyag hasznosítható [12].

Három alap koncepció létezik biomassza hasznosításra: fix 
ágyas elgázosítási eljárás (kis és középes teljesítményű alkalma-
zásra), fluid ágyas elgázosítási eljárás (főleg nagy teljesítményű 
alkalmazásra) és a sodró áramlású elgázosítási eljárás (kizárólag 
nagy teljesítményű alkalmazásra). Az egyes technológiák jellemző 
teljesítmény tartományait figyelembe véve a kijelölt teljesítmény 
tartományba az alulról áramoltató és felfelé áramoltató fix ágyas, 
valamint az atmoszférikus fluid ágyas eljárás esik [13]. 

Felfelé áramoltató fix ágyas elgázosítás (updraft fixed bed): Az 
elgázosítóban a szintézisgáz és az elgázosító segédanyag a tüze-
lőanyaggal szemben áramlik. Ha a friss tüzelőanyagot a reaktor fel-
ső részén juttatjuk a rendszerbe, akkor az elgázosító segédanyag 
(levegő, oxigén vagy gőz) a tüzelőanyagoszlopot tartó rostély felől 
érkezik a reakciótérbe. A felfelé áramoltató gázgenerátor áramlás-
tani iránya alapján a pirolízis zónában keletkezett bomlástermék és 
a frissen betáplált tüzelőanyag száradásakor keletkezett gőz a ke-
letkezett szintézisgázzal együtt hagyja el az elgázosítót (5. ábra bal 
oldali rajz). A fő probléma, hogy a pirolízisgáz egyetlen magas hő-
mérsékletű zónán sem halad keresztül, ezért nem oxidálódik vagy 
bomlik el megfelelően. Így a rendszert elhagyó nyers szintézisgáz 
akár 100 g/Nm3-nyi vagy még magasabb kátránytartalommal is ren-
delkezhet. A technológia a megfelelő működéshez 5-100 mm nagy-
ságú és maximum 55% m/m nedvességtartalmú tüzelőanyagot 
igényel. Részterhelésen is hatékony üzemelés jellemzi, a névleges 
hőteljesítmény tartomány jellemzően 0,1-20 MW közé esik.

Lefelé áramoltató fix ágyas elgázosítás (downdraft fixed bed): 
Ennél a technológiánál az elgázosító segédanyag egy irányba 
áramlik a fentről beérkező friss tüzelőanyaggal, tehát felülről lefelé. 
Ezáltal a száradási és pirolízis zónák közvetlenül az oxidációs zóna 
fölött helyezkednek el, tehát hőszállítás útján megkapják a lejátszó-
dó folyamatokhoz szükséges hőmennyiséget. Az oxidációs zónában 
pedig a főleg gázhalmazállapotú pirolízistermékek lépnek reakcióba 
a beérkező elgázosítási segédanyaggal. Az oxidációs zónából szi-
várgó gázokat (CO2 és H2O) a redukciós zónában található izzó fa-
szén CO-vá és H2-vé redukálja. Tehát az endotermikus Boudouard 
és víz-gáz reakciók után a füstgáz hőjének egy részét átadja a 
szintézisgáznak. Ebből adódóan a lefelé áramoltató rendszerben a 
redukciós zónában a rostély fölött maradhat faszén, ami a hamuval 
együtt távozik el. Ennek ellenére optimális üzemi körülmények kö-

zött a tüzelőanyag száraz tömegének akár 95%-át is átalakíthatjuk. 
A keletkező gáz a rostély alatt távozik a reakciótérből (5. ábra jobb 
oldali rajz). A kátránytartalom általában ~1,0 g/Nm3. A lefelé áramol-
tató elgázosítók kialakítása és a benne lejátszódó folyamatok igen 
érzékenyek a berendezésbe betáplált tüzelőanyag minőségére, fő-
ként a nedvességtartalmára. A szárítási zónában keletkezett teljes 
gőzmennyiségnek el kell távoznia a tüzelőanyagoszlopon keresztül, 
vagyis a vízzel nemcsak az elpárologtatásához szükséges hőt kell 
közölnünk, hanem egészen az oxidációs zónában található hőmér-
sékletűre kell hevítenünk. Tehát a lejátszódó endoterm víz-gáz re-
akcióval hőt vonunk el az oxidációs zónától. Ezért a magas víztar-
talom csökkenti az oxidációs zóna magasabb hőmérsékletét, amely 
a pirolízisgázt átalakítaná. A tüzelőanyag szemcsemérete, a por- és 
hamuszerű összetevőik is erősen befolyásolják az elgázosító ke-
resztmetszeteiben létrejövő reakciómező egységességét, rontják a 
tüzelőanyag oszlop tulajdonságait. A technológia a megfelelő mű-
ködéshez 20-100 mm nagyságú maximum 20% m/m nedvesség-
tartalmú tüzelőanyagot igényel. Részterheléses viselkedése meg-
lehetősen gyenge, névleges hőteljesítmény tartománya jellemzően  
20 kW-5 MW közé esik. 

Számos lefelé áramoltató elgázosító technológián alapuló biomasz-
sza alapú kapcsolt energiatermelő berendezés és gázmotor került 
kifejlesztésre az utóbbi pár évtizedben, azonban eddig egyik kí-
sérlet sem eredményezett kereskedelmileg életképes eljárást. A fő 
oka ennek, hogy a lefelé áramoltató berendezések megfelelő mű-
ködéséhez (alacsony kátrány szint) különösen jó minőségű, adott 
méretű és száraz alapanyagra van szükség. Ugyanakkor néhány 
lefelé áramoltató elgázosításon alapuló demonstrációs erőmű piaci 
bevezetése technológiai szempontból ígéretesnek tűnik.

Ezen túlmenően számos változata ismert a fix ágyas technoló-
giának, amely megpróbálja kombinálni a felfelé és lefelé áramoltató, 
valamint a több szakaszú elgázosítók előnyeit, ahol a szárítás, a 
pirolízis és az égés külön reaktorban történik.

Atmoszférikus fluidágyas elgázosítás (atmosheric fluidized 
bed): A biomassza és a rendszerben használt szilárd közeganyag 
keverékével működik. Az elgázosítási segédanyag a generátor 
alsó részén kialakított fúvókán keresztül érkezik az ágyba, mely a 
benne lévő közeganyagot „buborékoltatja” vagy keringeti. A benne 
lévő közeganyag lehet például a kvarchomok vagy akár a szer-
ves anyagokra nézve katalitikus hatású is. A maximálisan 5-10 cm 
élhosszúságú, aprított biomassza a fluidizált vagy cirkulált ágy-
ba kerül. A fluidizált technológiák előnye a fix ágyas elgázosítási 

Biomassza alapú 
technológia

Villamos 
teljesítmény 

[kWe]

Villamosenergia-
termelés 

hatásfoka [%]

Víz-gőz körfolyamat >2000 20-35

Szerves Rankine-körfolyamat 6-2000 10-15

Stirling motor 1-35, 1-100 5-20

Gőz csavaros motor 1-700 8-12

Közvetett tüzelésű 
forrólevegős turbina 50-100 8-20

Dugattyús gőzmotor 25-200, 100-1200 8-14

2. táblázat. Biomassza alapú kapcsolt energiatermelő technológiák [9, 10]

5. ábra. Felfelé áramoltató (bal oldalon), lefelé áramoltató fix ágyas 
elgázosító (jobb oldalon) sematikus ábrája [4, 7]
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technológiákkal szemben, hogy nagy teljesítménykategóriákban 
is létesíthetők. A fix ágyas technológiánál a tüzelőanyag megtölti 
a reakcióteret. A friss tüzelőanyag általában a berendezés felső 
pontján kerül betöltésre egy nyíláson vagy zsilipen keresztül, majd 
gravitációs elven süllyed az elgázosító alsó része felé, miközben 
végbemegy az elgázosodás. A technológia műszaki demonstrációja 
az utóbbi években történt meg.

A fluidágyas elgázosítás több előnnyel is jár a fix ágyashoz ké-
pest, lehetőség van teljesítmény növelésre és automatizálásra, va-
lamint különböző biomasszák és hulladékok hasznosítására. Ezen 
szempontok különösen hasznosak az ipari eljárások során.

Szintézisgáz alapú kapcsolt energiatermelés
Az elgázosított biomasszát, tehát a szintézisgázt több különböző 
kapcsolt energiatermelő technológia is képes hasznosítani, így alkal-
mazható gőzkörfolyamatban, együtt égetésnél, gázturbinában, gáz-
motorban, valamint magas hőmérsékletű üzemanyagcellában [12].

A gőzkörfolyamatban való hasznosítás esetünkben a nagy 
(>150 MWth) teljesítmény tartomány miatt nem releváns, ugyanígy 
az együtt égetés sem, mivel ennek során fosszilis tüzelőanyagot 
alkalmaznak a szintézisgáz mellett.

Gázturbinák: A gázturbinás alkalmazás súrolja a közepes tel-
jesítmény tartomány felső határát, ezért érdemes megvizsgálni. A 
tüzelőanyag gázturbinában történő elégetésével a hagyományos 
gőzkörfolyamatokkal szemben magasabb villamosenergia-ter-
melési hatásfok érhető el (közel 40%), még kisebb teljesítményű 
erőművek esetén is (<50 MWth). Azonban a füstgáz magas hőmér-
séklete okozta gázturbina lapátozat eróziója miatt nagytisztaságú 
(kátrány=10 mg/Nm3, porszemcse=2.4 mg/Nm3, fémek=0.025–0.1 
ppmw, H2S=20 ppmv) és minimum 4 MJ/Nm3 fűtőértékű tüzelő-
anyag szükséges. Az energiaátalakítás hatásfoka tovább növelhető 
egy kiegészítő energiahasznosító rendszerrel (gőzkörfolyamat – 
kombinált ciklusú integrált elgázosítás – IGCC), amely 30-60%-ig 
terjedő rendszerhatásfokot tesz lehetővé, azonban ezek a rendsze-
rek kizárólag nagy teljesítmény tartományban működnek.

Gázmotorok: A szintézisgáz gázmotorokban való eltüzelésé-
vel a villamosenergia-termelés hatásfoka 35-45% között alakul. 
Azonban a gázturbinás alkalmazáshoz hasonlóan a tüzelőanyagtól 
elvárt a magas (>4 MJ/Nm3) fűtőérték és az alacsony szennyező-
anyag tartalom (kátrány=100 mg/Nm3, porszemcse=50 mg/Nm3, 
fémek=0.025–0.1 ppmw, H2S=20 ppmv). Ugyanakkor a szükséges 
szintézisgáz paramétereket összehasonlítva megállapítható, hogy 
a gázturbina nagyobb tisztaságú tüzelőanyagot igényel. A gázmoto-
rok alkalmazásával a fő probléma, hogy a piacon jelenleg elérhető 

gázmotorok benzin és gázolaj tüzelésre tervezettek, így a befecs-
kendező rendszer módosítása szükséges.

Magas hőmérsékletű tüzelőanyag-cellák: A tüzelőanyag-cella 
folyamatos üzemű galvánelem, kémiai energiát alakít át elektro-
mos energiává, de járulékos hőenergia is keletkezik. Legfőbb elő-
nye ezeknek a rendszereknek, hogy könnyen elérhető a 40%-nál 
magasabb hatásfok villamosenergia-termelésben, továbbá a rend-
szer működtetésére tüzelőanyagként alkalmas a H2 és a CH4 vagy 
közvetlenül a szintézisgáz. Fontos kiemelni, hogy az elgázosított 
biomassza ezen rendszerben történő hasznosításának környezet-
károsító hatásai a legkisebbek az összes tüzelési módszer közül. 
Az olvadék-karbonátos (MCFC) és a szilárd oxidos (SOFC) tüzelő-
anyag-cella a két fő szintézisgáz hasznosítására alkalmas techno-
lógia, azonban a már ismertetett technológiákhoz hasonlóan ehhez 
a módszerhez is szükséges a kátrány és a porszemcsék nagyfokú 
eltávolítása a szintézisgázból. E két technológián kívül nem ismert 
más, amely elérte volna a teljes körű alkalmazást biomassza alapú 
szintézisgáz hasznosítása szempontjából.

Az elgázosítási technológiák jó megoldást nyújtanak a megújuló 
energiaforrásból történő energiatermelésre, azonban további erőfe-
szítések szükségesek ahhoz, hogy megszűnjenek azok a fejlesz-
tési akadályok, amelyek a nagyteljesítményű alkalmazás elérését 
gátolják. Számos technológiai probléma létezik, először is a kom-
patibilitás a gázmotor és a szintézisgáz között. Gázmotorok opti-
mális működéséhez az elgázosító berendezések magas minőségű 
tüzelőanyaga szükséges, azonban a szennyezőanyagok magas 
koncentrációja miatt − mint például a kátrány, ammónia, kén- és 
klórsav − a szintézisgáz minősége gyakran nem megfelelő. Ezen 
felül az elgázosító berendezést gyártó vállalatok kevés információ-
val szolgálnak az erőmű tisztítási szakaszáról, így nem biztosított a 
gázmotorok hosszú élettartama. Továbbá a gazdasági megtérülés 
erősen függ a biomassza piaci árától, még akkor is, ha az elgázosí-
tó jelentős pénzügyi támogatásban részesül.

A jelenleg még nem megoldott megfelelő minőségű szintézis-
gáz előállításával kapcsolatos technológiai problémák miatt az el-
gázosított biomassza legmegbízhatóbb hasznosítási módja jelenleg 
az együttégetés és a közvetlen tüzelés. Ezen alkalmazások jelen-
leg műszakilag a legkevésbé kockázatosak, mivel a kátrány okozta 
problémák elkerülhetőek.

Összefoglalás és következtetések
Az előzőekben ismertetett, biomasszát energetikailag hasznosító 
technológiák jelenlegi fejlettségi állapotairól átfogó képet ad a 6. 
ábra. Ez szintén alátámasztja, hogy a közvetlen tüzelés az egyetlen 

6. ábra. Biomassza alapú hő- és villamosenergia-termelő technológiák jelenlegi fejlettségi állapotai [11]
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technológia, amely kereskedelmi alkalmazásra érett. A biomassza 
elgázosításon alapuló kapcsolt energiatermelő technológiák nagy 
része jelenleg fejlesztési és demonstrációs szakaszba található, így 
nem érték még el a piaci érettséget. Ugyanakkor számos demonst-
rációs erőmű került beüzemelésre az utóbbi évtizedben világszerte 
és azon belül Európában is, amelyek többsége több ezer üzemórán 
is túl van. Egyedül az előzőekben ismertetett gázmotorral össze-
kapcsolt elgázosítási rendszer található korai kereskedelmi sza-
kaszban. A szerves Rankine-körfolyamatú erőművek szintén a korai 
kereskedelmi szakaszban találhatók, bár a szakirodalmak alapján 
az előbb említett elgázosítási rendszernél előrébb járnak és jóval 
kevesebb megoldatlan probléma akadályozza a teljes körű keres-
kedelmi elterjedésüket.

A technológia érettsége mellett vizsgálandó azok gazdaságos-
sága, versenyképessége. Egy technológia esetében ezt jól repre-
zentálja az egységnyi előállított hő vagy villamos energia önkölt-
sége, amely széles skálán mozoghat a technológia nagyságától, 
az alkalmazott biomassza beszerzési árától, valamint a technológia 
érettségi fokától függően. Azonos feltételrendszerben vizsgálva a 
technológiákat egy 2008. évi összehasonlító elemzés a 7. ábrán 
látható eredményt hozta.

A biomassza elgázosításon alapuló erőművek jellemző villa-
mosenergia-termelési önköltségei bizonyulnak a legmagasabbnak. 
Ennek oka a rendszer nagy bonyolultsága, amelynek eredménye 
magas beruházási, üzemeltetési és karbantartási költség, azonban 
bizonyos költségek redukálása lehetséges, de csak a fejlesztések 
korai szakaszán való túljutást követően. Ebből az a következtetés 
is levonható, hogy a magasabb hatásfokú technológia nem feltétlen 
tudja kompenzálni a magasabb járulékos költségeket. Az is megfi-
gyelhető, hogy az egyszerűbb konstrukciójú és alacsonyabb hatás-
fokú ORC erőművek képesek felvenni a versenyt a náluk nagyobb 
teljesítményű és hatásfokú gőzkörfolyamatú erőművekkel. Ez a 
szerves Rankine-körfolyamatú erőművek egyszerűbb konstrukció-
jából fakadó alacsonyabb beruházási költséggel magyarázható.

Megállapítható, hogy nemzetközi viszonylatban hő- és villa-
mosenergia-termelés szempontjából a megújuló energiaforrások 
közül potenciálisan a biomassza hasznosítható hosszútávon leg-

fenntarthatóbban. A biomassza alapú decentralizált energia ellátást 
biztosító korszerű technológiák - így a távhőt ellátó fűtőművi és 
fűtőerőművi technológiák is - bár nem olyan fejlettek, mint a fosszilis 
alapú technológiák és költségesebbek, ugyanakkor környezetkímé-
lőbbek, ami napjainkban elsődleges szemponttá lép elő.

Cikkünk folytatásában a hazai lehetőségek és eredmények ösz-
szefoglalásával szeretnénk foglalkozni, kiegészítve egy távfűtésben 
élen járó nagyváros – Miskolc – jelenlegi helyzetével, és jövőbeni 
terveivel.
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7. ábra. Villamosenergia-termelés önköltsége különböző kapcsolt energiatermelő technológiák esetén [11]
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Szlovákiában a megújuló energiák (ME) − a biomassza, de főleg 
a geotermikus energia − mezőgazdasági hasznosítására fokozott 
figyelmet szentelnek. Fontosságát növeli, hogy hasznosítása csök-
kenti a primer energiahordozók behozatalát, illetve az ebből eredő 
függőséget elsősorban Oroszországtól. Nagyon fontos az a tény 
is, hogy a ME hasznosításának nemcsak energetikai, de gazdasági, 
és környezetvédelmi előnyei is vannak, mivel csökkenti a környe-
zetünk szennyezését. Ugyanakkor a ME hasznosításának fontossá-
ga szerepel az Európa Tanács 31/2010 számú irányelvében, amely 
előírja, hogy az uniós országokban növelni kell a hasznosítását.1

*
The efficient use of geothermal energy (in short GE) in agriculture 
is presently unique. The following paper describes the open geo-
thermal energy system that uses the latest technology to ensure 
low temperature heat demand for heating of buildings of special 
plastic greenhouses in the area of Zemné (Szimő) in the district of 
Nové Zámky (Érsekújvár, Szlovákia). The use of renewable energy 
sources (in short RES) means reduction of dependence on fossil 
fuels’s supplies, especially natural gas from Russia. At the same 
time we can confess that the use of RES hides the energy, eco-
nomic and environmental benefits. Support for the use renewable 
energy sources is enshrined in EU directives No. 31/2010 from 
day 19th May 2010 about the energy performance of buildings, 
which assumes the increasing of share for renewable energy 
sources by 20% and reduction of greenhouse gases by 20%. Slo-
vakia, however, is lagging behind in this respect, and it has con-
siderable reserves in the application renewable energy sources. 
In our land more than average amount of renewable energy in the 
form of geothermal energy − its inclusion in the energy system is 
incomparably lower, except for some bright exceptions.

* * *

A termálkút adottságai
Szímő a Csallóköz szélén a Vág baloldalán, 32 km Révkomáromtól 
helyezkedik el. 2201 lakosa van. A falu az Érsekújvári járásba, a 
Nyitrai közigazgatási területhez tartozik. Határában 2008 és 2009 
évek között fúrták a HGZ–1 jelű termálkutat. A termálkút legfonto-
sabb jellemzői az 1. táblázatban szerepelnek. A kútfej kialakítása az 
1. ábrán, a kútfej lefedésére szolgáló építmény a 2. ábrán látható.

1 Az eredetileg a mai Gúg területén levő település első írásos említése 1113-ból 
származik (Kálmán király oklevelében Van Zemej néven). Gúgpusztát 1217-ben 
önálló faluként, 1245-ben pusztaként említik, valószínűleg a tatárjárás során 
elpusztult. Szímőt 1291-ben még Nyitra vármegye részeként említik. 1312-ben 
Csák Máté hadai pusztították el. Lakosai a törökök pusztítása elől a 16. század-
ban települtek át a Vág partjára, ekkor már Komárom vármegyéhez tartozott. 
Folytatás: https://hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%ADm%C5%91  További informá-
ció: http://www.zemne.sk/hu/, https://www.youtube.com/watch?v=ejxpn8ZUxJk

Az 1. táblázatból kitűnik, hogy ha a θ1 = 64 °C hévizet lehűtjük a 
referencia hőmérsékletre, ami θ2 = 15 °C, akkor a termálkút haszno-
sítható energetikai potenciálja mintegy E1 = 3 077 kW. Szímőn nyi-
tott geotermikus energetikai rendszer került kialakításra, legfőképp 
a speciális fóliasátrak energetikai hőellátására. Az távozó hasznosí-
tott hévíz vezetéken, a közeli Vág folyóba kerül.

A fóliasátrak
Szímőn a világhírű francia fóliagyártó fóliái kerültek alkalmazásra. 
Szlovákián kívül más országokban is ezekkel a fóliákkal építik a fó-
liasátrakat, így Spanyolországban, Kínában, Indiába, Hollandiában 
és Franciaországban.

A fóliasátrak termőterületének mérete: hossza 2×120 m, széles-
sége 77 m. A két fóliasátor között betonutat építettek, ahol a megter-
melt uborkát gyűjtik és szállítják. A palánták előnevelése 60 m×77 m 
kompakt termőterületen, azaz 4 620 m2-en történik. Ha a fő termőte-
rületet 120×70 m kettéosztjuk, akkor négy egyforma területet kapunk 
60×70 m, vagyis 4×4 = 4 620 m2 = 18 480 m2. A fóliasátrak elhelyezése 
a 3. ábrán látható.

Lelőhely Termálkút 
jelölése

Víz-
hozam

A héviz hő-
mérséklete 
a kútfejen

A csurgalék 
héviz 

hőmérséklete

Hasznosítha-
tó energetikai 

potenciál

(1/s) (°C) (°C) (kW)

Szímő − 
Zemné HGZ-1 15 64 15 3077

1. táblázat. A HGZ-1 termálkút energetikai jelemzői             

1. ábra. A szímői termál kútfej

2. ábra. A szímői termál kútfej lefedésére szolgáló építmény
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A fóliasátor szélessége egy ív 9,6 m, a teljes belmagassága  
6,5 m, a műveleti magassága a széleken 4 m. Ezek a méretek fon-
tosak a modern művelés szempontjából, így a növénynek számára 
elégendő a termőhely és a levegő mennyisége.

Az egész mennyezetből a kinyitható rész csak egyharmad. Ez 
lehetővé teszi a kielégítő szellőzést, ami nagyon fontos a termesztett 
uborka számára. Ugyanakkor a fólia megvédi a termesztett uborkát 
rovaroktól és egyéb kártevőktől, biztosítja a szellőzést a nyílásokon 
háló felületek találhatók. Maga a fólia kétrétegű, egymást követő ré-
tegek, vagyis a két fólia közé levegő befújása történik. Ez biztosítja 
a fóliasátor kitűnő hőszigetelő tulajdonságait és a fóliasátor elegen-
dő ellenállást, tanúsít az erős szél káros hatása ellen.

A fóliasátor belső klímáját egy számítógéppel vezérelt légtechni-
kai gép a megfelelő szellőzés biztosítja, az öntözés és a tápanyag-
adagolás, így automatikusan beállítja elektrokonduktiv oldatban, a 
napsugárzás intenzitásától függően a levegő hőmérsékletét. Abban 
az esetben, ha melegebb idő van a szellőzés, hosszabb ideig van 
üzemben. A rendszer a levegő páratartalmát is szabályozza, ami a 
növényeknek védelmet biztosít a gombás megbetegedések ellen.
A fóliasátrakban a legfőbb feladat, hogy függetlenül a külső időjárási 
körülményektől optimális feltételek legyenek biztosítva és fenntart-
va a növények termesztéséhez. Az optimális feltételeket, számos 
fizikai mennyiségek jellemzik, amelyek a haszonnövény típusától 
függenek. Az alapvető befolyásoló tényezők, közé tartozik a meg-
felelő fényviszony, a levegő CO2-koncentrációja, a levegő áramlási 
viszonyai, a víz körforgása, és nem utolsó sorban a belső levegő 
hőmérséklete és a talaj vagy a hidroponikus aljzat tulajdonságai.

Műszaki adatok
A fóliasátrak gazdaságának alapvető hőforrása a termálkút.  
A termálvíz a kútból búvárszivattyú segítségével kerül a felszínre.  
A szivattyú az eváziós pont alatt, ≈80 m talajszint alatti mélységben 

helyezkedik el. A kitermelt termálvíz a hőt 1 500 kW névleges telje-
sítményű lemezes hőcserélőn adja át a fűtővíznek. A termálvíz hő-
mérséklet-gradiense a hőcserélő primer oldalán, a 64/44 °C, a sze-
kunder oldalon 60/42 °C. A lemezes hőcserélő a 4. ábrán látható. 

 
Az 5. ábra a nyitott geotermikus energia rendszer egyszerűsítet 

kapcsolási vázlatát mutatja.
 
A hőhordozó ilyen mértékű lehűtése úgy lehetséges, hogy a fűtési 
rendszerek sorba vannak kötve, a következő módon:

1.  fűtőkör a legmagasabb hőmérséklet gradiensre van mére-
tezve a tervezett hő lépcső 70/50 °C, a fűtési rendszer a fó-
liasátor oldalfalain helyezkedik el.

2. fűtőkör az alacsonyabb hőmérséklet-gradiens méretezett 
számítási hőmérséklet csökkenés 55/45 °C, a fűtőrendszer 

5. ábra. A szímői nyitott termálvíz rendszer egyszerűsített kapcsolási vázlata
1 – búvárszivattyú, 2 – kútfej, 3 – lemezes hőcserélő VT1, 4 – csurgalék hévíz, 5 – keringető szivattyú, 6 – közös gyűjtő és osztó, 

7 – földgáztüzelésű csúcskazán ŠK, 8 – 400 m3 víztároló, 9 – a kazánkörnek a keringető szivattyúja

4. ábra. A lemezes hőcserélő

3. ábra. A szímői fóliasátrak
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sima csővezeték, ami egyúttal a termés begyűjtését szolgáló 
kocsik sín vezetéke is.

3. fűtőkör a legalacsonyabb hőmérséklet gradiensre méretezett 
hőmérséklet csökkenés 45/35 °C, ezek PVC csővezetékek.

4. fűtőkör az öntözővíz és a növények táplálását biztosító 
hidroponikus oldat előmelegítését szolgálja.

A hőhordozó forgalmát a keringető szivattyúk biztosítják.  
A hőhordozó közeg hőmérsékletének beállítása a külső levegő 
hőmérséklete függvényében háromutú szeleppel történik. A fűtési 
rendszerek az 6. és a 7. ábrán láthatók. A nyári hónapokban és az 
átmeneti időszak szükséges CO2 mennyiséget a természetes szel-
lőzés biztosítja. A téli hónapokban a szükséges CO2 mennyiség a 
kazán füstgázának segítségével biztosított.

A nyitott geotermikus energia rendszert kiegészíti egy 1700-2500 
kW teljesítményű speciális csúcskazán (8. ábra). A 9. ábrán a kazán 
füstgázainak elvezetését és főképp a téli viszonyok között − amikor 
a fóliasátor természetes szellőzése nem lehetséges − a növényter-
mesztés számára történő hasznosítását biztosító berendezés látható. 
 
Energetikai elemzés
Az energetikai elemzésnél a geotermikus energia maximális hasz-
nosítására törekszünk. Adott esetben a fűtőközeg fokozatosan, há-
rom fűtőrendszeren folyik át és az utolsó fokozatban az öntözővíz 

melegítése történik úgy, hogy a héviz 20 °C-ra hűl.
A megválasztott hőmérsékleti gradiensek alapján az energiamérleg: 

1. Hasznosított energia 

a/1. Fűtőrendszer
Eh,1 = M1i. cv. (θ0 – θ1) / 3600   (MWh)  (1) 

b/2. Fűtőrendszer
Eh,2 = M1i. cv. (θ1 – θ2) / 3600   (MWh)  (2) 

c/3. Fűtőrendszer
Eh,3 = M1i. cv. (θ2 – θ3) / 3600   (MWh)  (3) 

d/1. öntözővíz melegítése
Eh,4 = M1i. cv. (θ3 – θ4) / 3600   (MWh)  (4) 

2. A fel nem használt hulladékhő

ECS = M1i. cv. (θ4 – θr) / 3600   (MWh)  (6) 

Ugyanakkor: 
Eelmelet = Eh + ECS    (MWh)  (7)

6. ábra. A fűtési rendszerek látképe 8. ábra. A melegvizes csúcskazán

7. ábra. Az oldalfalon lévő fűtési rendszer látképe 9. ábra. A füstgázok szűrőberendezése
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A szímői nyitott geotermikus energetikai rendszer energetikai 
hatásfoka eléri a 59%-ot, ami szlovákiai viszonyokra elég csekély. 
Ennek az az oka, hogy csak egy hőcserélő van a rendszerbe illeszt-
ve. Az energetikai elemzés grafikus ábrázolása a 10. ábrán látható. 
A csurgalékvízből még a öntözővíz van felmelegítve, így a energia-
veszteség lefaragható.

A szímői nyitott geotermikus energetikai rendszer energetikai 
hatásfokát még legalább egy vagy két hőcserélővel lehetne növelni. 
A jelenlegi hasznosításnak az a hátránya, hogy nem vagyunk képe-
sek a csurgalékvizet lehűteni a kívánt hőfokra (+15 °C). A 11. ábrán 
látható módon a csurgalékvizet  a jelenleginél jobban le lehetne hű-
teni és ezzel a hőjének 85-90%-át lehetne hasznosítani. 

Zárszó
A nyitott geotermikus rendszer tervezése és megva-
lósítása Európai Unió támogatásával jött létre. Erre 
Szlovákiában először alkalmazták a holland techno-
lógiát. A tervezés, kiépítés és a megvalósítás során 
szorosan együttműködtek Hollandia, Franciaország és 
Finnország szakértői. Az alacsony hőmérsékletű fűtési 
rendszerek megfelelő kapcsolással lehetővé teszik a 
termálvíz jó lehűtését, ezáltal hőjének nagymértékű 
hasznosítását. A számítógéppel vezérelt rendszer 
rögzíti a fontos technológiai és üzemviteli adatait. 

Az ismertetett példa megerősíti, hogy Közép-
Európában is lehet a mezőgazdaságban is sikere-
sen vállalkozni, de céltudatosan és hatékonyan kell 
ezt megtenni.

Szlovákiában az első esetben alkalmazták a 
növények CO2 táplálására csúcskazánok égéster-
mékeit. Külön vezetéken szállítják a kazánból az 
uborka termesztéshez és ezzel segítik a növények 
érlelését.

A jelenlegi nyitott termálvíz rendszer kapcsolá-
sa nem a optimális. A kitermelt termálvíz hasznosítása növelhető 
a kapcsolás megváltoztatásával, további egy vagy két hőcserélőt 
alkalmazásával. 
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rendeszerekre) Jaga, Bratislava 2009.

[2]  KONTRA J: Hévízhasznosítás, Műegyetemi Kiadó, Budapest, 
2004.

[3]  POPOVSKI, K. Geothermally Heated Greeenhouses in the 
World, Guideline and Proc. International Workshop on Heating 
Greenhouses with Geothermal Energy, Ponta Delgda, Azores, 
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[4]  A fóliagazdaság személyes vizsgálata Szimőn − Zemné.

10. ábra. A szímői nyitott termálvíz rendszer hőhasznosítása

 

 

11. ábra. Javaslat a szímői termálvíz hasznosítás kapcsolására 
1 – búvárszivattyú, 2 – kútfej, 3 – lemezes hőcserélő VT1, 4 – csurgalék hévíz, 5 – keringető szivattyú VYK 1, 

6 – közös gyűjtő és osztó I., 7 – földgáztüzelésű csúcskazán ŠK, 8 – 400 m3 víztároló, 9 – a kazánkor keringető szivattyúja, 
10 – lemezes hőcserélő VT2, 11 – közös gyűjtő és osztó II., 12 – keringető szivattyú VYK 2, 

13 – csurgalékvíz a VT2, 14 - lemezes hőcserélő VT3, 15 – hideg víz, 16 – öntöző  víz, 17 – lehűtött héviz – csurgalék a Vág folyóba
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Magyarország primer energia-fogyasztásában jelentős tétel a 
lakóépületek fűtése. A csökkentés érdekében a tervezés köve-
telményeit és módszertanát előíró rendeletet 2016. január 1-jén 
szigorították. A rendelet a fogyasztás csökkentésére nem al-
kalmas.

*
The heating of the living houses in Hungary is of important 
share of the primary energy consumption. The decree describ-
ing the requirements and the method of design was rendered 
more strict on January 1, 2016. The decree is unsuited for de-
creasing the consumption.

* * *

A Nemzeti Energiastratégia [1] alapvető célja Magyarország primer 
energia-fogyasztásának csökkentése. 

Az Energiagazdálkodás 2015. évi utolsó számában olvasha-
tó cikk1 [2] energia-definíciói közül csak egy kerül felhasználásra: 
„Primernek nevezzük azokat, amelyek lényeges fizikai és kémiai 
átalakítások nélkül jutnak el a fogyasztókhoz”. Viszonyítási alap a 
Nemzeti Energiastratégia 2010. évi 1085 PJ adata. A fogyasztókhoz 
ennél lényegesen kevesebb energia jut el, hiszen minden szállítás 
veszteséges, továbbá az általuk felhasznált villamos energia terme-
lésének termodinamikai korlátai vannak.

Az országos végső energiafelhasználásról a KSH adatainak 
[3] felhasználásával készült 1. táblázat, továbbá az 1. és 2. ábra 
tájékoztat. (2010-ben a 685,4 PJ összes felhasználás az 1085 PJ 
referencia adatnak 63,2%-a. Ennek az értéknek a reciproka, az 

1 A [2] cikk megjelenése feleslegessé tette sok definíció, illetve számítási képlet meg-
ismétlését ebben az (akkor már majdnem félig kész) írásban, az így felszabadult 
helyen bővebben kifejthetővé váltak a cím mögötti tartalom lényeges megállapításai.

alábbiakban sokszor előforduló „e” tényező országos átlaga 1,58.) 
Látható, hogy az országos fogyasztás jelentős részét, durván har-
madát teszi ki lakossági fogyasztás, elsősorban az épületek fo-
gyasztása, amiben a fűtés dominál: 2008-ban a felhasznált energia 
75,85%-a a fűtési hőigény fedezésére, míg 10,73%-a melegvíz ké-
szítésére fogyott el [4]. Az energia-megtakarítás legkisebb emberi 
és anyagi (?) ráfordítást igénylő része pont a lakossági felhasználás 
csökkentése. (Az ipar fogyasztása technológia-függő. A KSH közle-
kedésre vonatkozó adatai valószínűleg túlzottak, hiszen a szétap-
rózott kereskedelem, szolgáltatások és mezőgazdaság szakszerű  
adatszolgáltatásra nem kötelezhető résztvevőinek üzemanyag- 
fogyasztása a benzinkutak eladási statisztikájában nem jelenik meg 
elkülönítve.) 

A megtakarítás növelésének adminisztratív eszköze, hogy az 
épületek eladásának feltétele az energetikai tanúsítvány [5] csato-
lása a szerződéshez, sőt azt már a szerződéskötést megelőzően 
be kell nyújtani az illetékes Földhivatalhoz. A tanúsítvány szakértői 
nyilatkozat arról, hogy mennyi az épület primer energia-fogyasztá-
sa és ennek alapján annak osztályba sorolása. Az eljárás célja az 
energia-fogyasztás csökkentése, távlatban a „közel nulla energia-
igényű” (pl. az ún. passzív) épületek számarányának és a megújuló 
energia fogyasztásának növelése. A besorolási feltételek 2016. ja-
nuár 1-től szigorúbbak lettek, koncepciójuk is más, lásd a 3. ábrán2. 
(Eltérően a korábbi egy betűs jelöléstől, az új követelményeknek 
dupla betű a jelezése. Folytonos vonal: a 2016. január 1-től érvé-
nyes referencia követelmény, csak a vonal alatti besorolású épüle-
tek tervezhetők. Szaggatott vonal: a 2015. december 31-ig érvény-

2 Az új követelmények épület-fajtánként eltérő időben lépnek életbe, az ábra az 
utolsó lépést mutatja.

Felhasználói 
szektor

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Abszolút érték PJ

Ipar 149,1 138,7 144,3 147,0 138,7 139,5 111,1 119,7 111,6 95,2 142,5

Közlekedés 150,6 138,7 171,1 180,7 187,7 192,1 191,0 174,7 168,9 156,4 147,0

Kereskedelem, 
szolgáltatások 129,1 148,4 147 134,5 119 116,7 125,1 131,2 131,8 115,2 104,2

Mezőgazdaság 25,7 24,5 23,4 22,9 21,0 22,2 18,6 20,6 20,6 16,6 21,5

Együtt 454,5 450,3 485,8 485,1 466,4 470,5 445,8 446,2 432,9 383,4 415,2

Lakosság 276,2 254,9 269,6 259,8 232,4 233,1 231,1 239,2 231,0 214,1 202,6

Összesen 730,7 705,2 755,4 744,9 698,8 703,6 676,9 685,4 663,9 597,5 617,8

Relatív érték %

Ipar 20,41 19,67 19,10 19,73 19,85 19,83 16,41 17,46 16,81 15,93 23,07

Közlekedés 20,61 19,67 22,65 24,26 26,86 27,30 28,22 25,49 25,44 26,18 23,79

Kereskedelem, 
szolgáltatások 17,67 21,04 19,46 18,06 17,03 16,59 18,48 19,14 19,85 19,28 16,87

Mezőgazdaság 3,52 3,47 3,10 3,07 3,01 3,16 2,75 3,01 3,10 2,78 3,48

Együtt 62,21 63,85 64,31 65,12 66,75 66,88 65,86 65,10 65,20 64,17 67,21

Lakosság 37,79 36,15 35,69 34,88 33,25 33,12 34,14 34,90 34,80 35,83 32,79

Összesen 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

1. táblázat. Magyarország végső energiafelhasználása
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ben volt referencia követelmény; az egyes osztályok határait ennek 
függőleges eltolásával lehetett megkapni. – Megtörténhet, hogy a 
régi „C” osztályúnak („követelménynek megfelelő”) tervezett épület 
az új „EE” osztályba kerül. Ennek veszélye reális, hiszen a 2015 
végén megjelent kormányrendelet [6] szerint az elkészült épületek 
használatba vételi engedélye akkor adható ki, ha azok nem a terve-
zés, hanem az akkor még ismeretlen jövőbeli szabályoknak felelnek 
meg.)

A lakosság primer energia-fogyasztása a fűtés/hűtés, világítás, 
sütés-főzés és a motoros kisgépek energiaellátását fedezi. Ezek 
közül primert elsősorban a földgázzal működők fogyasztanak (a la-

kossági szén- és tüzifa- fogyasztás elhanyagolható), az összes töb-
binél megjelenik az energiaátalakítási hatásfok, aminek a meghatá-
rozása a gyakorlatban sokszor lehetetlen. Egyetlen példa elegendő 
ennek demonstrálására: az európai méretű villamos hálózatról ér-
kezik a villamos energia néhányszor 10%-a, amit elszámolni csak 
pénzben lehet, de az ár mögött nincs ott a termelés és (a külföldi) 
átvitel hatásfoka.

Az alábbiakban a lakossági, azon belül az építményekre vo-
natkozó hatósági előírások közül azoknak az elemzésére kerül sor, 
amelyek szakszerűtlen megfogalmazása és/vagy tartalma Magyar-
ország energiagazdálkodását hátrányosan befolyásolja.

Jogi környezet 
Az Európai Unió 3×20 célkitűzésének realizálása érdekében ható-
sági előírások jelentek meg a magyarországi követelményekről, a 
központosított beavatkozás pedig az egykori Építésügyi Miniszté-
rium utódjaként közvetlenül a Kormány alá rendelt szervezet fel-
adata.

Az Európai Unió Épületenergetikai Irányelvében (Directive 
2002/91/EC of the European Parliament and of the Council of 16 
December 2002 on the energy performance of buildings) [7] meg-
fogalmazta, hogy a tagállamoknak milyen feladataik vannak az 
épületek energiafogyasztásának csökkentése érdekben. Ezeket az 
Irányelveket a 7/2006 TNM rendelettel [8] illesztették be a magyar 
jogrendbe. 

Az EU [7] Irányelvét felülírta a [9] Irányelv (Directive 2010/31/
EU of the European Parliament and of the Council of 19 May 2010 
on the energy performance of buildings), aminek honosítása (csak 
a [8] változtatásainak felsorolásával) a 20/2014 BM rendelettel [10] 
történt meg.

A primer energiának [2]-ben adott definíciója egyezik az újabb 
Irányelvekben [9] alkalmazott, az energiafogyasztást jellemző 
mennyiséggel. Az „eredeti” [7] Irányelvek (és emiatt a [8] rende-
let eredeti megfogalmazása) nem adnak egyértelmű előírást arra, 
hogy milyen energiát kell megtakarítani.

A [9] Irányelvek néhány rendelkezése vonatkozik az egyes épü-
leteknél nagyobb léptékű energiagazdálkodási feladatokra:

● az intézkedéseknek figyelembe kell venniük a klimatikus és 
a helyi feltételeket,
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1. ábra. Végső energiafelhasználás fogyasztói szektoronként
mg=mezőgazdaság, ke=kereskedelem és szolgáltatások, ip=ipar,

ko=közlekedés, la=lakosság, eg=mg+ke+ip+ko együtt, os=összesen

3. ábra. A lakóépületek energetikai osztályokba sorolása 2016. 
január 1-től az összesített energetikai jellemző értéke szerint. 
Folytonos vonal: referencia követelmény, szaggatott vonal: 

a 2015. december 31-ig érvényben volt követelmény

2. ábra. Végső energiafelhasználás aránya fogyasztói szektoronként
mg=mezőgazdaság, ke=kereskedelem és szolgáltatások, ip=ipar,

ko=közlekedés, la=lakosság, eg=mg+ke+ip+ko együtt, (la+eg=összesen=100%)
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● az épületek energiahatékonyságát olyan módszertan alapján 
kell kiszámítani, amelyet nemzeti és regionális szinten diffe-
renciálni lehet,

● kizárólag a tagállamok felelőssége, hogy minimumkövetel-
ményeket határozzanak meg az épületek és az épületele-
mek energiahatékonyságára vonatkozóan,

● a Bizottságnak összehasonlító módszertani keretet kell meg-
határoznia az energiahatékonyságra vonatkozó minimumkö-
vetelmények költségoptimalizált szintjeinek kiszámításához.

Az alábbiakban ezeknek a rendelkezéseknek hazai végrehajtásáról 
lesz szó, elsősorban a [8] rendelet előírásait elemezve.

Klimatikus feltételek
A [8] rendelet 3. melléklete III. szakaszának I.1 táblázata írja elő, 
hogyan kell a fűtési hőigény számításához a hőmérséklet-eloszlás 
(integrális) gyakorisági adatait figyelembe venni. Az adatokat a 4. 
ábra görbéje mutatja be. 

Az integrális adatok használhatósága korlátozott. A [11] dolgo-
zat megfogalmazása szerint „A napi átlaghőmérsékletek ... ábrán 
bemutatott gyakorisági adatai igazolják, hogy az évi átlaghőmérsék-
letekre történő tervezés nem lehet megalapozott.”

A differenciális gyakorisági adatok az említett táblázatból köny-
nyen kiszámolhatók. A [9] Irányelvek előírják a helyi feltételek fi-
gyelembe vételét. Az Országos Meteorológiai Szolgálat időjárási 
napijelentési adatai [12] közül mind az öt bemutatott város (Buda-
pest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely) az 1971–2000 idő-
szakra3 vonatkozó hőmérsékleteinek feldolgozásával készült diffe-
renciális gyakorisági görbéket és a [8] szerinti görbét mutatja be az 
5. ábra. Feltűnő, hogy a rendeletben a mért adatok menetéhez nem 
igazodó, egy kb. 9 °C és egy kb. 7 °C hosszú vízszintes szakasz ép-
pen a szélsőértékek helyére került. Látszik, hogy a rendelet adatai 
és a mért adatok között igen nagy, a 200 h/a értéket is megközelítő 
eltérések fordulnak elő, melyekről a 2. táblázat ad tájékoztatást. 

Az 5. ábrán az is látható, hogy a leghidegebb napok ([11] szerint: 
„fűtési félév”) mért gyakorisága mindenütt a rendeletben szereplő 
érték felett, a legmelegebb napok („hűtési félév”) mért gyakorisága 
mindenütt a rendeletben szereplő érték alatt van. A „klímaváltozás-
sal” fenyegetőző (zöld) politikának érvényesülése lenne a [8] szerin-
ti, a tervezésre kötelező hőmérséklet-eloszlási függvény?

A 2. táblázat Median oszlopa szerint a rendelet alkalmazásá-
val a valós helyzetnél kedvezőbb fűtési energiafelhasználást lehet 
kimutatni. 20 °C belső hőmérséklet esetén 9 °C a jellemző hőfokkü-
lönbség, jóllehet ennek értéke Budapesten, Pécsett és Szegeden 
10 °C (a rendelet szerint számolt adat 111%-a), Debrecenben 11 °C 
(122%), Szombathelyen pedig 12 °C (133%). 

3 A „sokévi átlag” 30 évre vonatkozik, a [8] kiadása előtti utolsó 30 évről van szó.

Az országosan egységes (ráadásul a meteorológiai viszonyokat 
figyelembe sem vevő) gyakorisági görbe kizárja a helyi feltételek fi-
gyelembe vételét, melyek közül egyedül a helyszín ([8]-ban mellőzött) 
tengerszint feletti magassága akár 50%-ot is adhat az előző bekez-
désben bemutatott eltéréshez. Példa: Budapest kb. 100 m B. f., a 
Mátrába tervezett lakóépület kb. 800 m B. f, ahol az ISA [12] szerint 
a mértékadó hőmérséklet 4,5 K értékkel alacsonyabb4, mint Buda-
pesten.

A klimatikus viszonyok között nagy szerepe van a szél irány- és 
sebesség-gyakorisági eloszlásának. Adatok hiányában csak minő-
ségi következtetést lehet leírni. A szélturbinák zömét azért telepítet-
ték a Kisalföldre, mivel a nagyobb szélsebesség ott gyakoribb, mint 
az ország más részein. Ez azzal jár, hogy az U hőátbocsátási ténye-
ző előírt értékét ott nehezebb elérni, mint másutt (részletek alább).

A bemutatott súlyos szakmai hibák miatt az energiafelhasználás 
előírásnak megfelelő számítása értelmetlen eredményekhez vezet. 
Ezen túlmenően a [8] rendeletnek ez a része az EU Irányelveknek 
sem felel meg.

4 Hőmérséklet-csökkenés a magassággal: 6,49K/1000m; 
 (800-100)/1000×6,49=4,543

40.030.020.010.00.0−10.0−20.0
 Külsõ hõmérsékletOC

10
00

0
80

00
60

00
40

00
20

00
0

 
G

ya
ko

ris
ág

 h
/a

4. ábra.  A 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [8] szerinti 
integrális hőmérséklet-eloszlás 

5. ábra. Differenciálisi hőmérséklet-eloszlás
Vastag vonal: a 7/2006. (V. 24.) TNM rendelet [8] szerint, vékony vona-
lak: Budapest, Debrecen, Pécs, Szeged és Szombathely mért adatai 
(a sok kereszteződés miatt az egyenkénti azonosítás nincs feltüntetve)
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Differenciális 
eloszlásfüggvény

Median °C Max. pozitív 
eltérés, h/a

Max. negatív 
eltérés, h/a

7/2006 TNM [8] 
adataiból számolva 11 − −

Budapest 10 +57,3 -77,7

Debrecen 9 +105,7 -133,3

Pécs 10 +86,4 -138,9

Szeged 10 +79,2 -112,5

Szombathely 8 +103,2 -197,3

2. táblázat. A mért meteorológiai adatok és a [8] rendeletben előírt hő-
mérséklet-eloszlások összehasonlítása. (Eltérés = mért adat – előírás)
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Tervezési követelmények
Az új lakóépületek tervezését a [8] rendelet aprólékosan szabá-
lyozza. A rendelet mellékletei előírják pl. az egyes épületelemek (pl. 
külső fal, lapostető, padlásfödém, fűtött tetőteret határoló szerkeze-
tek, alsó zárófödém árkád felett, alsó zárófödém fűtetlen pince felett 
stb.) U hőátbocsátási tényezőjének a számítások során felhaszná-
landó (egyúttal megengedett legnagyobb) értékét.

A felsorolt épületelemek mindegyike több rétegből áll. Az eredő 
hőátbocsátási tényező számítása a közismert képlettel történik:

                                                                 (1)

ahol
U hőátbocsátási tényező
αb belső oldali hőátadási tényező
di az i-edik réteg vastagsága
λi az i-edik réteg anyagának hővezetési tényezője
αk külső oldali hőátadási tényező

A tervezés folyamán az egyes rétegek kialakítására gyakorlatilag 
nincs korlát, ezért a hőátbocsátási tényező legkisebb elérhető érté-
két a két hőátadási tényező, αb és αk szabja meg. Az (1) egyenlet 
szimmetrikus volta miatt az éppen vizsgált tényezőt αv-vel, a nem 
vizsgáltat αn-nel lehet jelölni, továbbá a vizsgálatba be nem vont 
tagokat a konstans Z-be összevonva: 

az áttekinthető
                                                                                      (2)

képlet adódik. (2)-t a vizsgált αv szerint deriválva

                                                             (3)

nyerhető. Ezekből látszik, hogy 
● (2) αv  növelésével (ami definíciója miatt pozitív) U is nő,
● (3) mégpedig másodfokú hiperbola szerint csökkenő arány-

ban.
Vagyis a nagyobb αv csökkentése mindig indokolt, de adott arányú 
változtatása U-ra nézve akkor a leghatásosabb, ha eleve kis értékű 
volt. 

A belső oldali αb hőátadási tényező számítása a régóta használt 
képletekkel ([13] (1)–(4) formulái) történhet. Figyelemre méltó, hogy 
αb dimenzótlan alakjában, a Nusselt számban, az épület belmagas-
sága 0,375–0,999 hatványon szerepel, vagyis a magasság növelé-
sével (az épületen belüli természetes cirkuláció fokozódásával) αb 
legfeljebb ugyanolyan arányban nő.

A természetes cirkulációval kialakuló légsebesség töredéke a 
néhány, vagy éppen 10–20 m/s szélsebességnek. Emiatt ha fúj a 
szél, mivel a szélsebességgel αk monoton nő, αk»αb biztosra ve-
hető. Ez azt jelenti, hogy az időjárási (éghajlati) viszonyok szab-
ják meg a választott rétegezettségű fal hőátbocsátási tényezőjét. A 
szél-adatok hiánya nem csak a Nemzeti Energiastratégia [1] egyes 
megállapításait teszi megkérdőjelezhetővé [11], hanem emiatt a [8] 
rendelet U értékei sincsenek megalapozva. Az Energiastratégia kö-
telező felülvizsgálata 2013-ban és 2015-ben volt esedékes, tehát 

mód lett volna [11] meteorológiai kutatási javaslatainak figyelembe 
vételére, legrosszabb esetben nyilvános elvetésére. 2016 február-
jáig egyikről sincs hír, ahogyan magáról a felülvizsgálatról sincs.

Az EU [9] Irányelvek alapján nemzeti hatáskörben hozott [8] 
rendeletben az U hőátbocsátási tényezők előírt értékének modellhi-
báin kívül a legegyszerűbb hőátviteli folyamat5 számítási módjának 
előírása is hibás. A közismert képlet:

      q12=U×(t1−t2)                                                              (4)

ahol
q12  hőáramsűrűség az 1 felülettől a 2 felé
U hőátbocsátási tényező
t1 az 1 felülettel érintkező közeg hőmérséklete
t2 a 2 felülettel érintkező közeg hőmérséklete

A [8] rendelet 2. mellékletének II. szakaszában ez olvasható: „4. 
Ha az épület egyes határoló felületei vagy szerkezetei nem a külső 
környezettel, hanem attól eltérő tx hőmérsékletű fűtetlen vagy fűtött 
terekkel érintkeznek (raktár, pince, szomszédos épület), akkor ezen 
felületek U hőátbocsátási tényezőit a következő: 

 
arányban kell módosítani, ahol tx és te a fűtési idényre vonatkozó 
átlagértékek.”

Az U hőátbocsátási tényező a rögzített t1 és t2 környezetében 
gyakorlatilag konstans6, tehát U-nak a rendeletben előírt módosítá-
sa értelmetlen. A jogalkotó bizonyára a hőáramsűrűségnek a t1–t2 
különbség nem szokványos értékéhez történő kiszámítását kívánta 
„egyszerűsíteni” ezzel a képletével. Az U(t1,t2) függvény meghatáro-
zása viszont a hőenergetikára specializált gépészmérnökök oktatá-
sában több heti feladat, tehát nem jogászoknak való munka.

Primer energia átalakítási tényezők
A bevezetőben szó volt arról, hogy a lakossági fogyasztás zöme a 
fűtési és a használati melegvíz (HMV) készítési igényeket elégíti ki. 
Az egyre terjedő hűtéssel (klímaberendezések nyári fogyasztása) 
foglalkozni most még korai lenne.

A [8] rendelet 3. mellékletének V.1. táblázata tartalmazza azokat 
az „e” tényezőket, amelyekkel a számított energia-fogyasztást meg 
kell szorozni, hogy EU-konform módon a primer energia-fogyasz-
tást meg lehessen kapni. A rendelet adatai szerkesztett módon a 3.  
és 4. táblázatban találhatók. Látható, hogy csak egy adatsort defini-
áltak, vagyis nem teljesült az EU követelmény, miszerint a nemzeti 
hatáskörben kidolgozott módszertan biztosítja, hogy „nemzeti és re-
gionális szinten differenciálni lehet”. (Nyilvánvaló, hogy értelmetlen 
ugyanazt az energiahatékonyságot elvárni egy alföldi tanya-épü-
lettől, mint egy rózsadombi, minden luxussal felszerelt villától. Az 
előbbi energiafogyasztása töredéke az utóbbiénak, tehát a primer 
energia-fogyasztás többlete nem tekinthető jelentősnek.)

A 3. táblázat különbséget tesz az „elektromos áram”-hoz és a 
„csúcson kívüli elektromos áram”-hoz rendelt „e”-értékek között. 
Nem világos, hogy ez a két fogalom hogyan kapcsolódik a VER 
napi, heti és évi terhelési görbéihez. Egy téli munkanapi éjjeli ter-

5   Végtelen sík fal
6 Az U számításához felhasznált αb és αk hőátadási tényezőkben szerepelnek a 

környező közeg, a levegő anyagjellemzői (lásd [13] (1)–(4) formulái), amelyek 
hőmérséklet-függése a [8]-ban előforduló tartományban elhanyagolható.

 U = 1
1
α b

+∑ di

λ i
+ 1
αk

 

Z=∑ di

λ i
+ 1
α n

 U = 1
1
α v

+ Z

 ∂U
∂α v

= 1
1+ 2(α v Z)+ (α v Z)2

 ti− t x

ti− t e
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helés ugyanakkora lehet (e=1,8), mint egy tavaszi vasárnapi csúcs 
(e=2,5). Az „e”-érték a VER hatásfokának a reciproka, tehát ebben 
a két esetben ugyanakkora „e”-t kellene előírni, mivel a primer ener-
gia-fogyasztás a VER terhelésének abszolút értékétől függ, nem a 
naptártól, illetve órarendtől.

A 4. táblázat az „e”-értékeket attól függően írja elő, hogy a hő-
szolgáltató erőműben mekkora a kiadott hő és villany aránya. Az 
elemzés követéséhez segítséget nyújt a 6. ábra, melyen egy fiktív 
ellennyomásos fűtőturbina expanzióvonala látszik a h-s diagramon. 
Az ábrán nem szereplő adatok az 5. táblázatban találhatók meg.

Mivel csak arányokról van szó, 1 kg/s gőzforgalommal lehet 
számolni. Legyen a távfűtő rendszer 130/80 ºC-os, a HMV készí-
tése pedig „alatta”, 80/70 ºC hőfokhatárral. 6 K hőfokréssel a kí-
vánt előremenő hőmérséklet 0,322 MPa nyomással érhető el. A 
jobb hatásfok érdekében a hálózati forróvíz fűtése két fokozatban 
történik, az első fokozat a turbina kiömlése, a visszatérő hálózati 
víz hőmérsékletéhez igazodva 0,070 MPa nyomáson. A csapoláson 
elvett és az ellennyomásig expandált 50–50% gőzmennyiséggel az 
Energiastratégia által preferált kapcsolt hőtermelés mértéke 72%. 
Közepes fűtési hőterhelés, esetünkben a távfűtő rendszer 90/50 ºC 
hőfokhatárai esetén az ellennyomás 0,033 MPa, a megcsapolás 
pedig 0,124 MPa nyomású. A kapcsolt hőtermelés mértéke 68%. 
Látszólag jó megoldást sikerült kialakítani. 

A kiindulás az 1 kg/s frissgőz-mennyiség volt. A távfűtő rend-
szer hőigénye – a fajhő hőmérséklet-függésének mellőzésével – a 
hőfoklépcsővel arányos, ami a bemutatott két fűtési terhelés eseté-
ben 60:40. A kisebb hőigény esetén a villamos teljesítmény megnő  
850 kW-ról 979-re, mivel a távfűtési hálózati hőmérséklet részterhe-
lésen kisebb. A fűtőturbinából kiadott hő viszont alig változik (2194 
helyett 2115 kW). A rendszer hőigényéhez, 2194/(60/40)=1463 kW-
hoz igazodó termelést a gőznyelést 1463/2115 arányban, azaz 0,69 

kg/s-re korlátozva lehet elérni. A kapcsolt hőtermelés %-os mértéke 
ettől nem változik meg, de a kapcsolt áramtermelés 303 kW-tal csök-
ken. Az elmaradó termelés pótlására kondenzációs blokkokat kell já-
ratni, ami a kapcsolt hőtermelés arányát 59%-ra csökkenti.

A  távfűtő rendszer ennél kisebb terhelése esetén a kapcsolt 
hőtermelés aránya nem éri el az 50%-ot, ezért az „e” értéke a 4. 
táblázat szerint az alapeset 0,83 adata helyett 1,26 lesz. Ugyanez 
történik akkor, ha az Energiastratégia által preferált módon a gő-
zös körfolyamatot gázturbinával „megfejelve” kombinált ciklusú az 
erőmű.

A [8] rendeletben előírt „e” értékek nincsenek összefüggésben 
a fűtési hőigény ellátásához szükséges primer energia nagyságá-
val, továbbá alkalmazásuk nincs összhangban a Nemzeti Energia-
stratégiával. Távfűtéses lakóépület tervezése esetén az ezek fel-
használásával kiszámolt primer energia-igény ± irányban eltérhet 
a hőszolgáltató erőmű által ténylegesen felhasznált primer energia 
nagyságától, vagyis energiagazdálkodási célú felhasználásra alkal-
matlan. Két feladat-csoport van, amelyeknél a távfűtés „e” tényezők 
szerinti értékelése szóba kerülhetne: új lakóparkok saját (pl. gázmo-
toros) fűtőerőművel és a meglévő házgyári lakótelepek felújítása. 
Mindkét esetben felesleges az „e” tényezők használata, hiszen az 
erőmű primer energia-fogyasztása korrekt módon meghatározható.

Néhány példa a [8] rendelet pongyola/szakszerűtlen 
megfogalmazására
1. melléklet V. szakasz 4. táblázat bevezető szövege: „A légcsator-
nák megengedett maximális levegő veszteségének ajánlott értékei” 
– Megengedett (azaz kötelező) vagy ajánlott (azaz a tervezőre bíz-
zák, figyelembe veszi-e)?

2. melléklet II. szakasz 6. a) pont: „az MSZ EN ISO 10211 szab-
vány szerinti vagy azzal azonos eredményt adó számítás alapján” 

3. táblázat. Végső energia → primer energia átszámítási e tényezők
helyi fűtés és HMV készítés esetén

4. táblázat. Végső energia → primer energia átszámítási e tényezők
távfűtés és HMV készítés esetén

Energia e

elektromos áram 2,5

csúcson kívüli elektromos áram 1,8

földgáz 1

tüzelőolaj 1

szén 1

megújuló: tűzifa, biomassza, biomasszából közvetve 
vagy közvetlenül előállított energia, a biogázok energiája, 
fapellet, agripellet

0,6

megújuló: nap-, szél-, hullám energia, vízenergia, a geo-
termikus, hidrotermikus, légtermikus energia 0

Energiaforrás*
kapcsolt 

hőtermelés 
mértéke*

e

földgáz-, szén-, olajtüzelés, nukleáris min. 50% 0,83

egyéb nem megújuló, nem biomassza 
hulladéktüzelés nincs 1,26

biomassza, fapellet, agripellet, biogáz, 
egyéb megújuló min. 50% 0,5

depóniagáz, szennyvíziszapból nyert gáz nincs 0,76

* A távfűtés típusáról a távfűtés szolgáltatójának kell nyilatkoznia, ameny-
nyiben ilyen dokumentum nem áll rendelkezésre e=1,26.
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6. ábra. Egy fiktív fűtőturbina expanzióvonala a Mollier h-s diagramban
Szaggatott vonal: izentrópikus, folytonos: tényleges expanzióvonal. 

+ téli csúcsfűtés, × közepes téli fűtés expanzió vég- és megcsapolási pontja
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Csak akkor dönthető el, hogy azonos-e az eredmény, ha elvégzik 
a szabvány szerinti számítást is. Összehasonlítás nélkül nem lehet 
kijelenteni az azonosságot. Az alternatív számítás felesleges.

2. melléklet VI. 10. táblázat: „Idő- és hőmérséklet-szabályozás 
PI – vagy hasonló tulajdonsággal”. PI = proporcionális (arányos)–in-
tegráló szabályozó. Mit jelent a „hasonló”?

2. melléklet VIII. 3 táblázat. Az Ukör hőátbocsátási tényezőben 
csak a hőszigetelés vastagsága szerepel, hővezetési tényezője 
nem; a külső oldali hőátadási tényezőt nem veszi figyelembe. 

2. melléklet XII. „Az összesített energetikai jellemző számítása” 
szakasz: „Az összesített energetikai jellemző az épületgépésze-
ti és világítási rendszerek primer energiafogyasztása összegének 
egységnyi fűtött alapterületre vetített értéke.” Ezzel szemben: 5. 
melléklet III.1 ábra: „Lakó- és szállásjellegű épületek összesített 
energetikai jellemzőjének követelményértéke (nem tartalmazza a 
világítási energia igényt)”

A kapcsolt energiatermelés költségmegosztása
A magyarországi villamosenergia-rendszer beépített teljesítményé-
ről a 6. táblázat tájékoztat (2016. februári állapot) a MAVIR infor-
mációja alapján [14]. A csoportosítás az Energiastratégia szem-
pontjai szerint történt. Külön csoportba kerültek az ún. szabályozási 
központok, amelyek kis erőművek együttesei a kedvezőbb átvételi 
tarifa érdekében. Ezek szinte kivétel nélkül kapcsolt üzeműek, de 
hőszolgáltatásuk az utóbbi években folyamatosan csökkent [15]. 

A mai gyakorlat entalpia-alapon értékeli mind az áramterme-
lést, mind a hőszolgáltatást. Ennek a költségmegosztásnak a kö-
vetkezménye, hogy a távhő versenyképessége romlik. A távfűtésre 
felhasznált gőz paraméterei alacsonyak, így tovább expandáltatá-
sával kevés többlet villamos energia fejleszthető. A korrekt költség-
megosztást csak exergia-alapon lehet elvégezni. 

A szabályozási központok erőműveinek BT-je 562,5 MW, a 
VER 7373,7 MW-jának mindössze 7,6%-a. A hőszolgáltató nagy 
erőművek BT-je viszont 2915,7 MW, vagyis 39,5%, ráadásul ennek 
csaknem egésze kombinált ciklusú, jó hatásfokú. Egy ilyen erőmű 
elemzésével foglalkozik a [16] cikk. A kiserőművek áram/hő költség-
arányának exergia-alapú költségmegosztás esetén történő változá-
sáról hozzáférhető publikációt sajnos nem sikerült találni. Legalább 
diplomamunka-szinten el kellene végezni a vizsgálatot. A kiserőmű-

vek hőkiadása mintegy ötöde a teljes kapcsolt energiatermelésnek. 
Ha nem is döntően, de mégis hatásuk van a hőszolgáltatáshoz 
szükséges primer energia-fogyasztásra. Az „e” tényezők egységes, 
évekre rögzített értéke ezt nem veszi figyelembe.

A [9] Irányelvekben előírt költségoptimalizálási módszertan 
alapján 2015 végére tervezték a magyar előírások jóváhagyásra 
EU-hoz benyújtását [15]. A tervezet nincs közzétéve, tehát nem 
lehet tudni, hogy az exergo-ökonómiai elvek és szabályok megje-
lennek-e benne. 

A költségmegosztás a lakóházak energiahatékonysági elemzé-
sében indirekt módon, az „e” tényező hőkiadási %-aránytól függé-
sén keresztül megjelenik. Az elemzési előírások szükséges javítá-
sánál erre is tekintettel kell lenni.

Miért éppen most?
A [8] rendelet előírásai maradéktalan betartásával sem lehet olyan 
számértéket kapni, amelyikről azt lehetne mondani, hogy az adott 
épület primer energia-fogyasztása. Legfeljebb arra jó, hogy ugyan-
arra a telekre tervezett épület változatait rangsorolja. Akkor, ha az 
összehasonlítandó épületek más településen vannak, a számok 
már erre sem felelnek meg.

A [8] rendelet első kiadását veszi alapul a Pécsi Tudomány-
egyetem 2000 (!) példányban 2009-ben kiadott [17] tervezési se-
gédlete. A számértékek azóta történt változtatásától függetlenül jó 
áttekintést ad a tervezési követelményekről. A segédlet a rendelet 
alkalmazását könnyíti meg, ezért korlátai nyilván a [8] rendelet 
felépítésének a következményei. (Példa: a szöveg 3. fejezete a 
hőátbocsátási tényezővel foglalkozik, de sem αb sem αk felhasznált 
értéke nincs rögzítve, egy kivétellel: „A csekély számszerű eltérésre 
tekintettel, a talajjal érintkező szerkezetek esetében a külső oldali 
hőátadási tényező hatása elhanyagolható”.) 

2016. január 1. óta érvényben vannak az új hatósági előírások:
● szigorodtak az épületekkel szemben támasztott energetikai 

követelmények,
● nincs szükség a 300 m2 alatti épületek engedélyeztetésére,
● a CSOK növeli a beruházások fedezetét.

Az energetikai követelmények szigorítása éppen akkor történt, ami-
kor a két másik szabály könnyebbé teszi annak (jó- vagy rosszhi-
szemű) megkerülését. A szigorítás célja a primer energia-fogyasz

5. táblázat. Adatok a 6. ábra feldolgozásához

Megnevezés Egység Fűtési csúcs 
(100%+HMV)

Közepes fűtés 
(50 %+HMV)

Hálózati forróvíz hőmérséklete előremenő/visszatérő* °C 130/70 90/50

Entalpia turbinába belépésnél 10 MPa, 808 K (535°C) kJ/kg 3464 3464

Megcsapolás hőmérséklete K (°C) 409 (136) 379 (106)

Megcsapolás nyomása MPa 0,322 0,124

Fajlagos gőztartalom x= – 1 0,95

Megcsapolás entalpiája kJ/kg 2728 2573

Hőmérséklet turbinából kilépésnél K (°C) 363 (90) 344 (71)

Nyomás turbinából kilépésnél MPa 0,070 0,033

Fajlagos gőztartalom x= – 0,93 0,9

Entalpia turbinából kilépésnél kJ/kg 2500 2397

Teljesítmény a tengelykapcsolón 1 kg/s belépő gőzáramnál kW 850 979

Fűtési teljesítmény 1 kg/s belépő gőzáramnál kW 2194 2115

Hőtermelés aránya a teljes kiadott energiából % 72 68

* A HMV készítés a fogadó hőközpontokban vagy a fűtési hőfoklépcső „alatt”, vagy „felette” történik.
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6. táblázat. A magyarországi erőművek beépített teljesítménye a Nemzeti Energiastratégia [1] és a 7/2006 TNM rendelet [8] szerint csoportosítva
(adatok forrása: MAVIR és MKET)

Erőmű neve Egység BT MW Földrajzi hely Típus Tüzelőanyag

Energiastratégia: 1. pillér: atom (2000 MW)

Paks I-VIII 8×250=2000 Paks Hagyományos gőzturbina Nukleáris

Energiastratégia: 2. pillér: szén (1124 MW)

Mátra I-V 2×100+220+ 2×232= 884 Visonta Megújuló Gőzturbina Lignit + Biomassza

Oroszlány I-IV 4×60=240 Bokod Megújuló Gőzturbina Fekete kőszén + 
Biomassza

Energiastratégia: 3. pillér: megújuló (245,5 MW)

Ajka
_2345 101,6

Ajka Megújuló Gőzturbina Biomassza
_67: 6 30

Bőny − 25 Bőny Megújuló Szél Szél

Mátra PV VIII 16 Visonta Megújuló Nap Nap

Pécs_6 VI 49,9 Pécs Megújuló Gőzturbina Biomassza

Sopronkövesd V 23 Nagylózs Megújuló Szél Szél

Energiastratégia: OCGT csúcs- és tartalékerőművek (526 MW)

Bakony_GT I-II 2×58=116 Ajka Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

Litér − 120 Litér Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

Lőrinci − 170 Lőrinci Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

Sajószöged − 120 Sajószöged Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

Energiastratégia: preferált a kombinált ciklusú energiatermelés     (2915,7 MW)

Csepel I-III 2×146+118= 410 Csepel Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

DKCE Ií 95 Debrecen Hagyományos kombinált ciklusú Szénhidrogén

Dunamenti
G2: VI,XIV-XVII 0+145+156+ 25 +60=386 Százhalombatta Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

G3: VIII 132,5 Százhalombatta Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

Gönyű − 433 Gönyű Hagyományos kombinált ciklusú Szénhidrogén

Kelenföld II,IX 127,9+49,9= 177,8 Budapest Hagyományos kombinált ciklusú Szénhidrogén

Kispest − 113,3 Budapest Hagyományos kombinált ciklusú Szénhidrogén

Mátra GT VI-VII 2×33=66 Visonta Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

Nyíregyháza − 47,1 Nyíregyháza Hagyományos kombinált ciklusú Szénhidrogén

Tatabánya
GM 18

Tatabánya
Hagyományos gázmotor Szénhidrogén

ST 31,7 Hagyományos gázmotor Szénhidrogén

Tisza
220 kV: I-II 2×225=450

Tiszaújváros
Hagyományos gőzturbina Szénhidrogén

400 kV: III-IV 2×225=450 Hagyományos gőzturbina Szénhidrogén

Újpest I-II 69,3+36=105,3 Budapest Hagyományos kombinált ciklusú Szénhidrogén

Szabályozási központok* (562,5 MW)

Alpiq
DÚJV 36,5

ALPIQ szabályozási központ
Hagyományos gázmotor Szénhidrogén

Törpék 34,3 Mix Mix

EONSUM − 61,3 EONSUM szabályozási 
csoport Mix Mix

Greenergy − 49,1 GREENERGY 
szabályozási csoport

Mix Mix

MVM_SZK

Törpék 19,2

MVM 
szabályozási Központ

Mix Szénhidrogén

MIFÜ 19,5 Hagyományos Kombinált ciklusú Szénhidrogén

MKCE 39,6 Hagyományos gázmotor Szénhidrogén

Észak-Buda 50 Hagyományos gázturbina Szénhidrogén

PLOOP − 15,7 PLOOP szabályozási központ Hagyományos gázmotor Szénhidrogén

Sinergy − 50,2 SINERGY szabályozási központ Mix Mix

VPP − 65,3 VPP szabályozási csoport Mix Mix

Veolia
SZEKUNDER 52,4

Veolia szabályozási Központ
Mix Mix

TERCIER 69,4 Mix Mix

Rendszer összesen: 7373,7 MW

* A szabályozási központok másik neve „virtuális erőművek” – Vigyázat! A MAVIR és az MKET más értelmezéssel (lásd: [15]) használja az utóbbi kifejezést, mint az 
Energiagazdálkodás „Virtuális erőművek” rovata.
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tás csökkentése volt, de mint az a fentiekből kiderült, a módosított 
[8] rendelettel ezt nem lehet elérni.

Január folyamán egymás után jelentek meg a második és har-
madik szabályt pontosító újabb és újabb előírások. A [8] rendelet 
rengeteg hibája miatt ez a módszer ebben az esetben nem járható. 
Sürgősen új rendeletet kell alkotni, országos látókörű energetikusok 
bevonásával.
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CSOK: vita az épületenergetikai követelményekről
A Magyar Energiahatékonysági Intézet az új 
CSOK-rendelet kapcsán arra hívta föl a figyel-
met, hogy a lakáscélú állami támogatások 
révén épített új lakásokra már vonatkoznak 
a szigorúbb épületenergetikai követelmé-
nyek. A Nemzetgazdasági Minisztérium az 
NRGreport megkeresésére azonban elmond-
ta: a családok otthonteremtési kedvezménye 
(CSOK) és az építkezés esetén kérhető adó-
visszatérítési támogatás nem számítanak 
energiamegtakarítási célú költségvetési támo-
gatásnak. Így nem vonatkoznak rájuk a a szi-
gorúbb épületenergetikai követelmények sem.

A Magyar Energiahatékonysági Intézet azzal 
érvel, hogy a 7/2006-os TNM-rendelet  (6. § 
(2) d)) szakasza szerint „új épület létesítése 
során, amely energiamegtakarítási célú hazai 
vagy uniós pályázati forrás vagy a központi 
költségvetésből származó támogatás igénybe-
vételével valósul meg”, meg kell felelni a költ-
ségoptimalizált követelményszintnek.  

 A rendelet értelmezését − még ha annak 
megfogalmazása kétséget is hagyhatna − az 

általa végrehajtani célzott uniós jogszabály 
pontosítja − állítja a MEHI. Az Energy Perfor-
mance of Building Directives (EPBD) idevágó 
szakasza szerint a költségoptimalizált köve-
telményszintet azokra az épületekre is alkal-
mazni kell, amelyek éppen nem energetikai, 
hanem egyéb állami, költségvetési támogatás-
ban részesülnek. Az EPBD 10. cikke (6) be-
kezdése alapján ugyanis: „Amikor ösztönzőket 
nyújtanak épületek felépítéséhez vagy jelentős 
felújításához, a tagállamok figyelembe veszik 
az energiahatékonyság költségoptimalizált 
szintjeit” − idézi a jogszabályt a MEHI.

A Nemzetgazdasági Minisztérium az 
NRGreport megkerésére azt közölte, hogy 
álláspontja a témában változatlan: az Otthon-
teremtési Programban szereplő támogatások, 
így a családok otthonteremtési kedvezménye 
(CSOK) és az építkezés esetén kérhető adó-
visszatérítési támogatás nem számítanak 
energiamegtakarítási célú költségvetési támo-
gatásnak. A 7/2006. TNM-rendeletben meg-
határozott költségoptimalizált követelmény-
szint szerinti feltételek energiamegtakarítási 

célú pályázatokra, támogatásokra irányadók, 
korábban sem vonatkoztak és jelenleg sem 
vonatkoznak az Otthonteremtési Programban 
nyújtott támogatásokra.

Az Otthonteremtési Program célja, hogy 
a gyermeket vállaló családok könnyebben 
jussanak minőségi új otthonhoz. A hatályos 
építési szabályoknak minden új lakásnak meg 
kell felelnie, a szabályrendszer pedig garan-
tálja, hogy minőségi ingatlanok épüljenek Ma-
gyarországon. Az elöregedett lakásállomány 
megújításának köszönhetően a szektor ener-
giafelhasználása is csökkenni fog. A CSOK 
esetében a korábban alkalmazott energetikai 
besorolástól függő kulcsokat a lakástámogatá-
si rendszer egyszerűsítése érdekében törölte 
el a kormány, így kevesebb dokumentációt kell 
benyújtani és ellenőrizni a bankoknak, illetve 
az állami szerveknek. A 2015-ös tapasztalatok 
alapján a magyar családok a hatályos előírá-
soknál jobb energiahatékonyságú ingatlanokat 
építenek vagy vásárolnak a CSOK segítségé-
vel − írta válaszában internetes újságunknak 
a szaktárca.
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G Á Z T E C H N I K A I   S Z Á M Í T Á S O K

A gázszállító vezetékrendszeren áramló gáz hőmérsékletének is-
merete alapvető fontosságú mind üzemeltetési, mind elszámolási 
szempontokat figyelembe véve, hiszen a gáz hőmérséklete alapve-
tően befolyásolja annak fizikai tulajdonságait, illetve ismerete szük-
séges az aktuális állapot egy választott referenciaállapotba (általá-
ban gáztechnikai normálállapot, Pn= 101 325 Pa, T=15 °C) történő 
átváltásához, mely az elszámolás alapját képezi.

Gázszállító rendszerek vezetékeinek rendeletben meghatározott 
fektetési mélysége legalább 1 méter a cső felső alkotójától számít-
va. Ez alapján a gáz hőmérsékletét jó közelítéssel a talaj hőmérsék-
letével szokás figyelembe venni, mivel a talaj végtelen hőkapacitású 
közegként viselkedik. A talajhőmérséklet a téli és nyári időszakban 
természetesen eltérő lehet, azonban értéke üzemeltetési tapasz-
talatok alapján általában a leghidegebb időszakokban sem csök-
ken 5 °C alá, illetve a legmelegebb időkben is ritkán haladja meg a  
20 °C-ot hazánkban.

Ezektől az értékektől eltérő hőmérséklet csak valamilyen speci-
ális technológiai folyamat következtében fordulhat elő, ilyen példá-
ul a gáztávvezetéki kompresszorozás, illetve a rendszeren történő 
nyomásszabályozás. Ilyen esetekben az áramló gáz hőmérséklete 
eltér a talajétól, ezáltal köztük egy energiaáram alakul ki. A környe-
ző talajt a gyakorlatban végtelen hőkapacitásúnak tekinthetjük, a 
hőmérsékletkülönbség a két rendszer között az áramlás irányában 
haladva egyre csökken. Az egyszerűbb gyakorlati számítások során 
a hőmérsékletváltozás a következő exponenciális összefüggéssel 
számítható (Pápay 1984, Szilas 1985):

Az összefüggésből látható, hogy a kezdőpontban érvényes T1−Ts 
hőmérsékletkülönbség a távolság növekedésével exponenciálisan 
csökken, a hőmérsékletváltozás mértékét befolyásolja a gáz tömeg-
árama, illetve a fajhője, valamint a csővezeték egységnyi hosszára 
eső hőátbocsátási együtthatója.

1. példa: Vizsgáljunk meg egy kompresszorállomás utáni 50 km-es 
vezetékszakaszt, ahol a kiadási gázhőmérséklet a nyomásfokozás 
következtében 40 °C.

Helyettesítsük be az adatokat az összefüggésbe (a hőmérséklet 
adatokat − mivel azok összegként és különbségként szerepelnek − 
°C-ban is megadhatjuk, míg a térfogatáramot tömegáramra kell vál-
tani):

40 °C-os indító hőmérséklet esetén a szakasz végpontján 12,8 °C-
os lesz a gáz.

A fenti számításból kiindulva a következő ábrán különböző ki-
adási hőmérséklet mellett vizsgálhatjuk a hőmérséklet változását.

Az ábra tanúsága szerint elmondható, hogy az indítóhőmérséklet 
változtatása kis mértékben gyakorol hatást a hőmérséklet változá-
sára, a kezdeti jelentősebb különbségek a vizsgált szakasz feléig 
eltűnnek, a szakasz végén érdemi különbségek a gáz hőmérsékle-
tében nem mutatkoznak.

2. példa: Vizsgáljuk meg azt az esetet, hogy az előbb leírt veze-
tékszakaszon, 40 °C-os kiadási hőmérsékleten hogyan alakul a hő-

Hőmérsékletcsökkenés földgáz távvezetéken
Rosta Balázs

olaj- és gázmérnök mesterszakos hallgató, balazs91rosta@gmail.com
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mérsékletváltozás, ha a gázhozamot az előbb leírt 100 000 m3/h-ról 
200 000, illetve 300 000 m3/h-ra növeljük.
A számítás során itt is a leírt módon, a korábban használt egyenlet-
be helyettesítünk be.

200 000 m3/h-s  gázáram esetén a szakasz végpontján 19,1 °C-os 
lesz a gáz hőmérséklete, míg 300 000 m3/h-s térfogatáram esetén 
23,6 °C.

Az előző példa analógiájaként ebben az esetben is vizsgáljunk 
különböző gázáramokat, milyen hatást gyakorolnak a gáz hőmér-
sékletének változására. Itt mindhárom esetben 40 °C-os indítási 
hőmérsékletet tételezünk fel.
 

Az ábra alapján elmondható, hogy a változó gázhozam a változó 
indítási hőmérsékletnél nagyobb hatást gyakorol a szakasz vég-
ponti hőmérsékletére, ezen felül megjegyzendő, hogy a felírt kiadá-
si hőmérsékletekkel lefedésre került egy normál kompresszoros 
üzemmenet lehetséges kiadási hőmérséklettartománya, míg a leg-
nagyobbként vizsgált 300 000 m3/h-s gázáramoknál nagyobb komp-
resszorozott mennyiségek is előfordulhatnak.

Az adott vezetékszakasz vezetékkészletének meghatározása 
szempontjából fontos információ a szakasz átlaghőmérsékletének 
ismerete. Ennek meghatározására a korábban használt összefüg-
gés integráljaként kapott egyenlet használható:

3. példa: Vizsgáljuk meg a korábban leírt vezetékszakasz átlag-
hőmérsékletét 40 °C-os kiadási gázhőmérséklet és 200 000 m3/h-s 
gázhozam esetén.
A fent leírt összefüggésbe behelyettesítve a következő eredményt 
kapjuk:

A megadott paraméterek alapján a vizsgált szakasz átlaghőmérsék-
lete 27,54 °C.

A számítás eredményéből jól látható, hogy a vizsgált szakasz 
átlaghőmérséklete lényegesen eltér a talajhőmérséklettől, ezért az 
ezzel történő helyettesítéssel ilyen esetekben hibát vihetünk számí-
tásainkba. Erre például a vezetékkészlet meghatározásánál kerül-
het sor, ahol a ténylegesnél alacsonyabb gázhőmérsékletet feltéte-
lezve a vezetékkészletet túlbecsüljük, a tényleges mennyiség az így 
számított értéknél alacsonyabb lesz.

A cikksorozat a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás Ki-
válósági Központ keretében készült.
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Hozzájárulás a virtuális erőmű 
épitéséhez: 

1036,8 kW  

Villamosenergia-visszatáplálás a BKV Zrt. Metró Kelet-Nyugati 
vonalának áramellátási rendszerébe1

Zentai László
villamos üzemmérnök, zentail@bkv.hu

Buday Ágota 
energetikus szakmérnök, budaya@bkv.hu

László Tamás 
okl. bányamérnök, tamas.laszlo@chello.hu

A versenyszférában az energiahatékonyság egyre fontosabb 
tényezővé vált az utóbbi években. A vállalkozások döntő több-
ségében egy-két almérő üzembeállításával az energiahaté-
konyság pontosan mérhető. Más a helyzet a BKV-nál, ahol a 
járművek a villamosenergia-visszatáplálás során egyenként 
is visszatáplálóként jelennek meg, tehát minden egyes jármű-
re almérőt kellene felszerelni, hogy az energiahatékonyságot 
számszerűsíteni lehessen. Elvileg a BKV-nál az autóbusz jára-
tokat kivéve minden közlekedési forma villamosenergia-visz-
szatápláló lehet, amennyiben a járműveket megfelelő beren-
dezésekkel látjuk el, amelyek képesek a fékezéskor keletkező 
energia visszatáplálására. Így az utóbbi években vásárolt és 
Budapesten üzembeállított villamosok és trolibuszok is ké-
pesek a villamos energia visszatáplálására, de az energiaha-
tékonyság kimérése és bizonyítása nem lehetséges. A metró 
vonalain azonban a vontatási energiahatékonyság mérhető és 
bizonyítható.1

*
The energy efficiency became an important factor in the econ-
omy in the last years. Most of the companies with the help of 
some sub-meters can determine the energy efficiency exactly. 
The situation at the Budapest Transport Company (BTC) de-
fers, because the vehicles are independently electricity feed-
back equipments, that means for every coach is needed to have 
metering to determine the energy efficiency. Principally all the 
vehicles of BTC with the exception of busses are able to feed 
back electricity if they are provided with the needed special 
equipment. On that way all the tramways and trolleybuses, ob-
tained at the last few years, are able to feed back electricity, but 
to prove the energy efficiency is impossible. But on the subway 
lines the electricity feedback can be metered and proven.

* * *

A villamosenergia-visszatáplálás műszaki megoldása
A járművek fékezése során keletkező energia hasznosulása is 
többféle, úgymint a tárolt energia felhasználása közvetlenül a jár-
művek indulásakor, a hálózatba visszatáplált energia hasznosulása 
a tápkörzetben éppen induló járművek révén, illetve a tárolt energia 
hasznosulása a tápkörzetbe beérkező jármű indulását követően. 
Utolsóként lehet említeni a „nem vontatási” hálózatba történő visz-
szatáplálást, ekkor a tápkörzetekben nem tartózkodik terhelés (jár-

1   A cikk a Virtuális Erőmű Program megbízásából készült..

mű), így a keletkező villamos energiát áramirányítók felhasználásá-
val vagy a jelenlévő kommunális jellegű, vagy a középfeszültségű 
váltakozó áramú szolgáltatói hálózatba továbbítjuk.

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

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

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

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

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

A villamos energia megtakarítást több hálózati összetevő határoz-
za meg. Ezek közül a járműparamétereket adottságnak tekintjük. 
Szintén adottságnak tekinthető az infrastruktúra létrehozása során 
kialakított áramellátási rendszer, hiszen a kapcsolási kép változta-
tása csak bizonyos korlátok között lehetséges. 

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

A metró hálózatában a két lehetséges áramforrás: vagy egy 
éppen visszatápláló jármű, vagy az egyenáramú vontatási hálózat 
egyenirányítói. A jármű az energiát abból az „áramforrásból” fogja 
vételezni, amelyiknek nagyobb a feszültsége, azonos kapocsfe-
szültség esetén pedig abból, amelyiknek kisebb a belső ellenállása. 
Ez az esetek egy részében – az igen magas, 900 V-os visszatápláló 
feszültség miatt – az éppen fékező vonatot jelenti. A hatékonyság 
növelése érdekében olyan vonatkövetési rendszert (menetrendet) 
kell alkalmazni, hogy mindig legyen olyan szerelvény a vonalon, 
amely az éppen visszatápláló jármű által termelt energiát fel tudja 
venni. Ez menetrend függő, áramellátási szempontból nem lehet 
befolyásolni.

A vontatási feszültség értékét befolyásolja a különböző 
120/10kV-os ELMŰ alállomások pillanatnyi feszültségértéke is. 
Ezen értékek közötti különbség kiegyenlítő áramokat indukál a von-
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tatási hálózaton, ezért kívánatos a vontatási transzformátorok át-
tételének változtatásával a feszültségkülönbségek megszüntetése. 
Másik fontos feltétel a visszatápláló és a hálózati feszültség közötti 
különbség optimalizálása a jó rekuperációs hatásfok elérése érde-
kében. Ez szintén a vontatási transzformátorok áttételének „hango-
lásával” érhető el.
  

Az áram-visszatáplálás hatásfoka e fenti tényezőkön kívül nagymér-
tékben függ a táphálózat impedanciájától, tehát fontos célként ezen 
impedancia csökkentését lehet megjelölni. Itt érdemes megjegyez-
ni, hogy a mai korszerű vontatási egyenirányítók kimeneti feszültsé-
ge a csökkenő diódaszámok következtében jelentősen csökken, a 
rajtuk eső egyenfeszültség 40-50 VDC-vel is alacsonyabb. További 
jelentősebb impedanciát képeznek a hálózatban a vontatási kábe-
lek, melyek zöme 800 mm2 keresztmetszetű Al kábel, valamint az 
áramvezető úgynevezett harmadik sínek.

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

Villamosenergia-visszatáplálás a Metró Kelet-
Nyugati vonalának áramellátási rendszerében
A négy létező metróvonal közül az energiahatékonyság csak a ke-
let-nyugati metróvonalon bizonyítható, mert a már korábban is üze-
melő metróvonalak közül csak az említett metróvonal rendelkezik 
olyan szerelvényekkel, amelyek képesek a villamosenergia-vissza-
táplálás megvalósítására.

A rekonstrukció során mind a vontatási villamosenergia-fo-
gyasztásban, mind a segédüzemi villamosenergia-fogyasztásban 
keletkezett villamosenergia-megtakarítás. A segédüzemi rész re-
konstrukciója során azonban olyan berendezések is beszerelésre 
kerültek, amelyek többlet villamosenergia-fogyasztást eredményez-
tek. Tisztán csak a vontatási villamosenergia-megtakarítás mutat-
ható be.

Az M2 metróvonalon további energia-megtakarítást értünk el az 
automatikus vonatvezetés (ATC) alkalmazásával, mely az optimali-
zált indítási, kifuttatási és fékezési jelleggörbék révén a szükséges, 

1. ábra. A rekuperáció elvi lehetősége

2. ábra. ELMŰ feszültségek mért értékei különböző 
középfeszültségű betáplálásokon
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de minimális energiafelhasználást szem előtt tartva „vezeti” a sze-
relvényeket.

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

A mért értékek alapján az automatikus vonatvezetés hatása 
3,6%, amely mutatja a vezérelt és nem vezérelt üzemmód közötti 
különbség mértékét. Az Alstom szerelvények visszatápláló képes-
ségéből adódó megtakarítás mértéke a teljes megtakarításhoz 
képest 12,2-16,6%, mely köszönhető a korszerű járműnek és a 
hatékony menetrendnek. Az infrastrukturális rendszerelemek jó ha-
tásfoka és optimális szabályozása következtében adódó megtaka-
rítás az összes megtakarítást tekintve 7-11,5%. A fenti paramétere-
ket összesítve látható, hogy a teljes megtakarítás mértéke az előző 
években közlekedtetett orosz szerelvények fogyasztási adatait bá-
zisnak tekintve hozzávetőlegesen 23,35%.

A projekt hozzájárulása a virtuális erőmű programhoz
Az energiahatékonyság bemutatására a kelet-nyugati vonal re-
konstrukciója előtti három évet és a rekonstrukció utáni próbafutta-
tások nélküli első évet vesszük figyelembe.
2010. évi vontatási villamosenergia-fogyasztás: 26 176 726 kWh
2011. évi vontatási villamosenergia-fogyasztás: 26 381 316 kWh
2012. évi vontatási villamosenergia-fogyasztás: 27 361 918 kWh

A kelet-nyugati metróvonal rekonstrukció előtti átlagos vonta-
tási villamosenergia-fogyasztása: 26 639 987 kWh.
2015. évi vontatási villamosenergia-fogyasztás: 20 419 432 kWh.
A kelet-nyugati metróvonal rekonstrukció utáni vontatási villa-
mosenergia-fogyasztása: 20 419 432 kWh.

Fentiek alapján a felújítás eredményeként 6 221 MWh villamos-
energia-megtakarítást sikerült elérni.

A VEP szempontjából elfogadható villamos teljesítménycsökkenés: 
PVEP = QVE × η / τCS = (MWh  : 6000 h =  1036,8 kW 

ahol: 
PVEP – a VEP szempontjából értékelt villamos teljesítmény csök-
kenés, 
QVE – a teljesítmény számítás alapját képező hőenergia megtaka-
rítás, 
η – átlagos erőműi hatásfok 
τCS – erőműi éves csúcsidei üzemóraszám

Összegezve a Villamos energia visszatáplálás a BKV Zrt. Met-
ró Kelet-Nyugati vonalának áramellátási rendszerébe projekt 
1036,8 kW értékkel járult hozzá a Virtuális erőmű építéséhez.

A Virtuális Erőmű Program 2016. évi díjazottjai
Energiahatékony Mentor Vállalatok

−  AUDI Hungaria Motor Kft.
−  Cothec Energetikai Üzemeltető  Kft.

Energiahatékony Vállalatok
−  AQUA-K Kft.  
−  ASG Gépgyártó Kft.
−  Aufwind Schmack Első Biogáz Szolgáltató Kft.
−  Budapesti Közlekedési Zrt.
−  Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 
−  Continental Automotive Hungary Kft.
−  Cothec Energetikai Üzemeltető  Kft. – Sátoraljaújhelyi távhőszolgáltató
−  NATURTEX Gyapjú- és Tollfeldolgozó Kft.
−  Pékmester Biscuits Sütőipari és Szolgáltató Kft.
−  Poliol Pet Packaging Csomagolástechnikai Kft.
−  Rapidsil System Kft.

Energiatudatos Vállalatok
−  Agro Line Kft.
−  Arany Kapu Zrt.
−  Belker Szerviz Kft.
−  Budapesti Távhőszolgáltató Zrt. 

−  Csüllög és Társa Kft.
−  Green Tyre Zrt.
−  HAJDÚ TURISZTIKAI VENDÉGLÁTÓ Kft.
−  Klodker-Bau Kft.
−  L & B ENERGETIKAI Kft.
−  Logicon Invest Magyarország Kft.
−  OnlinE-Club Kft.
−  Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
−  VER-BAU Kft.
−  Völgy Étterem
−  Weinberg’93 Kft.

Egyéni díjazottak
Az év energetikai tanácsadója: Orbán Tibor
Az év megújuló energetikai fejlesztője: Orosz Zoltán
Az év energetikusa: Buday Ágota
Az én energia menedzsere: Zanatyné Uitz Zsuzsanna
Az év fiatal energetikai szakértője: Zsótér Márton

Gratulálunk a díjazottaknak, további munkájukhoz sok sikert kívánunk!

További információ a http://virtualiseromu.hu honlapon

3. ábra. A hurokellenállás csökkentése ún. „PT” megszakító beépítésével
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A szénnel harcol Európában a földgáz 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu  

Földgáz bőség. A kőolaj ára lerántotta a földgáz és a szén árát 
is. Szinte teljesen leállt a nem hagyományos földgáz kutatás 
és termelés. Európában a megújuló energiahordozók terjesz-
tésének programja kap elsőséget. Eddig szinte teljes kudarc 
a CO2-kibocsátás szabályozása. Milyen változások várhatók 
Európában, a földgáz piacokon? Erre a kérdésre keressük a 
választ cikkünkben.

Folyamatosan nő a világ energia igénye, 2014-ben elérte a 12 928 
millió toe értéket, az előző évhez képest 1%-os a növekedés. Az 
energiahordozók között a kőolaj vezet, az összes igény 32,5%-a 
volt. Második helyezett a szén, szerény növekedéssel az összes 
energia igény 30%-t  jelentette. A földgáz felhasználás 3065 Mtoe 
volt, az össze energia igény 23,7%-a.

Az összes energia felhasználás mintegy 19%-át a szállításra, 
22%-át ipari felhasználásra, 48%-át áram termelésre használták. 
Az áram termelésben minden energiahordozó részt vesz.

A sikeresnek nevezett 2015. év végi párizsi ENSZ klíma csúcs 
nagyszerű elhatározásokat hozott a fosszilis energiahordozók 
használatának fékezésére, a megújulók fokozottabb terjesztésére 
és általában az energia felhasználás hatékonyságának növelésére. 
A tervek és elhatározások nem újak, már Kyotóban hasonlók voltak. 
A kyotoi okmányokat azonban a világ két legnagyobb fosszilis ener-
gia fogyasztója: Kína és az USA nem fogadta el.  2010-ben az EU 
is markáns globális célokat tűzött ki a tagországok elé, az úgyneve-
zett 20 + 20 + 20 programot. A tagországok külön-külön tették meg 
a vállalásaikat. Az EU-ban a 2020-ig szóló célkitűzések egy részét 
az országok könnyedén teljesítik, mások pedig várhatóan sohasem. 
Most az EU új energetikai programot írt 2030-ig: a CO2-kibocsátást 
40%-kal csökkenteni, az energia használat hatékonyságát 27%-
kal növelni, a megújulók használatát 27%-ra emelni. Az újdonság 
ebben a programban az, hogy az országok saját vállalásaihoz EU 
pénzforrásokat vehetnek igénybe, és a vállalásaik nem teljesítését 
az EU szankcionálni akarja.

Ebben a nemes törekvésben a kőolaj és a földgáz árának zuha-
nása nem várt tényező lett. 2014 nyaráig a kőolaj világpiaci ára 100-
120 USD/barrel között mozgott.  Ez az ár meglendítette a nem kon-
vencionális kőolaj- és földgáz kutatásokat, és az USA közel került 
ahhoz, hogy belátható időn belül önellátó lesz a szénhidrogénekből, 
ami a világpiacon komoly olaj és gáz felesleget eredményez. A hely-
zethez adódott még az orosz-ukrán fegyveres konfliktus, és Ukrajna 
egy részének megszállása. A világ józanabbul gondolkozó felén azt 
gondolták, hogy Oroszországra nyomást kell gyakorolni az orosz 
export mintegy 40%-át kitevő kőolaj- és gáz világpiaci árának ejté-
sével. A kőolaj ár 2016. elején 40 dollár/bbl szint alatt volt. Az orosz 
agresszió lefékezését sikerült elérni, de a kőolaj árának alacsonyan 
tartását az OPEC országok 2015. decemberi értekezlete továbbra 
is fenntartja. Itt már a cél első sorban a nem konvencionális kőolaj 
(és földgáz) kutatás és termelés megfojtása, és a kis olaj exportáló 
országok térdre kényszerítése, a piacról kiszorítása. 2014-ben 90 
millió barrel olaj fogyott naponta, 2016 elején már 94 millió körül 
járunk.

Ilyen világpiaci változások mellett a környezetvédelmi, energia 
hatékonysági és megújuló használatot ösztönző programok mond-
hatni lehetetlen helyzetbe kerültek.

Országonként különböző mértékben napirenden van az a dön-
tés, hogy a környezetvédelmi megfontolásokat, vagy a rövid távú 
gazdasági érdeket helyezzék előtérbe. Ennek kiemelkedő jelentő-
sége van az áramtermelés energiahordozó forrásai szempontjából, 
ugyanis az a kérdés, hogy olcsó szénből, a környezetet szennyez-
ve termeljünk-e áramot, vagy a környezetbarát megújulókból, de 
sokkal drágábban. A két út között van a földgáz, mint erőművi tü-
zelőanyag. Az Egyesült Államokban a nem hagyományos földgáz 
termelés kiugró eredményei miatt a földgáz ára lecsökkent, és az 
áramtermelésben kiszorította az olajat és a szén egy részét. Ez a 
szén megjelent a világ piacain, és helyet keres magának az erőmű-
vekben. 

Hasonló hatások érik az európán kívüli nagy szén termelőket is: 
Dél-Afrika, Kolumbia, Kína, Ausztrália csak árcsökkentéssel tudják 
eladni a termelést.

Németország elég hangosan kijelentette, hogy 2023-ig megszaba-
dul a nukleáris energiahordozótól, helyette megújulókat (és szenet) 
fog használni áram termelésre. (Ehhez a programhoz azonban nem 
árt tudni, hogy Németország primer energiahordozó igényének 
csak 7%-a a nukleáris energiahordozó) A megújulók alatt itt első 
sorban szél-, és napenergiát kell értenünk. Ne felejtsük el, hogy Né-
metország szénkészletei nagyon magasak, szénbányászata fejlett 
és a német gazdaság jelentős ágazata a szénbányászat, erős sze-
repe van a foglalkoztatásban is. Segíti ezt a német döntést a szén 
árának stagnálása (sőt 2012 óta a csökkenése) és a széndioxid 
kvóták árának soha nem várt alacsony szintje is.

A franciák viszont ezután is támaszkodni akarnak a fejlett nuk-
leáris erőmű rendszerükre, felújításokat és bővítéseket terveznek.

A világ szénben gazdag országai erősen támaszkodni akarnak 
a nemzeti energia forrásaikra, és akár szén exporttal, akár villamos 
áram kivitellel egyre jobb pozíciót akarnak kivívni  Európa energia 
piacán. 

Európa nagy széntermelő országai, beleértve ebbe Törökorszá-
got és Oroszországot is, igyekeznek a piaci igényeknek megfelelő, 
minél magasabb szinten tartani a szén termelést. Az ukrán villamos 
áram többlet kivitel alapja is a szén használat fokozása. 

Ukrajna a gáz importja szempontjából különös helyzetben van: 
szeretné (az egyébként kedvezményes áron kötött) orosz földgáz 

Szén éves átlag árak (USD/tonna)

Év É-Ny 
Európa

USA 
(közép)

Japán 
háztartási Japán ipari

2010 92,50 71,63 158,95 105,19

2011 121,54 87,38 229,12 136,21

2012 92,50 72,06 191,46 133,61

2013 81,69 71,39 140,45 90,90

2014 75,38 69,12 114,41 77,89
Forrás: BP
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import szerződését módosítani: az átvételi kötelezettségét felezni 
akarja és az olajár bázisú árképletét tőzsdei árazásra cserélni. Ez 
a törekvése nem arat nagy sikert az oroszoknál, ezért Ukrajna más 
úton is megpróbál nyomást gyakorolni: földgázt importál az EU-
ból, és áramtermelését nagyobb mértékben szénre állítja át. Vitás 
kérdés még az oroszok és az ukránok között a tranzit vezetékek 
üzemeltetése és a tranzitdíj is. A földgáz szállítási kockázatok miatt 
Ukrajna gyors ütemben fejleszti föld alatti gáztároló kapacitását. 

Az Európai Unióban a villamos áram külkereskedelmének álta-
lában nincs technikai akadálya, és a villamos áram kereskedelme 
túlterjed a szomszédos országokon.

Általában minden országban a jól kiegyensúlyozott áramterme-
lésre törekednek, és nem túlsúlyozzák a megújuló energia forráso-
kat, kivéve, ha az adott ország ebből különösen nagy potenciállal 
rendelkezik (például: Ausztria, Norvégia: vízi energiahordozók, Dá-
nia: szélenergia). 

Mintegy 4200 millió tonna kőolajat használunk el évente a vi-
lágon. A fejlődő országokban nő, a fejlett országokban csökken a 
kőolaj felhasználás. 2014-ben Kínában 3,7%-kal, Brazíliában 5,9%-
kal, Indiában 3,2%-kal nőtt, de az USA-ban is nőtt 0,4%-kal, az elő-
ző évhez képest. Európában a csökkenés részben a gazdasági vál-
ság, részben a földgáz felhasználás növekedése miatt következett 
be, de jelentős hatása van az egyre korszerűbb gépjárműveknek 
is. Az olajtermék felhasználás csökkentés legjelentősebb részét a 
villamos áram termelésben érték el. Ez a tendencia 2015-ben meg-
fordul, köszönhetően az olcsó olajnak.

A világ 2014. évi összes megújuló energiahordozó fogyasztása a 
primer energiahordozó felhasználás 14,2%-a volt. Volumenben még 
nem jelentős a megújuló energiahordozók használata, de a tenden-
cia biztató. A megújuló energiahordozók használatának terjesztése 
beruházás igényes. Ezek a beruházások – részben az alacsony olaj- 
és gázáraknak köszönhetően – tíz éven túl térülnek meg, az ilyen 
beruházások állami támogatás nélkül a piaci világban nem reálisak. 

Talán Oroszország az egyetlen energetikai nagyhatalom, ahol a 
megújulók használata még semmilyen formában nem lendült meg, 
a hatalmas vízenergia- és biomassza potenciál ellenére sem.

Bár egyes országokban a megújuló energiahordozók szerepe 
erősödik, azonban érdemben nem szólnak bele a világ energiake-
reskedelmébe, a villamos áram termelésben sincs komoly súlyuk. 
Most, a lezuhant kőolaj- és földgáz árak idején a szénhidrogéneken 
megtakarított pénz kiváló alapja lehetne a megújulók gyorsabb ter-
jesztésének. Gyorsan fogynak az európai földgáz készletek. Pon-
tosabban a hagyományos készletek, mert a nem konvencionális 
készletekről ragyogó becslések jelennek meg.
  

Szén felhasználás (Mtoe)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Oroszország 94,2 90,2 90,9 93,9 90,5 85,2

Németország 82,1 76,6 77,6 79,2 81,7 77,4

Lengyelország 55,7 56,4 59,8 54,0 55,8 52,9

Ukrajna 37,4 37,9 42,4 44,6 41,4 33,0

Törökország 21,8 30,9 32,4 31,3 31,6 35,9

Világ összesen 2982,3 3532,0 3724,3 3730,1 3867,0 3881,0
Forrás: BP

Kőolaj felhasználás (millió tonna)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

Oroszország 126,1 134,3 143,5 145,7 146,8 148,1

Németország 122,4 115,4 112,0 111,4 113,4 111,5

Franciaország 93,1 84,5 83,0 80,3 79,3 76,9

Olaszország 86,7 73,1 70,5 64,2 60,8 58,6

Spanyolország 79,3 69,6 68,5 64,2 59,0 59,5

Nagy-Britannia 83,0 73,5 71,1 71,0 69,3 69,3

Magyarország 7,4 6,7 6,4 5,9 5,8 6,0

Világ összesen 3919,3 4041,8 4085,4 4133,2 4179,1 4211,1
Forrás: BP

Egyéb* megújuló energiahordozó hasznosítás (Mtoe)

2005 2010 2011 2012 2013 2014

USA 20,6 38,9 45,0 50,7 58,7 65,0

Németország 9,6 18,9 24,0 26,0 29,3 31,7

Spanyolország 5,6 12,5 12,6 14,9 16,3 16,0

Kína 1,1 14,1 25,4 31,9 46,1 53,1

Oroszország 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Magyarország 0,4 0,6 0,6 0,6 0,6 0,6

Világ összesen 84,6 168,6 205,6 237,4 283,0 316,9
Forrás: BP
* egyéb: vízenergián kívüli megújulók összesen

Földgáztermelés Európában (milliárd m3)

2010 2011 2012 2013 2014

Németország 10,6 10,0 9,0 8,2 7,7

Olaszország 7,6 7,7 7,8 7,1 6,6

Hollandia 70,5 64,2 63,9 68,7 55,8

Norvégia 106,4 101,4 114,9 108,7 108,8

Románia 10,9 11,0 10,9 10,9 11,4

Ukrajna 18,6 18,2 18,6 19,3 18,6

Nagy-Britannia 57,1 45,2 41,0 36,5 36,6

Dánia 8,2 7,1 6,4 4,8 4,6

Lengyelország 4,1 4,3 4,2 4,2 4,2
Forrás: BP

Földgáz fogyasztás  Európában (milliárd m3)

2010 2011 2012 2013 2014

Németország 83,3 74,5 78,4 82,5 70,9

Olaszország 76,1 71,3 68,7 64,2 56,8

Hollandia 43,6 38,1 36,4 37,0 32,1

Norvégia 4,1 4,3 4,3 4,3 3,8

Románia 13,6 13,9 13,5 12,6 11,7

Ukrajna 52,1 53,7 49,6 45,6 38,4

Oroszország 414,1 424,6 416,2 413,5 409,2

Nagy-Britannia 99,2 82,8 78,3 73,4 66,7

Franciaország 47,4 40,9 42,5 42,8 35,9

Lengyelország 15,5 15,7 16,6 16,6 16,3

Spanyolország 34,6 32,2 31,4 29,0 26,3

Törökország 39,0 45,7 46,3 45,6 48,6

Dánia 5,0 4,2 3,9 3,7 3,2

Magyarország 10,9 10,4 9,7 8,3 7,6
Forrás: BP
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Az európai földgáz termelési kilátások ösztönzik a világ nagy gáz 
exportőreit első sorban az LNG beszállításra. Az európai vezeté-
kes földgáz exportban Norvégia megközelítette Oroszországot, az 
észak-afrikai államok beszállítása is erősödött Dél-Európában, és 
az LNG a világ minden tájáról ömlik az európai kikötőkbe. Földgáz 
bőség van Európában. A földgáz ára soha nem látott szintre süly-
lyedt a világ tőzsdéin: az amerikai NYMEX tőzsdén 2015. decem-
ber 29-én 2,24 USD/mmBtu (~20,6 Ft/m3), a holland TTF tőzsdén  
14,05 EUR/MWh (~41,4 Ft/m3) volt, azonnali szállításra. 

Ebben a beszállítói versenyben különös szerepe van Oroszor-
szágnak. Tekintsük át az oroszok  helyzetét a földgáz szempontjá-
ból:

● Oroszország exportjának mintegy 20%-át teszi ki a földgáz, 
az export létfontosságú.

● Oroszországban kizárólag konvencionális mezőkből termelik 
a gázt. Az új gázmezők egyre távolabb vannak az európai 
vásárlóktól. 

● A gázipari beruházásokat főleg európai bankoktól felvett hi-
telből finanszírozzák. A bankok elvárják a nagy volumenű, 
hosszú távú gázexport szerződéseket és a képletes (kiszá-
mítható) árazást. Az európai vevők meg éppen ezt a két fel-
tételt kerülnék el.

● A földgáz export az oroszoknak jövedelmező üzlet, a vevők 
biztos fizetők. (Az egyetlen kivétel Ukrajna) Ugyanezt nem 
lehet elmondani az orosz belső felhasználásról.

● Az oroszok erőteljes lépéseket tesznek az európai szállítások 

biztonságáért: Északi Áramlat vezeték megépült, szerződé-
seket kötnek a második vezeték építésére is. (Ez a vezeték 
német hitelből, német anyagból, német vállalkozásokkal fog 
épülni, tehát erőteljes német lobbierő van a szerződések mö-
gött.)

● Nem épül meg a Déli Áramlat és a Török Áramlat vezeték, 
mert ezek orosz tőkéből készültek volna. Ezt a tőkét most 
megtizedelte az alacsony olaj- és gázár.

● Tervbe vették újabb LNG kikötők és tárolók építését, Európa 
ellátására is. 

● Az európai fogyasztás csökkenés miatt nagyobb figyelmet 
fordítanak a Távol-Keletre: Japán, Dél-Korea, Kína kitűnő 
vevők a vezetékes és a cseppfolyós gázra is.

● Az európai gázszállításokhoz nagy szükség van a volt FÁK 
országokban termelt gázra is, rendre felvásárolják ezeket a 
forrásokat. Tulajdonképpen így maradt gáz nélkül a Nabucco 
vezeték is.

● Az orosz export csökkenése egyértelműen a gazdasági vál-
ság, és az egész világra jellemző földgáz kínálati bőség miatt 
következett be. Annak ellenére is, hogy a Gazprom hajlandó 
a szerződéses feltételeket a megváltozó piaci feltételekhez 
igazítani: lazít az átvételi kötelezettségen, az olajár bázisú 
árazás mellett megjelenik a tőzsdei árazás is. 

Amerikában már le is törte az árakat a földgáz bőség, várhatóan 
tovább terjed ez a tendencia az egész világon.

A háztartási gázmérők hitelesítése – másképpen 
Dr. Szilágyi Zsombor

gázipari szakértő, drszilagyizsombor@freemail.hu  

Mintegy 2,8 millió gázmérő van az országban a felhasználók 
fogyasztásának mérésére. A gázmérő minden gázmennyiség 
(energia) elszámolás alapja. A mérők döntő többsége a háztar-
tásokban van. A mérőket rendszeresen hitelesíttetni kell. A gáz-
mérők az elosztói engedélyes tulajdonában vannak, a mérők-
kel kapcsolatos feladatok és költségek az elosztó munkájának 
jelentős részét teszik ki. Adódik, hogy a gázmérőkkel kapcso-
latos elosztói költségek csökkentése lehetőségeit keressük.  
A gázmérőkkel kapcsolatos egyik jelentős költség a mérők hi-
telesítése. Cikkünk ezzel foglakozó javaslatokat mutat be.

A háztartásokban szinte kizárólag membrános, mechanikus gázmé-
rők üzemelnek. A mérők az üzemeléshez a gáz nyomását használ-
ják. A mérőket a névleges teljesítmény alapján G4 (4 m3/óra név-
leges teljesítmény) és G6 mérőknek nevezik. Vannak még kisebb 
névleges teljesítményű gázmérők is üzemben. A háztartási mérők 
különböző csonktávval, különböző kialakításban készülnek. A gáz-
mérőket zárt térben (fűtött vagy fűtetlen helyiségben) vagy a sza-
badban használják. A szabadban elhelyezett gázmérők hőmérséklet 
kompenzált kivitelűek, a mechanikus kompenzátor a mérőn átáram-
ló gázmennyiséget 15 °C referencia hőmérsékleten mért térfogatra 

„számolja” át. A membrános gázmérők konstrukciója legalább száz 
éve azonos, de a felhasznált anyagok, és szerkezeti megoldások 
sokszor változtak és fejlődtek már. Mintegy 20 ezer háztartásban 
üzemel úgynevezett kártyás vagy előrefizető mérő; ez a mérő is 
membrános rendszerű, de elektronikus kiegészítői lehetővé teszik 
a gázfogyasztás adatainak rögzítését a mérőhöz tartozó mágnes-
kártyán, és szükség esetén a gázmérő zárását is. 10 ezer körüli 
gázmérő (nagyrészt membrános mérő) van bekötve az úgynevezett 
„okos mérés” rendszerébe. Ezek a mérők elektronikus jeltovábbító 
berendezéssel vannak felszerelve, a mérő állást távadják a szolgál-
tató rendszere felé, és  mobil (GPRS) kommunikációs rendszeren 
keresztül kétoldalú információ forgalmazásra alkalmasak.

A háztartási felhasználók a gázzal felhasznált hőmennyiségért 
fizetnek. A hőmennyiséget a mérőn átáramlott gáz térfogatának és 
a gáz fűtőértékének szorzataként számolják ki. A gáz térfogatot is 
és a fűtőértéket is 15 °C hőmérsékleten kell mérni. A fűtőértéket és 
az égéshőt a FGSZ Zrt. méri a szállítóvezeték rendszer meghatáro-
zott pontjain, és publikálja.

Az elszámolás alapjául szolgáló gázmennyiség mérést  hiteles 
gázmérővel végzik. A mérők hitelesítésének felügyeletét az 1991. 
évi XLV. törvény és a 127/1991. (X.9.) Korm rendelet szerint a Ma-
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gyar Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal látja el. A hivatal HE 2/1-
2006 számú hitelesítési előírása szerint jár el a három hazai mérő 
hitelesítő vállalkozás. A mérő hitelesítést a hivatal folyamatosan 
ellenőrzi.

Minden mérőnek van mérési hibája, és ez igaz a hiteles mérőkre 
is. Ez a mérési hiba a mérő típusától függő mérési tartományra alsó 
és felső hiba határként a mérő jellemzője, és a mérő hitelesítési 
okmánya tartalmazza ezt. A membrános mérőknél meghatározzák 
azt a minimális és maximális térfogat áramot, amely tartományban 
a mérőnek a hitelesítési okmányban megjelölt hibahatáron belül kell 
mérni. A földgázpiac minden szereplőjének érdeke, hogy a gázmérő 
minél pontosabban, minél kisebb hibával mérjen, a mérő működé-
sének egész ideje alatt. 

A hosszú időn át álló mérőknél az elinduláskor a mérési hiba 
magas lesz, majd kb. 50 liternyi járatás után beáll a mérő állapo-
tára jellemző mérési hibára. Minden újrahitelesítés előtt célszerű a 
mérőt járatni. 

A kormány rendelete a legfeljebb 6 m3/óra névleges méréshatá-
rú gázmérőkre 10 évenkénti hitelesség ellenőrzést ír elő, az ennél 
nagyobb méréshatárú mérőkre 5 évente.

A gázmérőket a hitelesítési határidő előtt a felhasználónál le-
szerelik (lecserélik újonnan hitelesített mérőre), elszállítják a hitele-
sítő üzembe, ahol átvizsgálják, felújítják és az előírások szerinti hi-
telesítés megtörténik. Ha a mérő a fizikai állapota miatt nem újítható 
fel, vagy a felújítás költsége aránytalan egy új mérő árához képest, 
akkor selejtezik.

A mérőket az elosztók a hitelesítési időszak közben is ellenőriz-
ni szokták, első sorban a szabálytalan gázvételezés kiszűrésére. A 
szabálytalanság gyanúja esetén a mérőt leszerelik és  igazságügyi 
szakértői vizsgálatra viszik. Ez az eljárás független a mérő hitele-
sítéstől.

A mérők különböző mérési hibája eredhet:
● a mérő gyártási technológiájából,
● a mérő konstrukciójából, 
● a mérőbe épített anyagoktól,
● a mérő környezeti hőmérséklettől, páratartalomtól, napsu-

gárzástól,
● a mérőn a működés során összesen átáramlott gáz mennyi-

ségtől,
● a földgáz minőségétől (páratartalom, szilárd szennyező tar-

talom),
● a jellemző gázfogyasztáshoz nem megfelelő teljesítményű 

mérő használattól,
● a mérő szándékos befolyásolásától.

A 10 éves üzemeléskor hitelesítésre leszerelt gázmérők mintegy 
80%-a az előírt mérési hiba határon belül mér, ellenőrző mérés (és 
festés, ólomzárak cseréje) után ismét visszaszerelhető. A 20%-a 
javítható és a selejtezendő mérők állománya. A különböző gyárt-
mányoknál és évjáratoknál tapasztalt minőség különbségek miatt a 
fenti 80-20% arány átlagnak tekinthető.  

A 20 éves, hitelesítésre leszerelt mérők mintegy 60%-a tovább-
ra is hibátlan, az eredeti hitelesítési hibahatáron belül mér, és kis 
felújítás után ismét használható.

Ma az elosztók a 20., illetve a 30. üzemelési év előtt a mérő-
ket leszerelik és mindenféle ellenőrző mérés nélkül selejtezik. A 20 
éves mérők legalább 50%-a, 30 éves mérők legalább 10%-a lénye-
ges karbantartás nélkül hiteles méréshibán belül tud mérni, és to-
vábbi használatra alkalmas lenne.

Nő azoknak a mérőknek a száma, amelyek a hitelesítéskor még 
a mérési hibahatáron belül mérnek.

Ennek az okai:
● a mérő gyártás fejlesztés célja a mérő tartósságának növelé-

se,
● a mérőkön átáramlott átlagos gázmennyiség csökken. 

Háztartások átlagos gázfogyasztása 

A háztartások éves gázigényének csökkenését több tényező okoz-
za:

● nő a fűtési időszak átlagos hőmérséklete, kevesebb gázt fo-
gyasztunk,

● sok háztartásban elkészült a hőszigetelés, a nyílászáró cse-
re, akár 50%-kal is csökkent a fűtési energia igény,

● a háztartások jelentős részében a földgáz mellett még fával, 
szénnel is fűtenek,

● mintegy 400 ezer lakás lakatlan, elvándorlás, elhalálozás mi-
att. A lakatlan lakások száma nő. A lakatlan és a gázellátásba 
kapcsolt háztartások mintegy felénél a gázmérőt nem szerel-
tették le (fizetik az alapdíjat), és nem fogyasztanak gázt. 

Tíz év alatt egy G6-os gázmérőn átfolyhat:
● nulla köbméter és 525 ezer köbméter (a névleges teljesít-

mény teljes kihasználása esetén) közötti gáz mennyiség
● valószínűbb a tíz év alatt átlagosan átfolyt 8,5 ezer m3.

Az új, membrános gázmérők hitelesítését a gyártó végzi el, a kül-
földi eredetű mérőknél az EU által tanúsított külföldi vizsgáló intéz-
mény.

Az elosztó szerelője a hitelesítési határidő lejárta előtt a mérőt 
a fogyasztó jelenlétében alaposan megvizsgálja. A mechanikus sé-
rülések, a számlálószerkezet vagy a plombazár sérülése valószí-
nűsíti, hogy a mérőt befolyásolták. Befolyásolás gyanúja esetén a 
mérőt dobozba, zsákba zárják, a fogyasztóval is aláíratják a lezá-
rást, és a mérőt igazságügyi szakértő bevizsgálására küldik. A mérő 
befolyásolás egyik módja a mágnes segítségével a mérő számláló 
szerkezete fékezése vagy leállítása. Megfelelő műszerrel a mágne-
sezés megszüntetése után is kimutatható a mérőn a visszamaradt 
mágnesezettség. 

Az igazságügyi szakértői vizsgálat (és esetleges jogi eljárás) 
után a mérőt selejtezik. 

Ha kizárható a szándékos mérő befolyásolás, akkor a mérőt a 
helyszínen ellenőrző mérés alá lehet vetni, amelyet a cikk végén, a 
3. pontban írunk le részletesebben.

A membrános gázmérők újra hitelesítése minden feltételét, tar-
talmát és műveleteit magyar mérésügyi szabályok írják le. Az újra 
hitelesítés a három hazai vállalkozásnál állandó, személyes ható-
sági felügyelet alatt folyik. A hitelesítési eljárást számítógépes rend-
szer irányítja és értékeli. Minden egyes mérő hitelesítésről bizonylat 
készül.

Az újra hitelesítésre érkező mérőkről leszerelik a számláló 
szerkezetet, elvégzik a mérő felújítását (alkatrész csere, számláló 
szerkezet nullára állítása, festés), ezután kerül a mérő a hitelesí-
tő padra, ahol ellenőrzött hőmérsékletű és nyomású levegő meny-

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

m3/év 1152,6 1087,6 1067,5 934,2 906,6 990,8 849

Forrás: KSH
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nyiség átfújásával állapítják meg a mérő mérési hibáját a mérési 
tartomány meghatározott pontjain. Ha a mérő az előírt hibahatá-
rok betartásához a számláló szerkezet átalakításával (fogaskerék 
pár csere) javítható, akkor ezt elvégzik. Az előírt hibahatárt nem 
teljesítő mérőket selejtezik. A megfelelő mérőkre visszaszerelik a 
számláló szerkezetet és ólomzárral lezárják a mérőt. A fogyasztónál 
a felszerelt mérőre biztonsági elemeket: csatlakozó kötést burkoló 
műanyag zárakat, zárószalagot szerelnek.

Évente hitelesítés, ellenőrzés céljából leszerelnek mintegy 300 ezer 
gázmérőt, ebből 280 ezer membrános. A háztartási mérők kb. fele 
termokompenzált (TC). A hitelesítésre leszerelt mérők kb. 8%-a 
nem hitelesíthető, selejtezésre kerül. Ezek pótlására új mérőt kell 
vásárolni. Tételezzük fel a mérők hitelesítésével, ellenőrzésével 
kapcsolatos következő, átlagos éves költségeket:

● 150 ezer darab G4,G6 mérő hitelesítése: 750 millió Ft
● 150 ezer darab G4 TC, G6 TC mérő hitelesítése: 900 millió 

Ft
● 50 ezer 29 éves gázmérő pótlása új mérővel: 750 millió Ft.
● a hitelesítés során selejtezettek pótlására 24 ezer új mérő 

beszerzése: 360 millió Ft
● mérő biztonsági védelem pótlása 300 ezer mérőn: 9 millió Ft
● kiszállás a mérőkhöz: 108 millió Ft

Összesen 3 milliárd Ft.

A mai újrahitelesítési szabályozásban és gyakorlatban a követ-
kező változtatások lehetnek indokoltak:
1. Az újrahitelesítésre beszállított gázmérőkön a hitelesítő vállal-
kozásnál előzetes (nem hatósági) mérési hiba ellenőrzést lehet 
végezni, ezzel ki lehet szűrni az azonnal selejtezhető mérőket. A 
selejtezésre kerülő mérőkön semmilyen felújítást nem kell végezni. 
Csak az előzetes mérési hiba ellenőrzésen megfelelt mérők men-
nek felújításra, majd hatósági hitelesítésre. Az elérhető megtakarí-
tás sok millió Ft lehet.

2. A háztartási fogyasztók mintegy fele havonta diktálja a mérő ál-
lást, amely a havi gázszámla alapja lesz. A további fogyasztók a 
becsült éves gázfelhasználás alapján készülő havi azonos mennyi-
ségekről szóló ún. kiegyenlített gázszámlát kapnak. Az elosztó az 
éves és köztes időszaki mérő ellenőrzés valamint az évközi szám-
lázás alapján bármikor, ± 20% hibán belül meg tudja határozni a fo-
gyasztói mérő állását, azaz a mérőn az utolsó hitelesítés óta átfolyt 
gázmennyiséget.

Az átfolyt gázmennyiség alapján meghatározott hitelesítési kö-
telezettséget az elosztó a jelenlegi újrahitelesítési rendszer szerinti 
pontossággal tudja teljesíteni.  

A tízéves újra hitelesítési ciklusokban vizsgálatra kerülő mérők 
között nő a hibátlan, az előírt mérési hiba határon belül üzemelő 
mérők száma. Adódik a lehetőség, hogy a hitelesítési kötelezettsé-
get az átfolyó gázmennyiséggel határozzuk meg.

● Az EU jogszabályok lehetővé teszik az újra hitelesítés sza-
bályainak olyan módosítását, amely figyelembe veszi, hogy 
a gázmérőn átfolyt gázmennyiség alapján határozzák meg a 
hitelesítés időpontját.

● A különböző gyártmányú, típusú és évjáratú mérőknél külön-
böző gázmennyiség határokat célszerű kitűzni.

● Kellő számú reprezentatív minta alapján lehet az átfolyt 
gázmennyiség alapján meghatározni az újra hitelesítési kö-
telezettséget. Az újra hitelesítési kötelezettséget célszerű 

mennyiségi sávval meghatározni, ahol a mennyiségi sáv 
10...15% lehet. Például: „A” gyártmányú, 1999-2006 között 
gyártott, nem termokompenzált G6 gázmérő esetén 10 000 
és 11 000 m3 közti gázmennyiség esetén.

 A megtakarítás több százmillió forint lehet.

3. Több elosztó megkezdte a mérők helyszíni műszeres ellenőrzé-
sét, a hitelesítési időszakon belül. A vizsgálatok eredeti célja a mérő 
befolyásolás kiszűrése volt.

Megfelelő képzéssel és vizsgával rendelkező személyzetet el-
látnak: 

● olyan hiteles, membrános ellenőrző mérővel, amely hiba ha-
tára 0,2..0,5% a szokásos hiteles mérési tartományban,

● jól szabályozható légkompresszorral, a mérési levegő áram 
előállítására,

● elektronikus mérés kiértékelő berendezéssel.
A helyszínen a mérőt leszerelik, sorba kapcsolják a kompresz-

szorral és az ellenőrző mérővel és elvégzik az ellenőrzést. A hiba-
határon belül működő fogyasztói mérőt visszaszerelik. Ezeknél a 
visszaszerelt mérőknél a mérők helyszíni vizsgálata alapján meg-
hosszabbítható a hitelesítési határidő.

● a helyszíni ellenőrzésbe fokozatosan minden újrahitelesítés-
re váró gázmérőt be lehet vonni,

● a helyszíni kalibrálást kiképzett személyzet vagy a mérési 
hivatal munkatársa végezheti,

● a kalibrálást olyan ellenőrző műszerrel kell végezni, amely 
mérési jellemzőit a mérési hivatal állapítja meg és rendsze-
resen ellenőrzi,

● a helyszíni ellenőrzéssel a hitelesítési határidő 5 évvel hosz-
szabbítható meg, G4 és G6 gázmérők esetén.

A megtakarítás többszáz millió forint lehet, bár a helyszíni műszeres 
vizsgálatra felkészülés költsége is jelentős.

4. A jelenlegi tízéves, minden mérőre vonatkozó szabályt lehetne mó-
dosítani gyártási típusonként, gyártási évjáratonként meghatározott 
differenciált hitelesítési időszakokra. A mérő hitelesítő vállalkozások 
részletes információkat tudnak adni a különböző gyártmányok és év-
járatok vizsgálati tapasztalatairól. Ezeket az információkat megerősít-
heti megfelelő számú reprezentatív mintával végzett vizsgálat, amit a 
mintavételezés szabályai szerint legalább 2000 mérőből kiválasztott 
40 mérővel lehet végezni. A vizsgálattól az várható, hogy az egyes 
mérő típusok hitelesítési idő kötelezettsége differenciálható lesz, és 
a mérők legalább felénél elegendő lesz a 15 évenkénti hitelesítés.

5. A membrános gázmérőket a 30. üzemi évben a mérő hitelesítő 
vállalkozáshoz kellene beszállítani, ahol az 1. pont szerinti előválo-
gatás után a megfelelt mérők újra hitelesítésre kerülnek. Becsülhe-
tő, hogy a mérők 20%-a felújítás után további tíz évre hitelesíthető 
lesz. Évente 10 ezer új mérő beszerzése takarítható meg.

6. Alapos statisztikai elemzés alapján meg kellene vizsgálni, hogy 
a gyártást követő első 15 év után legyen a legfeljebb 6 m3/h név-
leges teljesítményű membrános gázmérők az újrahitelesítés, majd 
azt követően 10 évente.
 
Az elosztói engedélyesek, a MKEH munkatársai és a mérő javító 
vállalkozások képviselői közös programot készíthetnek a mérő újra-
hitelesítési költségek csökkentésére, és ez a megtakarítás akár már 
2017-ben elérhető lesz.
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Az Energetikai Szakkollégium a 2015/2016-os tanévben is meg-
rendezte Tanulmányi Versenyét a középiskolások számára.  
A 2009 óta minden évben megrendezésre kerülő verseny, mely-
nek célja, hogy megismertesse és megszerettesse az energeti-
kát a fiatalabb korosztállyal, már hagyományosnak mondható. 
Az idei tanévben 150 háromfős csapat adta be a nevezését, 
közülük 11 határon túli iskolából érkezett.

Az első fordulóban online tesztsort kellett kitölteniük a csapatoknak, 
ahol feleletválasztós, illetve egyszerűbb számolásokat igénylő fel-
adatokkal találkozhattak. A korábbi évekhez képest újítás volt, hogy 
nem egyetlen feladatsorból állt a forduló, hanem három kisebb, heti 
rendszerességgel kiküldött kérdéssorból, amelyet előre megadott 
időpontig kellett beküldeniük a csapatoknak. Az első fordulót meg-
oldva idén a legjobb 25 csapat jutott tovább a következő körbe.

A második forduló idén egy problémamegoldó-készsé-
get, kreativitást igénylő feladatot tartogatott a résztvevők 
számára, amely kidolgozására körülbelül 1 hónap állt 
a versenyzők rendelkezésre. A Think, before you live 
in 2035 fantázianevet viselő feladatban a csapatoknak 
Egyszergia, egy fiktív ország energiaellátását kellett 
megtervezniük. Egy olyan kreatív, egyben megvaló-
sítható jövőképet kellett bemutatniuk, mely egyaránt 
rendszerbe foglalja a modern kor technológiáját és a 
csapat ötleteit. A kitalált energiastratégiát első körben egy 
5 oldalas esszében kellett összefoglalniuk, majd az eredmé-
nyeiket a Szakkollégium tagságából felállt zsűri előtt prezentálták 
videokonferencia keretében.  A meghallgatások több napon át zaj-
lottak, amelyek során a diákok többféle megközelítést, megoldást 
mutattak be. Legtöbben az atomenergiára és a megújuló energia-
forrásokra épülő energiamixet képzeltek el, azonban voltak ettől 
eltérő koncepciók is.  A 2. fordulóból 10 csapat jutott tovább a hely-
színi döntőbe.

 A döntőre 2016. február 5-én került sor a Budapesti Műszaki és 
Gazdaságtudományi Egyetemen. Az egész napos program kere-
tében interaktív és kreatív feladatok segítségével mérhették össze 
tudásukat a csapatok.

A délelőtt folyamán a versenyzőkre egy, a Villamos Energetika 
Tanszék laborjában elvégzendő mérési, valamint jelenségmagyará-
zatot igénylő feladat várt. Ezt követően, a csapatoknak gondolkod-
tató feladatokat kellett megoldaniuk, melyek között volt energetikai 
témájú keresztrejtvény, erőművi számításos példa, teszt a Szak-
kollégium előző féléves programjaiból, valamint egy erőművi kap-
csolást is össze kellett illeszteniük. Az ebédet követően a verseny-
zők párhuzamosan prezentálták a második fordulóban elkészített 
munkájukat a szakmai zsűrinek, illetve vettek részt további játékos 
feladatokban. Utóbbiak elsődleges célja energetikai alapfogalmak 
megismertetése volt, de a tanulóknak lehetőségük volt provokatív 

témákban vitatkozni a Szakkollégium legjobb egyetemistáival 
is. A prezentációkat dr. Zsebik Albin egyetemi docens (a 

zsűri elnöke), Orbán Tibor (FŐTÁV Zrt.), Szigeti László 
(Cothec Kft.), Szolnoki Ádám (Manitu Solar Kft.) és 
Varga László (MVM Zrt.) értékelték.

Az esszék bemutatásának és a feladatok megol-
dásának végeztével a pontok összesítése után követ-
kezhetett az eredményhirdetés. A helyezett csapatok 

értékes műszaki cikkeket és szakmai könyveket nyer-
tek. A legjobb iskolának járó díjat, egy megújuló energiák 

tanulmányozására és megismertetésére szolgáló készletet, a 
pápai Türr István Gimnázium és Kollégium vehette át. A második 
legjobb iskolát is díjaztuk, a Budapesti Műszaki Szakképzési Cent-
rum Puskás Tivadar Távközlési Technikum Infokommunkiációs 
Szakközépiskolájának nyereménye egy illusztrációs célú napelem 
volt. Köszönettel tartozunk a Szakkollégium támogatóinak, felaján-
lásaikért pedig külön hálánkat fejezzük ki az ELMŰ Nyrt.-nek, a FŐ-
TÁV Zrt.-nek, az MVM Zrt.-nek, a Cothec Kft.-nek, a Manitu Solar 

Kft.-nek valamint a Budapesti és 
Pest megyei Mérnöki Kamará-
nak, hogy hozzájárultak a ver-
seny sikeres lebonyolításához.

A dobogós csapatok sorrend-
je az alábbiak szerint alakult:
1. Fúziónáriusok − Türr István 
Gimnázium és Kollégium; csapat-
tagok: Beke Tamás, Csuti Bence, 
Szili Ákos; felkészítő tanár: Szilos 
Attila
2. Hősök − Pécsi Janus Pan-
nonius Gimnázium; csapattagok: 
Oláh Péter, Gorosics Csenge, 
Kováts Donát; felkészítő tanár: 
Lehőcz Mária
3. Turbó Dízel − Türr István 
Gimnázium és Kollégium; csa-
pattagok: Krivácsy Benjamin, 
Mészáros Máté, Sikos Péter; fel-
készítő tanár: Szilos Attila

Energetikai témájú tanulmányi verseny 2015/2016
Tomasics Sára

tomasics.sara@eszk.org
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