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Hővásárlási adatok 2011-2019 (GJ) 
Hőforrás 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Erőmű kazánból 791 732 1 159 030 1 316 878 1 186 407 1 319 423 1 436 694 1 397 328 1 294 386 1 256 425

DKCE 796 107 574 840 273 215 0 0 0 0 0 0

DE gőzturbina 129 621 2 485 24 580 183 737 180 135 146 943 213 538 248 228 214 405

Erőmű gázmotor 183 202 119 988 190 834 184 439 196 336 202 839 190 739 148 295 154 577

Szennyvíz telepi 
hulladékh ő

3 147 345 0 0 0 2 834 3 400 1 431 4 549

Nyomda hulladékh ő 2 495 2 695 0 0 0 0 0 0 0

Mindösszesen 1 906 304 1 859 383 1 805 507 1 554 583 1 6 95 894 1 789 310 1 805 005 1 692 340 1 629 956

Primerenergia 
átalakítási tényez ők

0,81 0,96 1,05  1,26 1,26 1,26 1,26 1,26 1,17
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Szennyvíz telepi alapadatok

Jelenleg évi átlagban naponta 35.000 - 40.000 m3 napszennyvíz kerül tisztításra mechanikai, biológiai és
kémiai kezelés során. A szennyvíz hőmérséklete télen jellemzően 14 oC, nyáron 25 - 28 oC-ot is elérhet.

A biológiai kezelés során 600 – 700 m3/nap besűrített szennyvíz iszapból fűtött iszaprothasztó tornyokban,
oxigéntől elzárva 37 -38 oC-ra fűtve biogázt termelnek, amelynek a fűtőértéke a földgáz 62- 64 %-a. A biogáz
termelés jelenleg éves szinten 2.650.000 – 2.850.000 m3 között alakul.

A rothasztók intenzifikálásával (többlet karbon beadagolással) a jövőben 10.000 – 11.000 m3 biogáz
termeléssel lehet számolni (3.650.000 – 4.015.000 m3/ év, közel 38 %-os növekedés).

A biogázt alapvetően a telepen beépített gázmotorok használják fel, amelyekkel termelt villamos energia a
technológiai villamos igényének meghatározó részét fedezi, a termelt hő pedig alapvetően az iszaprothasztó
tornyok fűtését szolgálja 65 oC-os melegvíz segítségével.

A szennyvíz telep villamos energia igénye a nap folyamán ingadozik. A jelenlegi hálózati villamos lekötés
biztosítja a frekvencia tartást, melynek kis részét használják, amikor az összes villamos energia igény nagyobb
mint a gázmotorok együttes teljesíménye.

A Szennyvíztelep területén napelem park is működik mely évi 180 MWh áram termelésére képes.

Villamos H ő Biogáz Földgáz Villamos Termikus Összes Villamos H ő 
1-es gázmotor 253 404 119 77 33,2 52,9 86,1 2,13 3,39

2-es gázmotor 253 404 119 77 33,2 52,9 86,1 2,13 3,39

3-as gázmotor 659 997 314 198 35 52,09 87,1 2,10 3,18

4-es gázmotor 625 640 260 39,9 21,6 61,5 2,40 2,46

1-es kazán 300 50 33 75 6

2-es kazán 550 75 61 75 7,33

Energia 
termel ők

Teljesítmény (kW) 1 m3 biogázból termelt energia (kWh)Gázfogyasztás (m 3/óra) Hatásfok (%)

Az  1-es és 2-es gázmotor közel 20 éve üzemel, a 4-es  teljesítményét 2019-ben átalakítással növelték.
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A szennyvíztelepi h ő átvétele jelenleg

A nyugati visszatérő gerincvezetéket és az 1 MW
hőteljesítmény átvételére alkalmas hőátvevő
központot 2xNA200 1,5 km nyomvonal
hosszúságú vezeték köti össze és szállítja a hőt
a Szennyvíztelepről a nyugati gerincvezetékbe.
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A hőátvétel növelés lehet őségeinek vizsgálata szakért ő bevonásával

A felkért szakért ő a Fe-Bio Kft.

A közreműködő szakemberek Lontay Zoltán projekt menedzser, Falusi Tamás
gazdasági számítások, Ignácz Csaba technológia, Dobozi Györ gy minőség
ellenőrzés.

A szakért ői anyag tartalma:

- Vezetői összefoglaló, előzmények, kiindulási adatok.

- Hőszivattyúk beillesztésének feltételei: műszaki kialakítások alapelvei, termálvíz
nélküli és termálvizes változatok.

- Energetikai jellemzők és éves energia termelés.

- A hőszivattyús piac felmérése: Johnson Controls, Qplan H űtéstechnikai Tervez ő

és Szolgáltató Kft., GENA Trade Kft. Thermowatt Kft.

- Műszaki terjedelem: technológiai berendezések és csővezetékek, villamos és
irányítástechnika, telepítés építészet.

- Beruházási költségek, ütemezés.

- Gazdaságossági vizsgálat , megtérülés.

- Megvalósítás: energiapolitikai háttér, fejlesztés strukturálása, beszerzési
megvalósítási modell, tervezés előkészítés.

- Döntéshozói előkészítés.
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A hőszivattyús projekt indokoltsága és tartalma
Lehetőséget biztosít a Szennyvíz Tisztító Telep által szolgáltatott h ő mennyiségének
növelésére, mely megújuló energiának minősíthet ő. Javítja társaságunk megítélését
és hozzájárul Magyarország klíma védelmi céljainak teljesíté séhez.

A hőszivattyú villamos energia felhasználásával hideg oldali közegből hőt termel meleg
oldalra.

A villamos energia felhasználásra vetített jósági tényező (COP) annál jobb, minél kisebb a
meleg és a hideg oldal közötti hőmérséklet különbség.

Egy korábbi vizsgálat szerint a szennyvízből nyert energiát közvetlenül a viszonylag magas
hőmérsékletű (65 oC) távhőrendszerbe vezettük volna, de ez nagy hőlépcsőjű és nagy
villamos energia fogyasztású hőszivattyúval a villamos energia árak emelkedése miatt ma
nem lenne gazdaságos.

A hőfoklépcs ő csökkentésére 2 lehet őséget vizsgáltak a tanulmány szerz ői.

A meleg oldali h őmérséklet csökkentését az teheti lehetővé, ha a hőszivattyú nem a
távhőhálózat visszatérő fűtővizét melegíti, hanem a Szennyvíztelep iszaprothasztóiba
juttatott szennyvíz iszapot , mellyel a meleg oldal hőfoka 65oC-ról 45 oC-ra csökken,
melyhez szükséges növelni az iszaphőcserélők teljesítményét. Az iszaprothhasztóknál
így kiváltott h ő a távhőrendszerbe vezethet ő.

A hideg oldali h őmérséklet növelésére a Szennyvíz Tisztító Teleppel szomszédos
hulladékgazdálkodással foglalkozó AKSD Kft. telephelyén lévő termálkút hasznosítása ad
lehetőséget. Ha a kút rehabilitálható és 65 oC-on biztosít hőenergiát, akkor termálvízzel
közvetlenül megoldható az iszaprothasztók f űtése és az így kiváltott h őenergia
átterelhet ő távfűtési célra.
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Fejlesztési változatok 1

A jelenlegi állapot jele REF.

A megnövelt biogáz termelést tartalmazó állapot jele REF-1. Szennyvíz iszapba
kevert adalék anyagokkal a biogáz mennyisége növelhető.

Három hőszivattyús változat került kidolgozásra termálvíz felhasználás nélküli
változatban (A1, A2, A3) .

Két további hőszivattyús változat került kidolgozásra termálvíz felhasználásával
(B1, B2).

A vizsgált öt h őszivattyús változatban növekszik a távh őhálózatba táplálható
hő mennyisége, de növekszik a telep villamos energia felhasznál ása is.

Ha a többlet villamos energia előállítása egy új födlgáz üzemű gázmotorral történik,
akkor növekszik a telep földgáz felhasználása is.

A saját földgáz motorral történő áramtermelés - tekintettel arra, hogy a gázmotor
hője teljes mértékben hasznosítható – gazdaságos, ami betudható a viszonylag
alacsony gázáraknak és magas villamos energia áraknak.

Az éppen elérhető pályázati feltételek függvényében érdemes lehet a szükséges
villamos energia egy részét saját új napelemekkel megtermelni. Kedvező lehetőség,
hogy a biogáz motorok ás tárolók alkalmasak bizonyos mértékű terhelés követésre.
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Fejlesztési változatok 2
Változat  

azonosítója
REF REF-1 A1 A2 A3 B1 B2

A változat tartalma Jelenlegi állapot
Jelenlegi állapot,
növelt biogáz
termeléssel

A hőszivattyú a
tisztított szenny-
vízből kivett hővel
a szennyvíz telep
belső vízkörét

melegíti.

A hőszivattyú a
tisztított szenny-
vízből kivett hővel
közvetlenül a

távfűtési
visszatérő vizét

melegíti.

A hőszivattyú a
tisztított szenny-
vízből kivett hővel

az
iszap rot-
hasztókat fűti.

A rothasztókat
termálvízzel fűtik,
majd a használt
vizet a hideg
szennyvízbe
keverik.

A rothasztókat
termálvízzel fűtik,
majd a használt
vizet használják a
hőszivattyú hideg

közegeként.

Iszap hőcserélők

A jelenlegi 
állapotban
vannak.

A jelenlegi 
állapotban vannak.

Az eredeti
állapotra
megjavítva.

Az eredeti
állapotra
megjavítva.

Új, nagy
teljesítményű
hőcserélőket
építenek be.

Új, nagy
teljesítményű
hőcserélőket
építenek be.

Új, nagy
teljesítményű
hőcserélőket
építenek be.

Hőkiadó állomás

A jelenlegi 
állapotban

van.

A jelenlegi 
állapotban

van.

Kapacitása
bővítve.

Kapacitása
bővítve.

Kapacitása
bővítve.

Kapacitása
bővítve.

Kapacitása
bővítve.

Többlet hőkiadás DH

Zrt. számára, TJ/év, ha

nincs új földgáz motor.
(4,4) 9,6 22,2 23,0 19,6 46,0 46.0

Hőkiadás DH Zrt.

számára, TJ/év, ha van

új földgáz motor
- - 33,7 35,0 26,3 58,0 55,0

Jellemző COP

télen
- - 3,5 3,5 5,5 4,0 5,5

Többlet

villamosenergia-

vásárlás a REF-1

változathoz képest, ha

nincs új földgáz

motor,

MWh/év

- - 2131 2236 1241 2243 1656

Többlet földgáz igény,

ha van új földgáz

motor, em3/év
- - 664 696 386 699 516
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A1 változat nincs termálvíz
a hőszivattyú a tisztított szennyvízből kivett hővel a szennyvíztelep belső vízkörét 65 oC-ra 

melegíti, amely elsősorban az iszaphőcserélőket, másodlagosan pedig gázmotoros 
továbbmelegítés után a távhő visszatérőt fűti
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A2 változat nincs termálvíz
a hőszivattyú a tisztított szennyvízből kivett hővel a  távhő visszatérő részáramát fűti
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A3 változat nincs termálvíz
mint az A1, de a meglévő iszap előmelegítőket új alacsonyabb fűtővíz hőmérséklet igényű 

hőcserélőkkel bővítik úgy, hogy azok 43 oC-os fűtővízet 33 oC-osra hűtik.   Ez esetben a  hőszivattyú 
lényegesen kedvezőbb COP-vel alacsonyabb villamos teljesítmény felvétellel dolgozhat.
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B1 változat van termálvíz
mint az A2, de ha későbbiekben rendelkezésre áll termálvíz is , azzal elsőként új megfelelően 

méretezett iszap előmelegítőket  célszerű fűteni. Ezek a hőcserélők a 65 oC-os termálvizet télen kb. 
52 oC-osra, nyáron kb. 55 oC-os-ra képesek lehűteni , mely további hőhasznosításra a  korábban 

tisztított szennyvízre csatlakozó, magasabb hőmérsékletű vízre kiválasztott  hőszivattyúba vezethető
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B2 változat van termálvíz
mint az B1, de a beruházási döntés előtt már garantáltan rendelkezésre állónak tekinthető a 

termálvíz  és azzal elsőként a megfelelően méretezett iszap hőcserélőket fűtik. A tisztított 
szennyvízből a hőkinyerés elmaradhat. A hőszivattyút a magasabb hidegoldali közeg 

hőmérsékletének figyelembe vételével célszerű kiválasztani.
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Hősszivattyús piac felmérése
A cél tisztázni, hogy beszerezhetők-e a szükséges berendezések, körülbelül milyen árszinten és
milyen műszaki terjedelemben. Ugyanis a projekt árubeszerzést, szerelési és építési munkát
tartalmaz és mindegyik vállalkozási kategóriában szükség van mérnöki tevékenységek
elvégzésére, szolgáltatások igénybevételére.

A felmérés során egyes nagy gyártók pld. Carrier és Johnson Controls típus sorozatokból
kínáltak berendezéseket, ha szükséges a típus berendezés feladathoz igazításával. A típus
hőszivattyúk alkalmazásának előnye, hogy bejáratott műszaki megoldásokat képviselnek, áruk
alacsonyabb, ugyanakkor nem mindig végzik el a konkrét feladathoz való optimálást.

Más szállítók egyedi berendezéseket raknak össze a kiírás követelményeinek való legjobb
megfelelésre törekedve. Ezek a szállítók például a GENA Trade, Qplan, Thermowatt saját
mérnöki, ezen felül szerelési, üzemeltetési, szervizelési képességekkel rendelkeznek.

Nem lehet előre megmondani, hogy melyik cégek bizonyulnak majd versenyképesnek.

A cégektől a hőszivattyúra kapott árak:

• közel 900 kW estén 61,3 - 114,4 mFt,

• közel 800 kW estén 44,5 - 49,9 mFt,

• közel 700 kW estén 84,6 - 109,5 mFt,

• 600-641 kW esetén 89,9 – 99 mFt

melyek a teljes műszaki terjedelem ismeretének hiányában tájékoztató jellegűek.
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A projekt beruházási terjedelme
A központi elem a h őszivattyú , mely alapvetően a kompresszorból és annak
hajtómotorjából , az elgőzölegtet ő és kondenzátor h őcserél őkből valamint a kenőolaj
rendszerb ől áll, csővezetékekkel összekötve, alapkeretre szerelve, az autonóm működést
felügyelő és irányító műszerezéssel, PLC alapú szabályozással, védelmekkel. A célszerű
szállítási terjedelem része a hajtómotor frekvencia váltója és villamos kapcsoló berendezése.

A hőszivattyú csatlakoztatása a meglév ő rendszerekhez: hideg oldalon a tisztított
szennyvízhez vagy lehűtött termálvízhez, meleg oldalon a szennyvíz telep melegvíz
rendszeréhez vagy a távhő hálózat visszatérőjéhez a közegek keringtetésének biztosításával.

Azon estekben, amikor a szivattyú a szennyvíztelepi bels ő körhöz csatlakozik a szükséges
változtatások kiterjednek az iszaphőcserélők hőátadó kapacitásának növelésére cserével vagy a
meglévő kapacitás meghagyásával és kiegészítésével.

A hőszivattyúval történ ő iszapf űtés estén a felszabaduló gázmotoros hőtermelő kapacitás
távhő rendszerbe való táplálásához növelni kell a hőcserélő teljesítményt továbbá növelni kell
gázmotor és távhő oldalon a keringtető kapacitást.

A termálvíz hasznosítás technológiai és cs ővezetéki feladatai . Gázleválasztás, adalékolás,
szűrés, szállítás.

Villamos és irányítás technika. Az újonnan belépő fogyasztókhoz villamos ellátás kiépítése, a
hőszivattyúnál mérés is. Frekvencia váltós berendezéseknél a frekvencia alapjelét befolyásoló
szabályozások kiépítése. A fejlesztéssel létrejövő technológiai rendszerek szennyvíztelepi
folyamatirányító rendszerbe integrálása.

Telepítés és építészet. A hőszivattyút célszerű a gázmotorok közelében elhelyezni. Mind a
segéd, mind a főberendezések elhelyezhetők konténerben vagy épületben. A hőszivattyú
elhelyezésére nem érkezett ilyen ajánlat.
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Beruházási költségek
A beruházási költségek becslése öt fejlesztési változatra lett elvégezve, ezen belül mindegyiknél két
alesetre. Ezek közül az első ötnél a hőszivattyú hálózati árammal üzemel, a második ötnél a
hőszivattyú villamos energia igényének biztosítására, a meglévő elhasználódott kis gázmotorok (GM1,
GM2) pótlásaként a projekt terhére beszerzett új, földgázzal és biogázzal üzemeltethető gázmotor
beépítés lett figyelembe véve. Ez a gázmotor plusz hőt is biztosít a hőkiadó pontokon, így a rendszer
hőkiadó teljesítménye nő.

A figyelembe vett költségelemek:
•A beépítendő hőszivattyú
•A hőszivattyú szerelése
•Hőszivattyú gépház (építészet)
•Gépházi szivattyúk
•Hőközpont és az adott változat hőszivattyús fűtési körének kiépítése, szerelvényekkel,
csövekkel
•Iszap hőcserélők felújítása vagy bővítése
•Villamos erőátvitel • Irányítástechnika és folyamatirányítás
•Termálvíz fogadás és felhasználás berendezései
•Gázmotor beépítéssel együtt, konténerbe szerelve

A hálózati árammal működtetett hőszivattyús változat beruházási költségei.

Az új földgáz tüzelésű gázmotor által termelt villamos energiával működtetett hőszivattyús változatok
beruházási költségei.

Változatok A1 A2 A3 B1 B2
Beruházási költség  (mFt) 169,6 170,6 201,5 201,6 194,7

Változatok A1 A2 A3 B1 B2
Beruházási költség  (mFt) 255,6 256,6 287,1 287,6 280,6
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Gazdaságossági vizsgálat, megtérülés 

A hőszivattyús fejlesztés gazdaságosságának megítélésére a megtérülési
időt szolgált. A gazdaságossági vizsgálat az egyes változatok megtérülési
idejét határozza meg az egyszerű (statikus) megtérülés módszerével.

Az alkalmazott számítás menete:

• Változatonként beruházási költségbecslés az előző fejezet szerint.

• A műszaki rész számításai és felvett (paraméteresen változtatható) árak
alapján az egyes változatokra a kiadások és a bevételek meghatározása.

• Az árbevétel és az elszámolt ráfordítások különbsége az eredmény, amely
alapján az adózott eredmény számítható.

• Az adózott eredményhez az értékcsökkenési leírást hozzáadva kapjuk az
éves pénzhozam értéket (cash flow).

• A beruházási költségre vetített állami támogatás értékével csökkentett
önerőre a megtérülési idő számítása az éves (állandónak tekintett)
pénzhozam alapján.
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Megtérülés számítás
Megtérülési idő (év) ha a hőszivattyús hajtás hálózatról vett árammal történik

Beruházási 
támogatás 

(%)
0 0 0 50 50 50

Hőár 
(Ft/GJ)

2000 2500 3000 2000 2500 3000

A1 NM NM NM NM NM NM

A2 NM NM NM NM NM NM

A3 NM >20 15 NM >20 8

B1 NM NM 10 NM NM 5

B2 NM 11 5 NM 6 3
NM= nincs megtérülés

Megtérülési idő (év) ha a hőszivattyús hajtás új földgázüzemű gázmotorral történik

Beruházási 
támogatás 

(%)
0 0 0 50 50 50

Hőár 
(Ft/GJ)

2000 2500 3000 2000 2500 3000

A1 NM 10,8 10 NM 12 5

A2 NM 10,8 10 NM 12 5

A3 >20 20,5 9 18 7 5

B1 >20 28,2 6 >20 6 3

B2 >20 38,5 5 11 4 3
NM= nincs megtérülés
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A számításokból levonható következtetések

A táblázatokból egyértelműen látszik, hogy a hálózatról vásárolt árammal hajtott
hőszivattyús változatoknál a gázmotoros változatok gazdasági szempontból minden
esetben jobbak.

Mind a termálvizes, mind a termálvíz nélküli változatok közül az a legjobb, amelyben
nem a belső vagy a külső (táv-) fűtési körbe vezetik a hőt, hanem az
iszaphőcserélőket közvetlen fűtik.

Az iszaphőcserélők alacsonyabb hőszivattyúból kilépő hőmérsékletet igényelnek (a
hőszivattyúk jóságfoka – COP – ezekben az esetekben tehát nagyobb), azaz az
elektromos energia igény biztosan kisebb, mint az egyéb változatok esetén.

Mivel ez műszaki paraméter, amely az áraktól független, az A3 és B2 változatokra kell
a továbbiakban koncentrálni.

A megtérülési időre több tényező van hatással. Ezek közül DH Zrt. az áram és
gázárat csak nagyon kevéssé tudja befolyásolni, a hőárat és a termálvíz árat viszont
lényegesen.

Ezért a tárgyalások során ezekre kell koncentrálni, hogy a megtérülési idő minél
alacsonyabb érték legyen.
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Köszönöm  a figyelmet!


