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E N E R G I A G A Z D Á L K O D Á S

Energiagazdálkodás elemzése Romániában 
rendszerváltástól napjainkig

Csipkés Margit
gazdasági agrármérnök, csipkes.margit@econ.unideb.hu                                          

                  

Az energiagazdálkodás célja az adott ország különböző terü-
leteihez tartozó energiafogyasztók gazdaságos és zavartalan 
ellátása minőségileg és mennyiségileg megfelelő energiával, 
az energiaköltségek minimális értéken tartása mellett. Anya-
gunkban ezért célszerűnek láttuk Románia energiagazdálkodá-
sának az áttekintését mind a hagyományos, mind a megúju-
ló energiaforrások terén különböző csoportosítások alapján. 
Anyagunkban több előrejelzést is végeztünk a fogyasztásra és 
a termelésre vonatkozóan.

*
The aim of energy management is to provide good quality and 
proper quantity energy in an economic and continuous way for the 
energy consumers in different parts of the country with minimal 
energy costs. That is why we did research about the energy man-
agement of Romania, looking at the traditional and the renewable 
energy sources. We did more forecasts regarding the production 
and the consumption .

* * *

Általánosságban az energiafelhasználást üzemi és háztartási szin-
ten lehet értelmezni, ahol megkülönböztethetünk üzemanyag fel-
használást, hő- és villamos energia felhasználást. A háztartásokban 
a legnagyobb jelentősége a hő- és a villamos energiának van. A 
hőenergiát főleg az anyagok kémiai energiájának felszabadításával 
nyerik ki, mely az iparban a technológiától függően a felhasználás 
helyén, vagy központilag hőerőművekben történhet. Ezzel szemben 
a villamos energia a kedvező felhasználása, illetve a szállítási tulaj-
donságai miatt a legelterjedtebb energiaforma. Előállítása általában 
ipari méretekben, villamos erőművekben történik. 

A mindennapi felhasználás szempontjából az energia megjele-
nési formáit 6 csoportra lehet felosztani: mechanikai-, hő-, fény-, ké-
miai-, villamos- és nukleáris energia. Az energiát az energiaellátás 
folyamatában mindig az energiahordozók közvetítik (primer és sze-
kunder energiahordozók). A primer energiahordozók közé a szén, 
a kőolaj, a földgáz és a megújuló energiaforrások (legjelentősebb 
a biomassza, erdő és mezőgazdaság melléktermékei főleg) tartoz-
nak. A megújuló energiaforrásokon belül meg kell említeni még a 
nap-, a szél-, a víz-energiát és a geotermikus energiát is, bár ezek 
mennyisége az összes energiafelhasználás mértékéhez viszonyít-
va minimális. Általánosságban megállapítható, hogy a primer ener-
giahordozókból (vagyis az energiaforrásokból) átalakítással nyert 
energiahordozókat szekunder (másodlagos) energiaforrásoknak 
nevezzük. 

Kutatásunkban Románia energiagazdálkodását tekintetük át, 
mely a megtermelt energia, a behozott energia, a kivitt energia és 
a felhasznált energia egymáshoz viszonyított arányát vizsgálja. Az 
energiagazdálkodás vállalati és nemzetgazdasági területen azt mu-
tatja, hogy a termeléséhez mennyi és milyen energiát használnak 
fel, vagy adott energia-felhasználással a nemzetgazdaság mekkora 
termelést és termelési értéket valósít meg [1]. 

Anyagunkban a romániai energiagazdálkodást tekintjük át a 
rendszerváltástól napjainkban, mivel egy folyamatos változás fi-
gyelhető meg Románia energiagazdálkodásában. Az anyag elké-
szítése során leíró statisztikai mutatókat, dinamikus viszonyszámo-
kat és polinomiális trend értéket használtunk.

Anyag és módszer
A kalkulációk elkészítésénél több adatbázist is figyelembe vettünk. 
A kalkulációk egy részéhez a Transelectrica honlapjának adata-
it használtuk fel. Ezek mellett figyelembe vettük a BP Statistical 
Review of World Energy adatait, illetve leírásaikat is. Románia ese-
tében is felhasználtuk az energia szakterületre vonatkozó kormány-
zati stratégiákat, szakpolitikai anyagokat, cselekvési terveket, illetve 
különböző szakmai tanulmányokat is.

Az anyagunk elkészítésénél többször használtunk hosszú idő-
sorokat, melyek vizsgálatánál az idősor komponens hatását cél-
szerű kiszűrni, azaz az idősorunkat „ki kell simítani”. Ennek két 
fajtája van: a mozgó átlagok módszere és az analitikus trendszá-
mítás. Anyagunkban az analitikus trendszámítását választottuk 
(polinomiális trendfüggvény), amelyet a pontokhoz való illeszkedé-
sük megfelelősége alapján választottunk ki.

Az analitikus trendszámításnál alap esetben azt feltételezzük, 
hogy a tartós irányzatunkat (növekedést/csökkenést) valamilyen 
analitikusan leírható (lineáris/nem lineáris) függvénnyel jól lehet áb-
rázolni. 

Az általunk alkalmazott polinomiális trendvonal görbe az inga-
dozó adatok esetén alkalmazható. A polinomiális trendvonal alaku-
lását az adatok ingadozásának száma vagy a görbén megjelenő 
ívek (hegyek és völgyek) száma szabhatja meg. Ha egy heggyel 
vagy völggyel rendelkezik a görbe, akkor másodfokú polinomiális 
trendvonalat kell alkalmazni. A p-ed fokú polinomok közül a másod-
fokút, azaz a parabolát ismerjük és használjuk a leginkább. 

Ha egy vagy két völgy/hegy található a görbén, akkor harmadfo-
kú, ha pedig három völgy/hegy akkor pedig negyedfokú polinomiális 
trendvonal alkalmazandó. 

A polinomiális trendvonal (ahol legjobb az illeszkedés) általá-
nos képlete (a legkisebb négyzetek módszere alapján) a következő:  
y = βo + β1 t + β2 t 2 + β3 t 3+ ... + βp t p +ε t ahol β állandónak tekint- 
hető.

A trendvonal megbízhatóságát (és a statisztikai kapcsolat erős-
ségét) az R2 értékével (más néven a determinációs együtthatóval) 
vizsgálhatjuk meg. Az R2 értéke nulla és egy közötti szám lehet, 
amely azt mutatja meg, hogy a trendvonal becsült értékei milyen 
közel állnak a valós adatokhoz. A trendvonal akkor a legmegbízha-
tóbb, amikor a hozzá tartozó R2 értéke 1 vagy ahhoz nagyon közeli 
érték. A 0,7 feletti R2 érték erős statisztikai kapcsolatot mutat a két 
változó között. Ha az R2 értéke 0,5-0,7 között van, akkor közepe-
sen erős, 0,3-0,5 között gyenge kapcsolatról beszélhetünk. Ha a R2 
értéke 0,3 vagy ez alatt van, akkor nem érdemes statisztikai kap-
csolatról beszélni. 
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Románia energiagazdálkodása
Energia előállítás legfontosabb alapanyagának a primer (fosszilis) 
energiahordozókat tekintjük. Az elsődleges (vagy primer) energia-
forrás azon rendelkezésre álló és az energia átalakítására felhasz-
nálható energiaforrások gyűjtőnevét jelenti, amelyek kémiailag, 
fizikailag vagy nukleárisan kötött formában, megújuló vagy nem 
megújuló módon tartalmaznak energiát [2].

Egy másik megfogalmazás alapján a fosszilis (megkövült) ener-
giahordozók az évmilliók során növényi és állati maradványokból 
keletkeztek a levegőtől elzárt bomlása során [3]. Előnyük, hogy 
nagy az energiasűrűségük és főként szenet és hidrogént tartalma-
zó vegyületekből állnak. Halmazállapotuk lehet szilárd (szén, lignit), 
folyékony (kőolaj), vagy gáznemű (földgáz). 

Bármelyik megfogalmazást is követjük a legjelentősebb fosszilis 
energiahordozó az egész világon ma a szén.

Románia energia előállítását tekintve fosszilis és nukleáris tü-
zelőanyagok (szén, kőolaj, földgáz és hasadó anyagok), valamint 
megújuló energiaforrások és hulladék is szerepelnek az energia 
előállításban. A vizsgált időszakban (illetve előtte is) a legnagyobb 
jelentősége a földgáznak és a kőolajnak volt. E kettő alapanyag az 
összes energia előállítás szinte 50%-át tette ki minden évben. 

Érdekességnek tekinthető a többi Európai Unós tagországhoz 
képest, hogy Romániában az adatokat olajegyenértékben fejezik 
ki (10 000 kcal/kg). Az olajegyenérték az energia mértékegysége, 
amely az adott mennyiségű energia előállításához elégetendő 
nyersolaj tömegét adja meg.

Románia energiatermelése
A primer energiahordozók arányát vizsgálva megállapítható, hogy a 
legnagyobb részaránnyal a primer energiahordozókon belül Romá-
niában a földgáz (25-30%) rendelkezett, amely csak kis mértékben 
előzte meg a második helyen álló kőolaj értékét. Az elmúlt időszak 
adatait tekintve azonban megállapítható, hogy míg 2002-ben a 
fosszilis energiahordozók részaránya több, mint 80% volt, addig a 
2015. évre nagysága 68%-ra csökkent le. Az idősor adataival kal-
kulálva megállapítható, hogy 2000-ről 2015-re évente átlagosan 
6,44%-os csökkenés következik be. 

Fontos megemlíteni azonban, hogy a megújuló energiaforrá-
soknak is egyre nagyobb jelentősége van az energiatermelésben. 
A megújuló energiaforrások olyan energiahordozók, melyek fel-
használásuk során nem fogynak el, csak újratermelődnek (nap, 
szél, geotermikus energia, hullám-, árapály- vagy vízenergia, 
biomassza, biomasszából közvetve vagy közvetlenül előállított 
energiaforrás, továbbá hulladéklerakóból, illetve szennyvízkezelő 
létesítményből származó gáz, valamint a biogáz). Használatukkal 
a környezet nem szennyeződik, és a Föld energiakészlete sem 
csökken. Az olyan erőműveket pedig, melyek az alternatív ener-
giákból állítanak elő energiát, alternatív erőműveknek nevezzük. 
Napjainkban a legszélesebb körben felhasznált megújuló energia-
forrás Romániában a vízenergia, valamint a nagyobb lemaradással 
a szélenergia. 

Az energiatermelés teljes mennyiségét nézve két szakaszra (1. 
és 2. szakasz) lehet bontani a vizsgált időszakot (2. ábra). Az első 
szakasza 2002-2008 évek közötti időszak, amikor is a 2002. bázis-
évhez képest egy 9,5%-os növekedés következett be. A második 
szakasz az 2008-tól egészen a napjainkig tart, amikor is egy csök-
kenő tendencia következett be. Itt a 2008. évhez képest 2015-re 
15,3%-os csökkenés következett be. Előrejelzéseink alapján ez a 
tendencia kis mértékben is, de folytatódni fog a jövőben. Ez köszön-

hető annak, hogy egyre átgondoltabb az energia előállítás, illetve 
az energiatakarékosság is közrejátszik a mennyiségek csökkené-
sében. 

Az energia mennyiségének 60-65%-a termelés, míg 35-40%-a im-
portból származik Romániában a vizsgált években. A termelt és az 
import energia mennyiségének a hányadosát vizsgálva megálla-
pítottuk, hogy a termelt mennyiség mindig felülmúlta az importált 
mennyiséget (3. ábra).
 

2009-től kezdődően a romániai szabályozásoknak (illetve az Euró-
pai Uniós direktíváknak) köszönhetően a termelés megnövekedett, 
így az import energia függősége (az adott ország ki van téve az 
importból származó villamos energiának, gáznak, kőolajnak, illetve 
szénnek) valamelyest csökkent. 
 

1. ábra. Románia primer energiahordozóinak 
a megoszlása 2000-től napjainkig

Forrás: Saját kalkuláció a [4], [5], [6], [7] és a [8] adatai alapján

2. ábra. A primer energiaforrások mennyiségének alakulása 
Romániában

Forrás: Saját kalkuláció a [4], [5], [6], [7] és a [8] adatai alapján

3. ábra. Románia termelt és import mennyiségének arány változá-
sa  2002-2015 között

Forrás: Saját kalkuláció a [4], [5], [6], [7] és a [8] adatai alapján
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A vizsgál évek mindegyikében szinte a termelés azonos volt (27 
millió olajegyenérték), de ezzel párhuzamosan csökkent az import 
mennyisége 14-ről 11 millió tonna egyenértékre. 

Az alapanyagok esetében Romániában az energia előállításá-
hoz szenet, nyersolajat, földgázt és villamos energiát (atom-, szél-, 
vízerőművek által termelt energia + napból nyerhető energia) hasz-
náltak fel. Az elmúlt 15 évben a szén, a nyersolaj és a földgáz ará-
nya kismértékben csökkent a villamos energia nagyobb részaránya 
érdekében. A 2000. évi 10,3%-ról a villamos energia aránya 2015-ra 
22,6%-ra növekedett meg (4. ábra). 

Jelenleg Romániában az erőművekben állítják elő a villamos ener-
giát, melyeket primer energiahordozók átalakításával nyernek ki. Az 
erőművekben megtermelik a villamos energiát, melyet hálózaton 
keresztül juttatnak el a fogyasztóhoz fogyasztói berendezések se-
gítségével. 

A villamos energiát a primer energiahordozók fajtájától függően 
hő-, víz-, és atomerőművekben állítják elő. Romániában a legjelen-
tősebbek ezek közül az atomerőművek. Az atomerőművek olyan hő-
erőművek, amelyek kis mennyiségű hasadóanyag felhasználásával 
(biztonságosan, nagy rendelkezésre állással) képesek nagy meny-
nyiségű, olcsó villamos energia előállítására. Az előállítása során 
törekednek a klímakárosító anyagok kibocsátása nélküli előállításra. 
Előnyének tekinthető, hogy a hasadóanyag több évig is készletez-
hető, így a villamos energia egységköltsége hosszú távra előre ter-
vezhető nagyjából. 

Romániában (mint minden Európai Uniós országban) a követ-
kező évek legfontosabb feladata a meglévő blokkok üzemidejének 
meghosszabbítása úgy, hogy az biztonsági oldalról, műszakilag és 
gazdaságilag is lehetséges legyen. A villamos energia előállításánál 
a jövőben törekedni kell a megújuló energiahordozók (elsősorban 
a biomassza és a víz) minél nagyobb mértékű felhasználására, mi-
vel jó kiegészítője lehet a jelenleg is alkalmazott alapanyagoknak. 
A megújuló energiák nem lesznek soha versenytársai mennyiség 
szempontjából a hagyományos alapanyagoknak, de a megújulókkal 
a fosszilis energiahordozóktól való függését Romániának csökken-
teni lehet. 

Összehasonlítva Románia és a szomszédos Magyarország erő-
műveinek nettó beépített teljesítőképességét megállapítható, hogy 
mind Magyarországon (73,4%), mind a Romániában (42,6%) a hiva-
talos statisztikai adatok alapján a hőerőműveknek van a legnagyobb 
jelentősége (5. ábra). Romániában a hőerőműveket a vízi erőművek 
(31,6%), majd nagy lemaradással a szélerőművek követik. A többi 
erőmű jelentősége elhanyagolható. Ezzel szemben Magyarországon 
a hőerőműveket (legjelentősebb a Mátrai Erőmű és a százhalombat-

tai Dunamenti Hőerőmű) az atomerőmű (Paksi Atomerőmű) követi 
22%-os részaránnyal. A többi erőmű jelentősége itt is elenyésző. 

Románia energiafogyasztása
Az energiafogyasztáson belül megkülönböztetünk bruttó Romániai 
energiafogyasztást, a végső energiafogyasztást, illetve az egy la-
kosra jutó energiafogyasztást. 

A bruttó energiafogyasztás értéke a 2000. évi 32 millió tonna 
olajegyenértékről 2015. évre 25 millióra csökkent. A polinomiális 
trendfüggvény alapján megállapítottuk (80%-os megbízhatósággal), 
hogy a következő évre vonatozóan 851 ezer tonna olajegyenérték-
kel növekedhet a bruttó energiafogyasztás. 

A bruttó energiafogyasztáson belül legnagyobb részaránnyal a föld-
gáz rendelkezik a vizsgált évek mindegyikében, azon nagysága 
folyamatosan csökken (7. ábra). Előrejelzésünk alapján néhány év 
múlva a hivatalos statisztikai adatok alapján a nyersolaj és kőolajter-
mékek részaránya megelőzi a földgázt. 
 

4. ábra. Az energiatermelés alapanyagai Romániában 
2002-2015 között

Forrás: Saját kalkuláció a [4], [5], [6], [7] és a [8] adatai alapján

5. ábra. A romániai és a Magyarországi erőművek nettó beépített 
teljesítőképessége 2015. évben

Forrás: Saját kalkuláció a [4], [5], [6], [7] és a [8] adatai alapján

6. ábra. A romániai bruttó energiafogyasztás alakulása 
2000-2015 között

Forrás: Saját kalkuláció a NIS adatai alapján

7. ábra. A romániai bruttó energiafogyasztás részcsoportjainak 
az alakulása 2000-2015 között

Forrás: Saját kalkuláció a [4], [5], [6], [7] és a [8] adatai alapján
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Az energia két nagy felhasználója a népesség (háztartási fogyasz-
tó) és az ipari (egyetemes) fogyasztók. A jelentőségük az elmúlt 15 
évben csökkent (népességnél 5 százalékpont, míg az iparban 10 
százalékpont), szemben a közlekedés és a hírközléssel, melynek 
értéke 15 év alatt 10 százalékponttal nőtt. A mezőgazdaság és az 
egyéb tevékenységek jelentősége nem számottevő. 
 

Utoljára az egy lakosra jutó energiafogyasztás vizsgálatát kívánjuk 
bemutatni, ahol 90%-os megbízhatósággal megállapítottuk, hogy az 
elmúlt 15 év adatai alapján a 28,8 tonna olajegyenértékkel fog nö-
vekedni a mutató értéke egy főre vetítve. Ez pozitív javulást jelent 
Románia számára. 
 

Összefoglalás
Cikkünkben Románia energiagazdálkodását vizsgáltuk meg rend-
szerváltástól napjainkig. Véleményünk szerint a téma aktuálisnak 
tekinthető, mivel Románia Európai Unióhoz való csatlakozásával 
elvállalta azt, hogy folyamatosan szem előtt fogja az ország tarta-
ni, hogy a hagyományos energia előállítás mellett, kiegészítésként 
megújuló energiaforrásokat is be fog vonni a termelésbe. Természe-
tesen a megújuló források helyettesíteni nem, csak kiegészíteni tud-
ja a hagyományos forrásokat. 

Anyagunkban külön kitértünk az elmúlt 25 év energiatermelé-
sére és energiafogyasztására is, és rövidtávon előrejelzésekbe is 
bocsátkoztunk.
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8. ábra. A romániai végső energiafogyasztás részcsoportjainak 
az alakulása 2000-2015 között
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9. ábra. A romániai egy lakosra jutó energiafogyasztás alakulása 
2000-2015 között
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Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
Hőszolgáltatási Szakosztálya 

30. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS-ét 
2017. szeptember 19-20. között tartja

Balatonfüreden.

A „Korszerű és hatékony  TÁVHŐ” mottóval és az „A jövő 
távhőtermelési és szolgáltatási megoldásai” címmel szervezett 
Vándorgyűlés foglalkozik többek között a földgázpiaci válto-
zások hatásaival, a termelés-elosztás oldali technológiai fej-
lesztések legfontosabb irányaival, a termelt hőmix megújítási 
irányaival, a fejlesztések várható eredményeivel valamint ener-
giatudatos megoldásokkal, az energiafelhasználás optimalizá-
lásának időszerű kérdéseivel, az épületenergetikai rendelet 
módosításának tapasztalataival.

A programban szereplő főbb témakörök
•  a „negyedik generációs” távfűtés, 
• a hulladék-hő hasznosítás, az okos mérés, 
• a hatékonyság növelése, és 
• a hulladékhő hasznosítása.

A vándorgyűlésen résztvevők az első napon előadásokat hall-
hatnak a szakreferensi feladatokról a távhőszolgáltatónál, az 
európai gázellátás alakulásáról, a hazai távhőszektor aktuális 
kérdéseiről, az  e-közműnyilvántartással kapcsolatos elvárá-
sokról és feladatokról, a távhő jelenéről és jövőjéről, hulladékhő 
hasznosító távhőrendszerről, a negyedik generációs távfűtés-
ről,  majd a záró blokkban sor kerül a Hőszolgáltatási Szakosz-
tály által díjazott diplomaterv(ek) bemutatására is.

A második napon  előadóink bemutatják az okos méréssel 
történő fogyasztói szemléletformálást konkrét mintaprojekttel 
illusztrálva, a csővezetékek és tartályok gazdaságos hőszi-
getelését, a szennyvíztelepi hulladékhő hasznosítását, és szó 
lesz a HMV ellátás energiahatékonyságának egyes kérdései-
ről, a vízminőség-követelményekről, valamint az épületenerge-
tikai rendelet módosításának tapasztalatairól.

A Vándorgyűlésre minden érdeklődőt tisztelettel meghí-
vunk és várunk.
    GERDA ISTVÁN
             elnök
           Hőszolgáltatási Szakosztály
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E N E R G I A G A Z D Á L K O D Á S

Egy irodaépület hőterhelésének meghatározása 
az MSZ 04-140-4-78 és az MSZ EN ISO 13790 szerint

                                                 
                    L. Szabó Gábor          Kalmár Ferenc
                                  l.szabo.gabor@eng.unideb.hu                           fkalmar@eng.unideb.hu

Az épületek energiamérlegében egyre nagyobb arányban je-
lenik meg a hűtési energiafogyasztás. A cikkben egy minta 
irodaépületen keresztül bemutatjuk, hogy a visszavont (2012-
ben), de korábban évtizedekig használt MSZ 04-140-4-78-as és 
a jelenleg is érvényben lévő MSZ EN ISO 13790-es szabványok 
szerinti hőterhelés számítási módszerek között mekkora a kü-
lönbség.

*
This article presents the heat load analysis of an office building. 
Calculations were made according to standards MSZ 04-140-4-78 
(withdrawn) and MSZ EN ISO 13790. The differences between the 
previous and new standard are outlined. 

* * *

Az épületek energiamérlegében egyre nagyobb arányban jelenik 
meg a hűtési energiafogyasztás. A cikkben egy minta irodaépületen 
keresztül bemutatjuk, hogy a visszavont (2012-ben), de korábban 
évtizedekig használt MSZ 04-140-4-78-as és a jelenleg érvényben 
lévő MSZ EN ISO 13790-es szabványok szerinti hőterhelés számí-
tási módszerek között mekkora a különbség.

Hőterhelésnek nevezzük az épület rendeltetésszerű használa-
tával összefüggő tevékenységekből; a napsugárzásból származó, 
illetve a környezetből a helyiségbe jutó energiaáramok összegét.

Fontos, hogy ismerjük a hőterhelés és a hűtőterhelés közötti 
különbséget. A hűtőterhelés az az érezhető energiaáram, amelyet 
egy adott helyiség előírt hőmérsékletének tartásához el kell vonni. 
(Fekete et al., 1985)

A helyiségek hőterhelése időben változik. Az egyes helyiségek 
hőterhelésének maximális értéke nem feltétlenül egy időpontban 
jelentkezik. Viszont ez a helyiséghűtő berendezés kiválasztásának 
alapadata. Ha egy adott időpontban minden helyiség hőterhelés ér-
tékét összegezzük, megkapjuk az adott időpontban az épületet érő 
hőterhelés értékét. Ennek maximuma a „Qny”, a hozzátartozó időpont 
pedig a „Tmax”. Az összehasonlítás során ezt a két értéket vizsgáltunk. 
 
A mintaépület ismertetése
A számítások során vizsgált minta irodaépület: lapostetős, talajra 
fektetett padlóval, földszinttel és három emelettel rendelkező épü-
let. A három emelet kialakítása megegyezik. Az 1. és a 2. ábrán 
mutatjuk be az alaprajzokat, jelölve az épület hűtött és hűtetlen he-
lyiségeit. Az épületben összesen 55 darab hűtött helyiség található. 
A belmagasságuk 3,0 m, állmennyezettel 2,7 m.

Az épület szerkezeteinek hőtechnikai jellemzői megfelelnek az 
érvényben lévő szabályoknak (7/2006-os TNM rendelet, 2016.1.1-
ei állapot, költségoptimalizált szint). Az épület nehézszerkezetű.
 
Számítási eredmények az MSZ 04-140-4-78-as 
szabvány szerint
Az MSZ 04-140-4-78-as szabvánnyal történő méretezést egy, a 
gyakorlatban is használatos szoftver segítségével végeztük. A mé-
retezési belső léghőmérsékletet hűtött helyiségeknél 26 °C-ra vet-
tük fel. Az MSZ 04-140-4-78-as szabvány előírásai szerint, a huza-
mosabb emberi tartózkodásra nem szolgáló helyiségeknél (pl. WC, 
folyosó) pedig 30 °C-ra kellett felvennünk a léghőmérsékletet.

1. ábra. A mintaépület földszintje
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A számítások során a mintaépületet magas légtömörségűnek, 
és gépi szellőzéssel ellátottnak vettük. Az épület megfelel az MSZ 
CR 1752-es szabvány legalább „B” komfortkategóriás irodára előírt 
feltételeinek. A szellőzési hőterhelés értékének kiszámítására, az 
ott meghatározott, helyiség alapterületére vonatkoztatott szellőző 
levegő mennyiséget használtuk.

A benntartózkodók számának meghatározásához az MSZ CR 
1752-ben található helyiség alapterületére vonatkoztatott értéket 
használtuk fel. A tevékenységük ülő munka, így a benn tartózkodók 
hőleadása 116 W/fő. 

További hőterhelésként figyelembe vettük, hogy minden benn-
tartózkodó valamilyen számítógéppel, laptoppal dolgozik. Egy ké-
szülékre egységesen 50 W hőleadást számoltunk. A gépek és az 
emberek hőleadása a nap folyamán csak munkaidőben történik, 
melyet 7:00-17:00 között vettünk fel.

Az MSZ 04-140-4-es szabvány adott mintanappal számol (en-
nek részletes sugárzási és hőmérséklet adatait az MSZ 04-140-2-
es szabvány tartalmazza). A mintanap egy szimmetrikus, extrém 
hőségnap. 

Hőségnapról beszélünk, ha a napi maximum hőmérséklet leg-
alább 30 °C. Az extrém hőségnap abban különbözik az előbbitől, 
hogy nem a napi maximumnak, hanem legalább 1 órai átlag hőmér-
sékletnek kell elérnie a 30 °C-ot. Egy vizsgált napot akkor tekintünk 
szimmetrikusnak a sugárzás szempontjából, ha a délelőtti időszakban 
ugyanakkora napsugárzással számol, mint délután. (Csáky, 2015)

Az MSZ 04-140-4-78-as szabvány számítási módszeréhez elő-
írt mintanap adatait mutatja a 3. ábra.

Ezután megvizsgáltuk, hogy mekkora az épületek hőterhelése 
az emberek és a gépek hőleadásával, illetve azok figyelembevétele 
nélkül. 

2. ábra. A mintaépület emeletei

3. ábra. A vizsgált szimmetrikus extrém hőségnap sugárzási és külső léghőmérséklet adatai
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A kapott eredményeket az 1. táblázat tartalmazza.

A gépi és emberi hőleadások nélkül, a nyári hőterhelés értéke 
az épületre 23,43 kW, mely döntően az üvegezett szerkezeteken 
keresztül jut be (17,66 kW), kisebb részt pedig a szellőző levegővel 
(5,35 kW). A maradék hőterhelés a külső tömör határoló szerkeze-
teken keresztül éri az épületet. Az épület hőterhelés maximumának 
időpontja délután 16:00 órakor jelentkezik.

A gépi és az emberi hőleadásokat is figyelembe véve a 
hőterhelés maximuma 16:00 órakor jelentkezik, és értéke 42,53 
kW. Ennek összetevői a szellőzési hőterhelés (5,35 kW), a gépek-  

(5,70 kW), és az emberek hőleadása (13,22 kW), valamint az üve-
gezett felületeken keresztül bejutó hőnyereség (17,66 kW).

Az egyes helyiségekben a hőterhelés maximumok nem egy idő-
ben jelentkeztek. A mintaépületnél 10:00, 14:00, illetve 16:00 órakor.

Számítási eredmények az MSZ EN ISO 13790-es 
szabvány szerint
Az MSZ EN ISO 13790-es szabvány szerinti méretezés során az 
előírt (MSZ CR 1752) operatív hőmérséklet tartásához a felületek 
hőmérsékletét is meg kell adni. Ehhez szükséges felvenni egy ki-
induló felületi hőmérsékletet. Erre az értékre vonatkozóan, állandó-
sult állapotot feltételezve, 24,5 °C mellett döntöttünk.

A mintaépületet itt is magas légtömörségűnek és gépi szellőzés-
sel ellátottnak tekintettük. A szellőzési hőterhelés meghatározásá-
hoz, az MSZ CR 1752-es szabvány legalább „B” komfortkategóriás 
irodára előírt feltételeire meghatározott, helyiség alapterületére vo-
natkoztatott szellőző levegő mennyiséget használtuk. 

Az MSZ EN ISO 13790 irodákban a gépi és az emberi hőleadást 
egy egyszerűsítő táblázat adataival segít kiszámolni. (G.9.-es táblá-

4. ábra. A vizsgált aszimmetrikus extrém hőségnap sugárzási és külső léghőmérséklet adatai

5. ábra. A vizsgált aszimmetrikus extrém forrónap sugárzási és külső léghőmérséklet adatai

Összevetendő 
érték

Emberi és gépi 
hőleadás nélkül

Emberi és gépi 
hőleadással

Hőterhelés 
maximuma [kW] 23,43 42,53

Időpontja [h] 16:00 16:00

1. táblázat. A hőterhelés legnagyobb értéke, és időpontja  
az MSZ 04-140-4-78-as szabvány számítási elve szerint
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zat). A táblázat figyelembe veszi a helyiség funkcióját, (iroda, vagy 
egyéb), a hét adott napját (hétköznap vagy hétvége) illetve az idő-
szakot (7:00-17:00, 17:00-23:00 és 23:00-7:00). Ezen paraméterek 
mellett megadja a gépek és emberek együttes hőleadását helyiség 
alapterületére vonatkoztatva.

Az MSZ EN ISO 13790-es szabvány használatakor nekünk 
kell megadni a mintanap sugárzási és külső hőmérséklet adatait. 
Három mintanapot választottunk. Az első, az MSZ 04-140-4-78-as 
szabvány számítási eljárása során használt szimmetrikus extrém 
hőségnap (3. ábra). A második, 2012. június 30-ai aszimmetrikus 
extrém hőségnap (4. ábra). A harmadik mintanap a 2011. július 10-
ei aszimmetrikus extrém forrónap (5. ábra).

Forrónapról beszélünk, ha a napi maximum hőmérséklet leg-
alább 35 °C és extrém forrónapról, ha legalább 1 órai átlag hőmér-
séklet elérni a 35 °C-ot.

Az aszimmetrikus nap számol azzal a gyakorlati tapasztalattal, 
hogy a sugárzási energiahozam a nap folyamán nem szimmetrikus, 
vagyis a keleti és nyugati tájolású függőleges felületek teljes su-
gárzási hozama között szignifikáns eltérés van. Az aszimmetriát a 
felhőzet, a levegő nedvességtartalom illetve a légköri aeroszol kon-
centráció okozza, különösen városi környezetben. (Csáky, 2015)

Ezután ismét megvizsgáltuk, hogy mekkora az épületek 
hőterhelése mekkora az emberek és a gépek hőleadásával, illetve 
azok figyelembevétele nélkül. A számításokat elvégeztük a három 
mintanapra vonatkozóan.

Az eredményeket a 2. táblázat tartalmazza.

Az eredmények értékelése
Mivel jelenleg az MSZ EN ISO 13790-es szabvány hatályos, ezért 
ehhez viszonyítottunk az eltérések maghatározásakor. A pozitív ér-
ték megmutatja, hogy az adott peremfeltételeinknél mennyivel mé-
retezünk túl az MSZ EN ISO 13790-es szabvány eredményeihez 

képest, ha az MSZ 04-140-4-78-as szabvány számítási módszerét 
alkalmazzuk. A negatív érték azt jelenti, hogy az MSZ 04-140-4-78-
as szabvány számítási eljárásával alul méretezünk az MSZ EN ISO 
13790-es szabvány alapján meghatározott hőterheléshez képest.

A számolt értékeket tartalmazza a 3. táblázat.

A táblázatból látható, hogy azonos mintanap esetén is jelentős 
az eltérés a két szabvány számítási eljárásával meghatározott 
hőterhelés között. Az MSZ 04-140-4-78-as szabvány használatával, 
a gépi és az emberi hőleadást nem véve figyelembe 109,57%-kal 
méretezünk túl szimmetrikus extrém hőségnap esetén, és 101,64%-
kal aszimmetrikus extrém hőségnap esetén. Ha a vizsgált napunk 
egy extrém forrónap, 60,14%-kal alacsonyabb hőterhelés értéket 
kapunk, az MSZ 04-140-4-78-as szabvány szerint számolva. A 
hőterhelés legnagyobb értékének időpontja is eltérnek. Az MSZ EN 
ISO 13790-es szabvány számítási eljárása 1-3 órával későbbre te-
szi, mintanaptól függően.

Ha az emberi és a gépi hőleadásokat is figyelembe vesszük, 
az eltérések kisebbek, de még mindig jelentősek. Szimmetrikus hő-
ségnap esetén 24,9%, aszimmetrikus hőségnap esetén 46,45%-kal 
nagyobb hőterhelést számolunk az MSZ 04-140-4-78-as szabvány 
eljárását használva. Ha a vizsgált nap egy extrém forrónap, akkor 
47,82%-kal alacsonyabb hőterhelés értéket kapunk. 

Ha a hűtési rendszert az MSZ 04-140-4-78-as szabvány szerint 
meghatározott hőterhelésre tervezzük, szimmetrikus vagy aszim-
metrikus extrém hőségnap esetében ellátja a feladatát. Forrónapon 
viszont, a valós hőterhelés jelentősen nagyobb a számított érték-
nél, melyet a rendszer véleményünk szerint nem tud megfelelően 
kezelni.

Felmerül a kérdés, hogy a hűtési szezonban hány nap tekinthe-
tő forró és extrém forrónapnak? A 4. táblázat ad áttekintést. (Csáky, 
2015).

Hőterhelés 
maximum [kW]

Időpont
[hh:mm]

G
ép

i é
s 

em
be

ri 
hő

le
ad

ás
 n

él
kü

l szimmetrikus 
extrém 
hőségnap 11,18 18:00

aszimmetrikus 
extrém 
hőségnap 11,62 19:00

aszimmetrikus 
extrém 
forrónap 58,78 17:00

G
ép

i é
s 

em
be

ri 
hő

le
ad

ás
sa

l szimmetrikus 
extrém 
hőségnap 34,05 15:00

aszimmetrikus 
extrém 
hőségnap 29,04 18:00

aszimmetrikus 
extrém 
forrónap 81,51 16:00

Hőterhelés 
maximum [%]

Időpont
[h]

G
ép

i é
s 

em
be

ri 
hő

le
ad

ás
 n

él
kü

l szimmetrikus 
extrém 
hőségnap +109,57 +2

aszimmetrikus 
extrém 
hőségnap +101,64 +3

aszimmetrikus 
extrém 
forrónap -60,14 +1

G
ép

i é
s 

em
be

ri 
hő

le
ad

ás
sa

l szimmetrikus 
extrém 
hőségnap +24,9 -1

aszimmetrikus 
extrém 
hőségnap +46,45 +2

aszimmetrikus 
extrém 
forrónap -47,82 0

2. táblázat. A hőterhelés legnagyobb értéke, és időpontja  
az MSZ EN ISO 13790-es szabvány számítási elve szerint

3. táblázat. Az eltérések nagysága az MSZ EN ISO 13790-es  
szabvány számítási eljárásával meghatározottakhoz viszonyítva
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Ha a hűtési szezont 4 hónapnak, azaz 120 napnak tekintjük, akkor 
táblázat szerint a forrónapok száma elérheti a szezon 16%-át.

A különböző mintanapok sugárzási adatai a hőterhelésre gya-
korolt hatásával részletesen foglalkozik Csáky (2015).

Az MSZ 04-140-4-78-as szabvány szerint a gépek és az embe-
rek hőleadása 19,10 kW volt az épületben. Az MSZ EN ISO 13790-
es szabvány használata esetén 22,87 kW szimmetrikus extrém hő-
ségnap, 17,42 kW aszimmetrikus extrém hőségnap és 22,73 kW 
aszimmetrikus forrónap esetén.

Tehát a két számítási eljárás gépi és emberi hőleadása között 
legfeljebb 3,77 kW, különbség van a vizsgált esetekben. Ez helyisé-
gekre bontva 68 W melyet, egy asztali számítógép vagy egy máso-
dik laptop is képes előállítani. Ha ezt figyelembe vesszük, kijelent-
hető, hogy a két szabvány között az emberek és a gépek hőleadása 
szempontjából nincs számottevő különbség. Az eltérések a sugár-
zásos hőterhelésből adódnak. 

A hőterhelés kisebb értéke forrónap esetén abból is adód-
hat, hogy szemben az MSZ EN ISO 13790-el, az MSZ 04-140-
78 elnagyoltan veszi figyelembe a külső és belső szerkezetek 
hőtehetetlenségét. Holott ez nagyban befolyásolja a felületek 
hőmérsékletét, így a kialakuló sugárzási hőmérsékletet, illetve a 
ténylegesen kialakuló operatív hőmérsékletet is. Mivel az emberek 
komfort jellemzőit leíró PMV értékben mind a lég, mind a felületi 
hőmérséklet szerepel, ezért előfordulhat, hogy alacsonyabb léghő-
mérsékletet kell tartani, a megfelelő komfort biztosításához. Ennek 
a kérdésnek a vizsgálata viszont túlmutat jelen cikk keretein.

Összegzés
A cikkben bemutatásra került, egy mintaépületen keresztül, hogy 
az MSZ 04-140-4-78-as és az MSZ EN ISO 13790-es szabványban 
megadott számítási módszerrel meghatározott hőterhelés értékek 
jelentős mértékben eltérnek. Bár a gépek és emberek által oko-
zott belső hőterhelésekben nincs jelentős eltérés, de a sugárzásos 
hőterhelések esetében jelentős (akár 110%-os) túlméretezést okoz-
hat a visszavont MSZ 04-140-4-78-as szabvány alkalmazása.

A túlméretezés mértéke függ a mintanaptól. Az általunk vizsgált 
hőségnapoknál legalább 25-110%-os eltérést tapasztaltunk. Ha vi-
szont forrónap alakul ki, az MSZ 04-140-4-78-as szabvány szerint 
meghatározott hőterhelés értéke 45-65%-kal alacsonyabb a tényle-
gesen kialakulónál. 

Köszönetnyilvánítás
Köszönjük a Debreceni Agrometeorológiai Állomásnak (Kismacs), 
hogy a rendelkezésünkre bocsátották a számításokhoz szükséges 
hőmérséklet és globálsugárzás adatokat. 
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Év 2009 2010 2011 2012 2013
Hőség-
napok 34 34 35 48 44

Extrém 
hőség-
napok

22 18 17 37 22

Forró-
napok 0 1 2 16 8

Extrém 
forró-
napok

0 0 1 8 3

4. táblázat. Extrém hőség napok száma (Debrecen; 2009-2013; 
május-augusztus között)

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület 
64. Vándorgyűlése 

Bükfürdő,  2017. szeptember 13-15. 

A Vándorgyűlés mottója: Innovatív utakon 
Fő témája: Energia – fenntarthatóság 
A háromnapos konferencián idén is több mint 70 szakmai elő-
adás hangzik majd el a plenáris üléseken és a párhuzamos 
szekciókban. Az előadók között olyan neves szakemberekre 
számítunk, akik meghatározó szereplői az iparágnak. 

E rendezvény szakmai programok mellett lehetőséget ad a 
régi ismerősök, kollégák és barátok találkozására, akik ma az 
üzleti életben akár lehetnek versenytársak is, de itt kötetlenül 
beszélgethetnek a múlt és jelen dolgairól. 

A Bükfürdőn található Hotel Caramell Premium Resort a 
Nyugat-dunántúli régió legnagyobb és legkorszerűbb technoló-
giával felszerelt rendezvényközpontja ad otthont Vándorgyűlé-
sünknek, mely a villamos ipar legnagyobb éves seregszemléje, 
legjelentősebb hazai eseménye. 

Várjuk Önt is sok szeretettel a 64. Vándorgyűlésen!
Bővebb információ, jelentkezés: http://vandorgyules.mee.hu/
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E N E R G I A G A Z D Á L K O D Á S

A hőhasznosítás paramétereinek optimalizálási lehetőségei 
szuperkritikus hűtőkörfolyamatoknál

dr. Balikó Sándor
okl. gépészmérnök, sbaliko@t-online.hu     

A szuperkritikus hűtőkörfolyamatok előnye a hőhasznosításnál 
jelentkezik: a kondenzátor helyébe lépő gázhűtőben a hőelvonás 
hőmérséklete nem állandó, mint a hagyományos hűtőgépeknél, 
hanem a kompresszor véghőmérsékletétől kiindulva fokozato-
san csökken, lehetőséget adva ezzel arra, hogy a hőelvonó kö-
zeg ellenáramban olyan magas hőmérsékletre melegedjen fel, 
ami már a szokásos fűtési vagy technológiai melegítési folya-
matokban felhasználható. Az összekapcsolt rendszerrel primer 
energia takarítható meg és csökkenthető a CO2 kibocsátás is.

*
The benefit of supercritical cooling processes is the possibility 
of waste heat recovery. Since the heat rejection process occurs 
above the critical point, the temperature of heat rejection in 
the gas cooler, operated as condenser is not constant as in 
the case of traditional chillers. This allows the integration of 
cooling and heating processes on a higher level and achieves a 
higher temperature of heated medium. Through these integrated 
cooling and heating processes we can save primary energy and 
decrease CO2 emission.

* * *

A hagyományos hűtőkörfolyamatokban a komprimált gőz hűtése és 
kondenzációja nagyrészt állandó hőmérsékleten, a környezethez 
igazodva, általában 25-40 °C körüli szinten megy végbe. Ezért a 
környezettől alig eltérő hőmérsékletű hűtőlevegő vagy hűtővíz hő-
tartalma csak különleges esetekben, korlátozottan hasznosítható. 

A transzkritikus vagy szuperkritikus hűtőkörfolyamatok lényege, 
hogy a kompresszor után a gőz szuperkritikus állapotba kerül, a hű-
tés folyamán eltűnik az izoterm fázisváltozás, a gáz hőmérséklete 
egyenletesen csökken mindaddig, amíg el nem érjük az expanzió 
előtti hőmérsékletet (1. ábra). A magasabb hőmérsékletszint lehe-
tővé teszi, hogy a hőelvonást valamilyen hőhasznosító közeggel 
végezzük és ezzel más rendszer hőigényét részben vagy teljes 
egészében fedezzünk [1]. A hőhasznosítás feltétele a megfelelő hő-
mérsékletszintek mellett még a hő termelésének és a hőigénynek 
az (esetleg gazdaságos tárolással áthidalható) egyidejűsége. 

Az összekapcsolt rendszerrel elérhető megtakarítást csak úgy 
tudjuk vizsgálni, ha az összekapcsolás nélküli referencia vagy bá-
zis, és az összekapcsolt rendszerben is ugyanazokat a fogyasztó-
kat elégítjük ki. Ezért a referencia hűtőgép mellett figyelembe kell 
venni annak a technológiának a Qbe0 energiafogyasztását is, ame-
lyiknek hőigényét, vagy annak egy részét a másik változatban a 
hőhasznosító látja el (2. ábra). A felhasználói igénynek valósnak 
kell lennie, de az azt kiszolgáló hőforrás (kazán) az összehasonlí-
táshoz lehet fiktív, amit szintén referencia paraméterekkel veszünk 
figyelembe.

Mindezek figyelembe vételével a hőhasznosító nélküli rendszer 
primerenergia-fogyasztása:

Epr0 = evill (E0 + Event 0) + eta Qbe 0

ahol evill és eta a felhasznált villamos energia, illetve a tüzelőanyag 
fajlagos primerenergia-tartalma [2]. 

A hőhasznosítós technológiában ugyanezek az energiaáramok 
szerepelnek, csak megváltozott értékkel, ezért ott 0-index nélküli 
jelöléseket használtunk.

A hűtőgép E, illetve E0 energiaigénye a Q0 hűtőteljesítményből 
számítható az átlagos εh hűtési tényező1 ismeretében. A változás:

1   A nemzetközi irodalomban COP-vel hivatkozott érték

1. ábra. Hőmérsékletváltozás CO2 közegű körfolyamat gázhűtőjében 
szuperkritikus nyomáson (Forrás: [3]) 

2. ábra. Az összehasonlításhoz figyelembe vett energiaáramok 
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Ez az érték rendszerint pozitív, mivel a CO2-es körfolyamat hűtési 
tényezője általában kisebb, mint az azonos hűtési paraméterekkel 
üzemelő, a mai kereskedelmi hűtőgépeknél használt hűtőközegek-
kel elérhető érték.

A kondenzátor és a gázhűtő hűtőközegének mozgatásához 
szükséges villamos energia gépspecifikus érték, ezért elméleti 
szinten nem tudjuk a változást számolni. Az viszont belátható, ha 
a hőcserélőben kevesebb hőt kell elvonni, akkor az Event értéke is 
csökkenni fog. Kedvező esetben a gázhűtő el is maradhat, azaz 
Event = 0.  A változás tehát negatív, azaz megtakarítás jellegű.

A hőfogyasztó igényét kielégítő kazán Qbe hőforrása a 
hőhasznosítóból átvett hőmennyiséggel csökken, ami primer ener-
giában:

csökkenést jelent, ahol η0 és η a kazán átlagos hatásfoka a teljes 
terheléskor, illetve a csökkentett részterhelésen.

Az energetikai elemzéseken túl, meglévő hőszolgáltató kazán-
nál, figyelembe kell venni azt is, hogy az ténylegesen leszabályoz-
ható-e a megkívánt mértékig.

Ha a fenti három energiakülönbség algebrai összege negatív, 
akkor a hőhasznosítós rendszerrel primer energiát takaríthatunk 
meg. 

Az optimalizálás célfüggvényei
Mivel a hőhasznosítós rendszer paramétereinek változtatásával a 
referencia rendszer paraméterei nem változnak, az optimalizálás 
célfüggvényének elegendő a hőhasznosítós rendszer energiafo-
gyasztását minimalizálni:

C = evill (E + Event) + eta Qbe → min
 
A kereskedelmi hűtőgépek értékelésére a üvegház hatású gázok 
kibocsátását merő TEWI (Total Equivalent Warming Inpact) mutatót 
fogadták el a nemzetközi szabványok. Ennek számítása az alábbi 
képlettel történik [4]:

TEWI = (GWP ∙ m ∙ Lannual ∙ n) + GWP ∙ n ∙ (1−arecovery) + (Eannual ∙ β ∙ n)

ahol

GWP  – a hűtőközegnek a globális felmelegedést elősegítő hatása 
a CO2-hoz viszonyítva. (Értelemszerűen CO2-re GWP = 1.)

m  – a hűtőközeg mennyisége a hűtőgépben, kg
Lannua – éves szivárgás, kg
n – a rendszer működésének élettartama
arecovery  – visszanyerési faktor (0…1 közötti tényező, a hűtőközeg 

visszanyerésének arányát mutatja)
Eannual  – éves energiafogyasztás, kW
β – indirekt emissziós faktor, ami az egységnyi energiafo-

gyasztással járó kibocsátást mutatja CO2 egyenértékben.
Azzal, hogy  a szuperkritikus körfolyamat hűtőközegének a CO2-t 
választjuk, a TEWI mutató rendkívül kedvező értékét érhetjük el, 
hiszen az üvegház hatás relatív mutatója más hűtőközegeknél 2-3 
nagyságrenddel is nagyobb lehet (1. táblázat).

A TEWI tényező értelmezését kiterjeszthetjük az összekapcsolt 
rendszerre is. Esetünkben az energiafogyasztással foglalkozunk, 
ezért elegendő a TEWI tényező utolsó, (Eannual ∙ β ∙ n) tagját vizsgál-
ni, A tényező egy, az egész élettartamra vett átlagos éves energia-
fogyasztást vesz figyelembe, ezzel az n tényező is elhagyható és 
célfüggvénynek elegendő a

C = βvill (E + Event) + βta Qbe → min

függvényt választani, ahol βvill és βta a villamos energia, illetve a 
hőtermelés fajlagos kibocsátása CO2 egyenértékben. Magyaror-
szágon a villamos energia átlagos kibocsátását GÁCS szerint [5]  
βvill = 358,7 kg/MWh2, a hőtermelés kibocsátása pedig a kiváltott 
tüzelőanyagtól függően 55…100 g/MJ, azaz 198…360 kg/MWh [6] . 

Választhatjuk még célfüggvénynek az energiaköltségeket is, 
ekkor

C = avill (E + Event) + ata Qbe → min
 
ahol avill és ata a villamos energia és a tüzelőanyag egységköltsége.

A célfüggvénynek jelentős fizikai korlátai vannak, de – mint látni 
fogjuk – legfőbb korlátozó tényező a beruházási költség.

A kereskedelmi hűtőgépek paramétereit különböző előírások, 
szabványok és gyártóműi lehetőségek szabják meg. Mivel jelen 
fejlesztés elsősorban a hőhasznosítással elérhető primerenergia-
megtakarításra irányul, a hűtésoldali paramétereket adottnak te-
kintjük, és vizsgálatunk kizárólag a gázhűtőt részben vagy egészé-
ben helyettesítő hőhasznosító méreteire és üzemi paramétereire 
terjed ki.

Az optimalizálás feltétele és kiinduló pontja, hogy a 
hőhasznosítóban megtermelt hőre igény van, azt egy üzemelő 
hőtermelő rendszer tehermentesítésére, esetleg kiváltására hasz-

2 Jelenleg elfogadott statisztikai adat, ami a biomassza tüzelés kibocsátását 
zérusnak veszi.
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1. táblázat. Néhány hűtőközeg relatív üvegház hatása

Besorolás AR2 1996 AR4  2007
CO2 1 1

HFC-32 650 675

HFC-134a 1 300 1 430

HFC-407A 1 770 2 107

HFC-407C 1 526 1 774

HFC-404A 3 260 3 922

HFC-410A 1 725 2 088

HFC-507 3 330 3 985

HFC-422D 2 232 2 729

HFC-427A 1 828 2 138

HFC-134a 1 300 1 430

HFC-407A 1 770 2 107

HFC-407C 1 526 1 774

HFC-404A 3 260 3 922

HFC-410A 1 725 2 088

HFC-507 3 300 3 985

HFC-422D 2 232 2 729

HFC-427A 1 828 2 138
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nálhatjuk, vagy egy olyan fiktív rendszer kiváltására, amit akkor kel-
lene kiépíteni, ha nem lenne hőhasznosítás. 

Az optimalizálásnál a hűtőgépet adottnak tekintjük, ezzel a 
kompresszió végnyomásának és a gázhűtő kilépő hőmérsékleté-
nek a hatását a gép energiafogyasztására ismertnek és adottnak 
tekintjük.

Az optimalizálást tervezési állapotban és üzemeltetéskor külön-
böző algoritmussal kell elvégezni. Míg előbbi esetben éves átlagér-
tékekkel, ill. tervezési paraméterekkel számolunk és a hőhasznosító 
méretét kívánjuk meghatározni, addig utóbbi esetben egy-egy 
üzemállapothoz a legkedvezőbb beállításokat keressük.

Tervezés
A hűtőgép a tervezési állapotban üzemel, a kompresszor utá-
ni nyomás és hőmérséklet ismert, és ismert az expanziós szelep 
előtti megkívánt hőmérséklet is. Másik oldalról ismert a hőigény, 
a fogyasztókat kiszolgáló előremenő és visszatérő hőmérséklettel 
együtt.

Az optimalizálás itt a tervezett üzemállapotra, azaz a teljesítmé-
nyekre vonatkozik:

C = Cvill (P + Pvent) + Cta Qbe → min
 
ahol P és Pvent a hűtőgép és a gázhűtő villamos teljesítményfelvé-
tele, Q a hőteljesítmény-igény, továbbá Cvill és Cta egyszerű súly-
tényezők, amelyek lehetnek a fajlagos primerenergia-tartalom, az 
egyenértékű relatív CO2 kibocsátás vagy az energiaköltségek ér-
tékei is.

A hőcserélővel hasznosítható hőmennyiséget a hőcserélőben 
kialakuló hőmérsékletváltozások korlátozzák: a fűtőközegnek (ese-
tünkben s lehűtendő gáznak) a hőmérséklete a hőátadó felület min-
den pontjában magasabb a fűtendő közeg hőmérsékleténél.  Ennek 
grafikus vizsgálatát a pinch-point módszer [7]  alkalmazásával a 
t-Q diagramban végezhetjük el A 3. ábra a lehűtendő gáz és né-
hány tipikus hőhasznosító áram hőmérséklet görbéjét mutatjuk be.  
A hőhasznosító az összes elvonandó hőáramból Qhh hőáramot visz 
el, a többit a gázhűtőnek kell elvonni. Az áttekinthetőség érdekében 
a gázhűtő hűtőközegének a hőmérséklet görbéjét nem tüntettük fel.
 

Ha a hőigények kisebbek mint az elvonandó hő és nem ütközünk hő-
mérséklet korlátba (az ábrán a és c görbék), akkor csak két változat 
között választhatunk: külön kazánt építsünk be a hőigények kielé-

gítésére független szabályozással, vagy telepítsünk hőhasznosítót. 
Energetikailag mindhárom célfüggvény szerint is a hőhasznosító 
adja az optimumot, mégis lehet, hogy gazdasági korlátba ütközünk, 
hiszen egy 120-140 bar túlnyomásra méretezett, rendszerint rozs-
damentes acélból készült hőhasznosító többletköltségét nem biz-
tos, hogy fedezi a belátható időszak energiaköltség-megtakarítás.

A hőmérsékletkülönbségek előnyét akkor tudjuk kihasználni. ha 
a hűtő és hűtött közeget lehetőleg ellenáramban vezetjük. Mivel a 
szokásos léghűtéses gázhűtők viszonylag alacsony hőmérséklet-
szinten üzemelnek, ezért a magasabb hőmérsékletszintű hőigé-
nyeket (a görbe) a gázhűtő elé, a magas hőmérsékletű oldalon kell 
sorba kötni.

Ha a hőigény hőmérsékletszintje alacsonyabb, mint a hűtőle-
vegőé, akkor fordítva, a hideg oldalon célszerű a hőhasznosítót a 
gázhűtó után kötni.

Ha a hőhasznosító hidegáramának görbéje a melegáram fölé 
kerülne (c görbe), azt vízszintesen el kell tolni úgy, hogy a hőcsere 
megvalósítható legyen. Ilyenkor – hiába kisebb a hőigény, mint a 
termelt hő – kiegészítő fűtésre van szükség. Ebben az esetben sza-
badon felvehető változóként jelentkezik az eltolás mértéke, amire 
optimalizálhatunk.

Az eltolás mértékét a meleg- és hidegáram hőmérséklete közötti 
minimális ∆tmin hőmérsékletkülönbséggel jellemezhetjük. Mivel ∆tmin 
csökkentésével csökken a kiegészítő fűtés mértéke és a gázhűtő vil-
lamos teljesítményfelvétele, könnyen beláthatjuk, hogy – korlátozás 
nélkül – mindhárom célfüggvény minimuma a ∆tmin → min értékre 
adódik. Ugyanakkor a zérus hőmérsékletkülönbség csak végtelen 
hőcserélő felülettel érhető el (4. ábra), ezért korlátozó feltételnek fel 
kell venni a még gazdaságilag megengedhető hőcserélő méretét is.
 

Ha a hőigény nagyobb, mint amit a hőhasznosítóval meg tudunk 
termelni, kiegészítő fűtést kell alkalmazni. A külső hőforrást a 
hőhasznosítót sorba vagy párhuzamosan kapcsolhatjuk. Sorba 
kapcsolás (3. ábra c’ görbe) akkor javasolható, ha a kiegészítő 
hőforrás nem érzékeny a hőmérsékletszintre (gőzbojler, hagyomá-
nyos kazán). Ekkor az alacsonyabb hőfokszint nagyobb mértékű 
hőhasznosítást tesz lehetővé-

Ha a kiegészítő fűtés hatásfoka érzékeny a hőmérsékletszin-
tekre (mint pl. a kondenzációs kazán), az optimalizáláshoz mindkét 
kapcsolási módot figyelembe kell venni. Az optimumot itt is a mini-

4. ábra. A választott minimális hőfokkülönbség hatása 
a hőátadó felületre

3. ábra. A hőhasznosítás korlátai 
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mális hőmérsékletkülönbség által meghatározott gazdasági korlát 
fogja kijelölni.

Üzemeltetés
Üzemeltetés közben, a hűtési és/vagy a hőigények változását rend-
szerint a kompresszor utáni gáznyomással és a gáz lehűtésének 
véghőmérsékletével tudjuk követni.

A gáznyomás csökkentésével csökken a hűtőgép P teljesít-
ményfelvétele és csökken a gázból elvonandó hőáram, azaz a gáz-
hűtő és a hőhasznosító hőteljesítményének összege is. A nyomás 
csökkentését korlátozza a két hőcserélő kapacitása, illetve ha na-
gyok a hőigények, a hőhasznosító teljesítménye.

Csökken a hűtőgép teljesítményfelvétele akkor is, ha a gázt job-
ban le tudjuk hűteni (pl. a hőhasznosító mellett is teljes kapacitással 
járatjuk a gázhűtőt). Ezzel azonban a Pvent teljesítményfelvétel nő. 
Ennek is korlátja van, hiszen a gázhűtő vagy a hőhasznosító hűtő-
közegének hőmérséklete alá nem tudunk hűteni.

A nyomás növelésével nő a hasznosítható hő mennyisége, ami 
csökkentheti a Qbe tüzelőanyaggal beviendő hőmennyiséget, de nö-
veli a hűtőgép P teljesítményfelvételét.  

Az 5. ábra egy példán keresztül mutatja be a primerenergia-
fogyasztás változásának jellegét a kompresszor végnyomásának 
függvényében. Látható, hogy a villamos energia célfüggvénybeli 
nagy súlya miatt mindenképpen a kompresszor végnyomásának 
csökkentésére kell törekedni.

Hasonló eredményt kapunk akkor is, ha a kibocsátások csök-
kentését vesszük célfüggvénynek.

Összességében megállapíthatjuk, hogy a biztonságos üzem 
fenntartása mellett a lehető legalacsonyabb nyomáson a kompri-
mált gáz lehető legnagyobb lehűtésére törekedve kell üzemeltetni 
az összekapcsolt rendszert. Az optimalizálás algoritmusa a hűtő-
gép szabályozásától függ, ezért azt a konkrét berendezések és a 
hőhasznosítás megvalósított sémájának ismeretében kell megha-
tározni
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KÖZLEMÉNY

Az európai energiahatékonysági célról tanácskoztak az uniós energiaügyi miniszterek
Jelentős terhet róna a tagállamokra a 2030-as európai energia-
hatékonysági cél 3 százalékos emelése, ezért Magyarország 
azt nem támogatja – mondta Aradszki András energiaügyért 
felelős államtitkár az Energia Tanács informális találkozóján 
a máltai Vallettában, 2017. május 18-án.

Aradszki András hangsúlyozta, Magyarország nem ért egyet az 
irányelv tervezett módosításával, amely – az Európai Tanács 2014. 
októberi következtetéseire alapozva – 27-ről 30 százalékra emelné 
a 2030-as európai energiahatékonysági célértéket.  Az államtitkár a 
jelenlegi célérték későbbi felülvizsgálatát javasolta, tekintettel arra, 
hogy a korai módosítás jelentős, be nem tervezett többletköltséget 
róna a tagállamokra. Lényeges szempontnak nevezte, hogy hiány-
zik az új energiahatékonysági szakpolitikák eredményességének 
elemzése is. Csak a jó gyakorlatok összegzésével és a tudásmeg-
osztással lehet és indokolt továbblépni – fejtette ki. Emlékeztetett, 
hogy az üvegházhatású-gázok 2030-ig elérendő 40 százalékos ki-
bocsátás-csökkentési céljának teljesülése önmagában számottevő 
energiahatékonyság-javulást von maga után, és ezzel együtt előre-
haladást igényel a megújuló energiák alkalmazásában is.

Nagy kihívást jelent a tagállamoknak az irányelv-tervezet másik 
rendelkezése is, ami legalább évi 1,5 százalékos energiahatékony-
ság-növelést írna elő a végső felhasználóknál – hívta fel a figyelmet 
Aradszki András. A közösségi célok eléréséhez a tagállamok szá-
mára nélkülözhetetlen a további pénzügyi támogatások megléte. 

Magyarország ugyanakkor támogatja az elnökség 1,4 száza-
lékos energiamegtakarítási kötelezettségre irányuló kompromisz-
szumos javaslatát, amely megfelelő rugalmasságot biztosítana a 
tagállamoknak az energiahatékonysági céljaik meghatározásához.

A találkozón a tagállamok az energiahatékonyságról szóló 
irányelv módosítását célzó európai bizottsági javaslatot vitatták 
meg, amely a tavaly novemberben közzétett, „Tiszta energiát 
minden európainak” jogszabálycsomag részét képezi. A V4 tag-
államok a tanácskozáson egyetértettek abban, hogy az energia-
hatékonyság fokozásában továbbra is csak nem kötelező uniós 
célérték lehet támogatható, emellett megfelelő kereteket és lehe-
tőséget kell biztosítani a kapcsolódó nemzeti programok eredmé-
nyes megvalósításához.

Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Kommunikációs Főosztály
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H O Z Z Á S Z Ó L Á S

Csak egyet lehet érteni a szerzővel abban, hogy a kötelezően előírt 
jogszabályok és az általuk hivatkozott magyar szabványok köve-
telményeinek tartalmi előírásai olyan mértékben nagyvonalúak (pl. 
a megrendelővel szabadon lehet megegyezni az audit tartalmáról, 
vagy teljesen szabad kezet ad a kötelező bejárás tartalmának meg-
határozására stb.), hogy csak az auditor szakmai felkészültségé-
től és lelkiismeretességétől függ az auditok tartalma. Emiatt olyan 
egyedi tanulmányokat kapunk eredményül, amelyek egymással sem 
összehasonlíthatók, de a vizsgált rendszerekről sem kapunk össze-
hasonlítható, rendszerspecifikus adatokat.

Ezért javasolható, hogy az auditok központi adatszolgáltatásaira 
vonatkozó tartalmi és (a feldolgozhatóság miatt) formai követelmé-
nyeit pontosítsuk és egységesítsük.

Nyilvánvaló, hogy a nagyon sokféle létesítmény, intézmény vagy 
objektum auditjára nem lehet közös sémát húzni. De ezek mindegyi-
kének van mérhető energiafogyasztása, amit a különböző energia-
hordozók átvételi mérőin mérünk. Még a saját termelésű megújuló 
energiák felhasználását is mérni illik, és a gyakorlatban ez szokás 
is. Az összes energiafogyasztás azonban – a fenntarthatóság köve-
telményeinek szellemében – csak úgy összegezhető, ha az egyes 
energiahordozók mennyiségét primer energiára számítjuk át, hiszen 
az energiagazdálkodás lényege (és a fenntarthatóság követelmé-
nye) a primerenergia-megtakarítás. Ehhez azonban az egyes műhe-
lyekben megkezdett munka folytatásaként energiastatisztikai mód-
szerekkel ki kell dolgozni az országos vagy regionális hálózatokban 
szolgáltatott energiahordozók (villamos energia, földgáz, távhő), és 
a kereskedelmi forgalomba kerülő energiahordozók (gázolaj, ben-
zin, tűzifa, pellet stb.) fajlagos primerenergia-tartalom mutatóit. (Az 
épületenergetikai rendeletekben már bevezették ezt a mutatót, de 
hibásan értelmezik, és energiapolitikai célokra használják fel). 

Mint a szerző rámutat, nem értelmezhető egyértelműen a szak-
referensi jelentés tartalma sem. A cikkben bemutatásra kerül egy 
2002-ben kidolgozott formanyomtatvány, ami akár kiindulópont is 
lehet, bár én mindenképpen fontosnak tartom a primerenergia-fo-
gyasztás megjelenítését is legalább azokban a rendszerekben, 
amelyekben többféle energiahordozó is szerepel. 

Szeretném kihangsúlyozni, hogy a megújuló energia is primer 
energia. Ezért lenne fontos az auditokban az összes energiafo-
gyasztáson belül a fosszilis- és a megújuló energia-felhasználások 
arányának a feltűntetése. A jogszabályok erre egyáltalán nem utal-
nak.

Mindenképpen kellene a szakreferensi jelentésben egy olyan – 
mindenkire kötelezően előírt – táblázatos résznek lennie, amit sta-
tisztikailag, a nemzeti trendek vizsgálatára fel lehet dolgozni. 

Végül teljes a zavar az energiahatékonysági mutatók területén. 
Jelenleg az auditor és a megrendelő közös megegyezésére van bíz-
va az, hogy az energiafogyasztásokat milyen termelési vagy gazda-
sági paraméterre vonatkoztatják. Ha viszont az egyik cipőgyárban 
a termelt cipők számára, a másikban az árbevételre, míg a harma-
dikban a beépített területre vonatkoztatnak, akkor teljesen felesle-
ges a jelentés beküldése a felügyeleti hatóságnak – ott nem tudnak 
vele mit kezdeni. Ezért lenne nagyon fontos, hogy iparági szinteken 

határozzák meg a fajlagosok (indikátorok) tartalmát, amit aztán sta-
tisztikailag lehetne feldolgozni a nemzetgazdasági vezetés részére.

Az elmúlt év végén kötelezően bevezetett auditálás széles kör-
ben kiterjesztette az eddig csak néhány szakember által (nagyrészt 
saját elgondolásuk és szakmai lelkiismeretük szerint) végzett tevé-
kenységet. Szakembereink igyekeztek megosztani tapasztalataikat 
a szakmával. Erre hivatkozik a szerző is, amikor összefoglalóan az 
Energiagazdálkodás c. folyóirat évtizedekre visszanyúló számaira 
utal, de jelentek meg más hazai folyóiratokban is a témával foglal-
kozó tanulmányok. Szeretnénk kérni a döntéshozókat, hogy vegyék 
figyelembe a gyakorlatban dolgozó energetikai szakemberek véle-
ményén túl, ezeket a tapasztalatokat is.

Egy gondolat még a KLENEN konferenciával kapcsolat-
ban: A konferencián is, mint a szakmai médiák zömében, szinte szi-
nonimaként használják az energiatakarékosság, a fenntarthatóság 
és az energiahatékonyság fogalmakat. Pedig – ha a szavak tartal-
mát nézzük – az első kettő lehet az energiagazdálkodás célfüggvé-
nye, a harmadik azonban eszköz lehet ugyan az első kettő céljainak 
a megvalósításához, de célként csak akkor használható, ha az az 
energiatakarékosságot és/vagy a természeti erőforrások fenntartha-
tóságát szolgálja. De sajnos energiahatékony megoldásokkal lehet 
energiát pocsékolni is …

dr. Balikó Sándor
energiagazdálkodási szakértő

Hozzászólás
dr. Zsebik Albin: Az energiagazdálkodás tervezése és értékelése, 

szakreferensi jelentések c. cikkéhez 

(Energiagazdálkodás, 2017/1-2. sz.)

Elindult a MEKH fogyasztóvédelmi kampánya
Kecskeméten és Szegeden, majd Békéscsabán mutatta be 
sajtótájékoztató keretében két új kiadványát a Magyar Ener-
getikai és Közmű-szabályozási Hivatal. A Hivatal a „Panasza 
van? Segítünk” sorozat harmadik és negyedik tájékoztató füze-
tét országos kampánykörút során juttatja el a megyei kormány-
hivatalokhoz, és így a fogyasztókhoz.

A MEKH két új kiadványa egyrészt a felhasználóváltozás 
bejelentésével kapcsolatban, másrészt a különleges bánás-
módban részesülő fogyasztóknak nyújt információkat.

A villamos energiát, földgázt, távhőt vagy vezetékes vi-
zet fogyasztó személyében bekövetkezett változás bejelen-
tése jogszabályi kötelezettség. A vitás ügyek sokszor abból 
adódnak, hogy a fogyasztók megfeledkeznek a változások 
bejelentéséről a szolgáltató felé. A „Jelentse be időben!” című 
kiadvány célja, hogy felhívja a figyelmet ennek fontosságára, 
módjára és elmaradásának következményeire.

A „Különleges bánásmódban részesülő fogyasztók – Tájé-
koztató fizetési nehézségek esetére, illetve védendő fogyasz-
tóknak” című füzet kifejezetten a lakossági fogyasztókhoz 
szól. Adódhat olyan élethelyzet, amikor nehézséget okozhat a 
rezsiszámlák kifizetése, vagy olyan szociális helyzetbe kerül-
nek, amikor szükség lehet a védendő fogyasztókat megillető 
kedvezményekre. A kiadvány azok számára kíván segítséget 
nyújtani, akik ilyen helyzetbe kerülnek.
Forrás: http://www.mekh.hu/elindult-a-mekh-fogyasztovedel-
mi-kampanya 
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A biomassza tüzelésű kazán rendszerében mérhető tüzelés-
technikai paraméterek és kazán tűzterében érzékelhető láng-
kép információk változását követve – mesterséges neurális 
hálózat felhasználásával – a tüzelési folyamat viselkedése 
előrebecsülhető. Az elkészített mesterséges neurális hálózat 
betanítása után a statisztikai értékelés eredményeit összefog-
lalva olyan lényegi megállapítások tehetők, mint például az 
előrebecslés átlagos hibája a vizsgált 27 perces időtartamban 
legfeljebb 1 °C. A tüzelőberendezés üzemi hatásfoka és a tü-
zelés stabilitása növelhető, ezzel együtt a kazán teljesítmény 
ingadozása, a karbantartást igénylő problémák fellépésének 
gyakorisága és a káros anyagkibocsátás csökkenthető.

*
This work investigates the usage of deep neural networks for pre-
dicting the thermal output of a 3 MW, grate-fired biomass boiler 
without on-line fuel analysis systems, based on routinely meas-
ured operating parameters and real-time flame imaging. It is hy-
pothesized that flame imaging can provide information regarding 
the quality of the fuel being combusted at a given time, therefore 
supplementing routine measurements that generally do not con-
tain this information. The results indicate that the proposed learn-
ing scheme can reliably predict output water temperatures with er-
rors up to ±1 °C, up to roughly 27 minutes ahead of the current time.

* * *

Bevezetés és célkitűzés 
Az energiatermelésben a megújuló energia potenciál növelése el-
sődleges feladat [1]. Ha csak az erdészeti területeket vesszük figye-
lembe, akkor éves szinten megközelítőleg 530 milliárd m3 biomasz-
sza áll rendelkezésre, ami fedezi a világ energia szükségletének 
10%-át [2]. A magyarországi megújuló energia-felhasználás meg-
oszlását tekintve 77,6%-át erdészeti termékek és biomasszák teszik 
ki, valamint éves szinten megközelítőleg 13 millió tonna energetikai 
célra felhasználható biomassza áll rendelkezésre [3]. Másrészről, 
a fosszilis energiahordozók kiváltása megújuló energiahordozókkal 
kulcsfontosságú a környezet védelme és a globális klímaváltozás 
káros hatásainak elkerülése érdekében. A növekvő biomassza fel-
használással párhuzamosan, a tüzelési technológiák fejlesztése el-
engedhetetlen ahhoz, hogy a lehető legjobb energetikai hatásfokot 
legyen képes elérni a hasznosítás. A biomassza kazánok működé-
sének optimalizálása e feladatok között is kiemelkedik [2].

Mivel a biomasszák energetikai hasznosításának gyakori eszkö-
ze a rostélytüzelésű kazán, így ez az eszköz is fejlesztésre szorul, 
mert jelen technológia felhasználása mellett még számos nehézség-
gel küzd [2]. Olyan módszer kidolgozása előnyös, amely gyorsan 
reagál a különböző típusú biomasszák égetésekor jellemző tüzelés-
technikai paraméterekre. A kívánt optimalizálásnak és finomításnak 
megannyi lehetősége van, de a jelenlegi technológiai tudásnak meg-

felelően a legkorszerűbb megközelítés a láng vizsgálata. A biomasz-
sza tüzelések során a tüzelés lényegi pontját kell megfogni, éppen 
ezért a láng vizsgálatok a legkézenfekvőbb alkalmazhatósági és fej-
lesztendő terület. A fejlesztéshez a legelőremutatóbb kutatási irányt, 
azaz az optikai elven működő rendszereket, a gépi látás alapú sza-
bályozási rendszer módszerét érdemes megismerni és alkalmazni 
[4]. A korszerű képelőállító technológiák ipari alkalmazása egyre 
elterjedtebbek, segítségükkel a lángok pontosabban jellemezhetők, 
mint más tüzeléstechnológiai paraméter felhasználásával. Esetünk-
ben, az optikai módszer a láng látható fénytartományban történő 
rögzítéséről van szó [5], amelyet a szintén korszerű és széles kör-
ben használt CCD kamerák technológiájával dolgozunk fel [6] [7] [8] 
[9]. Az olyan módszereket, amelyeknél a kamera által figyelt lángok 
vizsgálata társított a mesterséges neurális hálózattal, felhasznál-
hatóak különböző előrejelzésekre is [10]. A teljesség igénye nélkül 
említve a tüzelés során keletkező károsanyag-kibocsátásnak, kazán 
tűzterében a reakciózóna nyomon követésének vagy felmelegítendő 
kazán víz hőmérsékletének előrebecslését [11][12].

A tanulmány egy Miskolc városi telephelyen üzembe helyezett 
faapríték tüzelésű rostély szerkezetű kazánhoz illesztett gépi látás 
alapú szabályozási rendszert mutat be, amely a mérhető és érzé-
kelhető tüzelési paraméterek változásához gyorsan igazodó mes-
tersége neurális hálózatot használja fel. 
 
Adatgyűjtés és eszközök
A bekezdés a neurális hálózat működési elvét, a tesztkazán fonto-
sabb jellemzőit és a mesterséges neurális hálózat elkészítéséhez 
felhasznált kiindulási paramétereket mutatja be. A célunk az, hogy 
a kazánhoz tartozó kimenő víz hőmérséklet értékét a mesterséges 
neurális hálózat segítségével a lehető legpontosabban megbecsül-
jük. Ez a paraméter azért kap központi szerepet, mert a kimenő 
víz hőmérséklet értékéhez igazodik a kazánrendszer szabályozási 
rendszere. Első lépésként üzemi mérések során gyűjtött adatokra 
alapozva megterveztük és elkészítettük az elemzéshez szükséges 
mesterséges neurális hálózatot. Az üzemi mérési adathalmaz két 
adatsorra épül: egyik a kazánrendszer mérési adatait tartalmazza, 
a másik a képalkotási rendszer mérési adatait. Következő lépésként 
a hálózatot betanítottuk egy általunk kért adat megbecsülésére.  
A cikkben bemutatott mesterséges neurális hálózat megközelítőleg 
27 perccel tudja – megfelelő pontossággal – előre jelezni a várható 
kimenő víz hőmérséklet értéket.

A neurális hálózat elve
A tanulmány szempontjából, a mesterséges neurális hálózat el-
méletéről néhány bekezdést szükséges említeni. Definíció szerint 
a mesterséges neurális hálók a biológiai neurális hálók modelle-
zésével létrehozott, erőteljesen elosztott párhuzamos feldolgozást, 
kollektív számítást megvalósító rendszerek. Jellemzőjük, hogy pár-
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huzamos feldolgozásra alkalmasak, zajos és hibás input kezelésére 
képesek, nemlineáris számítási elemeket alkalmaznak, és műkö-
désük elméleti megértésének hiányosságai ellenére sikeresen al-
kalmazzák őket a gyakorlatban [13] [14]. A mesterséges neurális 
hálók működési jellemzője között szerepel a tanuló és általánosító 
képesség, zajos és hiányos adatok fogadása, gyors működés, szö-
vevényes viszonylatok kezelése, önszervezés, és rugalmasság. 

A mesterséges neurális hálózatok készítésének kulcsfontossá-
gú lépése a pontos cél megfogalmazása. Minden lángképből kapott 
többletinformációt fel lehet használni arra, hogy a mesterséges ne-
urális hálózat segítségével a tüzelés minőségét megbecsüljük [15]. 
A tanulmányban bemutatott mesterséges neurális háló szerkezeti 
elkészítése után a háló betanítása is megtörtént, így a tanított háló-
zat előrebecslés adatainak felhasználásával a statisztikai eredmé-
nyeket is ismertetni fogjuk. Kitérünk az előrebecslésre, a becslés 
hibájára, az adatok fontosságára és az érzékenységre is. 

A tesztkazán és képalkotás
A tesztkazán 3 MW névleges teljesítményű, lépcsős leejtésű boly-
gatott rostély típusú tüzelőberendezés. A felhasznált tüzelőanyag 
a fűrészüzem területén keletkező fa alapú vágási melléktermékek, 
faforgács, fűrészpor és faapríték. A mesterséges neurális hálózat 
szempontjából is kiemelendő paraméter a kimenő vízhőmérséklet, 
amely átlagosan 115 °C. A kazán üzemi mérése egy online mérési 
rendszeren keresztül történt meg. A mérés során az érzékelt láng-
kép adatok és a kazán rendszere által mért adatok rögzítésének 
ideje azonos. A kazán (gyárilag konfigurált) rendszere 10 másod-
percenként menti az adatokat. A lángkép adatok ettől eltérően 
gyakrabban készültek, másodpercenként 12 kép. Az eltérés miatt 
az adatok közös időpontokra történő interpolációja szükséges volt. 
Az üzemi mérés 10-12 órát vett igénybe. 

A korszerű képalkotó technológiák ipari alkalmazása egyre gya-
koribb, segítségükkel a lángok pontosabban jellemezhetők, mint 
más tüzeléstechnológiai paraméter felhasználásával [5]. A kísérlet 
során egy digitális kamerát helyeztünk a kazán kémlelő nyílásában, 
így folyamatosan, adott időközönként rögzíthettük a tűztér láng-
képét. Minden egyes digitális lángkép nagymennyiségű informá-
ciót tartalmaz, ezért, hogy valósidejű működést tegyünk lehetővé, 
egy algoritmus használatával redukáltuk a nyers adathalmazt [16].  
A méréshez elengedhetetlen hőálló lencse használata és a kamera 
hűtése. A lencse Marshall Electronics V-ZPL-HITEMP-B-323 típu-
sú, 1000 °C hőmérsékletig hőálló, 323 mm hosszú lencsetesttel, 
3,6 mm fókusztávolsággal és 80° látómezővel rendelkező lencse.  
A lángképek rögzítéséhez BaslerAce acA1300-22gc típusú kamerát 
használtunk. A kamera CCD szenzorral ellátott [6] [7]. A képkészí-
tési sebesség 12 Hz, míg az expozíciós idő 0,75 ms volt. A kamera 
és lencse által készített képek halszem-torzítását kalibráló módszer 
segítségével távolítottuk el [17]. A tárolt képek felbontása 488×582 
pixel, így elmondható, hogy a valós méreteket tekintve a képek át-
lagos felbontása 3 mm/pixel volt. A digitális képfeldolgozás Matlab 
szoftver segítségével történt.

A paraméter halmaz
A mesterséges neurális hálózat a bemenő adatok segítségével 
megtanulja a kimenő adatokat megbecsülni, majd a tanulás után 
a kimenő kért adatot tanulás nélkül is becsülni. Ehhez szükséges 
előállítani a bemenő adathalmazt, amit ebben az esetben paramé-
ter halmaznak nevezünk. Az előállítás elvét az 1. ábra szemlélteti. 
A paraméter halmazt két mérési oldalról kapott információkból nyer-
jük. Összesen 27 paraméter alkotja a bemenő adatokat. A kamera 
által rögzített képi paraméterek száma 20 és emellett a kazán mé-
rőrendszere is naplózta 7 különböző paraméter értékét.

1. ábra. A paraméter halmaz elkészítésnek lépései
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A felsorolásban a paraméter halmaz 7 adatát látjuk, amelyek a ka-
zán tüzeléstechnikai paraméterei alkotnak:

• a kazán kapacitása [%]
• a kimenő víz hőmérséklete [°C]
• a visszatérő víz hőmérséklete [°C]
• a füstgáz oxigén tartalma [v/v %]
• az 1. és 2. primer levegő ventilátor kapacitása [%]
• a szekunder levegő ventilátor kapacitása [%]

A kamera által rögzített képek információtartalmát mesterséges 
neurális hálózat működéséhez redukált adatsorrá kellett alakítani. 
Erre azért volt szükség, mert a nagy sebességgel keletkező hatal-
mas adatmennyiség csak rendkívül nagy költségű berendezéssel 
lenne kezelhető. Az adatredukálás a nyers lángképek további fel-
dolgozását jelenti olyan formában, hogy a lángkép által hordozott, 
lényeges információ nem vész el és nem torzul. A tanulmány ter-
jedelmi korlátai miatt csak felsorolás szintjén mutatjuk be ezeket a 
redukált paramétereket [16] [18] [19] [20] [21] [22].

Az RGB színcsatornákból kapott paraméter halmaz eddig definiált 
elemei tehát a következők:

• R átlag, R szórás, R ferdeség, R csúcsosság − A piros pixel 
intenzitás átlaga, szórása, ferdesége, csúcsossága

• G átlag, G szórás, G ferdeség, G csúcsosság − A zöld pixel 
intenzitás átlaga, szórása, ferdesége, csúcsossága

• B átlag, B szórás, B ferdeség, B csúcsosság − A kék pixel 
intenzitás átlaga, szórása, ferdesége, csúcsossága

A szürkekép gradienst, mint virtuális csatornát felhasználva tehát a 
képből nyerhető paraméterhalmaz a következőkkel bővíthető:

• ∆ átlag, szórás, ferdeség, csúcsosság. A szürkeskála gradi-
ens magnitudó érték átlaga, szórása, ferdesége, csúcsossá-
ga

• Θ ∆ átlag, szórás, ferdeség, csúcsosság. A szürkeskála gra-
diens orientáció érték átlaga, szórása, ferdesége, csúcsos-
sága

Eredmények
Az előző fejezetben bemutattuk a mesterséges neurális háló mű-
ködéséhez elengedhetetlen paramétereket. A tanított hálózat elő-
rebecslés futtatása után, ebben a fejezetben a statisztikai eredmé-
nyeket ismertetjük. Kitérünk az előrebecslésre, a becslés hibájára, 
az adatok fontosságára és az érzékenységre is.  Továbbá a lángké-
pekben található többletinformáció értelmezésére is.

Előrebecslés
A 2. ábra a készített neurális háló által végzett becslést mutatja, a 
kísérleti kampány 20 különböző időpontjából indulva. A vízszintes 
tengelyen az előrebecslés ideje [min], a függőleges tengelyen a 
kazán kimenő víz hőmérséklete [°C] olvasható le. Az indulási idő-
pontokat a 0 időpont jelzi az ábrák vízszintes tengelyein. Az előre-
becslés közel 27 perces időtartamára vonatkozó adatok elérhetők 
voltak a kezdő időpontban. A képeken látható szürke színnel jelzett 
oszlopok a 27 paraméter állapotát jelöli, melyek információtartalmá-
tól – tekintve, hogy az túlmutat e cikk célkitűzésein – eltekintünk.

Az ábrákon látható szürke satírozott tartomány mutatja az elő-
rebecsült hőmérséklet értéket, és a szürke vonal szemlélteti a tény-
leges kilépő víz hőmérséklet értéket. Ahogy az előrebecsült hőmér-
sékletre vonatkozó becslés határozatlansága nő, úgy világosodik a 
satírozott tartomány színe. Az eltelt idő tengelyén látható, hogy az 

előrebecslés ideje megközelítőleg 26-27 perc. Ez az időérték nincs 
összefüggésben a bemenő paraméterek számával (27). Minél kö-
zelebb található az előrejelzés időtartalma a kezdő időponthoz, an-
nál valószínűbb a becslés határozottsága. Ahogy az előrebecslés 
ideje távolodik a 0 perctől, értelemszerűen úgy csökken a becslés 
határozottsága. Más szóval, minél távolabbi időponthoz tartozó ki-
menő vízhőmérsékletet igyekszünk megbecsülni, annál nehezebb 
pontos becslést kapnunk. 

Az előrebecslés hibája
A hiba értéke a becsült és az adott időpontban mért tényleges hő-
mérsékletek különbségének négyzetátlaga. A 3. ábra bemutatja az 
előrebecslés átlagos tévedését a becslésben eltelt idő növekedé-
sének függvényében. A függőleges tengelyen az előrebecslési hiba 
értéke [°C], a vízszintes tengelyen az eltelt idő [min] olvasható le. 

A szürke oszlopok szemléltetik adott eltelt időhöz tartozó hiba érté-
két. A szürke vonal a hibák értékének mozgó átlagát mutatja, azaz, 
az idő elteltével milyen mértékben növekszik a hiba mértéke. Lát-
ható, hogy az átlagos hiba a jelen időponthoz közeli időkhöz tartozó 
elhanyagolható értéktől a megközelítőleg 27 perces előrejelzéshez 
tartozó, kb. 1 °C hőmérséklet között változik az átlagos hiba. Ahogy 
az várható volt, az átlagos tévedés mértéke az előrebecslés idejé-
vel nő.

2. ábra. Az előrejelzés eredménye

3. ábra. Az előrebecslés hibája
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Érzékenység és adatok fontossága
A fent bemutatott mesterséges neurális hálózat a tanítás után képes 
a folyamatot leíró, fent részletezett paraméterek alapján becslést 
adni a kimenő vízhőmérséklet jövőbeli értékét illetően. A mester-
séges neurális hálózat tanult, belső összefüggésrendszere, az azt 
alkotó nagyszámú neuron, és a neuronok összetett, nemlineáris vá-
laszfüggvénye miatt nehezen értelmezhető és vizsgálható. A kapott 
neurális modell viselkedése azonban szemléletesen jellemezhető 
ún. érzékenység vizsgálat segítségével [23]. Az érzékenység vizs-
gálat célja annak feltárása, hogy a hálózat kimenete milyen erős 
függvénye a bemeneteknek. A 4. ábra bal oldali képén a paraméter 
halmaz egyes elemeinek fontossága látható az előre becslési idő 
függvényében. Egy bemenő paramétert fontosnak nevezünk, ha a 
hálózat kimenete erős függvénye az adott bemenő paraméternek, 
azaz az adott bemenő paraméter változására a neurális hálózat 
kimenete is változással válaszol. A függőleges tengelyen a beme-
nő paraméter megnevezései láthatóak, a vízszintes tengelyen az 
előrebecslés időtartama. A paraméterek érzékenységi mutatóját a 
fekete- fehér árnyalata jelzi. A minél világosabb árnyalat a fontos, 
a sötét árnyalat a kevésbé fontost jelöli.  Az 4. ábra jobb oldalán a 
képekből, valamint a kazán belső mérőrendszeréből nyert bemenő 
paraméterek összesített fontosságát mutatja az előrebecslés idejé-
nek függvényében.

A 4. ábráról leolvasható az a megállapítás, hogy a kimenő víz-
hőmérséklet pillanatnyi értéke nagy fontosságú paraméter akkor, ha 
az előrebecslés ideje rövid. Ez az eredmény várható volt, hiszen a 
kimenő vízhőmérséklet értéke a közeli jövőben erő függvénye an-
nak pillanatnyi értékének. Megfigyelhető, hogy megközelítőleg az 
előrebecslés első 5 percében a kilépő víz hőmérséklete számottevő 
más adatokhoz képest, majd az 5-9. percig veszít fontosságából, 
utána ismét mérvadó lesz, majd hosszútávú becslések esetében 

ismét veszít fontosságából. A képből kinyert információk fontossága 
kb. 8 percnél hosszabb távú becslések esetében nyer fontosságot. 
A R csatorna intenzitásának szórása fontos paraméternek mutatko-
zott minden 8 percnél előrébb látó becslés esetében. A B csatorna 
intenzitásának ferdesége nagy fontosságú a 16 és 19 perc közöt-
ti előre becslések esetében. A hosszú távú (20 percnél távolabbi) 
becslések esetében a láng alakját jellemző, a szürkekép gradiens 
csatornából nyerhető paraméterek fontosságot nyernek. Összessé-
gében elmondható, a becslési időtartam növekedésével a képada-
tok többségének fontossága növekszik.

A 4. ábra jobb oldalán sötét árnyalatú és világos árnyalatú szür-
ke színű oszlopokat láthatunk egymás mellett ábrázolva. A sötét ár-
nyalatú oszlopok szemléltetik a kazán rendszere által mért adatok 
fontosságának változását. A világos árnyalattal jelzett oszlopok a 
lángkép információiból számolt adatok fontosságának változását az 
becslési idő függvényében. Az oszlopok növekvő tendenciát mu-
tatnak, a képekből nyerhető paraméterek fontossága azonban na-
gyobb mértékben növekszik az előrebecslés idejével, mint a kazán 
mérőrendszeréből nyerhető paramétereké. 

Lángkép jellemzés
E fejezetben a neurális hálózat viselkedését igyekszünk kvalitatí-
van jellemezni. A lángképekben található adatmennyiség a csator-
nák intenzitásértékeinek eloszlásfüggvényei alapján redukáltak. A 
neurális hálózat bemeneteként megjelenő paraméterek mindegyike 
normalizált, azaz értékeik értelmezési tartománya véges. Mivel az 
értelmezési tartomány véges, minden paraméter értéket intervallu-
mokba rendezhetünk, ami segít a neurális hálózat működésének 
kvalitatív leírásában. Az 5. ábrán reprezentatív lángképeket látha-
tunk, azaz az adott normalizált, bemeneti paraméter intervallum 
kategóriáihoz tartozó, jellemző lángképeket. A 6. ábrán „átlagolt 

4. ábra. A mesterséges háló érzékenysége a különböző paraméter adatok értékeire és azok fontossága
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lángképek” láthatóak. Ezen átlag képek úgy nyerhetők, hogy a mé-
rések során rögzített képeket szűrjük az azokhoz rendelt bemeneti 
paraméterek értéke alapján, majd a szűrés után maradó képek hal-
mazából átlagos intenzitás mátrixokat állítunk elő. Az átlag képeket 
tekintve elkerülhető a paraméterek jelentésének és hatásának kis 
mintaméret miatti félreértelmezése.

Az 5. és 6. ábra első oszlopa adja meg a paraméter nevét, 
amelynek változását kívánja szemléltetni a hozzátartozó képsor. Az 
első sorban található számintervallumok a paraméterek normalizált 
értékét adják meg. A képsorok segítségével a kiemelt paraméter 
értékének változásának függvényében vizsgálható a láng kinézete, 
ami segítségül szolgál a mesterséges neurális hálózat működésé-
nek megértésében. A lángképek elemzésével a tüzelés állapotáról 
információt kapunk, így megkülönböztethetünk és felismerhetünk 
növekvő (feltámadó), csökkenő (elhaló), fújtatott, nem fújtatott, 
kigázosodó, parázsló, stb. állapotokat. A következőkben vázlatosan 
ismertetjük az 5. és 6. ábrákból levonható következtetéseket.

• A piros csatorna intenzitás-eloszlásának szórása
 A szórás értéke kifejezi, hogy mekkora az átlagtól való elté-

rés. Ha az intenzitás átlaga kicsi, akkor az átlagtól való elté-
rés is várhatóan kicsi. Emiatt a szórás információt hordoz az 
intenzitás abszolút értékéről, és az ettől való átlagos eltérés-
ről is. A piros csatorna a lángképek információtartalmának 
többségét hordozza, mivel a láng színében a piros kompo-
nens dominál. Ezek alapján érthető, hogy a neurális hálózat 
a piros intenzitások szórásához nagy jelentőséget rendelt.

• A kék csatorna intenzitás-eloszlásának ferdesége
 Ahogy a 4. ábrán látható volt, a kék intenzitások eloszlásá-

nak ferdesége fontos paraméterré válik akkor, ha az előre-
jelzés 16-19 perccel a jelen időpontot követő időpontra vo-
natkozik. Ennek megértéséhez tekintsük a paraméterhez 
tartozó reprezentatív lángképeket a 5. és 6. ábrákon. A ké-
pek többségében a lángképek kicsi lángot mutatnak, azaz 
az alacsony B ferdeség érték a láng jelenlétére reagál. Mivel 
a kazán üzemelésének periódusideje jellemzően 16 és 20 
perc között volt, érthető, hogy ez a paraméter nagy fontos-
ságú akkor, ha a periódusidővel egybeeső előrejelzést kell 
tennünk a kimenő vízhőmérsékletet illetően. 

• A gradiens magnitúdó és orientáció alapján számítható para-
méterek

 A paraméterekben közös, hogy a láng alakjáról több infor-
mációt tartalmaznak, mint a láng intenzitásáról. A gradiens 
magnitúdó eloszlásfüggvénye jellemzi a láng intenzitásának 
eloszlását a képen, illetve a tűztérben. A gradiens orientáció 
értékeinek eloszlása információt ad a látható lángnyelvek 
irányáról, illetve a lángnyelvek hosszáról és párhuzamossá-
gáról. A 5. ábrán látható, hogy a hosszú távú becslések vég-
zésekor e paraméterek fontossága nagy. Valószínű, hogy a 
paraméterek fontosságát az adja, hogy e paraméterek állnak 
legszorosabb összefüggésben a tüzelés aktuális fázisával. 
Például, ha a láng feléledőben van (a kazánt épp felfűtik), a 
láng intenzitása viszonylag homogén módon tölti ki a látóte-
ret, míg primér levegő befúvás nélkül, a lehűlési fázisban a 
láng intenzitásának térbeli eloszlása inhomogén, „lyukakat”, 
üres területeket tartalmaz. Ezek alapján sejthető, hogy a ne-
urális hálózat a tüzelés aktuális fázisára következtet a láng 
aktuális alakjáról, amit hozzárendel a tanult periodicitáshoz 
és üzemeltetési szokásokhoz. A hosszú távú becsléseket 
mindezek alapján végzi.

Összességében elmondható, hogy a piros szín csatorna a láng 
nagyságának változására reagál, a kék csatorna ferdesége a láng 
kialvó állapotáról adhat információkat. A szürkekép gradiens irányá-
hoz tartozó funkciók a lángintenzitásra reagálnak, az átlag növeke-
désével a tűz növekvő, a ferdeséggel pedig a tűz csökkenő, azaz 
a tűz kialvó állapotára reflektál. A szürkekép gradiens csúcsossá-
gához rendelt lángkép sor esetében a tűztér fújtatását, azaz primer 
levegő hozzáadására válaszol. A szürkekép gradiens orientációs 
értékeinél látható lángkép sor esetében a tűztér nem fújtatott, azaz 
a láng csökkenésére reagál a rendszer.  
 

Összefoglalás
A biomassza tüzelés megbízhatóbbá tétele érdekében a tüzelési 
technológia szabályozásának fejlesztése kulcsfontosságú. Ennek 
érdekében, a létrehozott szabályozórendszerrel szemben elvárás, 

5. ábra. A lángképek reprezentatív módon szemléltetve

6. ábra. A reprezentatív lángképek átlagolásából kapott lángképek
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hogy a faapríték tüzelésű kazánok teljesítményének ingadozása 
és a szabályozás válaszideje csökkenjen, az energetikai hatásfok 
nőjön. Mindehhez a láng digitális képében lévő többletinformáció 
felhasználása ad eszközt. A stabilabb működés következtében 
csökkenhet az üzemzavarok száma és a károsanyag-kibocsátás is, 
ezáltal a technológia környezetkímélőbbé és fenntarthatóbbá vál-
hat. 

A tanulmány bemutatta egy fűtőműi kazán üzemelésének ellen-
őrzésére betanított mesterséges neurális hálózat előrebecslésének 
pontosságát, illetve ennek statisztikai értékelését. Az elkészített 
mesterséges neurális hálózat betanítása után a statisztikai értéke-
lés eredményeit összefoglalva a következő megállapítások tehetők.

• Az előre jelzés az első 10 percig kis hibával képes előre-
becsülni a kimenő víz hőmérsékletét, 10 perc után a jósolt 
hőmérséklethez tartozó becslés határozatlansága nő. 

• Az előrebecslés átlagos hibája a vizsgált 27 perces időtar-
tamban legfeljebb 1 °C. 

• A paraméter halmazban található kazán rendszer tüzelés-
technikai paramétereit és a lángkép többletinformációból 
kapott adatok jelentőségét tekintve az utóbbi a fontosabb, 
főképp akkor, ha hosszú távú (legalább 15 perccel a jelen 
időpontot követő állapothoz tartozó) becslést igyekszünk 
adni.

• A mesterséges neurális hálózat bemenő paraméterei és a 
becsült, kimenő vízhőmérséklet közötti összefüggéseket 
a paraméterekhez tartozó reprezentatív lángképek alapján 
vizsgálva kijelenthető, hogy a hálózat intuitív, emberi elme 
számára is érthető és logikus összefüggéseket tanult meg. 

Bemutattuk a gyors reagálású előrejelző rendszer hasznosságát, 
amely kis eltéréssel képes megbecsülni a kimenő víz hőmérsékle-
tét. Ez az előrejelzési lehetőség felhasználható a kazán üzemeltetői 
számára, hiszen esetleges kazán hibák, leállások időtartama rövi-
díthető, továbbá, a nem kívánt tüzeléstechnológiai állapotok elke-
rülésével, a környezetterhelés csökkenthető, és a kazán hatásfoka 
növelhető. Mindezek költség megtakarítást eredményezhetnek.

Köszönetnyilvánítás
A szakmai cikk az Emberi Erőforrások Minisztériuma ÚNKP-16-2 
kódszámú Új Nemzeti Kiválóság Programjának támogatásával ké-
szült. 
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A kőolaj szerepe a világgazdaságban
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A kőolaj a világ legjelentősebb energiahordozója. A közlekedés 
mellett a vegyipar, a kenőanyag ipar alapanyaga. A 2015-2016. 
évek sok változást hoztak az olaj piacon és a felhasználásban. 
Mit hoz a jövő: ebbe próbálunk betekinteni cikkünkben.

2015-ben a kőolaj adta a világ primer energiahordozó felhasználásá-
nak 33%-t, ezzel a legfontosabb fosszilis energiahordozó volt [1]. Az 
évi 4,4 milliárd tonna körüli fogyasztás döntő többsége a közlekedést 
szolgálja, de a kenőanyag termelésben és a vegyiparban is lényeges 
szerepe van. A kőolaj termékek a villamos erőművek tüzelőanyag vá-
lasztékában fokozatosan visszaszorul. A Föld ma ismert hagyomá-
nyos kőolaj készlete 240 milliárd tonna [1], de hatalmas területeken 
még nem volt a modern technika szerinti geológiai és geofizikai ku-
tatás sem.

A legnagyobb hagyományos kőolaj készlettel rendelkező orszá-
gok: Venezuela 46,6 milliárd tonna, Szaud Arábia 36,7, Kanada 27,9, 
Irán 21,7, Irak 20,2. [1]

A hagyományos geológiai-geofizikai módszerekkel agyonkutatott 
területeken az új készletkutatások is hoznak új eredményeket: Texas-
ban új, mintegy egy milliárd tonnás új, hagyományos készletet fedez-
tek fel.

A magyar kőolaj termelés igencsak szerény, és a készleteink 
alapján sincs különösebb okunk a bizakodásra. Míg 1970-ben 1,78 
millió tonna kőolajat termeltünk, 2010-ben már csak 0,8 millió tonnát. 
A hazai termelést 2030-ra már a 0,5 millió tonna/év szint alatt várják. 
A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal a hazai hagyományos, kiter-
melhető kőolaj készletet 2010-ben 10-58 millió tonna közé tette.

A tőzsdéken a különböző minőségű kőolajaknak meghatározott 
jellemezői, és nevei vannak: Ural, Brent, Dubai Light, Bonny Light, 
WTI, Nigerian Forcados stb. A leggyakrabban előforduló minőségek:

• Brent: északi tengeri olaj fajta, könnyű olaj (light crude oil: 
LCO), kéntartalma kb. 0,37 %, sweet crude, API gravity: kb. 
38.06, spec. gravity: kb. 0,835

• WTI (West Texas Intermediate): USA tipikus könnyű olajfajtája 
(LCO), kéntartalma kb. 0,24 %,  API gravity: kb. 39,6, spec. 
gravity: kb. 0,827

A kőolaj értékét és árát főleg az határozza meg, hogy a hagyomá-
nyos desztillációs eljárással mennyi benzint és gázolajat lehet belőle 
kinyerni.

Mintegy 20 éves újdonság a kőolaj iparban a nem hagyományos 
kőzetekből a kőolaj termelése: egyszerűsítve palaolajnak nevezik a 
tömör kőzetekből mélyfúrással, rétegrepesztéssel kinyerhető kőola-
jat. Az USA-ban kis, rugalmas vállalkozások százai kezdtek hozzá az 
ezer-kétezer méter mélységben lévő nem hagyományos kőolaj lelő-
helyek kutatásának és kitermelésének. A 2014. év őszén megindult 
olajáresésre ezek a vállalkozások először a kitermelés visszafogásá-
val reagáltak, de azonnal elindult a termelés technológia fejlesztése, 
a költségek lefaragása. A 2016. februári, 27 dollár/hordó Brent árral 
már nem bírtak, de amikorra 50 dollár körüli szintre emelkedett az olaj 
ár, addigra már a legtöbb vállalkozás ismét tudott haszonnal termel-
ni. A világban sok országban indultak el nem hagyományos készlet 

kutatások és kitermelési próbák is.  A makói medencében amerikai 
vállalkozók kísérleteztek nagy mélységben, extrém geológiai viszo-
nyok (magas hőmérséklet, magas rétegnyomás) között termelni a 
nem hagyományos geológiai formációkból. A kísérletek eredményeit 
a jövőben biztosan hasznosítják majd.  

A kőolaj szinte teljes mennyisége tőzsdéken kel el, vagy tőzsdei 
árakkal árazzák. Vannak azonnali, és határidős szállításra vonatkozó 
kötések. Általában a hosszabb határidős ügyletek árai magasabbak. 
A tőzsde érzékenyen reagál a piac jelentősebb változásaira: jelentős, 
új mezők megtalálására, a kőolajkészletek felduzzadására vagy ép-
pen lecsökkenésére, az ellenőrizhetetlen olajforrások piacra lépésé-
re, de a piac működését érintő nemzeti és nemzetközi konfliktusokra, 
háborúkra is. A kőolaj mintegy 80%-a hajókon utazik a feladó ország 
és a fogadó kikötő között. Az olajpiac 1965-ben még csak 31 millió 
hordó/nap szinten működött, de 1980-ra már 62 millióra nőtt, 2000-
ben 74 millió volt, mára pedig 96 millió hordó/nap szintre emelkedett.

A kőolaj piaca évi 3400 milliárd dollár körül van, 100 dolláros ár-
szint mellett. Ugyanakkor az aranypiac évi 170 milliárd dollár, vagy az 
acél 115 milliárd dollár, és az alumínium piac is csak kb. 90 milliárd 
dollár [5].

A világ kőolaj termelésének 42%-át adja az OPEC, a kőolaj expor-
táló országok szervezetét jegyző 13 ország. Irányítója Szaud Arábia, 
a napi 10 millió barrel körüli termeléssel [4].  Az OPEC-en kívüli olaj 
exportáló országok között Oroszország a legjelentősebb, szintén 10 
millió barrel/nap körüli kapacitással.

Az Egyesült Államok a legnagyobb olaj fogyasztó, napi 19 millió 
barrel felhasználással. 

2012-2013 években a kőolaj világpiaci ára 100...120 USD/barrel 
között mozgott, a világ eseményei csak egészen kis változásokat in-
dítottak az ár alakulásában. Ehhez az árhoz 90 millió barrel/nap kő-
olaj felhasználás tartozott. Ez a fogyasztás elbírt napi 1 millió barrel 
kínálati többletet. A termelés és a felhasználás egyensúlyban volt, 
a felszíni kőolaj készletek viszonylag magasak voltak. 2014. elején 
egyre nagyobb szerepet játszott az USA kőolaj piacán az ott termelt 
palaolaj. A palaolaj termelési költségei kicsivel 100 dollár alatt voltak 
átlagban, vagyis a palaolaj versenyre kelt  a közel-keleti, vagy kana-
dai hagyományos termelésből származó kőolajjal, importot szorított 
ki. A kínálati felesleg a piacon elérte a napi 2 millió barrelt. A világ 
kőolaj piacának egyensúlyát ez a felesleg megmozdította. 

A Brent olajfajta spot tőzsdei árai (dollár/bbl):

A 2014. derekán megindult olajár zuhanás egyszerű piaci folya-
matnak tűnt: a piacon a kőolaj felesleg áresést eredményez, a ter-
melők visszafogják a termelést, és hamar visszaáll az előző békés 

2012.01.01 110

2013.01.01 105

2014.01.01 102

2015.01.01 52

2016.01.01 35

2017.01.01 55
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állapot. A helyzet azért ennél kicsi összetettebb. Tekintsük át az olaj-
áresés főbb okait:

• A konvencionális olajtermelésben élenjáró országok piaci érdeke-
ik veszélyeztetését látják abban, hogy a palaolaj olyan országo-
kat is a lényeges olajexportálók közé emelhet, amely országok-
tól nem biztos, hogy elvárható egy koordinált piaci magatartás.  

• A 2008-ban kicsúcsosodó gazdasági világválságból az orszá-
gok egy része 2014-ig még nem tudott teljesen kikászálódni, 
de megjelentek a válság hatására felgyorsult technológia és 
termék fejlesztések is: csökkent a kőolaj igény is.

• 2015-ben az Egyesült Államokban több, mint 1700 fúróberen-
dezés dolgozott, és esélyesnek látszott, hogy tíz éven belül az 
USA önellátó lesz kőolajból. Most, az 50 dollár körüli ár mel-
lett kb. 700 berendezés dolgozik. Az USA kőolaj importja 2014 
elejétől látványosan csökkent, a piacon jelentkező felesleget a 
világ többi térsége nem tudta felvenni.

• Oroszország és Ukrajna háborúja miatt az EU gazdasági em-
bargót határozott el Oroszország ellen, és ehhez sok EU-n 
kívüli ország is csatlakozott. Kimondatlanul is keresték a nyo-
másgyakorlás lehetőségét az oroszokra, és ennek egyik terü-
lete éppen a kőolajpiac volt. 

• A kőolaj piacon jelen van minden ország.  Az OPEC döntése 
volt 2014. novemberben az, hogy akkor sem csökkentik a kiter-
melést, ha zuhanni fog az olaj ára. 2016. novemberben Párizs-
ban az OPEC országokhoz a kitermelés csökkentési dönté-
sükhöz még egy sor nem OPEC ország is csatlakozott, köztük 
Oroszország is. 2017 májusban az OPEC már azt fontolgatja, 
hogy a termelés visszafogást az év végéig fenn kellene tartani. 
Azért is kellene ez, mert az olajpiaci szereplők eddigi vesztesé-
geik kompenzálására kellene a magasabb olajár. Ugyanakkor 
azzal is számolni kell, hogy a magasabb árszint mellett egyre 
több amerikai palaolaj termelő újra beindult.

• Oroszország 2013-ban 531,1 millió tonna kőolajat termelt, 
2014-ben 534,1 millió tonnát, 2015-ben 540,7 millió tonnát, és 
ebből 254,7 millió tonnát exportált [1]. Az export árbevétele kb. 
210 milliárd USD volt. Érzékenyen érintette az oroszokat az az 
embargó, amit a tenger alatti olaj és gáz kitermeléshez szüksé-
ges berendezések szállítására hirdettek meg, de a sarkkörön 
túli kutatási és kitermelési területek sem juthatnak a speciális 
berendezésekhez. Az olajár eséssel az orosz GDP negatívba 
fordult: 2014-ben még +0,6% volt, 2015-re a Gajdar Intézet 
már -6,4%-ot mért, 2016-ra pedig -2,3% előjelzést adott. Az 
olaj bevétele feleződött. Az orosz állam kénytelen volt hozzá-
nyúlni az arany- és devizatartalékhoz, és egy év alatt 130 mil-
liárd dollár értéket volt kénytelen piacra dobni. 

• A felszíni kőolaj- és olajtermék készletek maximumon voltak: 
2016. augusztusban az USA készletei 64 millió tonnát tettek ki, 
a világ készlet pedig 78 millió tonnát [2].

• Az előző évek 100 dollár/barrel körüli ára ösztönzést adott a 
kutatás, a kitermelés fejlesztésére a világ minden részén, a be-
ruházások megindultak, részben hosszú távú banki hitelekből. 
A kitermelés növekedése beindult, a hitelek miatt a termelést 
erőltetni kellett.

• Az 50 dollár alatti kőolaj ár már majd mindegyik olajtermelő-
nek gondokat okozott, egyes országok a jelentős tartaléka-
ikból ellensúlyozni tudták a veszteséget, mások gazdasága 
csődközeli állapotba jutott. Az OPEC a szándékos kőolaj fe-
lesleggel leszorított árral éppen a gyengébb gazdasággal bíró 
olajexportálókat akarták térdre kényszeríteni.

• Az USA-ban továbbra is eredményes a kőolaj felhasználás (és 
import) csökkentését célzó technikai fejlődés és propaganda: a 
közúti, a vasúti, a légi szállításban egymás után jelennek meg 
az újabb, üzemanyag takarékos járművek.

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

• Az OPEC szeretné, hogy minél több, a szervezeten kívüli olaj 
exportáló csatlakozzon a termelést szabályozó döntéseikhez.

Az olajár esés különös vonzatai:
• Az olajár esésnek köszönhetően többet költünk más célokra: 

nő az élelmiszer és iparcikk fogyasztás, erősödik a turizmus, 
a kereskedelmi cégek forgalma nő. Németországban ezt a ha-
tást 2015-ben 20 milliárd dollárra becsülik.

• Az Egyesült Államokban az U.S Energy Information 
Administration szerint a szállítás és az ipari szektor haszna nő 
az alacsony üzemanyag árak miatt. 

• Az olajrészvények ára együtt mozgott a kőolaj árával, ezért a 
nagy olajipari cégek visszafogják kiadásaikat, a kutatásokat 
minimalizálták, a folyó kitermelési beruházások egy részét 
leállították. Például a Shell 15 milliárd dollárral csökkentette 
kiadásait 2015-ben.

• Nagy olajipari beszállító cégek létszámot csökkentettek: 
Schlumberger 9 ezer fővel, Halliburton ezer fővel, Baker 
Hughes 7 ezer fővel, Suncor Energy ezer fővel.

• Mivel az olajár 50...70 dollár közötti szinten tartósnak látszik, 
a „nagyok” is hozzákezdtek a költség csökkentéshez: a BP a 
kitermelési üzletág 20%-os költség csökkentését indította el, 
ugyanez a csökkentés a Chevronnál 13%.

• Az olcsóbb olaj- és földgáz árak lenyomják a villamos energia 
árát is.

• Az olaj árával együtt mozog még egy sor tőzsdei áru ára is: 
gabonafélék, színesfémek, arany, földgáz is, vagyis az olaj ha-
tással van olyan gazdasági ágakra is, amelyek látszólag füg-
getlenek az olajpiactól.  A New York-i tőzsdén amíg a kőolaj ára 
110 dollár/hordó szintről 27 dollárig zuhant, magával rántotta 

2020 2025 2030 2035 2040
British Petrol [6] 4602,1 4838,6 5010,2 5115,1

U.S. EIA  [7] 5105,0 5312,5 5545,0 5830,0 6150,0

British Petrol [8] 4550,0 4910,0 5040,0 5080,0

U.S. EIA [9] 4134,0 4292,0 4473,0 4681,0 4922,0

ERIRAS [10] 4148,0 4288,0 4256,0 4100,0 3960,0

Shell  [11] 4540,0 4767,0 4507,0

OPEC [4] 4184,9 4461,7 4604,8

Kőolaj felhasználás prognózisai (millió tonna):
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az olajtermékek, az ipari fémek, a gabonafélék, a nemesfé-
mek, a földgáz árát is. Az olajon kívüli tőzsdei áruk áresése 
csak rövid távon előnyös, hosszabb távon az érintett cégek 
összeomlásához vezethet.

• A Gazprom is csökkentette 2015. évi beruházásait: az eredeti-
leg tervezett 38 milliárd dollár helyett csak 30 milliárdot költött. 
Ez a rés majdnem pontosan a Déli Áramlat vezeték elmaradt 
szakaszának a költsége.

• Az olajár esés a nigériaiakat hiperinflációba és államcsődbe 
viheti, a hatalmas hitel állományuk miatt.

• Irán, amely ország már eddig is több tízmilliárd dolláros vesz-
teséget kénytelen elkönyvelni a gazdasági blokád miatt, most 
talán az olcsó olaj miatt kieső export bevételei hatására elis-
merte a nukleáris programja feletti nemzetközi ellenőrzést.

• Venezuelában (OPEC tag) az alacsony olajár kritikus helyze-
tet okoz: az ország költségvetése nem tudja tolerálni a kőolaj 
export árbevétel kiesését, ellátási feszültségek vannak, a lako-
sok elégedetlensége fokozódik. Az állami arany tartalék 2016. 
június végére 7,52 milliárd dollárra apadt, fél év alatt 2,5 mil-
liárddal csökkent. Az állami olajtársaság, a PDVSA  adósság 
törlesztési kötelezettsége 2016-ban 6 milliárd dollár volt. Az 
állam fizetésképtelensége napirenden van.

• Erősödött a bio üzemanyagok használata, és megjelent a mo-
tor hajtóanyagok között a biogázból nyert metán is.

• Az USA-ban és az eurozónában is eltűnőben van az infláció. 
Az olajár esése erősíti a deflációt. Ennek következménye az, 
hogy a bérek sem emelkednek, nem nő a kereslet sem. Az 
adósság aránya nő a gazdaság teljesítményéhez képest.  

Olajár kilátások
Szinte minden gazdasági elemző cég készít prognózist a kőolaj árá-
nak alakulásáról, azzal együtt, hogy egy éven túl senki sem mer jövőt 
jósolni. A prognózis alapja a határidős tőzsdei üzletekben szereplő 
árak és a piacot befolyásoló események. A prognózisokat a piaci ese-
mények alapján gyakran korrigálják. 2017. februárban a Brent olajfaj-
ta 2017. évi átlagárára az elemzők 50...70 dollár/barrel ársávot adtak 
meg, figyelembe véve az olajpiacon lévő átlagosan 90 napos fogyasz-
tásnak megfelelő (kőolaj- és kőolajtermék) készleteket, a tőzsdei üz-
letkötések szinte korlátlan rugalmasságát, az energia takarékossá-
got, a gazdaság fejlődését. Feltételezik ugyanakkor, hogy az arab/
iszlám világban fennálló fegyveres konfliktusok nem eszkalálódnak, 
az orosz-ukrán helyzet normalizálódik. 

A [3] prognózisában kiemel néhány lényeges tényezőt:
• Az elektromos autók gyors elterjedése fékezi az olaj éhséget.
• Éveken belül elterjedhet versenyképes áron a napelemek 

használatát kiegészítő hidrogéncellás áramtermelő rendszer.
• Afrika energia igénye nő a leggyorsabban: évi 2%-kal számol-

hatunk 2030-ig.
• A nem hagyományos olaj kitermelési eljárást (rétegrepesztés) 

elfogadják az egész világon.
• Több pénz jut olaj kutatásra, nőhetnek a készletek.
• Az OPEC és a csatlakozó országok termelés visszafogási tö-

rekvése nem lesz maradéktalanul sikeres 2017-ben, lesznek a 
közös határozatból kicsúszó államok is.

• 2025-re akár a hordónkénti 10 dollárra is eshet a kőolaj ára, ha 
figyelembe vesszük a megújulók előretörését, az előrelépést 
az energia tárolásban, az elektromos autók térnyerését, és az 
olcsó hidrogént, mint hajtóanyagot.

 Változatos év előtt állunk, a kőolaj piacon a pozitív és negatív jelen-
ségek keverednek, hullámzanak.
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Új elnök a Magyar Mérnöki Kamara élén

Magyar Mérnöki Kamara 2017. május 6-i tisztújító küldöttgyűlé-
se új elnököt választott. A köztestület döntéshozó fóruma négy 
évre az országos szakmai önkormányzat elnökévé Nagy Gyulát 
választotta. Nagy Gyula, okl. gépészmérnök, épületgépész, a 
PIRATON KOMPLEX Kft. − ügyvezetője, vezető tervező, szak-
értő, felelős műszaki vezető, műszaki ellenőr. Szakterülete a 
szellőzés, hűtés és klímatechnika, épületfizika, épületenergetika.

 Az MMK új elnöke „székfoglaló beszédében" megköszönte a 
bizalmat, gratulált a megválasztott tisztségviselőknek, és kö-
szönetet mondott az előző kamarai vezetés munkájáért. Nagy 
Gyula hangsúlyozta: a mérnöki kamara lehetőséget ad tagja-
inak, az önkormányzatiság és a köztestületi forma adta szak-
mai és jogi lehetőségeket, melyekkel élnünk kell. Kiemelte „ha 
ezekkel jól tudunk élni, sikeresek leszünk, ha nem, akkor pa-
naszkodhatunk tovább. A szakmaiság, az érdekvédelem és az 
összefogás hármasa kísérte és kíséri ezután is a munkánkat. 
Csak együttműködve tudunk eredményeket elérni".

Gratulálunk az MMK új elnökének és a megválasztott tiszt-
ségviselőknek. Kívánjuk, hogy a székfoglalóban kiemeltekkel 
összhangban sikerüljön az eddigieknél nagyobb szerepet sze-
rezni a szakmaiságnak. Erre különös igény van az energiagaz-
dálkodás területén.   

A tisztújító küldöttközgyűlésről bővebb információ: 
http://www.mmk.hu/tudastar/hirek/mmk-uj-elnok 
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Oroszország a kőolaj piacon
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

A kőolajpiac 2015-2016. évi eseményei komoly hatással voltak 
a világ gazdasági életére, de hatása kiterjedt a politikára, a ka-
tonai lépésekre is. A kőolaj nagyon fontos eleme Oroszország 
gazdaságának, ezért gyűjtöttünk össze néhány jelentős válto-
zást az orosz gazdaságból.

A kőolaj termékek a világ minden országában jelen vannak. A világ 
kőolajkészlete 2015 végén 239,4 milliárd tonna volt [2]. 2015-ben 
a kőolaj-kitermelés 4361,9 millió tonna volt, a felhasználás pedig 
ezzel közel azonos. A kőolaj a világ legfontosabb energiahordozója; 
a közlekedés, a vegyipar, az energetikai ipar szinte pótolhatatlan 
alapanyagát adja.

A kőolajpiacon három szereplő határozza meg a fő mozgáso-
kat: az USA a világ legnagyobb kőolaj fogyasztója (2015-ben 851,6 
millió tonna felhasználás [2]) és egyben a világ egyik legnagyobb 
olajkitermelője; az OPEC a második, amely 13 olajexportáló ország 
érdekeit képviseli, és Oroszország a harmadik, az OPEC-en kívüli 
legjelentősebb olajtermelő ország (2016-ban 548 millió tonna kiter-
meléssel [6]).

Az USA az az ország, ahol a 2000-es évek fordulóján intenzív 
kutatások és fejlesztések indultak a nem hagyományos olajkészletek 
kitermelésére, eredménnyel. A palaolajnak nevezett termék megfor-
gatta a világ olaj piacait, és a 2014-16-os évek olajár hullámzását 
idézte elő. A Brent minőságű kőolaj árának mélypontja 2016. február-
ban 27 dollár/hordó volt. 2017. elejére az ár visszaemelkedett 50...60 
dollár közötti szintre.

A kőolaj árának mozgása magával vitte egy sor más tőzsdén 
forgó áru árát is: az ipari fémekét (réz, alumínium, vas), a mező-
gazdasági termékekét (búza, kukorica, cukor), de az arany árát is. 
A kőolaj árával együtt mozgott a tőzsdéken forgó földgáz ára is. A 
kőolaj áreséssel érintett cégek hatalmas károkat szenvedtek, jelen-
tős számmal szűntek meg olajipari beszállítók is.

Oroszország a világ legnagyobb területű országa: 17 100 000 km2, 
és népessége a világon a nyolcadik: 2015-ben 144,1 millió. Az or-
szág lakosságának 77,7%-a orosz [4].

A gazdaság állapotának egyik legfontosabb mérőszáma a GDP 
növekedési ráta a következőképp alakult [11]:

és 2017-re fordult ismét pozitívba.
Az 1. táblázat Oroszország néhány nemzetgazdasági mutatója 

alakulását mutatja be [1]:
     A gazdaság erősödésének jeleit láthatjuk, ezt a tendenciát tükrözi 
a jegybanki alapkamat csökkentése is 2017. április 28-án 9,75%-

ról 9,25%-ra (2014. december 16-tól 17% volt az alapkamat, majd 
2015-től kezdett csökkenni.) Az infláció 2015-ben 17% volt, 2017. 
április végén 4,3% [6], a devizatartalék 397,9 milliárd dollár volt. A 
2017. februári export 25,7 milliárd dollár, az import 15,6 milliárd dol-
lár volt. 2017. márciusban a külső adósság 580 milliárd dollár volt. 
Oroszország államadósság osztályzatát 2017. áprilisban a Moody’s 
Investors Service  stabilra javította, a Fitch Ratings 2016. októberi 
hasonló döntését megerősítve [6].

Oroszország gazdaságának egyik legfontosabb pillére az or-
szágban található hatalmas ásványvagyon, mindenek előtt a kő-
olaj- és földgáz készlet, valamint a két szénhidrogén termelése és 
exportja. Az országban 63 ezer kilométer kőolaj-, földgáz- és olaj-
termék vezeték üzemel. Oroszországon keresztül jut a világpiacra 
több, volt szovjet tagköztársaság olaja és földgáza is.

Jelentős orosz hitelek vannak több olajtermelő országban: Ve-
nezuelában, Nigériában, Líbiában. Ezeknek a hiteleknek a törlesz-
tése most akadozik az olajár esés miatt. 

Az orosz kőolajkészletek: 14 milliárd tonna [2]. Oroszország 
is igényt tart az Északi-sark alatt található szénhidrogén jelentős 
részére, mint ahogy a legtöbb északi állam. Elhatározták a nem 
hagyományos szénhidrogén készletek kutatását is, de ennek még 
eddig nem látszanak az eredményei.

Oroszország hatalmas területének geológiai-geofizikai megku-
tatottsága közel sem egyenletes. Ma az Ural hegylánc észak-keleti 
és észak-nyugati oldalán folyik a kőolaj és földgáz termelés zöme. 
Kis túlzással azt mondhatjuk, hogy az Uraltól a távol-keleti óceán 
partig még alig volt a mai technika szerinti szénhidrogén kutatás, és 
itt még csak a hagyományos szénhidrogén készletekről beszélünk. 
2014-ben 12 cég termelt olajat Oroszországban [1].

A szénhidrogén-bányászat és külkereskedelem szabályozásá-
ban az állam alapvető szerepet játszik. A kutatásban, kitermelésben 
egy sor európai és amerikai cég is részt vesz, általában kisebbségi 
tulajdonosként. A nem orosz tulajdonosok általában a technológia 
és a speciális berendezések beszállítói is.

A wikipedia.org [4] szerint az orosz export mintegy 70%-a a 
kőolaj és a földgáz, vagyis létfontosságú az orosz gazdaságnak a 
két szénhidrogén exportja. Az ország GDP-jének mintegy 16%-át, 
a szövetségi költségvetés bevételének több, mint 50%-át adja a kő-
olaj- és gázipar.

A Goldman Sachs Bank [5] elemzői úgy vélik, hogy az 50 dollár/
hordó körüli olajár azért lesz tartós, mert bármilyen olajár-emelke-
dés azonnal beindítja az amerikai palaolaj kitermelést, aminek az 
árcsökkentő hatását már megismertük. Hasonlóan vélekedik Mihir 

2013 január +0,05

július +0,23

2014 január +0,35

július +0,49

2015 január -0,74

július -1,31

szeptember -0,57

2008 2014 2015

GDP változása az előző évhez 
képest, %

5,2 0,7 -3,7

Infláció, % 14,1 7,8 15,6

Nemzeti vagyonalap, milliárd USD 137,1 87,9 46,0

Export, milliárd USD 466,3 496,7 393,3

Import, milliárd USD 288,7 308,0 281,4

1. táblázat. Oroszország néhány nemzetgazdasági mutatója
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Woran, a PIMCO1 vagyonkezelő társaság egyik vezetője [3] is, aki 
az olajpiac egyensúlyi pontját 2016. augusztusban 50 USD/hordó 
árnál látja. A Renaissance Capital az 50 dolláros olajárat reálisnak 
tartja az oroszoknak. A HydroCarbon Capital szerint is az 50 dollá-
ros ár mágikus szám [8].

Reálisnak tekinthetjük az orosz kutató intézet, a CSIS [1] olajár-
prognózisát, amelyet három változatban készítettek el: 2. táblázat. 
A „Price Recovery” (ár visszatérés) változatban 2025-ig visszaté-
rünk a 2014 előtti kőolaj termelési szintre, a piac egyensúlyára, és 
az árak is viszonylag gyorsan emelkednek. A „Muddling Throuth” 
(átevickélés) változat nagyobb volatilitást, és mérsékeltebb olajárat 
tételez fel, a palaolaj állandó, egyensúlyt zavaró jelenléte miatt. A 
„Price War” (árháború) változat gyakorlatilag a mai, 50 USD körüli 
olajárat tételezi fel az áttekintett időszakban, a mai piaci helyzetet 
kialakító tényezők változatlan jelenléte miatt. Ez a változat most, 
akár néhány évig reálisnak látszik.

A 3. táblázat azt mutatja be, hogy ugyanezeket a változatokat fel-
tételezve az orosz kőolajtermelés és az export hogyan alakul [1].

Oroszország és az OPEC évek óta konzultál egymással az olajpiac 
eseményeiről. 2016 első negyedéve volt az első időszak, amikor 
közelítettek az álláspontok, és Oroszország is hajlandóságot mu-
tatott az olajkitermelés csökkentésére, az olajár legalább 50 USD/
hordó szint fölé emelése érdekében [6]. Az orosz vállalás napi 300 
ezer hordó export csökkentés, ezt még 2017. májusáig csak rész-
ben teljesítették. A közeledést azonban megzavarta Irán, ahol 2016 
elejétől feloldották a kőolaj-kiviteli tilalmat, és az irániak hallani sem 
akartak a kitermelés visszafogásáról. A helyzetet Oroszország sem 
tudta érdemben befolyásolni, annak ellenére, hogy Irán és Oroszor-
szág különleges kapcsolatokat ápolt az Iránt sújtó embargó idején. 

1   Pacific Investment Management Company, székhelye Newport Beach, USA, CA

Ma már láthatjuk, hogy az orosz magabiztosság alapját a 4. táblá-
zatban [1] bemutatott olaj-kitermelési költségek adják. 
A táblázat bemutatja, hogy az orosz olajmezők adottságai és a ter-
melés technikája versenyképes árú olajat produkálnak. Nyilván a 
kőolajszállítás költségeit hozzá kell adni ezekhez a költségekhez, 

hogy piaci árat kapjunk. Hasonlóan a világ valamennyi kőolaj terme-
lőjéhez, az orosz cégek is komoly költség-felülvizsgálatot folytattak 
az olajárzuhanás hatására, ezzel is igazolva azt a feltevést, hogy az 
50 dollár/hordó körüli Brent ár tartós lehet.

Nehéz az orosz kőolajipar jövőjét hosszabb távra megjósolni. 
Biztos, hogy a következő 20...30 évben is az ország gazdaságának 
nagyon fontos alapja a kőolaj termelés és export. Most az oroszok 
felzárkóztak a világ olajpiaci trendjeihez, de az orosz állam sokolda-
lú kötelezettségei és szándékai között elveszhet a józan olajpolitika.
 
Hivatkozások
[1] Center for Strategic & International Studies (CSIS)
     Tatiana Mitrova: Shifting Political Economy of Russian Oil and 

Gas 2016. márc.
[2]  BP Statistical Review of World Energy June 2016
[3]  portfolio.hu 2016. 08. 18.
[4]  wikipedia.org
[5]  tozsdearnyek.hu 2017 04 28
[6]  kitekinto.hu 2017 04 29

Változat 2016 2017 2020 2025
Price Recovery 50 60 74 90

Muddling Throuth 50 55 59 73

Price War 50 50 45 55

2. táblázat. A CSIS kőolajár-prognózisa, USD/hordó [1]

 Kőolaj termelés
2015 2020 2025

Price Recovery 535 560 530

Muddling Throuth 535 530 510

Price War 535 500 485

Kőolaj export
2015* 2020 2025

Price Recovery 245 285 260

Muddling Throuth 245 260 255

Price War 245 260 240

*A kőolaj exportból FÁK (CIS) országokba: 68 millió tonna, Európá-
ba: 154 millió tonna, Ázsiába: 23 millió tonna.

3. táblázat. Oroszország kőolaj termelése és exportja a CSIS szerint, 
millió tonna [1] 

2014 2015
Rosneft 3,9 2,8

Lukoil 5,2 3,7

Gazprom Neft 5,8 3,6

Shell 6,7

Statoil 7,9

Total 10,5

BP 12,4

4. táblázat. A kőolajtermelés átlagos költségei (USD/hordó)

Energetikai szakirányú továbbképzés
A képzést azok figyelmébe ajánljuk, akik fel akarják frissíteni 
energetikai ismereteiket, vagy bár más műszaki területen sze-
reztek oklevelet, de az energetika szektorban tevékenykednek. 
Az órákat kéthetente, pénteken tartjuk.

Jelentkezési határidő: 2017. szeptemberben induló kép-
zésre: 2017. augusztus 31.
A képzés költsége 265 eFt/félév, kezdete: 2017. szeptember 11.
A jelentkezési lap letölthető: www.energia.bme.hu

A képzési idő:
• a félévek száma: 4 félév, a kontaktórák száma: 480 (két-

hetente péntek-szombat)
• az oklevél megszerzéséhez szükséges kreditek száma: 

120.
A szakért felelős oktató, kapcsolattartó: 

• Dr. Ősz János egyetemi docens, Energetikai Gépek és 
Rendszerek Tanszék, osz@energia.bme.hu, 06-1/463-
2558
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IX.14.   Wiegand Győző, az ETE elnökhelyettese 
 A megújuló energiák villamosenergia-rendszerbe 

illesztésének problémái, lehetséges megoldások
 Házigazda: Szabó Benjamin 

KLUBNAP

IX.21.   Komlós Ferenc, okleveles gépészmérnök, az MNT szoláris 
hőszivattyúk munkacsoportjának vezetője, 

 Miért időszerű hazánkban a magyar hőszivattyú irány 
Házigazda: Szabó Benjamin

IX.28.   Dr. Hajdú Ferenc, mérnök alezredes, a katonai műszaki 
tudományok doktora

 Radar fejlesztések Magyarországon a II. világháború 
alatt

 Házigazda: Szabó Benjamin

X.5.   Bencsik Tibor, MAVIR üzemviteli  igazgató 
 Az átviteli hálózat üzemeltetése
 Házigazda: Forgács János

X.12.  Dr. Korényi Zoltán, nyugalmazott igazgató, címzetes 
egyetemi docens 

 Megújuló energiát hasznosító erőművek komplex  
értékelése

 Házigazda: Szabó Benjamin

X.19.  Dr. Aszódi Attila, kormánybiztos, tanszékvezető egyetemi 
tanár 

 Paks II. projekt, aktualitások
 Házigazda: Szabó Benjamin

X.26.  Dr. Stróbl Alajos, tanácsadó
 A villamosenergia-ellátás jelene és jövője hazánkban és 

Európában
 Házigazda: Elek János

XI.9.  Dr. Blaskó György, orvosprofesszor 
Gyógyszermarketing. A  gyógyszergyárak érdemei  
és bűnei

 Házigazda: Torda Miklós

XI.16. Dr. Hargittai István, kémikus, tudománytörténész   
            Sokatmondó néma szobrok: Tudós és mérnök emlék-

művek Budapesten, New York-ban és Moszkvában
            Házigazda: Szabó Benjamin

XI.23. Dr. Zombori Péter, fizikus, a Nemzetközi Atomenergia 
Ügynökség (NAÜ) volt munkatársa   

            Ha minden kötél szakad…avagy miben tud segíteni a 
NAÜ sugaras vagy nukleáris baleset esetén

            Házigazda: Szabó Benjamin

XI.30.  Dr. Almár Iván, csillagász 
 Tabby csillaga és egyéb rejtélyek az égen 
 Házigazda: Szabó Benjamin

XII.7.   Kimpián Aladár, ny. főmérnök, a Triód Art Bt. ügyvezetője
            Nemzeti villamosenergia-rendszer skandináv (dán, 

norvég, svéd, finn) módra?
 Házigazda: Forgács János

XII.14.  Tapody Sándor, a klubunk tagja, gázipari szakmérnök 
 Isten házai Magyarországon 

 Házigazda: Szabó Benjamin 
KLUBNAP

Az ülések helye és ideje:  
Magyar Elektrotechnikai Múzeum, 
Zipernovszky terem II. emelet
Budapest, VII. Kazinczy u. 21., 10 óra

                              Szabó Benjamin s.k.
a Szenior Energetikusok 

Klub elnöke

Kedves Tagtársunk!
Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2017. II. félévi 
programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük a Magyar Elektrotechni-
kai Múzeum eredményes működésével. Klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadásunkon függetlenül attól, hogy 
tagja-e valamely szakmai egyesületnek vagy sem.
Tisztelt Kollégák!
Amikor ismertetjük ez úton is az ETE Szenior Energetikusok Klubjának 2017. évi őszi programját, szeretnék néhány gondolatot 
megosztani az olvasókkal. A  klub a múlt század nyolcvanas éveiben kezdte a működését. Folyamatosan megújulva a sokrétű és 
színvonalas előadásainknak a hallgatósága általában 35-450 fő között van. Többen vidékről is járnak. Részvételt tekintve nincs 
okunk panaszra. Mégis arra szeretném kérni a fiatalabb, nemrég nyugdíjba került vagy még aktív olvasókat, akik még nem jártak 
nálunk, hogy kiválasztva a számukra megfelelő előadást, ismerkedjenek meg a klub munkájával.

Két és félszeresére növekedhet Magyarországon a megújuló erőforrásból származó villamosenergia-termelés
Feldolgozta a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az év 
végén rekord mennyiségben beérkező a kötelező átvételi rendszerhez 
(KÁT) való csatlakozási kérelmet. Ennek következtében a jövőben nagy-
mértékben nőhet a naperőművel termelt villamos energia mennyisége.

A KÁT rendszer a megújuló energiaforrásból, például napenergiából 
történő villamosenergia-termelés ösztönzésének egyik eszköze. A KÁT tá-
mogatásra irányuló kérelmeket 2016. december 31-ig lehetett benyújtani 
a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatalhoz. 2016 év végén 
mintegy 2428 kérelmet nyújtottak be a kérelmezők, melyeket a Hivatal erre 
a célra alakult munkacsoportja feldolgozott. A kérelmek nagy részében, 
több mint 1600 esetben hiánypótlásra szólította fel a kérelmezőt a MEKH, 
közel 800 esetben a Hivatal azonnal kiadta a kötelező átvételi jogosultsá-
got megállapító határozatokat. Május végén a benyújtott kérelmekből már 
csak 212 db várt hiánypótlásra, 2200 esetben elkészült a kötelező átvételi 
jogosultságot megállapító határozat. A kérelmek nagy része 0,5 MW alatti 

napelemes erőmű támogatására irányul, de jelentős a 0,5 MW feletti nap-
elemes erőművek szerepe is. A megújuló energiaforrásból előállított, köte-
lező átvételi támogatásban részesülő villamos energia erőművek beépített 
kapacitása 2015-ben 837 MW volt. Ha minden támogatási kérelemhez 
tervezett erőmű megvalósul, akkor a hazai napelemes kapacitás mintegy 
2100 MW-ra nőne 2018 végéig, csak viszonyításként: ez összességében 
meghaladja a Paksi atomerőmű teljesítményét. A napelemes erőművek 
ilyen mértékű és gyorsaságú növekedése óriási kihívás elé állítja a vil-
lamos elosztó hálózatot üzemeltető cégeket, hiszen nagyszámú csatla-
kozási igényt kell elbírálni, majd kivitelezni, és felkészülni a naperőművek 
időjárásfüggő működése okozta kihívásokra. Mindezek kapcsán a 
közeljövőben jelentős elosztóhálózati fejlesztéseket kell majd végezni.

További információ:  http://www.mekh.hu/ket-es-felszeresere-
novekedhet-magyarorszagon-a-megujulo-eroforrasbol-szarmazo-
villamosenergia-termeles
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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 szénhidrogénszállító vezetékeket a dinamikai igénybevéte-
leket, valamint a nyomvonal környezetét figyelembe véve szi-
lárdságilag méretezni szükséges. Ennek eredményeként egy 
olyan falvastagság kerül meghatározásra, amellyel a létesít-
mény a legkedvezőtlenebb üzemi és környezeti feltételek mel-
lett is biztonságosan üzemeltethető. 

A méretezés alapelve, hogy az acél csővezeték tervezési nyomá-
sának a várható maximális üzemi nyomás értéknél nagyobbnak kell 
lennie. Az üzemi nyomás az a legnagyobb belső túlnyomás, amely 
a csővezetékben normális üzemszerű körülmények között jelentke-
zik. A szilárdsági méretezés szárazföldi vezetékek esetén belső túl-
nyomásra történik. A méretezés során az alakváltozási és a szilárd-
sági méretezést a távvezeték tervezési nyomására kell elvégezni. 
Egy L hosszúságú csődarabra felírható, hogy a belső felületre ható 
nyomóerő és a falmetszeteken ható   feszültségek egyensúlyban 
vannak. Ennek eredményeképpen következik, hogy: 

2σsL = pdbL

amelyből kifejezhető az adott üzemi paraméterek mellett jelentkező 
falvastagság:

Az egyenletet a mérnöki gyakorlatban kazánformulának nevezik, 
amely kimondja, hogy a falvastagság egyenesen arányos a cső-
vezeték átmérőjével és a tervezési nyomással, valamint fordítottan 
arányos a mechanikai feszültséggel.
 

A legkorszerűbb számítások alapjául a középső szálra felírható re-
dukált feszültségek szolgálnak, amely esetben az előzőekben is-
mertetett egyenlet – a külső átmérőt figyelembe véve - az alábbiak 
szerint módosul:

 
amelyből a szilárdságilag szükséges falvastagság meghatározható:
 

Az egyenletben a σ szilárdsági jellemző helyett egy fm névlegesen 
megengedett feszültségi tényező szerepel, amely  az

fm = fo · Ro

 
összefüggéssel határozható meg, ahol fo a tervezési tényező  
(0,4 < fo < 0,8), Ro pedig a legkisebb felső folyáshatár. A tervezési té-
nyező a megengedhető feszültség és a folyáshatár hányadosaként 
értelmezhető. Minél nagyobb kockázattal rendelkezik a csővezeték 
nyomvonalát körülvevő terület, annál kisebb a megengedhető ter-
vezési tényező értéke. 

A biztonsági tényező a tervezési tényező reciproka, vagyis 
megmutatja, hogy a vezeték maximális üzemi nyomása mellett 
legfeljebb mekkora feszültség jelentkezhet. Értéke minél nagyobb, 
annál nagyobb a falvastagság, illetve annál kisebb a csővezeték 
környezetre ható kockázata, viszont ezzel arányosan növekszik a 
létesítési költség.

A falvastagság meghatározásánál további tényezőként beve-
zethető a cső ve szilárdsági tényezője. Ennek a tényezőnek a be-
vezetésével a szilárdságilag szükséges falvastagság számítására 
szolgáló képlet:

 
A szilárdsági tényező értéke varrat nélküli acélcső esetében 1,0, 
míg hosszavarratos és spirálhegesztett cső esetén – kézi vagy gépi 
hegesztéstől függően – 0,80-0,95 között helyezkedik el.

A szilárdságilag szükséges falvastagságból a szállított közeg 
korróziós és eróziós hatások miatt figyelembe vehető c1 pótlék, va-
lamint a vezeték falvastagságának negatív tűrése miatt jelentkező 
c2 pótlék hozzáadása után számítható a tényleges falvastagság:
 

s = s' + c1 + c2

Az eljárás abban az esetben alkalmazható, ha teljesül a  
1,0 < dk/db < 1,7 feltétel.

Gáztávvezeték szilárdsági méretezése, különös tekintettel 
a falvastagság meghatározására

Galyas Anna Bella
Ph.D. hallgató, gazgab@uni-miskolc.hu
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1. mintapélda: Határozzuk meg egy DN600 névleges átmérővel 
rendelkező, 80 bar névleges nyomású csővezeték falvastagságát, 
ha a biztonsági tényező 1,5 értéken kerül figyelembevételre!

A szilárdságilag szükséges falvastagság a kazánformula felhasz-
nálásával:

 

Figyelembe véve a szállítandó közeg korróziós és eróziós viszonyai-
ból adódó pótlékokat, a szükséges falvastagság értéke:

s = 9,2 mm + 1,0 mm = 10,2 mm  

Ehhez az értékhez legközelebb álló szabványos falvastagság:  
10,3 mm.

A távvezeték csőanyag szilárdsági jellemzőinek kiválasztása 
elsősorban gazdasági kérdés. A vezeték létesítés kb. 50%-át az 
anyagköltség alkotja, így költségbecslés készítése esetén célszerű 
meghatározni a vezeték tömegét, ami a csőfal térfogatának és az 
acél sűrűségének szorzatából számítható:

2. mintapélda: Határozzuk meg az előző példában szereplő csőve-
zeték 90 km hosszú szakaszának tömegét és árát!

Az adott csővezeték szakasz tömege:
 

melynek költsége behelyettesítés után:

 

3. mintapélda: Határozzuk meg az előbbi csővezeték szakasz tö-
megét és árát abban az esetben, ha az anyagminőség X70-es!

A szilárdság szempontjából szükséges falvastagság:

Láthatóan a jobb anyagi minőség következtében ugyanazon feltéte-
lek mellett egy jelentősen kisebb számított falvastagság jelentkezik, 
amelynek értéke a pótlékok figyelembevételével:

s = 7,9 mm + 1,0 mm = 8,9 mm
  
Ehhez a számított értékhez legközelebb elhelyezkedő szabványos 
falvastagság: 9,5 mm, vagyis 0,8 mm falvastagságcsökkenést ered-
ményez, ha X60-as helyett X70-es anyagminőséget alkalmazunk.

A csőszakasz tömege és számított költsége: 

 
Láthatóan több, mint 1000 tonna tömegcsökkenést jelent a jobb mi-
nőségű acélanyag alkalmazása, amely bár nagyobb fajlagos árral 
jellemezhető, ennek ellenére kedvezőbb anyagköltség jelentkezik:

 
A gázvezetékek szilárdsági méretezése egy rendkívül bonyolult, 
számos tényező figyelembevételét igénylő tervezési feladat, amely 
során főként a gazdasági szempontok élveznek prioritást. Jelen 
cikk kizárólag a falvastagság meghatározásának kérdésével fog-
lalkozott. A fenti számításokból egyértelműen megállapítható, hogy 
jobb szilárdsági jellemzőkkel rendelkező acél vezetékek esetében a 
kisebb falvastagság következtében kisebb acél anyagtömeg jelent-
kezik, ami egyenes arányosságban van a vezetéklétesítés során 
felmerülő anyagköltségekkel, amelyek a legjelentősebb részét ké-
pezik a gázvezeték kiváltás vagy létesítés költségeinek. 

A cikksorozat a Fenntartható Természeti Erőforrás Gazdálkodás 
Kiválósági Központ keretében készült.
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Külső átmérő 609,60 mm

Névleges nyomás 8,00 MPa

Acél folyáshatára (X60) 414,00 N/mm2

Biztonsági tényező 1,50

Szilárdsági tényező 0,95

Korróziós és eróziós pótlék 1,00 mm

Csővezeték acél anyag sűrűsége 7,8 t/m3

Csőanyag fajlagos ára (X60) 1000 USD/t

Acél folyáshatára (X70) 483 N/mm2

Csőanyag fajlagos ára (X70) 1060 USD/t

σ az acél szilárdsági jellemzője N/mm2

p tervezési nyomás MPa

s csővezeték falvastagság mm

L vezetékhossz m

db belső átmérő m

dk külső átmérő m

fm megengedett feszültség N/mm2

fo tervezési tényező -

Ro legkisebb felső folyáshatár N/mm2

Mp csővezeték tömege t

ρacél acél sűrűsége t/m3

Kp csővezeték ára USD/t
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E N E R G I A P O L I T I K A 

Európai és hazai villamos energia helyzetkép
Dr. Molnár László  

okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu 

A következő negyedszázadban a világban jelentős változások zaj-
lanak le, népesség-, a GDP- és az energiafogyasztás növekedés 
súlypontja áthelyeződik a Távol-Keletre és Dél-Ázsiába. Az EU 
stagnáló lakosságával és alig növekvő GDP-jével leszakadó pá-
lyán halad. A villamos energia szerepe a végső energiafogyasz-
tásban nő. A megújuló energiák részaránya az áramtermelésben 
ugyancsak nő, azonban ez gondokat is okoz, elsősorban a rend-
szerszabályozásban. Megoldatlan még a megújulók által termelt 
áram tárolása, problémás a megújulós villamosenergia-termelés 
magas támogatási és vezetéképítési igénye. Ismertetjük a megúju-
lók integrálására kidolgozott EU-s Tiszta energia csomagot. A cikk 
végén a Paks II atomerőművel kapcsolatos kérdéseket elemezzük. 

*
In the next 25 years significant changes will take place in the world: 
the centre of population and GDP growth, along with an increasing 
energy consumption will be re-located to the Far East and South 
Asia. The EU which has a stagnating population and a barely grow-
ing GDP is falling behind. The share of electricity is growing within 
final energy consumption. Renewables also have a growing share 
in electricity generation. This, however, causes problems, mainly 
in system regulation. Other unresolved issues include storage of 
the power generated by renewables as well as the high costs of 
supporting renewable electricity production and transmission ca-
ble construction. The article presents the EU Clean Energy Pack-
age which aims to integrate renewables. At the end of the article 
issues linked to the Paks II power plant are analyzed.

* * *

A globális gazdasági és energiahelyzet 
a Párizsi Megállapodás elfogadása után
Világméretekben jelentős átalakulások zajlanak a gazdaság és az 
energetika terén. A gazdaság súlypontja, fejlődési centruma mára 
áttolódott a Távol-Keletre, Kína és India vezeti a GDP növekedési 
rangsort. Az energia felhasználás növekedésében is Kína áll az első 
helyen, majd a Közép-Kelet és India következik. Az USA és főleg az 
Európai Unió lassú gazdasági növekedést mutat, pozitív eredmény 
viszont, hogy az energiahatékonyság gyors növekedése miatt az EU-
ban és az USA-ban csökken az energiafogyasztás (lásd 1. ábra).

 A 2000-2014-es idő intervallumban Kínában 170%-kal, a Kö-
zép-Keleten 100%-kal, Indiában 80%-kal nőtt az energiafogyasz-
tás, míg ugyanebben az időszakban a legfejlettebb régiókban 
(USA, EU, Japán) csökkent az energiafogyasztás.

A WEO prognózisok ezeknek a trendeknek a folytatását ígérik. 
2014-2040 között az USA-ban az évi energiafogyasztás növeke-
dés nulla %, az EU-ban -0,5, Kínában 0,9, Indiában 3,3, Afrikában 
2,1, míg a Világon 1%-os. Vagyis a klímavédelem szempontjából 
India és Afrika kulcsfontosságú szereplő, az ott tapasztalható gyors 
növekedést jó lenne megállítani. De ez nehéz feladat lesz, mert a 
növekedés oka az extrém ütemű népesség gyarapodás.

Ugyanebben az időszakban a népesség létszámának növeke-
dése nagyon komoly változásokat mutat: USA 50 millió fő, EU 1, 
Kína 26, India 339, Afrika 906, a Világ 1897 millió fő növekedés.

A GDP növekedés 2014-2040 között az alábbi: az USA-ban az 
évi növekedés 2%, az EU-ban 1,6, Kínában 4,6, Indiában 6,5, Afri-
kában 4,4, míg a Világon 3,4%-os.

Az 1. táblázatban összefoglalóan mutatjuk a fenti adatokat, ki-
bővítve a népesség létszámával és az egy főre eső GDP adatokkal.

Mindezek az adatok a Távol-Keleti, illetve a Dél-Ázsiai régió gyors 
népesség növekedését, erőteljes gazdasági fejlődését mutatják. Saj-
nos az is egyértelmű, hogy az EU stagnáló lakosságával, lassú gaz-
dasági növekedésével egyre inkább leszakad.

Nyilvánvaló, hogy a 2040-ig terjedő időszak globálisan majdnem 
2 milliárd fős népesség-növekedését, és az abból következő energia-
fogyasztás növekedést az EU nem tudja egyedül kompenzálni. Ezért 
nem az EU-ban kellene bevezetni egyre szigorúbb környezetvédelmi 
célkitűzéseket, hanem inkább segíteni kellene Kínát, Indiát és a többi 
nagy fejlődő, de energiahatékonyságban még lemaradt országokat 
abban, hogy növeljék hatékonyságukat.

Az energetikában 2016-ban a következő jövőkép rajzolódik ki.
• A globális energiafogyasztás folyamatosan nő, 2040-ig 30% 

növekedés várható (WEO-2016).
• Az energiaellátás fejlesztése érdekében 2040-ig 44 ezer milliárd 

USD-t kell beruházni, melynek 60%-a a fosszilis ellátás fejleszté-
séhez szükséges, ideértve az erőművek építését is. Az energia-
hatékonyság fokozására extra 23 ezer milliárd USD-t költ a világ.

• Klíma ígéretek és célok. Az országok teljesítik vállalt klíma ígé-
reteiket, de ez nem elég a max. 2 °C hőfok emelkedési cél 

1. ábra. A GDP és az energiafogyasztás növekedése 
kiemelt országokban és régiókban, 2000-2014-ig, %. 

(Forrás: IEA World Energy Outlook 2016)

Régiók, 
országok

Népesség
millió fő,

2014-ben

Népesség 
növekedés,

2040-ig,
millió fő

GDP/fő,
USD/fő,

2016-ban

GDP 
növ./év, 

%

Energia
fogy.növ./

év, %

USA 323 54 57500 2 0

EU-28 510 1 32400 1,6 -0,5

Kína 1372 26 15500 4,6 0,9

India 1295 339 6600 6,5 3,3

Afrika 1156 906 − 4,4 2,1

Világ 7255 1897 − 3,4 1

1. táblázat. Néhány gazdasági mutató növekedése kiemelt országok-
ban és régiókban, évente, illetve 2014-2040 között
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teljesítéséhez. Az USA kilépése a megállapodásból rontja a 
sikeres teljesítés esélyeit, de nem okoz drámai problémát.

• A villamos energia egyre nagyobb részt képvisel a végső ener-
gia mixben. A 2040-ig történő végső energia növekedés 40%-a 
elektromosság.

• A megújulók gyorsan fejlődnek, elsősorban a villamosenergia-
termelés területén. 2040-re a megújulók nagy része már nem 
igényel támogatást, versenyképessé válik.

A megújuló energiák hatása a villamosenergia-
ellátásra
Az időjárás és napszak függő megújuló energiák kezdetben nem 
okoztak semmiféle zavart az áramellátás biztonságára, azonban az 
utóbbi években több negatív folyamat játszódott le azokban az orszá-
gokban, melyek élen járnak a megújulók (szél, nap) bevezetésben. A 
növekvő szél- és napenergia kapacitások egyre több villamos ener-
giát termelnek, és a megújuló bázisú áram kötelező átvétele miatt a 
hagyományos termelők – elsősorban a szén- és földgáz-tüzelésű erő-
művek – egyre kevesebb áramot tudnak eladni a piacon. Ezért ezek 
az erőművek működési óraszáma folyamatosan csökken, gyakran 
1000 vagy akár 500 óránál is kevesebbet működnek, így működésük 
veszteséges. A tulajdonosok ezeket az erőműveket gyakran véglege-
sen leállítják, de ezt nem jelentik be, és ezért a „központi” kapacitás 
nyilvántartásokban mint még működőképes erőművek szerepelnek. 
Emiatt sok országban, illetve az egész kontinentális Európában hamis 
biztonságérzet tapasztalható. A jövővel kapcsolatos bizonytalanságok 
(pl. új emisszió adók) miatt ezekben az országokban szinte senki sem 
létesít szabályozni képes (földgáz-tüzelésű) erőművet, mert a várha-
tóan egyre alacsonyabb működési óraszám miatt az új erőmű veszte-
séges lenne, sohasem termelné meg a befektetett tőkét.

Ezért az idő előre haladtával, a megújuló kapacitások növekedé-
sével egyre szűkülnek a rendelkezésre álló szabályozó kapacitások.

Németországban gyorsan nőnek a szél- és napenergia kapaci-
tások.

2016-ban a beépített kapacitások összesen 195 GW-ot tettek ki, 
míg a megtermelt villamos energia 546 TWh volt. Érdemes felfigyelni a 
nap- és szélenergia kapacitások gyenge termelő-képességére. A nap 
és szél kapacitások (89GW), az összes kapacitás 46%-a, az összes 
áramtermelésnek mindössze 21%-át (115 TWh) adták. Ezzel szemben 
a 21 GW-os barnaszén kapacitások 135 TWh-t termeltek meg.

A gyorsan növekvő megújuló kapacitások és a szűkülő hagyo-
mányos (fosszilis és atom) kapacitások következtében egyre romlik 
az ellátásbiztonság. Ez a folyamat a következő 5-8 évben kritikus 
szintet fog elérni Németországban, ahol 2022-ig leállítják a még mű-
ködő atomerőműveket, melyek jelenleg a német áramtermelés 15%-
át adják. Ezzel egyidőben adókkal és egyéb eszközökkel ki akar-

ják szorítani a szenes erőműveket az árampiacról, mely rendkívüli 
ellátásbiztonsági helyzetet teremtene.

Az egyre csökkenő szabályozási kapacitások „életben” tartásához 
Európa számos országában (Anglia, Franciaország, Németország, 
Olaszország, Lengyelország, Svédország stb.) különféle kapacitás 
mechanizmusokat vezettek be, pl. rendelkezésre állási díjat vagy  
szűkösség esetére piaci árú, ársapka nélküli áramárak alkalmazását. 
Brüsszel azonban ragaszkodik a „csak energia” típusú piachoz, és így 
az ellátásbiztonság romlása egyre fenyegetőbb.

Az EU Tiszta energia csomagja (korábban „Téli csomag”)
Ebben a helyzetben állt elő Brüsszel az ún. „Tiszta energiát minden 
európai polgárnak” csomaggal (röviden: Tiszta energia csomag), mely 
a villamosenergia- és a gázpiac jelentős átalakítását tűzte ki célul. 
Egyelőre csak javaslat szinten áll a csomag, melynek bevezetésé-
hez 1-2 ezer oldalas jogi anyagot kellene átdolgozni és elfogadtatni 
a tagállamokkal. A következő egy-másfél évben rendkívül éles viták 
várhatók számos kérdésben. Ma még egyáltalán nem látszik, hogy a 
sok jövőbeli tervből mi fog megvalósulni.

Az új Csomag fő célkitűzései és fejezetei:
•  Közös villamosenergia-piac megteremtése;
•  Áramtermelő megújuló energiák jobb integrálása a piachoz;
•  Az energiahatékonyság fejlesztése.

A villamosenergia-piac tervezése 
A villamos energia belső piacának szabályai 

•   A piaci alapú árszabályozás teljesebb bevezetése. (Ez a hazai 
háztartási energia árak terén változást jelent. Ehhez lesz a ma-
gyar kormánynak egy-két észrevétele.)

•   A fogyasztók jogainak megerősítése.
•   DSO-k jogainak tisztázása.
•  TSO-k jogai, viszonyuk az energia tároláshoz és az új regioná-

lis koordinációs központokhoz (ROC). (A rendszerszabályozás 
a jövőben nem lesz nemzeti kézben, hanem a ROC központ 
gondoskodik erről.) 

•   A Nemzeti Szabályozó Társaságok jogai a regionális együtt-
működés és a határkeresztező kapacitások terén.

A villamosenergia-piacon az áramárakat a kereslet és a kínálat hatá-
rozza meg.

•  Az elosztási tarifáknak tükröznie kell a rendszerhasználat költ-
ségeit, ideértve az „aktív fogyasztókat” (angolul prosumer = az 
a fogyasztó, aki termel és fogyaszt is áramot, a producer és a 
consumer szóból).

•  Az európai DSO-k megteremtése.
Javaslat a villamosenergia-szektor kockázati felkészültségének sza-
bályozására.

Megújuló és bio-energiák, fenntarthatóság
•   Minimum cél: 27% RES (=megújuló energia) a bruttó végső fo-

gyasztásban 2030-ig. Az egyes tagállamoknak 10-49% közötti 
RES arányt kell elérni.

•  A RES aránynak a fűtés és hűtés szektorban évi 1% növeke-
dést kell elérni.

Energia hatékonyság
•  Új Energiahatékonysági Direktíva (revízió).
• A 30%-os kötelező energiahatékonysági cél megerősítése 

2030-ra.
• Új Épületenergetika Direktíva (revízió).

2. ábra. A német villamosenergia termelés (TWh) és 
a beépített kapacitások (GW), 2016 
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Az intézményes és eljárási háttér fejlesztése
• Az Energia Unió irányításának szabályozása.
• Javaslat egy szabályozó ACER (Energia szabályozók együtt-

működési ügynöksége) létrehozására.
Egyéb elemek

A megújuló energiák hatása az árakra 
A Tiszta energia csomaggal kapcsolatban már most, a viták elkezdése 
előtt, kell tenni néhány észrevételt. A Csomag egyetlen szót sem ejt 
az atomenergiáról. Ez szemben áll a Bizottság új tanulmányával, mely 
szerint még 2040-ben is 20-25% körül lesz az atomenergia részará-
nya az EU áram-mixben. Ugyancsak érthetetlen a szenes erőművek 
teljes betiltásának célkitűzése, mely rontaná az ellátásbiztonságot és 
megemelné a villamosenergia-árakat. 

A „csak energia-piac” koncepció is ellentétes a mai gyakorlattal, 
egyetlen célja lehet, a földgázas erőművek további kiszorítása. 

Környezetvédelmileg indokolt a megújuló energiák fejlesztése, de 
a gazdasági hatás súlyos, hatalmas költségnövekedéssel jár. A CEER 
(az Európai Energia Regulátorok Tanácsa) a közelmúltban tette közzé 
azt a tanulmányt, amelyben a megújulós villamosenergia- termelés 
támogatottságát vizsgálják 26 európai országban. 2015-ben a meg-
újulós villamos energia termelés az érintett országokban átlagosan 
110,2 €/MWh támogatást kapott. Németországban ez az érték 140,4 
€/MWh volt. Ennyi volt a támogatás értéke, amit a 30-40 €/MWh-s pia-
ci ár felett kell érteni. A megújulókra Németországban már eddig is el-
költöttek évente 23 milliárd eurót. Ezt tovább növeli a ma megoldatlan 
tárolás kérdése, mely akkumulátorok esetén hatalmas költségekkel 
jár. És ezt egészíti ki a hálózatfejlesztés költsége, mely pl. Németor-
szágban következő 10 évre 2800 km egyenáramú nagyfeszültségű 
földalatti kábelt tartalmaz, 8000 MW teljesítmény átvitelére. Mindez 
több tíz milliárd euróba fog kerülni.

2013 óta Németországban az áram árának több mint felét az adók 
teszik ki. Ezek között is a legnagyobb tétel az EEG adó (a megújuló 
energia adója), amely a 2012-es 3,5 cent/kilowattóráról 2017-re 6,88 
cent/kilowattórára (kb. 21 Ft/kWh) nőtt. Az EEG adót főképp a házta-
tások fizetik, míg az iparvállalatok – hogy helyt tudjanak állni a nem-
zetközi versenyben – felmentést kapnak ezen adó befizetése alól. A 
háztartások áramárai Németországban, Dániával együtt a legmaga-
sabbak az EU-ban. 2014-ben a német ár 29,2 euró per száz kilowatt-
óra, az EU-átlagár 20,8, a magyar ár 11,5 euró per száz kilowattóra. 
Forintban kifejezve: a német áramár 90 forint/kWh, a magyar áramár 
35 forint/kWh. A német fogyasztók nagy árat fizetnek a szoláris és 
szélenergia támogatásáért. Németország évi 23 milliárd euróval (2 
darab Paks II ára) támogatja a megújulókat, ezután a megújulók már 
olcsók. De nem a fogyasztók, hanem a termelők részére!

A 3. ábrán láthatjuk a villamosenergia termelési költségek össze-
vetését. Az ábra az erőművek építésének és üzemeltetésének átlagos 
teljes költségét mutatja, melyet elosztva az erőmű teljes áramterme-
lésével, USD/MWh-ban megkapjuk az egyes technológiák költségeit.

Az OECD szerint a legolcsóbb technológia az atom, melyet követ 
az on-shore szél és a szén. A legdrágább technológiák az off-sho-
re szél és a háztartási szolár PV. Ha ehhez még hozzászámoljuk a 
megújuló energiáknál jelenkező egyéb költségeket, a tárolást, a tarta-
lék-erőműveket és a szükséges új vezeték-hálózatokat, akkor látszik 
igazán, hogy milyen drága a megújulók energiákkal termelt áram.

A megújuló energiák egyéb hatásai
Németországban a lakosság és a szakemberek egy része hisz abban, 
hogy az ország áramellátása megoldható kizárólag szél- és napener-
giával. Tekintsük át, hogy ez a feltevés mennyire valós. Mi történik 
akkor, ha ragyogóan süt a nap, és fúj a szél? Előnyös ez?

2016. május 16-án, a német szélturbinák és a fotovoltaikus (PV) 
panelek 15 percre majdnem ellátták villannyal Németországot. Ez 
jó hírnek tűnt, de ezzel az eladhatatlan szén- és földgáztüzelésű 
erőművi áram ára zuhanni kezdett, és -50 euró/megawattórás negatív 
ár képződött, jelentős kárt okozva számos energiapiaci szereplőnek. 
Ugyanabban az évben a német szélturbinák és a PV panelek össze-
sen 600 órában gyakorlatilag nem termeltek, egyszerre volt szélcsend 
és sötétség. Ebben a 600 órában, amely kiszámíthatatlan módon, vá-
ratlanul jelentkezik, s a szünet pár perctől fél napig tarthat, kellenek 
az egész évben rendelkezésre álló szabályozó tartalékok. Az E.On 
tapasztalatai alapján 30 százalék feletti megújuló penetráció esetén 
a belépő megújuló termelés 90 százalékát le kell fedni szabályozható 
energiatermeléssel. Ez pedig hatalmas költséggel jár, hiszen a tarta-
lékok alig járnak, s így veszteséget okoznak. Ennek ellenére szükség 
van rájuk, mert különben összeomlana az áramellátás, még nagyobb 
kárt okozva.

A szél és napenergia kiszámíthatatlan rendelkezésre állása miatt 
− ésszerű költségen − nem lehetséges a 30-50% feletti, szél és nap 
bázisú áramtermelés.

A német rendszert domináló óriási szél- és napenergia-kapacitá-
sok ellátási zavart keltenek a régióban is. A megújulós mottót, „a hely-
ben megtermelt energiát helyben fogyaszd el!” jelszót semmibe véve, 
az észak-német szél- és napenergia-telepekről az áramot ezer kilo-
méterekre, Dél-Németországba tranzitálják. A reggeli órákban, amikor 
az éjszaka működő atom- és fosszilis erőművek még termelnek, és 
beindul a napenergia és esetleg a szél is, a túltermelés árama az úgy-
nevezett hurokáramok révén becsap a szomszéd Benelux államok-
ba, Franciaországba, illetve Lengyelországba, Csehországba, ahol 
az ottani rendszerek tervezett működését megzavarják. A hurokára-
mok évi egymilliárd eurónyi, úgynevezett jóléti veszteséget okoznak 
Európában a villamosenergia-rendszerekben. A károkat a szomszéd 
országok viselik el. A megoldás a hálózatfejlesztés (amit Németor-
szág egyelőre nem hajt végre), valamint a termelés és a fogyasztás 
struktúrájának, eloszlásának szabályozása. Amíg a villamos energia 
tárolása nem megoldott, számolni kell ezekkel a gondokkal.

Néhány kérdés a Paks II atomerőművel kapcsolatban
1. A beruházás megtérülése: A 4000 milliárd forintos Paks II beruhá-
zás hatalmas összeg, bár összevetve a 2016-os magyar GDP-vel (34 
ezer milliárd Ft) illetve költségvetéssel (16 ezer milliárd Ft) már nem 
olyan rettenetesen nagy. Ha azt is figyelembe vesszük, hogy az atom-
erőmű 10 év alatt épül fel, akkor az éves átlagos beruházási költség 
400 milliárd Ft, azaz kereken az éves költségvetésnek 2,5%-a. Ami 
már kezelhető összegnek tűnik.

Mindenképpen törekedni kell azonban a Paks II beruházás mi-
előbbi megtérülésére. Ez alapvetően két tényezőtől függ, egyrészt az 
erőmű működési költségeitől, mely aránylag pontosan meghatározha-3. ábra. Az egyes villamosenergia-termelési költségek összevetése 
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tó. A másik meghatározó faktor azonban a regionális villamosenergia-
ára. Hogy szükség lesz-e Paks II esetén állami támogatásra, azt senki 
sem tudja, ehhez 60 évre előre pontosan tudni kellene a régiónkban 
kialakuló áramárakat, ami nyilván lehetetlen (bár sok hazai „kitűnő” 
kolléga állítja, hogy ők pontosan tudják a jövő árait). De az a tény, 
hogy folyamatosan nő az európai áramigény, és közben szűkülnek 
a rendelkezésre álló kapacitások, arra utal, hogy az áram ára nőni 
fog, és így Paks II gazdaságilag is jó befektetés lehet. De bárhogy 
alakulnak az árak, Paks II el fog látni egy nemzeti hatáskörbe sorolt, 
megkerülhetetlen feladatot, növeli a magyar ellátásbiztonságot.

Van egy, a Paks II beruházást érintő terület, ahol az állam befolyá-
solni tudja a megtérülést. Ez a hazai áramtermelő megújuló energiák 
(elsősorban szél és nap), ahol célszerű lenne átgondolni a beruházá-
sok ütemét. A szél és napenergia lassúbb fejlesztése idehaza szük-
séges, mert ha túlfejlesztenénk ezeket a megújulókat, azzal Paks II 
megtérülési esélyeit, nyereséges működését rontanánk azáltal, hogy 
Paks II-t rendszeresen vissza kellene terhelni. Ezt mindenképpen el 
kellene kerülni, pl. azzal, hogy a hőtermelésre alkalmas megújulókat 
fejlesztenénk. Egyébként sem ésszerű a nulla emissziójú atomerő-
művet kiváltani pl. sokkal drágább napenergiával, mert ennek nincs 
környezetvédelmi előnye, csak a költségeket és a szabályozási gon-
dokat emeljük meg ezzel.

2. A Paks II atomerőművel megtermelt áram felhasználása: nyil-
vánvaló érdek, hogy az atomerőmű folyamatosan működjék, és az 
áramot piaci alapon el lehessen adni. Ezzel a problémával az 1970-es 

években a franciák (58 nukleáris blokk) és a németek (19 blokk) is 
találkoztak. A francia piacon megjelenő hatalmas mennyiségű áramot 
részben exportálták, részben pedig fűtésre fordították, így csökkentve 
a francia gáz importfüggést. Az évek során, a villamosenergia igény 
növekedésével a villanyfűtésű épületek egy részét átállították gázfű-
tésre. A hasonló helyzetben lévő németek az akkoriban bevezetett 
hőszivattyúkat látták el árammal, melyek a családi házak fűtéséről 
gondoskodtak. A német ipar gyors fejlődése Németországban is meg-
oldotta az időszakos áramfelesleg problémáját. A francia, a német és 
a szivattyús tárolókkal jól felszerelt svájci villamosenergia rendszerek 
évtizedeken keresztül jól együttműködtek. Ezeken a példákon ideha-
za is el lehet gondolkodni.

3. A villanyautók, mint áramfogyasztók: sokszor elhangzik, hogy 
a villanyautók lesznek a jövő nagy áramfogyasztói. 2016 végén az 
EU-ban 640 ezer, Kínában és az USA-ban 600-600 ezer, Japánban 
150 ezer elektromos autó futott az utakon. Szép számok, de jó tud-
ni, hogy egyedül Németországban több mint 40 millió hagyományos, 
robbanómotoros autó közlekedik. Tegyük fel, hogy egy elektromos 
autó fogyasztása 20 kWh/100 km, és hogy az átlagautó havi 1000 
km-t fut. Legyünk optimisták, és fogadjuk el, hogy 10 év múlva, Paks 
II átadásának idején, már 100 ezer villanyautó fut a hazai utakon. 
Ezeknek összfogyasztása 240 GWh, míg Paks II éves termelése, 
90%-os működési idővel számolva, kereken 19 TWh. Azaz a villany-
autók Paks II termelésének 1,3%-át fogyasztanák el, ami elég sze-
rény részarány.

Elhunyt Láczai Szabó Tibor 
Láczai Szabó Tibor gépészmérnök, a magyar villamosenergia-ipar 
kiemelkedő állami díjas szakembere, Egyesületünk tagja, aki a mű-
szaki fejlesztés terén hosszú távra maradandót alkotott, életének 88. 
évében, 2017. március 12-én elhunyt. 

Láczai Szabó Tibor, amíg ereje lehetővé tette, aktívan részt vett 
Egyesületünk Szenior Klubjának programjain, az energetikai szakma 
iránti érdeklődése, a műszaki, gazdasági fejlődés követése életének 
fontos része volt. 

Láczai Szabó Tibor középiskolai tanulmányait a Lónyay utcai 
református gimnáziumban folytatta, itt érettségizett 1948-ban. A re-
formátus egyházhoz családi kapcsolatok fűzték. A Budapesti Mű-
szaki Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplomát 1953-ban. Fiatal 
mérnökként a Dr. Lévai András professzor által alapított és vezetett 
Erőtervnél kezdte meg szakmai tevékenységét. Egyike volt a Lévai 
professzor által kiválasztott ifjú szakembereknek, akiket tanítványai 
közül a magyar erőmű tervezési, erőműépítési program végrehajtá-
sára, illetve irányítására alkalmasnak tartott. 

Az Erőtervnél folytatott néhány éves sikeres tevé-
kenységét követően Láczai Szabó Tibort áthelyezték 
a Nehézipari Minisztérium Villamosenergia Ipari Igaz-
gatóságra. Ebben az időben ennek a szervezetnek a 
feladata volt a magyar villamosenergia-ipar irányítá-
sa, konkrétan az új erőműépítési és villamosenergia 
gazdálkodási program megvalósítása, az ötvenes 
években kialakult villamos energia ellátási válság 
felszámolása. E feladatok végrehajtására Kerényi 
A. Ödön szakmai vezetésével egy nagyrészt fiatal 
szakemberekből álló csoportot hoztak létre, amely-
ben kiemelt szerepe volt Láczai Szabó Tibornak. 

Láczai Szabó Tibor munkáját a szakmai szem-
pontok következetes képviselete jellemezte, igyeke-
zett fellépni a voluntarizmussal szemben, visszafo-

gott határozottságával jelentős pozitív befolyást volt képes gyakorolni 
a döntésekre. A Kerényi A. Ödön által vezetett szakembereknek, köz-
tük Láczai Szabó Tibornak nagy szerepe volt abban, hogy a magyar 
energetika kedvezőtlen körülmények között is képes volt betölteni 
feladatát. Láczai Szabó Tibornak hihetetlen munkabírása volt, a fel-
adatokat igyekezett a maguk komplexitásában megoldani, a lehe-
tőségek felismerésének és pozitív kihasználásának a következetes 
végrehajtója volt. Beosztottait, munkatársait megbecsülte, igyekezett 
kiállni érdekükben. Főnökei és a villamosenergia-ipar szakemberei 
széles körben nagyra becsülték, mivel minden feladatot körültekintő-
en, a legmagasabb szakmai színvonalon oldott meg. 

A villamosenergia-ipar 1963-as átszervezése szétválasztotta az 
operatív irányítást, illetve az erőműépítések előkészítését, a fejlesz-
tési feladatokat. Ez utóbbiak nagy része továbbra is a Nehézipari 
Minisztérium közvetlen hatáskörébe tartozott. Láczai Szabó Tibor e 
feladatkört irányította. Vezető szerepet töltött be a Mátrai Erőmű, a 
Dunamenti Hőerőmű, az új Tiszai Hőerőmű létesítésének előkészí-

tésében, valamint a Paksi Atomerőmű építésével 
kapcsolatos feladatok ellátásában. Az atomerőmhöz 
fűződő különleges feladata volt a létesítmény ható-
sági engedélyezésének összehangolása. Az ún. In-
dítóbizottság titkáraként (az elnök a miniszter volt) 
fontos szerepet töltött be abban, hogy az erőmű épí-
tése és üzembe helyezése során lényegében mara-
déktalanul sikerült elérni a biztonsági követelmények 
betartását, illetve betartatását. E tevékenységéért 
tüntették ki állami díjjal. 

Láczai Szabó Tibor nyugalomba vonulását kö-
vetően is jelentős szakmai tevékenységet folytatott, 
külföldi energetikai cégek is igénybe vették taná-
csait. Elhunytával Egyesületünket és az energetikai 
szakmát pótolhatatlan veszteség érte.1929-2017
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Az EU Energiapolitikája és a hazai villamosenergia-ellátás biztonsága 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület  (ETE)  2002  óta  
szervez  szakmai  konferenciákat „Vitassuk meg jövőnket” mottó-
val a hazai energiagazdaság legfontosabb kérdéseiről. E nem ha-
gyományos konferenciákon a témakörök legnevesebb szakértői 
(kutatók, az államigazgatás és az  energetikai  vállalatok  szakmai  
vezetői)  néhány bevezető előadást követően kerekasztal beszél-
getéseken vitatkoznak a közönség bevonásával. Célunk, hogy a 
viták során lehetőség szerint alakuljon ki egy összkép és a szak-
mailag szükséges cselekvési irányok kristályosodjanak ki.

Az idei konferenciánk (Gárdony, 2017. június 1-2.) – amely Egyesü-
letünk VI. Villamos Energia Konferenciája – témája „Az Európai Unió 
energiapolitikája és a hazai villamosenergia-ellátás biztonsága” volt. 

Az Európai Bizottság múlt év végén tette közé a „Tiszta Energia 
az európai polgároknak” címet viselő csomagtervét, amely a Bizott-
ság Energiaunió tervének alapvető eleme. A jogszabály-tervezeteket 
tartalmazó csomag alapvető változásokat javasol a tagországok ener-
getikájában, s bár a mintegy másfél évre tehető Európai  Parlamenti  
és  Tanácsi  viták  során  bizonyára  sokat  alakul még,  a  főbb  irányai  
valószínűleg  megmaradnak. 

A rendezvényünkön – plenáris előadások, majd négy önálló szek-
ció keretében – a  csomagnak  a villamosenergia-ipart érintő részét 
tárgyaltuk,  beleértve  annak  a  fogyasztókat  érintő lényegi elemeit is.

A megnyitó ülésen Bakács István ETE elnök bevezetőjét köve-
tően (ennek szerkesztett szövegét alább közöljük) Dr. Gerse Károly 
egyetemi tanár tartott előadást a magyar erőműrendszer helyzetéről 
illetve a Paks II blokkjainak szerepéről. Ezt követően Kádár Andrea 
Beatrix az NFM helyettes államtitkára előadásában ismertette az EU 
energiapolitikájának főbb irányait, globális kihívásait. Dr. Grabner 
Péter, a MEKH energetikáért felelős elnökhelyettese az Európai Bi-
zottság Tiszta Energia Csomagját mutatta be előadásában. Dr. Stróbl 
Alajos, az ETE  elnökhelyettese a magyar erőműpark kapacitáshely-
zetét és az ellátásbiztonságot elemezte előadásában.

Ezt követően kerekasztal beszélgetésen került sor az EU Tiszta 
Energia Csomagjában érintett legfontosabb kérdésekről.

A megújuló energiaforrások szerepével foglalkozó szekciót Dr. Mol-
nár László főtitkár vezette. Dr. Grabner Péter hangsúlyozta, hogy a 
kormánynak részletes terve van az EU megújuló célkitűzések telje-
sítésére. Ezután Hárfás Zsolt atomenergetikai szakértő a nukleáris 
energia fontosságát mutatta be, de egyidejűleg kiállt az atomenergia 
és a megújulók együttműködése mellett. Majd Pálfy Miklós (Solart.
System) ismertette a napenergia globális, európai és hazai szerepét.

A hozzászólók közül Dr. Csatay Ferenc (W-Stream Energy Kft) 
kifejtette véleményét, hogy hazánkban az igazi, gazdaságilag is helyt-
állni képes megújuló energia a szél, és sajnálatát fejezte ki, hogy ez az 
ágazat nem kap elég fejlődési lehetőséget. Dr. Stróbl Alajos érdekes 
gondolatot vetett fel, hangsúlyozta, hogy a szél és napenergia lassúbb 
fejlesztése idehaza szükséges, mert ha túlfejlesztenénk ezeket a meg-
újulókat, azzal Paks 2 megtérülési esélyeit, nyereséges működését 
rontanánk azáltal, hogy Paks 2-t rendszeresen vissza kellene terhelni. 
Lontay Zoltán a globális klímaváltozás veszélyeit hangoztatta, és erő-
sebb hazai klímaváltozás elleni harcot követelt. 

    
A regionális rendszerirányítással foglalkozó szekciót Wiegand Győ-
ző elnökhelyettes  vezette. Elsőként Kerekes Lajos, a Corvinus Egye-
tem REKK vezető kutatója ismertette a Tiszta Energia csomagnak a 
regionális rendszerirányítás kialakítását meghatározó előírásait, amik a 
vitafórum tárgyát képezik. Ezt követően Tihanyi Zoltán, a MAVIR vezér-
igazgató-helyettese áttekintést adott a gyakorlati bevezetés feladatairól. 
Összefoglalta azokat az ellentmondásokat és nehézségeket, amelyek 
a konkrét átállás során várhatóan felmerülnek. Tihanyi Zoltán a végre-

hajtó gondosságával és felelősségével elemezte a közeljövő feladatait. 
Harmadik előadóként Dr. Drucker György energetikai szakértő nagyon 
érdekes tájékoztatást tartott arról, hogy az energiarendszerek irányítá-
sa az USA-ban hogyan történik. Az előadásból a hallgatóság meggyő-
ződhetett arról, hogy nagy villamosenergia-rendszereket az Európában 
eddig kialakított gyakorlattól, illetve a Tiszta Energia csomagban előírt 
szervezeti és működési feltételektől alapvetően eltérő szervezeti kere-
tek és alkalmazott gyakorlat mellett is lehet jól működtetni. 

Az előadásokat követő vitában Dr. Grabner Péter, Dr. Kelemen 
Hajnalka (MAVIR), valamint Batta Gergely (MEKSZ) a témához és az 
előadásokhoz kapcsolódóan észrevételeket és kiegészítéseket tettek.  

A témában a hallgatóság részéről felmerült kérdésekre és észre-
vételekre az előadók, illetve a felkért szakértők adtak választ. 

Idén márciusban az Európai  Bizottság  lezárta  azon  vizsgálatokat,  
amelyek  a  Paks 2 Atomerőmű tervére  vonatkoztak,  és  úgy  tűnik,  
ezzel minden akadály elhárult a létesítmény megépítése elől. Ugyan-
akkor kérdés, hogy hogyan alakul a hazai erőműpark az első új paksi 
reaktorblokk üzembe lépésig. Kell-e addig más erőművet építeni, illet-
ve az új 1200 MW-os reaktorblokkok hogyan működhetnek a meglévő 
blokkokkal együtt a hazai villamosenergia-rendszerben? Ezzel a kér-
déssel foglalkoztunk a hazai erőműépítés szekció keretében, ame-
lyet Briglovics Gábor, a Villamosenergia Szakosztály elnöke vezetett. 

Szánthó Péter, a VERTIS értékesítési igazgatója az EU ETS 
rendszerében a széndioxid kvóta árak múltbeli alakulását, illetve a fo-
lyamatban lévő EUs direktíva módosítási javaslatok alapján a várható 
jövőképről beszélt.

Zarándy Tamás, a Századvég Gazdaságkutató igazgatója az 
európai, illetve a hazai erőművi kapacitáshelyzetet mutatta be, kü-
lönös tekintettel a 2017 januári eseményekre. Szükségesnek és le-
hetségesnek tartotta egy hazai kapacitáspiaci rendszer bevezetését. 

A kerekasztal résztvevői, Lehőcz Balázs (MET Dunamenti Erőmű), 
Katona Zoltán (Uniper Gönyűi Erőmű ), Szabó Zoltán (BERT), Dr Kiss 
Csaba (GE Energy, MKET), illetve a konferencia résztvevői élénk vitát 
folytattak a kapacitásrendszer szükségességéről. A vita során erősen 
megoszlottak a nézetek erről a kérdésről. Egyesek a hazai erőművek 
kapacitáshelyzetét a bevezető ülés előadóival összhangban kritikus-
nak vélték és sürgős lépéseket követeltek, jelezvén, hogy a hivatalos 
tervekben szereplő erőművi élettartamok irreálisak a jelenlegi üzleti 
környezetben. Ugyanakkor a piacbarát és a kapacitáspiacot szükség-
telennek tartó vélemények is elhangzottak a résztvevők soraiból.

Bakács István elnök vezette a fogyasztóközeli megoldásokkal fog-
lalkozó konferenciazáró szekciót. 

Hiezl Gábor, az ENKSZ (a jövőben NKM Zrt.) vezérigazgató-helyette-
se ismertette a cégcsoport helyzetét és az új technológiák által fémjelzett 
kihívásokat, Felsmann Balázs, a MEKSZ elnöke az EU csomagjának a 
fogyasztókhoz közeli javaslatait ismertette a kereskedőkre az elosztókra, 
illetve új piaci szereplőkre, mint integrátorokra, fogyasztói közösségekre 
vonatkozóan. Bertalan Zsolt, az MVM Smart Future Lab Zrt. vezérigaz-
gatója a cég innovatív megoldásokat felkutató tevékenységéről beszélt.  

A kerekasztal résztvevői,  Fejes Tibor (EON Energiakereskedő), 
Nagy Zoltán (IEF), Hornai Gábor (MVM) a közönség aktív részvétele 
mellett az elektromos autózás kilátásairól és energetikai vonatkozása-
iról, illetve  a hagyományos energiaszolgáltató cégek versenyképes-
ségéről az új kihívásokhoz való alkalmazkodó készségükről vitáztak.

Összességében elmondható, hogy a konferencia a vártnál alacso-
nyabb részvétel mellett, de magas színvonalon és a résztvevők rit-
kán látott aktív részvétele mellett baráti légkörben zajlott le. Reméljük, 
hogy az elhangzott előadások és viták hasznosan járultak hozzá a 
résztvevők jövőbeli jó döntéseik meghozatalához.
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Tisztelt Résztvevők! Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollegák!
Mint a jelenlévők többsége ismeri, Egyesületünk immár 15 éve 
szervez évente konferenciákat a „Vitassuk meg jövőnket” mottóval. 
E mottó azt takarja, hogy konferenciánkon nemcsak formális elő-
adások hangzanak el, hanem nagyobb súly helyeződik a kerekasz-
tal vitákra, illetve lehetőség van a közönség bevonására is.

Úgy gondoljuk, hogy ezzel az inkább párbeszédes-vitatkozós 
formával jobban elősegítjük az ágazaton belüli párbeszédet, s talán 
hozzájárulhatunk egy egységesebb hazai szakmai vélemény kiala-
kításához is.

Idén a konferenciánkon elsősorban a villamos energetikával 
foglalkozunk (hatodszor az elmúlt 15 év alatt) és a címe is talán egy 
kissé szokatlan „Az EU energiapolitikája és a hazai villamosener-
gia-ellátás biztonsága”. Nem újkeletű dolog, hogy a magyar energe-
tikát a brüsszeli elgondolások, döntések egyre nagyobb arányban 
meghatározzák. A jelenlegi európai politikai ciklusban talán ez még 
hangsúlyozottabban látszik (nemcsak az energetikában).  

Az elmúlt hónapokban két olyan döntés, illetve esemény tör-
tént Brüsszelben, amelyek jelentős hatással bírnak a hazai villamos 
energia ipar jövőjére a következő 10-15 évre. Konferenciánk közép-
pontjában ezek a kérdések szerepelnek.

Márciusban az Európai Bizottság lezárta a Paks II ügyében foly-
tatott többrétegű vizsgálatot, s ezáltal a talán legfontosabb akadály 
elhárult a beruházás megvalósítása elől. Szakmailag ma már bizo-
nyosra vehetjük, hogy Paks II megépül (még ha a brüsszeli eljárás 
okozta késedelmet valószínűleg nem lehet behozni).  Abból indul-
hatunk tehát ki, hogy a 2020-as évek derekán a két 1200 MW-os 
reaktorblokk üzembe lép. Klasszikus értelemben vett erőműépítési 
döntés immár 10 éve nem volt hazánkban. A kisebb megújulók ki-
vételével nem épültek új kapacitások, a magyar erőműrendszer de-
rékhadát képező erőművi egységek jelentős része fizikailag és üz-
letileg is ellehetetlenül, az import a kommunista időszak végjátéka 
idejének számait idézi. Az új reaktorblokkok rendszerbe állítása, a 
villamos energia rendszer szabályozhatósága, a szükséges többlet-
tartalékok megvalósítása immár sürgős intézkedéseket, beruházási 
döntéseket igényel. A helyzetet nem könnyíti, hogy a MEKH a köz-
elmúltban 2000 MW tartományba tartozó naperőművi KÁT jogosult-
sági engedélyt adott ki, s még ha nem is fog valószínűleg mindegyik 
projekt megvalósulni, az energiatárolás megoldatlansága miatt to-
vábbi kérdéseket vet fel.

Nagy várakozás előzte meg itthon és egész Európában az Eu-
rópai Bizottság korábban „téli csomagnak” nevezett törvény- és ren-
delettervezeteit, amelyek az Energia Unió programjába tartoznak.  
A több, mint 1000 oladalas dokumentumgyűjtemény végül a „Tiszta 
energiát az európai polgároknak” (röviden tiszta energia csomag-
nak) címmel jelent meg november 30-án, az első villamos energia 
liberalizációs direktíva kiadásának 20. évfordulóján.

A csomag rendkívül sokrétű és elsősorban a villamos energia 
iparra koncentrál. és a tervezett változások mennyiségét, súlyát te-
kintve joggal nevezhetjük „negyedik csomagnak” is. A csomag iránti 
elvárásokkal, illetve várakozásokkal tavaly az ETE-ben is foglalkoz-
tunk több fórumon. Néhány esetben a csomag alulmúlta a vára-
kozásokat, például az erőművi kapacitásmechanizmusok, illetve az 
elosztók érdekeltté tétele ügyében. Más kérdésekben ugyanakkor 
szinte váratlan erejű új javaslatok vannak, elsősorban pl. a regio-
nális rendszerirányítás bevezetése, vagy a szabályozott lakossági 
energiaárak eltörlése esetében.

A javaslatok vitája azóta megkezdődött mind az Energia Ta-
nácsban, mint az EP-ben. Egyes országok bizonyos kérdésekben 
markáns ellenvéleményt is megfogalmaztak (pl. nálunk a Nemzeti 

Konzultáció keretében, vagy a német Bundestag a regionális aján-
lati zónák, illetve rendszerirányítás kérdésében).

Néhány dolog azonban a világos: 
a) a Bizottság elkötelezett a liberalizáció továbbvitele, valódi re-

gionális piacok megvalósítása, a quasi regionális rendszer-
irányítás és hatósági felügyelet (közvetlen ACER), a regioná-
lis rendszerszabályozás és tartalékolás irányában;

b) az európai villamos energia ágazat jövőjét a megújulók + a 
tárolás kérdésében látja. A dokumentum gyűjtemény egyet-
len utalással sem emlékszik meg az atomenergiáról, a szén-
erőműveket pedig kiirtaná az európai piacról: formálisan egy-
előre csak a kapacitásmechanizmusoktól tiltaná, de Canete 
energiaügyi biztos kijelentéséből azt is tudjuk, hogy a Bizott-
ság szándékában áll. hogy betiltsa új szénerőművek építését 
az Unió egész területén; 

c) a technológiai fejlődés, a háztartási megújulós kiserőművek, 
az okos megoldások kapcsán a tervezet egy vadonatúj villa-
mos energia ipart vízionál, a hagyományos értéklánc felbom-
lásával, a kisfogyasztók aktív termelői és piaci részvételével 
és ezt nemcsak sci-fi elemként, hanem már a hamarosan 
hatályba lépő jogszabályokban ezen új megoldásokat már 
szabályozni is kívánják, egyfajta „New Deal”-t emlegetve az 
európai fogyasztók, elsősorban a háztartási fogyasztók ré-
szére;

d) fenn kívánják tartan a tisztán energiadíjas piacot és – ke-
véssé hatékony – de erősen hangsúlyozott módon törekedni 
kívánnak a megújuló források piaci integrációjára.

Úgy tűnik,  hogy az energiastratégia, az energiapolitika hármas 
feltételrendszeréből az ellátásbiztonságot és a versenyképességet 
szinte figyelmen kívül hagyják és szinte kizárólag a fenntartható-
ságra, a talán túlhangsúlyozott klímavédelemre koncentrálnak.

Érdemes megjegyezni, hogy a CEER (az Európai Energia Re-
gulátorok Tanácsa) a közelmúltbab tette közzé azt a tanulmányt, 
amelyben a megújulós villamosenergia-termelés támogatottságát 
vizsgálják 26 európai országban. A dokumentum értelmében 2015-
ben a megújulós villamosenergia-termelés az érintett országokban 
átlagosan 110,2 €/MWh támogatást kapott. Az átlag mögött azonban 
nagy a szórás. A legkevesebbet Norvégiában adták 16,20 €/MWh-
tal, a legtöbbet Csehországban 183,82 €/MWh-t. Németországban 
ez az érték 140,4 €/MWh volt. Ennyi volt a támogatás értéke, amit 
a 30-40 €/MWh-os piaci ár felett kell érteni. Hol van itt a gazdasá-
gosság? Ezekben a költségekben nem szerepel a tartalékolás sem, 
hiszen ma ez nincs megoldva. Ha külön lítiumion-akkumulátor te-
lepeket létesítenek az erőművekhez, az a költségeket még tovább 
növeli. És ezen költségek nem tartalmazzák a szükséges hálózati 
fejlesztéseket sem. (Egy német példa: a német rendszerirányítók 10 
éves hálózatfejlesztési terve 2800 km egyenáramú nagyfeszültségű 
földalatti kábelt tartalmaz 8000 MW teljesítmény átvitelére. Mindez 
több tíz milliárd €-ba fog kerülni.

Tisztelt résztvevők!
A fenti gondolatsorral szeretném elindítani a konferenciánkat.  
A most kezdődő „Keynote” ülésen átfogó előadásokat hallunk a  
fenti témákról a legszakavatottabb előadók részvételével. A ma dél-
után és a holnap délelőtti kerekasztal beszélgetéseken pedig fő-
képp a „Tiszta energia csomag” villamos energia ipart érintő részeit 
és egyéb aktuális kérdéseit „dolgozzuk fel” a megújuló energiafor-
rások, a rendszerirányítás ,az erőművek, illetve a fogyasztóközeli 
megoldások kérdésköreiben.

Bakács István bevezető előadása
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Az ETE 2017. évi küldöttközgyűlése
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2017. május 
23-án a Károli Gáspár Egyetem dísztermében tartotta tisztújító 
küldöttközgyűlését.

Korcsog György levezető elnök bevezetőjét követően Bakács 
István, az Egyesület elnöke tartotta meg beszámolóját az elmúlt 
2016-os évről a munkaterv teljesüléséről és gazdálkodás eredmé-
nyéről. Külön kiemelte, hogy a 2016 végén, 2017 elején az Elnök-
ség által elhatározott és végrehajtott intézkedések, kiemelten a 
egyesületi központ költségeinek csökkentése meghozta az ered-
ményt és az ETE 843 ezer Ft nyereséggel zárta az elmúlt évet. 
Külön kitért az elmúlt négy év munkájának, kihívásainak áttekinté-
sére és a négy éves mandátumának lejártával kérte az Elnökség, 
illetve az Ellenőrző Bizottság felmentését (az Elnöki Beszámolót 
külön közöljük).

Pór J. Mátyás  az Ellenőrző Bizottság nevében kiemelte a ra-
cionalizálás eredményességét támogatta a beszámoló, illetve a 
mérleg elfogadását.

Szabó Benjámin, a Szenior Klub elnöke hozzászólását köve-
tően a Küldöttközgyűlés egyhangú szavazással elfogadta a 2016 
évről készült beszámolókat.

Dr. Molnár László főtitkár, illetve Bakács István elnök ismer-
tették az Egyesület 2017. évi munkatervét és gazdálkodási tervét, 
amelyeket a Küldöttközgyűlés szintén egyhangú szavazással fo-
gadott el.

Ezt követően Vavrik Antal, az Elnökség által felkért Jelölő Bi-
zottság elnöke ismertette az Egyesület vezetőségére tett személyi 
javaslatokat. 

Újabb jelölési javaslat híján a Küldöttközgyűlés ellenszavazat 
és tartózkodás nélkül megválasztotta a 2020 évet lezáró küldött-
közgyűlésig, de legkésőbb 2021. december 31-ig: Bakács Istvánt 
az ETE elnökének, Dr Molnár Lászlót az ETE főtitkárának, 
Csallóközi Zoltánt, Korcsog Györgyöt, Dr. Stróbl Alajost, Wiegand 
Győzőt és Dr. Zsebik Albint az ETE elnökhelyetteseinek, Briglovics 
Gábort, Gerda Istvánt, Dr. Gróf Gyulát, Horváth Miklós Ferencet, 
Dr. Kamarás Bélát, Ludányi Györgyöt, Lukácsi Pétert és Dr. Zsuga 
Jánost az ETE Elnökség tagjainak, Pór. J. Mátyást az Ellenőrző 
Bizottság elnökének, Kissné Hegyi Ilonát és Dr. Nagy Zoltánt az El-
lenőrző Bizottság tagjainak, Pintér Mátyást és Randrianantoandro 
Nirinát az Ellenőrző Bizottság póttagjainak.

Bakács István újraválasztott elnök a megválasztott vezetőség 
nevében megköszönte a bizalmat.

Ezt követően került sor az egyesületi díjak átadására. 
Az ETE tagjai és érdeklődő olvasóink számára az Elnöki be-

számolóból teszünk közzé rövid kivonatot:
„Egy évvel ezelőtt arról számoltam be, hogy második évben 

volt az Egyesület gazdálkodása súlyosan veszteséges, emiatt 
2015. végén, 2016. elején Elnökségünk „új pályára” állította műkö-
désünket: a takarékosság útjára. Ez elsősorban az Egyesület köz-
pontját, illetve Titkárságát érintő jelentős költségcsökkentés volt, 
de kiterjedt számos más területre, például az Energiagazdálkodás 
folyóiratra, illetve meg kellett szüntetnünk az egyesületi díjakhoz 
járó szerény pénzjutalmakat is.

Most arról számolhatok be, hogy az elvégzett munka sikeres 
volt és Egyesületünk a 2016. évet szerény eredménnyel zárta. Az 

eredmény döntő részben a költségmegtakarításoknak köszönhető.
Ezt az eredményt úgy értük el, hogy – az Elnökség által tavaly 

kitűzött célokkal összhangban – az anélkül járult hozzá működé-
sünk tartós gazdasági fenntarthatóságához, hogy szakmai célja-
inkat, működésünk kereteit fel kellett volna adni. Vonatkozik ez az 
Energiagazdálkodás folyóiratunkra is, amelyet meg tudtunk tartani, 
és a Szerkesztősége sikerrel „belefért” a meghatározott pénzügyi 
keretek közé.

Az elmúlt évben Egyesületünk szakmai munkatervét lényegé-
ben teljesítette. Szervezeti egységeink többsége munkatervének 
megfelelően végrehajtotta a saját maga által meghatározott fel-
adatait. A teljesség igénye nélkül említhetjük a helyi vitafórumok, 
előadások szervezését, a szakmai tanulmányutakat, oktatási te-
vékenységet, egyetemekkel való együttműködésünket és közös 
programok rendezését. Szakosztályaink emellett szervezték, illet-
ve közreműködtek a nagyobb, esetenként központi rendezvények  
szervezésében, szakmai előkészítésében. Területi szervezeteink 
jó együttműködést folytatnak a helyi  társegyesületekkel és hasonló 
szervezetekkel. 2016-os munkája alapján az elmúlt évtizedekhez 
hasonlóan most is ki kell emelni a Szenior Energetikusok Klubjának 
példaszerű működését, előadássorozatát, szakmai kirándulásait. 
Kiemelendő legfiatalabb szakosztályunk, a 2015-ben megalakult 
Energiahatékonysági Szakosztály aktív munkája is. Kiemelendő a 
Hőszolgáltatási Szakosztály munkája, amellyel egy, az utóbbi 25 
év szakmai történetét megörökítő évkönyvet szerkesztettek és ad-
tak ki.

A központi rendezvény-munkatervünknek megfelelően kerültek 
megrendezésre:

•  a BKIK-val együttműködve februárban Visegrádon a XXIII. 
Nemzetközi Energia Innovációs Fórum,

• az AEE-vel és az Energetikai Szakkollégiummal együttmű-
ködésben márciusban Budapesten a KLENEN ’16 Klímavál-
tozás, Energiatudatosság, Energiatakarékosság Konferen-
cia,

• központi nagyrendezvényünket, az Energetikai Konferenciát 
júniusban Siófokon tartottuk,

• Hőszolgáltatási Szakosztályunk szervezésében szeptem-
berben Balatonalmádiban a 29. Távhő Vándorgyűlést tartot-
tunk,

• szeptemberben Budapesten volt az éves Magyar Energia 
Fórum, a környező országokban élő magyar energetikusok 
rendezvénye, amely a MET szervezésében és a MEE köz-
reműködésével jött létre.

• a Magyar Földgázkereskedő Zrt.-vel és más iparági válla-
latokkal együtt Gázszakosztályunk közreműködésével nov-
emberben Siófokon volt a 48. Nemzetközi Gázkonferencia.

Az Egyesület Elnöksége az Alapszabálynak megfelelően vé-
gezte munkáját. Ülésein áttekintette a munkaprogram végrehajtá-
sát, illetve a gazdálkodás helyzetét. Elnökségi üléseinken 2015-
ben is tanácskozási joggal részt vett az Energetikai Szakkollégium 
vezetője. Év elején (2016. február 15.) a hagyományos Elnök-tit-
kári értekezlet keretében szervezeti egységeink vezetőivel került 
sor konzultációra, az Egyesület helyzetének, aktuális feladatainak 
áttekintésére.
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Az ETE 2017. évi küldöttközgyűlése

A múlt év végén, ez év elején lezajlottak a küldött- és veze-
tőségválasztó ülések szervezeti egységeinknél. Sajnálattal kell 
rögzítenünk, hogy ennek keretében kaptunk hírt arról, hogy két 
szervezeti egységünk megszűnt: a nemrégen még egyik legsikere-
sebbnek elismert Esztergomi szervezetünk és Oroszlányi szerve-
zetünk, A tisztújítás kapcsán ugyanakkor nagy reményekkel várjuk 
Paksi (Nukleáris) és Csongrád megyei szervezeteink megújulását

Mivel nemcsak a 2016. évről kell beszámolnunk, engedjenek 
meg néhány szót az elmúlt négy év munkájáról. A leköszönő El-
nökség nehéz feltételek mellett, romló külső gazdasági feltételek 
mellett látta el feladatát, és összességében az Egyesületet komoly 
pénzügyi veszteségek érték. Ugyanakkor sikerült megőrizni akti-
vitásunkat, minden évben meg tudtuk rendezni nagy konferenci-
ánkat, és többi rendszeres rendezvényünk, mint például a Távhő 
Vándorgyűlések, a KLENEN konferenciák, a Nemzetközi Gáz-
konferencia stb. megrendezésre kerültek. Fenn tudtuk tartani az 
Energiagazdálkodást, mint Egyesületünk önálló szakmai arculatát 
is jelentő kiadványunkat.

Problémákat okoztak a jogszabályi változások is. Egyesületünk 
Alapszabályát ebben a ciklusban is módosítani voltunk kénytele-
nek, és törvényszéki bejegyzésük is csak hosszas várakozás után 
valósult meg. Nem jártunk teljes sikerrel a két Egyesületünk által 
a 90-es években létrehozott Alapítvány működésének megújítása, 
illetve Alapító Okirataik jogszabályi megfeleltetése terén. Így ezt a 
munkát a következő ciklusban is folytatni kell.

Szervezeti egységeink közül a jól működőek rendszeres akti-
vitással végezték tevékenységüket, sajnos néhány esetben ennek 

elmaradását kellett tapasztalnunk, még néhány korábban példa-
szerűen működő egységnél is.

Egyesületünk – egyes esetekben  társszervezetekkel közösen 
– több állásfoglalást is kiadott, ezek azonban csak minimális vissz-
hangra találtak. A kormányzati szervek részéről még a 2010-11-ben 
tapasztalható érdeklődés, véleményünk kikérése is abbamaradt.

A következő négy évre megválasztandó új elnökségnek első-
sorban a következő feladatokat ajánljuk: 

• erősítsék meg a nyilvánosság és a kormányzat előtt szak-
mai véleményünket, állásfoglalásainkat, 

• javítsák az ifjúság körében végzett felvilágosító munkát,
• használják ki a közösségi médiában rejlő lehetőségeket,
• Egyesületünk önálló arcának megőrzése mellett törekedjen 

jobb együttműködésre a szakmai társszervezetekkel,
• őrizze meg Egyesületünk működésének gazdasági alapjait

Végezetül szeretnék köszönetet mondani szervezeti egysége-
ink vezetőinek, az Elnökség tagjainak a múlt évben elvégzett mun-
kájukért. Külön szeretnék köszönetet mondani Wiegand Győző 
elnökhelyettesnek az ügyvezetési feladatok odaadó elvégzéséért, 
Molnár Alexának egész éves munkájáért és külön a költségcsök-
kentési program érdekében végzett tevékenységért, Szabó Benja-
minnak, a Szenior Klub elnökeként végzett áldozatos munkájáért 
és Dr. Gróf Gyulának, az ENGA főszerkesztőjének, hogy szigorú 
anyagi feltételek mellett is sikeresen megoldotta az újság változat-
lan szakmai színvonalú megjelenését.”

ETE Energiahatékonysági Szakosztály ülése
A Szakosztály legutóbbi ülése 2017. június 7-én a BME 
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék helyiségében 
volt. Az ülés az energetikai szakreferensi feladatokkal kap-
csolatos tapasztatokkal, aktuális teendőkkel és a feladatok-
kal, az elvégzésésüket nehezítő jogszabály értelmezésével 
foglalkozott. A témára való tekintettel a szakosztály tagjain 
kívül meghívásra kerületek az auditori névjegyzékben sze-
replő auditorok is, mint a területen a gyakorlatban is jelen 
lévő és tapasztalatokkal rendelkező szereplők.

Tompa Ferenc operatív elnök bevezetését követően a nyitó 
előadást dr. Zoboky Péter (MEKH) tartotta, aki összefoglalta a 
jogszabályi kötelezettségből adódó soron következő feladatokat 
és határidőket. Köszönet az előadó rugalmasságának, hogy már 
az előadás során is válaszolt a résztvevők egyes kötelezettsé-
gekkel kapcsolatban felmerült kérdéseire. Sajnos megerősítésre 
került, hogy egyes MEKH dokumentumok továbbra sem elérhe-
tőek, így például a 2/2017 számú MEKH rendelet szerinti jelen-
tés benyújtásához szükséges formanyomtatvány valamint az 
almérők beépítésére vonatkozó MEKH elnöki rendelet. Az elő-
adást követően további kérdések hangzottak el, melyek megvá-
laszolása során kiderült, hogy a jogi szabályozás terén is vannak 
még hiányosságok.

A második előadást Czinege Zoltán az AEE Magyar Tagozat 
elnöke tartotta a szakreferensek éves jelentési kötelezettségeiről 

és a szakreferensi megbízásokkal kapcsolatos tapasztalatairól. 
Hangsúlyozta, hogy a szakemberek számára az egyetlen lehet-
séges út, hogy a piaci versenyben igyekezzenek megtartani a 
szakmaiság szempontjait, mely egy edukációs folyamat ered-
ményeként remélhetőleg a megbízók számára is visszaigazolja 
majd az energiahatékonysági tevékenységben rejlő eredmé-
nyeket. Gyakorlati példákon mutatta be, hogy néhány egyszerű 
megjelenítő eszköz használatával érthetőbbé. átláthatóbbá te-
hető a jelentések tartalma.

Tompa Ferenc az Európai Bizottság 2016. november végén 
nyilvánosságra hozott intézkedés gyűjteményének, az ún. Tiszta 
Energia Csomagnak a jelenleg hatályos  energiahatékonysági 
direktíva módosítására vonatkozó javaslatait ismertette. A javas-
latok kiinduló pontja, hogy a Bizottság az energiahatékonyság 
növelését tartja az első számú célkitűzésnek, ennek megfele-
lően a 2020-2030 közötti időszakban 30%-os hatékonyság ja-
vulást kívánnak elérni és az 1,5%/év új megtakarítás is kiter-
jesztésre kerül az következő szabályozási ciklusra. Ezzel az 
energiahatékonysággal kapcsolatos tevékenységekre – auditok, 
szakreferensi feladatok végzése – és a tevékenységet végző 
szakemberekre a jövőben is szükség lesz.

Az ülés hátralévő részében a jelenlevők egyeztették a gya-
korlati tapasztalataikat és segítséget is adtak egymásnak a fel-
merült kérdések megválaszolásában.
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ETE díjazottak-2017 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Elnöksége 
2017. május 23-i ülésén, egyetértve a Díjbizottság javaslatával, 
az alábbi díjakat és kitüntetéseket adományozta:

Segner János András-díjban részesült:     
Csallóközi Zoltán, a Fővárosi Gázművek nyugalmazott vezérigaz-
gató-helyettese, az Egyesület elnökhelyettese.

 
Csallóközi Zoltán évtizedek 
óta aktív tagja Egyesüle-
tünk vezetőségének. A Gáz 
Szakosztály szakmai irányí-
tásában és működésében 
tevékenysége kiemelt jelen-
tőségű. Az Egyesület irányí-
tásával, illetve közreműkö-
désével hosszú évtizedek 
óta rendezett Nemzetközi 
Gázkonferenciák szervezé-
sében, szakmai programjuk 
kialakításában eredménye-

sen képviselte Egyesületünket és érvényesítette a gázszakma kö-
vetelményeinek teljesítését.

Kerényi A. Ödön-díjban részesült:
Wiegand Győző, az Egyesület elnökhelyettese 

Wiegand Győző 1958 óta dolgozik az energiaiparban. Egyesüle-
tünknek 1966 óta tagja. 1986-ban az Egyesület főtitkárává válasz-
tották, azóta vagy elnökhelyettesi vagy főtitkári tisztséget tölt be az 
ETE-ben. 1979-től 1991-ig az Állami Energiafelügyelet vezetője 
volt, ezt követően több éven keresztül a MOL, az MVM, illetve a 
MAVIR igazgatósági tagjaként tevékenykedett. A díj névadójának, 
Kerényi A. Ödönnek 1962 óta volt munkatársa. 

Szikla Géza-díjban részesült:
Gerda István, korábban a Nyíregyházi Távszolgáltató Kft. ügyve-
zető igazgatója, a Hőszolgáltatási Szakosztályunk, egyben a Sza-
bolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportunk elnöke, az ETE Elnökség 
tagja. 
Gerda István évek óta végez aktív tevékenységet Egyesületünkben, 
2013-tól a Hőszolgáltatási Szakosztály elnöke lett, majd 2014-ben 
a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei Csoportunk is elnökének vá-

lasztotta. Irányításával a Hőszolgáltatási Szakosztály eredményes 
működését töretlenül sikerült folytatni, Szabolcs-Szatmár-Bereg 
megyei Csoportunk pedig irányításával sikeresen megújult. Kezde-
ményezésére és vezetésével készült el a Hőszolgáltatási Szakosz-
tály elmúlt 25 éves tevékenységét ismertető kiadvány.     

Rácz Attila, aki 1988 óta tagja az ETE Hajdú-Bihar megyei cso-
portjának 
 

Rácz Attila tagsága kezdeté-
től aktívan részt vett a cso-
port munkájában. Szervezte 
a Debrecen számára igen 
hasznos termékbemutatókat, 
mely anyagilag is biztosította 
az önálló működést, és fe-
dezetül szolgált a csoport 
számára igen hasznos bel-, 
és külföldi tanulmányutak 
részvételéhez. Számtalan 
előadás, prezentáció készí-
tésével segítette az energe-

tikai konferenciákon való részvételt. 2005-2009-ig, majd 2013-tól 
jelenleg is a csoport titkára.

Szabó Imre-díjban részesült:
Dr. Szilágyi Zsombor, a Gáz Szakosztály elnökségi tagja
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Dr. Szilágyi Zsombor több évtizede végez kiemelkedő szakmai te-
vékenységet a gáziparban. A gázszakma nemzetközi fejlődésének 
egyik legtájékozottabb ismerője és elemzője. Publikációval, szak-
mai értékeléseivel eredményesen elősegíti a gáziparban tevékeny-
kedő szakemberek tájékozódását, bemutatja a világ gáziparának 
fejlődését, a felmerülő problémák mibenlétét és megoldásuk lehe-
tőségeit. 

Dr. Almár Iván és Dr. Illés Erzsébet, a Szenior Klub előadói

Dr. Almár Iván és felesége, Dr. Illés Erzsébet csillagászok, a Sze-
nior Klub több évtizeden keresztül hűséges és magas színvonalú 
előadói. Fő témájuk az élet megjelenésének lehetőségei a koz-
moszban. Ők a magyar résztvevői az e témakörben folyó világprog-
ramnak. A Szenior Klub meghirdetett programjának fontos része, 
hogy az energetika szakterületén kívül más – részben természet-
tudományos – ismeretekről is meghallgatnak színvonalas, érdekes 
előadásokat. Dr. Almár Iván és Dr. Illés Erzsébet ennek a sokakat 
érdeklő témakörnek programjairól, eredményeiről és problémáiról 
tart évek óta tájékoztatást és ad válaszokat a felmerülő kérdésekre.    

Horváth J. Ferenc, az Elnökség tagja, a Magyar Energia Hivatal 
nyugalmazott elnöke

Horváth J. Ferenc több évtizeden keresztül meghatározó szerepet 
töltött be az energiaiparban. Az állami energiafelügyelet szakterü-
leti vezetőjeként irányította az ország energiatervezését, majd az 
Ipari Minisztériumban volt e szakterületért felelős főosztályvezető. 
A Magyar Energia Hivatal megalakulásakor Dr. Szabó Imre elnök 
kérte fel helyettesének. 2003-ban kinevezték az Energia Hivatal el-
nökének, e fontos feladatot 2009-ig, nyugdíjba vonulásáig töltötte 
be. Mindig segítette és támogatta az Energiagazdálkodási Tudomá-
nyos Egyesületet. 

Energiagazdálkodásért kitüntetésben részesült:
Laczus Péter, a Győri Hőszol-
gáltató Kft. osztályvezetője
Laczus Péter a társaság mű-
szaki és fejlesztési feladatainak 
szervezését és irányítását látja 
el. Társszerzője a „Távhőellátás” 
című szakkönyvnek. 2009-től 
aktív tagja Egyesületünk Győ-
ri Csoportjának, az ETE és a 
MATÁSZSZ együttműködésének 
szervezője.

Dienes István, a Szenior Klub tagja

Dienes István fő felelőse az előadások technikai feltételei megszer-
vezésének és aktív résztvevője a Szenior Klub programjainak. 

Péter Norbert, a BME Energetikai Szakkollégium korábbi években 
működő elnöke 
 

Péter Norbert a BME Gépészmérnöki Karán szerzett energetikai 
mérnök BSc illetve MSc diplomát. Egyetemi hallgatóként a 2014/15-
ös tanévben vezetőségi tagként majd ezt követően a elnökként is 
aktívan szervezte a Szakkollégium munkáját. Mely ebben az idő-
szakban fenntartotta, fejlesztette széleskörű és színvonalas tevé-
kenységét, tovább öregbítve az ETE mint alapító szervezet hírnevét 
is.  A hetente megrendezett előadások és üzemlátogatások mellett 
külön kiemelném a második alkalommal megrendezett Summer 
Academy on Energy 2015 – Plant your Power Plants elnevezésű 
nemzetközi nyáriegyetemet, amelyen 13 országból 32 egyetemi 
hallgató vett részt, és melynek létrejöttében a Szervező Bizottság 
tagjaként oroszlánrészt vállalt. 

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

Korcsog György, a díjbizottság elnöke
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Új nemzeti szabványosító műszaki bizottság megalakítása 
az energiairányítás és az energiahatékonyság területén 

Az energetikai szakterületen nagy-
arányú nemzetközi és európai 
szabványkidolgozási munka vet-
te kezdetét, melynek főbb témái az 
energiahatékonyság, az energiaau-
ditok és az energiairányítási rend-
szerek. Az új bizottság tevékenységi 
körét alkotó nemzetközi és európai 

szabványok és tervezetek a következő bizottság/munkacsopor-
tok gondozásában készülnek:

Mivel ezen a szakterületen még nem alakult meg a nemzeti műszaki 
bizottság az érdekelt szervezetek, gazdasági szereplők képviselői-
ből, így nincs olyan szakértő testület, amely ezeknek a nemzetközi 
és európai bizottságok által kidolgozott szabványoknak a nemzeti be-
vezetésével, a magyar terminológia kialakításával, a készülőben lévő 
európai és nemzetközi szabványtervezeteknek a véleményezésével, 
a nemzetközi és európai bizottságokban a magyar érdekek képvise-
letével foglalkozhatna. 

Az energiahatékonyságról szóló 2012/27/EU irányelv szerint az 
„energetikai audit rendszeres elvégeztetését kötelezővé kell tenni a 
nagyvállalatok számára, mivel ezzel jelentős energiamegtakarítás 
érhető el. Az energetikai auditok során figyelembe kell venni a vonat-
kozó európai szabványokat – ilyen például az EN ISO 50001 (ener-
giagazdálkodási rendszerek) vagy az EN 16247-1 (energetikai audi-
tok)…” Az MSZT az irányelvnek való megfelelést segíti azzal, hogy 

– az érdekelt szervezetekkel összefogva – magyar nyelven kiadja az 
érintett szabványokat. Mivel az irányelvnek való megfelelés bizonyí-
tásához további európai szabványok is rendelkezésre állnak (pl. az 
EN ISO/IEC 13273-1:2016 és az EN ISO/IEC 13273-1:2016 a kö-
zös nemzetközi terminológiáról), illetve folyik az EN ISO 50001:2011 
korszerűsítése (ISO/CD 50001), az új bizottság egyik feladata ezek 
magyar nyelvű bevezetése lesz. 

Az energiairányítás és energiahatékonyság szakterületével fog-
lalkozó műszaki bizottság tagságának kell majd konszenzussal meg-
határozni a nemzetközi szabványtervezetekre vonatkozó magyar 
álláspontot és elfogadni a bevezetett európai szabványok magyar 
nyelvű változatait. Ezeknek a feladatoknak az elvégzésére alkalmas 
tagságú bizottságot kell alakítani, hozzátéve, hogy a bizottság tagjai 
élvezhetik azokat az előnyöket, amelyek a munkájukra vonatkozó 
nemzetközi/európai szabványtervezetek korai megismeréséből, a 
szabványok magyar változatának egyeztetéséből fakadnak.

Az új bizottság első ülésén megválasztja elnökét, elnökhelyette-
sét, elfogadja működési rendjét és munkaprogramját. Ez utóbbihoz 
szükséges, hogy a bizottság tagjai rangsorolják, mely szabványok 
magyar nyelvű bevezetését tartják fontosnak, és a bevezetéshez 
segítsenek előteremteni a szükséges erőforrásokat. Az MSZT-nek a 
szabványok magyar nyelvű bevezetéséhez állami források nem – eu-
rópai források is csak korlátozottan – állnak rendelkezésére. A hono-
sításhoz ezért elengedhetetlen a gazdasági szereplők támogatása.

Az új bizottság megalakulásához várjuk az érdekelt és felkészült 
szervezetek jelentkezését a g.czimer@mszt.hu e-mail-címen. 
Czimer Gáborné 

ISO/TC 301 Energiairányítás és energiamegtakarítások  
(Energy management and energy savings)

CEN/CLC/JWG 1 Energiaauditok (Energy audits)

CEN/CLC/JWG3 Energiairányítás és kapcsolódó szolgáltatá-
sok. Általános követelmények és minősítő 
eljárások (Energy Management and related 
services. General requirements and qualifi-
cation procedures)

CEN/CLC/JWG4 Energiahatékonyság és megtakarítási 
számítások (Energy efficiency and saving 
calculation)

Energiagazdálkodás Szerkesztősége

Megemlékezés Kovács Béláról
2017 március 31-én megtartott évzáró-évnyitó taggyűlésen a jelenlévő 30 fős tagság megemlékezett a 25 éve elhunyt Kovács Béla 
elnökünkről, 1 perces felállással tisztelegtünk emlékére. Kovács Béla 1963-1985 között 22 évig volt ETE pécsi csoportunk elnöke. Fel-
ismerte, hogy a műszaki értelmiség felemelkedése érdekében a szakemberek összefogására szükség van. Kiemelkedő vezetői egyé-
niség volt, rendszeres vezetői értekezleteket tartott, a feladatok végrehajtását mindig számon kérte. Elnöksége alatt Pécsett 7 országos 
konferencia (távhő, gáz, olaj) megtartására került sor. Jó kapcsolatot épített ki patronálóinkkal (PÉTÁV, DÉDÁSZ).

Pécsett az akkori 22 METESZ egyesületből ma csupán 2-3 működik. Az általa kialakított rend szerint tevékenykedik csoportunk, 
évente 1-2 kisebb konferencia, a térséget érintő tanulmányutak megtartásával.

Egyesületünk nevében köszönetünket fejezzük ki a 22 éves elnöki munkájáért. Ma is szívesen emlékezünk vissza az akkori nyu-
godt, tartalmas egyesületi életre.

                                                                                                                      DR Kamarás Béla
                                                                                                                     ETE pécsi csoport elnöke          
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Dr. Vajda György 90 éves 
Az elmúlt években személyesen már nem jelent meg az MTA 
Energetikai Tudományos Bizottságának ülésein, de a munkájától 
mégsem maradt távol. Véleményét, állásfoglalását megfontolásra 
írásban küldte meg a Bizottság tagjainak. 

Rögeszméjének nevezte, de téziseknek tekinthetők a biztonsá-
gos villamosenergia-ellátásról szóló vitához és az alakuló állásfog-
laláshoz küldött következő megállapításai:

• Az ellátásbiztonság érdekében mind a primer energiamér-
legben, mind a villamos energiarendszerben minél nagyobb 
diverzifikációra kell törekedni. Vonatkozik ez az energiahor-
dozók fajtájára, származási helyére és szállítási útvonalára.

• A szociálpolitika gondjait nem szabad az energiapolitika 
nyakába ültetni. A múlt tapasztalatai (gázárvita, távfűtés, ke-
resztfinanszírozás stb.) szerint ez mindig visszaüt. Gondo-
lom valami ilyesmi rejlik a „társadalmi igazságosság igénye” 
mögött.

• Az időtáv növeli a gazdaságossági számítások bizonytalan-
ságát, a döntések jellege még az ellenkezőjére is fordulhat. 
Néhány példa: a világgazdaság és világpolitika alakulása 
(pl. olajár hektikus változásai, olajkrízis), gazdasági viszo-
nyok (kamatszint, infláció, recesszió), műszaki fejlődés (pa-
laolaj és palagáz, napenergia); említhetném az olajerőmű 
kontra atomerőmű döntés fordulatait az 1950-es 1960-as 
években.

• Ilyen hosszú időre nem lehet a „jogszabályok változatlan-
ságát” megkívánni. Műszaki, gazdasági, társadalmi, politikai 
fejlemények kívánhatják meg a változtatást.

• (Paks II. üzembe lépése valószínű az 1920-as években, de 
az nem szükségszerű.)

Könyvei − Kockázat és biztonság (1998), Energiapolitika (2001), 
Energiaellátás ma és holnap (2004), Energiahasznosítás (2005), 
Energia és társadalom (2009), Okok és következmények az ener-
getikában (2014) − nem csak a szűk szakmai körben dolgozóknak 
hasznosak, fontos forrásai, úgymond kötelező irodalmának kellene 
lenni az energetika területen a döntés-előkészítőknek.  

Dr. Vajda György Állami és Széchenyi-díjas magyar gépész- és 
villamosmérnök, energetikus, a Magyar Tu-
dományos Akadémia rendes tagja, címzetes 
egyetemi tanár 1927. június 18-án Budapesten 
született. 

1945-ben érettségizett, majd beiratkozott a 
József Nádor Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetemre. Itt szerzett gépészmérnöki diplo-
mát 1949-ben. Ennek megszerzése után az 
immár Budapesti Műszaki Egyetemnek hívott 
intézmény villamos művek tanszékén kapott 
tanársegédi állást. Egy évre rá a Magyar Tu-
dományos Akadémián főelőadói beosztásba 
került, illetve a Műszaki Tudományok Osztálya 
szaktitkárhelyettese lett. 1952-ben – mindösz-
sze huszonöt évesen – felkérték az újonnan 
megalakítandó Méréstechnikai Intézet meg-
szervezésére. Az igazgatói tisztséget nem 

vállalta, de az intézetet igazgató-helyettesi beosztásban megbí-
zottként irányította. 1957-ben a Villamosenergetikai Kutatóintézet 
(VILLENKI) igazgató-helyettesévé, és a nagyfeszültségű laborató-
rium vezetőjévé nevezték ki, amely tisztségét 1963-ig viselte. Ekkor 
behívták a Nehézipari Minisztériumba, itt a villamos energetikáért 
felelős főosztály vezetője lett. Feladata a villamosenergia-rendszer 
távlati tervezésének, műszaki fejlesztésének, beruházásainak és 
nemzetközi kapcsolatainak az irányítása volt. Közben 1967-ben a 
Budapesti Műszaki Egyetem címzetes egyetemi tanárává fogadta. 
1965-től két éven keresztül az ENSZ Villamos Energia Bizottságá-
nak elnöke, majd az Általános Energia Bizottság elnöki tisztét látta 
el. 1970-ben visszatért a kutatóintézeti életbe, a VILLENKI jog-
utódjának, a Villamosenergia-ipari Kutatóintézetnek (VEIKI) veze-
tésével bízták meg. Az intézet ekkor gazdasági gondokkal küzdött, 
Vajda vezetésével sikerült a megszüntetés szélén álló intézményt 
konszolidálnia. Az VEIKI élén huszonkét évig állt, leköszönése 
után kutatóprofesszorként működött.

Kutatóintézeti állása mellett 1978-tól megszűnéséig (2001) be-
töltötte az Országos Atomenergia-bizottság (OAB) ügyvezető el-
nökhelyettesi tisztét. 1994-ben az új atomenergia-törvény által elő-
írt nukleáris biztonsági hatóság, az Országos Atomenergia Hivatal 
(OAH) főigazgatója lett államtitkári rangban, amit 2000-ig vezetett. 
Ezt követően az OAH Tudományos Tanácsának elnökeként mű-
ködött. 1995-től öt éven keresztül tanácsadója volt a Nemzetközi 
Atomenergia-ügynökség (IAEA) főigazgatójának, 1990-ben elnöke 
volt a szervezet közgyűlésének.

1957-ben védte meg a műszaki tudományok kandidátusi, 1965-
ben akadémiai doktori értekezését. Az MTA Energetikai Bizottsá-
gának lett tagja, amelynek később elnöke is volt. 1967 és 1980 kö-
zött a Tudományos Minősítő Bizottság tagja volt. Közben 1976-ban 
megválasztották a Magyar Tudományos Akadémia levelező, 1982-
ben rendes tagjává. 1985 és 1993 között a Műszaki Tudományok 
Osztálya elnöke volt, tisztségéből fakadóan az MTA elnökségének 
is tagja volt. Tagja volt több akadémiai bizottságnak. Akadémiai 
tisztségei mellett 1966 és 1989 között a Villamosenergetikai Kor-
mánybizottság elnökhelyettese, 1970 és 1990 között az Országos 
Műszaki Fejlesztési Bizottság (OMFB) tagja, 1973 és 1987 között 
az Energiapolitikai Tanács, valamint 1979–1989-ben az Atomener-

gia Kormánybizottság elnökhelyettese volt. 
1997-ben az Európai Atomenergiai Társa-
ság elnökévé választották. Tagja a Magyar 
Mérnökakadémiának. Tiszteleti tagjává vá-
lasztotta a CIGRE, az IEEE és a WIF (World 
Innovation Foundation), a MEE tiszteletbeli el-
nöke. Hosszabb ideig tagja volt a Világ Ener-
gia Tanács (World Energy Council, WEC), 
valamint a Nagy Villamos Energiarendszerek 
Tanácsa (Council on Large Electric Systems, 
CIGRE) irányító testületeinek.

Egyesületünk és szerkesztőségünk nevé-
ben köszöntjük 90. születésnapja alkalmából 
és kívánjuk, hogy véleményével, tanácsaival 
még hosszú ideig, jó erőben, egészségben 
járuljon hozzá az energiapolitika és -gazdál-
kodás formálásához.
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KLENEN ’17 − 2017. március 7-8.
A „Virtuális erőmű program” keretében szervezett Energiahatékony-
sági Kiválósági Pályázat1 díjátadóját és a „Klímaváltozás – Ener-
giatudatosság – Energiahatékonyság” konferencia2 szervezését 
ismét a nemzetközi energiatakarékossági világnaphoz (március 6.) 
kapcsolták3. 

Az idei konferencia szervezésében meghatározó szerepet ját-
szott az energiahatékonyság növelésére irányuló törvény szintű 
szabályozás. Ebből kiindulva a megnyitó előadások és a záró ke-
rekasztal beszélgetés a törvény által meghatározott feladatok telje-
sítésének eddigi tapasztalataival és jövőbe tekintéssel foglalkoztak.

A konferencia hagyományaihoz híven plenáris előadások ke-
retében kerültek ismertetésre a Virtuális Erőmű Program és az 
Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjnyertes vállalkozásai-
nak energiahatékonysági törekvései és eredményei is. Az első nap 
szekció ülésein gyakorló szakemberek tolmácsolták az épületek, 
ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása során szerzett 
tapasztalataikat a villamos-energia és a hőfelhasználás területein. 
A konferencián bemutatásra kerültek a különböző energetikai audit 
módszertanok is.

A második nap reggelén az ISO50001-es rendszert bevezetők, 
tanácsadók és auditorok osztották meg tapasztalataikat és adták 
közre véleményüket a felkészítés egyes folyamatairól, az elvárá-
sokról és ezek teljesítésének lehetőségeiről. Ezzel párhuzamosan 
a „Tehetséges fiatalok az energetikában” szekció keretében a társ-
szervező Energetikai Szakkollégium tagjai ismertették friss kutatási 
eredményeiket.

A rendezvény zárásaként a résztvevők az energiahatékonysági 
és a társasági adóról szóló törvények megvalósításának tapaszta-
latait, valamint az energetikai szakreferens szerepét és feladatait 
kerekasztal beszélgetés keretében vitatták meg. 

A konferenciát Dr. Zsebik Albin a szervező bizottság elnöke 
nyitotta meg, majd az ETE elnökhelyetteseként, illetve a Budapes-
ti és Pest megyei Mérnöki Kamara és a Budapesti Kereskedelmi 
és Iparkamara nevében is köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőt 
mondtak még a további társszervezők vezetői, Czinege Zoltán, 
az Association of Energy Engineers Magyar Tagozatának elnöke, 
Mezősi Balázs, a Virtuális Erőmű Program™-operatív igazgatója és 
Pácsonyi Imre, az Energetikai Szakkollégium elnöke. A köszöntést 
dr. Sztranyák József, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szö-
vetség Ingatlan Forgalmazási és Hasznosítási Szekciójának elnöke 
zárta, aki a KLENEN konferenciasorozat szervezésében közremű-
ködőként először köszöntötte a résztvevőket.

Dr. Zsebik Albin megnyitóbeszédében felhívta a figyelmet, hogy 
a nagyvállalatok számára közel egy éve törvény írja elő az ener-
giaveszteség-feltárást, de ezt ne kötelezettségnek, hanem ösztön-
zésnek tekintsék, s ha a jogalkotók közzé teszik az önkéntes válla-
lások feltételeit használják ki a lehetőséget energiahatékonyságuk 
növelését eredményező intézkedések megvalósítására. Reményét 
fejezte ki, hogy a konferencia előadásai, a kiállított eszközök és a 
tapasztalatcsere hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez, 
segítik Őket mindennapi munkájuk végzésében.

Az alábbiakban a konferencián elhangzottak rövid összefogla-
lóját tesszük közzé.

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

Plenáris előadások
Az első előadást Dr. Molnár László, az ETE főtitkára tartotta. Az 
európai energiaellátással foglalkozó előadását az International 
Energy Agency frissen megjelent kiadványával a World Energy 
Outlook 2016-tal kezdte. Kiemelte belőle a tényeket, hogy a pri-
merenergia-fogyasztás továbbra is nő, eközben az energiamixben 
egyre nagyobb a villamosenergia aránya. A folyamat legfőbb motor-
ja a népességnövekedés. Dr. Molnár László rávilágított arra, hogy 
a legfontosabb cél a dekarbonizáció, a megújuló energiaforrások 
hasznosítása pedig ezt segítheti. Kiemelte, hogy az ellátásbizton-
ság továbbra is fontos szempont, ez pedig elsősorban nem a válla-
latok, hanem az állam feladata. Konklúzióként megemlítette, hogy 
a megújulók bár segítik a klímacélok elérését, torzítják a piacot és 
veszélyeztetik az ellátásbiztonságot.

A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium képviseletében Dr. Makai 
Martina, zöldgazdaság fejlesztéséért, klímapolitikáért és kiemelt 
közszolgáltatásokért felelős helyettes államtitkár tartott előadást. 
A fenntartható gazdaság alappilléreivel kezdte, melyek a megúju-
ló energia, az energiahatékonyság és a klímapolitika. A  magyar 
energiastratégia mottója „függetlenedés az energiafüggőségtől”. 
Felsorolta, hogy további intézkedések szükségesek az EU felé vál-
lalt célkitűzésekhez, így indították és indítják el a Nemzeti Ener-
getikai Hálózatot, az Otthon Melege Programot, valamint javasolni 
fogják az energetikai szakreferens igénybevételét, illetve társasági 
adókedvezményt az energiahatékonysági beruházások finanszíro-
zására. Zárásul megjegyezte, hogy az NFM honlapján elérhető a 
nemzeti éghajlatváltozási stratégiának első verziója.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól Rétfal-
vi Judit érkezett, aki a hivatal energetikai auditokhoz kapcsolódó 
ellenőrzési feladatait ismertette. Kiemelte, hogy a négyévente köte-
lező auditálást a konferenciáig 58 regisztrált auditor, illetve auditáló 
szervezet 687 nagyvállalatnál végezte el. Az auditok ellenőrzése 
hamarosan elkezdődik.

A plenáris előadásokat Tasnádi-Tulogdi Levente, az ALTEO 
Nyrt. fejlesztési igazgatója zárta. Bevezetőjében megemlítette, 
hogy az üvegházhatású gázok kibocsátása az ipari forradalom 
kezdete óta a népességgel és az energiafelhasználással azonos 
arányban nő. A növekedés üteme csökken, ugyanakkor a fejlődő 
országok energiaigénye továbbra is növekedni fog. A XXI. század 
kihívása a növekvő energiaigények kielégítése az üvegház hatású 
gázok kibocsátásának jelentős csökkentése mellett, a párizsi klí-
maegyezmény céljaival összhangban. Kedvező fejlemény, hogy a 
megújuló energiaforrást hasznosító technológiák egyre verseny-
képesebbek, gyors elterjedésük a fosszilis energiahordozók foko-
zatos kiváltását eredményezheti, és ezzel párhuzamosan új üzleti 
modellek megjelenése is várható az energiaiparban. Zárszóként 
elmondta, hogy az elmúlt évtizedekben Európa élenjárt a karbon 
kibocsátás csökkentésében, melyet elsősorban megújuló energia-
források hasznosításával és az energiahatékonyság növelésével 
sikerült elérni, és mindezt gazdasági növekedés mellet. Az ambi-
ciózus célkitűzések eredményeként vélhetően a jövőben is Európa 
lesz a párizsi klímacélok elérésének egyik motorja. Ugyanakkor az 
elmúlt pár évben az európai példát átvette több fejlett és sok fejlődő 
ország is, melyekben a megújuló energiaforrások hasznosításának 
növekedési üteme már meghaladja az EU-ban tapasztalt mértéket.

Pintér László
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A LOCARBO Interreg projekt ismertetése,  
az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat 
díjazottak összefoglaló előadásai
A szekció megnyitójának keretében a levezető elnök, Dr. Mezősi 
Balázs (A Virtuális Erőmű Program™-operatív igazgató) köszöntöt-
te a hallgatóságot, aki felhívta a figyelmet az energetikai hatékony-
ság fontosságára. A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit 
Kft. operatív vezetőjeként nagy vonalakban ismertette a vállalati 
energiahatékonyság növelési lehetőségeinek feltárására irányuló 
LOCARBO Interreg projektet4, amely egy nemzetközi kooperáció. 
Célja olyan szakpolitikai eszközök innovatív, az energiafogyasz-
tási magatartást befolyásoló megoldásokkal történő fejlesztése, 
amelyek az épületekhez kapcsolódó, javuló energiahatékonyságot 
és növekvő megújuló energia használatot célozzák kereslet oldali 
beavatkozásokon keresztül. A projekt végső célja egy alacsonyabb 
széndioxid kibocsátású gazdaság eléréséhez történő hozzájárulás. 
Fő tevékenységei a regionális és helyi elemzések elvégzése, és 
ezekre épülő, megvalósítható akciótervek kidolgozása.

A szekció előadója Tóth Zoltán, a GET-Energy Magyarország 
Kft. ügyvezető igazgatója volt, akit az év energiamenedzserévé 
választottak. Előadása első részében röviden bemutatta a Kft-t, 
amelyet 2009-ben alapítottak, egy független energetikai tanácsadó 
és kivitelező. A cég fő célkitűzése, küldetése, hogy az energiahaté-
konyság fokozásával, a megújuló energiaforrások minél szélesebb 
körű felhasználásával megtakarításokat érjenek el ügyfeleiknél, ez-
zel is hozzájárulva a fenntartható fejlődéshez. Statisztikák alapján 
mutatta be az eddig megszerzett tapasztalatokat az energetikai au-
dit kapcsán. A 2010 óta eltelt időszakban közel 10 millárd Ft/év a 
feltárt megtakarítási lehetőségek nettó értéke. Az auditált villamos 
energia mennyisége 3.452 GWh/év volt. 332 nagyvállalati auditra 
került sor, ahol 45 milliárd Ft érétkű megtakarítást tártak fel. Előadó 
az előadás második részében ismertetett két, az energia beszerzés 
területéhez kapcsolódó online platformot valamint felhívta a figyel-
met a szemléletformálás fontosságára.

A Minitőzsde a társaság saját fejlesztésű, a piacon egyedülálló 
elektronikus energia beszerzési platformja, amelynek célja, hogy a 
nagyobb éves fogyasztással rendelkező ügyfelek megfelelő időben 
és feltételekkel szerződhessenek a következő időszak villamos és 
földgáz energia ellátásukra. Az energiakereskedőknek az év bár-
mely időszakában van lehetőségük versenyezni az ügyfél ellátásá-
ért. Ezáltal az ügyfelek az év során az energiaárak szezonalitásából 
és volatilitásából származó árelőnyöket megkaphatják és elkerül-
hetik azt, hogy egy olyan időszakban versenyeztessék az energia 
kereskedőket, amikor az energia árak éppen magasabban vannak. 
E mellett lehetőség van egy olyan villám ár és további szerződéses 
paraméterek megadására, melyet az energiakereskedők bármikor 
az év során elfogadhatnak, és így létrejöhet az ügyfél elvárásainak 
leginkább megfelelő energia ellátási szerződés.

A másik szolgáltatás a TARIFA24, mely az Energymarket24 Kft. 
és a Get-Energy Magyarország Kft. együttműködésében valósult 
meg. A szolgáltatás átfogó és megbízható összehasonlítást nyújt a 
földgáz és villamos energia szolgáltatások tarifáiról, könnyedén ki-
választható egy adott vállalkozás fogyasztói szokásához legjobban 
illeszkedő szolgáltató tarifacsomagja. A kiválasztást követően a TA-
RIFA24 segítségével egyszerűen és gyorsan köthet új szerződést a 
kiválasztott szolgáltatóval.

Az innovatív szolgáltatások mellett az előadó felhívta a figyel-
met az energiatudásossághoz kötődő szemléletformálás fontossá-

4   https://www.interregeurope.eu/locarbo/

gára is. Az Energy Factory egy általános és középiskolai csapa-
tok számára szóló interaktív vetélkedő sorozat, mely évente kerül 
megrendezésre. Témája minden alkalommal a fenntarthatóság 
köré épül. Az előadó programsorozathoz kapcsolódó élményeiről is 
hallhattak az érdeklődők.

Tomasics Sára

1.1.szekció − Ipari üzemek és folyamatok energeti-
kai auditálása, jobbító javaslatok bemutatása a hő 
felhasználás területén
A szekció első előadója Dr. Emhő László volt az EMTECH-S Kft. 
képviseletében, aki az elmúlt 20 év audit tanulságairól beszélt. Az 
MSZ EN 16247‒1-5 szabványsorozat rövid ismertetése után kü-
lönböző esettanulmányokon keresztül mutatta be a leggyakrabban 
javasolt ésszerűsítéseket és az azok által elérhető megtakarítási le-
hetőségeket. Mind az épületek energetikai auditjának, mind az ipari 
üzemek auditjának területéről kerültek bemutatásra esetek, me-
lyeknél részletesen kitért az egyes beavatkozásokat megalapozó 
megfontolásra és az elért megtakarítás mértékére, nem szem elől 
tévesztve azok gazdasági megtérülését. Az előadás zárásaként is-
mertette a szabvánnyal kapcsolatos tapasztalatokat, miszerint az új 
létesítményeknél is tehetőek javaslatok és a megvalósított korsze-
rűsítések aránya rendre 70% feletti, de nem ritka a 90% sem. Végül 
hangsúlyozta az auditor, üzemeltető és tulajdonos együttműködé-
sének fontosságát, melynek gyümölcseként jelentősen javítható az 
alkalmazottak energiatudatossága.

A METRO csoport képviseletében Somlai Gábor tartotta a 
szekció második előadását. A prezentáció nyitásaként bemutatta a 
METRO csoport energetikai stratégiáját és a cégcsoporton belüli 
nyomon követést és felügyeletet. Ezután ismertette az energetikai 
paramétereket, melyeket közvetlenül felügyelnek, illetve az energe-
tikai költségek megoszlását az egyes fogyasztói csoportok között. 
Ezután részletesen ismertette esettanulmányokon keresztül a hibák 
felismerésének mikéntjét és a hiba feltárásától a megoldásig vezető 
folyamatot. Részletesen kitért az energia megtakarítási program ke-
retén belül végrehajtott energetikai beruházásokra a világítás, hűtés 
és energiafelügyelet terén. Az előadás zárásaként röviden ismertet-
te az aktuális kihívásokat és a jövőbeli lehetőségeket.

A szekció harmadik előadását Fekete Balázs tartotta a 
comptech Mérnöki Szolgáltató és Kereskedelmi Kft. képviseleté-
ben, a Kamstrup READy Manager energiamérés és felügyelet digi-
talizáló rendszer bemutatásáról. A rendszer használatával az ener-
giahatékonyság növelhető és az energiafogyasztás csökkenthető, a 
nagy mennyiségű adat megfelelő feldolgozásával és értékelésével. 
A rendszerhez illesztett áramlásmérők ultrahangos elven működ-
nek, így az alkatrészei nem kopnak, nagyfokú pontosság jellemzi 
élettartamának végén is. A számláló egységbe lítiumos elemek ke-
rültek beszerelésre, azonban hálózati tápforrásra is köthető igény 
esetén. A rendszer a hozzá illesztett folymatokban fellépő problé-
mákról azonnal pontos jelet továbbít a megadott címre, így a gyors 
jelzésnek köszönhetően gyorsan végrehajthatóak a beavatkozások, 
ezzel csökkentve a további károkat és az ezekkel járó költségeket.
A következő előadás során Szabó Zitától hallhattunk az energia-
felhasználás adatgyűjtéséről és elemzéséről. Előadásában meg-
ismerhettük az enectiva elnevezésű energia monitoring rendszert, 
amely egy felhő alapú applikáció, mellyel adatok automatikus leol-
vasását végezhető. A rendszer segítségével nyomon követhető a 
gáz-, víz- és villanyfogyasztás, majd az adatok lekérdezése után 
energiahatékonyságra és költségcsökkentésre vonatkozó lépések 
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irányozhatók elő. A fogyasztás különböző időtartamokra (napi, havi, 
évi) is vizsgálhatók, illetve különböző funkciók alapján is mérhetők. 
Az applikációt forgalmazó cseh cég már 6 országban jelen van 2011 
óta és most Magyarországon szeretne tovább terjeszkedni.

A szekció utolsó előadását Fehér Károly, a Dynoteq Kft. ügy-
vezetője tartotta, „Újrafelhasználható bevarrt-paplanos szigetelés 
alkalmazási tapasztalatai ipari környezetben – elérhető energia- és 
költségmegtakarítás” címmel. A cég egy gyakran előforduló prob-
lémára, a szerelvények szigetelésének hiányára nyújt megoldást. 
A szigeteletlen szerelvényeknél hatalmas hőveszteséggel kell szá-
molni és munkavédelmi aggályok is felléphetnek. A szigetelőpap-
lan egy üvegszál alapú szigetelés, melynek bevonó köpenye egy 
üvegszálas anyagra felvont szilikon vagy teflon réteg. Egy 25 mm-
es paplan 100 mm kőzetgyapot szigetelési funkcióit képes ellátni. 
A paplan elemekben szerelhető, így sérülésnél elég csak az adott 
részt lecserélni. A szigetelő egységek kialakítása, rögzítése, jellem-
zői igény szerint rendelhető.

Kovács Zsófia és Cseh Ábel

1.2 szekció − Ipari Üzemek és folyamatok energetikai 
auditálása, jobbító javaslatok bemutatása a villamos-
energia-felhasználás területén
A szekció első előadójaként Hunyadi Sándor, a Hunyadi Kft. ügy-
vezető igazgatója mutatta be az energetikai auditok villamos mé-
réseinek fontosságát. Felhívta a figyelmet, hogy ugyan történnek 
villamos mérések az auditok során, azonban ezek gyakran nem 
átgondoltak, nem térnek ki minden fontos paraméter mérésére. Fi-
gyelmeztetett, hogy a túl részletes mérés túl sok adattal jár, mely-
nek feldolgozása ugyancsak problémát jelenthet. Végezetül felhívta 
a figyelmet arra, hogy az energetikai auditok mérését mindig alapos 
meggondolás előzze meg, hogy tudjuk mit is szeretnénk pontosan 
mérni.

Következő előadóként Mikli Áron, a Beckhoff Automation Kft. 
mérnök-üzletkötője tartott előadást az intelligens épületautoma-
tizálási elemekben rejlő lehetőségekről gazdaságos üzemeltetés 
szempontjából. Bevezetőjében bemutatta, hogy az épületek ener-
giafelhasználása milyen jelentős, és ezért nagy hatékonyságú rend-
szerszintű automatizálásra van szükség. Az előadáson megismer-
hettük az épületautomatizálás előnyeit a befektetők, az építészek 
és tervezők, valamint a rendszerintegrátorok szemszögéből is. Mikli 
Áron azt is elmondta, hogy a rendszereken átívelő épületautomati-
zálásnak milyen elemei vannak, és hogyan csökkenti a károsanyag-
kibocsátást. Megtudhattuk, hogy egy automatizált rendszer milyen 
hardverelemekből épül fel, valamint hogy miként lehet PC alapon 
vezérelni. Az előadás utolsó részében az előadó referenciák és al-
kalmazási példák segítségével mutatta be a rendszer hasznát.

A szekció harmadik előadója Nagy Tibor, a Független Ener-
gia Tanácsadó Mérnök Iroda okleveles villamosmérnöke volt, aki 
a nagyvállalati energetikai auditálás során szerzett tapasztalatait 
mutatta be. A előadásában ismertette, hogy milyen különbségek 
rejlenek egy állami és egy külföldi cég auditálása során a cégve-
zetők hozzáállásában, az auditor fogadtatásában. Általánosságban 
elmondható, hogy sajnos nagyon ritka, amikor egy auditornak köny-
nyű dolga van a munkája során, ugyanis az adatok rendelkezésre 
állása nem megoldott, a dokumentumok nincsenek megfelelően ve-
zetve és rendszerezve. Problémák adódhatnak a megtérülés szá-
mításokkal, de akár az üzemanyag elszámolásokkal is. Az előadás 
végén lévő összefoglalásból megtudhattuk, hogy egy-egy audit so-
rán a befektetett pénz és energia megtérül, hiszen az audit során 

olyan megoldási javaslatok születhetnek, melynek segítségével a 
cég hosszú távon hatékonyabban működhet.

Göllei Attila a Pannon Egyetem egyetemi docensének előadá-
sa a megújuló energiaforrások integrációs lehetőségeiről szólt. Göl-
lei Úr csapatával különböző lehetőségeket vizsgált, miként lehetne 
a megújuló energiaforrásokat, különösképpen a napelemes rend-
szereket felhasználni a hálózatban kialakuló felharmonikus torzítá-
sok és feszültség aszimmetria ellen. Bemutatta, hogy a mai modern 
elektronikus eszközök használatuk közben jelentős mennyiségű fel-
harmonikus áramot injektálnak a hálózatba. Az egyre jobban elterje-
dő kapcsolóüzemű eszközök szennyezése ellen megoldást jelent-
hetnek az otthoni napelemes rendszerek inverterei által a hálózatba 
injektált, a torzítások hatását kompenzáló felharmonikus áramok. A 
háromfázisú inverterek továbbá képesek lehetnek a hálózati aszim-
metria mérséklésére is.

A szekció utolsó előadója Nagy János, a Világítástechnikai 
Társaság elnöke és a PROLUX Kft. ügyvezetője volt. Előadásából 
röviden megismerhettük a világítástechnika történetét, az alapfo-
galmakat és azokat a feltételeket, amelyek szükségesek a vizuális 
komfort eléréséhez. A közönség megismerhette a világításkorsze-
rűsítés fokozatait, illetve Nagy János eloszlatta a korszerűsítéssel 
kapcsolatos tévhiteket is. Így megtudhattuk, hogy a korszerűsítés 
nem feltétlen egyezik a megtakarítással, valamint hogy a fényforrá-
sok cseréjének egy optimális időpontban kell megtörténnie. A LED-
ekre való cseréről megtudhattuk, hogy nem mindig jó döntés, pél-
dául közvilágítás esetén szakmailag nem indokolt. A LED-ek fizikai 
tulajdonságait röviden ismertetve az előadó rámutatott arra, hogy 
a LED technológia rohamos fejlődése miatt még érdemes néhány 
évet kivárni a LED-es korszerűsítéssel.

A szekcióról általánosan elmondható, hogy az előadókhoz 
rengeteg kérdés érkezett nemcsak előadásaik után közvetlenül, 
haneem a szekció utáni szünetben is folytatódott a beszélgetés az 
előadók és az érdeklődő közönség között. A szakma jelenlévő kép-
viselői egyetértettek abban, hogy a hasonló témák megvitatására 
a villamosenergia-felhasználás optimalizálása végett szükség van 
és ennek tökéletes keretet ad egy a KLENEN-hez hasonló konfe-
rencia.

Csondor Bálint és Veres Dániel

2. szekció − Energetikai audit módszertanok
A konferencia első napjának második szekcióját Hunyadi Sándor, a 
Hunyadi Kft. ügyvezetője vezette. Levezető elnökként köszöntötte 
az előadókat és a résztvevőket, majd felkérte elsőként Köteles Gé-
zát, az Aarhus-Pro Bt. ügyvivőjét, hogy tartsa meg „Integrált anyag- 
és energiaforgalmi megközelítés az energiagazdálkodásban” című 
előadását,. Köteles Géza kifejtette, hogy akkor tudunk optimalizál-
ni, veszteséget megállapítani, ha ismerjük a vizsgált rendszert. Az 
integrált anyag- és energiaforgalmi megközelítések közül ismer-
tette például a MIMES modellt, amely integráltan közelíti meg az 
anyag és energiaforgalmi folyamatokat egy rendszeren belül, azaz 
mindkettőre egyaránt fókuszál. Említett olyan matematikai modellt 
is, amely adatközponti energiafelhasználás oldaláról közelíti meg 
a problémát. Beszélt továbbá a körforgásos gazdaságról, ahol az 
anyagforgalomra fókuszálunk, és arra, hogyan lehet zárttá tenni 
egy lineáris fogyasztású vagy termelésű rendszert. Hangsúlyozta 
az anyag és energiaáramlás hasznosításának fontosságát, és meg-
fogalmazta azt a célt, hogy a hulladék lerakás minimális legyen, 
tehát a hulladékokat ne dobjuk ki, hanem hasznosítsuk. Magasabb 
szintű erőforrás gazdálkodás lehet az is, ha információ továbbítás 
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esetén a keletkezett hőt hasznosítjuk élelmiszeripari hulladékok 
talajerő visszatáplálásra (pl. fóliasátor fűtése), amely körforgásos 
és hálózatos modell is egyben. Előadásával felhívta figyelmünket 
továbbá arra, hogy integrált anyag- és energiaforgalmi megközelí-
tések nélkül viszont anyagforgalmi hibába ütközhetünk.

A második előadást Sitku György helyett Zsebik Albin tartot-
ta meg. Az előadás címe „Reprezentatív módszer alkalmazása az 
energetikai auditálásban”. Zsebik Albin mindenekelőtt ismertette, 
hogyan gondolkoznak a reprezentatív auditálásban. Első lépésben 
a fogyasztói típusok megállapítása történik, az alapján, hogy mi-
lyen funkciójúak, milyen jellegűek. Második lépés a reprezentatív 
fogyasztók kiválasztása, amikor is 10-15% megvizsgált fogyasz-
tót vizsgálnak, hogy az eltérések kiátlagolhatók legyenek.  Ezek 
alapján következik a reprezentatív villamos és hő-energiamérleg 
készítése. Az energiahatékonyság növelő típus intézkedések és 
energia-megtakarítások megállapítása során az egyes kategóriákat 
további besorolásokba, valamint javasolt és nem javasoltra bonta-
nak. Az ötödik pontban, amikor reprezentatív fajlagos eredmények 
képzése és extrapolálása történik a nem vizsgált fogyasztókra, 
fajlagos értékek szerint határozhatók meg a nem vizsgált fogyasz-
tók energia- és költségmegtakarításai, valamint beruházási költsé-
gei. Utolsó lépésben pedig sor kerül az összesített vállalati szintű 
energiamegtakarítás meghatározására.

Harmadik előadónk Novák Dániel, a JOMUTI Kft. energetikai 
mérnöke a hulladékhő hasznosítás lehetőségeinek elemzéséről 
tartott prezentációt. Először a technológiai igényeket vázolta fel, 
melyek kielégítése a hőmérséklet-görbék egymáshoz illesztésé-
vel oldható meg, így kisebb lesz a hűtési és fűtési energiaigény. 
Probléma azonban, hogy ilyenkor a kondenzációs kazánban kisebb 
hőmérsékletű víz kering vissza. Bemutatott egy példát a füstgáz 
hőhasznosítására hűtésre (abszorpciós hűtőberendezéssel), fűtés-
re és használati melegvíz termelésre. Ha ezt az egyébként a kör-
nyezetbe távozó füstgáz hőjének hasznosításával oldjuk meg, je-
lentős energiát tudunk megtakarítani. Mivel tapasztalata szerint sok 
helyen a sarjúgőz a levegőbe távozik, nem szabad lemondani ennek 
hasznosításáról sem. A sűrített levegő kompresszorok hulladékhő 
hasznosítása során a kompresszorok felmelegedett hűtővizét hasz-
nosítva télen földgázt, nyáron villamos energiát lehet megtakarítani. 
Ezzel a megtakarított szén-dioxid mennyiség is nő. A bemutatott 
példában kb. 1 000 000 Ft-ot lehetett megtakarítani. Megállapította, 
hogy a fűtés és hűtés összekapcsolása, a hulladékhő hasznosítása 
egyaránt jár műszaki, környezeti, gazdasági haszonnal.

Dr. Csűrök Tibor, HCSEnergia Kft. energetikai auditora előadá-
sában a szállítás elemzéséről beszélt az energetikai auditokban. 
Rögtön felhívta a hallgatóság figyelmét arra, hogy a szállítás elem-
zése az energetikai auditokban nem egyezik meg a szállítási vállal-
kozások energetikai auditjával. Azzal foglalkozott munkája során, 
hogy szállítás esetén mi a szabvány, mi a jogszabály. Az auditálás 
lépésein keresztül hívta fel a figyelmet arra, hogy nagyon fontos 
a kötelezettel való kommunikáció mind az adatgyűjtés, a helyszíni 
munka, mind a zárómegbeszélés során. Kiemelte annak fontossá-
gát is, hogy olyan javaslatokat tegyünk, amelyeket a cégek meg 
tudnak valósítani. 

Negyedik előadásként Molnár Szabolcs, a Pöyry-Erőterv Zrt. 
irányító tervezője az „Épületek energiahatékonyságának javítása” 
című prezentációját hallhattuk. A cím egyben fontos célkitűzés is, 
hiszen az építési szektor energiaigénye a legmagasabb, a világgaz-
daságra és a globális klímaváltozásra gyakorolt hatása kiemelke-
dően fontos, valamint az energiafelhasználás szoros összefüggés-

ben van a gazdasági növekedéssel és a környezeti hatásokkal. A 
megváltozott komfortkövetelményekhez a mérnököknek alkalmaz-
kodnia kell. Felhívta figyelmünket, hogy városok mikroklímája meg-
változott, hőszigetek alakultak ki, holott már a történelmi építészet 
során is odafigyeltek arra, hogy az éghajlatnak megfelelően minél 
praktikusabb épületeket létesítsenek. Az épület energatikai minősí-
tésének módjának ismertetése után megfogalmazta a legfontosabb 
környezettudatossági stratégiákat is.

A szekció utolsó előadásaként Czinege Zoltán, a H1 Systems 
Kft. energetikai auditora Energetikai auditok és ISO 50001 beve-
zetések tapasztalatai és szempontok az energetikai szakreferens 
választásához témában foglalta össze a legfontosabb tudnivaló-
kat. 

Általános problémának tartja, hogy a a primerenergia megta-
karításra való törekvés nem élvez prioritást, és az elvárt életciklus-
költség elemzéshez jelenleg nem áll rendelkezésre módszertani 
útmutató. Fontos kérdésként említette, hogy az ipari fogyasztók 
esetében a technológia folyamatok auditálása jelenleg háttérbe 
szorul, pedig ezeknél a szervezeteknél gyakran ez nagyságrendileg 
nagyobb energiafogyasztással jár, mint az épületek komfortjának 
biztosítása. Véleménye szerint az energetikai szakreferens akkor 
tudja jól ellátni feladatát, ha együttműködő partneri viszonyt tud ki-
alakítani a szervezettel, és törekszik a valódi energiahatékonyság 
növelő tevékenységek elvégézésre és támogatására, így munkája 
nem merül ki az adminisztratív teendők elvégzésében.

Halász Ágnes

3.1. szekció − Az ISO 50001 tanúsítás tapasztalatai
Czinege Zoltán levezető elnök nyitóbeszéde után, Szabó József a 
Magyar Szabványügyi Testület főosztályvezetője, és Kéki Zsuzsan-
na főosztályvezető-helyettes tartották a szekció első előadását. Az 
előadás első fele az energiairányítási rendszerre vonatkozó szab-
ványok magyarországi bevezetéséről, a második része a tanúsí-
tással kapcsolatos tapasztalatokról szólt. Az előadók bemutatták 
az MSZT felépítését, és a testület által nyújtott szolgáltatásokat. 
Megállapították, hogy az ISO és CEN energetikai szabványosítás 
felívelő szakaszban van. Röviden ismertették az ISO 50000-es 
szabványcsaládot, részletesebben az ISO 50003-at. Többek között 
kitértek az EIR auditorokkal szemben támasztott speciális köve-
telményekre, valamint az éves felügyeleti auditok lefolytatásának 
mikéntjére.

A következő előadást Papp Zsolt Csaba az ÉMI-TÜV SÜD Kft. 
vezető auditora tartotta az ISO 50001 tanúsítás tapasztalatairól. Az 
előadó többek közt kiemelte, hogy különösen a tanúsító audit 1. 
szakaszában gyakorta tapasztalható:

• az EIR alapját képező energiaátvizsgálások sok eset-
ben csak az energiafelhasználások szintjéig jutnak el, az 
energiafelhasználó berendezésekig már kevésbé, nem be-
szélve arról, hogy nem deklarálják egyértelműen, hogy mi az 
értékelés módszere, melyek a határok; 

• az energiafelhasználást alapvetően meghatározó (befolyá-
soló) „változókat”, vagy indikátorokat elnagyoltan kezelik, 
rosszabb esetben hiányoznak, vagy eleve nincsenek tisztá-
ban azzal, hogy mi is lenne az;

• az energia alapállapot nincs pontosan meghatározva, továb-
bá az energetikai (teljesítmény) mutatók (ETM-ek) nehezen 
követhetőek, vagy igazából „haszontalanok”, nem adnak 
tényleges és értékelhetően hasznos információt a változá-
sokról;
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• az energetikai célok esetében hiányoznak a célok elérésé-
hez szükséges cselekvési tervek, illetve az elért eredmény 
igazolására szolgáló mérési módszer meghatározása. 

Balogh Gábor, a HILTI Szerszám Kft. energetikai mérnöke 
az előadása során bemutatta a hatékony energiagazdálkodás ér-
vényesülését a gyakorlatban. Továbbá bemutatta az EIR beveze-
tésének egyes lépéseinek gyakorlati megvalósítását, és a közben 
felmerült nehézségeket is. Az előadás során szó volt az energiaha-
tékonysági mutatók megfelelő kiválasztásának fontosságáról, vala-
mint az alkalmazottak oktatásának jelentőségéről is. Prezentációja 
végén ismertette a megvalósított és a tervezett energiahatékony-
ságot növelő intézkedéseket, s azok számszerűsített eredményeit.

Buzna Levente, az SGS Hungaria Kft. vezető auditora a ta-
núsító szervezet tapasztalatait motivációs szempontból ismertette. 
Rávilágított arra, hogy jól működő rendszert akkor lehet építeni, 
ha a szervezet motivált a bevezetésében az energiahatékonyság 
növelése és az energiaköltségek csökkentése érdekében. Bemu-
tatta, hogy egy jó EIR erős energiaveszteség-feltáráson, techno-
lógiát érintő szabályozásokon és folyamatos kontrollon alapszik. 
Fontosnak tartja a vállalaton belüli folyamatos szemléletformálást. 
A gyakorlatban a jól működő rendszer garanciája a csapatmunka, s 
ennek a csapatnak egyaránt része az ügyvezető, a műszaki rész-
leg, a dolgozó, de még az auditor is. A tanúsítások során tapasztalt 
általános hiányosságokra is felhívta a figyelmet. Kiemelte a haté-
konyságnövelő intézkedésekhez kapcsolódó gazdasági számítá-
sok felületességét, rosszul meghatározott teljesítmény-mutatók 
alkalmazását, a változók hatásainak nem körültekintő elemzését. 

Pálmai Attila, a BPW – Hungária Kft. létesítmény fenntartási 
vezetője részletesen bemutatta az EIR bevezetéséhez szükséges 
saját felkészítés lépéseit, nehézségeit, a felmerült kérdéseket. Meg-
osztotta a tanúsítással, valamint az energiairányítási rendszer mű-
ködtetésével kapcsolatos tapasztalatait. 

A szekció dr. Zsebik Albin, az ETE Energiahatékonysági Szak-
osztály társelnökének előadásával zárult. Hangsúlyozta, hogy az 
ISO 50001 energiairányítási rendszer bevezetéséhez elengedhe-
tetlen a precíz és átfogó energiaveszteség-feltárás.  Rámutatott 
arra, hogy a megfelelő energiagazdálkodás tervezéséhez az elő-
zetes veszteségfeltárás során feltárt hatékonyságnövelő intézkedé-
sek szolgáltatják az alapokat. Előadásában kitért a szakreferensi 
jelentések javasolt tartalmára, és azok elvárt mélységére is. Záró 
gondolatként megfogalmazta, hogy a szakreferensi támogatást le-
hetőségként kell kezelni, a szakreferenst együttműködő partnernek 
kell tekinteni az energiagazdálkodás tervezésében, értékelésében, 
az eredmények hitelesítésében. Az előadás cikk formában közzé-
tételre került az Energiagazdálkodás konferenciára kiadott előző 
számában.

Novák Dániel

3.2 szekció – Tehetséges fiatalok az energetikában
A hagyományokhoz híven az idei konferencián is bemutatkoztak a 
társszervező Energetikai Szakkollégium jelenlévő tagjai. Az aláb-
biakban a változatos kutatási területeik rövid összefoglalója olvas-
ható.

A szekció levezető elnöke dr. Gács Iván, a BME Energetikai 
Gépek és Rendszerek Tanszék nyugalmazott docense, az EDUTUS 
Főiskola professzor emeritusa volt.

Táczi István előadásában a szintetikus inercia szerepét mutatta 
be a jövő villamosenergia-rendszerének stabilitásmegőrzésében*. 
A korábban jellemző centrális energiatermelés esetén hatalmas 

forgótömegű, hálózatra közvetlenül csatlakozó szinkrongépekkel 
történik a villamosenergia-termelés. Ezen tömegek a különböző 
fluktuációkat lassítják, alkalmassá téve a szabályozó eszközöket 
a működésre. A jövőben azonban előbbiek helyett olyan termelők 
(háztartási méretű kiserőművek, valamint nagyobb napelem parkok 
és szélerőművek) lesznek túlsúlyban, amelyek teljesítményelektro-
nikai átalakítókon keresztül csatlakoznak a hálózatra. Ezáltal nem 
rendelkeznek közvetlen fizikai válasszal, ám kitűnően és gyorsan 
vezérelhetők. Így adódik a lehetőség, hogy emuláljuk a fizikai folya-
matot, azaz hozzunk létre szintetikus (vagy virtuális, mesterséges) 
inerciát. Ez azt jelenti, hogy a termelőegység figyeli a rendszer álla-
potát és szükség esetén a szinkrongépekhez hasonló hatást fejt ki 
a hálózatra, ezzel támogatva a stabilitás megőrzését.

Veres Dániel munkájának címe „Részkisülések spektrumana-
lízise és detektálása”* volt. A jelenség vizsgálata, monitorozása, 
kiküszöbölése elengedhetetlen az átviteli hálózaton található esz-
közök zavartalan működéséhez. Az UHF frekvenciasávban történő 
mérések számos előnyös tulajdonsággal rendelkeznek más mé-
rési módszerekhez képest. A szigetelőolajban elhelyezett mintán 
létrejövő részkisüléseket dipólantennák segítségével detektálta 
és elemezte. Kutatása másik részeként a részkisülések spektru-
mát határozta meg, végső célja egy komplex modell megalkotása, 
amely a szigetelőolaj frekvenciafüggését figyelembe véve az UHF 
részkisülésmérést lehetővé teszi.

Halász Ágnes előadásában az „Irodai ICT eszközök energia-
felhasználása nanogridben” címmel* készült szakdolgozattémáját 
mutatta be. A nanogrid az intelligens hálózatként a városmére-
tű, microgrid része, egyedülálló energetikai egysége. Vizsgálta a 
nanogrid gyakorlati alkalmazhatóságát, és azt, hogy lehet-e, illetve 
érdemes-e egy tanszéki iroda ICT eszközeinek energiafogyasztá-
sát napelemekkel fedezni. Megállapította, hogy az adott iroda fo-
gyasztásának fedezéséhez nem szükséges néhány négyzetméter-
nél nagyobb napelem, illetve ezek dőlésszögének beállításával a 
szórt fény is nagyobb mértékben hasznosítható. MPPT szabályzást 
alkalmazva pedig az energiatárolás módjának hatékonysága is nö-
velhető. 

Pintér László előadásában* rávilágított, hogy a villamosener-
gia-rendszerben betöltött szerepek módosulása új megoldásokhoz 
vezethet. Az első villamosenergia-hálózatok kiépítése óta az erő-
műveket szabályozzák a fogyasztók igényének megfelelően. Arra 
kereste a választ, hogyan lehetséges a fogyasztókat bevonni a 
szabályozásba, milyen pénzügyi ösztönzőkkel lehet az ő fogyasz-
tásukat befolyásolni. A fogyasztói befolyásolással az ellátásbizton-
ság fokozható, az energiahatékonyság növelhető, ezáltal pedig a 
költségek csökkenthetők. Az ipari nagyvállalatok sokkal nagyobb 
mennyiségű energiával kereskednek, így a villamosenergia-piacon 
is külön kezelendők. Mivel a magyarországi villamosenergia-fo-
gyasztás több mint felét ők adják, ezért jogos a feltételezés, hogy a 
fogyasztói befolyásolás hatása várhatóan ebben a fogyasztói szeg-
mensben lesz nagyobb.

Pácsonyi Imre elmondta, hogy a hazai nagyfeszültségű átvi-
teli hálózaton többek között 2013. március 14. valamint 2014. dec-
ember 1. körül történő jéglerakódás által képzett pótteher okozott 
alkalmanként több hónapos szolgáltatáskiesésen túl milliárd forint 
nagyságrendű anyagi kárt. Továbbá a sérült és ezért kikapcsolt táv-
vezetékek csökkentik a villamosenergia-rendszer üzembiztonsá-
gát, szélsőséges esetben akár fogyasztói kiesésekhez vezetve. A 
hasonló üzemzavarok egyik megelőzési módja lehet, ha az átviteli 
rendszerirányító által használt EMS/SCADA rendszert felkészítjük 
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arra, hogy ilyen helyzetben tanácsot adjon az üzemiránytó diszpé-
csernek. A javasolt beavatkozásokat végrehajtva, a veszélyezte-
tett vezetékszakaszon időszakosan növelt veszteséget realizálva 
emelhető a disszipált hőmennyiség. Ezáltal csökkenthető annak 
kockázata, hogy a túlzott pótteher fizikai károsodáshoz vezessen. 
Ennek lehetőségét vizsgálja „Távvezetékek jegesedési ütemének 
csökkentése vagy megszüntetése időszakos veszteségnöveléssel” 
címmel készülő diplomamunkájában.

A következő előadást Csondor Bálint tartotta, aki a kisfe-
szültségű hálózaton a napelemes rendszerek által okozott felhar-
monikus problémákra* mutatott rá. Szimulációs eredményeken 
keresztül mutatta be, hogy különböző penetrációjú napelemes 
rendszerek milyen változásokat okozhatnak a hálózaton. Elsőként 
a feszültség emelkedésre és annak napközbeni nagy ingadozá-
sára hívta fel a figyelmet. Ezt követően szimulációs eredmények-
kel szemléltette, hogy a nagymennyiségű megtermelt energia 
visszaáramlik a középfeszültségű hálózat felé. A felharmonikus 
vizsgálatakor kitért a szabványban rögzített értékekre és az áram 
harmonikusokat vizsgálva felhívta a figyelmet a nagymennyiségű 
napelemes rendszer okozta problémákra. Összeségében az elő-
adás rávilágított, hogy a napelemes rendszerek pozitív hatásaik 
mellett számos negatív következménnyel is számolni kell, azok 
jövőbeni elterjedésekor.

Tomasics Sára arra hívta fel a figyelmet, hogy az időjárásfüg-
gés forrástervezési szempontból számos kérdést vet fel. A meg-
újuló részarány növekedése, a villamosenergia-ellátás forrásolda-
lának nagymértékű átalakulása miatt a hatékony integráció és az 
ellátásbiztonság fenntartása újszerű technológiai és piacszervezési 
megoldásokat igényel. „Az időjárási tényezők szerepe a villamos-
energia-rendszerben, meteorológiai adatbázisok alkalmazása” 
című előadásában* általánosságban bemutatta, milyen befolyáso-
ló időjárási tényezők vannak, valamint hogyan mutatkoznak meg 
az időjárási hatások a villamosenergia-rendszerben mind termelői 
mind pedig fogyasztói oldalon. Ismertette továbbá, milyen újszerű 
megoldások lehetnek az időjárásfüggő megújuló alapú villamos-
energia-termelés modellezésében.

Kovács Zsófia „Az elektromos hajtású személyautók elterjedé-
se Magyarországon” címmel* tartott előadást. Vizsgálta az elekt-
romos meghajtású személygépjárművek magyarországi elterjedé-
sének lehetőségeit. Ennek érdekében hagyományos belsőégésű 
motorral, tisztán elektromos motorral, illetve részben elektromos 
motorral hajtott járművek összehasonlítását mutatta be több szem-
pont alapján. Gazdasági összehasonlítás céljából TCO számítást 
végzett, mely kalkulációval a hasznos élettartamra vetített költsé-
gek nagyságát és megoszlását elemezte. Szakirodalom alapján és 
saját modell segítségével is bemutatta az elektromos meghajtású 
járművekre vonatkozó elterjedési potenciálokat. Vizsgáltam a lehet-
séges elterjedést befolyásoló tényezőket, ennek hatásait és várható 
következményeit.

Zárásul Cseh Ábel Imre „Nátriumhűtésű gyorsreaktor reaktorfi-
zikai modellezése” című munkáját mutatta be. A kutatás célkitűzésé-
nek ismertetése után ismertette a gyorsreaktor fejlesztések aktuális 
helyzetét. Ennek keretében kitért az általánosan elfogadott koncep-
ciókra, ismertetve ezen reaktortípusok tulajdonságait. Az általános 
bemutatást a nukleáris üzemanyagciklus gyors áttekintésével és a 
gyorsreaktorok ebben betöltött potenciális szerepével zárta. Az elő-
adás további részében bemutatta a BN-800-as reaktor kazettáinak 
és zónájának felépítését, a felépített modell tulajdonságait és rövi-
den említette az alkalmazott megfontolásokat és egyszerűsítéseket 

is. Végül ismertette az elkészült modellen végzett számításait és a 
jövőbeli továbbfejlesztési lehetőségeket.

A (*) megjelölt előadások megjelentek az Energiagazdálkodás 
előző számában (58. évf. 2017. 1-2. sz.)

Pácsonyi Imre

Kerekasztal beszélgetés
A 12. Klímahatékonyság − Energiatudatosság − Energiahatékony-
ság Konferencia záró rendezvénye egy kerekasztal beszélgetés 
volt az energiahatékonysági és a társasági adóról szóló törvények 
módosításáról, az energetikai szakreferens szerepéről és feladata-
iról. Czinege Zoltán bevezetőjében kiemelte, hogy a kerekasztal 
beszélgetés kiváló alkalom arra, hogy az érintettek közvetlenül jut-
hassanak a releváns információkhoz, hiszen a kérdéskörben érin-
tett szervezetek és személyek nagy számban képviselik magukat 
a teremben. A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 
képviseletében Ringhoffer Örs Osztályvezető és Rétfalvi Judit Fő-
osztályvezető készséggel válaszoltak a kérdésekre. A pódiumon 
jutott szerephez továbbá rövid előadással dr. Zsebik Albin az ETE 
Energiahatékonysági Szakosztály társelnöke és dr. Csűrök Tibor, 
az ETE Energiahatékonysági Szakosztály titkára.

Zsebik Albin gondolatébresztés gyanánt ‒ befejezve egy ko-
rábbi szekcióban tartott előadását −, újra kihangsúlyozta, hogy. az 
auditornak és a szakreferensnek a megbízó vállalatokkal azonos 
érdeket képviselnek. Ez az energiahatékonyság növelése. A vizs-
gált rendszert bizonyára jól megtervezték és körültekintően üzemel-
tetik, de a gazdasági és műszaki környezet változása miatt érde-
mes felülvizsgálni a működését. Az energiaveszteség-feltárás és az 
energetikai szakreferens igénybevétele ugyan jelenleg törvény által 
meghatározott kötelezettség, de emellett minden szereplő érdeke 
a lehetséges jobbítások feltárása és megvalósítása. Bemutatott 
néhány újságcikket az 50-es évekből rávilágítva arra, hogy a haté-
konyságra való törekvés korántsem új dolog. A 80-as évekből egye-
nesen a vizsgálati módszertanra, a folyamat elvű megközelítésre 
hozott példát. Megemlítette, hogy az energiaveszteség-feltárás 
módját közel húsz éve a Műegyetemen is oktatja. Zárógondolatként 
megfogalmazta, hogy az energetikai auditra ne, mint kötelezett-
ségre, hanem mint lehetőségre tekintsen minden résztvevő. Bízik 
benne, hogy a szakreferensek a cégek hasznos partnerei lesznek 
a jövőben.

Csűrök Tibor előadásában ismertette a már nyilvános jogsza-
bályokat, valamint kitért a társasági adót érintő várható változások-
ra. Kiemelte, hogy az adókedvezmény igénybevételének feltétele 
lesz az energiahatékonysági igazolás, melynek kiállítását kormány-
rendelet fogja szabályozni. A megújuló energiaforrásból nyert 
energia felhasználását célzó beruházás vagy beruházásrész tekin-
tetében adókedvezmény abban az esetben vehető igénybe, ha a 
beruházás vagy beruházásrész energiahatékonyság növekedésé-
vel jár. Előadásában kérdéseket fogalmazott meg a minőségi igazo-
lás kiállításával és ennek menetével kapcsolatban. Hangsúlyozta, 
hogy ez elsősorban egy energetikai tartalmú dokumentum, hiszen 
műszaki és adóellenőrzésre a működő szervek megfelelő megoldá-
sokkal rendelkeznek. Végezetül kiemelte, hogy az ilyen tanúsítvány 
kiállítását a jelenleg is számos szereplővel rendelkező energiahaté-
konyság piacon szerinte ne egy új szereplő végezze, hanem legyen 
valamely szakmailag kompetens csoporthoz rendelve.

A kérdések során az érdeklődők főként a Hivatal munkatársa-
itól érdeklődtek a jogszabályok értelmezésével, ütemezéssel és 
feladatokkal kapcsolatban. Tisztázódott például az a kérdés, hogy 
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az auditorok lehetnek szakreferensek, a szabályozás csak az egy 
ugyanazon konkrét folyamatban közösen dolgozó szereplők esetén 
zárja ki ezt a lehetőséget egy személy számára. A szakreferensek-
kel a cégek már szerződhetnek akkor is, ha azok nem rendelkeznek 
a vizsgával, a szabályzat szerint ennek megszerzésére a jelöltek-
nek június 30-ig van lehetőségük. A közönség soraiból több ízben 
felvetették egy központi szakreferensi névjegyzék készítésének 
fontosságát. A Hivatal jelenlevő munkatársai szerint azonban a Hi-
vatal, – mint jogalkalmazó szerv, – erre jelenleg nincs felhatalmaz-
va. 

Többször is szóba került továbbá a Magyar Mérnöki Kamara 
(MMK) szerepe, mely érdekképviseletként számos feladat ellátásá-
ra alkalmas lehet. 

Nagy Tibor, regisztrált auditor véleménye szerint az Energe-
tikai Szakreferensek (ESZR) nyilvántartására a törvény és a ren-
delet sem ad instrukciót. Az igénybevétel tekintetében a 2017. 06 
30. után egyéb feltételek megléte esetén MMK vizsgához  köti a 
megfelelősséget. A vállalkozások felelőssége, hogy  feltételeknek 
megfelelő ESZR-et vegyenek igénybe. A kötelezett vállalkozás a 
havi számlák kifizetése után, az  arra kötelezett nem nagyvállalatok 
esetében az első nem megfelelőségi szembesülés csak az adat-
szolgáltatás (MEKH jelentés) elkészítése és beküldése alkalmával 
várható. Ez nagy kockázat mindenkinek. Javasolta, hogy a köz-
reműködő szervezet MMK felé tegyünk lépéseket, hogy a sikeres 
vizsgát követően a honlapján tegye nyilvánossá a ESZR megfelelő-
ségeket, elérhetőségeket. Így az arra kötelezett ügyfelek ezt ellen-
őrizni tudják, illetve igény esetén onnan tudnak maguknak partnert 
választani. Véleményem szerint a nyilvántartást nem tiltja semmi, 
az adatvédelemmel kapcsolatos aggályokat pedig  a vizsgalapon 
bejegyzett, engedélyezem x-el lehet feloldani.

További észrevétele volt, hogy az ESZR feladatokat  vállalkozá-
sok és természetes személyek végezhetik. A jogszabályi környezet 
egyik (talán leg)lényeges(ebb) pontja a függetlenség. A tapasztala-
tok azt mutatják, hogy néhány energia kereskedő nyomott áron az 
ügyfeleinek szakreferensi ajánlatot is ad. Javasolta, hogy a EHR 
7/A§(2)f bekezdésével való összeférhetetlenség miatt (energia be-
szerzés, energiabiztonság) ennek a körnek a szerződési lehetősé-
gét a MEKH hivatali állásfoglalással zárja ki. 

A kerekasztal beszélgetésen egyetértés alakult ki abban, hogy 
mind az auditor, mind a szakreferens feladata teljes rálátást igé-
nyel a vizsgált rendszerre. Tekintettel arra, hogy a szakreferens van 
„folyamatosan” jelen, (havonta készít jelentést), követi az energia-
gazdálkodást, célszerű lenne, ha a Tao. Törvény módosítása által 
az energiahatékonysági célokat szolgáló beruházás finanszírozá-
sához az adókedvezmény igénybevételi jogosultság igazolását a 
szakreferens állítaná ki. 

Ehhez kapcsolódóan fontos lenne, hogy az adókedvezmény 
igénybevételét kormányrendelet mielőbb megjelenjen.

Összességében a kerekasztal beszélgetés kiemelkedően hasz-
nos volt a konferencia résztvevői számára abból a szempontból, 
hogy a szabályok értelmezésében és a szereplők helyzetének defi-
niálásában a Hivatal munkatársai készségesen válaszoltak a feltett 
kérdésekre. A vitaindító előadásokban elhangzottak alapján pedig 
kijelenthető, hogy elsősorban arra kell koncentrálni a közeljövőben, 
hogy mindenki a lehetőséget, ne pedig a kötelezettséget lássa az 
elvégzendő feladatokban.

Táczi István

A konferencia zárása alkalmából Czinege Zoltán a Nemzetközi 
Nőnap alkalmából a szervezők nevében kedves szavakkal és vi-
rággal köszöntötte a konferencia hölgy résztvevőit, majd felhívta a 
figyelmet, hogy a jövő évi konferencia 2018. március 7-8-án lesz.  
A témája ismét az energiahatékonyság növelésével, az EN ISO 
50 001 energiagazdálkodási rendszer bevezetésével és működte-
tésével, az energetikai szakreferensi tevékenységgel kapcsolatos 
tapasztalatok cseréje lesz. Önálló szekcióban tervezik bemutatni 
az energiahatékonysági intézkedések megvalósításának finanszí-
rozási lehetőségeit, köztük a törvény által meghatározott jóváírás 
tapasztalatait.  A kerekasztal megbeszélésen az éppen aktuális kér-
déseket fogják megvitatni.

Kérte a résztvevőket, hogy a konferencia időpontját jegyez-
zék be naptárukba, október 15-ig jelentkezzenek előadással, 
s az energiahatékonyság növelő berendezéseket, eszközöket 
gyártók és forgalmazók jelentkezzenek termékbemutatóval és 
kiállítással.

Jegyezze be naptárába: 

KLENEN ’18 

2018. március 7-8.

Jelentkezés előadásokkal és termékbemutatókkal a klenen@congress.hu címre

Határidő: 2017. október 15.

További információ a www.klenen.eu honlapon
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