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V I S S Z A T E K I N T É S  

70 éves az ETE
Bakács István

az ETE elnöke, labakacs@t-online.hu                                                         

70 évvel ezelőtt 1949. január 20-án alakult meg a Hőgazdálkodási 
Tudományos Egyesület, az Energiagazdálkodási Tudományos Egye-
sület közvetlen jogelődje, hiszen később csak az Egyesület komplex 
tevékenységét kifejező névpontosítás történt. Az Egyesület megala-
kítására több társegyesülethez hasonlóan a MTESZ létrejöttét kö-
vetően került sor. A szervező-előkészítõ munka arra irányult, hogy 
a Magyar Elektrotechnikai Egyesület profiljába tartozó tevékenység 
mellett egy, a kalorikus műszaki tudományok köré csoportosítható 
egyesületi tevékenység is kialakuljon. Így került sor – elég hosszas 
elnevezési vita után – Egyesületünk, a Hőgazdálkodási Tudományos 
Egyesület megalakítására. 

Az alakuló közgyűlésen Fonó Albert korelnöki megnyitója, majd 
Komondi Zoltán műegyetemi tanár, a MTESZ elnöke üdvözlő szavai 
után az Egyesület programját Pikler Ferenc, az Állami Villamos Mű-
vek Rt. (ÁVIRT) vezérigazgatója, Lőrinc Imre, a Gázművek igazga-
tója és Lévai András, az ÁVIRT főmérnöke ismertették. Az Egyesület 
elnökének Pikler Ferencet, társelnököknek Fonó Albertet, Lévai And-
rást és Lőrinc Imrét, alelnököknek Endrényi Sándort, Heller Lászlót, 
Kovács K. Pált, titkárnak pedig Benedek Lászlót választották.

Az Egyesületen belül – röviddel működésének megkezdése után 
– munkabizottságok alakultak. Így a Magyar Elektrotechnikai Egye-
sülettel együttműködve folytatta tevékenységét az Erőmű- és Távve-
zeték-tervezési Munkabizottság. Önálló szervezeti egységként kezd-
te meg működését a Hő- és Energiagazdálkodási Munkabizottság. 
Megalakultak az Ipari Tüzelések, a Központi Fűtések, a Kokszosítás 
és a Hőtechnikai Műszerezés valamint a Háztartási Tűzhelyek nevû 
munkabizottságok. A Magyar Kémikusok Egyesületével együttmű-
ködve indult meg a szakmai munka a tápvíz-előkészítés, a földgáz-
hasznosítás valamint a borsodi szenek lepárlásának lehetőségét  
vizsgáló munkabizottságok keretében.

Az első évek tapasztalatai alapján nyilvánvalóvá vált,hogy az 
Egyesület tevékenysége átfogja az egész energetikai szakterületet 
és ezen belül fontos szerepet kap az országos energiagazdálkodást 
érintõ szakmai munka. Mindezt figyelembe véve vette fel Egyesü-
letünk 1952-ben az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
nevet.

Az alakuló közgyűlésen megválasztott elnök Pikler Ferenc után 
az Egyesület elnöke 1950–1953-ig Lőrinc Imre, 1954–1957-ig Szikla 
Géza, 1958–1962-ig Vályi Ferenc,1963–1967-ig Osztrovszki György, 
1968–1980-ig újra Lőrinc Imre, 1981–1983-ig Kapolyi László, 1984–
1990-ig Czipper Gyula, 1990–1991-ig Barótfi István voltak, 1991-től 
2001-ig Zettner Tamás, 2001 óta Bakács István a jelenlegi elnök.  

Az Egyesület főtitkára 1949-ben Benedek László, 1950-től 1985-
ig Varga István volt, 1986–1990-ig Wiegand Győző, aki 1991–1997-
ig általános elnökhelyettes volt, majd 1998-tól 2001-ig ismét főtitkár. 
2001-tõl 2008-ig Zsebik Albin volt Egyesületünk főtitkára, 2008 óta 
pedig Molnár László. Wiegand Győző az Egyesület alelnökeként az 
Egyesület ügyvezetőjeként dolgozik.

Az Egyesület megalakulásakor, illetve működése első éveiben a 
létszám 500–600 fõ volt.

Az alakuló közgyűlésen szervezték meg az Egyesület első két 
szakosztályát:

• az Energia Szakosztályt, elnöke Lévai András volt és
• a Tüzeléstechnikai Szakosztályt, elnöke Lőrinc Imre volt.

A területi és üzemi szervezetek (helyi szervezetek) mindig fontos 
szerepet töltöttek be és a szakosztályi, bizottsági munkák mellett az 
egyesületi tevékenység fő pilléreit alkotják. Az első területi szervezeti 

egység, a Borsodi – Miskolci Csoport 1954-ben kezdte meg működé-
sét. 1956-ban megalakult a Pécsi Csoport, 1958-ban a Mátravidéki 
Erőmű Üzemi Csoportja, 1959-ben pedig a Csepeli és az Inotai Cso-
port.

Az Egyesület első folyóiratának szerepét a Magyar Elektrotech-
nikai Egyesület, a Magyar Mérnökök és Technikusok Szabad Szak-
szervezete Erősáramú és Energia Szakosztályok közreműködésével 
1948. áprilisában alapított Magyar Energiagazdaság töltötte be.

1957. áprilisában jelent meg a Magyar Energiagazdaság utódlap-
jaként az Energia és Atomtechnika. A lap szerkesztését folyamatosan 
a következő generáció vette át. A megjelenést felelős szerkesztőként 
Varga István irányította, rovatvezetők és a szerkesztő bizottság tagjai 
között voltak Büki Gergely, Hajdú Elemér, Jászay Tamás, Nyerges 
Pál, Petz Ernő, Resch Pál, Wiegand Győző, Zettner Tamás. A szak-
folyóirat megjelentetését 1992-ben megszüntettük.

Az Egyesület fejlődésének és az egyesületi sajtó történetének je-
lentős állomása volt az Egyesület új, második szakmai folyóiratának 
1960. második felében történő megjelenése Ipari Energiagazdálko-
dás címen, amelynek felelős szerkesztője az Egyesületben 1953 óta 
működő Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály vezetője  Anesini An-
dor lett. A szakfolyóirat 1969 januárjától Energiagazdálkodás címmel 
jelenik meg.  2001. év januárjától az Energiagazdálkodás mai formá-
ban, évente hat számmal jelenik meg, Főszerkesztője  Gróf Gyula, 
aki Zsebik Albint követte e funkcióban.

Az Egyesület által alapított díjak, a nemzetközileg is elismert ma-
gyar feltalálóról elnevezett Segner János András Díj; az energetika 
kiemelkedő egyéniségéről elnevezett Szikla Géza Díj,  az 1999-ben 
bevezetett, a BME egyetemi tanáráról a Magyar Energia Hivatal első 
főigazgatójáról elnevezett  Szabó Imre Díj, és a 2016-ban  alapított 
Kerényi A. Ödön díj, illetve az „Energiagazdálkodásért” kitüntetés. Az 
Egyesületi díjakban részesülők a Díjbizottság javaslatára az egye-
sület elnöksége dönt. A díjbizottság elnöke  Korcsog György, Hajdu-
Bihar megyei szervezetünk elnöke.

Az eltelt 70 év – több mint két emberöltő – politikai, szakmai és 
gazdasági változásai természetesen befolyásolták a civil társadalmi, 
tudományos szervezetek tevékenységét és mozgásterét. Az elmúlt 
években a civilszervezetekre vonatkozó jogszabályok (ún. Civil tör-
vény, Ptk) is változtak. emiatt Egyesületünk Alapszabályát is több-
ször módosítani kellett.

Az Egyesület tagjaira mindenkor jellemző volt, hogy elsősorban 
az energetikai szakma fejlődése  és a szakmai ismeretek terjesztése 
érdekében végezték társadalmi tevékenységüket. Az Egyesület tiszt-
ségviselői mindenkor az energetikai szakma ismert és elismert kép-
viselői, a tudományos és gazdasági élet kiemelkedő szereplői voltak.

Az energetikai szakma is sokat változott az Egyesület alapítása 
óta. Talán a legutóbbi másfél-két évtized változásai viharosabbak vol-
tak, mint a korábbi fél évszázadé. Az energiaszektor liberalizációja, 
a privatizáció, illetve a napjainkban kezdődő „forradalom”, a nem-
zetközi klímavédelmi törekvések alaposan átalakítják az energetika 
szerkezetét, mindennapjait, szakmai kihívásait. Ennek megfelelően 
az ETE igyekezett mindenkor a szakma aktuális kihívásaihoz igazí-
tani tevékenységét, szervezetét. Ez leginkább a szakosztályok ösz-
szetételén mutatható ki. Míg korábban pl. csak a villamos energiaipar 
területén több szakosztály működött, ma csak egyetlen összevont 
Villamos Energia szakosztályunk van. Jelenleg a villamos energia, 
a földgáz, a hőszolgáltatás, az energiahatékonyság, a környezetvé-
delem, valamint az energiastratégia és szabályozás területén mű-
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Bakács I.: 70 éves az ETE

ködnek szakosztályaink. A szakosztályok működése, feladataik, a 
szakmai tevékenységi körük változásain nyomon követhetők ezek a 
változások. A villamos energetikai, gázipari és hőszolgáltatási szak-
mai területekkel, illetve az ETE tevékenységével foglalkozó cikkeink 
jól példázzák ezt.

A területi / vállalati szervezetek összetételének változása más 
mintát követ. E szervezetek működése, fennmaradása nemcsak 
objektív, hanem személyi feltételektől is függ. Több ízben előfordult, 
hogy a szervezet szakmai hátterét nagyban biztosító energetikai vál-
lalat tulajdonos és/vagy menedzsment váltása nyomán a helyi szer-
vezet megszűnt, ugyanakkor egy-egy kiemelkedő vezető távozása 
is néhány esetben hasonló következménnyel járt, ha nem sikerült 
kellően ambiciózus, az ETE ügye  iránt elkötelezett vezetőket találni. 
Szerencsére arra is van több jó példa, hogy egy helyi szervezet „fel-
támadt” és egy megfelelő vezetéssel újra aktivizálta magát.

Helyi szervezeteink igen sokrétű tevékenységet folytatnak. Eze-
ket egy külön cikkben részletesen is bemutatjuk. Tevékenységük a 
tagok energetikai ismereteinek bővítésén, a környezetük energetikai 
ismereteinek fejlesztésén kívül sok esetben kiterjed a középiskolai és 
egyetemi együttműködésre, a helyi (városi, megyei) műszaki értel-
miség összefogására. A MTESZ megszűnését követően ez különö-
sen értékes tevékenység. Példaképpen egy példásan működi területi 
szervezetünk, a Hajdú-Bihar megyei szervezet munkáját Korcsog 
György elnökhelyettesünk cikkében külön is bemutatjuk.

Külön kell említeni a Szenior Energetikusok Klubját, amely a Ma-
gyar Elektrotechnikai Egyesülettel közös szervezésben, de az ETE 
szervezeteként működik. Mintegy 30 éves fennállása alatt a nyugdí-
jas szakemberek szakmai közössége, amely a nyári szüneten kívüli 
időszakban heti rendszerességgel változatos programokat szervez. 
Jelenlegi vezetője Szabó Benjámin, aki külön cikkben mutatja be a 
klub tevékenységét.

Egyesületünk a Magyar Elektotechnikai Egyesülettel és a Ma-
gyar Energetikai Társasággal közösen 2002-ben hozta létre az Ener-
getikai Szakkollégiumot, amely néhány évig az ETE ifjúsági tagoza-
taként működött, s létrehozásában Zsebik Albin elnökhelyettesünk 
oroszlánrészt vállalt. Ma már a Szakkollégium önálló egyesületként 
működik. Külön cikk ismerteti tevékenységét.

A rendszerváltást követően hozta létre Egyesületünk a Műszaki-
Tudományos Tanácsot, amely ma Energetikai Tudományos Tanács 
néven működik. A tanács feladata, hogy az energiaipar vezető szak-
értőit egy külön szervezetbe foglalja össze, függetlenül attól, hogy az 
Egyesületnek tagjai-e. A Tanács általában vitákat folytat az energe-
tika kiemelkedő, aktuális kérdéseiről, a jelenlegi időszakban évi 1-2 
alkalommal. A viták ereményeképpen több esetben született olyan 
egyesületi állásfoglalás, amelyet az érintett állami szerveknek meg-
küldtünk és a sajtón keresztül is nyilvánosságra hoztunk. A tanács 
jelenlegi elnöke Molnár László, Egyesületünk főtitkára, aki Zettner 
Tamást, Molnár Károlyt és Szabó Imrét követi e poszton.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk a 2013-
2019 közötti ETT ülések témáit és előadóit:
Téma: Európa és Magyarország gázellátásának aktuális kérdései

Előadók: Szabó György, Zsuga János, Kaderják Péter;
Téma: A magyar villamosenergia rendszer stratégiai elemzése a 
napjainktól a Paks 2 megépüléséig tartó időszakra

Előadók: Stróbl Alajos, Bakács István, Kaderják Péter, Hatvani 
György;

Téma: A távhő aktuális kérdései – hogyan tovább? Tulajdonviszo-
nyok és árképzés

Előadók: Orbán Tibor, Lázár Mózes, Grabner Péter, 
Drucker György, Kaderják Péter;

Téma: Az EU villamosenergia rendszer aktuális kérdései - Jó úton 
jár-e Európa?

Előadók: Stróbl Alajos, Katona Zoltán, Drucker György, Bakács 
István, Briglovics Gábor;

Téma: A hazai gázellátás biztonságának kérdései
Előadók: Zarándy Tamás, Csallóközi Zoltán, Bali Gábor, Miklós 
László;

Téma: Az EU villamosenergia-ellátás biztonságának és az áramárak 
alakulásának kérdései

Előadók: Grabner Péter, Katona Zoltán, Nagy Zoltán, Kaderják 
Péter;

Téma: Az EU villamosenergia-ellátás biztonságának és az áramárak 
alakulásának kérdései 2

Előadók: Grabner Péter, Katona Zoltán, Felsmann Balázs, 
Briglovics Gábor.

Az ETE ma is egyik legjelentősebb civil szervezet a hazai energetika 
területén 700 főt meghaladó taglétszámmal, országos szervezettség-
gel rendelkezünk.

Egyesületünk  Alapszabályában rögzített  feladatai ellátásának 
egy másik fontos terepe konferenciák megtartása, ezek egyes ese-
tekben egyesületünk gazdasági egyensúlyának megőrzésében is 
fontos szerepet játszanak. Egyes konferenciáknak egyedüli szerve-
zői, más rendezvényeknek társszervezői vagyunk, s ezek egy része 
már több évtizede rendszeresen megrendezésre kerül. Ezek közé 
sorolható a Nemzetközi Gázkonferencia, amely idén 50. alkalommal 
lesz megrendezve, vagy a 32. Távhő Vándorgyűlés. Ezen országos  
konferenciák mögött általában egy-egy szakosztályunk, vagy területi 
szervezetünk áll. Az eltelt közel 20 évben az Egyesület központja 
által is szervezünk évente konferenciákat a „Vitassuk meg jövőnket” 
mottóval, a villamosenergia-ipar vagy az energiastratégia szélesebb 
témaköreiben. E konferenciák szervezése  eltér a „hagyományos” 
szakmai konferenciák többségétől: alapvetően „vitatkozós” panelbe-
szélgetéses konferenciák az igazán aktuális kérdésekről, gyakran a 
közönség igen aktív részvétele mellett. Sok pozitív visszajelzést hal-
lunk e rendezvényeinkről, azok magas szakmai színvonaláról.

Büszkék lehetünk arra, hogy az elmúlt időszakban folyamatosan 
sikerült biztosítani az Egyesület kiegyensúlyozott, stabil működését, 
gazdálkodását. A kor követelményeinek, a piacgazdálkodás meg-
jelenésével jelentkező igényeknek megfelelve igyekeztünk – civil-
társadalmi-tudományos szervezeteként – az energetikai szakma 
jelentős részét képviselni. Az ETE a legnagyobb olyan energetikai 
társadalmi szervezet, amely nem egyes üzleti körök lobby érdekei 
mentén működik és tevékenységével az energiagazdaság legszéle-
sebb területeit fogja át.

Fontosnak tartjuk az energetikai szervezetek közötti jó együttmű-
ködést.  Egy közös célunk lehet, a magyar energetika jobbá tétele, 
ami azt jelenti, hogy Magyarországon ellátásbiztonság és megfi-
zethető energiaszolgáltatás legyen, s mindemellett a környezet- és 
klímavédelem céljai is teljesüljenek. E kérdések részletei, a konkrét 
megoldások természetesen vitathatóak, de ha a jelentős szakmai 
erőt felmutató, és nem az üzleti érdekek mentén szerveződő egyesü-
letek közösen hangoztatják véleményüket, a siker nem maradhat el. 
Ezért tartjuk különösen fontosnak az együttműködést más hasonló 
szervezetekkel,   elsősorban a Magyar Elektrotechnikai Egyesülettel, 
a Magyar Energetikai Társasággal és a Magyar Mérnöki Kamarával.
Céljaink megvalósításához ezúton is kérjük Egyesületünk tagjaitól az 
eddig nyújtott szakmai-emberi támogatást, hogy ezáltal az elkövetke-
ző évekre is megalapozzuk Egyesületünk eredményes működését. 
Ugyanakkor tisztelettel és hálával  fejezzük ki köszönetünket mind-
azoknak, akik az elmúlt 70 év alatt Egyesületünk működésében, ve-
zetésében áldozatkész munkájukkal részt vettek és nem utolső sor-
ban azon pártoló tag és támogató vállalatoknak, amelyek anyagilag 
és támogatták/támogatják Egyesületünket. Egyúttal tisztelettel adó-
zunk azon volt tagjaink emlékének, akik már nem lehetnek közöttünk.
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A háború utáni Magyarország felépítésére nagyon nagy szük-
ség volt a műszaki értelmiség alkotó munkájára. Voltak már ko-
rábban nagy hagyományokkal rendelkező szakmai egyesületek, 
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület, illetve 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület, melyek a Magyar Mérnökök 
és Technikusok Szabad Szakszervezete keretében működtek. 

1948 júliusában megalakult a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége (MTESZ). Ezen két szervezet kezde-
ményezésével 1949. január 20-án tartotta alakuló közgyűlését a 
Hőerőgazdálkodási Tudományos Egyesület, elnökének Pikler 
Ferencet választották.

A teljes vezetőség felsorolása nélkül a szakma nagy erősségei 
Heller László, Lévai András, Forgó László, Szikla Géza kerültek az 
elnökségbe.  Már az alakuláskor létrejött az energia szakosztály és 
a tüzeléstechnikai szakosztály, több más munkabizottsággal. 

Az első évek során egyre inkább nyilvánvalóvá vált, hogy a 
létrejött egyesület szorosan összefügg az ország energiagazdálko-
dását érintő átfogó tevékenység igényével. Az egyesület 1952-ben 
vette fel az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület nevet.  

Az első években a tagság létszáma 5-600 fő között váltakozott. 
1955 és 1973 között a létszám meghaladta a 2500 főt.  A működés-
hez azonban nagy szükség volt a vállalatok közreműködésére is. 
1956-tól 1973-ig 51(!) vállalat vette fel a jogi tagságot, erőművek, 
áramszolgáltatók, energetikai gépgyárak, gázszolgáltatók. Az egye-
sület működését főként a konferenciák árbevételei biztosították. Az 
ETE vezető szerve ‒ úgy, mint ma is ‒ a közgyűlés, mely 1970-től 
küldöttközgyűlésként működik. 

Különös tiszteletet érdemelnek mindazok, akik az egyesü-
let vezetésében áldozatkész munkájukkal részt vettek. Példaként 
megemlítve az 1969. február 14-i küldöttközgyűlés elnökségéből 
az energetika nagyjait: dr. Anesini Andor, Borbás Nándor, Czipper 
Gyula, Csenterics Sándor, dr. Forgó László, dr. Hajdú Elemér, dr. 
Heller László, dr. Jászay Tamás, Kerényi A. Ödön, dr. Lévai András, 
Molnár János, Nedea Ede, Pivarnyik András, Papp István, Pikler 
Ferenc, Schiller János, Szabó Benjámin, Szili Géza, dr. Vadász 
Elemér, Varga István, dr. Zettner Tamás. 

Az első negyed században vezető pozíciókat betöltők: 

 Elnök    Főtitkár
1949 Pikler Ferenc   Benedek László 
1950-53 Lőrinc Imre  1950-73 Varga István
1954-57 Dr. Szikla Géza 
1958-62 Dr. Vály Ferenc
1963-67 Dr. Osztrovszki György
1968-73 Dr. Lőrinc Imre

Az egyesületben a szakosztályokat és ezen belül, illetve mellette 
a munkabizottságokat mindenkor a felvetődő igények hozták létre.  
A változások az igények alapján mutatkoztak meg, és az igények 
megszűntével szűntek meg egyes szakosztályok, munkabizottságok.

Szakosztályok és munkabizottságok

Erőműszakosztály
Az ország villamosítása és az ezzel járó erőmű-fejlesztések igen 
fontos tényezőként jelentkeztek az erőművek szakterületeinek 
megfelelően tíz munkabizottsággal:

‒  üzemviteli munkabizottság 1961-től
‒  hőirányítástechnikai munkabizottság 1958-tól
‒  karbantartási munkabizottság 1952-től
‒  erőműves számítógépes munkabizottság 1970-től
‒  kémiai munkabizottság 1953-tól
‒  gázturbinás munkabizottság 1972-től
‒  tüzeléstechnikai munkabizottság 1963-tól
‒  korróziós munkabizottság 1965-től
‒  kooperációs munkabizottság 1971-től
‒  nagyerőművi beruházási munkabizottság 1973-tól
A szakosztály megalakulásakor 47 fő, 1973-ban már 322 fő dol-

gozott a munkabizottságokban. 

Szénszakosztály
A szénszakosztály 1952-ben alakult 6 munkabizottsággal. Az ország-
ban ekkor domináns energiahordozó volt a szén, mind az erőművek-
nél, mind a háztartásokban, mind a központi fűtésű kazánoknál.

Hőszolgáltatási Szakosztály
Ez a szakterület lényegében már az alapítás évétől működött, táv-
fűtési, illetve távhőszolgáltatási kérdések is aprogramba kerültek. 
A konkrét szakosztályi munka 1965-ben kezdődött meg 3 munka-
bizottsággal.

‒ távfűtési, üzemeltetési munkabizottság
‒ hőenergia elszámolásával foglalkozó munkabizottság
‒ távfűtési vezetékek és fogyasztói hőközpontok munkabizottsága
Megalakuláskor 36 fő, 1973-ban mintegy 110 fő volt a létszám. 

1973-ban további munkabizottságok alakultak: fűtőerőművi, köz-
gazdasági és jogi, műszer-automatika, tervezési, üzemeltetési 
munkabizottság.

Berendezések Szakosztály
Ide tartozott a portechnika, a hőszigetelés, a szárítás témaköre, s a 
szakosztályon belül 1955-ben alakult a szélenergia munkabizottság. 

Aerosol Szakosztály
A városok és az ipartelepek levegőszennyezettsége sürgető kér-
désként jelentkezett. A munkabizottság 1959-ben alakult, majd ezt 
követően az elnökség jóváhagyta a szakosztállyá való átszervezést. 
A nagyobb városokban megalakultak a munkacsoportok, különösen 
a széntüzelésű erőművek városaiban volt erős ez a tevékenység. 
Ekkor az ország energiaellátása alapvetően szénbázisú volt. 

Gázszakosztály
A magyar gázipar akkori helyzetének megfelelően elsősorban a 
gázgyártás munkakörében alakultak munkabizottságok 1950-ben, 

A kezdetektől (1949-1973)
Korcsog György

az ETE elnökhelyettese, korcsog.gyorgy@korcsog.hu                                                        
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így az oxigáz, a kéntelenítés, a lángsugárzás, tőzeggázosítás, vá-
rosi gáztisztítás, gáztisztító berendezések, gázkészülékek, földgáz, 
tervbizottság a gázgazdálkodásra munkabizottságok alakultak.

A gázipar fejlődésére jellemzően a munkabizottságoknál is je-
lentkeztek a feladatok. 1957-ben például a munkabizottságok 24 
alkalommal tartottak ülést, amelyen mintegy 200 munkabizottsági 
tag vett részt. 1959-ben a földgáz szerepének növekedése kapcsán 
további munkabizottságok alakultak:

‒  gázszállítási munkabizottság
‒  mérő- és nyomásszabályzó munkabizottság
‒  háztartási gázkészülékek munkabizottság
‒  földgáz-hasznosítási munkabizottság 
A gázszakosztály évről évre gázkonferenciákat rendezett, nem-

zetközi kapcsolatai is kialakultak. 1962-ben a Nemzetközi Gázunió 
(IGU) felvette tagjai közé. 1961-ben a szakosztály 161 rendezvé-
nyén 2638 fő vett részt! Az igényeknek megfelelően a gázipar fejlő-
déséből adódóan a munkabizottságok folyamatosan gyarapodtak, 
illetve változtak. 

Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály
A szakosztály1952. december 1-jén alakult az energetika területén 
túlmenően az ipar szélesebb keresztmetszetében, így a könnyűipar 
területén a textiliparban, a papíriparban, a bőriparban. 

Az élelmiszeripar területén a cukoripar, a konzervipar, illetve a 
sör- és textilipar alakított munkabizottságot. 

A Kohó és Gépipari Minisztérium 4 munkabizottság létesítését 
támogatta: kohóipari, vas- és acélöntési, kovácsolási, forgácsolási 
munkabizottságot. 1954-ben már 14 iparág területén működtek a 
szakosztály munkabizottságai. 1973-ban 12 munkabizottság műkö-
dött. A szakosztály kiváló nemzetközi kapcsolatokkal rendelkezett 
és az egész ETE számára hasznosította ezt a tevékenységét külföl-
di konferenciákon való részvétellel.

Olajtüzelési Szakosztály
Az ETE 1964-ben rendezte első Országos Olajtüzelési Konferenciá-
ját. A konferencia hozta létre a szakosztályt, mely igazodott az ener-
getika szénfelhasználásból az olajtüzelés irányába. A szakosztály 
tagjai voltak a tüzelőberendezés fejlesztésében részt vevő energe-
tikai vállalatok, együttműködve a Budapesti Műszaki Egyetemmel.  

Atomtechnikai Szakosztály
A szakosztály 1955. augusztus 2-án alakult. Az ETE a tárgyban 
együttműködött a Központi Fizikai Kutatóintézettel, az ERŐTERV-
vel és a Budapesti Műszaki Egyetemmel. 1973-ra 6 munkabizottság 
alakult mintegy 70 fő részvételével:

‒  atomerőmű hőtechnikai munkabizottság
‒  alkalmazott mechanikai munkabizottság
‒  reaktortechnikai munkabizottság
‒  nukleáris-biztonsági munkabizottság
‒  rendszertechnikai és rendszerelméleti munkabizottság
‒  atomerőmű oktatási munkabizottság

Közgazdasági Szakosztály
1971-ben a gáz szakosztály keretén belül dolgozó munkabizott-
ságból szakosztályi szintre fejlesztették az e téren végzett munkát.  
7 munkabizottság ölelte fel a piackutatást, az energiafelhasználás 
tervezését, az energia árprognózisát, az energiaellátás távlati terve-
zését, az energiastruktúra gazdaságosságát, valamint az oktatást 
és továbbképzést. 

A szakosztályi munkákon túlmenően alakultak operatív szakbizott-
ságok. Az egyesület 1967-ben a Segner-emlékkiállítás megnyitása-
kor kapcsolódott be a kutatásba, és a Segner-mozgalom védnöke 
lett. 

A bizottság 1970-ben alakult meg és az Eötvös Lóránd Fizikai 
Társulattal karöltve folytat igen aktív és eredményes munkát, és a 
Segner-kutatás példamutató eredményeket hozott. Debrecenben 
Segner Múzeum nyílt meg, és a város egyik tere Segner János 
András nevét viseli. 

Ugyanígy az ETE kiemelt szerepet vállalt az energetika terüle-
tén az oktatásban, melyre külön oktatási bizottság működött. 

Területi és üzemi csoportok megalakulása 
és fejlődése
Az egész ország területére kiépülő egyesület csoportjainak fejlődé-
sét látványosan az alábbi táblázat mutatja:

     Létszám
A csoport neve        Alakulás éve        alakuláskor      1973-ban
Miskolc   1954                 30     182
Pécs   1956  15      102
Mátravidéki Erőmű  1958  62                 32
Csepel   1959  55       79
November 7. Erőmű 1959  11       26
Borsodi Hőerőmű  1961  18       36
Hajdú-Bihar megye 1962  30        75
ERŐTERV  1962  20                 44
Csongrád megye  1963  27       65
Tiszai Erőmű  1964  32       46
Győr   1965  44      100
Szabolcs-Szatmár megye 1967  39        64
Dunamenti Hőerőmű 1967  33       48
Nagykanizsa  1969  35       52
Ózd   1970  24                150
Ajka   1971  21       67
Szolnok   1971  17       70
Gagarin Hőerőmű  1971  35                 39
Oroszlányi Hőerőmű 1972  25                 38
ERBE   1972  31                 50
Somogy megye  1973  26                 34
Salgótarján  1973  35        43
EGI   1973  63                 63

Egyesületi lapok
1.  Magyar Energiagazdaság 1948 ‒ 1956
2.  Energia és Atomtechnika 1957 ‒ 1992
3.  Ipari Energiagazdálkodás 1960 ‒ 1968
4.  Energiagazdálkodás 1969 ‒ 

E cikk terjedelme nem teszi lehetővé bemutatni azt a mérhetetlen 
sok konferenciát, előadást és tudományos munkát, amelyet az ETE 
első 25 évében végzett. 

A fentiek megpróbálják bemutatni azt a hatalmas fejlődést, 
amely az ETE létrejötte után valósult meg, és ízelítőt adott abból a 
műszaki tevékenységből, amely az ország energetikai fejlesztésé-
ben kiemelt szerepet vállalt. 

Felhasznált irodalom:
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 25 éve
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Változások a villamosenergia-termelésben
Dr. Stróbl Alajos

okl. gépészmérnök, strobl.alajos39@gmail.com
                                                         

Hét évtizeddel ezelőtt a Magyar Elektrotechnikai Egyesületből 
kiszakadó ETE magával vitte a villamosenergia-ellátás egyik 
legfontosabb területét, a termelést, az előállítást, vagyis 
az erőműveket, melyek az egész ellátási rendszerben, a 
fejlődésben meghatározók lettek. Az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesület éves nagy- és kiskonferenciáin álta-
lában vezető témaként vitatják meg a változásokat, a jelent és 
a jövőt az energetika e fontos területén. Most, az emlékezés 
alkalmából összefoglalható a múlt is, melyben sok változást le-
het kiemelni és tanulságként bemutatni. Hetven év alatt a mag-
yarországi villamosenergia-ellátásban jellegzetesen módosult 
az energiahordozó-felhasználás, az erőműlétesítés, a rendsz-
erüzemeltetés, sőt a tulajdonosi és szervezeti kép is. A jelen 
bizonytalan jövőképet sejtet, mégis meg kell említeni, hiszen 
további változások várhatók. Ám nem csak az évtizedek során 
kialakított hatai stratégiák a meghatározók, hanem az európai 
és a világméretű változások is. Nem vázolható az általános mó-
dosulási irány az energetikában, de annak meghatározó részé-
ben, az előállításban már lehet jóslatokba bocsátkozni, bár a 
jövő ma nagyon bizonytalan.  

* * *

Hangsúlyt kapnak ebben az összeállításban az erőművek, melyek 
természetesen nem termelik, hanem csak átalakítják az energiát. 
Hazai és külföldi eredetű, első- és másodlagos energiahordozókat 
alakítanak át célszerű formában értékesíthető villamos energiává 
és adott esetben hővé. Az előbbi egy összetett, nagyobb rendszer 
része, az utóbbi pedig egy kisebb körzet – például város – szintén 
hálózattal összehangolt területét érinti. Lényegében csak a villamos 
energiát tekinti át ez az írás, mert a hő területével az ETE külön 
részlege foglalkozik, de azért értékelni kell a kapcsolt termelést is. 
Energiahordozó-váltás

Széntüzelés
A világháború után az első széntüzelésű nagyerőmű1 az ETE szüle-
tésének évében, 1949-ben került üzembe a Mátra nyugati oldalán, 
majd húsz év múlva az utolsó a keletin. Mindkettő lignit tüzelésére 
épült. A hazai tüzelőanyag meghatározó volt ebben a fejlődésben. 
Az ötvenes években épült az Inotai Erőmű (120 MW), a Borsodi 
Erőmű (197 MW), a Tiszapalkonyai Erőmű (200 MW), és üzembe 
került a Pécsi Erőmű (220 MW) első két egysége. A hatvanas évek-
ben bővült az Ajkai Erőmű (90 MW), a Bánhidai Erőmű (100 MW), 
és új telephelyen létesült az Oroszlányi Erőmű (200 MW). A sort 
aztán a Mátrai Erőmű zárta le (akkor 800 MW-tal). Még akkor úgy 
gondolták, hogy Százhalombattán is széntüzeléssel kezdenek új 
erőművet alkotni, de aztán lemondtak itt a szénről, mert más ener-
giahordozó adódott kedvezőbbnek. 

A húszéves fejlődést jól mutatta a beépített gépegységek 
egység-teljesítőképességének növekedése a 20, 30, 50, 100 és  

1 Nagy az erőmű, ha a beépített névleges bruttó villamos teljesítőképesség 
egyenlő vagy nagyobb, mint 50 MW.

200 MW sorozat szerint, és a korszerűsödésnek megfelelően növe-
kedett a hatásfok. A hazai lignit mellett szóba jött az észak-magyar-
országi és dunántúli barnaszén, továbbá a mecseki feketeszén. Ma 
már úgy tűnik, hogy az 1972-ben párhuzamosan kapcsolt ötödik 
mátrai blokkal lezárult a nagyerőműves széntüzelés kiépítése ha-
zánkban. Nem biztos még, de valószínű. A hazai tüzelőanyag biz-
tonságot jelentett ugyan, de a gazdasági kérdések mellett egyre 
jobban előtérbe kerültnek a környezetvédelmet érintők. Az ötvenes-
hatvanas években az országunk bruttó villamosenergia-fogyasztá-
sa évente 6-7%-kal növekedett – eleinte még ennél is gyorsabban. 
Bár a fejlődés üteme a hetvenes években megtört, mégis szóba 
jöttek még a szénerőmű-építések. Előbb Bükkábrányban a lignit, 
majd Bicskén a barnaszén, nem is beszélve a nyugat-dunántúli, 
határmenti lignit hasznosításáról. Aztán a fiókba tették ezeket a ter-
veket. Lehet, hogy végleg. 

Szóba került még az import, jó minőségű feketeszén is (Mohács 
térségében, a Dunán szállítva), de aztán erre sem akadt vállalkozó. 
Meg kell azonban említeni, hogy ipari kiserőműben import fekete-
szenet tüzelnek újabban Dunaújvárosban (45 MW), és a régi ajkai 
gépegységek ellátását szolgáló kazánokban is importált szenet tü-
zelnek – mivel a helyi bányák bezártak. 

Olajtüzelés
Érdekes, hogy a szenet először olajjal váltották fel az erőműves 
technikában. Adott volt a két nagy hazai olajfinomítók mellett ne-
hézolajra telepíthető megoldás. Százhalombattán 1963-1976 között 
1900 MW-os, Tiszaújvárosban 1977-78-ban 860 MW-os nagyerő-
mű épült. Az 50 MW-os egységeket követte a 150 és 215 MW-os 
blokknagyság. A Duna partján már a hatvanas évek végéig kiépült 
az első rész, amely gondoskodott a helyi város és az olajfinomí-
tó hőellátásáról is. Aztán – már az olajválságok idején – helyezték 
üzembe a tíz nagy, kettőszázas blokkot. Mivel a hatvanas évek vé-
gén nagyon olcsó volt az olaj, célszerűnek is látszott a nagyerőmű-
létesítésben ennek a „maradvány” tüzelőanyagnak a használata. 
Ma már egyik ilyen egység sem üzemelt, bár időközben átálltak 
földgázra, de a hatásfok nem versenyezhetett a gázturbinás, ösz-
szetett körfolyamatokéval.

Félve a kapacitáshiánytól, könnyűolajra még nyílt ciklusú gáz-
turbinás egységeket építettek a hetvenes évek közepén: két nagy 
oroszt Inotán, egy kis olaszt Kelenföldön. Nem sokat jártak ezek a 
gépek, mert hamar kiderült, hogy nincs kapacitáshiány, és megnőtt 
a közvetlen villamosenergia-behozatal. Le is állították őket.

A kilencvenes években aztán még egyszer előkerült az erőmű-
ves olajtüzelés, mert az előírt nagyságú tartalék egységekhez ez kí-
nálta a legolcsóbb megoldást. Korszerű gázturbinák kerültek üzem-
be perces (eleinte szekunder szabályozási) tartalékot szolgálva a 
Lőrinci, Sajószögedi és Litéri Erőműben. Majd ezeket egészítette ki 
később – nem egészen erre a feladatra gondolva – az Ajkai Erőmű 
bővítése két repülőgép-hajtóműves gázturbinával. A Rolls-Royce 
egységek névleges hatásfoka ugyan sokkal jobb, mint a hagyomá-
nyos dunai és tiszai nagyblokkoké, de ez nem sokat számít, ha nem 
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járnak, hanem csak tartalékban állnak. Az évi átlagos kihasználá-
suk ezeknek a nyílt ciklusú gázturbináknak 1% alatt maradt, mert 
– szerencsére – ritkán esnek ki nagy egység-teljesítőképességű 
erőműblokkok hazánkban. Szükség van rájuk a rendszer bizton-
sága szempontjából. A jövő kérdése, hogy milyen tartalék kell, ha 
üzembe kerülnek a még nagyobb, például atomerőműves egységek 
hazánkban. Ma úgy látszik, hogy a szén mellett az olaj is lekerült az 
erőművek forrásának jegyzékéről.

Hasadóanyag
A hatvanas években már szóba került az ismert és elterjedt VVER-
440-es blokkok építése Paksra, de aztán az olcsó olaj miatt átme-
netileg levették ezt a napirendről. Szerencsére, mert aztán a hetve-
nes években leszerződött egységek már a korszerűbb, nyugaton 
is elfogathatóbb technikával készültek, így nem került sor a korai 
leállításra, mint a szlovákoknál. Az 1982-1987-ben üzembe került 
négyblokkos, nyolc gépegységes Paksi Atomerőmű – feljavítva, 
korszerűsítve – üzemben maradhat fél évszázadon át, hiszen ma itt 
termelik a hazai bruttó villamosenergia-fogyasztás egyharmadát, a 
bruttó termelésünknek pedig mintegy a felét. 

Sajnos politikai kérdés lett, hogy egy régi, 2000 MW-ra feljavított 
erőművet kell-e, érdemes-e egy 2500 MW-os, sokkal korszerűbb 
építésével kiváltani. Aki nemet mond, az nem kínál valós változatot. 
Valóban el kellett dönteni a tízes évek közepén, hogy helyettesíte-
ni kell-e a régi atomerőműves egységeket. Nem sok kínálat volt. 
A földrészünkön még szóba jöhetett volna a francia EPR-1600-as 
(maximális teljesítménye 1750 MW) típus, amely 2005 óta épül 
Finnországban és 2007 óta Franciaországban – bár már Kínában 
üzembe került néhány. Rendszerünkben ez a blokk túl nagy még. 
Sorozatban épülnek az orosz 1200 MW-os egységek világszerte, 
így természetesnek tűnt ennek választása.

Engedélyezési és biztonsági okokból általában késnek az 
atomerőművi egységek üzembe helyezésével, mégis nagy lehet 
az átfedés az új üzembe helyezése és a régi leállítása közötti idő-
nél. Ezért számolni kell azzal, hogy néhány évig 4500 MW fog 
üzemelni Pakson, és így egy erőmű adhatja a hazai fogyasztás 
kétharmadát. Ez nem baj, mert az újabb egységek sokkal rugal-
masabbak, mint a régebbi blokkok. Aztán a harmincas években 
leállhatnak a régiek. A kérdés ma inkább az, hogy az új egységek 
mellett milyen egyéb típusú nagyblokkok egészítik ki majd a hazai 
erőműparkot. 

Földgáztüzelés
A nyolcvanas években az olajtüzelésű nagyblokkok fokozatosan át-
álltak földgázra, hiszen megjelent az erőműépítésben addig szokat-
lan, de a nagyon kedvező gáznemű fosszilis tüzelőanyag. A kisebb 
terhelésre kényszerült hagyományos egységek hatásfoka 33-34% 
volt, míg a korszerű, összetett körfolyamatú, gáz- és gőzturbinás 
(CCGT) egységekkel 50% fölé lehet kerülni – akár évi átlagban is.  

Az első gázturbinás nagyerőművek kapcsolt hő- és villamos-
energia-termelésre épültek Százhalombattán és Kelenföldön a 
kilencvenes években, így az energiaátalakítás hatásfoka 85% kö-
zelébe került – villamos energiát is termelve. Sajnos a kapcsolt 
energiatermelés egy évtizede háttérbe szorult. Ezek a nagyerőmű-
ves, CCGT típusú egységek voltak az állam, az MVM utolsó nagy-
erőművei, és még mindig üzemelnek.

Az ezredforduló után aztán sorozatban építették a külföldi be-
fektetők gázturbinás, összetett körfolyamatú (CCGT) megoldásokat 
Csepelen, Kispesten, Újpesten, Debrecenben, Százhalombattán, 

Mátrában és Gönyűn. Az egység-teljesítőképesség névleges értéke 
ez utóbbinál elérte a 433 MW-ot, és itt üzemel a legnagyobb gene-
rátor is hazánkban, sőt itt ma a legjobb a hatásfok a kondenzációs 
villamosenergia-termelésben. 

Természetesen a kiserőmű-építésben is elterjedt a földgáz, 
a gázmotoros és gázturbinás blokkokban – természetesen mind 
kapcsolt termeléssel. Sokat segített, hogy kötelező átvételi árakkal 
sokig ösztönözték ezt az erőmű-létesítést. Természetesen e bízta-
tás megszűntetése visszavetette, sőt talán meg is szüntette ezt az 
irányzatot.

A külföldi befektetők még jöttek újabb nagyerőműves CCGT-
tervekkel Szegeden, Almásfüzitőn és – a szokásos – dunai és tiszai 
erőműtelepeken, de egyelőre fiókba kerültek ezek az elképzelések. 
Talán a fő ok az, hogy a húszas évektől bizonytalanná vált a föld-
gázbeszerzés forrásoldala. Viszonylag kisebb mértékben az ára, 
amelynél nem várható nagy emelkedés. Kockázatokat magánbe-
fektetők ma nemigen vállalnak ezen a területen. A rizikó mérséklő-
désével persze a harmincas években újra épülhetnek nagy CCGT-
típusú egységek, és a kapcsolt termelés előnyeinek felismerésével 
visszatérhetnek a kisebbek is. Az biztosnak látszik, hogy a fosszilis 
erőműves tüzelőanyagok közül egyedül a földgáz maradhat meg, 
hiszen a készletei óriásiak világszerte. Importálni kell hosszabb tá-
von feltehetően a földgázt, de kérdés még, hogy a már átalakított, 
szekunder energiahordozót, a villanyt importáljuk-e, vagy a primer 
forrást, és mi alakítsunk át itthon energiaformákat különféle céllal.

Megújuló energiaforrások
Természetesen a vízerőművek jöttek elsősorban hazánkban is szó-
ba a nem túl kedvező földrajzi feltételek mellett. A Tiszára épült az 
ötvenes években a 11,4 MW-os Tiszalöki és a hetvenes években a 
28 MW-os Kiskörei Vízerőmű. Ma is ezek a legnagyobbak a több 
kisebbel kiegészített, az 57 MW fölé került hazai vízerőmű-parkban. 
A nyolcvanas években megkezdett Nagymarosi Vízerőmű építése 
abbamaradt, és a további Dunára építhetők is lekerültek a napirend-
ről. Aligha várható manapság az újbóli tervezésük és körülöttük a 
vita, bár sokan szeretik ezt a típust. 

A kilencvenes években a fejlődést először a biomassza-tüzelés 
jelentette. Fa és egyéb – pl. lágyszárú – biomassza erőműves fel-
használására elsősorban régi szénerőműveket alakítottak át Ajkán, 
Borsodban, Pécsett, Tatabányán és másutt, de épült új telephe-
lyen (pl. Szakolyban) is ilyen erőmű. Itt elsősorban kiserőművekről 
volt szó. A lignitet kiegészítve a legtöbb biomasszát a Mátrai Erő-
mű kazánjaiban tüzelik el. Kiserőműként Ajkán kiválasztottak egy  
30 MW-os egységet (Bakonyi Biomassza Erőmű), Pécsett felosz-
tották az erőművet két részre (Pannongreen 49,9 MW, Pannon-Hő 
35 MW). A borsodi térségben leálltak az erőművek. Tatabányán a 
régi erőműben alakítottak át kazánt, és a városfűtéshez is biomasz-
szát kezdtek használni. Ezt a tüzelési módot a korábbi, ún. KÁT-
rendszerben erősen támogatták, az újban azonban a barna prémi-
um csak a fenntartáshoz elegendő, a fejlesztéshez nem. Mivel a 
biomassza-tüzelés erőműves megvalósítása drága, csak jelentős 
támogatással épülnének. A mai támogatási rendszer mellett inkább 
a visszafejlesztés valószínűbb, mint a terjedés. 

A magyarországi szélerőmű-létesítés a századfordulón indult 
(Inota, 250 kW és Kulcs, 600 kW), és egy évtized alatt 172 toronnyal 
37 szélerőmű létesült 329,3 MW-tal – főleg az ország északnyugati 
részén, ahol leginkább fúj az erős szél. A legnagyobb szélerőmű a 
19 tornyos Kisigmánd közelében jár 38 MW-tal, de Ikervár térségé-
ben is 17 torony üzemel egyenként 2 MW-tal. Van három 3 MW-os 
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torony Nagylózs határában. Egy 2016. évi kormányrendelet szerint 
a beépítésre szánt területen és attól mérve 12 km távolságon be-
lül nem épülhet szélerőmű, így az építés ebben az évtizedben már 
nem folytatódik, bár a szélerőművek éves kihasználási óraszáma 
kétszerese a naperőműveknek, és elsősorban a téli időszakban 
meghatározó a termelésük. Várható, hogy az európai irányzatok 
alapján hazánkban jobban megbecsüljük majd a szelet, és remél-
hető a szélerőművek hazai terjedése. 

Leginkább a naperőmű építését támogatják. A napelemes, 
fotóvillamos (PV) megoldás egyre olcsóbb és népszerűbb. Mind 
több napelemet látni a háztetőkön, és a szabadtéren is létesítenek 
nagyobb PV-telepeket. Több száz megawatt csúcsteljesítményű 
naperőmű van már üzembe a házak tetején, és több ezerre adtak 
be már kérvényt. Az állami tulajdonú MVM is naperőműveket épít, 
például Felsőzsolcán egy 20 MW körülit. A mátrai, a pécsi, a száz-
halombattai erőművek mellett is vannak más napelemes-telepek, 
és Pakson létesült ilyen. Nehéz megjósolni a jövőt, mert az építés 
még erősen támogatásfüggő. A fajlagos beruházási költség világ-
szerte csökken, az átalakítási hatásfok növekedik, tehát javul a 
helyzet. A gond inkább az, hogy az átlagos kihasználás 11-12%-os, 
és a kapacitásérték – főleg télen – elég kicsiny. Nem kizárt azon-
ban, hogy a harmincas évek végén több mint 4000 MW-nyi PV üze-
melhet Magyarországon, esetleg még több. A rövid létesítési idő mi-
att nehéz távlatokat becsülni. Az igazi nehézséget talán az elosztó 
hálózat fejlesztése jelentheti, ám nem gondtalanok az elosztói vagy 
a területi rendszerirányítók sem. A kis kihasználás és az előre nem 
tervezhető energiakínálat miatt egyelőre a tárolás nélküli jövő nem 
az optimisták térfele ezen a területen. Tárolási megoldások kellenek 
majd a jelentős tartalék mellett.

A megújuló hulladékok, a maradványok és a szemét erőműves 
tüzelése eléggé elmaradott még hazánkban. Több évtizede épült 
és korszerűsített hulladékhasznosító erőművünk (24 MW) mellett 
indokolt lenne már egy második létesítése, aztán a többi. Ez azon-
ban nem a villamosenergia-ellátás, hanem a hulladékgazdálkodás 
feladata. Elsősorban a városokban lehetne kisebb-nagyobb hulla-
dékégetőket építeni. A nálunk alig több mint fele annyian lakott Dá-
niában 26 ilyen üzemel. 

Végül nem hagyható figyelmen kívül az a sokat hallott szólam 
sem, hogy geotermikus nagyhatalom vagyunk. A hőt tekintve ta-
lán igen, de a földhőből termelhető villamos energiát tekintve már 
nem. Egy ilyen geotermikus erőmű épült 2017-ben (Tura, 3 MW), 
és bár sokan bíztatnak, hogy lehet még több, aligha valószínű az 
elterjedés gyorsulása hazánkban. A hőellátásban, a balneológiában 
nagyobb szerepet kaphat ez a megújuló energiaforrás, mint a villa-
mosenergia-ellátás évtizedes jövőjében. 

Egyéb változások és fordulatok
A villamosenergia-ellátásunk forrásoldalát érintő egyéb fontos vál-
tozásokat is ki kell emelni. Az ETE hetven éve alatt számos ilyenre 
célszerű visszaemlékezni, ha a jövőt körültekintően akarjuk formálni 
– tapasztalatokat merítve. 

Igényváltozások
A bruttó villamosenergia-fogyasztás2 hazánkban hét évtized alatt 
igen eltérő változási ütemet jelzett. Az ETE megalakulását követő 
évtizedben évi átlagban 10% felett volt a növekedés, majd a hatva-
nas években meghaladta a 8%-ot. Elterjedt nézet szerint tízévente 

2 Bruttó villamosenergia-fogyasztás = Nettó villamosenergia-termelés + import-
szaldó

megkétszereződik. De nem így lett. A hetvenes években már csak 
5%-ot tett ki évi átlagban, mert az olajválság „begyűrűzött” az évti-
zed végére. A nyolcvanas években 2%-os átlagnövekedést jeleztek 
a fogyasztás számai, majd a politikai fordulat után visszaesés kö-
vetkezett. Az ezredforduló évében például kevesebbet fogyasztot-
tunk (35,9 TWh), mint tíz évvel korábban (37,0 TWh). Az új évezred 
első évtizedében ismét egyre több villamos energiát használtunk, 
és az átlagos növekedés 1%-ot már kissé meghaladta. Jelen évtize-
dünkben is 1%-ot mutat a statisztika, de voltak nagyobb és kisebb 
ütemű fejlődést jelentő éveink. 

A hetvenéves energetikai változásai diagramon is követhető (1. 
ábra). Az éves villamos energiánál elkülöníthető a bruttó termelés 
és a bruttó fogyasztás. Az előbbi a hazai erőműves egységek gene-
rátorkapcsain megtermelt villamos energiára vonatkozik, az utóbbi 
pedig az importszaldó és az erőművekből a hálózatra adott – nettó 
– villamos energia összege. A nettó fogyasztáshoz még le kellene 
vonni a hálózati veszteséget és a tárolók töltési energiáját (nekünk 
még nincs szivattyús vagy egyéb tárolós erőművünk), de ezzel itt 
nem terhelem az összképet. 

Az ábra két görbéje eleinte együtt futott, majd többször met-
szette egymást a múlt század végén. A fogyasztás azért több a 
hatvanas évek óta a termeltnél, mert megjelent a villamos energia 
behozatali többlete, sőt a nyolcvanas években és mostanában en-
nek aránya igen jelentőssé vált. Jól látszik, hogy a nyolcvanas évek 
végéig a fogyasztásunk kellő nagyságú meredekséggel emelke-
dett, majd a politikai váltás után jött a nagy visszaesés. Azóta sza-
kadozottabb és kisebb meredekségű lett a fogyasztási görbénk. Ez 
nem baj, ha a hatékonyság növelésének az eredménye. Az azon-
ban zavaró lehet, hogy egy évtized óta a hazai termelés eredőben 
csökkenő jellegű.

A jövőbe tekintve egyelőre megmaradhatunk ennél az ütemnél. 
A hatékonyság növelése miatt a nyugati országokban egyre kisebb 
emelkedéssel számolnak. Az új fogyasztói területek – például a 
közlekedés – nagyobb igényét a hagyományos területek kisebb fo-
gyasztása ellensúlyozhatja. Változás várható, de az optimistának 
tűnő nagyobb növekedés jelzése – a múlt tapasztalatai alapján – 
éppen olyan káros lehet, mint az elmaradó kapacitásváltoztatás a 
kisebb igények felvétele mellett.

Csúcsterhelés-változás és a beépített teljesítőképesség
Az évi legnagyobb fogyasztói villamos terhelés feletti tartalékok 
optimális megtalálása jelenti mostanában az energetikusok leg-

1. ábra. A bruttó villamos energiák alakulása hetven év alatt
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nagyobb feladatát. Itt az adott időben ténylegesen igénybe vehető 
nettó teljesítőképesség lehet a kiindulás, amelynek biztonságosan 
meg kellene haladnia a bruttó fogyasztói csúcsot. A gyakorlatban 
azonban főleg a beépített bruttó névleges hazai teljesítőképességet 
nézik, mert erre van adat. A nettóra már nincs, az állandó és vál-
tozó hiányok tényeire szintén elég kevés. Ezért nehéz jövendölni.  
A hiányok összefüggenek az erőműpark összetételével, korával és 
a tervezett leállításokkal. Ezt a MAVIR a jövőben is évente jelezni 
fogja. Gondot neki csak az jelenthet, hogy a „saját” kiserőművek – 
főleg a napelemek – terjedésével nehéz lesz megállapítani, hogy 
miként kell pontosan leképezni az egész villamos „rendszert”.

Az évi legnagyobb bruttó (sajnos nem a nettó) rendszerterhelés 
múltbeli adatai közismertek, így a növekedés is. Az ötvenes évek 
végére a csúcs meghaladta az 1200 MW-ot, majd egy évtized alatt 
megközelítette az évi átlagos 9% emelkedést. A hetvenes években a 
csúcsterhelés évi átlagban 5,5%, a nyolcvanasokban 2,5% növeke-
dést jelzett. Aztán például 2015-ben 6457 MW volt a csúcs, míg egy-
negyed évszázaddal korábban ennél nagyobb: 6534 MW. Nem nőne 
már? Aligha ez várható. Jelen évtizedünk első kilenc hónapjában évi 
átlagban 0,6% volt a növekedés, azaz évente kb. 40 MW. A januári 
csúcs idén 6926 MW-ot tett ki, tehát közeledünk a 7000 MW-hoz. 

A beépített bruttó erőműves teljesítőképesség 2011-ben volt az 
eddigi legnagyobb (10 109 MW), azóta csökken, de még a 8500 MW-
ot papíron meghaladja. Sok álló erőművet – például a 900 MW-os 
tiszait vagy a 240 MW-os oroszlányit – még nem vettek ki a rendszer-
ből, pedig aligha várható visszatérésük. A változó hiányokat egyre 
nehezebb meghatározni egy évre előre is, mert sok az időjárástól 
függő erőművünk.

Érdemes egy diagramon (2. ábra) megtekinteni a beépített brut-
tó villamos teljesítőképesség (a hazai generátorok együttes kapa-
citása) és a bruttó évi csúcsterhelés görbéjének alakulását a hét 
évtizedre visszatekintve. A két görbe itt is eleinte együtt haladt, bár 
néha metszette egymást. Elvben – ha nem lenne behozatali többlet 
– a bruttó teljesítőképességnek nagyobbnak kellene lennie, mint a 
bruttó csúcsterhelésnek, hiszen biztonság is van. A gyakorlatban 
azonban az importszaldónak is van némi kapacitásértéke (gyakor-
latilag úgy határozzák meg, hogy megnézik a legnagyobb terhelésű 
hónap munkanapi importcsúcsának átlagát), de ez nehezen hatá-
rozható meg előre. Jól kitűnik az ábrából, hogy a hatvanas évektől 
nagy szükség volt a behozatalra.

Erőműveink generátorainak együttes beépített, névleges villa-
mos teljesítőképessége szépen növekedett a hetvenes évek végéig. 

Aztán jött az átmeneti megingás, majd a kisebb ütemű felszaladás 
tízezer megawatt fölé. Ezt lezárta a selejtezések miatti csökkenés. 
Még érdekesebb lehet, hogy mennyire eltávolodott a nyolcvanas 
évektől kezdve a két görbe. A múlt század kilencvenes évei után az 
évi csúcsterhelés emelkedése erősen lelassult. Kedvező, hogy a 
csúcsterhelés kisebb ütemben nő, mint a fogyasztás.

A behozatali többlet változása
Az importszaldó erősen meghatározó a forrásoldalon. A teljesség 
kedvéért nézzük meg itt is a hetvenéves változást (3. ábra). Hek-
tikusan módosuló görbét látunk. Az első szakaszban, a hetvenes 
évek elejéig még szépen növekedve eljutottunk 4000 GWh import-
szaldóig, majd az olajerőmű-építések miatt kicsit leállt a növeke-
dés. Az atomerőmű üzembe lépése ellenére a nyolcvanas években 
ismét nagy emelkedés tanúi voltunk, ám a politikai fordulat után 
hatalmas visszaesés adódott. Majdnem megszűnt az importszaldó. 
Évezredünk elején újabb emelkedés kezdődött, de nem sokáig, hi-
szen ismét visszakerültünk az évi 4000 GWh körüli értékre. Aztán 
jött a piac az ellátásban, és ma már 14 000 GWh felett vagyunk. 
Nem sok ez egy kicsit?

A teljesebb tájékoztatás érdekében a bruttó fogyasztáshoz vi-
szonyítva a részarányt is meg kell említeni, amely 1955-ben még 
5% alatt volt, de 1970-re már túllépte a 20%-ot, és a politikai rend-
szerváltás évében elérte a 30%-ot. Aztán erősen lecsökkent egé-
szen 2%-ig, majd ismét erőteljesen növekedni kezdet. Évtizedünk 
elején 13%-ot ért el, ám tavaly már meghaladta a 33%-ot. Ez már 
elgondolkodtató mérték. 

Kereskedőink jól dolgoznak, hiszen onnan vesznek, ahol a leg-
olcsóbb a kínálat. A 2. ábrából még úgy tűnt, van elég kapacitás a 
csúcsterhelés felett, tehát van hazai kínálat is bőven. Ám műkö-
dik a piac, és a kereskedőket nem ez érdekli, hanem a kínálati ár. 
Egyesek szerint ez nem jó, mások szerint igen. Az ETE közel ezer 
fős taglétszámát tekintve vannak ilyenek és olyanok is. A szakmánk 
gömbölyű, többoldalú.

Itt lényegében a függőségünkről van, vagy lehet szó. Lehet-e, 
kell-e teljesen függetlenné válni, és mindent itthon csinálni? Ez 
szép politikai szólam lehet, de jobb a valóságot előbb megismerni. 
Vagy közvetlenül importálunk villamos energiát, vagy többlet pri-
mer energiahordozót hozunk be az országba, és itthon termeljük 
meg ebből a többlet villanyt. Földgázt, olajat, szenet és hasadó-
anyagot importálnunk kell, vagy lehet. Fontosabb, jobb-e a hazai 
energiaátalakítás, mint a külföldi? Lehet, de meg kell határozni a 

2. ábra. A teljesítőképesség és a csúcsterhelés alakulás 
hetven év alatt 3. ábra. Az importszaldó hetvenéves változása
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feltételeket. A célfüggvény sajnos többváltozós. Foglalkozni kell 
vele. 

Lényeges az is, hogy mikor importáljuk a villamos energia több-
letét. Mostanában az éjszakai import a minimum, a nappali csúcs-
terhelés közelében van a behozatali maximum. A napi változás 
meghaladja a 100%-ot, csúcsidőben a hajnalinak többszörösére nő. 
Tavaly az importszaldó csúcsa 3409 MW volt, de idén is voltunk már 
3000 MW felett. A hazai erőművek teljesítménye egy nap során nem 
sokat, legfeljebb mintegy ±10-15%-ot változik. A kereskedők főleg 
az importtal követik a fogyasztók igényváltozását. Az erőműparkunk 
bruttó legnagyobb teljesítménye tavaly még az 5200 MW-ot sem 
érte el (az átlag alig volt több 3500 MW-nál), és idén sem volt eddig 
ennél nagyobb. A jövő pedig nagyon bizonytalan. Kutassuk!

  
Rendszerváltozások
Az ETE megalakulásának évében volt az első nagy „rendszervál-
tozás”: megalakult a rendszerirányító, akkor az Országos Villamos 
Teherelosztó, tehát lényegében rendszer lett a villamosenergia-
ellátás hazánkban. A több kisebb után a nagy változás akkor jött, 
amikor megalakult 1992-ben a lengyel, cseh. szlovák és magyar 
villamos rendszerének egyesülése CENTREL3 néven, mert ezzel 
tudtuk igazolni, hogy képesek vagyunk csatlakozni a nyugati kon-
tinens akkor UCTPE-nek nevezett szinkronrendszeréhez. Jól tel-
jesítettünk, tudtuk tartani 50 Hz körül a frekvenciát, így 2001-ben 
teljes jogú tagok lettünk az UCTE-re rövidült európai rendszerben. 
A szigorú előírásoknak megfelelően voltak tartalékjaink a primer és 
a szekunder szabályozásban, és a nagyobb zavarokat 15 percen 
belül ki tudtuk küszöbölni. A nemzetközi együttműködésben ma 
az ETSO nevű, 36 európai országra kiterjedő villamos szervezet a 
meghatározó. Természetesen a fizikai kooperáció mellett fontos a 
kereskedelmi és politikai összhang is az Európai Unió elvei szerint, 
de a piac elemzése külön cikket igényelne. 
 
Privatizáció
A villamosenergia-ellátás forrásoldalán is lezajlott a múlt század 
végén a privatizáció, amit az segített, hogy a politikai fordulat után 
nyolc részvénytársaságba szervezték a hazai közcélú nagyerőmű-

3   Aztán 2006 végén a CENTREL megszűnt.

veket. „Sikerült” ebből privatizálni hetet. Többségük külföldi társa-
ságok tulajdonába került az évek során, majd vagy megszűnt (pl. a 
Vértes), illetve nullára zsugorodott (pl. a Tisza). Hazai tulajdonban 
maradt a Paksi Atomerőmű és a Bakonyi Erőmű. Kisebb ipari erő-
műveket is felvásároltak, például az angolok Csepelt (hogy aztán el-
adják a svájciaknak). Többször gazdát cserélt a Budapesti Erőmű, a 
Dunamenti Erőmű és a Pécsi Erőmű. Részleges állami tulajdonban 
maradt a Mátrai Erőmű, és tán ma már egészen magyarnak látszik. 
Valamennyi részvénytársaság zártkörűen működik. Nem érintjük itt 
a kiserőműveket és az ipari, üzemi erőműveket. Nem foglalkozunk 
azzal, hogy nyílttá tehető-e egy-egy erőműves részvénytársaság.

Az igazi kérdés az, hogy ki fog mostanában új erőművet épí-
teni, esetleg egy meglévőt továbbfejleszteni: az állam (pl. az MVM 
révén), vagy egy magántársaság, amely lehet hazai és külföldi 
többségű? Nem zárhatjuk ki a hazai magánbefektetőket sem (volt 
már erre példa Ajkán), de elsősorban a külföldi többségi tulajdonú 
magántőke erőműves befektetése lehet még téma. Egyelőre ők – 
is – várnak. 

Hazai, állami nagyerőműves befektetésre az ezredforduló óta 
nem került sor, külföldire pedig jelen évtizedünk kezdete óta. A külső 
feltételek most nem kedveznek a biztonságos magánbefektetésre a 
nagyerőművek területén. Nem csak nálunk. Úgy tűnik, hogy az ál-
lam elsősorban naperőművekbe, kiserőművekbe fektet be – termé-
szetesen a paksi bővítésen kívül. Amennyiben az európai, a körzeti 
és a hazai szabályok és feltételek kedvezően megváltoznak, akkor 
elsősorban a földgáztüzelésű CCGT jöhetne szóba. Előfordulhat, 
hogy külföldi magántársaságok mellett majd az állam is szán erre 
tőkét, esetleg a hazai magánbefektetők.

Összefoglalás
Az ETE a szakembereivel hetven év óta harcban áll a közömbös-
séggel és a tudatlansággal szemben, küzd a hazai villamosenergia-
rendszer forrásoldali optimumának hosszabb távra kiható megtalá-
lásáért. Évtizedes „vitatkozó” konferenciákon fejti ki nézeteit, ám az 
ismeretek gyarapodásával sokszor módosítani is kell álláspontját. 
Örömmel és büszkén teszi. Az egyiket éppen ez a rövid cikk vá-
zolta. Nem tud még bíztatni, de nem is keserít el, hanem valóságot 
próbál közelíteni és feladatokat pontosítani.
 

Villamos energia Villamos energia Villamos energia 
  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője  ellátásunk jövője

ETE VII. Villamos energia konferencia

SZERVE
ZŐ: Energiagazdálkodási  Tudományos Egyesület 

IDŐPON
T: 2018.november 21-22. HELYSZ

ÍN: LIFESTYLE HOTEL MÁTRA, Mátraháza

További információ és jelentkezés: 
  CONGRESS Kft  
    e-mail: stefko.judit@congress.hu, 
      Tel: 06 30 639 0909

A konferencia plenáris ülésén          
elhangzó központi előadásokat 

követően a megszokott vitatkozós 
szervezésben a következő téma körök 

feldolgozását tervezzük:

• Erőmű építés a 2020-as években,
• Új trendek az energiaellátásban, 

• Az energiakereskedelem  kérdései, 
• Megújulós erőművek helyzete, jövője  a 2020-as években 

„Vitassuk meg a jövőnket” a 2018. évi konferencia meghívójának részlete
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V I S S Z A T E K I N T É S

70 év a gázszolgáltatásban
Csallóközi Zoltán

z.csallokozi@gmail.com
                                                         

Városi gázszolgáltatás
1949-ben az ETE megalakulásának évében városi gáz szolgáltatás 
volt a fővárosban és több vidéki nagyvárosban (Szeged, Debrecen, 
Győr, Sopron, Szombathely, Pécs, Székesfehérvár, Miskolc, Baja).
A városi gáztermelés alapvetően kőszén kigázosításával történt, 
különböző típusú kemencék zárt retortáiban. Az így előállított kő-
széngázt tisztítási folyamatok után gáztárolókon keresztül vagy 
közvetlen juttatták a hálózatba.

Gázgyártásra főleg cseh és lengyel szenet használtak, de ki-
sebb mértékben a hazai bányákban (Pécs, Komló) kitermelt szén 
is felhasználásra került.

1949-re a II. világháborúban keletkezett károk a városi gáz 
termelőtelepeken túlnyomó részt helyreállításra kerültek, és meg-
indult a hálózat kisebb mértékű fejlesztése is. A fővárosban 1949-
ben 1.277 km városi gáz hálózat üzemelt, a városi gáz termelés 
139 millió m3/év volt.

Az ETE megalakulásának évében még egy fontos esemény 
volt. 1949. május 1-jén megindult a zalai földgázmezőkről a szaka-
szos földgázszállítás Budapestre. A vezetéken ún. dugós szállítás 
volt, 3 napon át olajat, majd 3 napon át földgázt szállítottak. Ez a 
földgáz bekeverhető volt a termelt városi gázba és a későbbiek-
ben már alapját képezte az ún. levegős földgázbontóval előállított 
városi gáznak, amely lehetővé tette a növekvő gázigények kielé-
gítését.

Ugyancsak a növekvő gázigények kielégítésére szolgált a Du-
naújvárosból a fővárosba érkező kamragáz, amely kohógáz és kő-
széngáz elegye volt.

Földgázra történő átállás
Az 1960-as évek közepén országosan megnövekedett az ipari ke-
reslet a gázenergia iránt. Ez az igény városi gázzal már nem volt 
kielégíthető. Szükségessé vált az országos földgáz szállítóvezeték 
rendszer fokozatos kiépítése, amely megnyitotta a lehetőséget a 
legnagyobb ipari fogyasztók és hőerőművek közvetlen ellátására.
A földgázszállító rendszer kiépítése szakmailag megalapozott fej-
lesztési stratégiára épült. Ezek közül ki kell emelni:

• 1962-ben üzembe helyezett Barátság I. vezetéket
• 1964-ben üzembe helyezett, hazai földgáz termelésre épülő 

Szandaszőlős-Vecsés közötti vezetéket
• 1975-ben üzembe helyezett szovjet import gázra épülő Test-

vériség I., majd a Testvériség II. és a Testvériség III. elneve-
zésű vezetéket

• a főváros körül kiépített ún. körvezetéket
• 1970-es évek elején megkezdődött, és néhány éven belül 

befejeződött a Dunántúli földgázszállító rendszer kiépítése
• 1996-ban üzembe helyezett Baumgarten-Győr közötti 

(HAG) vezetéket.

Az országos szállítóhálózat rendszerszintű irányítására korszerű 
diszpécserközpont épült Siófokon, és létrejött az Országos Tele-
mechanikai Rendszer (OTR) is.

Az országos földgázszállító rendszer kiépítése mellett ugyan-
akkor egyre nagyobb gondot jelentett a szénbázisú városi gáz ter-
melő berendezések szinten tartása. Több városban új technológiát 
is alkalmaztak (pl. Szegeden, Győrben és Baján levegős benzin 
bontókat, Budapesten levegős-földgáz, illetve vízgőzös-földgáz 
bontókat helyeztek üzembe).

A gáz iránti lakossági igényeket azonban a városi gázból már 
nem lehetett kielégíteni. Különböző időpontokban, de mindegyik 
szolgáltató meghozta a döntést a hálózat földgáz szolgáltatásra 
történő átállítására. Az alábbi táblázat bemutatja a városi gáz ter-
melés leállításának, illetve a tiszta földgázszolgáltatás megkezdé-
sének időpontjait:

Debrecen  1970.
Miskolc  1970.
Székesfehérvár 1972.
Szeged  1974.
Győr   1976.
Szombathely  1977.
Baja   1980.
Sopron  1986.
Budapest  1988.

Utoljára 1988. október 15-én a Fővárosi Gázművek Albertfalvai 
Gázgyára állt le, és ezzel 132 év után befejeződött a városi gáz-
szolgáltatás Magyarországon.

Gázfogyasztók számának növekedése
Az 1980-as évek elején, a rendkívüli módon növekvő lakossági 
bekapcsolások kielégítéséhez a gázszolgáltatók a településeken 
belül kiépítették az alapközműveket (nagy-középnyomású, vagy 
középnyomású elosztóvezetékek, nyomásszabályozó állomások), 
amely lehetővé tette az ún. helyi erős vezetéképítési program be-
indítását.
Ez a gyakorlatban azt jelentette, hogy egy-egy utca lakossága 
anyagi forrást biztosított az elosztóvezeték megépítésére. 1982-
1996 között országos szinten több mint 1,5 millió lakossági fo-
gyasztó kapcsolódott be a földgázszolgáltatásba.

A lakossági bekapcsolásokból adódó fogyasztásnövekedés 
mellett jelentős szerepet kapott részben az országos szállítóveze-
tékről közvetlen ellátott ipari nagyfogyasztók és erőművek, illetve 
a gázszolgáltatók által az elosztóhálózatról ellátott gázturbinával 
rendelkező hő- és villamosenergia-termelést is biztosító erőművek 
(Kelenföld, Kispest, Újpest, Csepel, Debrecen, Százhalombatta, 
Gönyű) földgázfelhasználása. Ugyancsak több földgázzal üzemelő 
gázmotoros telep is épült, amelyek által megtermelt áramra átvételi 
kötelezettség volt előírva.

A 2000-es évek végére alakult ki az országos szállítórendszer 
5500 km hosszú vezetékkel, és több mint 350 átadóállomással, a 
gázszolgáltatók által üzemeltetett kb. 80 000 km elosztóvezeték, 
és közel 3,4 millió ipari, kommunális és lakossági fogyasztó. Ezen 
adatok az elmúlt években érdemben már alig változtak.



12 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 3. szám

Csallóközi Z.: 70 év a gázszolgáltatásban

Szervezeti változások és a privatizáció
1967-ben az Országos Gázipari Tröszt (OKGT) létrehozza az öt re-
gionális gázszolgáltató vállalatot, az alábbi szolgáltatási területtel:
DDGÁZ: Baranya, Tolna és Fejér megye
DÉGÁZ: Bács-Kiskun, Békés és Csongrád megye
ÉGÁZ: Győr-Moson-Sopron, Vas és Komárom-Esztergom megye
KÖGÁZ: Somogy, Veszprém és Zala megye
TIGÁZ: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-

Szolnok, Nógrád, Pest, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye

1989. évi rendszerváltást követően a regionális gázszolgáltatók 
1991 nyarán kiváltak az OKGT-ből, először az akkori Ipari és Ke-
reskedelmi Minisztérium, majd 1992-től az Állami Vagyonkezelő Zrt. 
felügyelete alá kerültek. Újabb kormánydöntés alapján 1993. július 
1-jétől 100%-os állami tulajdonú részvénytársasággá alakultak.

A Fővárosi Gázművek nem lett tagja az OKGT-nek. 1992-ig a 
Fővárosi Tanács felügyelete alá tartozó állami vállalat volt. A helyi 
önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény szerint a Fővárosi 
Gázművek 1992. év végén önkormányzati tulajdonban lévő köz-
üzemi vállalattá, majd 1993. decemberében részvénytársasággá 
alakult.

1995-ben kormányzati döntés született hat gázszolgáltató tár-
saság privatizációjára. Az ÁPV Rt. és a Fővárosi Önkormányzat 
megegyezett abban, hogy a privatizációs pályázatot egyidőben írják 
ki. Pályázati feltételként előírták, hogy egy pályázó két gázszolgál-
tatóban szerezhet többségi, vagy kisebbségi részvénycsomagot, de 
a két legnagyobb gázszolgáltatót (TIGÁZ, Fővárosi Gázművek) egy 
pályázó nem vásárolhatja meg.

A pályázati eredményhirdetés szerint többségi tulajdont szer-
zett:

DDGÁZ-ban: Ruhrgas AG és VEW Energie AG konzorcium
DÉGÁZ-ban: Gaz de France
ÉGÁZ-ban: Gaz de France
KÖGÁZ-ban: Bayernwerk-EVN konzorcium
TIGÁZ-ban: ITALGAS-SNAM konzorcium

Kisebbségi tulajdont szerzett a Fővárosi Gázművekben a VEW 
Energie AG és a Ruhrgas AG konzorcium.

A KÖGÁZ esetében a német Bayernwerk-et is magába foglaló 
VIAG és VEBA cégek fúziójával 2000-ben létrejött az E.ON, ennek 
képviseletét Magyarországon az E.ON Hungária Rt. látja el.

2006-ban a Fővárosi Gázművek kisebbségi részvénycsomagja 
a VEW jogutódja az RWE AG, illetve a Ruhrgas-t megvásárló E.ON 
tulajdonába került. Később az RWE és az E.ON részvénycseré-
ben egyezett meg. Az E.ON megkapta az RWE DDGÁZ-ban lévő 
részvénycsomagját, az RWE pedig átvette az E.ON-nak a Fővárosi 
Gázművekben lévő részvénycsomagjait.

Az ÉGÁZ és a DÉGÁZ többségi tulajdonosa a Gaz de France a 
részvények értékesítése után GDF Suez néven működött tovább.

A hazai gáztermelés, az import gázbeszerzés, és a gáztárolás 
az OKGT jogutódjaként 1991-ben megalakult MOL Rt. hatáskörébe 
került. A nagykereskedelmi és a gáztárolási tevékenység a későbbi-
ekben szintén privatizálásra került.

Gázipari liberalizáció
A gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI törvény szabályozta a 
gázpiaci szereplők feladatait, jogait és követelményeit. Létrejött a 
Magyar Energia Hivatal (MEH), amely a gáz- és villamos-energia 
iparhatósági felügyeletet látta el.

Az egyes tevékenységekre működési engedélyt kellett kérni a 
MEH-től. A törvényi szabályozás lehetővé tette kereskedelmi enge-

A magyar földgázszállító vezetékrendszer
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délyek benyújtását, és ezzel a lehetőséggel közel 30 társaság élt 
is. Megnyílt a versenypiac, és főleg ipari fogyasztók kötöttek szer-
ződést versenykereskedelmi engedélyessel gázellátásuk biztosí-
tására. De a közel 300 000 lakossági fogyasztó is versenypiacról 
vásárolt gázt.

Az EU-hoz való csatlakozás időszakában hatályba lépő föld-
gázellátásról szóló 2003. évi XLII. törvény, majd ezen törvényt 
módosító 2005. évi LXIII. törvény liberalizálja a gázellátást. A tör-
vény értelmében a gázszolgáltatók integrált gazdasági társasá-
gok, amelyek elosztói és közüzemi szolgáltatói feladatokat látnak 
el.

A törvény előírta továbbá, hogy az integrált gazdasági társasá-
gokat számvitelileg, majd 2007. július 1-jétől jogilag is szét kell vá-
lasztani. Ezen előírásnak ‒ határidőre ‒ mindegyik gázszolgáltató 
társaság eleget tett.

Magyarország gázellátásának biztonsága
A földgáz Magyarország energiamérlegében 1965-től folyamatos 
növekedést mutat. Jelenleg a primer energiahordozók vonatkozá-
sában 35-38% részesedéssel szerepel. A ma ismert konvencioná-
lis földgázkészlet 187 ezer milliárd m3, a nem konvencionális föld-
gázvagyon 400-500 ezer milliárd m3-re prognosztizálható. Ennek 
megfelelően a földgáz hosszú évtizedekre biztos energiaforrást 
jelent.

A földgázellátás biztonsága kiemelt politikai-társadalmi kérdés, 
amelyet különösen alátámaszt a 2009. januárban az Oroszország-
ból Ukrajnán keresztül érkező földgázszállításában bekövetkezett 
közel három hetes szállítási szünet.

Az EU országok nagy része nem rendelkezik saját földgázva-
gyonnal, így kereskedelmi beszerzés vonatkozásában import füg-
gőség alakult ki. Magyarország ugyan rendelkezik – fokozatosan 
csökkenő – hazai termeléssel, de az importfüggőség így is közelíti 
a 80%-ot.

Az ellátásbiztonság egyik forrása az orosz Gazprommal 1996-
ban kötött hosszú távú szállítási szerződés, amely hosszabbítások 
után 2019. évvégén jár le. Ugyancsak 2019. december 31-éig van 
hatályba az orosz-ukrán szállítási szerződés. Döntő kérdés, meg-
szűnik-e Ukrajnán keresztül történő gázszállítás, vagy továbbra is 
megmarad, de esetleg korlátozott volumenben?

Magyarország ellátásbiztonságát növelő céllal számos diverzi-
fikációs útvonal került, illetve kerül vizsgálatra. Ezek közül reálisan 
megvalósulhat:

• A román-magyar határ összekötő vezeték kétirányúsítása. 
2020-tól évi 1,75 milliárd m3 gáz érkezhet Románia felöl.

• Az Északi Áramlat II. vezeték megépítése, amely a Balti-
tenger alatt köti össze Oroszországot Németországgal. Az 
55 milliárd m3 kapacitású vezeték üzembe helyezése 2020 
év elején várható, amelyen szintén orosz gáz érkezne Szlo-
vákián keresztül Magyarországra.

• Az ún. észak-déli gázfolyosó: Lengyelország, Csehország, 
Szlovákia, Magyarország, Horvátország útvonal, amelynek 
déli végpontján a Krk szigeten épülő, cseppfolyós földgáz 
(LNG) fogadását biztosító terminál kivitelezése még a közel-
jövő feladata. Ennek megvalósulása esetén LNG alapú gáz 
érkezhet Magyarországra.

A földgáz szállítóvezetékek diverzifikálása mellett, a jelenlegi gáz-
tárolói kapacitás Magyarország legfontosabb ellátás-biztonsági 
tényezője. A már említett 2006. és 2009. januári orosz gázimport 
hiány következtében hozott tárolási fejlesztési döntések, és en-
nek során megvalósult bővítések és új kapacitások legalább 60 
téli napra nyújtanak ellátási biztonságot. A kereskedelmi tárolókból 
kinyerhető 55 millió m3/nap kapacitásból biztosítható egy téli nap 
országos gázigénye.

Nemzeti közműszolgáltatás
A nemzeti közmű-szolgáltatási rendszer kialakítására az 
1545/2014. (XI.29.) számú Kormányhatározat intézkedik. Ennek 
első lépéseként létrejött az Első Nemzeti Közműszolgáltató Zrt. 
(ENKSz), amely a FŐGÁZ Zrt. bázisán az először a gáziparban 
kezdte meg tevékenységét.

A FŐGÁZ Zrt. 2015. április 1-jétől kapott a hatósági feladato-
kat ellátó Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivataltól az 
ország egész területén végezhető egyetemes szolgáltatási enge-
délyt. 2015-ben és 2016-ban az egyetemes szolgáltatásra jogosult 
társaságok (E.ON, GDF Suez, TIGÁZ, Telekom) visszaadták enge-
délyüket, és az MKEH a FŐGÁZ-t jelölte ki a szolgáltatási feladatok 
ellátására. Az érintett fogyasztók átvétele – széles körű informatikai 
támogatás mellett – sikeresen lezárult.

Ugyancsak a nemzeti közműszolgáltatáshoz került 2017. októ-
berétől az ÉGÁZ-DÉGÁZ Földgázelosztó Zrt., amely hálózati társa-
ság hat megyében 23.125 km elosztóhálózatot üzemeltet.

A Gazprom szállítása Magyarországnak

Északi Áramlat II. nyomvonala
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A TIGÁZ 34.108 km hosszú hálózatát 2018. januárban a svájci 
bejegyzésű MET Holding AG vásárolta meg.

2017-ben a nemzeti közműszolgáltatás területén név és tulaj-
doni változásokra került sor. 2017. júniustól az Első Nemzeti Köz-
műszolgáltató (ENKSz) neve Nemzeti Közművek Zrt.-re (NKM Zrt.) 
változott. A FŐGÁZ Zrt. és leányvállalatai 100%-ban az NKM Zrt. 
tulajdonába kerültek.

Állami tulajdonba ‒ az MVM Zrt.-hez került ‒ a földgáz nagyke-
reskedelem és a földgáztárolás is.

Az ETE szerepe a nemzetközi szervezetekben és a 
gázkonferenciák szervezésében
Az International Gas Unio (IGU) a gázipar legszélesebb nemzetkö-
zi szervezete. Magyarország 1962-ben lépett be a szervezetbe, és 
2009-ig képviseltette magát, elsősorban a műszaki (hálózati) szek-
cióban. Az IGU-ban történt szerepvállalás a kezdeti években az 
ETE által delegált tagokon keresztül történt. Később a jelölési jogot 
a Gázszolgáltatók Egyesülése vette át.

Az IGU szervezi a háromévenként sorra kerülő Világ Gázkon-
ferenciát. Itt kerülnek bemutatásra az új műszaki-technikai újdon-
ságok, amelyek jelentős szerepet játszottak abban, hogy a magyar 
gázipar műszaki-technikai fejlettsége a legjobbak közé tartozik.

Az ETE szervezetei közül a Gázszakosztály ‒ az alapítás évé-
ben ‒ 1949-ben alakult meg. Számos gazdasági vezető és elismert 
szakember volt tagja a szakosztálynak. A jelenlegi szakosztály is 
az egyik legaktívabb szervezet az ETE-n belül.

Az ETE-nek még egy kiemelkedő szerepvállalása van: a 
Nemzetközi Gázkonferencia szervezése. Az első gázkonferen-
ciát 1957-ben az ETE a FŐGÁZ-zal szervezte. Ezt követő évek-
ben a konferenciákat az ETE egyedül szervezte, a későbbiekben 
ETE-ÉTE közös szervezés volt. A Gázszolgáltatók Egyesülésének 
1991. évi megalakulása után az ETE és a GE közösen szervezte a 
nemzetközi konferenciákat.

Az elmúlt években a konferencia házigazdája a Magyar Föld-
gázkereskedő Zrt. lett, és az ETE a konferencia műszaki szekcióját 
szervezi.

2019. októberében az 50. jubileumi gázkonferenciára kerül sor. 
Megállapítható, hogy az eddigi nemzetközi konferenciák sikerében 
az ETE igen fontos szerepet játszott.

Összefoglaló gondolatok
Az elmúlt 70 év alatt a korábban kis volumenű gázenergia az or-
szágos energiamérlegben közel 40%-os részesedést ért el, amely 
az európai országok között a harmadik legmagasabb érték.

A fejlődés töretlen volt az elmúlt hét évtizedben. A szénbázisú 
városi gázgyártás, a földgázra történő átállás az országos földgáz-
szállító vezetékrendszer és az elosztóhálózatok kiépítése eredmé-
nyezte, hogy 3,4 millió ipari kommunális és lakossági fogyasztó 
használ naponta gázenergiát.

Szervezeti struktúrában is jelentős változások voltak az elmúlt 
70 évben. A gázszolgáltatók tanácsi vállalatokként, illetve az OKGT 
irányítása alá tartozó regionális szolgáltatóként, majd 20 évig pri-
vatizált részvénytársaságokként, 2015-től pedig a nemzeti közmű-
szolgáltatás alá tartozó szervezetként működnek.

Az ETE tagjaként számos felsőszintű vezető és gázipari szak-
ember volt részese a gázipar elmúlt hét évtizedének, amely a ma-
gyar iparfejlődés szempontjából is kiemelkedőnek minősíthető.

A szénalapú gázgyártás vége, 1984. október 25. (Forrás: https://www.vgfszaklap.hu/lapszamok/2001/szeptember/2004)

SZERVEZŐ:
Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület

IDŐPONT: 
2015. június 18-19.

HELYSZÍN: 
Ramada Hotel & Resort Lake Balaton, Balatonalmádi

TOVÁBBI INFORMÁCIÓ ÉS JELENTKEZÉS: 
www.ete-net.hu
szekely.roni@congress.hu
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„Vitassuk meg a jövőnket“

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület szakfolyóirata            56. évfolyam 2015. 3-4. szám

A magyar energiagazdaság problémáit tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

„Vitassuk meg a jövőnket” a 2015. évi konferencia 
meghívójának részlete

‒ a gázszolgáltatás is téma volt ‒



15ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 3. szám

V I S S Z A T E K I N T É S

Távhőszolgáltatás történetéből
Gerda István

szakosztályelnök, istvan.gerda@gmail.com                                                        

A Hőszolgáltatási Szakosztály tevékenysége is szorosan kap-
csolódik az elmúlt évtizedek energetika-történetéhez. Történeti át-
tekintésünk bemutatja a távhőszolgáltatás kialakulásának kezdeti 
folyamatait és a hőellátás fejlődésének lépéseit, annak műszaki és 
gazdasági körülményeit és környezetét, ismerteti a rendszerválto-
zást követő gazdasági és társadalmi átalakulás hatásait, a szerke-
zeti és szervezeti átalakulások módozatait, a hőellátó rendszerek 
műszaki és technológiai sajátosságait, az időközben elhasználódott 
berendezések műszaki állapotából adódó és a fogyasztói igények-
hez alkalmazkodó technológiai rekonstrukciók szükségességét és 
azok irányait a hőtermelés, hőszállítás és felhasználás területein, 
valamint néhány távhőszolgáltatást érintő jogszabályt.

Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztályának tagjai mindig fon-
tosnak tartották a távhőszolgáltatás hatékonyságát. Ennek érde-
kében törekedtek a hőszolgáltatással foglalkozó szakemberek 
energetikai ismereteinek bővítésére, szakmai és általános tájéko-
zottságának növelésére, a gazdaságos és környezetkímélő ener-
giagazdálkodás elősegítésére, a közvélemény formálására. Közre-
működtek a jogszabályok kidolgozásában, véleményezésében, ha 
ebből kimaradtak, utólag igyekeztek a hatóságok figyelmét felhívni 
a rossz döntések várható következményeire, a módosítások szük-
ségességére. 

Az alábbiakban röviden összefoglaltuk az elmúlt 70 évben a táv-
hőszolgáltatás területén történteket. 

* * *

A távhőellátás fejlődése ‒ távhőpiaci viszonyok
Az 1950-es években és 60-as évek első felében a villamosenergia- 
termelésre létesített kisteljesítményű erőműegységek elsősorban 
fosszilis energia bázisra, kevés hányadban olaj energiahordozóra 
épültek. Bár elsősorban az ipari technológia hőigény kielégítése 
volt a cél, elkezdődtek a távfűtések Dunaújvárosban és Budapest-
Kelenföldön. A tömeges lakásépítések következményeként ekkor 
indult fejlődésnek a távhőellátás.

A korszak technológia jellemzője a központi szabályozás volt, 
ezzel együtt (elsősorban a kapcsolt energiatermelésből adódóan) 
a gazdasági érdekeltség a hőtermelőnél jelent meg. A fogyasztó 
gazdaságilag nem volt érdekelt, a szociálpolitika a (támogatott) 
árakban jelent meg. A távhő forrásai főleg hőszolgáltató erőművek 
voltak, az 1960-as években ellennyomású program indult el az erő-
művek építésénél.

Az 1968-as gazdasági reformot követően növekedett a válla-
latok önállósága. A központi ipari hőellátás fejlődése lassult és in-
tenzívebbé vált a lakásépítési program. Ez utóbbi hatására a 70-es 
években a kommunális szektor távhőigénye közel négyszeresére 
nőt, ami az összes távhőfelhasználás közel 40%-át jelentette. A la-
kásépítéssel összefüggő hőigényeket a régiókban kisebb költségű 
szénhidrogén bázisról (elsősorban földgáz és olaj) kezdték kielé-
gíteni.

Az 1973-as energiaválságig villamosenergia-termelésre a ked-
vező beruházási költségű olaj-földgáz bázisú erőművek épültek.

A válság utáni időszakot követően a lakásépítési programokkal 
párhuzamosan terjedtek el a forró vizes rendszerek.

A 80-as évek közepén a távhőellátás fejlődése lelassult, az évti-
zed végére már nem számolhattunk a meglévő távhőrendszerek bő-
vítésével. A fejlődés iránya a meglévő hőtermelő-kapacitások jobb 
kihasználása, a távhőrendszerek korszerűsítése, a gazdaságosság 
javítása, az energiahatékonyság növelése lehetett. Ez időszakra 
a korábban megépült távhőrendszerek jelentős része korszerűsí-
tésre, rekonstrukcióra szorult. A távhőellátás további fejlődésének 
esélye a korszerű technológiák alkalmazásában, technológiai re-
konstrukciókban volt, amihez már elérhetővé váltak azok az eszkö-
zök, berendezések és módszerek (korszerű vezetéképítési eljárás, 
erőművi és hőközponti mérő és szabályozó készülékek), amelyek 
felhasználásával elkezdődhetett a hőellátás modernizálása.

Az elmúlt közel harminc év a társadalmi és gazdasági változá-
sokat követő időszakban telt el.

Az állami tulajdonban lévő vagyontárgyak tulajdonviszonyai 
változásával egy időben megváltoztak a hőtermelők és távfűtési 
hálózatok tulajdon viszonyai és egyben az üzemeltetés körül-
ményei is.

Az egyes állami tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati 
tulajdonba adásáról szóló 1991. évi XXXIII. törvény végrehajtásával 
történ(hetet)t meg, hogy a fűtőerőművek és távfűtési hálózatok ön-
kormányzati tulajdonba kerülhettek.

Ez a folyamat településenként eltérő tartalommal valósult meg. 
Ahol nem kerültek önkormányzati tulajdonba a fűtőerőművek, a ké-
sőbbi időszakokban az energiatermelésben a technológiai fejlesz-
tések gazdasági előnyei nem a távhőszolgáltatónál, hanem az új 
tulajdonosnál, vagy egy új piaci szereplőnél, mint harmadik félnél 
realizálódtak. Ez azt is eredményezte, hogy a hőszolgáltató kompe-
tenciája a távhőszolgáltatási díjak változására kis mértékű lehetett, 
ami versenyhátránnyal is járt. Megjelentek új, a távhőrendszer mű-
ködtetésére szakosodott üzemeltetési formák is. Lehetőség nyílt a 
távfűtési rendszerek koncesszióban történő üzemeltetésére.

A rendszerváltást követően az ártámogatás 1991. október 1-jei 
teljes megszüntetésével jelentős mértékben, mintegy 40-60%-kal 
megnövekedtek a lakossági és egyéb fogyasztók díjai, ezzel együtt 
a fűtési- és melegvíz ellátás költségei.

A távhőellátás megítélése éveken belül negatívvá vált az ener-
giaszolgáltatók között. A fogyasztók elégedetlenek voltak a viszony-
lag magas táhőszolgáltatási díjakkal.

A kilencvenes évek elején a távhővel ellátott lakóépületek is az 
ún. privatizációs törvény értelmében magán-, illetve közös tulajdon-
ba kerülhettek, de a meglévő közműveik nem kerültek felújításra, 
alacsony technológiai színvonalúak, elhanyagolt műszaki állapotúak 
voltak. Ez alól a távhőszolgáltatási rendszer szekunder oldalának ál-
lapota sem volt kivétel. Az új vállalkozások, de a lakossági fogyasz-
tók is sorra jelentkeztek a mérés szerinti elszámolás igényével.

A hőtermelők, szolgáltatók és a felhasználók már a kilencvenes 
évek eső felében szembesültek az új (gazdasági) szabályozások 
hatásaival.

Új kihívások jelentek meg
Az ártámogatás megszüntetésével a végfelhasználóknál megjelen-
tek a piaci árak, amelyek magasabb alap- (rendelkezésre állási-) 



16 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 3. szám

Gerda I.: Távhőszolgáltatás történetéből

és hődíjat jelentettek. A távfűtési primer hálózatok szabályozásának 
problémái és a hőmennyiségmérés és elszámolás hiányosságai 
valamint a szolgáltatás minősége (elsősorban a szekunder oldali 
szabályozás elégtelensége, vagy teljes hiánya) növekvő számú fo-
gyasztói észrevételeket generáltak.

A fogyasztói észrevételek direkt módon a távhőszolgáltatóknál 
jelentkeztek, így lépéskényszerbe elsődlegesen a távhőszolgáltatók 
kerültek, a fogyasztói igényekre a megfelelő válaszokat azonban 
csak a hőtermelő oldallal összehangoltan lehetett megtervezni, ki-
dolgozni és végrehajtani.

A piaci kihívásokra adott válaszok a következők lehettek:  

Szervezeti és szerkezeti átalakítások a 
távhőszolgáltatóknál és a hőtermelőknél
A távhőszolgáltató rendszerek működtetésére a települési önkor-
mányzatok, mint tulajdonosok hoz(hat)tak létre vállalkozásokat, 
amelyek elsődleges feladata a település hőellátása volt.

A vállalkozások hatáskörét sorra az időközben megjelent szak-
ági (távhő-, a villamos energiáról és a gázszolgáltatásról szóló) tör-
vényekben és a végrehajtási rendeletekben, valamint helyi önkor-
mányzati rendeletekben határozták meg. A távhőszolgáltatás díjaira 
vonatkozó ár-megállapítási jogkörök is ezek alapján a 2010-es évek 
elejéig a helyi önkormányzati testület hatáskörében voltak.

Országos szinten egymástól eltérő szervezeti formák kerültek 
kialakításra. Az állami (megyei) vállalatokból 100% önkormányzati 
tulajdonú szervezeteket (Korlátolt Felelősségű Társaságok, Rész-
vénytársaságok [NyRt., Zrt.], Holdingok), illetve különböző, eltérő 
részesedési arányú közös szervezeteket is létrehoztak. 

A különböző szervezeti formák mellett eltérő működési szer-
kezetű és – a hőtermelés-hőszállítás tekintetében is – különböző 
technológiai folyamatok jelenhettek meg. Így alakulhatott ki, hogy 
egyes távhőszolgáltatók tevékenységébe a hőszállítás és elosztás-
sal együtt a hőtermelés is beletartozik.

Ez a különbözőség az elmúlt évtizedekben jelentősen befolyá-
solta az egyes hőszolgáltatók működését, és a távhő (árak) ver-
senyképességét az adott régióban.

2011. évet követően kormányzati intézkedések hatására átalakult 
a távhő ár- és működési támogatások rendszere is. Az árhatósá-
gi feladatok az önkormányzatoktól állami hatáskörbe kerültek és 
bevezették a távhőszolgáltatási támogatás rendszerét. A Magyar 
Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a távhőtermelők és 
távhőszolgáltatók adatszolgáltatása alapján megállapítja az indo-
kolt költségeket és ez alapján javaslatot tesz az illetékes minisz-
ternek a távhőárakra, illetve a szükséges távhőtámogatásra úgy, 
hogy figyelembe veszi a társaság távhő törvény hatálya alá tartozó 
tevékenységéből származó adózás előtti eredményére vonatkozó – 
rendeletben meghatározott – nyereségkorlátot.

Technológia rekonstrukciók
Az energetikai hatékonyság növelése, a hőtermelés és szállítás 
költségének csökkentése érdekében az elmúlt időszakban az érin-
tettek a hőtermelői és szállítási oldalon számos rekonstrukciót haj-
tottak végre.

Hőtermelés
A fűtőerőművek rekonstrukciója, korszerűsítése keretén belül a ’90-
es évek közepétől nagy névleges villamos teljesítményű kombinált 

gáz/gőz körfolyamatú fűtőerőmű blokkokat helyeztek üzembe 
(Kelenföldi Erőműben 1996; Debreceni Erőműben 2001; Csepel 
II. Erőműben 2001; Újpesti Erőműben 2002; a Kispesti Erőműben 
2004; Nyíregyházi Erőműben 2007).

A kapcsolt energiatermelés a kétezres évek elején megváltozott 
szabályozási környezete és a 2001-ben megjelent II. villamosener-
gia-törvény (kötelező átvétel) elindította a kiserőművek építését. A 
törvény hatására mindösszesen közel 600 MWe névleges villamos 
teljesítményű gázmotoros kiserőmű épült, s üzembe helyezték 
MVM Észak-budai Fűtőerőmű Kft. gázturbinás fűtőerőművét.

Fontos lépés volt az elmúlt 25 évhez kapcsolódóan az ország 
egyetlen hulladék hasznosítóművének (HUHA) ‒ amely Buda-
pesten a legolcsóbb hőforrás ‒ korszerűsítése és ennek keretében 
a füstgáz tisztítás megvalósítása. 

Az égetőműben lerakás helyet energetikai hasznosítás történik, 
amely megoldás környezetvédelmi szempontból kiemelkedő jelen-
tőségű. Jó példaként szolgál a háztartási hulladék, mint Budapest 
területén a legnagyobb mennyiségben keletkező „megújuló ener-
giaforrás” égetéssel történő hasznosítására.

Az elmúlt évek, illetve évtizedek jelentős változást hoztak a 
távhőellátás megítélésében. Ez többek között köszönhető a terüle-
ten dolgozók kiváló szakmai képzettségének, a (távhő)rendszerek 
magas minőségi színvonalú működtetésének is.

Olyan technológiai stratégiai megoldások kerültek előtérbe, 
amelyek igénybe veszik az (hő)energia termelés sokszínűségét, a 
kapcsolt energiatermelés mellett a megújuló energiák (biomassza, 
biogáz,…) integrálását is a termelésbe. 

A hőellátási hálózatoknál előtérbe került a korábbiakhoz képes 
csökkentett hőmérsékletű ellátó rendszerekre történő átállás, a 
3GDH rendszerek megvalósítása.

A technológiai változások egyik jövőképe a negyedik generáci-
ós távfűtés  (4GHD), amely megoldásban egy alacsony hőmérsék-
letű (tmax = 70 °C)  hálózaton megjelenhet a távfűtés, a távhűtés, a 
geotermikus energia, a napenergia, a biomassza, a hulladékégetés, 
a szélerőmű és egyéb ipari eredetű hő.

Hőszállítás-kooperáció
A távvezeték hálózatok felújítása, illetve új vezetékszakaszok léte-
sítése esetén a kisebb hőveszteségű, energiatakarékosabb, köz-
vetlenül a talajba fektethető előszigetelt és hibajelző funkcióval is 
ellátott csővezeték megoldások széles körben kerülnek alkalma-
zásra, amelyek továbbra is megbízható megoldások a vezeték 
meghibásodások ellen.

A kiemelten kezelt klímavédelem hatására a nagyobb települé-
seinken és a fővárosban előtérbe került ‒ elsősorban a belső kerü-
letekben, körzetekben ‒ a távhőellátás alkalmazása. 

Az elmúlt években is már nagymértékű rekonstrukciók keretén 
belül pályázati források felhasználásával korszerű technológiával 
kivitelezett előszigetelt távvezeték hálózatokon több tíz MW nagy-
ságú többlet hőgényű, új (elsősorban intézményi, közületi) felhasz-
nálók csatlakoztak a hőellátó hálózatokra.

Az új felhasználók ellátásán kívül az ellátásbiztonságot nagy-
mértékben növelő körvezetékek kiépítésére is sor kerülhetett, ame-
lyek lehetővé teszik a több ponti betáplálást, a jövőben létesítendő 
energiaforrások hálózatra csatlakozását is.

Másik előre mutató megoldás a hőkörzetek összekapcsolá-
sa, mint például Budapesten az Észak-pesti hőkooperáció keretén 
belül is, ahol soros kooperációval csatlakozott eredetileg a HUHA 
hőkiadása az Észak-pesti hőkörzetre .



17ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 3. szám

Gerda I.: Távhőszolgáltatás történetéből

Hőközpontok, hőfogadók, vezetékhálózat
A távhőszolgáltatóknál a ’90-es években elindult rendszerkorszerű-
sítések az elérhető korszerű berendezések, eszközök beépítésével 
már jóval magasabb technológiai színvonalat biztosítottak, mint a 
fogyasztói, épületeken belüli hálózatok.

A hőelosztás rendszerelemeit tekintve a legnagyobb válto-
zás a hőközpontok és a hőfogadók berendezéseit, valamint a 
távvezetékhálózat eszközeit érintette. 

A fogyasztói hőközpontok változó térfogatáramú szabályozásá-
nak megvalósítását követően a távhőszolgáltatók a primer hálóza-
tokban is lehetővé tették a felhasználói hőigények követésére gaz-
daságosan alkalmazkodó változó térfogatáramú szabályozást. 

A fogyasztói / felhasználói hőközpontokban és hőfogadókban a 
változó térfogatáramú szabályozások gazdasági eredménye ösztö-
nözte a megvalósítást és a korszerű eszközökkel történő hőmeny-
nyiségmérést hozzá kapcsolódóan a távleolvasást, a távfelügye-
leti rendszerek kiépítését. A még egy távhőszolgáltatással ellátott 
településen is rendkívül heterogén és kiterjedt fűtési- és használati 
melegvíz hálózatok átgondolásra, átértékelésre kerültek, és előtér-
be került a ‒ minél kisebb fogyasztói számot tartalmazó ‒ „egy épü-
let egy hőközpont” irányelv.

Továbbra is probléma-források és megoldandó feladatok ma-
radtak azonban a kiterjedt, hosszú vezetékszakaszokat tartalmazó 
és összességében nagy hőigényű és kiterjedt fűtési és használati 
melegvíz ellátó hálózatok, amelyekkel jellemzően a még megma-
radt (tömb)hőközpontokból esetenként több száz, vagy akár ezer-
nél is több lakás ellátását kell biztosítani.

Épületek és fűtőberendezések
Az épületeket és fűtőberendezéseit illetően a legfontosabb változá-
sok az épületek utólagos hőszigetelése, a fűtési rendszerek átalakí-
tása és szabályozhatóvá tétele, valamint a hőmennyiség mérés sze-
rinti elszámolása és a fűtési költségmegosztás területén történtek.

Az épületek hőszigeteltsége már nem elégítette ki a korszak 
épületfizikai követelményeit, és a fűtőberendezéseik is elavultak, 
technológiailag sem feleltek meg az elvárásoknak.

A helyenként több mint 40-50 éves egycsöves átfolyós rend-
szerű fűtőberendezések szabályozhatatlanok voltak, ezzel együtt 
jelentős többletfűtést igényeltek az épületek a panaszmentes szol-
gáltatás elérése érdekében. Az ilyen radiátorkötések átalakításra 
szorultak. Bár ez elsősorban fogyasztó oldali kompetencia volt, a 
szolgáltatók nagy része hamar (már a kilencvenes évek elején) fel-
ismerte a fogyasztó és szolgáltató kölcsönös egymásra utaltságát 
és arra az álláspontra helyezkedett, hogy a szakmai útmutatásokon 
túl segíti a fogyasztót a fűtési rendszer korszerűsítésének szerve-
zésében is. 

Olyan mintaprogramok valósultak meg ‒ először Dunaújváros-
ban ‒ amelyek lényege egy olyan helységenként szabályozható 
‒ városi távhőrendszerekhez kapcsolódó ‒ épület (szekunder) fo-
gyasztói fűtési rendszer kialakítása, mely lakásonként, helységen-
ként a fogyasztó igénye szerint szabályozható, a fogyasztó fűtési 
hőenergiát takaríthat meg, ösztönöz a takarékosságra és további 
energiacsökkentő tevékenységeket vonz, a fogyasztói rendszer 
indokolatlan és szükségtelen hőveszteségeit csökkenti, igazságo-
sabb költségmegosztást biztosít a tényleges fogyasztás alapján, 
csökkenti a fogyasztók „kiszolgáltatottságát”. 

A kétezres évek első évtizedében az ÖKO-programok keretein 
belül már kormányzati források is rendelkezésre álltak a lakossági 
beavatkozások finanszírozására.

A távhőszolgáltatást igénybe vevő fogyasztói kör elégedettsé-
gének növelése érdekében a szolgáltatókon túl a kormányzatok 
is pénzügyi támogatási konstrukciókban (Panelprogram és ÖKO-
programok) segítették az energiahatékonysági törekvések megva-
lósítását.

A végfelhasználói oldalon megjelentek a szekunder oldali mé-
rés korszerű berendezései, a lakásokban a felújításokat követően 
a termosztatikus radiátorszelepek beépítésével a harmadik szintű 
szabályozás elemei, amelyek rendeltetésszerű használata eszköz 
volt a fogyasztói elégedettség további növelhetőségének.

A hőtermelés és elosztás technológiai fejlődésével lépést tar-
tandó, a végfelhasználói hőenergia fogyasztás csökkentése érde-
kében új épületenergetikai szabvány jelent meg a 7/2006. (V. 24.) 
TNM rendelet az épületek energetikai jellemzőinek meghatározá-
sáról.

A hőmennyiség mérés szerinti elszámolása, 
fűtési költségmegosztás
A fogyasztói, szekunder oldalon is jelentős mértékű az energia-
megtakarítási potenciál, ezért felértékelődött szerepe az ún. har-
madik szintű szabályozásnak. Előzetes vizsgálatok alapján is elke-
rülhetetlenné vált az egycsöves átfolyós rendszerű fűtőberendezés 
radiátorkötéseinek átalakítása, a termosztatikus radiátor szelepek 
alkalmazása, és előtérbe került a költségmegosztó rendszer kiépí-
tése – a költségmegosztó szerinti elszámolás.

Ezen megoldások kidolgozásához alapul szolgáltak azok a min-
taprojektek, amelyekben ‒ attól függően, hogy sor került-e az épü-
letek utólagos hőszigetelésére ‒ jelentős mértékű, átlagosan akár 
30-50%-os fűtési hőmennyiség megtakarítást is realizálhattak.

Az évek folyamán a fogyasztói rendszerek rekonstrukciója or-
szágos szinten is kiterjedt méreteket öltött, a távhővel ellátott te-
lepülések döntő többségén napjainkig jelentős fogyasztói hányad 
igényelte és követte a korszerű szekunder oldali szabályozásra való 
áttérést.

A projektek gyorsabb megvalósulásához lendületet adtak a 
központi támogatási programok, amelyen vissza nem térítendő 
pénzügyi források és kedvezményes kamatozású hitelek segítet-
ték a projektek végrehajtását. Ebben az időszakban már hason-
ló tartalmú projektek indultak néhány nagyobb vidéki település 
távhőszolgáltatójának kezdeményezésére, mint például Salgótar-
jánban és Nyíregyházán is. A korszerűsítések újabb feladatokat 
jelentettek a hőszolgáltatóknak: a korábbiakhoz képest jelentősen 
kevesebb energiaigény a hőtermelő oldalon is technológiai módosí-
tásokat, korszerűsítéseket gerjesztettek.

Az épületenergetikai rendeletek alkalmazásának hatására to-
vább csökkentek a létesítmények, lakóépületek hőfelhasználásai.  
A jövőben létesítendő „közel nulla energiafogyasztású épületek” 
vagy a  „passzívház” modellek előre vetítik a további felhasználás 
csökkenést, ami már most kihívást jelent a hőtermelői oldalon is. 
Előtérbe kerül az együttműködő hálózatok működésének optima-
lizálása.

A 2008. évi világgazdasági válság előtt folyamatosan emelke-
dett az alap-energiahordozók (földgáz és kőolaj), valamint a villa-
mos energia világpiaci ára. Ez a tendencia hazánkban a válságot 
követő években is folytatódott, ami jelentős terhet rótt a lakossági 
és az egyéb fogyasztói szektorra is.

A lakossági terhek csökkentése érdekében megjelent a 2013. 
évi LIV. törvény a rezsicsökkentés végrehajtásáról, ezt követő-
en több rezsicsökkentési rendeletben szabályozták elsősorban 
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a gáz-, a villamos energia- és a távhő fogyasztói árát, amellyel 
kedvezőbben alakulhattak a felhasználónál jelentkező energia-
költségek. 

Az első három rezsicsökkentési rendelet hatására a lakosság 
számára a villamos energia és a földgáz árak mellett a távhő fo-
gyasztói ára is több mint 20%-kal csökkent úgy, hogy az egyetemes 
földgázszolgáltatókra terhelődött a csatlakozó vezetékek és a fel-
használói berendezések, például a gázkazánok műszaki-biztonsági 
felülvizsgálatának költsége.

Az információs társadalom megteremtésének részét képező 
okos hálózatok fejlesztése és működtetése is napjaink célkitűzései 
közé tartoznak, amely megvalósítása érdekében a 26/2016. Kor-
mányrendelet Mintaprojekt létrehozását is szabályozta. 

Az okos mérés, az okos hálózatok kialakítása többek között nö-
veli a rendszerbiztonságot, csökkentheti az energiafelhasználást és 
hatékonyabb tényalapú számlázást tesz lehetővé, ezek mellett hoz-
zájárulhat a versenyképesség növeléséhez, az energiafogyasztás 
optimalizálásához és a decentralizált energiatermelés fejlesztésé-
hez, a megújuló és egyéb energiaforrások rendszerbe illeszthető-
ségének optimalizálásához.

A digitalizálás megkerülhetetlen része lett a közműhálózatok 
digitális feldolgozása, nyilvántartása, az e-közmű. Ennek jelen-
tősége a fejlesztések megvalósításakor, a beruházások kivitelezé-
sét megelőzően (tervezői egyeztetések) és azt követően is (megva-
lósulást állapot) fontosak.

A távhőszolgáltatást érintő törvények, rendeletek és 
egyéb jogszabályok
A távhőszolgáltatást érintő törvények sorában a rendszerváltozást 
követően kiadásra került az 1991. évi XXXIII. törvény egyes állami 

tulajdonban lévő vagyontárgyak önkormányzati tulajdonba adásá-
ról, majd megjelent a 1992. évi V. törvény az árak megállapításáról 
szóló 1990. évi LXXXVII. törvény módosításáról. Ez időszakban 
már a 1993. évi XLVIII. törvény szabályozta a geotermikus energia 
távhőszolgáltatás céljára történő kitermelés létesítését és bányá-
szatát.

Megjelent a 1993. évi LXXXII. törvény a villamos energia fej-
lesztéséről, átviteléről és elosztásáról rendelkező korábbi törvények 
módosításáról, majd a gázszolgáltatásról szóló 1994. évi XLI. tör-
vény és ezeket követően az első távhőt érintő törvényi szabályozás 
a 1998. évi XVIII. törvény a távhőszolgáltatásról, amelyet később a 
2005. évi XVIII. törvény követett. 

A távhőszolgáltatási közüzemi szabályzat kidolgozását és 
alkalmazását a távhőszolgáltatásról szóló 2005. évi XVIII. törvény 
rendelkezése, valamint a Tszt. végrehajtásáról szóló 157/2005. 
(VIII. 15.) Kormányrendelet szabályozta. 

Említést érdemel a távhőszolgáltatónak értékesített távhő árá-
nak, valamint a lakossági felhasználónak és a külön kezelt intéz-
ménynek nyújtott távhőszolgáltatás díjának megállapításáról szóló 
50/2011. (IX.30.) NFM rendelet,  valamint  a távhőszolgáltási támo-
gatásról szóló 51/2011. (IX.30) NFM rendelet. 

Az EU és EK energiahatékonysági irányelvei többek között az ener-
giahatékonyságról szóló 2015. évi CVII. törvény szabályozza a 
nagyvállatok kötelező energetikai auditálását.

Az ISO 50001 szabvány szerinti, tanúsított energiagazdálkodási 
rendszer bevezetése és működtetése alternatíva lehet e törvényi 
kötelezettség kiváltásának.

A környezet védelmét az MSZ EN ISO 14001 – Környezetköz-
pontú irányítási rendszerek szabvány teszi lehetővé.

Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Hőszolgáltatási Szakosztálya 

32. TÁVHŐ VÁNDORGYŰLÉS-ét
2019. szeptember 17-18. között tartja meg

Mátrafüreden.

Az „e-Távhő” mottóval és  
„A digitalizálás és innováció a hőszolgáltatásban” címmel

szervezett Vándorgyűlés foglalkozik többek között az energiapiaci változásokkal és azok várható hatásaival, a távhőt érintő 
klímaérzékenységi vizsgálatok eredményeivel, a digitális adatgyűjtés és adatfeldolgozás módszereivel és eszközeivel, az 
energiafelhasználás optimalizálásának lehetőségeivel, és az előző rendezvényeken elhangzottakat követően folytatja az okos 
megoldások bemutatását.

A programban szereplő főbb témakörök:

az energiaellátás és a távhőszolgáltatás időszerű vonatkozásai,
az információs társadalom: e-távhő …,

az épületenergetika aktuális kérdései, és 
a távfelügyelet ‒ okos mérés ‒ távleolvasás.

A résztvevők a jelzett témakörökben a két napos rendezvényen kiválóan felkészült előadók, gyakorlati szakemberek prezentá-
cióiból szerezhetnek információt a kutatások és a gyakorlati alkalmazások eredményeiről, valamint az első napot záró blokk-
ban sor kerül a Hőszolgáltatási Szakosztály által díjazott diplomaterv(ek) bemutatására is.

2019. május

Gerda István
elnök, ETE Hőszolgáltatási Szakosztály
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V I S S Z A T E K I N T É S

Szemezgetés korábbi lapszámainkból
Dr. Zsebik Albin

az ETE elnökhelyettese                                                         

Az ETE alapításának 70. évfordulója alkalmából, az Egyesület 
tagjai által gondozott Magyar Energiagazdaság, az Energia és 
Atomtechnika, az Ipari Energiagazdálkodás és az Energiagaz-
dálkodás szakfolyóiratokból válogattam az alábbi idézeteket. A 
válogatás célja egyrészt a lapok szerkesztéséhez és kiadásához 
kapcsolódó történelmi visszatekintés volt. Másrészt a válogatással 
arra mutatok rá, hogy az elmúlt 70 évben tiszteletre méltó elődeink 
a hatékony energiagazdálkodásáért érzett felelősségük tudatában 
írásban is törekedtek közzé tenni az energiapolitikával kapcsolatos 
véleményeiket, javaslataikat, az olvasókkal megosztani tapasztala-
taikat, biztatni az innovációra, a korszerű termékek hazai gyártásra 
és használatára. Erre törekedett az én generációm is. Bízom ab-
ban, hogy lesznek követőink még akkor is, ha javaslataikat a dön-
téshozók többnyire csak kis mértékben veszik figyelembe. 

A tájékoztatásul szolgáló történelmi visszatekintést és idézete-
ket időrendi sorrendben tesszük közzé. A Tisztelt Olvasóra bízzuk, 
hogy aktualitásukkal kapcsolatosan levonja a következtetést. 

Magyar Energiagazdaság, a Magyar Technika melléklete. I. évf. 
1. szám, 1948. év április hó. „A magyar energiagazdaság problémá-
it tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat.”
A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Schimanek Emil (1948 – 1949)
„A <Magyar Technika> ez alkalommal új melléklettel, a <Magyar 
Energiagazdaság>-gal bővítve kerül az olvasó elé. Közlönyünkben 
az energiagazdaság problémái eddig is megfelelő gondozásban 
részesültek ugyan, de a vezetőség mégis úgy találta, hogy célsze-
rű az egymással összefüggő kérdéseknek egységes szempontból 
való tárgyalása, mert ezzel az egész kérdéskomplexum világos át-
tekintését jobban lehet biztosítani. 

Az új mellékletben nemcsak a különböző természeti és nemesí-
tett energiák termelése. Elosztása és értékesítése során felmerülő 
alapvető feladatokat fogjuk tárgyalni, hanem kiterjeszkedünk majd 
az országos termelésnek mindazon problémáira, amelyek az ener-
giagazdaság valamelyik ágazatával szoros kapcsolatban vannak. 
Ezért tárgyalnunk kell az anyaggazdálkodás kérdéseit is.”

Magyar Energiagazdaság, a Műszaki és Természettudományi 
Egyesületek Szövetsége kiadásában. II. évf. 3. szám, 1949. 
„Lapunk, a „Magyar Energiagazdaság” 1948 áprilisában jelent meg 
első ízben. Megjelenését akkoriban a villamos energia termelé-
sének és elosztásának új központi szervezete, az ÁVIRT (Állami 
Villamosművek Rt.) kezdeményezte és tette lehetővé. Szerkeszté-
sében az ÁVIRT-ban egyesített villamossági vállalatokon kívül tevé-
kenyen részt vett a Magyar Elektrotechnikai Egyesület és a Magyar 
Mérnökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Erősáramú és 
Energia Szakosztálya is.” 
„A műszaki értelmiség szakmai, de főleg tudományos irányítása, és 
hatalmas országépítő tervünkbe való beállítása szükségessé tette 
a tudományos élet újjászervezését és jelentős kibővítését. Ez tette 
szükségessé számos új műszaki és természettudományi egyesület 
megalakulását”. 
„Ennek a törekvésnek a jegyében alakult meg ez év januárjában 
a Hőgazdasági Tudományos Egyesület is. Az egyesület célja az 

energiagazdálkodás minden kalorikus vonatkozású kérdésével 
foglalkozni és így reá hárul a feladat, hogy a „Magyar Energiagaz-
dálkodás”-t eddigi eredményes útján tovább vigye. De ezen túlme-
nően, mint egyesületi lapnak új feladatai is vannak: nem csupán 
a villamosenergia-fejlesztés hőenergia vonatkozású témáival kell 
foglalkoznia, hanem helyet kell adnia a tüzeléstechnika szerte-
ágazó problémáinak, a melegüzemek hőháztartási kérdéseinek, a 
gázgyártás, a hőfogyasztó iparok, (textil, szesz, cukor, papír stb.) 
meleggazdálkodása és a fűtés nagyfontosságú kérdéseinek is.”

”KOSSUTH-DIJAS MUNKATÁRSUNK”

„Lévai András NIK1 o.v. főm. A hőenergiagazdálkodás ezévi Kossuth-
díjasa, a Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület Társelnöke.”

Magyar Energiagazdaság, Hő- és vízerőgazdálkodás, tüzelés-
technika
II. évf. 5-6. szám, 1949. év május-június. 
„A magyar energiagazdaság kalorikus problémáit és tüzeléstechni-
ka kérdéseit tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat.”
Felelős szerkesztő: Benedek László (1949 – 1950)
„Az ország folyamatosan növekvő energiaszükséglete részben meg-
levő hőerőműveink bővítését, részben új hő- és vízerőművek építé-
sét teszi szükségessé.” „A szénre, mint energiabázisra alapított hő-
erőművek építésének a széngazdálkodási érdekekkel összhangban 
kell lennie. Az új erőművekben a lehetőség szerint silány minőségű 
és nehezen eltüzelhető, valamint szállításra alkalmatlan szénfélesé-
geket kell felhasználni. Dr. Kovács K. Pál: ” HAZAI HŐERŐMŰVEK 
LÉTESITÉSÉNÉL FELMERÜLŐ KÉRDÉSEK” Tárgyalta a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesület I. számú szakbizottsága.
A hozzászólásokból: Dr. Heller László: „A kazánnyomás és a tur-
bina előtti nyomás között megadott 14 atm különbséget (80-66 
atm) túlzottnak találom. A gyakorlatilag víztérrel nem rendelkező, 
kényszercirkulációs kazánoknál 5-6 atm különbség teljesen elegen-
dő, de még számottevő víztérrel rendelkező kazánok esetén se in-
dokolt a nyomáskülönbséget 10 atm-nél többre venni.”

1   Nehézipari Központ



20 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 3. szám

Zsebik A.: Szemezgetés korábbi lapszámainkból

Gencsi Pál: „A tanulmány a technika mai állásának megfelelő meg-
oldásokat javasol. Azonban igen helyesen figyelembe veszi a hazai 
gyártási és technológiai lehetőségeket.”
Dr. Lévai András: „Mindenesetre igen érdekes volna hasonló mó-
don megvizsgálni az együttműködő országos jelentőségű hálózatok 
helyzetét az egyidejűleg rendelkezésre álló kazán és turbina telje-
sítményeket tekintve.”
III. évfolyam 1950. VII-XII. hó. 
A magyar energiagazdaság kalorikus problémáit és tüzeléstechnika 
kérdéseit tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat.
Felelős szerkesztő: Varga István (1950 – 1959)
Dr. Fonó Albert: A hő gazdasági értéke. Összefoglaló a szerzőnek 
1950. április 20-án az Egyesület által szervezett előadásáról, a hoz-
zászólásokról és a válaszokról. Megállapodás: „erre a célra létreho-
zott munkabizottsága kidolgozza a kérdést legapróbb részleteiben 
is és az elért eredményekről tájékoztatást fog adni.”
V. évfolyam 1952. I-II. 
„A múlt év március 17-én és 18-án tartott országos energiataka-
rékossági konferencia résztvevői és a „Magyar Energiagazdaság” 
olvasói bizonyára emlékeznek még Lévai András kartárs előadá-
sára, amelyben hazánk összes energiagazdászai útmutatást kap-
tak az energiatakarékosság terén elvégzendő feladatokra. Lévai 
kartárs a konferencián annak a reményének adott kifejezést, hogy 
az akkor újonnan létesült Bánya és Energiaügyi Minisztérium az 
energiagazdálkodást a legtöbb helyen még gyerekcipőben járó 
állapotából ki fogja emelni az ország iparosításának megfelelő 
fokra. Ha erre a pontra elérünk, de lehetőleg még hamarább is, 
meg kell találnunk a módját annak, hogy az energiagazdálkodást 
a legszorosabb értelemben vett tudományos módon folytassuk, 
azaz az energiaveszteségeket tudományosan felkutassuk, és 
azok okait kiküszöböljük.”
„Értesítés! 
Értesítjük kedves Olvasóinkat, és az Egyesület tagjait, hogy a 
Hőgazdálkodási Tudományos Egyesület nevét „Energiagazdálko-
dási Tudományos Egyesület”-re változtatta át. Amint az Egyesü-
let új nevéből is kitűnik a jövőben foglalkozási tárgyköre kibővül. 
Ily módon az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) 
nemcsak a hőenergiával, hanem mindenfajta energiával kapcsola-
tos társadalmi tudományos munkát fog folytatni.”

Magyar Energiagazdaság, az Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesület lapja VIII. évfolyam 1955. 12. szám 
„Ötven éves a magyar gőzturbinagyártás. 1885-ben, 70 évvel 
ezelőtt a budapesti Nemzeti Színház Kerepesi úti bejárata fölött két 
ívlámpa gyulladt ki s ragyogó fényében szikrázott a hó.

Ez volt az új technika első hírnöke.
A pestiek elmentek, hogy megcsodálják a csodálatos látványt.
Az ívlámpák üzeméhez az áramot a színház saját kis erőműve, 

egy gőz géppel hajtott Gramme-gyűrűs dinamó adta.
Így született meg Budapesten az első kis erőmű, melyet azután 

még számos követett.
Abban az időben persze az egész világon hasonló volt a hely-

zet. Ilyen körülmények között szenzációként hatott a hír, hogy meg-
jelent a nagy jövő várományosa a gőzturbina, mint erőgép az 1900-
ik évben rendezett párizsi világkiállításon.

A nagy világcégek már a századfordulón felismerték ez új géptí-
pus adta lehetőségeket s egymás után rendelkeztek be gyártására.

A magyar ipar is az elsők között volt. A Láng Gépgyár, amely a 
gőzgépek gyártásával, különösen az új Collman-rendszerű gépek-

kel európai hírnévre tett szert, 1905-ben – 50 évvel ezelőtt – szintén 
elkészítette az első 300 LE-s gőzturbinát.”

Energia és Atomtechnika, az Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesület lapja 10. évfolyam 1957. 1. szám. (A Magyar Energiagaz-
daság utódja) A szakfolyóirat Varga István korábbi felelős szerkesz-
tővel és szerkesztő bizottsággal, az elődjéhez hasonló tartalommal 
került az olvasókhoz. 
Szerkesztését 1990-ben a XLIII. évfolyam 4. számától Dr. Büki 
Gergely felelős szerkesztőként vette át. Kiadása az 1991. év 
decemberében megjelent XLIV. évfolyamának különszámának 
megjelenését követően megszűnt. A különszámban az Országos 
Atomenergia Bizottság és a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség 
által „Atomenergia változó világunkban” címmel szervezett sze-
minárium előadásait tették közzé. Bevezetőjében Vajda György 
akadémikus, az OAB elnökhelyetteseként a következőket írta: „Az 
atomenergetika bonyolultsága – áttekinthetetlensége a nagyközön-
ség számára – az oka annak, hogy megítélésében nagyobb szere-
pet játszik az érzelem, a szubjektív megítélés, mint a tudományos 
műszaki érvelés. Annak ellenére, hogy a biztonságosan alkalmazott 
atomenergia a környezetre a legcsekélyebb hatást gyakorló, tiszta 
és kompakt energiaforrás, társadalmi megítélését jelenleg a súlyos 
következményekkel járó, igen kis valószínűségű üzemzavarok és a 
hulladéktárolás körüli vita határozza meg.”

Ipari Energiagazdálkodás, az Energiagazdálkodási Tudományos 
Egyesület lapja, I. évfolyam 1-4. szám 1960. július ‒ október. Fele-
lős szerkesztő: Anesini Andor (1960 – 1968), a szerkesztő bi-
zottság vezetője Vadász Elemér.
„Az energiagazdálkodás kettős feladat: az energiahordozók (szén, 
olaj, gáz stb.) termelésének és elosztásának helyes irányítása, 
másrészt a felhasználás gazdaságosságának növelése.” 
„A tervezés és ellenőrzés az irányító szervek feladata, de a tulaj-
donképpeni munka az üzemekben folyik. Az üzemben dolgozó 
munkások, mérnökök és technikusok biztosítják egyedül az ener-
giagazdálkodás terén elérhető eredményeket, ezért tájékoztatni kell 
őket a mindenkori feladatokról és az eddig elért eredményekről.”
„Az Ipari Energiagazdálkodási konferencia javaslatára induló új mű-
szaki folyóirat, az „Ipari Energiagazdálkodás” ilyen feladattal kezdi 
munkáját. Segítséget kell adnia az üzemi szakemberek mindennapi 
munkájához nemcsak korszerű, műszaki színvonalon álló cikkek-
kel, hanem elsősorban üzemi tapasztalatcserével.”

Energiagazdálkodás, az Energiagazdálkodási Tudományos Egye-
sület lapja, az Ipari Energiagazdálkodás utódja. X. évfolyam 1. 
szám 1969. január 
Szerkesztő bizottság vezetője: dr. Rapp Tamás (1969 – 1999), 
Szerkesztők: Varga István és Anesini Andor
„Az energiagazdálkodás fejlesztése az elosztás, szállítás és fel-
használás korszerűsítése népgazdasági szempontból és a felhasz-
nálók vállalati egyéni szempontjából is igen nagyfontosságú. Ezért 
határozott úgy az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület ve-
zetősége, hogy a Nehézipari Minisztérium támogatásával az „Ipari 
Energiagazdálkodás” folyóiratának folytatásaként megjelenteti az 
„Energiagazdálkodás”-t, amely kétszeres terjedelemben, bővített tar-
talommal kívánja elősegíteni energetikai irányelveink megvalósítását. 

A lap az ipar energiaellátásával és az ipari berendezések ener-
giafelhasználásával kapcsolatos problémákon túlmenően széleskö-
rűen kíván foglalkozni a gáznemű, folyékony és szilárd tüzelőanya-
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gok ipari, mezőgazdasági, közületi és lakossági felhasználásának 
fejlesztésével, az energetikai berendezések átállításával, korszerű-
sítésével, az energiahordozók szállítási, tárolási és minőségi kér-
déseivel.”
Dr. Bíró Attila: Bugamelegítés új útjai hengerművekben. „A miskolci 
Tüzeléstechnikai Kutatóintézet munkatársai az elmúlt években szá-
mos új és kiváló berendezéssel örvendeztették meg a magyar ener-
getikus társadalmat. A jelen közlemény a kutató intézet legújabb 
kemenceszerkezetét ismerteti, amely kétféle kémiai hatású gázzal 
dolgozik. A gázok közül az egyik szolgáltatja a buga számára a 
védőgázréteget, a másik adja a fűtést. A kemencében üzemi kísér-
leteket folytattak le, amelyek során a 15t/ó teljesítőképességű föld-
gáztüzelésű új bugamelegítő kemence a hagyományos kemencék 
2-4%-os revesedési mutatójával szemben 0,5% körüli értéket adott. 
Ennek igen nagy a gazdasági jelentősége, ugyanis a leégés 2%-kal 
való csökkentéséből származó kb. 6 hónapos megtakarításból 60 
t/ó teljesítőképességű új kemence építhető.” 
X. évfolyam 2. szám 1969. február
Szili Géza nehézipari miniszterhelyettes: Új feladatok előtt a 15 
éves energetikusi szervezet. 
„Másfél évtizede annak, hogy Magyarországon szervezett for-
mában létrejött az energetikusi hálózat. A bánya- és energiaügyi 
miniszter 1952 végén adta ki az energetikusokról szóló utasítást, 
mely a legjelentősebb energiafogyasztó vállalatoknál energetikusi, 
főenergetikusi szervezet létrehozásáról intézkedett. A sok évvel 
ezelőtti jogszabályban is megfogalmazott koncepció annak a fel-
ismerésnek volt eredménye, hogy szocialista tervgazdálkodás és 
különösen szocialista iparfejlesztés nem képzelhető el céltudatos 
energiagazdálkodás és jól szervezett energetikusi hálózat nélkül. 
Ez a követelmény másfél évtized elteltével mit sem változott, a fel-
adatok viszont alapvetően átalakultak.”

2015. évi LVII. törvény az energiahatékonyságról, 6. § A Kormány: 
” l) kidolgozza a fogyasztók energia- és környezettudatos szem-
léletének formálására és fejlesztésére irányuló cselekvési tervet; 
gondoskodik a fenntartható fejlődéssel és az energiatudatossággal 
kapcsolatos ismeretek oktatásáról, illetve a médián keresztüli ter-
jesztéséről; továbbá létrehozza a lakosság széles körét elérő ener-
getikai tanácsadó rendszert, ennek részeként működteti a Nemzeti 
Energetikusi Hálózatot;”
”21/D. § (1) A Nemzeti Energetikusi Hálózat célja a közintézmé-
nyek – köztük az önkormányzatok –, valamint a vállalkozások 
energiahatékony működésének, valamint a lakosság energiafogyasz-
tás-csökkentésének szakmai tanácsadással történő elősegítése.”
”21/B. § (1) E törvény végrehajtására kiadott kormányrendeletben 
meghatározott végsőenergia-fogyasztású gazdálkodó szervezetnek
a) legalább egy, tőle munkajogilag és társasági jogilag független 
energetikai szakreferenst kell igénybe vennie”

XXXII. évf., 1991. 9. szám
„Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztály Ifjúsági klubjának szerve-
zésében 1987-ben „Távhőrendszerek veszteségeinek feltárása 
és csökkentése címmel 14 részből álló vitasorozatot indítottunk, 
amelynek eredményéről a 12. Távhő Konferencián számoltunk be.” 
„Összejöveteleinken szinte minden alkalommal meg kellett állapíta-
ni, hogy a jelenlegi gazdasági környezetben nincs igazi érdekeltség 
az energiahordozókkal való takarékosságra, a hőellátás vesztesé-
geinek csökkentésére.” 
Kivonat a helyzet értékeléséből: 

„Túlzott a központi irányítás,
‒ az energiaigények kielégítésében nem az ésszerűség (mű-

szaki és gazdasági megfontolások alapján), hanem a köz-
ponti irányítás dönt, 

‒ az energetikai beruházások központi elhatározásra a költ-
ségvetésből történnek,

‒ az energia ár és érték két egymástól független tényező, az 
árakat az Árhivatal határozza meg, a tüzelőanyag forgalma-
zónak és energiatermelőnek nincs/kevés a beleszólási lehe-
tősége,

‒ a támogatás (dotáció) torzítja a gazdasági viszonyokat,
‒ a távhőellátás kimutatott gazdaságossága nem a hatékony 

energiagazdálkodáson, hanem az „ügyes” könyvelésen múlik.”
Kivonat a javaslatokból: 
„Az energiapolitikai koncepció fő célja ne az energiaigények várható 
alakulásának meghatározása, a kielégítéséhez szükséges beruhá-
zások eldöntése, hanem a központi irányítás leépítése, a vállalati 
önállóság mellett a gazdaságos energiafelhasználást ösztönző 
érdekeltség mielőbbi megteremtése legyen.”
„A fentiek elősegítéséhez

‒ felül kell vizsgálni a Terv- és Árhivatal, valamint a trösztök 
(OKGT, MVMT) szerepét a jövő energiagazdálkodásában,

‒ az energiatermelők számára lehetővé kell tenni a tüzelő-
anyag szabad vásárlását, ill. forgalmazását kül- és belföldön 
egyaránt,

‒ az ár ne legyen központilag meghatározott, hanem a felek 
(energiatermelő és szolgáltató, ill. fogyasztó (lakos, lakókö-
zösség, ipari vállalatok, stb.) kölcsönös megállapodása alap-
ján kétoldalú szerződésekben rögzített, piaci ár legyen, 

‒ a nyereségadót úgy kell meghatározni, hogy a bővített újra-
termeléshez (újbóli beruházáshoz és fejlesztéshez) szüksé-
ges pénz a vállalatoknál maradjon,

‒ forgalmi adó részesítse előnyben a hazai tüzelőanyag fel-
használást és energetikai berendezések alkalmazását, a 
korszerű (pl. kapcsolt hő- és villamosenergia) és a környe-
zetkímélő energiatermelést.

Célszerű lenne minden egyéb jellegű támogatás mielőbbi meg-
szüntetése. A rövidre szabott átmeneti időszakban a támogatást nem 
a tüzelőanyag ár módosítására kell felhasználni, ill. az energia (hő) ter-
melő- és szolgáltató vállalatoknak a kimutatott költség alapján átutalni, 
hanem a fogyasztóhoz (állampolgári jogon, fizetés, nyugdíj-kiegészí-
tés, vagy munkanélküli segély címén) kell eljuttatni, hogy az energia-
szükségletüket a várhatóan megemelt áron is meg tudják vásárolni.”

A szerkesztőbizottság elnöke: Dr. Rapp Tamás, Felelős szer-
kesztő: Anesini Andor
XXXVI. évf., 1995. 5. szám
„Energiatudatos gazdálkodást Magyarországon. 1994. november 
29-én Dr. Szabó Imre a Magyar Energia Hivatal főigazgatója saj-
tótájékoztatót tartott, ahol a hivatal hamarosan beinduló reklám-
kampányának támogatására kérte az újságírókat. A kampány célja: 
Ösztönzés energiatakarékosságra.

A magyar lakosság fajlagos energiafelhasználása ugyanis lé-
nyegesen magasabb, mint a fejlett országokban. Ugyanazon cél el-
érésére hazánkban 15-20 százalékkal több szénre, földgázra vagy 
villamos áramra van szükség. A mai helyzetben tehát rendkívül in-
dokolt volna olyan új energiahasznosítási szemlélet elterjesztése, 
amely amellett, hogy komoly megtakarítást is eredményezne, óvná 
a környezetet is.”
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41. évf. 2000. 10. szám:
Guba J.: Általános energetikai kérdések a Transelektro gyakorlatá-
ban. Innováció, fejlesztés.”A Transelektro Rt. folyamatosan keresi 
az új üzleti lehetőségeket, és azok kapcsán próbálja megvalósítani 
a korszerű megoldásokat. Példának hozzuk fel a Bakonyi Erőmű 
Rt-vel közösen, az inotai telephelyre elképzelt gumiégető, komp-
lex hulladékkezelő művet, amelynek dokumentációja elkészült, 
nem elhanyagolva a környezetvédelmi szempontokat (biogáz, 
biokomposzt). A Transelektro Rt. az elmúlt években Magyarorszá-
gon teljesen új nedves hűtőtorony konstrukciót fejlesztett ki, ame-
lyet azóta már három különböző helyen felépített.” 
Keszei J. – Bezuk Zs.: Próbaüzemben a Kangali Erőmű harmadik 
150 MW-os blokkja. „A Transelektro egy nemzetközi konzorcium 
élén 1996-ban kezdte meg a törökországi Kangal-i erőmű 150 MW-
os blokkjának megvalósítását. A magyar energetikai gépgyártás 
1911 óta van jelen kisebb-nagyobb megszakításokkal a török ener-
gia piacon.”

42. évf. 2001. 1. szám: Főszerkesztő: Dr. Zsebik Albin, Felelős 
szerkesztő: Bartha Tibor (2001-2010)
„A lapkiadás finanszírozásának nehézsége miatt az elmúlt év őszén 
Egyesületünk vezetése úgy döntött, hogy szűkíti a lap megjelené-
sét, de nem szünteti meg. Az új évezred kezdetén az olvasói igé-
nyek és a gazdasági lehetőségek figyelembevételével – új Szer-
kesztőbizottsággal – változtattunk szakfolyóiratunkon. 

A legnagyobb változás a lappal kapcsolatosan az, hogy 2001-től 
kéthavonta, összesen 6 számmal jelentkezünk. Igény szerint jelen-
tetjük meg a szakmai rendezvények és fórumok, valamint a cégek 
bemutatkozó különszámait.

A folyóirat témaköreit Olvasóink véleménye és a kedvező ta-
pasztalatok alapján bővítjük. Az eddigiekhez hasonlóan helyt adunk 
a különböző energiahordozók termelésével, átalakításával, illetve 
elosztásával és felhasználásával foglalkozó cikkeknek. Különös 
figyelmet fogunk fordítani az energiahatékonysági technikák kuta-
tása és alkalmazása területén elért eredmények, valamint megvaló-
sított energiahatékonysági projektek ismertetésére.

Követni fogjuk az energiapiac változásának tapasztalatait itthon 
és külföldön. Elemezzük az energiagazdálkodás környezeti hatása-
it, a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeit.
Az energetikával kapcsolatos sokrétű információszolgáltatás mellett 
helyt kívánunk adni lapunkban egy-egy tudományos igényű elem-
zésnek, a folyamatokat részletesen vizsgáló publikációnak.”

„Az ETE vezetése és az új Szerkesztőbizottság nevében ezúton is 
köszönetet mondunk az immár 42. évfolyamába lépő szakfolyóiratunk 
korábbi szerkesztő bizottsági tagjainak és elnökének, valamint fele-
lős szerkesztőinek. Külön köszönetet mondunk dr. Anesini Andor, 
dr. Rapp Tamás és dr. Varga Sándor uraknak, akik szakértelem-
mel, lelkesedéssel, odaadással, körültekintő, lelkiismeretes munkával 
éveken keresztül szerkesztették a lapot, szervezték megjelenését.” 

47. évf. 2006. 1. szám
„A Villamosenergia-modell vitája” 2005. november 10-én az Ener-
giastratégiai és Szabályozási Szakosztály alakuló ülésén. Kivonat 
a hozzászólásokból:

‒ „Nem elegendő egy jogilag működőképes modellt létrehozni, 
annak az életben kell működni, fizikai hatáselemzés, model-
lezés szükséges (pl. a MAVIR által).

‒ A gáz és a villamos energia piac egyszerre történő nyitása, 
egyszerre történő kezelése szükséges.

‒ Együtt kell haladni a régió országok szabályozási megoldá-
saival, hisz Magyarország nem egy sziget, hanem a régió 
piacának egy szereplője. Vizsgálni kell, alkalmazkodni kell, 
mert rendszerünk méretét tekintve kicsik vagyunk. (Problé-
mák: osztrák import blokkolás; cseh atomerőművi támoga-
tás; mely elemekkel versenyezni nem lehet, tehát liberalizál-
ni csak annyira, mint a környezetünk.)”

„A jelenlegi modell fő erényei:
‒ A működőképes hálózati hozzáférést és importverseny,
‒ Mérlegköri elszámolás,
‒ A fokozatos piacnyitás,
‒ Az állami garanciavállalásokat tartalmazó hosszú távú szer-

ződések konfliktusainak minimalizálása,
‒ Az élénk kereskedelmi verseny.”

„A jelen modell főbb problémái:
‒ Az erőművi verseny végletekig korlátozott mivolta,
‒ A kötelező átvételi rendszer indokolatlan kitágítása,
‒ A többszereplős kereskedelmi piac hiánya. 
‒ A jelenlegi rendszer – a véleménye szerint – zsákutca.”

„A javasolt modell fő problémái: 
‒ A hosszú távú szerződések megoldását nem tartalmazza.
‒ Túl bonyolult.
‒ A jelentős piaci fölénnyel rendelkező szereplők helyzete.”

52. évf. 2011. 1. szám: Főszerkesztő: Dr. Zsebik Albin, Felelős 
szerkesztő: Dr. Gróf Gyula (2011-2014)
„Mindennapi életünk része munkánk, cselekedeteink elemzése, ér-
tékelése, majd újabb tervek megfogalmazása. Értékeltük folyóira-
tunkat is. Megállapítottuk, hogy van igény a nyomtatott formában 
történő megjelenítésre és lehetőség a jobbításra. Nem egyszerű 
feladat, de a tapasztalt és az új szerkesztő kollégákkal nagy lel-
kesedéssel fogtunk jobbító terveink kidolgozásához és megvalósí-
tásához. Ezeket a terveket osztjuk meg Önökkel, és szemléltetjük 
jelen számunkkal. 

Mielőtt azonban az elképzeléseink ismertetését elkezdjük, 
ezennel, írásban is köszönetet mondunk szakfolyóiratunk korábbi, 
visszavonuló szerkesztőinek, a szerkesztő és megszűnő tudomá-
nyos bizottság volt tagjainak. Köszönjük, hogy az olvasók meg-
elégedésére igyekeztek bővíteni az energetikában tevékenykedő 
szakemberek tájékoztatását, fórumot teremtve a szakmai közle-
ményeknek, a szakcikkeknek. Külön köszönetet mondunk Bartha 
Tibor felelős szerkesztő és Bausz Sándor tipográfus uraknak, 
akik körültekintő és lelkiismeretes munkával 10 éven keresztül szer-
kesztették folyóiratunkat, szervezték megjelenését. 

Nem tervezünk változást a lap megjelenésével kapcsolatosan. 
Változatlanul kéthavonta, terveink szerint 6 rendes számmal jelent-
kezünk. Igény szerint szerkesztjük majd szakmai rendezvények, 
fórumok, valamint cégek bemutatkozó különszámait.” 

55. évf. 2014. 2. szám: Főszerkesztő: Dr. Gróf Gyula (2014 ‒  )
„Hazánk fejlődési üteme a vállalt célok alapján nem rossz, azonban 
ahogy a fenti összefoglalók is mutatják, a biomassza-hasznosítás 
adja a biztos bázist a megújuló energia hasznosítás terén. A jövő-
ben bizonyos fokú átalakulás várható az energetikában, melyet a 
különböző zöldgazdaság fejlesztő támogatások és az energiaha-
tékonysági tervek támogatnak. Ezekkel, vagyis a beruházási tá-
mogatásokkal, a termelési támogatásokkal és a háztartási méretű 
kiserőművek támogatásával is az ország decentralizált energiater-
melésre való átállását fokozzák és a lakosság nagyobb szerepet 
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kap a végenergia-felhasználás mértékének és minőségének be-
folyásolásával.” Dr. Gróf Gyula és Buzea Klaudia: ÁTTEKINTÉS 
MAGYARORSZÁG MEGÚJULÓ ENERGIAFORRÁSAIRÓL c. cikk 
összefoglalója.

„A kerekasztal megbeszélés a hazai innovációról, annak ösztön-
zőiről és korlátairól folyt. Az innováció fontosságával kapcsolatban 
a levezető elnök elmondta, hogy a 2014‒2020-as költségvetési idő-
szakban jelentős hányadot fordít az Európai Unió (EU) az innová-
cióra. Ezért is fontos megkeresni azokat a lehetőségeket, ame-
lyekkel a magyar kreativitást integrálni tudjuk az EU innovációs 
folyamataiba. Az Európai Bizottság 2014‒2020 közötti időszakra 
szóló, az intelligens, fenntartható és inkluzív növekedést előmozdíta-
ni hivatott költségvetés tervezetében megfogalmazta, hogy az Unió 
csak akkor tölthet be jelentős szerepet a nemzetközi színtéren, 
ha innovációs tevékenysége versenyképes. Az innováció és a 
kutatás terén azonban számottevő lemaradással küzd. Hasonló 
a helyzet Magyarországon is. Összhangban ezen kijelentésekkel 
a 2014-2020 közötti időszakra szóló EU költségvetés az előzőhöz 
képest jelentős összeggel növelte az oktatás és a szakképzés, il-
letve a kutatás és az innováció támogatására szánt forrásokat. 
Mindezt annak megalapozására, hogy a jövőben új munkahe-
lyek létesüljenek, és jó ötleteket eladható termékké fejlesszék.

A fenti célok és a fenntartható fejlődéshez mindnyájunknak hoz-
zá kell járulni. Feladata van a jogalkotóknak, politikusoknak, K+F 

műhelyeknek, együtt kell működnie a gyártóknak és az üzleti szférá-
nak.” Részlet a KLENEN ’14 konferencia „A hazai innováció ösztön-
zői és korlátai – a magyar kreativitás integrálása az európai innová-
ciós folyamatokba” című kerekasztal beszélgetés összefoglalójából. 

60. évf. 2019. 1-2. szám:
„Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által tavaly ok-
tóberben életre hívott Energetikai Innovációs Tanács (EIT) 2019. 
január 30-án tartotta első plenáris ülését. Az eseményen az EIT 
hét munkacsoportjának vezetői ismertették munkájuk eddigi ered-
ményeit.” „Az EIT 2019. március 31-ei határidővel dolgozza ki 
stratégiai koncepcióját a Kormány számára, amely az új Nemze-
ti Energiastratégia innovációs fejezeteként is értelmezhető lesz. A 
dokumentum kijelöli majd az energetikai innováció ösztönzéséhez 
szükséges intézkedések és az innovációt elősegítő szabályozási 
környezet kialakításnak irányait, valamint javaslatokat fogalmaz 
meg pilot projektek és gazdaságilag hasznosítható oktatási-kutatá-
si programok elindítására, finanszírozási ösztönzők bevezetésére.” 
(ITM Kommunikációs Főosztály)

A hivatkozott folyóiratok előre egyeztetett időpontban az ETE titkár-
ságon olvashatók. Az Energiagazdálkodás az 50. évfolyam 1. szá-
mától (2009-től) letölthető a http://ete-net.hu/enga/korabbi-szamok/ 
címről.
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Az ETE tisztségviselői
Elnök Bakács István Gáz Szakosztály
Tiszteletbeli elnök Dr. Zettner Tamás elnök Lukácsi Péter

Főtitkár Dr. Molnár László titkár Tomjanovich Gergő

ETT elnöke Dr. Monár László Győri Szervezet
elnök Trenka Gábor

ELNÖKHELYETTESEK titkár Gazdig Zsolt

Csallóközi Zoltán Hajdú-Bihar Megyei Szervezet
Korcsog György elnök Korcsog György

Dr. Stróbl Alajos titkár Rácz Attila

Wiegand Győző Hőszolgáltatási szakosztály
Dr. Zsebik Albin elnök Gerda István

titkár László István

ELNÖKSÉGI TAGOK Környezetvédelmi Szakosztály

Briglovics Gábor elnök Dr. Vámos György

Gerda István titkár Pankász Klára

Gróf Gyula Mátrai Szervezet
Horváth Miklós Ferenc elnök Hadzsi Sándor

Dr. Kamarás Béla titkár Nyúzó Zoltán

Ludányi György Miskolci Szervezet
Lukácsi Péter elnök Dr. Sevcsik Mónika

titkár Szekeres-Balog Emese

ELLENŐRZŐ BIZOTTSÁG Nukleáris Szakosztály
elnök Pór J. Mátyás elnök Horváth Miklós Ferenc

Dr. Nagy Zoltán titkár Szarvas Krisztián

Kissné Hegyi Ilona Pécsi Szervezet
póttag Pintér Mátyás elnök Dr. Kamarás Béla

titkár Márfi Ernő

SZERVEZETI EGYSÉGEK Somogy Megyei Szervezet
Békés Megyei szervezet elnök Homoki Mihály

elnök Erdei Rezső titkár Károly-Vincze Renáta

titkár Regős László Szenior Energetikusok klubja
Csongrád Megyei szervezet elnök Szabó Benjamin

elnök Dr. Péter Szabó István titkár Greff Katalin

titkár Dr. Nagy Valéria Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Szervezet
ERBE szervezet elnök Gerda István

elnök titkár Bravics Endre

titkár Pintér Mátyás Székesfehérvári Szervezet
Energiahatékonysági Szakosztály elnök Ignáczy Elek

társelnök Dr. Zsebik Albin titkár Tóth Árpád

társelnök Dr. Nagy Zoltán Veszprém Megyei Szervezet
társelnök Porpáczy Dezső elnök Kazár Attila

társelnök Tompa Ferenc titkár Bubálik Sándor

titkár Csűrök Tibor Villamos energia Szakosztály
Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály elnök Briglovics Gábor

elnök Dr. Molnár László
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Az Egyesület szervezeti egységeinek a működési keretei hosz-
szú évtizedek óta lényegében változatlanok. Az egyesületi élet 
nagy része a szervezeti egységeknél folyik. Az Egyesület tag-
jainak döntő többsége valamelyik szervezeti egységben fejti ki 
tevékenységét. A szervezeti egységek részben egy-egy terület, 
megye, régió esetleg jelentős energetikai társaság keretében 
tevékenykedő egyesületi tagok részére biztosítják a működés 
lehetőségeit. Ezek a területi szervezeti egységek. Másrészt az 
energetika egyes szakterületeinek képviselőit fogják össze, 
ezek a szakosztályok. 

Egyesületünknek jelenleg 20 szervezeti egysége, 12 területi szer-
ve és 7 szakosztálya van. Különleges szervezeti egységünk a Sze-
nior Energetikusok Klubja. 

Szervezeti egységeink nagy része hosszú múltra tekinthet 
vissza. A legrégiebbek az Egyesület 1949. évi alapítását követő 
években alakultak. Akadnak azonban a legutóbbi időszakban, né-
hány éve létrejött szervezeti egységek is. A szervezeti egységek 
esetleges megszűnése, ujjá alakulása erősen függ az energetikai 
társaságoknál bekövetkező változásoktól. Példaként megemlíthe-
tő, hogy a hosszú éveken át jól működő Oroszlányi Szervezetünk, 
valamint a Bakonyi Csoportunk megszűnése a bázis társaságok 
megszűnését vagy leépülését követően történt. 

Egyes szervezeti egységeink kiemelkedő működése egy-két 
nagyon aktív vezető személyiségéhez köthető, akinek távozása, 
esetleg a szervezeti egység megszűnéséhez is vezethet. Erre ta-
lán legjellemzőbb példa volt a több évtizeden keresztül Mohácsi 
Miklós vezetésével kiemelkedő aktivitással működő Esztergomi 
Szervezet. Mohácsi Miklóst elhunytát követően nem sikerült pótol-
nunk, és így a szervezeti egység megszűnt. 

Súlyponti átrendeződések a szakosztályoknál is előfordultak. 
Példaként megemlíthető, hogy ugyan nagyon régen, több mint 
30 éve egyik legfontosabb szakosztályunk volt a Mezőgazdasági 
Energetikai Szakosztály. Egykori elnöke Barótffy István – aki jelen-
leg is a Gödöllői Agrártudományi Egyetem professzor emeritusa – 
néhány évig Egyesületünk elnöki tisztét is betöltötte. A rendszervál-
tást követően e szakterület érdeklődése az energetika iránt erősen 
lecsökkent, így maga a szakosztály is megszűnt.

Természetesen vannak „örök” szakosztályaink, mint például 
a sok évtizede kiemelkedő aktivitással működő Hőszolgáltatási 
Szakosztály, de a kezdetekig nyúlik vissza a Villamosenergia Szak-
osztály, valamint a Gáz Szakosztály működése is. Már a rendszer-
váltás után hoztuk létre az Energiastratégiai és Szabályozási Szak-
osztályunkat, a közelmúltban pedig megalakult és eredményesen 
működik az Energiahatékonysági Szakosztályunk. 

Három szervezeti egységünk újjá alakulásáról számolhatunk 
be. A Csongrád megyei Szervezet új vezetősége Dr. Péter Szabó 
István elnök és titkára Dr. Nagy Valéria aktivizálták a tagságot, szo-
ros együttműködést alakítottak ki a Szegedi Tudományegyetem-
mel és a Mérnöki Kamarával. Új tagok, köztük fiatalok léptek be 
az Egyesületbe. 2017-ben SZENERG néven sikeres konferenciát 
rendeztek, a második a konferenciát 2019-ben tartották meg. 

A Székesfehérvári Csoport az utóbbi években lényegében nem 
működött. Ignázczy Elek, aki hosszú ideig eredményesen vezette 
a csoportot, háttérbe vonult és az új elnök teljesen passzív volt. 
2017-ben Ignáczy Elek visszatért a szervezet élére, újjá szervez-
te azt és eredményes programot hajtott végre. A Székesfehérvári 
Csoport vállalta az ETE 70 éves fennállásának jubileumára 2019. 
június 5-én megrendezésre kerülő konferencia házigazdai szere-
pét is.

A Nukleáris Szakosztály tevékenységét az új vezetőség Hor-
váth Miklós Ferenc vezérigazgató helyettes, aki Elnökségi tagunk 
is, valamint Szarvas Krisztián titkár aktivizálta. A szakosztály mun-
káját nagyban segíti Kissné Hegyi Ilona, aki sok fiatal mérnök belé-
pését szervezte meg. Úgy vélem ezeket a változásokat tekinthetjük 
az Egyesület alkalmazkodásának a külső környezet átalakulásá-
hoz. Ez az élő rendszerek fő jellemzője a túlélés és fejlődés alap-
feltétele, próbáltunk ennek megfelelni. 

Szervezeti egységeink évente beszámolnak tevékenységük-
ről és munkatervet készítenek a következő évi működésükre. Az 
éves beszámolókban és munkatervekben leírtakról összefoglaló 
tájékoztatót és értékelést adunk a minden év elején – általában 
februárban – tartott Elnök- Titkári Értekezleteken. Az ismertetésnek 
és értékelésnek fő célja, hogy szervezeti egységeink vezetői tájé-
koztatást kapjanak egymás munkájáról, megvitathassák és hasz-
nosíthassák egymás tapasztalatait.

A szervezeti egységek munkatervei az Egyesület munkater-
vének fontos részét képezik és az ETE központi munkatervéhez 
kapcsolódnak. 

Talán célszerű áttekinteni, hogy az elmúlt években Egyesüle-
tünk szervezeti egységei milyen fő tevékenységeket folytattak.

Bizonyos önkényességgel a szervezeti egységek szerteágazó 
tevékenysége 9 csoportba rendezhető az alábbiak szerint.

1.  Egyesületi tevékenység szervezése
2.  Önképzés, szakmai programokon való részvétel
3.  Vitadélutánok, előadások szervezése
4.  Társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködés 
5.  Oktatási tevékenység, egyetemekkel való együttműködés 
6.  Termékismertetők tartása
7.  Tanulmányutak külföldön és belföldön
8.  Vállalkozási tevékenység
9.  Véleményalkotás, javaslattétel
A szervezeti egységek mindegyike többféle tevékenység vég-

zéséről számolt be. Ezek természetesen eltérő súllyal szerepelnek 
az egyes szervezeti egységek munkájában. 

Szakmai előadásokat, vitadélutánokat szinte minden szerve-
zeti egység tart. Az egyes szervezeti egységeknél rendezett na-
gyobb konferenciák az Egyesület központi programjának is részét 
képezik, ilyenek a Hőszolgáltatási Szakosztály most már hosszú 
évtizedek óta rendezett Távhő Vándorgyűlése, a TÜKI és a Mis-
kolci Csoport által néhány év kihagyással, de már 45 alkalommal 
megrendezett Ipari Szeminárium, valamint a KLENEN konferencia, 
amely 2016-tól a 2015-ben megalakult Energiahatékonysági Szak-
osztály rendezvénye is. 

Összefoglaló az ETE szervezeti egységeinek tevékenységéről
Wiegand Győző

ügyvezető elnökhelyettes, titkarsag@ete-net.hu                                                        
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Wiegand Gy.: Összefoglaló az ETE szervezeti egységeinek tevékenységéről

Egyes szervezeti egységeink több éven keresztül szerveztek 
jelentős rendezvényeket, konferenciákat, amíg erre adottak voltak 
a lehetőségek. Ezek közül meg kell említeni a Debreceni ENERGO 
EXPO-t, amelyet a Hajdú-Bihar megyei Szervezet sok éven át 
évente megrendezett, a Kőrös Term Konferenciát, amit a Békés me-
gyei Szervezet eredményesen működtetett több éven keresztül, a 
Veszprémi Szervezet által működtetett konferencia sorozatot, ame-
lyet évekig Balatonaligán rendeztek meg, majd később Sopronba 
helyeztek át és ausztriai tanulmányúttal kombináltak. Az Esztergo-
mi Szervezetünk 31 alkalommal sikeres főenergetikusi konferenciát 
szervezett. Ezekről a fontos rendezvényekről a rendező szervezeti 
egységek külön tájékoztatókat is készítettek.

Több szervezeti egységünk szakmai támogatást nyújt központi 
rendezvényeink szervezésére, valamint társ civil szervezetek ál-
tal rendezett konferenciákhoz. Ilyen a Nemzetközi Gázkonferen-
cia, amelyben a Gázszakosztály, az Innovációs Fórum, valamint a 
Dunagáz Napok, amelyekben az Esztergomi Csoport, valamint a 
Gáz Szakosztály működött közre. Jelentős az oktatási tevékeny-
séghez kapcsolt szakmai előadások szerepe. A Hajdú-Bihar megyei 
Csoport a Debreceni Egyetemmel, a Miskolci Csoport pedig a Mis-
kolci Egyetemmel működött együtt. 

A lehetőségek beszűkülésével és a szponzorok visszahúzó-
dásával ezek a rendezvények az utóbbi években már nem voltak 
megszervezhetők. 

Új rendezvényként került sor első alkalommal 2016-ban a Bács-
Kiskun megyei Szervezet által a SZENERG konferencia megszer-
vezésére. A harmadik SZENERG konferenciára ez évben kerül sor. 

A központi munkaprogram részét képezi évtizedek óta a Távhő 
Vándorgyűlés és a Nemzetközi Gázkonferencia. A Vándorgyűlést 
teljes egészében a Hőszolgáltatási Szakosztály szervezi, a Gáz 
Szakosztály pedig a Nemzetközi Gázkonferencia szakmai prog-
ramjának kialakításában vesz részt. Minden szervezeti egységünk 
eltérő intenzitással ugyan erőfeszítéseket tesz az egyesületi te-
vékenység szervezésére. Évente legalább egyszer-kétszer veze-
tőségi ülést tartanak, többen ezt klubdélután vagy közös vacsora 
szervezésével kötik össze. Négyévente megszervezik a küldöttek 
választását és a tisztségviselők újraválasztását. A küldöttek részt 
vesznek a Küldöttközgyűlésen, az elnökök és titkárok pedig nagy-
részt képviselik szervezeteiket az Elnök-Titkári Értekezleteken.

Az önképzés, szakmai programokon való részvétel alapszabá-
lyunk szerint Egyesületünk legfontosabb célja. Ennek teljesülését 
jelentős részben az egyesületi programokon való részvétel, vala-
mint a szervezeti egység tagjainak más szakmai szervezetek prog-
ramjain való részvétele biztosítja. 

A szervezeti egységek munkaprogramjainak fontos részét ké-
pezi az előadások és vitadélutánok szervezése. Ilyen programokról 
szinte minden szervezeti egységünk beszámol.

Szervezeti egységeink közül több intenzív együttműködést foly-
tat a helyi civil szervezetekkel, társegyesületekkel. A Hőszolgálta-
tási Szakosztály intenzív együttműködést folytat a MATÁSZ-szal. A 
Magyar Elektrotechnikai Egyesület helyi szervezeteivel többen kö-
zös programot is tartottak. Kiemelkedő az együttműködés a Magyar 
Energetikai Társasággal, a Magyar és a Megyei Mérnöki Kamarák-
kal, a Magyar Kapcsolt Energia Társasággal, valamint a központi 
METESZ megszűnését követően tovább működő helyi METESZ 
szervezetekkel. A Győri Szervezet már hagyományosan közös 
programokat szervez a Győri Energetikusok Klubjával.

Több szervezeti egységünk intenzív együttműködést folytat a 
területen működő egyetemekkel. A Hajdú-Bihar megyei Szerve-

zet a Debreceni Egyetem Mérnök Karával, a Miskolci Szervezet a 
Miskolci Egyetemmel, a Hőszolgáltatási Szakosztály a Budapesti 
Műszaki Egyetemmel, a Bács-Kiskun megyei Szervezet pedig a 
Szegedi Egyetemmel folytat intenzív együttműködést. Az együtt-
működés nagyrészt szakmai jellegű. A Hőszolgáltatási Szakosztály 
diplomaterv pályázatok véleményezésével és jutalmazásával is 
foglalkozik. 

Néhány szervezeti egységünk termékismertető tartására ad le-
hetőséget az erre vállalkozó gyártók számára, ezzel is elősegítve 
az egyesületi tagok tájékoztatását, az energetika új eszközeinek, 
anyagainak, technológiáinak megismerését.

Szervezeti egységeink közül többen tanulmányutakat szer-
veznek. Ilyen programot főleg azok a szervezeti egységek tudnak 
megvalósítani, akik önálló bevételre tudtak szert tenni, így a ta-
nulmányutak finanszírozása megoldható. Arra is van példa, hogy 
a költségeket maguk a tagok vállalták. A tanulmányutak nagy ré-
sze belföldön valósul meg (ezekre az éves beszámolók tájékoz-
tatást adnak) néhány példa van azonban külföldi tanulmányút 
szervezésére is. A Veszprémi Szervezet például hosszú évek óta 
cserelátogatás sorozatot szervez egy lengyelországi energetikai 
társasággal. Több külföldi tanulmányutat szervezett a Mátrai-, a 
Hajdú-Bihar megyei- és a Békés megyei Szervezet is.

Egyes szervezeti egységeink régebben részt vettek az ETE 
vállalkozási tevékenységében részben önállóan, részben az ETE 
központ által szervezett formában. A Miskolci Szervezet éveken 
keresztül közre működött egy külföldi partnerekkel közös kutatás-
fejlesztési programban. A civil szervezetekre vonatkozó jogszabá-
lyok megváltozásával ennek lehetősége beszűkült, így az utóbbi 
néhány évben az Egyesület már nem folytat vállalkozási tevékeny-
séget. 

Szervezeti egységeink egy része főleg az önkormányzatok ré-
szére energetikai szakmai kérdésekben, nagyrészt külön kérésre 
szakvéleményt ad, illetve javaslatokkal él.

Mindezekből látható, hogy a szervezeti egységeinknél folyó 
munka jól kiegészíti az Egyesület központi munkaprogramját és 
összhangban van az Egyesület alapszabályában megfogalmazott 
célokkal, illetve feladatokkal. 

2015 – a kihelyezett elnökségi ülés után
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Az ETE 1952-ben Anesini Andor vezetésével alapított Ipari Energiagaz-
dálkodási Szakosztálya valamikor az Egyesület aktív szervezeti egy-
sége volt. Vezetői kezdeményezték és tagjai szervezték a nemzetközi 
szintre emelt Ipari Energiagazdálkodási Konferenciákat, amelyek témái 
voltak többek között: 

a) „az olaj és gázfelhasználással kapcsolatos műszaki és gazda-
sági kérdések,

b) a fajlagos energiafelhasználási mutatószámok megállapítása és 
alkalmazása gyártmányokra, vállalatokra, iparágakra, 

c) az energiamérlegek készítésének módszerei, 
d) az energiafelhasználás racionalizálásának lehetőségei a külön-

böző iparágakban, 
e) az ipari fogyasztók műszerezése és automatizálása.”1 
A Szakosztály passzivitása miatt 2005-ben megszüntetésre került. 
A 2015. év májusában elfogadott energiahatékonysági törvény és a 

hozzátartozó feladatok a Szakosztály tevékenységének újraindítására 
ösztönöztek. Az Ipari Energiagazdálkodási Szakosztály hagyományai-
ra és jó tapasztalataira építve már júniusban elkezdődtek az újraindí-
tással kapcsolatos rendezvények és 2015. november 10-én megalakult 
a szakosztály. Az alakuló ülésen résztvevők azonban új nevet válasz-
tottak. Az új szakosztály Energiahatékonysági Szakosztály lett. 

Az alapítók célja volt, hogy rendszeres fórumok szervezésével 
lehetőséget nyissunk az érdeklődőknek a feladataikhoz kapcsolódó 
részletek megismerésére, a megvalósítás során szerzett tapasztalatok 
cseréjére.

1 Az 1961. október 16‒20. között megrendezett II. Ipari Energiagazdálkodási 
Konferencia témakörei

Célja volt továbbá, hogy az energiahatékonyságról szóló törvény-
nyel Magyarországon is előtérbe kerülő, az egyesület által a kezdetek-
től fogva prioritásként kezelt energiatakarékosság, energiatudatosság 
és energiahatékonyság terén a szakmai háttér fejlesztése.

A célkitűzések között szerepelt az energetikai szakértői, auditori 
és tanúsítási tevékenység szakmai alapon való összefogása, az ener-
giatudatos szemlélet szakmai berkeken belüli elterjesztése, az ehhez 
szükséges eszköztár kialakítása. 

A szakosztály célja az auditálásokba való bekapcsolódás mellett a 
rendszeres szakmai konzultációk szervezése, a szakterületen dolgo-
zó szervezetek, szakértők kooperációjának és tapasztalatcseréjének 
kialakítása.

A Szakosztály törekvéseként megfogalmazott mottója: „Egyetlen 
joule energia se vesszen kárba”

A szakosztály alapításakor megválasztott tisztségviselői:

Titkár: Dr. Csűrök Tibor 
Társelnökök:
Dr. Nagy Zoltán – energiafogyasztói kapcsolatok
Porpáczy Dezső – államigazgatás és társadalmi kapcsolatok
Tompa Ferenc – szakmai munkabizottságok, ügyvezető 2017 – 
Dr. Zsebik Albin – zsebik@jomuti.hu – energetikai auditok, 2016. évi 
ügyvezető.
A szakosztály küldöttei az ETE közgyűlésébe Dénes László és Nagy 
Tibor.  

Az Energiahatékonysági Szakosztály
Tompa Ferenc

a szakosztály ügyvezető elnöke, tompaferenc3@gmail.com                                                       

A szakosztály rendezvényei
A szakosztály alapítását követően bekapcsolódott a „Klímaváltozás 
– Energiatudatosság – Energiahatékonyság” konferenciák szervezé-
sébe, amely 2012-től évenként KLENEN néven kerül megrendelésre.  
A konferencia időpontja kapcsolódik a március 6-i energiatakarékos-
sági világnaphoz és a Virtuális Erőmű Program Energiahatékonysági 
Kiválósági Pályázat díjátadójához. Mottója a tapasztalatcsere fon-
tosságát hangsúlyozva „Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk 
együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért”.

Az országos konferencia szervezése mellett a szakosztály a tagjai 
számára az elmúlt négy évben a következő szakmai rendezvényeket 
szervezte:

A 2015. évi ülések témái: 
• Az Energiahatékonysági törvényhez kapcsolódó feladatok, szerve-

zeti kérdések. A törvényhez kapcsolódó feladatok ‒ ahogy azt az 
auditor látja.

•  ISO 50001 Energiairányítási rendszer (EIR) helye az energetikai 
tervezésben?

•  „Energetikai audit, vagy ISO 50001 tanusítvány?”
• „Folyamatok energetikai auditálása – részletek az auditori vizsga 

felkészítő előadásából”

A 2016. évi ülések témái:
•  A 2015. december 5-i eredmények és tapasztalatok. Hogyan to-

vább?
•  Az innovációs ötletek megvalósításának, versenyképes piaci ter-

mékké fejlesztésének ösztönzői és korlátai.
•  Az energiahatékonyság növelése korszerű berendezésekkel, az 

energetikai auditálás aktuális kérdései.

•  Küldöttválasztás és szakmai konzultáció. A villamosenergia-fel-
használás monitoring rendszeréről és az energetikai auditról – ta-
pasztalatok, szakmai és kamarai teendők.

A 2017. évi ülések témái:
•  Energetikai szakreferensi feladatok – szakmai előadás és konzul-

táció, a MEKH részvételével.
•  Aktuális energetikai auditori és szakreferensi feladatokról. 
•  Energetikai auditok ellenőrzése – szakmai előadás és konzultáció, 

a MEKH részvételével 

A 2018. évi ülések témái:
•  Az ISO 50001 szabvány várható változásai; 
•  Éves energetikai jelentés, 2/2017 MEKH elnöki rendelet szerinti 

jelentés, audit ellenőrzések stb. – tapasztalatok, teendők
•  Az energetikai auditok hiánypótlásával kapcsolatos tapasztalatok 

és a 2019. évben esedékes auditok elvégzéséhez kapcsolódó in-
formációk. 

•  Javaslatok az MSZ EN ISO 50001 szabvány fogalmainak helyes 
magyar fordításaira. 

•  A „2018. évi … tv. az energetikai tárgyú törvények, valamint egyes 
klímapolitikai, közműszolgáltatási és adózási tárgyú törvények mó-
dosításáról”.

2019. január 29.
Az ISO 50001 szabvány fogalom rendszerének magyar nyelvű meg-
határozására tett javaslatok értékelése ‒ további teendők, a Szakosz-
tály éves feladattervének elfogadása. 
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A Hőszolgáltatási Szakosztály 2015-ben ünnepelte alapításának 
50. évfordulóját. Ez alkalomból egy almanach jelleggel szerkesztett 
kiadványban tettük közzé a szakosztály 1991‒2015. évek közötti 
tevékenységét és az általa szervezett eseményeket. A kiadvány a  
http://ete-net.hu/wp-content/uploads/2019/05/Gerda_Istvan_ETE_
Hoszolgaltatasi_Szakosztaly_50.pdf címen érhető el. Jelen össze-
foglalóban csak röviden ismertetjük a Szakosztály tevékenységét.

Az ETE megalakulását követően alapított Energia Szakosztály 
keretén belül működött a Távhőszolgáltatási Munkabizottság, ame-
lyet a tevékenységei alapján a Szakosztály elődjének tekinthetünk.  
A Munkabizottság tagjai 1964. decemberében döntöttek önálló, 
Hőszolgáltatási Szakosztály alapításáról. 

A szakosztály az érdemi munkát 1965-ben Dr. Forgó László 
elnök  vezetésével kezdte meg. Az 1965. évi kezdetektől az elmúlt 
54 évben állandó programelemként, egyik fő célként fogalmazódott 
meg a hőellátással foglalkozó szakemberek energetikai ismeretei-
nek bővítése, szakmai és általános tájékozottságának növelése, a 
gazdaságos és környezetkímélő energiagazdálkodás elősegítése 
és ennek érdekében a közvélemény formálása.

A Szakosztály története folyamán több alkalommal újra fogal-
mazta céljait és tevékenységének főbb irányait. Ezt a szándékot 
erősítették meg a szakosztály vezetőségei az általuk megfogalma-
zott programjaikban 1969-ben, 1977-ben, 1994-ben, 2009-ben és 
2013-ban is.

A Szakosztály a ’90-es években a megváltozott társadalmi és 
gazdasági környezetben folytatta tevékenységét és a hatékonyabb 
szakmai munkavégzés és korábbi, valamint  újonnan megfogal-
mazott célkitűzések megvalósítása érdekében állandó jellegű ‒ az 
UNICHAL állandó bizottságaival megegyező ‒ munkabizottságok 
működését kezdeményezte, úgymint a Környezet és általános kér-
dések, a Hőtermelés, a Szállítás és elosztás, a Hőközpontok és 
fogyasztói berendezések, a Statisztika és nomenklatúra, valamint 
a Marketing munkabizottság.

A Szakosztály 1994. szeptember hónapban a 14. Távhő Kon-
ferencia helyszínén tartotta meg esedékes taggyűlését, amelyen 
a szakosztály vezetősége előterjesztette a szakosztály szervezeti 
és működési szabályzatának módosítását, és ennek megfelelően 
javaslatot tett a tisztújításra, és megvitatta a szakosztályvezetés 
által a következő időszakra készített Programjának tervezetét.  
A program szerint ‒ tevékenységét elsősorban a hőellátás terüle-
tén kifejtve ‒ hosszú távú céljának az ETE alapszabályában meg-
fogalmazott célkitűzéseket tekinti.

A 2013. december 3-ai Tisztújító közgyűlést követően a 11 fő-
ből álló Szakosztály-vezetőség az Egyesület célkitűzéseihez iga-
zodva megfogalmazta küldetését és jövőképét.

Szakmai küldetéseként a szakmai kompetenciák gyakorlását, 
a szakvélemények kialakításában való közreműködését, éves ki-
emelkedő szakmai tevékenységeként az országos szintű Távhő 
Vándorgyűlés szervezését és rendezését, a szakmai konzultáci-
ók és előadások tartását, valamint a szakmai konferenciákon való 
részvételt jelölte meg.

Jövőképe egy olyan szervezet működtetése, amely képes kö-
vetni a környezetében végbemenő gazdasági és technológiai vál-

tozásokat, tagságának valamint a tevékenységével képviselt és 
támogatott szakembereknek az energetika valamennyi területén a 
kihívásokra egyértelmű szakmai iránymutatást nyújtson.

A szakosztályvezetés operatív tevékenységei közé tartozik 
az éves munkatervek, beszámolók, pénzügyi tervek és pénzügyi 
beszámolók készítése, megvitatása, elfogadása, a távhő vándor-
gyűléseken programra tűzendő főbb témakörök megfogalmazása, 
kijelölése, kapcsolattartás és együttműködés a szakmai szerveze-
tekkel, közreműködés a távhő témájú diplomaterv pályázatok kiírá-
sában, a bírálatok elfogadásában.

A technológiafejlődés, a korszerű ipari technológiák alkalma-
zása széles körben van jelen, amely által kínált és alkalmazható 
módszerek és eszközök nagymértékben hozzájárulnak a távhő-
szolgáltatás műszaki színvonalának és a felhasználói elégedettség 
további emeléséhez.

Kiemelt feladatunknak tartjuk, hogy a szakembereknek az 
Egyesület célkitűzéseinek figyelembe vételével az energetika vala-
mennyi területén a jelentkező műszaki-technológia, gazdasági és 
a napi vezetési feladatok végrehajtás közben adódó kihívásokra 
egyértelmű szakmai iránymutatást kínáljunk. 

Ennek egyik megjelenési formája napjainkban is a Vándorgyű-
lés, ahol az ismeretbővítő és informatív előadásokon túl lehetőség 
kínálkozik szakmai konzultációra, és szakmai vélemények kialakí-
tására is.

A Vándorgyűléseken feldolgozott témakörök megismetetésével 
és a bemutatott előadásokkal segíthettünk a hőszolgáltatási szak-
ma képviselőinek a változó gazdasági- és energiapolitikához való 
alkalmazkodásban, mindennapi feladatainak megoldásában azzal 
is, hogy a vállalkozások koncepció-alkotásához, a tervezéshez, az 
üzemeltetéshez, a hatékony működtetéshez rekonstrukcióval és 
korszerűsítésekkel fenntartható rendszereket hozzanak létre.

A vándorgyűléseken elhangzó előadásokkal az a szándékunk, 
hogy bemutassuk a mindenkori magas műszaki-technológiai szín-
vonalat képviselő eszközöket, berendezéseket és rendszereket, 
felhívjuk a figyelmet azok alkalmazásának szakszerű tervezési és 
kivitelezési módjaira, foglalkozzunk a vállalati működés kereteit 
meghatározó jogi-, műszaki- és gazdasági szabályozásokkal, a 
(táv)hőszolgáltatás versenyképességének helyzetével, adott idő-
szakokban a hatékonyság növelésének kritériumaival.

Az elmúlt időszakban a szakmai kompetenciák gyakorlása, a 
szakmai konzultációk és előadások tartása mellett kiemelt felada-
taink között tartottuk számon a hőszolgáltatási témájú diploma-
munkák díjazását.

Ezzel lehetőségünk van a fiatal, pályakezdő, energetikával fog-
lalkozó szakemberekkel történő kapcsolatépítésre, és az egyesü-
leti tevékenység megismertetésére.

A díjazott diplomamunkák megismertetésére szerzőik számára 
vándorgyűléseinken előadás keretében frekventált időpontban biz-
tosítunk lehetőséget.

A diplomatervek díjazásával célunk hogy motiváljuk és ösztö-
nözzük a fiatal, végzős mérnököket a távhős szakma iránti elköte-
lezettségre. Felhívjuk figyelmüket szakmánkra, az egyesületünkre 
és szakosztályunkra. 

A Hőszolgáltatási Szakosztály
Gerda István

a szakosztály elnöke, istvan.gerda@gmail.com                                                       
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A Csongrád Megyei Szervezet Zsebik Albin kezdeményezésére 
2005-ben alakult újjá, az elnöki teendőket Keszthelyi-Szabó Gábor 
professzor, a Szegedi Tudományegyetem akkori rektora vállalta. A 
Szervezet alelnöke Mádai Sándor, titkára Péter Szabó István volt. 
2014-től Mádai Sándor, majd 2017 januárjától Péter Szabó István 
vette át az elnöki, Nagy Valéria a titkári teendőket.

A Csongrád Megyei Szervezet tagjai olyan vállalatoktól érkeztek, 
mint például az NKM Áramszolgáltató Zrt., a Petrolterv Kft. Gőztech-
nika Kft., a MOL Zrt., az Alsó-Tisza Vidéki Környezetvédelmi és Víz-
ügyi Igazgatóság, a Bakonyi Erőmű Zrt. A vállalatok mellett a Szegedi 
Tudományegyetem kutatói és hallgatói is jelen vannak tagjaink közt, 
aktív szerepet vállalva a Szervezet tevékenységében. Fontos meg-
említenünk az együttműködő partnereinket, köztük az Építő KITT 
Klasztert, valamint az Archenerg Klasztert.

A Szervezet életében jelentős szerepet játszik a Szegedi Tudo-
mányegyetem Mérnöki Kara, 14 éve hagyományosan jó az együtt-
működés. A Mérnöki Kar állandó helyszíne a Csongrád Megyei Szer-
vezet megbeszéléseinek, értekezleteinek, illetve rendezvényeinek.

Tagságunk jelenlegi létszáma 26 fő. A működés szempontjából 
kiemelt fontosságúnak tartjuk az új tagok keresését. Ezen területen 

szintén számíthatunk a Mérnöki Karra, annak oktatóira és hallgatóira 
egyaránt. A hallgatók számára elérhető kedvezményes tagdíj haté-
kony tagtoborzást tesz lehetővé. A Mérnöki Kar, mint szellemi műhely 
erős potenciállal rendelkezik az energetika területén, az itt folyó ku-
tatások, itt készülő diplomatervek, ipari együttműködésben született 
alkotások, nemzetközi versenyeredmények bemutatása jó alapot te-
remt az ETE CsMSz működéséhez. Rendezvényeinken más előadók 
mellett szerepelnek a Mérnöki Kar oktatói és hallgatói is.

Szervezetünk tagjai rendszeresen vesznek részt üzemláto-
gatásainkon. Ezen események mellett fontos rendezvényünk a 
SZENERG – Szegedi Energiagazdálkodási Konferencia. Első alka-
lommal 2009-ben rendeztük meg az eseményt. A kétnapos konfe-
rencián 21 előadást hallgathattak meg a résztvevők. 2010-ben az 
Archenerg Klaszter konferenciájával összevontan, közös szervezés-
ben REMEK-SZENERG 2010 néven rendeztük meg az eseményt. 
Hosszú szünetet követően 2017-ben indítottuk újra, nagy sikerrel. 
2019 márciusában ismét megrendeztük, az elismerés most sem ma-
radt el, köszönhetően a kiváló előadóknak. A SZENERG megrende-
zésében 2017 óta az ETE Energiahatékonysági Szakosztálya támo-
gató partnerünk.

Csongrád Megyei Szervezet
    Dr. Péter Szabó István, elnök Dr. Nagy Valéria, titkár

etecsmcs@mk.u-szeged.hu                                  

SZENERG 2017

SZENERG 2009 SZENERG 2009

Paksi Atomerőmű Zrt.
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A Győri Szervezet számára az elmúlt évtized számtalan változást 
hozott. A gazdasági, jogi, műszaki környezet változásaival lépést 
tartva próbáltunk az aktuális témákban olyan rendezvényeket szer-
vezni, amelyek egyrészt összefogják az energetika területén kü-
lönböző helyeken tevékenykedő kollégákat, másrészt új ismeretek 
átadásával segítik a munkájukat. Ennek során szoros kapcsolatot 
alakítottunk ki a Győri Energetikusok Klubjával, akikkel kölcsönö-
sen részt vettünk egymás rendezvényein. A tagtársak közül sajnos 
vannak, akik már nem lehetnek velünk, az ő emléküket őrizzük és 
az általuk lerakott alapokra építkezve folytatjuk tovább munkájukat. 
Szerencsére minden évben új tagtársak, fiatal szakemberek is erő-
sítik sorainkat. 

Szinte minden évben sikerült megszerveznünk egy-egy színvo-
nalas szakmai kirándulást.

Jártunk többek között a Fernwarme Wien hulladékégetőjé-
ben, láthattunk belülről vízerőműveket Melk és Bős mellett, vé-
gigkísérhettük Pálhalmán a biogáz készítésének útját, eljutottunk 
hazánk egyetlen atomerőművébe és Csákváron, illetve Pannon-
halmán biomassza tüzelésen alapuló energiatermelő egységek-

be. A Klinger GmbH Gumpoldskirchen melletti üzemében szerel-
vények és tömítések, a Széchenyi István Egyetem tetején pedig 
fotovoltaikus úton termelt villamos energia előállításába nyertünk 
bepillantást. Földrajzi közelsége és a műszaki emberek számára 
nyújtott élmény miatt nem maradhatott ki a Gönyű melletti kombi-
nált ciklusú erőmű sem.

Szakmai előadásainkon vendégül láthattuk többek között az 
ETE, FGSZ Zrt., Soltész+Soltész Kft, Paks II. Zrt., Weishaupt 
Hőtechnikai Kft, Magyar Energia Hivatal, Bakonyi Erőmű Zrt., 
Uniper Hungary Kft. vezetőit, szakembereit, akik a saját területük, 
tevékenységük bemutatva nyújtottak az élményekkel teli előadá-
sok során új ismereteket minden tagtársunknak.

A jövőben is folytatni szeretnénk tevékenységünket, tovább 
gazdagítva a fenti felsorolást. Tudva, hogy a klímaváltozás elleni 
küzdelem, a szigorodó környezetvédelmi előírások és a gazdasági 
érdekek diktálta energiahatékonysági fejlesztések miatt a követke-
ző tíz év is számtalan újdonságot fog hozni, készen állunk arra, 
hogy tagtársainkkal egymást segítve feleljünk meg a jövő kihívá-
sainak.

A Győri Szervezet, 2009-2019
Trenka Gábor

elnök, trenka.gabor@gyorszol.hu                                                       

Az Atomenergetikai Múzeum megtekintése

A Melk-i vízerőműben A Paksi Atomerőmű Karbantartó és Gyakorló Központjában

Mezőkövesd, Gépmúzeumban tett látogatásunk
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Az 1949-ben alapított egyesület kezdeti éveiben Budapesten 
működött. Az ETE helyi csoportjai 1954-ben alakultak és az 
egyesület 25 éves fennállása során már az ország különböző 
városaiban és vállalataiban 23 helyen volt önálló csoport. 

A debreceni csoport 1962-ben alakult 30 fővel. Megalakuláskor a 
csoport két bázisvállalatra, a TITÁSZ-ra és az akkori Gázművekre 
épült. 1973-ra már 75 főre gyarapodott a létszám. 

A csoport működését a közben alakult jogi tagok segítették, hi-
szen az egyesület szerény tagdíjbevételéből nem tudott volna fej-
lődni. Debrecenben a Tiszántúli Áramszolgáltató Vállalat, a Magyar 
Gördülőcsapágy Művek és a Hajdúszoboszlói Gázszolgáltató Válla-
lat voltak az első jogi tagok, melyek segítették anyagi támogatással 
is az egyesületi helyi csoport működését. 

A debreceni csoport a 70-es, 80-as években külföldi kapcsola-
tokat ápolt a Kárpáton túli területi energia tudományos egyesülettel, 
majd a lipcsei Energiakombinát Kammer der Technik csoportjával. 

1968-ban a szakmai munka már intenzíven folyt a város és a 
megye energetikai koncepciójának elkészítésével, majd átfogó 
tanulmányt készített Hajdú-Bihar megye és Debrecen város ener-
giaellátásáról. 1970-ben közösen vizsgálták a hajdúböszörményi, 
berettyóújfalui, püspökladányi gázellátás lehetőségeit. 

A debreceni csoport a miskolci csoporttal közösen összefoglaló 
tanulmányt készített a városaik földgázra való átállításának tapasz-
talatairól. Tanulmányok segítették a Debreceni Erőműből történő 
hőszolgáltatás és távhőrendszer kiépítését. 

Rendkívüli mértékben növekedett a taglétszám, és a 70-es évek 
második felében megalakultak a városon túlmenően a megye helyi 
csoportjai.

‒  erőművi csoport
‒  hőszolgáltatási csoport
‒  MGM csoport
‒  TIGÁZ csoport
‒  Kabai Cukorgyár csoport
‒  üzemi energetikusok csoportja
‒  MEH csoport (2003-tól)
A 70-es évek dinamikus fejlődése tovább folytatódott. A létszám-

csúcs 1985-ben 346 fő volt. A csoportokon kívül nagy létszámban 
voltak üzemi energetikusok és a mezőgazdasági, állami gazdasági 
termelőszövetkezetek energetikusai is. 

A 80-as évek elején nagymértékű fejlesztést követelt a Debre-
ceni Erőmű és távhőrendszer fejlesztése. 1980-ig a gyakorlatilag 
kiépült hatalmas távhőrendszer látta el hővel a Dobozi, a Vén-
kerti és az Újkerti városrészt. Ezt követően folytatódott egy nagy-
mértékű fejlesztés a nyugati városrész felé, az ún. Tócóskerti la-
kótelep építésével (30 000 távfűtött lakás épült 1985-re 220 MW 
csúcshőigénnyel). Az egyesület helyi csoportjának mérnökei és 
technikusai segítették munkájukkal a város energetikai fejlesztéseit.

Fontosabb tanulmányok, melyek ez idő alatt készültek:
‒  Debreceni Erőmű irányítástechnikai fejlesztése
‒  Központi hővezénylő kialakítása
‒  Vízminőségi Kárelhárítási Terv
‒  Különböző hőenergia-megtakarítási munkák

A 80-as években évenként került megrendezésre a megye vál-
lalatai között az energiagazdálkodási verseny, az energiatakaré-
kosság kiemelt szerepével, melyet a csoport szervezett.  A csoport 
hosszú éveken keresztül vezető szerepet töltött be az energiagaz-
dálkodási „Ki mit tud” rendezésével.

A 80-as évek második felében lassú recesszió következett be, 
mely a csoportban is érezhető volt. Az üzemi energetikusok elbo-
csátások következtében lassan lemorzsolódtak, mind a mezőgaz-
daságban, mind az iparban. Ez jelentős létszámcsökkenést ered-
ményezett, és egyben megszűnt az állam, társadalmi szervezeteket 
segítő támogatása is. Ebben az időszakban ‒ átlátva a helyzetet ‒ 
egyszerre kellett megteremteni a csoport működéséhez szükséges 
anyagi forrásokat és olyan szakmai és tudományos programkínála-
tot biztosítani, hogy a tevékenység vonzó maradjon. 

Alapvető változtatásra volt szükség annak érdekében, hogy 
anyagilag is biztosított legyen az immár támogatás nélkül működő 
csoport fenntartása. 

A bevételt rendezvények szervezése biztosította, egyben sok 
korszerű termék és energetikai berendezés megismerése kapcso-
lódott ezekhez a rendezvényekhez, ennek megfelelően 1991-2015 
között 56 ilyen bevételt jelentő rendezvény került megszervezésre. 
(1. sz. melléklet)

Ezek között igen jelentős volt a 11 alkalommal megszervezett 
Energoexpo Konferencia és Kiállítás, melynek fő szakmai szerve-
zője volt a csoport. 

Bátran kijelenthető, hogy a keleti régióban a legnagyobb ener-
getikai konferencia és kiállítás szervezése történt 2003-2015 évek-
ben. A számok igen látványosak mind az előadók, mind a kiállítók 
vonatkozásában. A 11 konferencián összesen 783 előadás hang-
zott el! Ebből 85 a hazai legnagyobb energetikai szakemberek elő-
adásával a plenáris előadások száma!

Bár az utolsó években – melyben erősen közrejátszott a 2008-
ban bekövetkezett válság – csökkenő tendenciát mutatott a kiállítók 
száma, a 11 Energoexpo-n 427 kiállító stand szerepelt. 

A plenáris előadásokon az ország energetikai gondjai, feladatai 
szerepeltek, a szekciókban uralkodó volt a megújuló energiákkal 
kapcsolatos előadások témája.  

Az Energoexpo rendszeres eseménye volt a villanyszerelő fó-
rum, melyet a társegyesület, a MEE szervezett, volt ún. klaszter-ta-
lálkozó, illetve informális áramárverés a környező ipari és mezőgaz-
dasági üzemeknek. A legnagyobb kiállítói szám 2007-ben 93 volt, 
míg 2014-ben ez sajnos 20-ra csökkent. 

Minden Energoexpo-ról katalógus készült részletesen ismertet-
ve a kiállítókat, az előadás programját magyar és angol nyelven, 
valamint az előadásokról kivonatos összefoglaló adott információ-
kat. A konferenciák hallgatósága meghaladta a többezres létszá-
mot, beleértve a nagyszámú diákságot is, ezzel együtt a kiállítás 
látogatóinak a számát pedig meg sem lehet becsülni. 

Az első tíz év reprezentatív kiadás formájában papírkötéssel 
jelent meg, az utolsó rendezvény 2014-ben már csak CD lemezen 
készült el.   

A fentiek alapján a számos rendezvényből befolyt bevétel a 
csoport önálló működését biztosította, ennek megfelelően 17 alka-

A Hajdú-Bihar megyei Szervezet
   Korcsog György      Rácz Attila
     az ETE elnökhelyettese, korcsog.gyorgy@korcsog.hu                                              a csoport titkára                                                 
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lommal - 1989.-2016. között – fordíthatott belőle tanulmányutakra, 
melyekből 5 alkalommal hazai, és 12 alkalommal külföldi hő- és 
atomerőművek megtekintésére volt lehetőség. (2. sz. melléklet)

A társegyesületekben felkérésre is képviselte magát előadások-
kal a csoport, így a MEE, az MKET és a MET-ben. 1999-ben 92 
fő volt a csoport taglétszáma, melyből több mint 20 fő bejegyzett 
energetikai műszaki szakértői címmel rendelkezett. 

Kiemelkedő szakmai kapcsolat alakult ki a Debreceni Akadé-
miai Bizottság (DAB) gépészeti munkabizottságával, melyek közös 
szakmai rendezvények formájában öltöttek testet. 

A Debreceni Egyetem Épületgépészeti Tanszékével (korábban 
Ybl Miklós Főiskola) tartós szakmai kapcsolat áll fenn 1984 óta, az 
épületgépészeti szakmai napokon való közreműködés, államvizs-
gáztatás és az oktatók aktuális energetikai adataival való ellátás 
formájában.

Jelenleg a csoport létszáma több mint tíz éve tartósan 45 fő. 
Örvendetes, hogy a Debreceni Egyetemmel évtizedek óta ápolt jó 
kapcsolat tovább folytatódik, három oktatóval bővült a tagság, aki-
ket folyamatosan ellátunk a legfrissebb energetikai adatokkal, s így 
az épületgépész hallgatók naprakészen kapják a hazai és nemzet-
közi energetikai adatokat. 

A csoport fennállása alatt az elnökök és a titkárok személyét a 
3. sz. melléklet tartalmazza. A csoport vezetése aktívan részt vesz 
az ETE felső vezetésében. A csoport vezetősége és tagjai továbbra 
is bíznak abban, hogy hasonlóan magas színvonalon tudják segí-
teni a megváltozott körülményekhez igazodva a város és a régió 
energetikai tevékenységét.

Mellékletek: 
1. sz. A csoport által szervezett rendezvények
2. sz. Tanulmányutak
3. sz. Elnökök és titkárok személye
4. sz. Rendezvények, előadások, publikációk
5. sz. kép: a csoport a voitsbergi erőműlátogatás után Grazban 
1992-ben

Felhasznált irodalom:
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 25 éve
A MTESZ fél évszázados története Hajdú-Biharban 1951‒2001
Archívumban őrzött beszámolók, dokumentumok

Előadás az YBl Miklós Főiskolán, 1995

Energoexpo debreceni kiadványai 
I-XI. kötet 2004-2012

Segner emléktábla avatása Debrecenben 1972-ben. 
A képen Wahlner Aladár az ETE főtitkár-helyettese
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 1. sz. melléklet
A csoport által szervezett rendezvények

1. FESTO Vezérlő berendezések MGM 1991. ápr. 16. 26
2. INGERSOLL Csavarkompresszorok MGM 1991. júl. 03. 31
3. ETE - MET 13. TÁVHŐ konferencia H.szoboszló 1991. szept. 09. 221
4. FŰTŐBER Hőcserélők - klímatechnika YBL Főisk. 1991. okt. 30. 43
5. Rosemount Folyamatirányítás MTESZ 1991. nov. 21. 46
6. ETE - Elektrotech. Egy. VITAFÓRUM MTESZ 1991. nov. 28. 37
7. ABB Gázturbinák , kombinált erőművek Postás 1991. dec. 04. 52
8. Danish Energy Gr. Hőszolgáltatás 1992. nov. 17. 48
9. Controllflex Folyamatirányítás Postás 1992. dec. 01. 40
10. Drugovitsch Gáz - vízközmű hálózatok Postás 1992. dec. 09. 45
11. Siemens Kombinált ciklusú erőművek Postás 1993. febr.09. 40
12. Szabó - Galambos kft. Előre szigetelt csővezetékek Postás 1993. ápr. 06. 26
13. AEG Folyamatirányítás - hajtás szab. Postás 1993. ápr. 15. 48
14. Rosemount Analítika Postás 1993. jun. 23. 36
15. ELIN - GE Kombinált ciklusú erőművek Postás 1993. júl. 08. 32
16. ETE Energetikai vitafórum Postás 1994. máj. 25. 41
17. ADAMS Szerelvények Postás 1994. máj. 26. 38
18. TTI LTD. Hőszolg.szerelvények, berend. Postás 1994. jun. 02. 28
19. ABB Ir.techn. , frekvenciaváltós hajtások Postás 1994. jun. 08. 52
20. ETE 14. Távhő konferencia Arany Bika 1994. szep.12-15. 174
21. EICHLER Lég- és klímatechnika Postás 1994. okt. 13. 33
22. DRAGER Mérési techn. , légzésvédelem Postás 1994. nov. 11. 42
23. FŰTŐBER Fűtéstechnika, kazánok Postás 1994. nov. 15. 86
24. HONEYWELL Szabályozástechnika Postás 1994. nov. 23. 51
25. VILLKESZ KFT Infratelevíziózás, hőveszteségek Erőmű 1995. febr. 21. 20
26. SIEMENS KWU Gázturbinák Postás 1995. júl. 20. 29
27. ERBE Gázturbinák az iparágban Erőmű 1995. december 18
28. ABB Gázturbinák Erőmű 1996. február 20
29. KINTZLY ÉS FIA KFT Burgmann tömítőelemek Erőmű 1996. márc. 28. 37
30. ETE H.B. m.-i csoport 7,1 MW -os fűtőturbina telepítése Erőmű 1996. jun. 14. 40
31. ETE H.B. m.-i csoport Erőmű - technikatörténeti bemutató Erőmű 1996. aug. 30. 40
32. FISHER ROSEMOUNT Irányítástechnika Erőmű 1997. febr. 06. 43
33. DAB - ETE H.B. m.-i cs. Kapcsolt villamosenergia termelés DAB székház 1997. márc.19. 64
34. ETE H.B. m.-i csoport Kihelyezett titkári tanácsűlés Erőmű 1997. ápr. 16. 14
35. FISHER ROSEMOUNT Általános bemutatás a termékekről MTESZ 1997. ápr. 21. 28
36. IPU Magyarország KFT GESTRA kondenzautomaták Erőmű 1997. ápr. 23. 34
37. SOLTÉSZ+SOLTÉSZ Ipari szerelvények, kiegészítők Postás 1998. okt. 21. 51
38. Hydrotight Power G. Szegcsavarlazítás Club Barabás 1999. jan. 12. 8
39. Keystone Ipari technológiák Erőmű 2000. jan. 19. 24
40. Brunnbauer KFT Ipari szerelvények Erőmű 2001. márc. 21. 37
41. MEE Senior Klub –ETE Kombi –erőmű építés Erőmű 2002. junius 28. 43
42. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás FŐNIX Cs. 2003. szept. 25-27
43. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás FŐNIX Cs. 2004. szept. 28.
44. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás FŐNIX Cs. 2005. szept. 27.
45. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás FŐNIX Cs. 2006. szept.28.
46. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás FŐNIX Cs. 2007. szept. 25.
47. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás FŐNIX Cs. 2008. szept. 23.
48. TÖMI-TECH BT. Speciális tömítőrendszerek Erőmű 2008. nov. 18. 15
49. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás Kölcsey Konf. K. 2009. szept. 29.
50. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás Kölcsey Konf. K. 2010. szept. 21.
51. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás Kölcsey Konf. K. 2011. szept. 27.
52. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás Kölcsey Konf. K. 2012. szept. 26-28
53. ENERGOexpo Konferencia és kiállítás* Nemzetközi kiállítás Kölcsey Konf. K. 2014. febr. 20.-22.
54. ETE "Energia" est Dr. Molnár L.: Energetika helyzete DE Műszaki Kar 2014. dec. 16. 63
55. XXI. Épgép. Szakmai Napok* Dr. Stróbl A.: Villamos en. ellátás fejl. DE Műszaki Kar 2015. okt. 15-16
56. ETE - Ker. és Iparkamara* Energiahatékonyság a gyakorlatban Ker. és Iparkamara 2015. febr. 16. 

Megjegyzés: * Főszervezőként

Bemutatót tartó cég Témakör Helyszín Időpont Résztv. (fő)
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 2. sz. melléklet
Tanulmányutak

Ssz. Időpont: Dátum: Hely: Téma: Létszám:

1. 1989. visszatérően 1990 -ig Lipcse Lipcsei Kammer der Technik együttmőködés 5
2. 1992. Május 22. - 24 Graz - Ikervár Voitsbergi és Ikervári erőművek látogatása 34
3. 1993. Szeptember 30. - Október 02. Bécs - München Bécs -i erőmű megtekintése 42
4. 1994. Szeptember 29. - Október 01. München München - Süd erőműlátogatás 41
5. 1996. Október 03. -  05. Linz - München Linz -i gázturbinás erőmű megtekintése 44
6. 1997. Szeptember 27. - Október 01. Landshut Isar II. atomerőmű megtekintése 42
7. 1998. Október 30. Gibárt Vizierőmű látogatása 38
8. 2004. Október 27. Sajószöged Szekunder tartalék  Gázturbina megtekintése 47
9. 2005. Szeptember 29. - Október 02. Linz - München Linz -i erőmű látogatása 40
10. 2007. Május 17. Visonta Mátrai Erőmű látogatása 43
11. 2007. Október 04. - 07. Erdély -Tarnica Tarnicai Vízerőmű megtekintése 39
12. 2008. Szeptember 04. - 07. Szlovénia Krskó -i Atomerőmű látogatása 30
13. 2009. Szeptember 03. - 06. Dél - Cseh ország Bős -i Vízerőmű megtekintése 34
14. 2010. Szeptember 09. - 12. Lengyelország Polanieci szén - biomassza erőmű látogatása 30
15. 2014. Szeptember 20. Pécs Pannonpower - biomassza erőművének látogatása 18
16. 2015. November 7. Visonta Mátrai 15 MW -os Fotovoltaikus Erőmű látogatása 27
17. 2016. Október 15. Polgár Polgári Gumiégető látogatása 16

570Összesen:

 3. sz. melléklet

Elnökök Titkárok

1962-1980 Molnár János 1962-1991 Schleisz Pál
okl. gépészmérnök okl. gépészmérnök

1980-1991 Nagy Géza
okl. gépészmérnök

1991- Korcsog György 1991-1995 Kerékgyártó Béla
okl. gépészmérnök okl. gépészmérnök

1995-2005 Tompa Ferenc
okl. gépészmérnök

2005-2009 Rácz Atti la
okl. gépészmérnök

2009-2013 Szabó Atti la
okl. üzemmérnök

2013- Rácz Atti la
okl. gépészmérnök

A csoport tanulmányútja a voitsbergi erőműlátogatás 
után Grazban 1992-ben

 4. sz. melléklet 

Konferenciák, szakmai rendezvények előadásanyagai, publikációk 
ENERGOexpo nélkül:

 

1999.04.19-21. Debrecen Távhőszolgáltatási Szakmai Napok 
1999.05.18 Budapest Szakmai Fórum ETE 
1999.11.14-15. Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok 
1999.11.27-30. Balatonfüred Erőműfórum 

„Kombinált Ciklusú Erőmű létesül Debrecenben” 
1999.11.23 Debrecen ÖKOINVEST 

„Energiatermelés környezetbarát módon” 
1999.11.16 Debrecen Regionális Energia Tanácsadó Központ szakmai nap 

„Hogyan változtatja meg a DKCE a megye energiatérképét?” 
2000.04.12 Debrecen Környezetvédelmi Konferencia 

„Energiatermelés környezetvédő módon” 
2000.05.23 Budapest INDUSTRIA 

„Az energetika üzleti modelljének főbb jellemzői, verseny és hatékonyság” 
2000.06.29 Debrecen MTESZ szakmai nap 

„A debreceni és nyíregyházi szociális hő piac kapcsolt energiatermeléssel” 
2000.09.26-28. Siófok 16. TÁVHŐKONFERENCIA 

„Nyíregyháza és Debrecen szociális hő piacának megtartása kapcsolt energiatermeléssel”  
2000.11.12-13. Debrecen V. Épületgépészeti és Gépészeti Szakmai Napok 

„Kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben” 
2002.03.20-21. Debrecen V. Kapcsolt villamos energia és hőtermelési konferencia 

„Kapcsolt energiatermelés a fogyasztókért” 
2002.05.10 Pécs Szakmai nap (Pécs-i és Debrecen-i helyi csoport szervezése)  

„A korszerű kapcsolt energiatermelés megteremtése Debrecenben” 
2002.11.27 Nyíregyháza Észak Magyarországi energiahatékonysági szimpózium 

„Szolgáltatók az energiahatékonyság szolgálatában” 
2003.03.12 Debrecen MTESZ kihelyezett ülés 

„Debreceni Kombinált Ciklusú Erőmű” 

5. melléklet

4. melléklet

3. melléklet
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E G Y E S Ü L E T I   É L E T

A Mátrai Erőmű Szervezete 2019-ben kettős jubileumot ünnepel. 
Egyrészt az országos szervezet megalakulásának 70. évfordulóját, 
másrészt azt a kerek évfordulót, hogy félévszázada, 1969. június 
19-én 18.15 h-kor kapcsolták először az országos hálózatra az épü-
lő Gyöngyösi Hőerőmű első 100 MW-os blokkját. 

A szervezet pár évvel a vállalat alapítását követően meg-
alakult. A helyi szakembereknek, mérnököknek sok feladatot 
adott az erőműben beépített számos újszerű technikai megoldás 
(légkondenzációs hűtőtornyok, pernyeszállítás, alacsony fűtőérték 
stb.) gyermekbetegségeinek kiküszöbölése. Az iparágon belül az 
ETE társszervezetekkel való tapasztalatcserék elősegítették az új 
erőmű stabilitásának megteremtését. Közel 10 évvel az első pár-
huzamos kapcsolást követően a szervezet már több mint 130 fő 
taglétszámmal rendelkezett.  A pezsgő szakmai munkát legjobban 
az példázza, hogy az országos szervezethez hasonlóan az akkori 
Gagarin Erőműben is szükségessé vált a helyi szakmai tagozódás.

1978-tól az ETE Mátrai Szervezetén belül a következő munka-
csoportban végezték tagjaink a szakmai tudományos munkát:

• hőerőgépek munkacsoport,
• szénfelhasználási és pernyehasznosítási munkacsoport,
• irányítástechnikai munkacsoport,
• környezetvédelmi munkacsoport,
• karbantartási munkacsoport, 
• szervezési és közgazdasági munkacsoport.
A munkacsoportokban végzett szakmai tevékenység is megala-

pozta a 80-as években végrehajtott kazánrekonstrukció műszaki 
tartalmában meghatározását.

A szervezeti élet nem kizárólag a szakma ápolására szorítko-
zott, hanem jó lehetőséget adott az azonos érdeklődésű kollégák 
számára a kikapcsolódásra is. Ezt jól példázza, hogy minden évben 
az évzáró és évértékelő rendezvényünket a farsang időszakában 
Gyöngyös valamelyik kellemes éttermében „ETE bál” keretében 
rendeztük meg. Családtagokkal együtt a résztvevők száma 70-80 
főt meghaladta. Néhány éve azonban, az erőmű öregedésével 
együtt, a korosodó tagság már nem igényli ezt a szórakozási formát. 

1993. április 1-től a Mátraaljai Szénbányák és a Mátrai Erő-
mű szervezeti integrációját követően a bányász társegyesület, az 
OMBKE Mátrai szervezete és az ETE Mátrai szervezete között a 
szervezeti és szakmai együttműködés szorosabbá vált. A bányász 
kollégákat megismertettük az erőműves technológiával és az erő-
műves kollégák gyakran vettek részt bányajárásokon. Egymás 
gondjait megismerve hatékonyabban tudjuk a felmerülő műszaki 
kérdéseket megoldani. 

Az 1995-ös privatizáció és a német RWE és ENBW villamos tár-
saságok tulajdonosként való belépése új lendületet adott a Mátrai 
Erőmű ETE szervezet működésének. Kinyitotta a világot a korszerű 
nyugati erőmű technológia személyes megismerésére.

Rendszeres szakmai kirándulásokat tudtunk szervezni a koráb-
ban elérhetetlennek tűnő nyugat-európai erőművekben. Az egyik 
emlékezetes kirándulásunk, amikor 1996-ban a német tulajdono-
saink segítségével meglátogathattuk a Heilbronn feketeszenes 
erőművét és megismerkedhettünk a kén-dioxid és NOx leválasztás 
technológiáival. Ennek a kirándulásnak kiemelkedő eseménye volt, 
hogy 1 napra átmentünk a franciaországi Strassburgba és látogató-

ként részt vehettünk az Európai Parlament ülésén (akkor még nem 
volt Magyarország az EU tagja). Az évente megrendezésre kerülő 
külföldi szakmai látogatásokat csak felsorolásszerűen a következő 
helyszínek mutatják:

• Voitsberg erőmű
• Dürnrohr erőmű
• Boxberg erőmű
• Weissweiler erőmű
• Belchatov erőmű
• Turceni erőmű
• Bősi vízerőmű.
Ezek az autóbuszos kirándulások általában 40-50 fő részvéte-

lével zajlottak. 
Természetesen hazai erőművekben is szerveztünk látogatá-

sokat, (Paks, Lőrinci Gázturbina, Gönyű) továbbá meglátogattunk 
korszerű technológiát alkalmazó üzemeket (Suzuki gyár, Opel gyár, 
Komáromi Sörgyár stb.).

A jövőt illetően tagságunk véleménye, hogy a Mátrai Erőmű 
félévszázados működése alatt kialakult magas szintű erőműves és 
bányászati kultúra, továbbá az Északi Középhegység lábánál húzó-
dó 100 évet meghaladó időtartamig elegendő lignitvagyon jelentős 
nemzetgazdasági értéket képvisel.

Mint egyetlen nagymennyiségben rendelkezésre álló energia-
hordozónak jelentőséggel kell bírnia a XXI. század magyar energia 
politikájában is.

 

A Mátrai Erőmű Szervezet
Ludányi György

a szervezet volt elnöke, ludanyigy1@t-online.hu                                                       

Márkushegy – a bánya bezárása előtt

Arad – 2014
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A Környezetvédelmi Szakosztály célkitűzései és tervezett programjai az 
energetikával összefüggésbe hozható aktuális környezetvédelmi, klí-
maváltozási, valamint fenntartható fejlődési kérdésekkel foglalkoznak.  
A szakosztály önálló tevékenysége folyamatosan szűkül, elsősorban an-
nak a pozitív tendenciának az eredményeként, hogy a környezetvédelem 
teljes körűen beépült a gazdaság és ezáltal a többi szakosztály napi mun-
kájába, de azért néhány momentumot indokolt kiemelni az elmúlt 10 évből:

• 2012-ben kiemeleten foglalkoztunk a Nemzeti Energiastratégia 
2030-ig, kitekintéssel 2050-ig című dokumentummal, és kibővített 
szakosztályülés keretében megvitattuk a dokumentum Stratégiai 
Környezeti Vizsgálatának környezeti értékelését

• 2013. évi tevékenységünkről szólva kiemelendő a Települési Ener-
giagazdálkodási Szakosztály vezetésével folytatott többszöri kon-
zultáció, melynek célja az ETE közhasznúsági megfeleléséhez 
való hatékonyabb hozzájárulás volt.

• 2016-ban kiemelkedő program volt az ETE Energetikai konferenci-
ájának szervezésében és lebonyolításában való közreműködés. A 
konferencia egyik kiemelt témaköre a környezetvédelem volt, és a 
szervezési közreműködésen túl, a június 16-17-én rendezett nagy-
sikerű konferencián a környezetvédelmi szekció levezető elnökét a 
szakosztály delegálta.

Napi munkánk az alábbi szempontokat követte:

• a tagság folyamatos informálása az aktuális szakmai hírekről;
• az egyesület népszerűsítése és a szakosztályi tagság bővítése, 

hangsúlyt fektetve a fiatal szakemberek toborzására, kiemelten a 
pólusvárosok egyetemei körében;

• az új környezetvédelmi technikák, technológiák, eljárások alkalma-
zásának bemutatása az ETE tagcégei, valamint érdeklődő hazai 
beruházó cégek körében;

• a megújuló energiaforrások, fenntartható fejlődés és klímaváltozás 
profilokban kapcsolatfelvétel, szakmai együttműködés kialakítása 
fejlesztő cégekkel és a szakma kapcsolatát erősítő egyesületekkel;

• a hő- és villamosenergia-termelés környezetvédelmi és stratégia 
kérdéseinek véleményezése;

• a megújuló energiaforrások szerepe és alkalmazásuk előnyeinek 
terjesztése;

• a fenntartható fejlődés és a klímaváltozás szakmai, társadalmi, 
gazdaság-politikai kérdéseinek, fejleményeinek nyomon követése, 
szempontjainak érvényesítése az  ETE-n belül, illetve adott eset-
ben az egyesületen kívül is;

• A Nemzeti Energiastratégia specifikus elemeinek nyomon követé-
se, adekvát támogatása;

• CGS technológiai folyamatok követése, szükség esetén szakmai 
fórum szervezése. 

Az Energiastratégiai szakosztály munkáját is az EU tagság, a gyorsan vál-
tozó jogi és gazdasági környezet és az energetika – főként a gáz és a vil-
lamos energia terén – nemzetközivé válása határozta meg. Ezt egészítette 
ki, hogy a közelmúltban több hazai energiastratégia is készült. Meg kell 
említeni a Hatvani György államtitkár és később a Bencsik János államtitkár 
vezetésével készített energiastratégiákat, melyek sok értéket tartalmaztak, 
de nem jutottak messze a megvalósításban. Jelenleg Kaderják Péter állam-
titkár irányításával dolgoznak egy új energiapolitika kidolgozásán, melynek 
sajátsága, hogy most egy összevont klíma- és energiapolitika készül. Az új 
klíma- és energiapolitika egyben az EU által készülő „Tiszta energiát min-
den EU állampolgárnak” energia és klíma csomagnak hazai adaptációja.

Az Energiastratégiai szakosztály évente egy-két alkalommal tart ún. kis-
konferenciát, ahol a résztvevők egy éppen fontos és aktuális témáról hallgat-
nak meg előadásokat, melyet vita követ. A Szakosztály ülései iránt is nagy 
az érdeklődés. Érdekes megjegyezni, hogy az Energiastratégiai szakosztály 
elnökségében számos államtitkár vagy igazgató tölt-töltött be alelnöki szere-
pet, így Kaderják Péter, Felsmann Balázs, Orbán Tibor, Zarándy Tamás. A fel-
sorolt nevek közül – Felsmann Balázs kivételével – hárman most is alelnökök.

Az alábbiakban a teljesség igénye nélkül bemutatjuk az Energiastraté-
giai szakosztály 2010-2018 közötti üléseinek témáit és előadóit:
2010. Téma: Éghajlat-védelem: tények és lehetőségek

Előadók: Felsmann Balázs, Dr. Molnár László, Dr. Stróbl Alajos, Feiler 
József, Varró László, Dr. Szabó László;

2010. Téma: Megújuló energia startégia 2020-ig ‒ elemzések, vélemé-
nyek, megoldások

Előadók: Molnár László, Felsmann Balázs, Olajos Péter, Tóth Tamás, 
Kövesdi Zsolt;

2011. Téma: Új Magyar Nemzeti Energiastratégia
Előadók: Bencsik János, Pálvölgyi Tamás, Felsmann Balázs, Kaderják 
Péter, Molnár László;

2012. Téma: NFM Energiastratégia Cselekvési Tervek Szakmai Vitája
1. Téma: Erőmű Cselekvési Terv
Előadók: Kovács Pál, Stróbl Alajos, Katona Zoltán;
2. Téma: Távhő Cselekvési Terv
Előadók: Kovács Pál, Fekete Csaba, Vinkovits András;
3. Téma: Erőforrások Cselekvési Terv
Előadók: Kovács Pál, Szabó György, Magyari Dániel, Valaska József, 
Kontra Jenő;

2014. Téma: Tulajdonviszonyok az európai és hazai energetikában, elő-
nyök és kockázatok

Előadók: Dr. Drucker György, Varga István, Dr. Kaderják Péter, 
Briglovics Gábor, Hatvani György, Dr. Garbai László;

2016. Téma: Fenntartható-e az ellátásbiztonság a jelenlegi nagykereske-
delmi árakkal?

Előadók: Dr. Gerse Károly, Dr. Drucker György, Briglovics Gábor;
2017. Téma: A hazai hulladékhasznosítás kérdései

Előadók: Dr. Molnár László, Orbán Tibor, Dr. Grabner Péter, Bánhidy 
László, Dr. Zsebik Albin;

2018. Téma: Régiónk gázellátása – honnan lesz gázunk, ha leáll az ukrán 
tranzit vezeték?

Előadók: Dr. Molnár László, Deák András, Zarándy Tamás, Miklós 
László, Csallóközi Zoltán.

Az Energiastratégiai szakosztály ülések tükrözik, hogy a mai napig jó kap-
csolatot tartunk az államigazgatás vezetőivel, szakértőivel.

A Környezetvédelmi Szakosztály 
Dr. Vámos György

a szakosztály elnöke, gvamos@golder.hu                                                       

Az Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály 
Dr. Molnár László

a szakosztály elnöke, lmolnar@t-online.hu                                                       
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A miskolci területi szervezet egyesületi tevékenysége az 1950-s évek 
végén kezdődött az 1958-ban alapított Hőtechnikai Kutatóállomás-
nak ‒ a bázis intézmény TÜKI Zrt. jogelődjének ‒ koordinálásával. Az 
egyesületi munka középpontjában kezdettől fogva a tüzeléstechnika és 
hőenergetika új fejlesztési eredményeit bemutató „Ipari Szeminárium” 
rendezvénysorozat szervezése és a K+F szféra ipari kapcsolatainak 
szorosabbá tétele álltak.

Az elmúlt időszak tevékenységét is ez a koncepció jellemezte.  
A 42. Ipari szeminárium megrendezésére 2008-ban Dunaújvárosban 
került sor. „Tüzeléstechnika 2008” címszó alatt. A Dunaújvárosban 
megrendezett szakmai találkozó egyúttal keretet adott a TÜKI Zrt. ala-
pításának 50. évfordulójához fűződő jubileumi megemlékezésnek. Az 
előadásokban a várható energiaár tendenciák, a kohászatot érintő kör-
nyezetvédelmi és az energiahatékonysági elvárások vonatkozásai, lég-
szennyezés csökkentési és biztonságtechnikai vonatkozású hazai és 
nemzetközi trendek kerülnek bemutatásra. A 2010-ben megrendezett 
43. Ipari Szeminárium (Tüzeléstechnika 2010) előadásaiban a hulla-
dékenergiákra és az energetikai hulladékok hasznosítására vonatkozó 
új K+F eredményeket mutatták be a szakemberek. 

A 44. Ipari Szemináriumot a Szervezet 2012 rendezte meg. A ren-
dezvény első részének referátumai átfogó energiastratégiai és hulla-
dékgazdálkodási kérdésekre összpontosultak. A tematikus szakmai 
előadások a megújuló energiahordozók termikus hasznosításával 
kapcsolatos lehetőségeket ismertették. Az alternatív energia hordozók 
alkalmazásának és a tüzelés technológiai fejlesztéseknek a termikus 
rendszerek gazdaságos működtetésére gyakorolt hatását ismertető 45. 
Ipari Szeminárium megszervezésére 2014-ben került sor. A rendezvé-
nyen külföldi előadók is bemutatták a szakterületen szerzett tapaszta-
lataikat.

2010 évben került lezárásra az „Intelligent Energy Europe” EU prog-
ram keretében nyolc EU tagállam által kidolgozott REDUBAR projekt. 
A biogáz széleskörű alkalmazásával kapcsolatos jogi, szabályozási és 
pénzügyi kérdések vizsgálatával magyar részről a Miskolci Egyetem 
Gázmérnöki Intézete és az ETE vettek részt. Az Egyesület munkabi-
zottságát a Miskolci Szervezet koordinálta. 2010-ben a Debrecenben 
megtartott MTT ülés, illetve az EnergoEXPO keretében hangzottak el a 
több mint hároméves szakmai program részleteit ismertető előadások. 

A TÜKI által kifejlesztett új berendezéseket bemutató szak-
mai találkozókon 2014-ben ipari és mezőgazdasági mellékter-
mékekből előállított brikett tüzelésére alkalmas kazáncsalád egy 
tagja, 2015-ben alternatív tüzelőanyagoknál is jól alkalmazható 
új típusú rekuperátor kerültek működés közben bemutatásra.  

A Miskolci Egyetemen a Hőtechnikai Intézet és a Gázmér-
nöki Tanszék előadói rendszeresen ismertetik a hallgatókkal 
az Egyesület és ezen belül is a Szakkollégium tevékenységét. 
Felhívják figyelmüket a fenti szervezetek keretében kialakítható 
szakmai kapcsolatok előnyeire. A Gázmérnöki Tanszéken mű-
ködő ETE csoport munkatársai több alkalommal adtak nyílt nap 
keretében tájékoztatást aktuális energetikai kérdésekről (ener-
giaárak, az LNG alkalmazása a közlekedésben, az orosz-ukrán 
konfliktusnak a gázellátásra gyakorolt várható hatása).

A Miskolci Szervezet folyamatos együttműködést alakított ki 
a Magyar Vas- és Acélipari Egyesülés (MVAE) szervezettel. A két 
szervezet 2017. novemberben közösen rendezett energetikai 

szimpóziumot. Az előadások a kohászatot érintő energiagazdálkodási 
kérdésekre koncentráltak. Ismertetésre kerültek Paks II létesítésének 
aktuális kérdései, a villamos energia ellátással kapcsolatos feladatok 
és kihívások, az EU energia politikája, a nagyfogyasztók energiapiaci 
helyzete, a kohászati energia felhasználás csökkentési lehetőségei.

A szakértői feladatok végzése az ISD DUNAFERR Vállalatcsoport 
energetikai feladatainak megoldásában történő szakmai közreműkö-
déshez, a dunaújvárosi szakemberekkel történő szorosabb együttmű-
ködéshez kapcsolódott. 

• A tűzterek hőátadási viszonyaira és a tüzelőanyagok helyette-
síthetőségére alapozott matematikai modellre épülő számítások 
a DUNAFERR belső keletkezésű technológiai gázainak (kam-
ragáz, kohógáz) hatékonyabb felhasználására vonatkozóan.  
A kohógáznak izzító kemencéknél történő alkalmazhatóságára 
vonatkozó vizsgálatok. 

• Kokszoltó kazán rekonstrukciója során végrehajtott szerkezeti 
módosításoknak a hőcsere folyamatokra gyakorolt hatásának 
vizsgálata. 

• Hideghengerműi harangkemencék hűlési fázisának időigényét 
hűtőharang alkalmazásával csökkentő technológia matematikai 
modelljének kidolgozása.

• A diósgyőri nemesacél hengermű izzítókemencéjének újrain-
dításához, illetve a hideghengerműi hőkezelés ciklusidejének 
rövidítéséhez kapcsolódó számítások és elemzések.

• A kohászati technológiákban képződött szekunder energiahor-
dozók racionális felhasználásával kapcsolatos vizsgálatok, a 
gázok szennyezettségéből és a nyomásingadozásából adódó 
üzemeltetési problémák csökkentésére vonatkozó javaslatok 
kidolgozása. 

• DV pályázatok szakmai összeállításában történő részvétel 
(tolókemencék vezérlésének matematikai modellezése, öntőüst 
hőtároló képességének hasznosítása, léghevítők hatásfokának 
növelése új tüzeléstechnikai módszerekkel). 

A Miskolci Szervezet aktív tagjai a TÜKI Zrt. és a Miskolci Egyetem 
szakemberei. Az ETE csoport működésére vonatkozó tervek ennek 
megfelelően továbbra is a K+F szféra és az ipar – elsősorban a kohá-
szat és a gázipar – közötti kapcsolat elmélyítésére irányulnak.

A Miskolci Szervezet
Dr. Sevcsik Mónika

a szervezet vezetője, sevcsik@tuki.hu                                                       

A 2017. évi TÜKI szeminárium egyik előadása
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Pécsett az egyesületi munka kialakulását több szakmai szerveződés 
előzte meg. Az energiatermelő, szolgáltatást folytató Gázmű szak-
emberei összefogásával 1956-ban alakították meg a pécsi csoportot. 
Megalakuló létszámunk akkor 15 fő volt. A Gázműn belül megalakult 
a Hőszolgáltató Üzem, melynek feladata volt a város fűtési, energeti-
kai kérdéseivel foglalkozni. Sarkadi György az üzem vezetője, egyben 
csoportunk első elnöke ismertető rendezvényeket tartott, munkáját se-
gítette Borza Endre, aki egyben a titkári feladatokat is ellátta.

A megalakult ETE szervezetünk 1958-ban „Pécs város táv-
fűtése” és „Pécs város ipari és kommunális hőellátása”címmel 
tanulmányokat készített. Ezek a szakmai munkák indították el Pé-
csett a távfűtést, melyre ma is büszkén emlékezünk. 

1958-ban megalakult a Pécsi Hőerőmű, 1967-ben önálló vált a Pé-
csi Hőszolgáltató vállalat. A vállalatokra építve fellendült az energetika 
területén a szakmai élet. Dr. Zettner Tamás 1960-ban lett az elnökünk, 
sajnos később a MVM-ben kapott megbízatást. Kovács Béla az erőmű 
igazgatója 1960-tól 22 évre elvállalta csoportunk elnökségét. A titkári 
feladatokat Csávolszky Jenő 2006-ig nagy lelkesedéssel végezte. Ezen 
időszak alatt 12 országos konferenciát szerveztünk Pécsett, ezen belül:

• 1959-ben Országos Erőművi Konferencia
• 1960-ban, 1963-ban Országos Gázipari Konferencia
• 1965-ben Távhőszolgáltatás Időszerű Kérdései
• 1968-ban II. Országos Olajtüzelési Konferencia
• 1969-ben I. Távhőszolgáltatási Konferencia
• 1969-ben IX. Távhő Konferencia
Ebben az időszakban a taglétszámunk elérte a 225 főt. Munkánk-

ba bekapcsolódtak Komló, Mohács, Siklós, Szigetár, Szentlőrinc ener-
getikusai is.

Ezen időszak alatt említésre méltó munkáink:
•  Iskolák, egyéb szociális intézmények fűtési felülvizsgálatát vé-

geztük el,
•  Tanulmányt készítettünk a Komlói Erőmű kazánjainak olajtüze-

lésre történő átállítására.
• A pécsi forróvíz rendszer csúcsra járatásának megoldásának 

eredményeként több MW-tal növeltük a csúcs idei teljesítményt
• Eszéken egy kondenzációs turbinát a személyes irányításunk 

mellett fűtőturbinává alakítottak át
• 1970‒1985 között „Felsőfokú Energetikus” tanfolyamot tartot-

tunk. Az akkor érvényes rendeletek értelmében a tanfolyam sike-
res elvégzése szakmai bizonyítvány átvételét is eredményezte.

A Pécsi Műszaki Szemlében több szakmai cikket irtunk (Dr. Zettner 
Tamás, Zsarkó Ferenc, Fodor György, Dr. Kamarás Béla, Vakaró Jó-
zsef). 1993-ban szakmai életünk visszaesett. Hasenauer András fel-
vállalta elnöki feladatokat, 30 fős tagságunk átvészelte a nehéz idő-
ket. 2001-ben a tagság Dr. Kamarás Bélát választotta meg elnöknek, 
a titkári feladatokat 2006-ig Paczolay Péter, majd Márfi Ernő végezi 
eredményesen.

Munkánkba bevontuk Pécs városának energetikusait. Jó kapcso-
latot alakítottunk ki a Pécsi Akadémiai Bizottság (PAB) Energetikai 
Munkabizottságával, közös előadásokat szerveztünk. 2002-től rend-
szeresen részt veszünk a Bányagépészeti Konferenciákon, ahol az 
energiával kapcsolatos kérdésekben rendszeresen előadásokat tar-
tunk. Évente kettő - négy témában szakmai összejöveteleket szerve-
zünk, melyek közül a jelentősebbeket ismertetjük.

Jelentősebb szakmai előadásaink
2000-ben a PAB székházban „Megújuló energia”,”Energia-Környezet” 
konferenciákat tartottunk. 2001-ben a kondenzációs kazánok előnyeit 
ismertettük, megtekintettük a Litéri Csúcserőművét. 2002-ben a Pak-
si Atomerőmű élettartam növeléséről kaptunk tájékoztatást,  Komlói 
Erőmű gázmotorfejlesztést ismertük meg. 2003-ban a Pécsi Erőmű 
fejlesztést tanulmányoztuk. 2009-ben „Felélt Jövőnk” címmel előadást 
hallgattunk meg. 2010-ben a bányászat jövőjéről közös tanácskozást 
folytattunk. 2011-ben a földrengés biztos atomerőműről hallgattunk be-
számolót, meglátogattuk a Szombathelyi Fűtőerőművet. Továbbá Bóly-
ba is ellátogattunk, ahol az önkormányzat által készíttetett és üzemel-
tetett termálkutakat mutatták be helyi szakemberek. 2013-ban a Pécsi 
Erőmű üzemeltetéséről részletes beszámolót kaptunk. 2014-ben a Moh-
ácsi Fűtőműben tettünk látogatást. 2015-ben a királyegyházai Lafarge 
Cementműben látogattunk el. 2016-ban beszámolót hallgattunk meg 
a pécsi Tettyeforrásház, pellérdi telephelyén épülő biogáz termelésről, 
felhasználásról. 2016-ban több előadást tartottunk az üvegház hatású 
gázok szerepéről a környezet védelemben. A PTE Környezetvédelmi 
Tanszék felkérésére az egyetemen is megtartottuk az előadást. 2017-
ben Szentlőrincen a „Termál Hőszolgáltató” üzemét tekintettük meg. 
2019-ben a geológus szakemberek részvételével „A Növények Szén-
ülési Folyamata” címmel nagysikerű konferenciát tartottunk.

Tanulmányutak, kirándulások
A közösségünk egybekovácsolása érdekében a tavaszi, őszi időszak-
ban több kirándulást, tanulmányutat szerveztünk. Ezen programok kö-
zül csak néhányat ismertetünk: Ellátogattunk Zengővárkonyba, Éger-
völgybe, a Mohácsi Emlékparkba, Nagypall Ökoparkba.

.

 

A Pécsi Szervezet
    Dr. Kamarás Béla    Márfi Ernő
                 elnök                                             titkár, marfi.erno@petav.hu                                  

Bóly ‒ tájékoztatás a termálvíz hasznosításáról Királyegyháza ‒ a Lafarge Cementműben
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Az Energiagazdálkodás jubileumi kiadványába visszaemlékezésül,  
talán egy kicsit nosztalgiázva, a Somogy Megyei Csoport egyik távfű-
téssel foglalkozó, 2000. április 13-14-én megtartott „Szekunder oldali 
hőfogyasztás-mérés és változó tömegáram teljeskörű bevezetésének 
tapasztalatai Kaposváron” című konferenciájának megrendezéséről 
írunk részleteket. 

Ebben az időszaban a Somogyi csoportban húsz feletti létszámmal 
voltak a megyéből tagjaink. Többen a rövidített nevén  Vagyonkezelő 
Zrt dolgozói, akik a Távfűtési Üzemnél voltak közép- és felsővezetők. 
Akkor zajlott a Távfűtési üzem átállítása a mérés szerinti elszámolásra 
a korábbi átalánydíjas rendszerről. Ennek sok műszaki feltétele volt, 
amit először meg kellett tanulmány terv szinten fogalmazni, terveztet-
ni, a majd elfogadtatni a Zrt. igazgató tanácsával, mint ebből fakadó 
fejlesztési programot, amihez fejlesztési forrásokra is szükség volt.

Ez a folyamat hasonlóan zajlott főbb vonalakban, mint a 1996-tól 
megvalósított gázmotoros kapcsolt energiatermelő részlegünk meg-
építtetése. Itt sikerült elérni, hogy a gázmotorokkal megtermelt és el-
adott villamos energia fedezte a beruházás hiteleinek vissza fizetését.

A  hőfogyasztás-mérés és a változó tömegáram hőközponti és 
kazánházi bevezetésével a tanulmány tervben kimutatott ~40%-os 
várható gázmegtakarítás és közel ~50%-os villamos energia megta-
karításból finanszírozható volt ez az átállás, amit ütemekre bontottan 
hajtottunk végre.

ETE tagjainkkal együtt úgy gondoltuk, hogy ez a munka na-
gyobb nyilvánosságot érdemel, mert ilyen összehangot távhő témá-
jú fejlesztésekről abban az időben sem a tisztaprofilú sem a vidéki 
távhőszolgáltató vállalatok szakmai konferenciáin nem találkoztunk.

Akkoriban az is cél volt, hogy mindenképpen egy nyereséges kon-
ferenciát szervezzünk.

Korábban én is részt vettem a Vidéki Távhőszolgáltató Vállalatok 
Koch Péter által vezetett műszaki bizottságában, ahol láttam belülről, 
hogy mekkora és milyen munka egy ilyen konferencia megszervezése.

Kell egy csapat a Vagyonkezelő Zrt.-n belül és kívül is. A belső csa-
pat az igazgató úr egyetértésével automatikusan kialakult, míg konk-
rétan a konferencia lebonyolítására egy külső, ebben a szakmában 
járatos céget bíztam meg. Az ALTAGRA Szervező és Utazási Iroda 
Kft. kiválóan ellátta ezeket a feladatokat. A konferencia nyereséges lett 
és keletkezett nyereséget befizettük az ETE Somogy Megyei Csoport 
számlájára és azóta is ebből gazdálkodunk egyre szerényebben.

Nem volt abban az időben szokás egy konferencia teljes anyagát 
nyomtatott formában közreadni a konferenciára való megérkezéskor 
minden egyes résztvevőnek. Mi készítettünk egy közel 100 oldala 
hőkötéses kiadványt házilag, ami az összes előadást színes, illetve fe-
kete-fehér kivitelben tartalmazza reklámmentesen! Ezt a sárga kötetet 
az előadások közben jegyzetfüzetnek is lehetett használni.

Az előadások a MTESZ székház akkorra felújított és bútorozott 
nagytermében lettek megtartva, ahol a mostani nevén a Kaposvári 
Egyetem Videó-stúdiójának felkért dolgozói biztosították hozott felsze-
relésükkel a hangosítást és a vetítést teljes méretű mozivászonra.

A napközbeni büfé az előadások szüneteiben a székház többi ter-
mében, míg az ebéd és a vacsorával egybekötött szakmai összejöve-
tel a külső helyszíneken került megrendezésre.

A nagy érdeklődés miatt a résztvevők ezért több helyen lettek el-
szállásolva, ahol a reggeli biztosított volt és egy sétával a belvárosban 
levő MTESZ székházhoz át lehetett menni. Az esti programra bérelt 
buszt vettünk igénybe. 

Kaposvár az elmúlt években nagyon sokat fejlődött. A távhő-
szolgáltatás esetében példamutató az új hőforrások létesítésé-
ben, az új fogyasztók rendszerre csatlakoztatásá-
ban. A sűrített földgázzal hajtott városi autóbuszok 
üzembehelyezésében, de azóta sincs egy nagyobb 
rendezvény lebonyolításához igénybe vehető, kellő 
befogadó képességű szállodája.

 

A „Sárga könyvünk” története
Homoki Mihály

a Somogy Megyei Szervezet vezetője, homokimisi@gmail.com                                                       

Orvosi rendelő indirekt HKP ‒ vezérlő szekrény (Kaposvár) MTESZ székház napjainkban (Kaposvár)

Kaposvári Vagyonkezelő Zrt. Távfűtési üzem bejárata 
a felhasználásra váró távhővezeték alkatrészekkel
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Az ETE Székesfehérvári Szervezet stabil tagsággal immár 40 éve jelen 
van Székesfehérváron. Szervezeti életünket több esemény nehezítet-
te. Az MTESZ megszűnésével elvesztettük a székhelyünket a technika 
házában. A Gázszolgáltató átszervezésével megszűnt a DDGÁZ Szé-
kesfehérvári üzemigazgatósága, és az ott dolgozó tagtársak nagy ré-
sze megszüntette ETE tagságát. A 2013 évi tisztújítást követően az el-
nök váratlan távozása miatt időlegesen nem volt szakmai munka, ezért 
néhányan szintén elhagyták a szervezetünket. A nehéz körülmények 
ellenére újjászerveztük a csoport tevékenységét. 2017. évi tisztújítást 
követően háromtagú vezetőség segíti az elnök és a titkár munkáját. 
Fontos döntések, illetve éves munkatervek összeállításakor a megvá-
lasztott küldöttekkel együtt tatjuk a kibővített vezetőségi üléseket. 

Az egyesület Alapszabályával összhangban a helyi energetikai 
közfeladatok megoldásában közreműködtünk. A Székesfehérvár MJV 
középtávú energiastratégiájának társadalmi egyeztetési változatát, 
valamint 2018-ban az Integrált Településfejlesztési Stratégiájának fe-
lülvizsgálatát véleményeztük. Kiemelt feladatainknak tekintjük az ener-
giatudatos gondolkodás fejlesztését, fiatalok energetikai ismereteinek 
bővítését. Erőmű látogatással egybekötött ismertető foglalkozásokat 
tartottunk és tartunk, szakképzős és általános iskolás tanulók részére. 
Ez idáig a szakmunkás képzésben részesülőkkel együtt több mint há-
romszáz fő vett részt. Ebben a munkában Koncz Dezső és Koós László 
tagtársunk kiemelkedő tevékenységet végzett.

A helyi igényeknek megfelelően Kazánkezelő és kazánfűtő tanfo-
lyamokat rendeztünk. Az elméleti és gyakorlati oktatásokat tagtársaink 
végezték. Így közel száz embernek tudtuk a képesítést igazoló okleve-
let átadni.

Jó kapcsolatot tartottunk az ETE területi szervezeteivel. A Győri 
Szervezet meghívásának eleget téve meglátogattuk a Győri Hőszol-
gáltató  Kft.-t,  Soproni Hőszolgáltató fűtőerőművet. Ugyan így a Dorogi 
szemétégető látogatása után az időközben az megszűnt Esztergomi 
Szervezet vendéglátását élvezhettük. A két koronázó város elsőbbsé-
gében nem tudtunk egyezségre jutni. A Bősi vízerőművet a Párkányi 
ETE csoport támogatásával látogattuk meg.

Ugyancsak szoros kapcsolatot tartunk a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Székesfehérvári Szervezetével. Több éve szakmai utakat, 
rendezvényeket közösen szervezünk. Nagy érdeklődéssel hallgattuk 
Dr. Molnár László Energetikai Tudományos Tanács elnökének, és Dr. 
Stróbl Alajos elnökhelyettes tartalmas előadásait. Kiemelendő esemény 
volt a Dr. Aszódi Attila államtitkár előadása az atomerőmű bővítéséről. 
Nagy volt az érdeklődés a szakmabeliek és a városlakók részéről is.

Az elmúlt években 18 szakmai tanulmányutat szerveztünk a hő- 
és villamosenergia-termelő és -felhasználó létesítményekben. Az 
energetika szinte minden lehetséges területére betekintést nyertünk 
hazánkban, és más országokban is. Igen tanulságos volt a MEE által 
szervezett Bajorországi Wildpoldsried település látogatása ahol mind a 
villamosenergia-, mind a hőenergia-szükségletet megújuló, zöld ener-
gia forrásokból fedezik, valamint minden épület a távfűtési hálózatra be 
van kapcsolva. 

A tanulmányutak az értékes szakmai tapasztalatok szerzése mel-
lett segítették a tagság összekovácsolását. Általuk sok élménnyel gaz-
dagodtunk.

 

A Székesfehérvári Szervezet
Ignáczy Elek

a csoport vezetője, igelek@t-online.hu                                                       

Wildpoldsried ‒ a megújuló energiaforrásokat hasznosító „tiszta település”

Pálhalma ‒ a biogáz üzem előtt
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Az ETE fennállása óta megkülönböztetett figyelmet fordít az 
idős szakemberek tájékoztatására a jelen idők fejlesztéséről és 
a fiatal szakemberek bevonására az egyesületi tevékenységbe.

Az ETE Szenior klub működése1982-ben kezdődött, amikor a szé-
leskörű energia ipar vezetői, dolgozói egyre többen kezdtek nyug-
díjba menni. Az ETE akkori elnöke Dr. Lőrincz Imre nehézipari mi-
niszterhelyettes a szénhidrogén ipar vezetője azért kezdeményezte 
a Szenior klub létrehozását, hogy az aktív munkából kilépő szakem-
berek továbbra is tájékozódva legyenek az országban végbe menő 
fejlesztésekről, és tapasztalatukból adódó véleményüket a lehető-
ség szerint hasznosítani is lehessen.

A kezdeményezést aktívan támogatta Varga István, az ETE fő-
titkára, az MVM Tröszt beruházási igazgatója és  biztosított minden 
szükséges feltételt a klub aktív működéséhez.

A klub kezdeti és későbbi  munkájának  kiemelkedő szervezője 
volt Kerényi A. Ödön az MVM Tröszt nyugdíjas vezérigazgatója. E 
területen is az Ő érdeme nem évül el. 

Az ETE Szenior klub első elnöke Dr. Majoros Sándor nyugal-
mazott vezérigazgató volt. Halála után őt követte Mészáros László, 
az Energiagazdálkodási Intézet  vezető szakértője, aki 17 éven át 
eredményesen vezette a klubot, segítőjével Munk Endre mérnök-
kel, aki a klub titkára volt.

2008-tól Elek Jánossal a klub titkárával, az Országos Műsza-
ki Fejlesztési Bizottság volt főosztályvezetőjével irányítjuk a klub 
tevékenységét. Az elnöki  munkára Ödön bátyánk kért fel. Eleinte 
huzakodtam. A feleségem azt mondta. „Egy Kerényi A. Ödön kéré-
sét nem lehet visszautasítani és ez a feladat biztosíthatja, hogy a 
szakmából nem szakadsz ki.” Nem bántam meg, hogy hallgattam 
rá. Azóta is életemnek egy fontos része a klub munkájának szer-
vezése.

A klub otthona évtizedek óta a Magyar Elektrotechnikai Múze-
um Zipernovszky profeszorról elnevezett terme. Hálásak vagyunk a 
múzeum vezetésének, hogy az alapvető feltételeket az előadások 
megtartáshoz megteremtik. Reméljük, hogy a Múzeumok átszerve-
zésével a helyünk továbbra is biztosítva lesz.  Véleményem szerint 
a klub látogatói egyben a múzeum értékét is látják és terjesztik. A 
villamos ipar egyik vállalatának hála, rendelkezünk saját számító 
géppel,vetítővel és megfelelő hangosítással.

A Szenior Energetikusok klubja folyamatos működésének alap-
vető feltétele a témák és előadók kiválasztása. Az energetikával 
kapcsolatos témák dominálnak, de fontosnak tarjuk, hogy más 
szakmai területekre is kitekintsünk. Példának szeretném megem-
líteni, hogy hosszú évek óta minden évben előad Dr. Almár Iván és 
felesége Dr. Illés Erzsébet nemzetközi hírű csillagászok, akiknek 
ezen önként vállalt tevékenységét az ETE vezetése díjjal ismerte el.

 Szép számmal vannak visszatérő előadók. A féléves progra-
mok összeállításánál figyelembe vesszük az aktuális témaköröket. 
Például a Paks II. atomerőmű létesítésével összefüggésben az 
utóbbi időben, több atomenergetikával kapcsolatos témakört tűz-
tünk napirendre. Ezek között szerepelt pl. ebben az évben az atom-
erőmű megépítésért felelős miniszter, Süli János előadása, rekord 
hallgatói létszámmal.

A szenior klub működtetésének egyik fontos feltétele, hogy az 
előadásokon részt venni akarók jó előre ismerjék az adott félév 
programját ezek általában a félév megkezdése előtt egy hónappal 
a látogatók részére rendelkezésre állnak. E mellett minden lehetsé-
ges eszközöket felhasználunk a programunk ismertetésére az elő-
adások címével és az előadók nevével. Így azt hiszem mondhatom, 
hogy előadásainknak országos szinten ismertsége van. Például van 
Szegeden egy matematika-fizika tanárnő aki a program alapján az 
előadásokról tájékoztatja országos szinten a vele azonos szakmájú 
középiskolai tanárokat. Ennek megfelelően az előadásainkon szinte 
rendszeresen tanárok is részt vesznek. 

A féléves programok összeállításánál egy fontos dolog, hogy 
a rendszeres résztvevők a saját ismeretségi körüket figyelembe 
véve javasolnak témákat és konkrét előadókat. Éves szinten az elő-
adások száma, a naptári adottságoktól függően kb. 30. Ezen belül 
évente egyszer szakmai kirándulást is szervezünk. Ez év májusá-
ban a MAVIR vendégeként a százhalombattai alállomást és erőmű-
vet látogattuk meg.

A szenior klub előadásain résztvevőkről néhány szót.
Sajnos az élet nem kímél bennünket sem. Az elmúlt években 

több állandó tagunktól el kellet búcsúznunk örökre. Próbáljuk a fia-
talítást ismeretségek útján. Vannak állandó résztvevőink az előadá-
sok témáitól függetlenül. (Ha csütörtök akkor szenior klub.) Többen 
az általuk kiválasztott témától függően vesznek részt az előadá-
sokon. Az átlagos létszámot 30-35 fő között lehet meghatározni. 
A résztvevők zöme az energetika különböző területén dolgozott 
aktív korában. Vidékről is jönnek. Aki biztos, hogy minden előadá-
son részt vesz, Orosházáról jön, az üveggyár energetikusa volt. Az 
előadások után a klubtagok, hallgatók kérdéseket tesznek fel, hoz-
zászólnak és az elhangzottakat megvitatjuk.

Az előadások sikeres lebonyolítása érdekében a tagság közül 
sokan segítenek. (A számítógép, vetítő, mikrofon fel-le szerelése). 
Nem túlzok, ha azt mondom, hogy az előadások zöme magas szak-
mai színvonalon, családias légkörben történik és egy újabb ismeret-
tel gazdagabban megyünk haza. Ez biztató a jövőre nézve is.

A végére hagytam, de működésünk szempontjából nagyon fon-
tos, hogy az ETE vezetésétől minden lehetséges támogatást meg-
kapunk.

A Szenior klub működése
Szabó Benjamin

a szenior klub elnöke, mobil.pcbt@upcmail.hu                                                        
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IX. 19.  Wiegand Győző, az ETE Főtitkára 
 Ellentmondások és dilemmák az energiapolitikában
 Házigazda: Szabó Benjamin

IX. 26.   Simonovits András, nyugdíjszakértő 
 Nyugdíjdilemmák  

Házigazda: Elek János

X. 3.   Czibolya László, a Magyar Atomfórum Egyesület Főtitkára
 Az európai gazdaság karbonmentes fejlődése és  

az atomenergetika
 Házigazda: Szabó Benjamin

X. 10.   Pokol Gergő, egyetemi docens, a BME Nukleáris  
Technikai Intézet Fúziós csoport vezetője 

 A magfúzió, mint ideális energiaforrás
 Házigazda: Czibolya László

X. 17.  Dr. Deme Sándor, tudományos főmunkatárs 
 Űrsugárzás!
 Házigazda: Szabó Benjamin

X. 24.  Kimpián Aladár, ny. főmérnök 
 Nemzeti villamosenergia- rendszer skandináv módra, 

4. Finnország
 Házigazda: Szabó Benjamin 

X. 31.  Dr. Szabó Katalin, szakállatorvos
 A hagyományos kínai orvoslás alapelmélete
 Házigazda: Szabó Benjamin

XI. 7.  Dr. Almár Iván, csillagász 
„Mit fejlődött a csillagászat 1954-től 2019-ig?”  
Házigazda: Szabó Benjamin

XI. 14. Dr. Stróbl Alajos ,   
            Kapcsolt energiatermelés alakulása
            Házigazda: Elek János

XI. 21. Gönczi Tamás, közgazdász    
            Karrier, pozitív életszemlélet
            Házigazda: Szabó Benjamin

XI. 28.  Dr. Mózes Miklós, egyetemi docens  
 Kardiológia ‒ szívbetegségek és gyógyításuk 
 Házigazda: Szabó Benjamin

XII. 5.   Bács Zalán, a Rosatom Centrál Europe Magyarországi 
fióktelep igazgatója

            A paksi projekt aktuális helyzete
 Házigazda: Czibolya László

XII. 12.  Szekér László, építészmérnök 
 A rezsimentes ház 

 Házigazda: Szabó Benjamin

XII. 19.  Jánosy Sebestyén János, tudományos tanácsadó
            A jövő intelligens energiahálózata: SMARTGRID
 Házigazda: Czibolya László 

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

Szenior Klub 2019 évi őszi programja
Kedves Tagtársunk!

Szíves tájékoztatásul közöljük az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület Szenior Energetikusok Klubjának 2019. II. 
félévi programját. A program végrehajtása során figyelemmel leszünk arra, hogy a résztvevőket megismertessük az MMKM 
Elektrotechnikai Múzeumának eredményes működésével. 

Klubunk nyitott, minden érdeklődőt szívesen látunk az előadásunkon, függetlenül attól, hogy tagja-e valamely szakmai egyesü-
letnek vagy sem.

A szenior klub üzemlátogatásain készült fényképek
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A legtöbb ember, mikor meghallja, hogy szakkollégium, akkor egy 
együtt lakó diákközösségre gondol. Azonban a legtöbb 21. szá- 
zadban alakult szakkollégium elsődleges célja nem az együtt lakó 
bázis kialakítása volt, hanem egy adott témában a lehető legtöbb 
szakmai fejlődés biztosítása tagjai számára. Habár legtöbbjük a 
hagyományok alapján megtartotta a szakkollégium elnevezést,  
a szóösszetételben a hangsúly a kollégiumról a szakmára került. 
Ezen öntevékenyen működő diákszervezetek célja továbbá, hogy 
a megfelelő szakmai és tárgyi háttér megteremtésével elősegítsék 
a kiemelkedő képességű hallgatók tehetséggondozását, valamint 
közéleti szerepvállalását. Ez egy hatalmas feladat, azonban egy 
fiatal értelmiségiekből álló összetartó közösség számára egysze- 
rűbben megvalósítható. Ennek köszönhető, hogy a szakkollégisták 
az egyetemi életet szimbolizáló szakmai fejlődés – közösség – 
szemléletformálás háromszög egész területén tudnak érvényesülni. 
Az Energetikai Szakkollégium 2002. október 17-én tartotta alakuló 
közgyűlését, melynek előkészítésében hatalmas szerepet vállalt 
Dr. Zsebik Albin, az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
főtitkára, jelenleg a Szakkollégium Tiszteletbeli Tanár Elnöke. Diák- 
szervezetünk immáron 17. éve folyamatosan élvezi az energetika 
területén működő szakmai szervezetek közül az alapításban köz- 
reműködő három támogatását: az Energiagazdálkodási Tudomá- 
nyos Egyesületét, a Magyar Energetikai Társaságét és a Magyar 
Elektrotechnikai Egyesületét. A három szervezet közül kiemelkedő 
az ETE, amely a kezdetekben a kollégium gazdasági ügyeit is in- 
tézte, s a szakkollégiumot jelenleg is ifjúsági tagozatának is tekinti. 
Napjainkban is bármikor fordulhatunk tagjaihoz iránymutatásért és 
tanácsaikért szívesen segítenek.

A Szakkollégium  alapítása óta számos  tulajdonsága átformá-
lódott, azonban az elmúlt 17 év alatt semmit sem változott tagjai- 
nak az a törekvése, hogy az egyetemi oktatás mellett ismereteiket 
a gyakorló szakemberek, cégvezetők tapasztalataival is bővítsék. 
Minden elmélet próbája a gyakorlat, hangoztatják. Ezen indikátor 
vezetett oda, hogy a Szakkollégium tevékenységét az elméleti elő- 
adások szervezését üzemlátogatásokkal egészítik ki. Ezen progra- 
mokra nem csak a szakkollégisták felől érkezett igény, hanem más 
egyetemi hallgatók részéről is. Ennek megfelelően váltak program- 
jaink a nagyközönség számára is ingyenesen látogathatóvá. 2002- 
től kezdve programjaink száma, illetve azok látogatottsága folya- 
matosan nőtt. Az előadások és üzemlátogatások mellett 2004-ben 
megrendezésre került az első vitafórum, amely az atomenergia és 
a zöldenergiák közti különbségeket mutatta be. 2005-ben a Szak- 
kollégium létrehozta első nemzetközi diáktagozatát, így erősítve 
nemzetközi kapcsolatait. 2007 tavaszán Németh Bálint vezetésé- 
vel diákszervezetünk belevágott addigi legnagyobb vállalkozásába: 
egy nemzetközi tudományos konferencia, az International Youth 
Conference on Energy (IYCE) szervezésébe. A konferencia szerve-
zésének célja, hogy végzős hallgatóknak, doktoranduszoknak és fi- 
atal kutatóknak lehetőséget biztosítson, hogy kutatásaikat egy nem- 
zetközi fórumon publikálhassák. A Hartmann Bálint által vezetett 
szakkollégisták felismerték milyen fontos, hogy a középiskolások- 
kal is megismertessék az energetikát. Ennek érdekében rendezték 
meg először a középiskolásoknak szóló, többfordulós energetikai 

tanulmányi versenyt. Az alapítás után eltelt első hét évben megha- 
tározott tevékenység, melyet Hartmann Bálint az ETE 60 éves év- 
fordulója kapcsán foglalt össze 2009-ben, a jelenlegi szakkollégista 
generációnak már mélyen tisztelt hagyomány. Az általuk kitaposott 
úton folytatjuk ezen programok újbóli szervezését, valamint azok a 
jelenkor változásaihoz igazodó fejlesztését.

Az ETE alapításának 60. évfordulója óta eltelt újabb 10 évben 
az Energetikai Szakkollégium tovább fejlődött és szélesítette portfó- 
lióját. 2010-ben előadásaink száma már elérte a félévenkénti nyol- 
cat, valamint – a hagyománnyá vált Paksi Atomerőmű üzemláto- 
gatás mellé – számos új üzem is felkerült a meglátogatott üzemek 
listájára. Ugyanebben az évben megrendeztük a Gáz vagy távhő 
című vitafórumunkat, valamint meglátogattuk a MAVIR Zrt. új köz- 
pontját is. Előadásaink színvonalát olyan előadók minőségi előadá- 
si biztosították, mint Kimpián Aladár vagy Dr. Büki Gergely.

A Szakkollégium mindig arra törekszik, hogy a legaktuálisabb 
témákban szervezzen rendezvényeket, hogy az érdeklődők a leg- 
frissebb ismereteket sajátíthassák el. 2011. márciusában került sor 
a KÁT rendszer aktuális kérdéseiről, a rendszer múltjáról és jelené- 
ről szóló előadásunkra, valamint ebben a hónapban rendeztük meg 
első olyan üzemlátogatásunkat, mely az Országház épületgépésze- 
tét mutatta be. 2011. második felében rendeztük meg a fukushimai 
balesetről szóló előadásunkat, melyen Dr. Aszódi Attila mutatta be, 
hogy milyen hatással lehet a katasztrófa az európai atomerőművek 
üzemeltetésére. A hagyományokat őrizve újfent megrendelésre ke- 
rült nemzetközi konferenciánk, az IYCE, ezúttal a portugáliai Leiria 
városában.

2012-ben újabb programmal bővült az Energetikai Szakkollégi- 
um tevékenysége. Tagságunk a számos hazai üzemlátogatás során 
megismerte a magyarországi erőművi rendszer felépítését. Annak 
érdekében, hogy minél szélesebb képet kaphassanak a nemzetkö- 
zi gyakorlatokról és viszonylatokról, úgy határoztak, egy szakmai 
kirándulás keretei közt meglátogatják Ausztria erőműveit is, ezzel 
elindítva az évente megrendezett külföldi üzemlátogatás program- 
sorozatunkat. Ebben az évben ünnepelte Szakkollégiumunk 10. év- 
fordulóját, amely alkalmából a Vörös Csaba által vezetett Elnökség 
egy Jubileumi Konferenciát szervezett. Az esemény tematikája fel- 
ölelte a hazai energetikai ipar elmúlt 10 évének legfontosabb kérdé- 
seit, és egyben az elkövetkezendő időszak aktualitásait.

2013. tavaszán került megrendezésre az első Tehetséges hall- 
gatók az energetikában című előadásestünk, melyen a látogatóknak 
lehetőségük nyílt megismerkedni a Szakkollégium néhány tagjának 
az energetika területén folytatott szakmai munkásságával, kutatási 
témájával. Ebben az évben vehettek részt a Szakkollégium tagjai a 
negyedik IYCE konferencián, melynek Siófok városa adott otthont..

2014-ben újabb mérföldkőhöz ért a Pintácsi Dániel által veze-
tett Szakkollégium. Ebben az évben számos újabb nagy vállalko-
zásba fogtak a fiatal hallgatók. Először rendezték meg nemzetközi 
nyári egyetemünket Summer Academy on Energy (SAE) címmel. 
Szá- mos országból érkező résztvevő a jövő üzemanyaga téma-
körben hallgatott előadásokat, vettek részt üzemlátogatásokon, 
végül egy projektfeladatot kellett kidolgozniuk és szakmai zsűri 
előtt prezen- tálniuk. Ebben az évben került megrendezésre az 

Az Energetikai Szakkollégium Egyesület tevékenysége
Pap Kristóf Gyula

a Szakkollégium elnöke, pap.kristof@eszk.org                                                        
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első kifejezetten gólyáknak szóló program, a GólyaPaks, valamint 
ebben az évben hívott először a Szakkollégium külföldi szaktekin-
télyt a katedrára.

2015-ben a legfontosabb program szervezése kötötte le a leg- 
több szakkollégista figyelmét, mely az ötödik IYCE szervezése volt, 
melyet az olaszországi Pisa-ban rendeztek meg. Ebben az évben a 
Péter Norbert vezette Elnökség élesen szétválasztotta a nyilvános- 
ság számára látogatható programokat és a zártkörű programokat, 
ezzel kialakítva a belső képzési rendszerünket. A képzési rendszer 
alapját képezték a szakmai kurzusok, melyek hét alkalomból áll-
tak. 2016-ban egy strukturális változás lépett életbe az Energetikai 
Szakkollégium Elnökségében: megalakult a Projektekért felelős Al- 
elnöki pozíció, mellyel együtt számos programszervezési folyamat 
projekt alakot öltött. Legfontosabb projektjeink azóta is az IYCE és 
a SAE szervezése.

2017-ben az Energetikai Szakkollégium fennállásának tizen- 
ötödik évfordulója alkalmából Jubileumi estet szervezett, melynek 
keretében egy nyilvános panelbeszélgetés került megrendezésre, 
ahol a résztvevők az energiaszektor következő tizenöt évben vár- 
ható fejlődéséről hallhattak iparági vezetőktől. 2017-ben hagyomá- 
nyosan megrendezésre került a hatodik nemzetközi konferenciánk, 
ezúttal Budapest szívében.

2018-ban megalapítottuk a Szakmai Csoportokat, melyek elő-
segítik a tagok kutatásának elindítását, témák és konzulensek ke-
resését. A Szakmai Csoportokban egy olyan környezetet teremtet-
tünk, mely lehetőséget adhat a közös kutatásokra is. Eb-ben az 
évben adott elő először a BME-n Hernádi Zsolt a MOL-Csoport 
elnök-vezérigazgatója, aki bemutatta a MOL 2030-as stratégiáját. 
2018. augusztus 12-17. között került megrendezésre a negyedik 
nyári egyetem „Come & be an energenius! – Energy Storage” 
címmel. A rendezvényen idén 36-an vettek részt 16 országból, 
amely az energiatárolási stratégiák kidolgozására összpontosított. 
A szakmai előadások a lehetséges alkalmazási lehetőségekről és 
ezek problémáiról szóltak, mint például a különböző tartalékpiaci 
trendek, TSO fejlesztések, stabilitási problémák. Ezen felül az elő-
adók az elosztói szintű alkalmazási lehetőségeken és a felhasz-
náló közeli megoldásokon vezették végig a résztvevőket. A feladat 
során minden csapat egy kisváros energiatárolási stratégiáját ter-
vezte meg, majd egy szakmai zsűri előtt prezentálta a hét során 
kidolgozott munkáját. 2019 elején újra a legnagyobb feladat előtt 
állunk, arra törekszünk, hogy újra sikeres konferenciát szervez-
zünk, valamint érdekes és hasznos szakmai ismeretekkel bővítsük 
érdeklődőink tudását, valamint tagjainkét belső képzési rendsze-
rünk keretei között.

 2019 tavaszán a Szakkollégium tagjai számára számos új prog-
ramlehetőség nyílt meg. Nyilvános programjaink keretei közt való-
sultak meg a napelemek terjedésének hálózatra gyakorolt hatását 
vizsgáló, valamint az új pénzügyi energiapiac megszületésének körül-
ményeit feltáró előadások. Előadásaink során továbbra is törekszünk 
arra, hogy a nagyközönség az adott téma szakértőjétől hallhassa a 
legújabb aktualitásokat. 2019 márciusában látogattuk meg először az 
Észak-Budai Fűtőerőmű újonnan beépített villanykazánját, valamint 
hallhattunk előadást a Paksi Atomerőmű üzemanyagfejlesztéséről 
is. Az energetikának számos határterülete van, melyek ugyanolyan 
fontos részét képezik mind a mi oktatásunknak, mind az iparnak. 
Az egyik ilyen terület az energetikai diplomácia, amely téma be-
mutatását közvetlen egy energetikai szakdiplomatától hallhatták az 
érdeklődők. 2019 áprilisában valósult meg az E-mobility’19 című 
panelbeszélgetésünk, amely során az energetika és a közlekedés 
szakmai vezetői beszélgettek arról, hogyan képzelik el a villamos au-
tók terjedését, valamint mindennapi használatát. Az esemény során 
nem csak a járművekről volt szó, hanem az általuk okozott hálózati 
hatásokról is. Ugyanebben a hónapban rendeztük meg a Mi energi-
ánk – Fiatalok a tudományban című előadásestünket, mely során a 
Szakkollégium hallgatói mutathatták be kutatási területeiket előadás 
és poszter szekció keretei közt. A félév során meglátogattuk továbbá 
az Országházat ellátó kazánházat és annak fűtési rendszerét, mely 
során megismertük, hogyan látják el fűtési energiával a Parlamentet. 
Ellátogattunk az E.On nagykanizsai gázelosztó tanpályájára is, ahol 
az érdeklődők szemtanúi lehettek a földgázhálózat tesztelése során 
alkalmazott technológiák alkalmazásának.

A félév során számos kurzus és előadásalkalommal bővült a 
Szakkollégium belső képzési rendszere is. Tagjaink többek között 
részt vehettek Matlab, illetve energiagazdálkodási kurzusokon, 
valamint egy üzemlátogatás keretei közt megtekinthették a Paksi 
Atomerőmű vízkivételi művét.

Mind az Energetikai Szakkollégiumnak, mind az ETE-nek egyre 
terjedelmesebb a történelme, mely összekapcsolja a két szerveze- 
tet. A múltban, a jelenben és a jövőben is arra törekszünk, hogy a 
két szakmai egyesület harmonikus kapcsolatot ápoljon. A két szer-
vezet célja közös: segíteni tagjaik szakmai ismereteinek bővítését, 
aktuális információkkal szolgálni az érdeklődőknek, valamint véle-
ményt alkotni az energetika változásaival kapcsolatban. Az Energe-
tikai Szakkollégium ugyanakkor bízik abban, hogy jövőben is segí-
teni fogja munkáját mindhárom alapító szervezet.

Az Energetikai Szakkollégium gratulál az Energiagazdálkodási 
Tudományos Egyesületnek alapításának 70. évfordulója alkalmá-
ból, további eredményes munkát kíván a következő évtizedekre!

A Mi energiánk – Fiatalok a tudományban előadói A nemzetközi Nyári Egyetem résztvevő 2018-ban
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Az ETE központi szervezésű 
„Vitassuk meg jövőnket” 

konferenciái

2002.     Energia Stratégia Konferencia
2004.     Villamos Energia Konferencia
2005.     2. Villamos Energia Konferencia
2006.     2. Energia Stratégia Konferencia
2007.     3. Villamos Energia Konferencia
2008.     4. Villamos Energia Konferencia
2009.     Új blokkok a Paksi Atomerőműben  

Konferencia
2010.     3. Energia Stratégia Konferencia
2014.     5. Villamos Energia Konferencia
2015.     Energetikai Konferencia
2016.     Energetikai Konferencia
2017.     6. Villamos Energia Konferencia
2018.     7. Villamos Energia Konferencia

Államtitkári előadás – Dr. Kaderják Péter

Államtitkári előadás – Dr. Aszódi Attila

Bakács István – elnöki megnyitó

Kerekasztal beszélgetésFényképek a 2018. évi konferenciáról:
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Nemzetközi 
Gázkonferenciák 

jegyzéke

1957.  Budapest 
1958.  Budapest 
1959.  Miskolc 
1960.  Pécs 
1961.  Miskolc 
1962.  Miskolc 
1963.  Pécs 
1964.  Szeged 
1965.  Debrecen 
1966.  Sopron 
1967.  Szeged 
1968.  Balatonfüred 
1969.  Balatonfüred 
1970.  Szeged 
1971.  Győr
1971.  Salgótarján
1972.  Székesfehérvár
1973.  Debrecen
1974.  Salgótarján
1975.  Siófok
1976.  Szombathely
1977.  Veszprém
1978.  Pécs
1979.  Szeged
1980.  Veszprém
1982.  Veszprém
1983.  Sopron
1985.  Balatonfüred
1987.  Balatonfüred
1989.  Balatonszéplak
1991.  Balatonszéplak
1993.  Balatonszéplak
1995.  Szeged
1997.  Győr
1999.  Debrecen
2001.  Budapest
2003.  Pécs
2005.  Siófok
2007.  Siófok
2008.  Debrecen
2009.  Siófok
2010.  Siófok
2011.  Budapest
2012.  Siófok
2013.  Siófok
2014.  Siófok
2015.  Siófok
2016.  Siófok
2017.  Siófok

Elnöki megnyitó – Bakács István

Dr. Csallóközi Zoltán elnökhelyettes előadása

Sokan voltak

Fényképek a 2015. évi konferenciáról:
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Energiagazdálkodási 
konferenciák  

jegyzéke
1999. Eger 
2001. Sopron 
2003. Győr 
2005. Visegrád 
2009. Szeged 
2011. Győr 
2012. Mátraháza 
2013. Siófok
2014. Kecskemét
2015. Budapest
2016. Székesfehérvár
2017. Gárdony
2018. Gárdony
2019. Siófok
2020.  Visegrád

A konferenciákról további információ és néhány dokumentum a 
http://klenen.eu/hu/ARCHIVUM címen található. 

1999 Eger ‒ a konferencia elnöki asztalánál

2019 Siófok ‒ a konferencia résztvevői

2019 Siófok – a konferencia kiállításán

1999 Eger ‒ a konferencia kiállításán

1999 Eger ‒ A CEM – minősített energiamenedzser oklevelek átadása 2019 Siófok – a kerekasztal megbeszélés felkért hozzászólói
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Távhőkonferenciák 
1958.  Budapest 
1964.  Budapest 
1965.  Pécs 
1968.  Pécs 
1970.  Kecskemét 
1971.  Budapest 
1973.  Budapest 
1976.  Nyíregyháza 
1979.  Pécs 
1982.  Miskolc 
1985.  Hajdúszoboszló 
1988.  Hajdúszoboszló 
1991.  Hajdúszoboszló 
1994.  Debrecen 
1997.  Balatonszéplak
2000.  Siófok-Balatonszéplak
2004.  Siófok-Balatonszéplak

Távhő vándorgyűlések 
1977.  Miskolc 
1978.  Pécs 
1980.  Ajka 
1981.  Szombathely 
1983.  Dunaújváros 
1984.  Hajdúszoboszló 
1986.  Tatabánya 
1987.  Székesfehérvár 
1989.  Nyíregyháza 
1990.  Pécs 
1992.  Paks 
1993.  Salgótarján 
1995.  Szeged
1996.  Eger 
1998.  Pécs
1999.  Debrecen
2002.  Bonyhád
2005.  Kaposvár
2006.  Nyíregyháza
2007.  Pécs
2008.  Szeged 
2009.  Debrecen
2010.  Pécs
2011.  Nyíregyháza
2012.  Balatonfüred
2013.  Miskolc-Lillafüred
2014.  Eger
2015.  Balatonalmádi
2016.  Hajdúszoboszló
2017.  Balatonfüred
2018.  Kecskemét
2019.  Mátraháza

17. Távhő Konferencia - Siófok, 2004. AK elnöksége

17.Távhő Konferencia - Siófok, 2004. 
A Konferencia közönsége és vendégei - részlet

19. Távhő Vándorgyűlés - Nyíregyháza, 2006. Megnyitó

28. Távhő Vándorgyűlés Balatomalmádi, 2015.  
A Vándorgyűlés közönsége - részlet

Fotók vándorgyűlésekről, konferenciákról



49ENERGIAGAZDÁLKODÁS   60. évf. 2019. 3. szám

D Í J A Z O T T A K

Egyesületi díjban részesítettek névsora
Segner János 

András díj
1969-ben
Dr. Halász Géza
Dr. Zettner Tamás
Dr. Endrényi Sándor
Dr. Jászay Tamás
Dr. Vajta László
Dr. Halzl József
Gulácsy Béla

1970-ben
Dr. Majoros Sándor
Galambosi István
Máthé Iván György

1971-ben
Dr. Lőrinc Imre
Dr. Erdősi Nándor
Czipper Gyula
Karády Pál

1972-ben
Dr. Bíró Attila
Dr. Dániel Tamás
Nyerges Pál

1973–1974-ben
Csirmaz István
Dr. Hajdú István
Dr. Hibbey Levente
Dr. Járosi Márton
Némethy Kázmér
Dr. Szabolcs Gábor
Dr. Csorba Tamás
Vajkai János

1975-ben
Dr. Reményi Károly
Dr. Száday Rezső
Szőcs Miklós
Dr. Biró Zsigmond
Dr. Rapp Tamásné

1976-ban
Dr. Osztrovszky György
Szalkai György
Luzsa István
Dr. Makoldy Mihály
Teőke Géza

1977-ben
Dr. Korányi György
Dr. Szűcs Miklós
Timkóné Dr. Józsa Judit

1978-ban
Ledács Kiss Aladár
Szabó Benjámin
Dr. Seidl Gábor

1979-ben
Dr. Büki Gergely
Láczai Szabó Tibor
Dr. Gyimesi Zoltán

1980-ban
Dr. Péchy László
Résch Pál
Tarján Róbert
Grabovszky Kamill
Mosó Dezső

1981-ben
Francia József
Dr. Vadász Elemér
Varga István
Dr. Müller Zoltánné

1982-ben
Reviczky Ádám
Dr. Szabó István
Pergel József
Kalász Mártonné

1983-ban
Damó Zoltán
Süle János
Szendrődi Józsefné

1984-ben
Kuslits Tibor
Dr. Kiss Eszter
Lengyel Gyula

1985-ben
Bárácz Imre
Dr. Klopp Gábor
Ócsay Mihály

1986-ban
Dr. Molnár Károly
Dr. Vöröss Lajos

1987-ben
Dr. Bede Gábor
Bölöni István
Kertész Gábor
Dr. Verhás József

1988-ban
Nagy Biró Sándor
Dr. Potecz Béla

1989-ben
Zákányi György
Dr. Rapp Tamás
Csávolszky Jenő

1990-ben
Dr. Dezső György
Gaál Huba
Jelinek Tamásné

1991-ben
Járfás László
Kerényi A. Ödön
Balogh Ernő
Zagyvai Béla

1992-ben
Pónya József
Dr. Welther Károly

1993-ban
Hermann Pál

1996-ban
Hasenauer András
Schey András
Szigethy István
Dr. Meszléry Celesztin

1997-ben
Dr. Anesini Andor
Dr. Holló Dénes
Schwardy Miklós

1998-ban
Bányai István
Papp István
Dr. Zsebik Albin

1999-ben
Bartha Gyöngyi
Dr. Varga Sándor

2000-ben
Dr. Papp Géza

2002-ben
Csonka Ernő
Zákányi György

2003-ban
Erdei Rezső
Mohácsi Miklós

2004-ben
Szabó György

2006-ban
Kováts Balázs

2007-ben
Dr. Csűrök Tibor
Dr. Nagy Zoltán

2009-ben 
Homoki Mihály
Ludányi György
Mádai Sándor
Nagy Péter

2010-ben
Bakács István

2012-ben
Schleisz Pál

2013-ban
Elek János
Tóth Illés

2014-ben
Milanovich László
Müller József

2015-ben 
Kimpián Aladár

2016-ban
Fülöp Lajos

2017-ben 
Csallóközi Zoltán

2019-ben
Győri Csaba

* * *

Szabó Imre díj

1998-ban
Dr. Hajdú István
Dr. Vasanits Dezső
Dr. Zettner Tamás

1999-ben
Dr. Szűcs Miklós

2000-ben
Dr. Molnár Károly
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2001-ben
Kerényi A. Ödön
Szemmelveisz Zoltán

2002-ben
Résch Pál

2004-ben
Dr. Szebényi Imre

2005-ben
Dr. Molnár László

2007-ben
Horváth J.Ferenc
Wiegand Győző

2009-ben
Csallóközi Zoltán
Dr. Kamarás Béla

2010-ben
Dr. Kapros Tibor

2011-ben
Dr. Tóth Péter

2012-ben
Dr. Zsebik Albin

2013-ban
Szabó Benjámin
Dr. Stróbl Alajos

2014-ben
Dr. Antal Ildikó

2015-ben
Balog Ernő
Bárdy László

2017-ben
Dr. Szilágyi Zsombor
Dr. Almár Iván
Dr. Illés Erzsébet
Horváth J. Ferenc

2018-ban
Dr. Gróf Gyula

2019-ben
Ignáczy Elek

* * *

Szikla Géza díj

1964-ben
Dr. Heller László
Dr. Lévai András
Varga István

1965-ben
Dr. Hajdú Elemér
Dr. Vály Ferenc

1966-ban
Dr. Bátor Béla
Bencze László
Dr. Forgó László
Dr. Diószeghy Dániel
Kerényi A. Ödön
Győry Attila

1967-ben
Hász István
Papp István
Román István
Wahlner Aladár
Nedea Ede
Végváry Kálmán

1968-ban
Dr. Anesini Andor
Dr. Varga István
Vida Miklós
Bán Ervin

1969-ben
Dr. Rapp Tamás
Gábor Béla
Gömöri Géza

1970-ben
Pikler Ferenc
Csenterics Sándor
Molnár János

1971-ben
Horváth Károly
Rolicsek József
Szitás Lajos
Vajda György

1972-ben
Borbás Nándor
Katona Kálmán
Monostori Gábor
Schiller János
Zólyomi Lajos
Dohanics László
Jelinek Tamásné
Dr. Laklia Tibor

1973–1974-ben
Dr. Benedek László
Dely Béla
Gencsi Pál
Kovács Béla
Mogyorósi László
Póra Ferenc
Schleisz Pál

Stadinger István
Verle Győző
Fekete Csaba
Udvardy L.Géza
Polánszky Béla

1975-ben
Bódy Béla
Csató János
Dr. Szász Károly
Boros Péter
Regős Mihály

1976-ban
Kallós József
Molnár Gyula
Dohanics László
Munk Endre
Tömörkényi István

1977-ben
Dudás Gyula
Vajda Kálmánné
Szabolcsi Géza
Gálosi Elemér
Pataki István
Uglár István

1978-ban
Braun Ervin
Dénes János
Flórián Rezsõ
Mohácsi Miklós
Czibulya János

1979-ben
Háda Sándor
Dr. Rieb László
Ruttkay Zsigmond
Dr. Bonkáló Tamás
Bereznay István

1980-ban
Dr. Gősi Pál
Soós István
Barta György
Laki Gyula
Pásztor Turák József
Sarkadi György

1981-ben
Kovács Sámuel
Kolozár György
Zagyvai Béla
Papp Gábor
Dr. Dócs János
Molnár Gyula
Südi Zoltán

1982-ben
Ember Károly
Papp Albert
Csávolszky Jenő

1983-ban
Pápa Aladár
Dr. Lipták András
Dr. Mihók Béla
Szász Frigyes
Wiegand Győző

1984-ben
Bányai István
Koncz Ferenc
Mira János
Hunyadi Béla
Csémy Zsuzsa
Kováts Imre

1985-ben
Donkó András
Emresz Tibor
Füri László
Köves László

1986-ban
Dr. Bán Ákos
Kintli Zoltán
Pónya József
Schey András
Uhri László

1987-ben
Balázs László
Gadó Frenc
Papp István

1988-ban
Dr. Barcsik József
Dénes János
Hőnig Mihály
Török Pál

1989-ben
Dr. Halzl József
Dr. Barótfy István
Erdei Rezső

1990-ben
Fenyvesi József
Galabosi István
Máté László
Dr. Szabó Imre
Avar Szilveszter

1991-ben
Dr. Zettner Tamás
Kovács Jenőné
Dr. Zsebik Albin
Csirmaz István
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1992-ben
Dr. Molnár Károly
Regős László
Laposa Lajos

1993-ban
Kassai Ferenc

1996-ban
Bubálik Sándor
Kis Zoltán
Kristyák Ernő
Szűcs Zoltán
Dr. Varga Sándor

1997-ben
Dr. Fekete György
Györke Béla
Kovács Zoltán
Tamás Tibor
Tendli László

1998-ban
Nagy Ferenc
Dr. Kapos Tibor
Dr. Szebényi Imre

1999-ben
Dr. Tóth Péter

2000-ben
Milanovich László
Dr. Palotás Árpád

2001-ben
Medgyesi Dénes

2002-ben
László István
Kekk István
Pór J. Mátyás

2003-ban
Homola Viktor
Matos Attila

2004-ben
Takács Károly
Tóth Illés

2005-ben
Korcsog György
Ignáczy Elek

2006-ban
Lengyel Gyula
Papp László

2007-ben
Kerekes Ferenc
Mészáros László
2009-ben
Gasz Zoltán
Kovács Zoltán
Dr. Steier József
Vavrik Antal

2010-ben 
Dr. Balikó Sándor
Kovács Zsolt

2011-ben
Ludányi György

2012-ben
Éri Zoltán
Csákvári Csaba

2013-ban
Kozik Árpád

2014-ben
Győri Csaba
Prantner József

2015-ben
Zákányi György
Zanatyné Uitz Zsuzsanna

2016-ban 
Orbán Tibor

2017-ben
Gerda István
Rácz Attila

2018-ban 
Tompa Ferenc

* * *

Energia-
gazdálkodásért 
kitüntetés

2000-ben
Gasz Zoltán
Homoki Mihály
Kazár Attila
Mohácsi Miklós
Paczolay Péter
Dr. Süle János
Vaday Péter

2001-ben
Csákvári Csaba
Rudi Zsuzsanna

2002-ben
Bárác Imre
Schmidt József

2003-ban
Buzási István
Éri Zoltán
Galló György
Tóth Tamás
Zanatyné Uitz Zsuzsanna

2004-ben
Gróf Gyula
Kovács Zoltán
Lengyel Károly
Markó József
Nagy Máté
Rácz Attila
Szabó Valéria

2005-ben
Bányai István
Bubálik Sándor
Győri Csaba
Kovács Kálmán
Zákányi György

2007-ben
Gerda István
Munk Endre
Paál László
Vaszkó László
Dr. Woperáné dr. Serédi Ágnes

2008-ban
Mocsári Miklós
Rudi Zsuzsanna
Német Bálint

2009-ben
Csábli Ernőné
Csikyné Palásthy Zsuzsa
Juratovics Aladár
Kekk István
Kozik Árpád
Nyeste László
Restály György

2010-ben
Fazekasné Czakó Ilona
Hárfás Zsolt
Orbán Tibor
Dr. Pájer Jánosné
Tompa Ferenc

2011-ben
Barnicskó V. László
Hartmann Bálint
Prantner József
Trenka Gábor
Zanatyné Uitz Zsuzsanna

2012-ben
Horváth István
Hegedűs Zoltán
Jeszencsák Péter

2014-ben
Busa Antal
Péter Szabó István
Vörös Csaba

2015-ben
Csejtei Ernő
Márfi Ernő
Metzing József
Pintácsi Dániel

2016-ban
Forrai György
Kádár Márton Gábor
Némethi Balázs
Regős Lászlóné

2017-ben
Laczus Péter
Dienes István
Péter Norbert

2018-ban
Dr. Nagy Valéria
Maléth Márton
Horváth Pál
Koncz Dezső
Tordai György

2019-ben
Mocsári Miklós
Szalai Szabolcs Tamás
Bravics Endre
Szűcs László

* * *

Kerényi A. Ödön díj

2016-ban
Dr. Iring Rezső

2017-ben
Wiegand Győző

2019-ben
Csallóközi Zoltán
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Az ETE 2019. évi rendes Küldöttközgyűlése
Az  Energiagazdálkodási  Tudományos  Egyesület  évi  ren-
des  Küldöttközgyűlését 2019. május 28-án a Károli Gáspár 
Egyetem dísztermében tartotta. A közgyűlés napirendje és az 
előterjesztésre kerülő dokumentumai az Egyesület honlapján,  
www.ete-net.hu olvashatók. 

Az ETE tagjai és érdeklődő olvasóink számára az Elnöki beszámo-
lóból teszünk közzé rövid kivonatot:

Tisztelt Küldöttközgyűlés!

A mai napi küldöttközgyűlésen Egyesületünk   elnöksége nevében 
számolok be  2018. évi szakmai munkánkról és gazdálkodásunkról.

Összességében elmondhatjuk, hogy a tavalyi évre kitűzött mun-
katervi feladatainkat teljesítettük és gazdálkodásunk is kiegyensú-
lyozott volt.

Egyesületünk elnöksége az Alapszabálynak megfelelően látta 
el feladatait. Az elmúlt évben két küldöttközgyűlést és öt elnökségi 
ülést tartottunk. Rendkívüli küldöttközgyűlésünket, szeptember 13-án 
azért kellett összehívnunk, hogy a törvényszéki végzésnek megfe-
lelően korrigáljuk a május 24-i közgyűlésen módosított alapszabá-
lyunkat, amelyet így már októberben bírósági bejegyzést nyert. Az év 
elején (február 22-én) megrendeztük a hagyományos elnök-titkári ér-
tekezletet, amelyen Süli János miniszter úr tartott szakmai előadást.

Munkatervünk – mind a központi munkaterv, mind szakosztá-
lyaink, területi szervezeteink munkatervei –  lényegében teljesül-
tek. Központi rendezvényeink, illetve a központi munkatervben 
szereplő, szakosztályaink által szervezett, illetve más szervezetek-
kel közösen rendezett   konferenciáink többnyire megvalósultak. 
Ezek közül kiemelésre tartozik a szokásos tavaszi KLENEN’18 
Klímaváltozás, Energiatudatosság, Energiahatékonyság konfe-
rencia (Gárdony, március 7-8), amelyet a társszervezőkkel 13. 
alkalommal rendeztünk meg, áprilisban 2018-ban is megtartottuk 
a társszervezőkkel közös DUNAGÁZ konferenciát. Szeptember 
11-12-én  Kecskeméten rendezte Hőszolgáltatási Szakosztályunk 
a 31. Távhő Vándorgyűlést. Kiemelésre tartozik  tavalyi központi 
nagyrendezvényünk,  a november 21-22-én Mátraházán tartott VII. 
Villamosenergia-konferencia, amelyet „Villamos energia ellátásunk 
jövője” címmel rendeztünk. Szeptemberben közreműködésünkkel 
idén is megvalósult a MET-ETE-MEE együttműködéssel hagyo-
mányossá vált kárpát-medencei energetikusi fórum. Szervezési 
okokból idén tavaszra halasztódott a  Csongrád megyei szerveze-
tünk által rendezett SZENERG konferencia és a főszervező MFGK 
Zrt. akadályoztatása miatt elmaradt a Nemzetközi Gázkonferencia.  
A nagyobb rendezvényekről idén is elmondhatjuk, hogy – résztve-
vők visszaigazolásai szerint – Egyesületünkhez méltóan igen ma-
gas szakmai színvonalon, a legjobb szakmai előadók felkérésével, 
és rangos vitákkal folytak le.  A korábbi évekhez képest növekedett 
a konferenciák „fizető” résztevevőinek száma, ami jótékony hatás-
sal bírt gazdasági eredményünkre

Energetikai Tudományos Tanácsunk tavaly egy ülést tartott.  
Szervezeti egységeink, elsősorban területi szervezeteink sokrétű 
munkát végeztek, azonban szokásosan változó intenzitással, az 
objektív és szubjektív helyi körülmények függvényében. 

A mindenkor kiemelendő Szenior Klubon túlmenően, amely ta-
valy is „szezonban” előre meghirdetett változatos program mellett 

hetente tartott rendezvényeket, 2018-as év alapján kiemelésre tar-
tozik Székesfehérvári Szervezetünk és Energiahatékonysági Szak-
osztályunk.

Alapfeladatát, a tagság szakmai tájékozottságának biztosítását 
minden szervezeti egységünk ellátta, a szervezeteink vonzáskö-
rében elérhető szakemberek szakmai tájékoztatását nagyon sok 
szervezeti egység kiemelt feladatának tekinti. Fontos, hogy szerve-
zeti egységeink nagyon sok társszervezettel folytatnak gyümölcsö-
ző együttműködést. A teljesség igénye nélkül ide sorolhatók (a már 
említettek MET és MEE egyesületeken  kívül) a Magyar Mérnöki 
Kamara, vagy a Magyar Kapcsolt Energia Társaság és ‒ ahol ilyen 
van – a helyi MTESZ szervezetek. Több szervezeti egységünk tava-
lyi is együttműködött egyetemekkel, kiemelésre tartozik Csongrád 
megyei, Hajdú-Bihar megyei. Miskolci szervezetünk, Gáz szakosz-
tályunk és Hőszolgáltatási szakosztályunk.

„Energiagazdálkodás” folyóiratunk  (ENGA) Szerkesztő Bizott-
sága is sikeresen tevékenykedett: 2 dupla és 2 szimpla száma je-
lent meg a múlt évben szakmai színvonala is szokásosan magas, 
tartalma változatos volt és az előirányzott kereteken belül maradtak 
kiadásai is. Mögöttes technikai színvonalában és vizuális megjele-
nésében is megújult honlapunk is az elmúlt évben. Ezúton is sze-
retném felhívni a figyelmet a honlap aktív ‒ anyagok, információk 
beküldése – és passzív használatára.

Ugyanakkor önkritikusan meg kell jegyezni, hogy nem sikerült 
érdemi előrelépést elérnünk az ifjúsággal, különösen az egyetemi 
ifjúsággal való munka, a fiatalok bevonása terén és a társszerve-
zetekkel való együttműködésünk is többnyire a hagyományos me-
derben folyt.

A továbbiakban néhány szót szeretnék szólni az előttünk álló 
év feladatairól.

2019-ben ünnepli Egyesületünk megalapításának 70. évfordu-
lóját. Elnökségünk döntése alapján ezt egy ünnepi konferenciával 
ünnepeljük meg, helyi szervezetünk kezdeményezése és meghívá-
sa alapján Székesfehérvárott június 5-én és erről az alkalomról  az 
„Energiagazdálkodás” jubileumi számával is megemlékezünk.

A hazai és európai energetikában is fontos események tör-
ténnek ebben az évben, amit munkákban figyelembe veszünk. Az 
energetikai kormányzat őszre új nemzeti energiastratégiát készít 
elő, amelynek kialakításában, társadalmi vitájában részt kívánunk 
venni. Az év első felében várhatóan megjelenik az EU „Tiszta Ener-
gia” csomagjában szereplő valamennyi európai jogszabály (Direk-
tíva, Rendelet), amelyek megismertetésre értelmezése és hazai 
adaptációja kérdésében is van feladatunk.

A  2019. évre Egyesületünk és szervezeti egységeink a meg-
szokott  munkájukat folytatják Munkaszervezeteink programjai az 
előző évekhez hasonló terveket tartalmaznak, míg a központi prog-
ramokat külön napirendi pontként tárgyalja Küldöttközgyűlésünk.  

Fontosnak tartjuk az ifjúsági munkák javítását, a társszerveze-
tekkel való együttműködésünk folytatását.

Végezetül e helyütt is szeretnék köszönetet mondani szervezeti 
egységeink vezetőinek , az elnökség és az Ellenőrző Bizottság tag-
jainak az elvégzett munkáért. Külön köszönet illeti Wiegand Győző 
elnökhelyettest az ügyvezetési feladatok önzetlen ellátásért.  

Bakács István
elnök
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A 2005. június 8-10-én Visegrádon, az ETE és társszervezői által megrendezett

„Klímaváltozás – Energiatudatosság – Energiahatékonyság” konferencia 
résztvevőit  a konferenciára készülő Dr. Julian M. Earls, a NASA Glenn Research  

Center igazgatója a „Föld az űrből” fényképpel és többek között 
a következő szavakkal üdvözölte:

Our Earth is a fragile planet that we must work hard to protect for many 
future generations to enjoy. 

We can protect our planet only if we work together. 

I wish you a very successful conference.

Földünk törékeny bolygó, amelyet kitartó munkával meg kell védenünk 
a következő generációk számára. 

Ezt a védelmet csak együttműködve tudjuk biztosítani.

Kívánok nagyon sikeres konferenciát!

Jegyezze elő naptárába: 2020. március 11-12. KLENEN ’20




