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A magyar energiagazdaság problémáit tárgyaló tudományos és gyakorlati folyóirat

ENERGIAGAZDÁLKODÁS



A KLENEN ’20 konferencia bevezető plenáris előadói és előadásai: 

Dr. Botos Barbara: Energia- és klíma politikai célok és tervezett szakpolitikai intézkedések

Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért   felelős   helyettes államtitkár   asszony szerint ma már  
nincs  helye  az  éghajlatváltozás  tényével  kapcsolatos  vitáknak, sokkal  inkább az egyes  
országok arra adott válaszaira, cselekvőképességére  kerül  a  hangsúly. Hiszen  az éghaj-
latváltozás  elleni  cselekvés ma már messze nem csak ökológiai  szükségszerűség, hanem 
egyben gazdasági racionalitás is, amelyet egyre több ország ismer fel. Mindehhez pedig a 
2015-ben elfogadott Párizsi  Megállapodás keretében tett vállalások is olyan lehetőségeket 
nyitnak meg, amelyek óriási  beruházási igényeket  generálnak  szerte  a világon, így Ma-
gyarországon is. A Párizsi Megállapodás alatt ugyanis szinte a világ összes országa olyan  
kibocsátás-csökkentési  vállalásokat  tett, amelyek  rendkívül nagyméretű technológiaváltási, 
modernizálási igényeket keletkeztetnek. Ennek eredményeként pedig a jövőben jelentős piaci  
átrendeződés  mehet  végbe. Ezért úgy véli, az éghajlatváltozás ténye ma már talán legalább 
annyira lehetőség, mint probléma. 

Tóth Tamás: A 2019. évi energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye

Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese 
–  korábban az Elemzési és Statisztikai Főosztályának vezetője – szakmai tapasztalatait a 
Hivatal keretében szerezte. Publikációi  rendszeresen  jelennek meg szakmai tanulmány-köte-
tekben és tudományos ismeretterjesztő könyvrészletekben. 
Jelenleg szakmai tevékenységei közé tartozik az energiahatékonysági törvény által a Hivatal 
felelősségi körébe utalt feladatok teljesítésének szervezése és fejlesztése (nagy vállalati ener-
getikai auditálás fogalomrendszerének kidolgozása, ellenőrzési stratégia kialakítása, eredmé-
nyek értékelése, energiamegtakarítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás). 
2015-től az e témakörben folyamatosan bővülő információk ismertetése és megosztása érde-
kében rendszeresen tart előadásokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon. 

Prof. Dušan Petráš: Az energetikai auditálás tapasztalatai és eredménye Szlovákiában 

Prof. Dušan Petráš, a Pozsonyi Szlovák Műszaki Egyetem egyetemi tanára, volt rektor he-
lyettese (2007-11), az építészmérnöki kar dékánja, (2000-2007), az AEE közép-kelet európai 
régióért felelős igazgatóhelyettese, az energetikai veszteségfeltárás nemzetközileg elismert 
szakértője és oktatója.  Hét országban, hét nyelven megjelent könyv és több száz szakmai 
cikk szerzője, a szlovák nyelven megjelenő Épületgépészet szakfolyóirat főszerkesztője, ha-
zai és EU projektek témavezetője. 
Fontosnak tartja az energetikai auditorok munkájának segítését a veszteségfeltáró módsze-
rek, oktatási segédletek kidolgozása, a jó gyakorlatok bemutatása és szakmai konferenciák 
szervezésével a tapasztalatcsere által. Ez utóbbi érdekében évek óta szervezi a szakmai 
konferenciákat, szemináriumokat.  
Szakmai tevékenysége által megbízóinak sok millió euro megtakarítást tett lehetővé.

 
Dr. Virág Rudolf: Energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák témái és szervezésének módja

Dr. Virág Rudolf, Magyar Mérnöki Kamara főtitkára, a Közigazgatási és Igazságügyi Minisz-
térium területi államigazgatás fejlesztéséért felelős helyettes államtitkári, miniszteri biztosi 
székét cserélte a főtitkári székre. 
Kiemelt feladatának tekinti a Kamara kormányzati struktúrához való szorosabb kapcsolódá-
sát, az együttműködés megerősített, valamint közreműködésének szélesítését a feladat- és 
érdekkörébe tartozó jogszabályok és kormányzati döntések előkészítésében. 
Munkaköréhez tartozik a Kamara, mint közreműködő szervezet számára az energiahaté-
konysági törvény által meghatározott feladatok, közte az energetikai auditorok és szakrefe-
rensek továbbképzésének, a közeljövőben esedékes szakmai megújító vizsgák előkészítése 
és megvalósítása szervezésének irányítása.
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K L E N E N

   KLENEN '20 KLENEN '21
        2020. március 11-12.             2020. március 10-11.

Tisztelt Olvasó!
1999. június 2-3-4-én Egerben „Energiahatékonyság, Energiapiac és környezetvédelem az ezredfordulón” címmel nemzetközi konferenciaként 
rendeztük meg a KLENEN jogelődjét. A konferencia színhelyéül tudatosan választottuk a festői környezetben fekvő várost, hogy annak szépsé-
gét a külföldi vendégekkel megismertessük.

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

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

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

A konferenciákon nagy számban vettek rész előadó, érdeklődő és szép emlékekkel hazatérő külföldi vendégek. A szervező bizottság azon-
ban – elsősorban gazdasági okokból – úgy döntött, hogy ideiglenesen megszünteti nemzetközi jellegét és a Virtuális Erőmű program Energiaha-
tékonysági Kiválósági Pályázatához kapcsolódva 2012-től áttértünk az évenkénti szervezésre, a konferencia időpontját az energiatakarékossági 
világnapon (március 6.) történő díjátadáshoz kapcsoltuk. 

A tapasztalatcsere fontosságát hangsúlyozva ettől kezdve használjuk a konferencia kiegészített mottóját, „Osszuk meg tapasztalatainkat, 
dolgozzunk együtt a természet egyensúlyának megőrzéséért”, a KLENEN rövidítését és hívjuk fel a figyelmet arra, hogy „A hatékony energia-
gazdálkodás mindnyájunk érdeke és kötelessége”. 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek által már jogszabályokkal és szakpolitikai intéz-
kedésekkel is ösztönzött az energiaveszteség-feltárás. A törvény 2016. évi módosítása egy meghatározott mértékű energiafelhasználást elérő 
vállalatok számára kötelezővé teszi az energetikai szakreferensek igénybevételét. Ez is hozzájárult ahhoz, hogy a konferenciákon az auditori 
tapasztalatok mellett figyelmet fordítsunk a szakreferensi feladatok ellátására is. 

A 2020. március 11-12-én Visegrádon megrendezet konferencián kiemelt figyelmet fordítunk az energetikai auditori és szakreferensi felada-
tokkal kapcsolatos tapasztalatcserére, különös tekintettel arra, hogy 2019. ismét „audit év” volt, az ISO 50001 szabvány módosításából 
adódó változásokra, a 2020 január 16-án közzétett Klíma- és Energiastratégiai dokumentumokra, valamint az almérők telepítési kötele-
zettségét elrendelő MEKH rendeletre.

Plenáris előadások keretében kapunk összefoglalást hazánk energia- és klímapolitikai céljairól és tervezett szakpolitikai intézkedéseiről, a 
hazai energetikai auditálás tapasztalatairól és eredményeiről, megismerhetjük az energetikai auditálás tapasztalatait és eredményeit Szlová-
kiában, valamint tájékoztatást kapunk az energetikai auditori és szakreferensi megújító vizsgák tematikájáról és rendjéről, nem utolsó sorban 
bemutatkozik néhány, az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton díjazott személy, illetve szervezet is.

Fontosságához mérten idén is önálló szekcióban hallgathatók az energiapolitikai kérdésekkel foglalkozó előadások csakúgy, mint az ipari- és 
épületenergetikai területről hozott tapasztalatok, jó példák és megoldások. Nagy örömünkre szolgál, hogy továbbra is önálló szekcióban kerül 
sor a tehetséges fiatal energetikusok bemutatkozására, elsősorban az Energetikai Szakkollégium és az AEE Magyar Diáktagozatának soraiból.

A konferencia második napját az e-mobilitás aktuális kérdései indítják, majd az ISO 50001 szabványt bevezető és alkalmazó szakemberek 
osztják meg tapasztalataikat az aktuális szabványátállás tapasztalatairól és kihívásairól. Ezután a hallgatóságot is bevonó kerekasztal beszél-
getés során vitatjuk meg a társasági adó energetikai célú felhasználása körül tapasztalt nehézségeket. Az almérők beépítési kötelezettségét 
elrendelő MEKH rendelet aktualitásának teret adva a konferencia az ebédszünetet követően dupla szekcióban segíti a tudásmegosztást, mind a 
rendelet értelmezésével kapcsolatban, mind a piacon elérhető termékekhez és szolgáltatásokhoz köthető jó példák bemutatásával. 

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény 13. §-a rendelkezik az energetikai audit minimális tartalmi követelményeiről. Megha-
tározza többek között, hogy „az energetikai auditnak ki kell terjednie a fejlettebb üzemeltetési eljárások és esetleges új berendezések bemutatá-
sára”. Erre tekintettel a konferencián több cég is élt a lehetőséggel, hogy kiállítás formájában is bemutathassák az energiahatékonyság 
növelését segítő termékeiket és eszközeiket. 

A tapasztalatok azt mutatják, hogy a konferencia előadásai, a tapasztalatcserék, valamint az energiagazdálkodás hatékonyságának növelését 
eredményező módszerek és technikák bemutatása hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez és segítik mindennapi munkájuk végzésében.

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

Az évente megrendezésre kerülő KLENEN konferenciákra hívjuk és várjuk azokat a szakembereket, akik szívesen megosztják tapasztala-
taikat az érdeklődőkkel, vagy érdeklődnek mások tapasztalatai iránt. 

Tisztelettel meghívjuk és várjuk olvasóinkat is a jövő évi konferenciára! 
Kérjük, jegyezzék elő naptárukba, hogy 

2021. március 10-11. KLENEN ’21.
és kövessék a konferenciához tartozó eseményeket a www.klenen.eu honlapon, vagy regisztráljanak a honlapon, hogy a konferenciáról, a 

hozzá kapcsolódó eseményekről rendszeresen tájékoztassuk Önöket.
Jelentkezzenek előadással is a konferenciára. Az előadások címének és rövid összefoglalójának beküldési (a honlapra feltöltési) 

határideje 2020. október 15.
KLENEN Szervező Bizottsága
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Bakács I.: Gondolatok a nemzeti energiastratégia (2019) dokumentumaihoz

Gondolatok a nemzeti energiastratégia (2019) dokumentumaihoz1

 
          Bakács István                          

az ETE elnöke, titkarsag@ete-net.hu   

Magyarország Kormánya 2020 elején tette közzé az új Nemzeti 
Energia Stratégia dokumentumait. A nyilvánosságra hozott doku-
mentumok egyike a Nemzeti Energia Stratégia 2030 (NES), amely 
2040-ig terjedő kitekintést tartalmaz, a másik alapdokumentum a 
Nemzeti Energia és Klíma Terv (NEKT), amelyet – immár második 
változatban – az Európai Bizottságnak kellett kiküldeni a vonatkozó 
EU előírás értelmében. A kormányzati honlapon a fenti alapdoku-
mentumok több háttéranyagát is elérhetővé tették.1

Egyesületünket az a megtiszteltetés érte, hogy az általunk szer-
vezett szakmai konzultáció keretében az Innovációs és Technológiai 
Minisztérium vezetői a szakma részére bemutatták e koncepciókat.

Alábbiakban nem kívánom sem bemutatni, sem részletesen ele-
mezni e dokumentumokat, csak néhány gondolat megosztása a célom.

Általánosságban kiemelhető, hogy az új Nemzeti Energia Stra-
tégia gyakorlatilag összhangban van az Európai Unió jelenlegi 
energia-és klímapolitikájának fő irányaival, amelyben a klímavéde-
lemé a primátus és célul tűzi ki nemcsak az energiaszektor, ha-
nem az egész gazdaság karbonsemlegessé tételét az évszázad 
közepére. Ha 2011-es energiapolitikai dokumentummal hasonlítjuk 
össze, kiemelendő, hogy annál lényegesen több konkrétumot tar-
talmaz, Míg az előző stratégia inkább az általános célok szintjén 
mozgott, s a konkrét intézkedéseket a később elkészítendő – és 
többségükben soha el nem készült – ún. Cselekvési Tervekre bízta, 
ezúttal a szövegben számos konkrét elképzelést említenek meg, 
és meghatároztak néhány ún. „Zászlóshajó projektet”, amelyekben 
később születhet valódi döntés. Fontos azt is kiemelni, hogy a NES 
több olyan felvetést is tartalmaz, amelyeket a szakma már évek óta 
kezdeményez – többek közt Egyesületünk különböző fórumain.

Ha energiapolitikáról, vagy energiastratégiáról beszélünk – itt 
nem kívánok belemenni abba a vitába, hogy e kettőn ugyanazt 
értjük-e – mindenkor egy hármas szempontrendszerről beszélünk, 
nevezetesen:

• az ellátás biztonságáról
• a fenntarthatóságról
• a megfizethetőségről (versenyképességről)

Különböző időszakokban, illetve az energetika különböző 
alágazataiban fentiek tartalma, pontosabban hangsúlya más és 
más. Napjainkban az ellátás biztonságán az árampiacon a meg-
felelő kapacitások mindenkori  rendelkezésre állását értjük, míg pl. 
a gázpiacon a megfelelő beszállítói diverzifikációt. A fenntartható-
ságon ma főképp Európában a klímavédelmre, az ÜHG kibocsá-
tásokra, elsősorban karbonmentességre helyeződik a hangsúly.  
A megfizethetőségen vagy versenyképességen az Energiastratégia 
pl. a lakossági szektorban „a rezsicsökkentés eredményeinek meg-
tartását” érti, általánosabban fogalmazva azt, hogy a háztartások 
energiaszámlája ne haladja meg bevételeinek bizonyos, elviselhető 
hányadát, illetve az üzleti szektor esetén a gazdaság szereplői szá-
mára más országokkal, illetve régiókkal összehasonlítva az ener-
giaellátás költségei versenyképesek maradjanak, ami az ország 
versenyképességének egyik tényezője.

Egy energiapolitika akkor tekinthető jónak, ha a három fenti té-
nyező egyensúlyban, van, azaz egyiket sem helyezik a másik elé. 

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

Ugyanakkor azt tapasztalhatjuk, hogy nagyobbrészt politikai célok-
nak alárendelt módon ezt az egyensúlyt nem mindig sikerül betar-
tani. Így van ez jelenleg az Európai Unió és meghatározó országai 
esetében. Jelenleg Európában a klímavédelem az első és ennek 
rendelik alá a másik két tényezőt. Szinte mérhetetlen módon for-
szírozzák a megújulós erőművek építését anélkül, hogy a rendszer 
mindenkori szabályozhatóságát szem előtt tartanák, a fosszilis és 
nukleáris erőműveket pedig bezárják. A megfizethetőségre gya-
korolt hatás tekintetében érdemes szemügyre venni Németország 
példáját a lakossági villamos energia árak vonatkozásában. (Míg 
hazánkban jelenleg a megújulós termelés többletköltségeit kizáró-
lag az üzleti szektorra hárítják, Németországban pont fordítva, a 
háztartásokkal fizettetik meg.)

Az, hogy az új Nemzeti Energia Stratégia EU konform, ez saj-
nos azt is jelenti, hogy az említett egysúly hiány esetünkben is fenn-
áll, bár szövegesen ennek ellenkezőjét állítják. Az EU energiapoliti-
kájában mindenek felé helyezik a megújulók egyre szélesebb körű 
térnyerését, s ma már a 2050-re nemcsak a villamosenergia-ipart 
kívánják karbonmentessé tenni, de gyakorlatilag az egész európai 
gazdaságot. Ma még a nap- és szélerőművek Európában nem tud-
nak versenyképes áron áramot előállítani, ezért mindenütt támoga-
tásban részesülnek. Kétségtelen tény, hogy a műszaki fejlesztés és 
a szinte tömeges előállítás (gyártás) miatt a beruházási költségek 
csökkennek, ezt „simán” extrapolálják a priori azt állítva, hogy ez a 
termelési mód olcsó. Persze kérdés az, hogy ezt az árat mihez ha-
sonlítjuk. Ha a kvótakereskedelmi rendszer reformja folytatódik (az 
első lépések után a közelmúltban lényegesen nőttek a kvótaárak)  
illetve karbonadókat vetnek ki (legalábbis addig, amíg a kvótaárak 
„elég magasak” nem lesznek, ahogy azt több országban teszik vagy 
tervezik) akkor a szél, vagy naperőműves termelés nettó (értsd 
erőművi átadási pontjain számított) költségei versenyképesek le-
hetnek legalább az új fosszilis (földgáz) vagy a még megmaradó 
szénerőművekkel. Ha nemzetközi összehasonlításban tekintjük, 
más kontinensek energia áraihoz viszonyítva, akkor ez már komoly 
kihívást jelent a versenyképesség terén. Bár a korszerű megújulós 
termelőkkel kapcsolatban nincs elég tapasztalat birtokunkban, jog-
gal vélhetjük, hogy azok élettartama lényegesen rövidebb (mintegy 
15-20 év) a szén-, vagy az atomerőművekhez, vagy különösen a 
vízerőművekhez képest.  

A másik kérdés a villamosenergia-rendszerek szabályozható-
sága. Az intermittens (időjárásfüggő) erőművek termelése a villa-
mos energia tárolását igényli. Szükség van órás, napos-hetes és 
szezonális (több hónapos) tárolásra. Üzletileg bizonyos viszonyok 
között versenyképes, műszakilag érett megoldás már közel egy év-
százada ismert: a szivattyús energiatárolás. Ez azonban nem min-
den energiarendszerben van jelen, főképp a hegyvidéki Európában 
elsősorban az alpesi és skandináv országokban működik számos 
ilyen erőmű. A villamos energia közvetlenül akkumulátorokban tá-
rolható. A ma már néhány projekt esetében nálunk is alkalmazott 
megoldás a Li-ionos akkumulátoros tárolás. Ennek is van néhány 
problémája: elsősorban a veszteség, gyakorlatilag csak néhány 
órás tárolásra alkalmas, ami adott esetben a napon belüli tárolást 
tesz lehetővé, illetve menetrendi kiegyenlítésre használható, de 
elég drága, megoldás, s bár sokan bíznak az egyre csökkenő árak-
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ban, ez nem igen valószínűsíthető, lévén, hogy a világ lítium és 
kobalt termelésre korlátozott, ráadásul a e-mobilitás, amely szintén 
a klímaharc „szülöttje”, komoly versenytársként jelentkezik. Persze 
a kutatás-fejlesztés még létrehozhat új közvetlen, vagy közvetett 
villanytárolási megoldásokat, de ezekre még várni kell.

A következő ábra jól mutatja a villamos energia tárolásának kü-
lönböző ma ismert módjait. Legújabban a P2X, az angol (power to X 

= azaz áramból valamit) megoldásokban gondolkodnak. Ezek olyan 
technikák, amikor  villamos energiából vízbontás révén hidrogént 
állítanak elő és ezt közvetlenül felhasználják (pl a földgázrendsze-
rekben, amelyekben 5-10% hidrogén-bekeverés még elviselhető) 
vagy CO2 felhasználásával metánt állítanak elő. A hidrogénből 
üzemanyag cellával állítható elő újra villamos energia, a metánból 
pedig hagyományos, többnyire gázturbinás erőműben ismét vil-
lamos energia. termelhető, így pl. akár a nyári-téli időszak közötti 
megújulós termelési különbségek kezelhetők, hiszen a hidrogén 
és a metán természetesen hosszabb ideig is tárolható viszonylag 
kevés veszteség mellett. Ezzel a megoldással két probléma van: 
bár elméleti (és laboratóriumi) szinten a műszaki megoldás ren-
delkezésre áll, üzemi méretű kisebb pilot projekteket éppen most 
kezdtek kivitelezni tehát nem mondhatjuk, hogy kiforrott műszaki 
megoldással rendelkeznénk , így egy ipari méretű üzemről megbíz-
ható műszaki-gazdasági adatok nem állnak rendelkezésre, de egy 
ilyen üzem minden bizonnyal drága lesz és.. energiaigényes.  Másik 
gond: a többlépcsős villany-villany átalakítás eredő hatásfoka. Ez a 
termodinamika törvényei szerint igencsak alacsony lesz, jóval 50% 
alatt (akár 20-40 körül). Eredőben lesz egy igen drága üzemünk, 
amely rossz hatásfokkal működik. Ez minden bizonnyal alaposan 
megdrágítja a fogyasztónál az 1-2 évtized múlva generátorkapcson 
(„inverter kimenő oldalán”) a mainál olcsóbban előállított áramot.

Azért mondhatjuk, hogy nincs egyensúly az európai energiapoli-
tikában, mert a megújulós termelési célkitűzéseket erőltetik anélkül, 
hogy a villamosenergia-rendszer mindenkor biztonságos működés-
nek műszaki feltételei rendelkezésre állnának vagy az energia árának 
versenyképességéről, annak közgazdasági vagy szociális dimenzió-
ról megbízható adatok állnának rendelkezésre. Nagy nehezen szü-
letett ‒ sokak által mai is vitatott ‒ döntés tavaly év végén az Euró-
pai Parlamentben, amely szerint legalább elismerik az atomenergia 
szerepét a klímavédelemben, az ehhez szükséges, a megújulókhoz 
hasonló anyagi támogatásokat, amely az ilyen beruházások ösztön-
zéséhez szükséges lenne Európában nem kívánják biztosítani, sőt 
már a földgázipari beruházások is „feketelistára” kerültek.

Nem szokták azt sem figyelembe venni, hogy a megújulós, dön-
tően decentralizált termelési mód, a vele párhuzamosan megjelenő 
digitalizációval, a hálózatok „okosításával” a villamosenergia-rend-
szerek hierarchiájának átalakítását teszi szükségessé és ez igen 
nagy költségekkel jár, mind az átviteli-, mind az elosztóhálózatok 
tekintetében. Nem ismerünk olyan alapos felmérést, amely a „járu-
lékos” költségek nagyságát felmérné, a szakmai, illetve leginkább 
politikai irodalomban olvasható számok legjobb esetben is csak 
durva becslésként fogadhatóak el.

Fentiek alapján azon európai állítások, miszerint a teljesen 
dekarbonizált és alapvetően megújulós alapra helyezett villamos 
energia ipar versenyképes és megfizethető energiát fog szolgáltat-
ni, enyhén szólva is megalapozatlannak tűnik.

Érdekes az is, hogy a kutatás-fejlesztés eredményeit az európai 
politika milyen módon „előre beprogramozza,” egyes irányokat ab ovo 
sikeresnek véve, míg másokat sutva dobva. és a fókuszpontok néhány 
év alatt változnak. Ilyen például a széndioxid-leválasztás és tárolás/
újrahasznosítás (CCS / CCU / BECCS) vagy pl. az erdőtelepítések/
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újratelepítések kérdése. Ezekről ma már nemigen esik szó, csak a 
szénerőművek leállításáról, pedig mérnöki gondolkodással nehéz el-
fogadni miért rosszabb és reménytelenebb ez a technika, mint a P2X.

Célszerűbb lenne – nem vitatva a klímaváltozás tényét, s ebben 
az emberi tevékenység valószínű szerepét – ahelyett, hogy kellő 
információk és a következmények számbavétele nélkül  pániksze-
rűen „rohannánk az ismeretlenbe” az EU energia- és klímapolitiká-
jában a nukleáris szakmában, pontosabban a nemzetközi sugárvé-
delemben alkalmazott „ALARA” elv érvényesítése (ez az as low as 
reasonably achievable ‒ azaz olyan alacsony amennyire az  (a mű-
szaki és gazdasági szempontok figyelembe vételével) értelmesen 
elérhető ‒ ez sokkal rugalmasabban alakítható lenne a mindenkori 
fejlesztési eredmények és a gazdaságosság figyelembe vételével.

A hazai helyzetre, illetve a NES-re visszatérve helyes lenne, ha 
‒ figyelembe véve hazánk lehetőségeinek gazdasági korlátait – nem 
tagadva a klímaváltozás tényét és abban az emberi tevékenység 
tudományosan meg nem határozott arányú szerepét – a 2050-es 
klímasemlegességi célok felé fokozatosan és megfontoltan hala-
dunk, ahogy ezt lényegében eddig is tettük. Így lehet elérni a kisebb 
költségű átalakítást, a megfizethető és versenyképes energiaellátás 
fenntartását („a rezsicsökkentés eredményeinek megőrzését”).

Emellett azt is figyelembe kellene venni, hogy a különböző 
megújulós és tárolós létesítmények élettartama nem éri el a ha-
gyományos energetikai létesítmények (pl víz- vagy atomerőművek) 
műszaki-gazdasági élettarramát, s ha tehát egy ilyen létesítményt 
„túl korán” hozunk létre, még 2050 előtt újra is kell beruházni.  
A fokozatosság elvének betartása révén azt is elérhetjük például, 
hogy bizonyos műszaki megoldásokat (pl. nagyobb teljesítményű 
energiatárolók) majd akkor alkalmazunk, ha azok már műszakilag 
és kereskedelmileg beértek, és valószínűleg olcsóbbak is lesznek. 
Nem beszélve arról, hogy ma még nem világos mely műszaki meg-
oldások érnek be valóban. A magyar energiagazdaság kiindulási 
helyzete egyébként nemzetközi összehasonlításban nem rossz, a 
magyar erőművek fajlagos széndioxid kibocsátása (kb. 250 g/kWh) 
alacsonyabb az EU  átlagos 296 g/kWh értékénél, egyedül a Mát-
rai Erőmű ‒ amelyről a továbbiakban lesz még szó ‒ kivételével 
termelő egységeink nem igazán szennyezőek. Sokkal több karbon 
emisszió csökkenést lehetne egyébként elérni az energiahatékony-
ság növekedésével ‒ különösen a épületenergetikában ‒ mint pl. a 
megújulós áramtermelés túlzott növelésével. Más szóval először az 
alacsonyan csüngő gyümölcsöket szedjük le.  A következőkben az 
egyes energetikai ágazatokat illető NES célokról lesz szó.

Villamos energia
Az alapvető célkitűzések jelentős része a villamosenergia-szek-
tor nemzetközi trendeknek megfelelő átalakítása irányába mu-
tat, ez mindenképpen helyeselhető. A 2030-as kb. 90%-os 
karbonmentesség elvben megcélozható, de ehhez több feltételnek 
meg kell felelni, különösen azt is figyelembe véve, hogy a jövőre 
kezdődő évtizedben Paks II reaktorblokkjai még üzemi gépként 
nem fognak rendelkezésre állni.

Az import csökkentésével szintén egyet lehet érteni, hiszen a 
jelenlegi évek mintegy 30%-os import szaldó aránya valószínűleg 
nem fenntartható. A 2040-re célul tűzött 20%-os arány megvalósít-
hatósága is megkérdőjelezhető, ugyanis a szomszédos ill. általában 
az európai államok erőművi helyzete sokban hasonlít egymásra il-
letve a hazai helyzetre: mindenütt leállnak a fosszilis erőművek és 
2040-ig a jelenleg működő atomerőművi blokkok jelentős része is. 
Épülni nemigen fog más – térségünk 1-2 atomerőművén kívül, ame-

lyek megvalósulása kérdéses – csak megújulós projektek. Tekintet-
tel arra, hogy a szomszédos országokkal a meteorológiai helyzet 
azonossága a tapasztalatok szerint jó korrelációt mutat, az importra 
való rászorultság óráiban, napjaiban lehet, hogy ezen országok ha-
sonlóan importra fognak szorulni. A fosszilis erőművek leállítása  a 
legtöbb EU tagországban már a következő évtizedre esik, ami  csök-
kenti az importforrásokat, ami pedig a nem EU országokból érkező 
importot illeti, figyelemmel kell lenni arra, hogy az Európai Bizottság 
elkezdett foglalkozni az ún. karbonszivárgás megakadályozásával, 
egyelőre célkitűzések és tanulmányok szintén, ez az energia ellátás-
ra is hatással lehet, magyarul a „szennyező áram” importját valószí-
nűsíthetően gátolni vagy nehezíteni (pl. adóztatni) fogják.

Külön kell szólni a Mátrai Erőmű helyzetéről is. A stratégiában, il-
letve a napi politikai kommunikációban olvasható, hogy ha csökkenő 
mértékben is, az 20-as évek végéig kívánják fenntartani a lignitbá-
zisú termelést. Ez több szempontból is irreális: ma még nem látjuk 
biztosan az EU Bizottság Zöld Megállapodásában szereplő gondola-
tok végrehajtását, de a szerepel a tervekben az ETS rendszer újabb 
reformja, illetve esetleges karbonadó kivetése. Mindez a kvótaárak 
újabb emeléséhez vezethet, ami üzletileg is megkérdőjelezi a az 
erőmű működtetését. Műszaki oldalról az elmúlt évek termelési-
rendelkezésre állási adatai jelzik az az erőmű műszaki állapotának 
leromlását. A 60-as évek végén, illetve a 70-es évek elején üzembe 
helyezett és a lignit jellegzeteségei miatt komoly kopásoknak  kitett 
berendezések életben tartásasa egyre körülményesebb és költsé-
gesebb.  Egy nagyobb arányú rekonstrukció megvalósítása, vagy 
a korábban tervezett új lignites blokkok építése üzletileg nyilvánva-
lóan nem éri meg az adott helyzetben. További kihívást jelenthet, 
ha a következő években az EU-ban ismét foglalkoznak a nagy tü-
zelő berendezések kibocsátási szabályaival (LCP BREF), amelyet 
időszakosan vizsgálnak felül. Talán az sem részletkérdés, hogy a 
200 MW-os blokkok MEKH működési engedélye csak 2025-ig szól. 
A Mátrai Erőmű „stratégiai tartalékként” való kezelése vagy tartalék 
erőművi funkciója (és nyilvánvalóan a bányáé is) teljesen irreális.

Paks II késése, a Mátra korai leállása, az import esetleges csök-
kenése komoly ellátásbiztonsági kockázatokat rejt a 20-as évekre 
nézve. Szerencsére a stratégia számol ilyen problémával, azonban 
talán kissé alábecsüli ennek súlyát, mértékét.

Mindenképpen helyesek és üdvözlendők azon felvetések, ame-
lyek „Zászlóshajó projektekként” kerültek meghatározásra, mint:

• az ellátásbiztonság szintjének meghatározása (ez egyéb-
ként EU követelmény)

• A gáztüzelésű erőműveket érintő adók és díjak mérséklése,
• Valamilyen kapacitás tartalék rendszer és díjazás („kapaci-

tás mechanizmus”) bevezetése
• A kapcsolt termelés támogatásának újbóli bevezetése az EU 

szabályoknak megfelelően
Ezen lépések megtételére mielőbb szükséges annak érdekében, 
hogy  a dráguló karbonkvóták mellett is meg lehessen akadályoz-
ni a még működő gáztüzelésű nyílt és kombinált ciklúsú erőművek 
leállását és el lehessen érni újak építésének ösztönzését. Ez a 
helyzet ismételten alátámasztja Paks II építésének szükségessé-
gét. Ugyanakkor Paks II belépése miatt többlet tartalék (mintegy  
700 MW) beépítése is szükségessé válik 2030-ig azonban erről 
nincs szó a stratégiában.

Bár a 20-as éveken túlmutató kérdés és a 30-as 40-es éveket 
érinti Paks I tervezett leállása. Nem lehet azonban ab ovo kizárni, 
hogy a 20-as évek második felében-végén, illetve a 30-as évek ele-
jén elvégzendő vizsgálatok azt mutatják, hogy megfelelő műszaki-
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Bakács I.: Gondolatok a nemzeti energiastratégia (2019) dokumentumaihoz

biztonsági elemzések alapján gazdaságosnak mutatkozhat akár 
több paksi reaktorblokk élettartamának további 10 évvel történő 
meghosszabbítása. A nemzetközi tapasztalatok szerint a 60 éves 
élettartam nem egyedülálló, s az orosz tervezők annak idején elég 
nagy tartalékokkal számoltak. Persze ma erről nem lehet dönteni, 
és módszertani szempontból is helyes, ha ma a jelenleg tervezett 
leállásokkal számolunk, de szerencsés lenne, ha egy ilyen vizsgá-
lat 10 év múlva pozitív eredményt mutatna. Ez jelentős mértékben 
megkönnyítené a 40-es évek derekáig a karbonsemleges ellátás-
biztonság fenntartását.

A megújuló energiák terén a stratégia döntően a naperőműves 
fejlesztésekre koncentrál, részben lakossági-intézményi HMKE léte-
sítések, részben nagyobb „közmű méretű” naperőművekre. Ugyan-
akkor a 2030-ra megcélzott összesen 6000-8000 MW irreálisan 
sok, de a 2040-es 12.000 MW is megkérdőjelezhető. Ilyen időjárás-
függő kapacitásokkal a rendszer szabályozása nem lehetséges. (A 
NES nem alapoz olyan részletes, legalább a sarokévekre kiterjedő 
negyedórás-vagy legalább órás felbontású idősoros elemzésekkel, 
amelyek egy ilyen rendszer működőképességét bizonyíthatná.) Ek-
kora kapacitások megépülése esetén völgyidőszakban azokat vagy 
le kell ezeket szabályozni, ami lényegében megdrágítja a termelést, 
vagy megfelelő tárolásról kell gondoskodni. (A kényszerexport nem 
kizárható, azonban a korábban említett időjárási korreláció követ-
keztében ez csak korlátozottan valósítható meg). Ha a tárolás nem 
oldható meg, a tervezett kapacitásokkal egy téli időszak ellátása is 
megkérdőjeleződik. Külön kell szólni a szélerőművekről. Hazánk-
ban ezt a döntéshozók valamilyen okból nem „szeretik”, gyakorla-
tilag létesítésük tiltva van. Ugyanakkor Európában más a helyzet. 
Az EU-ban jelenleg (2019 végén) mintegy 205.000 MW szélerőmű 
(ebből 22.000 MW tengeri offshore) és 132.000 MW naperőmű mű-
ködik. Egyedöl 2019-ben az EU országokban 13,8 GW szélerőmű 
és 16,7 GW naperőmű lépett üzembe, azaz e két technológia fej-
lesztése lényegében párhuzamosan halad.

Kétségtelen tény, hogy ma már a naperőművek fajlagos beruhá-
zási költségei alacsonyabbak a szélerőműveknél, ugyanakkor a ki-
használási óraszámuk a magyarországi adottságok mellett nagyobb 
(a szélerőművek közel 25%-os kihasználásval szemben a naperő-
művek nem érik el a 15%-os átlagot), ami a gazdaságosság oldaláról 
lénygében hosszabb távon is kiegyenlítheti a  két technológia közötti 
különbségeket. Egy kettős, szél- és naperőműves rendszerben a  
szabályozhatóság is kisebb problémát jelenthet. Mindenképpen na-
pirendre kellene tűzni a tiltás felülvizsgálatát, s ha ennek természet 
(pl. madár-)védelmi okai vannak, legalább a meglévő telephelyeken 
lehetne engedélyezni (a KÁT lejárta után) a nagyobb egységteljesít-
ményű szélturbinák beépítését (amennyiben erre az egyéb feltételek 
megvannak), hiszen pl. tavaly az Európában beépített szárazföldi 
szélturbinák átlagos egységteljesítménye már 3,1 MW volt. Az min-
denképpen üdvözlendő, hogy az első METÁR tender és remélhető-
en a következők is technológia-semlegesen lett kiírva.

Az energiatárolás megoldottsága a fentiek szerint elképzelt vil-
lamosenergia-rendszerben kulcskérdés, hiszen amint az előzőek-
ben bemutattam, az import ilyen irányú igénybe vételére csak cse-
kély lehetőségünk lesz. 

A NES-ben szereplő 2030-as közel 8000 MW-os megújulós 
kapacitás mellé rendelt 100 MW-os tárolás és szintén 100 MW-os 
DSR (fogyasztó oldali szabályozás) valamint a 2040-re feltételezett 
több, mint 13.000 MW megújulóhoz szerepeltetett 250 MW-os táro-
lás mellett a rendszer szabályozása nem lesz biztosítható. A Mátrai 
Erőmű jövőképével összefüggésben – mind a rendszerszabályo-

zás és energiatárolás, mind foglalkoztatás-politikai szempontból 
– újra vizsgálható lehet egy szivattyús energiatározó létesítése a 
jelenlegi bányászati művelés helyén, a bányabezárás-rekultiváció-
foglalkoztatás ügyében amúgy is felmerülő költségek beszámításá-
val, és a tárolás vélhető üzleti felértékelődését is figyelembe véve.

Bár politikai oldalról jelenleg megkérdőjelezhető lehet e felve-
tés, egy 2040-ig terjedő stratégiában, amelyben a klímavédelem 
hangsúlyozott prioritással bír – a rendszerszabályozás iránti kihívá-
sok, valamint másik oldalról a hajózási problémák figyelembe véte-
lével – megfontolandó lehetne a Duna vízerőmű potenciálja kihasz-
nálásának alapos ‒ a mai kor igényeinek és feltételeinek megfelelő 
– vizsgálata is.

A stratégia helyesen foglalkozik az elosztóhálózati oldallal. Az 
elosztóhálózatok képezik a forradalmi módon átalakuló villamos-
energia-rendszerek gerincét. Ezekre csatlakoznak  a kisebb telje-
sítményű megújulós termelők, ezeket kell „okossá” tenni és számos 
új feladatuk keletkezik, több ahhoz hasonló, amely feladatokat ha-
gyományosan a rendszerirányítók végeznek. 

A stratégiában szereplő elosztóhálózatot érintő feladatok (pl. 
hálózati kapacitások, rugalmasság növelése) és a tárolás szabá-
lyozása mellett alapvető jelentőségű a DSO-k teljesen megújítandó 
árszabályozásának, illetve ösztönző rendszerének kialakítása. Egy 
ilyen lépés megtétele is időrendben sürgető feladat.

Az okos mérések területén kitűzött 1 millió okos mérő telepítése 
1 millió háztartásban valószínűleg túlzó, ahogyan az a kitétel is, mi-
szerint  minden mérőcserénél automatikusan okos mérőket kelljen 
felszerelni. Ezt azoknál a fogyasztóknál indokolt megtenni, akik élni 
tudnak az okos mérés által biztosítható lehetőségekkel. A HMKE 
esetén meg kell szüntetni a jelenlegi gyakorlatot, miszerint nincs 
tételes mérés a termelésről. Egy több 1000 MW-os teljesítmény 
esetén  a jelenlegi helyzet sem elszámolási, sem szabályozási sem 
statisztikai szempontból nem fenntartható!

Az okosodó villamosenergia-rendszerek, illetve általában a 
digitalizáció  kihívásai mellett mindenképpen fontos a villamosener-
gia-infrastruktúránál a kiberbiztonság kérdésének kiemelt kezelése.  

Földgáz
A stratégia a földgázigények csökkenésével számol, s már 2030-ra 
a csökkenés elérheti a 2 Mrd köbmétert évente, csak  a fűtési célú 
felhasználás esetén. Az erőművi földgáz felhasználásnál 2030-ra 
jelenlegihez képest egy kisebb, alig 1 Mrd köbméteres növekedés-
sel számol, majd 2040-re jelentős csökkenéssel.

A stratégiában nagyon helyesen további intenzív beruházások 
szerepelnek az ellátásbiztonság érdekében a többirányú nemzetkö-
zi vezetéki fejlesztések tekintetében. Ezek megvalósulása esetén 
hazánk jelentős európai földgáz „hubbá” válhat, amit jelentős táro-
lási kapacitásaink egyaránt alátámasztanak.

A fenti célkitűzések együttesen ellentmondásosak, hiszen mi-
ért végzünk nagyértékű infrastrukturális beruházásokat egy „halálra 
ítélt” ágazat ellátásbiztonsága érdekében. A földgázigények csök-
kentésének célja ellentétben áll az energiaszolgáltatás megfizethe-
tőségének céljával, a klímavédelmi célokkal és a villamosenergia-
szektorban a fentiekben leírtakkal.

A lakossági fűtési energiaigény csökkentése ‒ akár a nevezett 
mértékben ‒ elvben lehetséges lenne, sőt energiahatékonysági-klí-
mavédelmi szempontból üdvözlendő is, azonban ennek elérésére 
egy sokkal szélesebb körű és nagyobb mélységű lakossági épü-
letenergetikai programmal kellene fellépni. Egy ilyen programnak 
ki kellene térni, illetve nagyarányú finanszírozást kellene biztosí-
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tani a falusi, illetve falusi jellegű városi településeken a második 
világháború után épített kockaházak (ún. Kádár kockák) nagyfokú 
energetikai korszerűsítésére is. Ennek hiányában azonban ez a cél 
nemigen lesz teljesíthető.

A lakossági fűtési szférában ugyanakkor azt tapasztaljuk, hogy 
az igényeket elsősorban az időjárás, de másodsorban a lakosság 
jövedelmi állapota is befolyásolja. Megjegyzendő, hogy a stratégia 
túlzottan optimistán tekint a hazai földgáz-kitermelés alakulására. 

Az infrastruktúra árban elismert költségeinek moderálása érde-
kében a NES felveti a kisebb kihasználású elosztóvezetéki szaka-
szok kivezetését a regulált eszközbázisból. Nem világos, hogy mi 
lesz az elosztók befagyott költségeivel, illetve a fogyasztókra háruló 
alternatív fűtési megoldások költségeit ki fogja fizetni, nem beszél-
ve arról hogy a szolgáltatókat az utóbbi időszakban a szabályozás 
kötelezte ilyen csatlakozások kiépítésére. Ha a környezetünket va-
lóban óvni akarjuk, akkor a lakossági fűtés terén mielőbb meg kel-
lene szüntetni a szén, a lignit és elsődlegesen a hulladék égetését.  
A gáztüzelés ösztönzése – ha nem is tűnik a „végső megoldásnak” 
– mindenképpen egy környezetvédelmi előrelépés lenne és talán 
kisebb költséggel járna.

A stratégiában felmerül az okos mérések kiépítése a háztartási 
földgáz fogyasztóknál is. Ennek túl sok értelme – legalábbis töme-
ges alkalmazás esetén – nem látszik, hisz a földgáz esetén nem 
állnak fel azok a szakmai feltételek, mint a villanynál.

A biogáz felhasználás ösztönzése (kötelező átvétellel) üdvözlen-
dő, ennek elterjedését hazánkban ezidáig az ösztönzés hiánya gátolta.

Fűtés-távfűtés
A stratégia legkevésbé átgondolt és egyik legkritikusabb részé-
nek a távfűtés látszik. A NES az EU elképzeléssel összhang-
ban a teljes lakossági-intézményi-üzleti fűtési (és hűtési) piac 
karbonmentesítésével számol és a „Zöld Távhő” program a straté-
gia időhorizontján a földgáz arányát 50% alá tervezi csökkenteni.

Ennek realitása azonban megkérdőjelezhető. A geotermikus 
energia távfűtésre való alkalmazása csak néhány helyen lokálisan 
fejleszthető tovább. A biomassza tüzelés alkalmazása a legnagyobb 
városokban (pl. Budapesten) irreális a logisztikai szempontok miatt. 
Hasonlóképpen nem lehet gazdaságos nagy méretekben a villamos 
kazánok telepítése sem, az néhány rendszerben azonban segítség 
lehet és a  megújulós villamos energia többlettermelés kezelésére 
is alkalmas lehet.

A távfűtés nagyarányú karbonsemlegessé tétele,  a földgáz 
nagyarányú kiváltása és a nagy városi távfűtő rendszerek fenn-
tartása között a fentiek miatt ellentmondás látszik. A fűtés-hűtés 
dekarbonizációja elsődlegesen a hőszivattyúk széleskörű alkalma-
zásával, a mára szinte elfeledett napkollektorok alkalmazásával 
és mindenek előtt  épületenergetikai korszerűsítésekkel érhető el. 
Tudomásul kell venni, hogy mindez nem túl jó hír a nagy távfűtő 
rendszereknek. Segítség lehetne a hulladékhasznosító erőművek 
építése is számos európai nagyváros példájára, azonban a stratégia 
még az évtizedek óta tervezett fővárosi HUHA 2 megépítésével sem 
számol, csupán a HUHA 1 rekonstrukcója szerepel az anyagban.

Összefoglalás (elvek/következtetések)
Helyre kellene állítani az energiapolitika hármas szempontrendszeré-
nek egyensúlyát. Ennek érdekében érdemes lenne a következő felté-
teleket teljesíteni:
1. Gondoskodni kell az ellátás biztonságáról, különösen a villamos 

energia rendszer egyensúlyáról, a kapacitások, beleértve a külön-

böző típusú erőművek, illetve az import egyensúlyát és a rendszer 
szabályozhatóságát.

2. A struktúrák változtatását a hazai energetika és a gazdaság 
dekarbonizációját fokozatosan, lépésenként kell végrehajtani. Ez 
a költséghatékonyság alapvető kritériuma, jelentősen csökkent-
hetné az átmenet költségeit, hiszen az eddigi tapasztalatok, és 
a mértékadó előjelzések szerint a megújulós energiatermelés 
költségei a következő években tovább fognak csökkenni, így nem 
érdemes elhamarkodni e beruházásokat. A megújulós termelés 
széleskörű elterjesztésének előfeltétele az energiatárolás megol-
dottsága: versenyképes árú, ipari  méretű létesítmények rendel-
kezése állása.

 A fokozatosság elve azt jelenti, hogy első lépésként – ha az ol-
csóbb – csökkentsük a kibocsátásokat és csak a következő lé-
pésben célszerű a nettó karbonsemlegesség elérése. Így pl. el-
sősorban a szenet és a kőolajat érdemes földgázra cserélni, a 
földgáz esetleges „leváltására” ráérünk megvárni a 40-es éveket, 
ha addigra a technológiai feltételek beérnek. Pl. a  Mátrai Erőmű-
ben kombinált ciklusú földgáztüzelésű blokkok építésével, vagy 
a városi tömegközlekedésben, szállításban a CNG hajtás elter-
jesztésével. (Feleslegesen drága az elektromos buszok elterjesz-
tése a 20-as évek elején!) A fenti szempontok figyelembe véte-
lével irreális és indokolatlan a földgázfelhasználás csökkenése/
csökkentése. Különösen indokoltatlan ez abban az időszakban, 
amikor – úgy tűnik, hogy 2-3 évtizedes küzdelem és nem csekély 
költségek árán fizikailag is megvalósulni látszik a hazai földgázel-
látás diverzifikációja.

3. A környezet-és klímavédelem hosszú távon is legkifizetőbb esz-
köze az energiahatékonyság. A hazai feltételek mellett – csakúgy, 
mint a legtöbb európai országban – ez az épületenergetikát érinti.  
A meglévő köz- és lakóépület állomány nagy mélységű energeti-
kai felújítása már az első évtizedben a legelső feladat kell legyen.

4. Szem előtt kell tartani, hogy a megújuló energiaforrások sem áll-
nak rendelkezése „ingyen” és nem kimeríthetetlenek a gyakorlat-
ban. Ezért a velük való takarékos felhasználás, vagy a hatásfok 
követelmény nem hanyagolható el!

5. Napirendre kell tűzni a (táv)fűtés és hűtés jövőjét. Meg kellene ha-
tározni, hogy a milyen fűtési/hűtési infrastruktúra legyen hazánk-
ban az évszázad közepére, ennek alapján kell felépíteni e fontos 
energetikai szektor stratégiáját.

6. Téves terminológia energiafüggetlenségről beszélni. A jelen és a 
jövő civilizációja nem képelhető el energia nélkül, a felhasznált 
energiaforrások fajtája, összetételük változhat, A stratégiában né-
hány ponton energia szuverenitásról beszélnek, ez talán ponto-
sabb kifejezés, hiszen a megújuló forrásokat nem „importáljuk”.

7. A feleslegesen korán tervezett ráfordítások helyett a rendelkezés-
re álló forrásokat az új technológiák, megoldások, eljárások -ide-
értve a digitalizációs és információ-technlógiai területet is - terén a 
hazai K+F+I programokra rendelkezésre álló összegek kiegészí-
tésére kellene felhasználni (az energiahatékonysági ráfordítások 
után). E területen hazánkban figyelemre méltó  potenciál van és 
így a magyar gazdaság talán nem lesz vesztese/ nettó kifizetője 
az energetika forradalmának.

8. Kormányzati szinten folyamatosan lobbizni kell ez EU szintjén a 
energetika hármas célját egyensúlyban tartó, az európai gazdaság 
versenyképességének helyreállítását bizonyítottan támogató, ér-
telmes energiapolitika mellett, megtartva/visszaállítva a technoló-
giai semlegesség elvét és gyakorlatát az egyes országok szuvere-
nitását (szubszidiaritását) az energiahordozó összetételt illetően.
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Akadályok a klímaváltozás elleni küzdelem útjában1 

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

Az EU helyzete a világgazdaságban gyenge. Elemezzük, mi-
ért az EU-ban a leggyengébb a GDP növekedése. Ismertetjük 
az EU „Tiszta energia programját” és a Zöld Megállapodást. 
Áttekintjük a főbb dekarbonizációs technológiák helyzetét. 
Alapprobléma, hogy a felsorolt új, innovatív megoldások kuta-
tása gyakran még csak kezdeti stádiumban van. Bemutatjuk a 
„Tiszta energia program” megvalósításának gazdasági akadá-
lyait és a sikeres dekarbonizáció útját.1

*
The economic position of the EU in the world economy is weak. 
It is analysed why is the growth of the EU’s economy the slow-
est. The EU’s Clean energy programme and the European Green 
Deal is presented. We are giving an overview over the situation of 
the decarbonisation technologies. It is a basic problem that the 
research of the new, innovative solutions are very often in initial 
stage. We present the economic difficulties of the Clean energy 
programme and the way of a  successful decarbonisation. 

* * *

Az OECD IEA WEO-2018 Új Politika Szcenárió szerint a Föld pri-
mer energia felhasználása 25%-kal nő 2017-2040 között. A gyors 
energiafogyasztás növekedést a lakosság létszámának gyors nö-
vekedése és a jólét emelkedése okozza. 2050-ig kb. másfél milliárd 
fővel nő a világ lakossága, s ők mind energiafogyasztók lesznek. 
A fejlődő országok 3 milliárd, gyorsan gazdagodó állampolgára 
szeretne nagyobb, klímatizált lakást, autót, több háztartási gépet, 
telekommunikációs eszközt, több külföldi, repülőgéppel megtett 
nyaralást stb. Emiatt a klímavédelmi célkitűzések valószínűleg csak 
a fejlett országokban teljesülnek, míg a fejlődő, illetve feltörekvő 
országok energiafogyasztása és CO2 kibocsátása továbbra is nő.

Az írás tárgyilagosan értékeli az EU helyzetét. A EU cikk szer-
zője elfogadja a klímaváltozással kapcsolatos tudományos eredmé-
nyeket.

A cikkben azt elemezzük, hogy az EU képes-e gazdaságilag-
pénzügyileg-technológiailag  és az innovációk terén a kitűzött klí-
mavédelmi célok teljesítésére. 

Az EU helyzete a világgazdaságban
Az OECD kilenc gazdasági övezetre osztotta fel a világot, s így mu-
tatja be az egyes gazdasági zónák változásait. A világ egy nagy 
változás tanúja, ahol a termelés és a fogyasztás a fejlett országok-
tól áttevődik a fejlődőkhöz. A GDP növekedés, a kereskedelem és 
az energiafogyasztás központja ma már Dél-Kelet Ázsia. A kínai 
és az indiai GDP és energia fogyasztás nőtt a leggyorsabban, míg 
az EU-ban a leglassúbb – évente 1% alatti – a GDP növekedése. 
Szomorú, de az EU-nál is gyengébb GDP növekedést mutat az ún. 
eurózóna, azaz az eurót használó EU tagállamok közössége. 

Miért az EU a világ leglassabban fejlődő régiója? Ennek számos 
oka van, ezek közül a legfontosabbak az alábbiak.

• Kedvezőtlen demográfiai helyzet, kevés szülés, elörege-
dés; 

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

• Túl sok meddő vita a tagállamok között, hiányzó jövőkép 
(nemzetállamok Európája vs. Európai egyesült államok); 

• Elmaradás a modern számítástechnika (IT) területén, vissza-
esés a software-hardware terén; 

• Elmaradás a tudományban, fejlesztésben, innovációban; 
• Túl sok szociális juttatás; 
• Túl sok képzetlen, idegen kultúrájú, asszimiláció képtelen 

bevándorló, akiket el kell tartani; 
• Túl sok túl ambiciózus környezetvédelmi célkitűzés; 
• Németország esetén, téves döntések: Atomerőművek leállí-

tása, migránsok korlátlan befogadása, autó emissziók túlzott 
szigorítása (ez utóbbi miatt a hagyományos német autógyár-
tás csődbe mehet). 

Tekintsük át az USA, az Egyesült Királyság (UK) és az EU mag-
államok GDP/fő fejlődését 1950-2016 között (lásd 1. ábra). 

Az EU-6-ot, a 6 alapító tagállamot (Franciaország, Németor-
szág, Olaszország, Belgium, Hollandia, Luxemburg) hívjuk mag-
államnak. A UK az elmúlt 66 évben az USA GDP/főjének 75%-án 
ingadozik. Az EU 1985-ig felzárkózott az USA-hoz, azóta azonban 
hanyatlik. Vajon miért? Németország 2011-2018 között az EU átla-
gos GDP/fő mutatójának 122%-án stagnál, Magyarország 66%-ról 
71%-ra nőtt. 2019-ben az EU Eurózóna GDP-je 0,2%-on stagnál, 
míg Németország GDP-je 2019 Q2-ben -0,1%-kal zsugorodott. 
Ezalatt Kína 6, az USA 3%-kal nőtt az utóbbi években. Vagyis az 
EU és Németország egyre jobban leszakad. Miért a stagnálás? 
Bizonyára azért, mert 1985-ig az EU – akkori nevén Közös Piac 
− elsősorban gazdasági egységként működött, és nem is rosszul, 
sőt kitűnően. Ma pedig az Európára mindig is jellemző ideologikus 
gondolkodás dominál, elvont célok (pl. emberi jogok, gender tanok, 
Föld megmentése stb.) vannak a központban. És most hosszú távú, 
meghatározatlan költségű dekarbonizációs célokat fogalmazunk 
meg. Utoljára 2000-ben voltunk hasonló helyzetben, amikor az EU 
célul tűzte ki, hogy 2010-re az EU a világ legdinamikusabban fejlő-
dő régiója lesz. Aztán brüsszeli vezetőink bevezettek minket egy vi-

1. ábra. Az egy főre eső GDP alakulása az EU magállamaiban és a 
UK-ben a USA GDP/fő adataihoz képest, %. Időtartam: 1950-2016, 

Bázis: USA 100%  
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lággazdasági válságba, majd a dinamikus fejlődést szép csendben 
elfelejtették, és tartóssá tették a gazdasági stagnálást.

Az EU „Tiszta energia programja” (a 4. Energia cso-
mag) és a Zöld Megállapodás
A 4. csomag alapfilozófiája: A Föld veszélyben van, bármi áron 
meg kell menteni. Hogy ez mibe kerül, azzal nem foglalkoznak. A 4. 
energia csomagban fontos új cél fogalmazódik meg: a tiszta ener-
giára való áttérés. Ez az áttérés alapvetően energia cserét jelent, 
pl. szénről, kőolaj termékről vagy földgázról a villamos energiára, 
hidrogénre, biomasszára stb. történő átállást. Ennek során csök-
ken a CO2 kibocsátás. Ezért ezt a technológiát dekarbonizációnak 
– széntelenítésnek – hívjuk. A jövőben a villamosenergia-termelés 
fő forrása a megújuló energia, főképp a szél és a napenergia lesz. 

Az EU „Tiszta energiacsomag” 100%-os dekarbonizációs célo-
kat tűz ki 2050-ig a gazdaságra, szállításra-közlekedésre, építésre, 
iparra, energetikára.

A német és az EU energiapolitika kidolgozói és irányítói rend-
kívüli optimizmussal állnak hozzá a megújuló energiák jelenlegi 
megoldatlan problémáihoz, és tovább folytatják az erőltetett ütemű 
szélturbina és szolár PV telepítést. Ezzel párhuzamosan folytatódik 
az atomerőművek és a szenes erőművek leállítása, de pótlásként 
épülnek lignites, fekete szenes és földgáz erőművek. A tiszta ener-
giához megkerülhetetlen az atomenergia, de ezt nem tartalmazza 
a 4. energia csomag. A dekarbonizáció költségei kevés figyelmet 
kapnak. Az EU „Tiszta energiacsomag” terve 2050-ig: 100%-os 
dekarbonizációs célok elérése. Célok a gazdaságra, szállításra-
közlekedésre, építésre, iparra (lásd 2. ábra).

Az ábra bemutatja, hogyan alakul a dekarbonizáció az 1990. 
bázishoz képest, illetve 2050-ben, illetve beszámol a direkt elektri-
fikáció fejlődéséről. Nemrégen 2050-re még három forgatókönyv 
volt, 80, 90 és 95%-os dekarbonizáció. Azóta már csak egy 100%-os 
dekarbonizáció a cél. És vezetőink óvatosak, immár 30 éves célt tűz-
tek ki. Így a későbbi időpont miatt nem kell félniük a számonkéréstől.

Az Európai Zöld Megállapodás egy új program, bejelentője 
von der Leyen, a Bizottság elnöke. A megállapodás végrehajtásá-
ra von der Leyen a 2021-2027-es gazdasági időszakra 100 milli-
árd Eurót ajánlott fel, míg az Európai Beruházási Bank ezermilli-
árdos hitel alapot állított fel az évtized végéig. Hazai számítások 
szerint Magyarország számára 50,2 ezer milliárd forintba kerül a 
karbonmentesítés 2050-ig. 

A 2. ábrán látható, hogy a korábbi, még mérsékelt elektrifi-
kációjú célkitűzések esetén is milyen hatalmas változásokat kell 
végrehajtani. A közlekedésben a mostani 1%-os részarányról a vil-
lanyautók elterjesztésével 63%-ra kell emelni az áram arányát. Az 
épületek esetén a villanyfűtések elterjesztésével a 34%-ról 63%-ra 
kell növelni a villamosenergia felhasználást.

Az e-mobilitás a kőolajat, a villanyfűtés a földgázt fogja kiszorí-
tani az energia piacról. De ha ez így van, akkor miért építünk renge-
teg gáz- és olajvezetéket?

A főbb dekarbonizációs technológiák áttekintése (lásd 3. ábra).
 

3. ábra. A legfontosabb dekarbonizációs technológiák

2. ábra. A direkt elektrifikáció eredményei három szcenárió szerint
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Alapprobléma, hogy a felsorolt új, innovatív megoldások kutatá-
sa gyakran még csak kezdeti stádiumban van. Ahol pedig lendüle-
tesen folyik a kutatás (pl. energiatárolás, Power to X), ott is az ipari-
kereskedelmi megvalósítástól nagyon messze vannak. Az árakról 
pedig senki sem beszél. Pedig ezek drága berendezések lesznek, 
ahol 30-40%-os hatásfokkal lehet áramból áramot előállítani.

A „Tiszta energia” projekt kezdeti állapotban van, végrehajtá-
sához sok fejlesztésre és rengeteg pénzre van szükség. A Projekt 
döntő része a „Több erőfeszítés kell”, illetve  a „Nem indult meg” fá-
zisban van. Csupán a napenergia, a világítás, a villanyautók üzem-
anyaga, az adatközpontok és hálózatok területnek van „jó úton” 
minősítése.   

A 4. energia csomag megvalósításának 
gazdasági akadályai
A sajtó a megújuló energiák árának folytonos csökkenését jelenti, 
ugyanakkor az IEA szerint a szél- és a napenergiás áramtermelés 
gyorsan növekvő támogatást igényel. 

a) A globális megújulós áramtermelés támogatása a mai 143 
milliárd USD-ról 2040-re 280 milliárd USD dollárra nő, miköz-
ben az áramtermelés 4-szeresre nő.

b) Egy másik, jelentős többletköltséget előidéző tényező az ún. 
Dunkelflaute, azaz az egyidejű szélcsend és a sötétség. Ek-
kor a szél- és napenergia nem termel áramot. A legutóbbi 
németországi Dunkelflaute idején a német 110 GW feletti 
szél-nap kapacitásból ilyenkor csak néhány GW (2-3 GW) 
működött! Ilyenkor kell a hagyományos VER. Németország-
ban évente kb. 600 óra Dunkelflaute van, és más, alapvetően 
a szél- és napenergiára támaszkodó  EU tagállamokban is 
hasonló áramszünetet okoz. Emiatt tartalékként a hagyomá-
nyos kapacitásokat – a szén és földgáz erőműveket – 100%-
ban fenn kell tartani, mely jelentős többletköltséget jelent. 

c) A szél és napenergia időjárás-függő energiát termel. A szél 
és nap erőművek kapacitásának kihasználtsága gyenge, 
szélnél 24%, napnál 12%, szemben a szén és atomerőmű-
vek 90% feletti kihasználásával. Ha pl. 1000 MW nukleáris 
kapacitást akarunk kiváltani, akkor szél esetén ~4000 MW, 
nap esetén ~8000 MW-ot kell megépíteni, ha azonos meny-
nyiségű villamos energiát akarunk megtermelni. Azaz szélnél 
és napnál 4-szer, illetve 8-szor nagyobb kapacitást megépí-
teni. E két tényező biztosítása rendkívül sok pénzbe kerül. 

d) Szél és napenergia ‒ Rejtett költségek. A szél és napener-
gia áramtermelési költségei csak látszólagosan csökkennek, 

de főképp azért, mert a költségek jelentős része nem jelenik 
meg, rejtve marad. Tekintsük át a rejtett költségeket:

• A szabályozó és tartalék erőművek költségei; Informatikai 
költségek; Szabályozási költségek; Energia tárolási költsé-
gek; K+F költségek; Barna prémium; Stb., stb.

• Továbbá a hálózati költségekre lehet utalni, hiszen a szél 
nem ott fúj, a nap nem ott süt, ahol a fogyasztók vagy a ha-
gyományos erőművek lennének. További teher, hogy a fo-
gyasztók egy része prosumer (producer és consumer), azaz 
egyszerre termelő és fogyasztó lesz. Ez az átviteli hálózatok 
és az elosztóhálózatok igen jelentős fejlesztését, átalakítását 
igényli. 

A rejtett költségeket a gazdaság szereplői és a lakosság fizeti, 
különféle pénzügyi eljárások (adók, járulékok stb.) révén.

A dekarbonizáció főbb pénzügyi akadályai
Az EU és főképp az Euró-zóna a 2008-2009-es válság óta nem 
tért magához, rendkívül eladósodott, éves növekedése csak tized 

%-os. Az EU „motorja”, Németország évek óta 
stagnál, ma már nem tartozik a világ gazdasági 
elitjébe. Ennek főbb okai: az IT technológiákban 
történt leszakadása, az atomerőművek leállítása, a 
Willkommenskultur (migránsok), a szél és napener-
giás erőművek túlfejlesztése, a német ipar – főképp 
az autóipar – meggyengítése a túl szigorú környe-
zetvédelmi szabályozás által. Demográfiai kutatá-
sok véleménye szerint a mai 83 milliós lakosságú 
Németország 2050-re már csak 60 millió lakosa 
lesz. A 60 milliós lakosság jelentős része nyugdíjas, 
vagy alacsony iskolai végzettségű bevándorló lesz.

Bízzunk benne, hogy ilyen gazdasági helyzet-
ben is képes lesz az EU teljesíteni szuper-ambició-
zus, drága klímavédelmi célkitűzéseit.

A sikeres dekarbonizáció útja 
A jövőben az EU villamosenergia-ellátásának dekarbonizációja 
csak az alábbi modellben lehet sikeres:

1. Az alaperőművi feladatokat atomerőművek látják el; az 
atomerőművek leállítását abba kell hagyni; új atomerőműve-
ket kell építeni;

2. A megújuló energiákat óvatos tempóban kell fejleszteni; meg 
kell várni, amíg az új technológiákat (pl. energia tárolás) ki-
fejlesztik;

3. A kiegyenlítő energiákat földgáz erőművek termelik meg.

Összefoglalás
• A 2050-re kitűzött karbonmentes EU megvalósítása hatal-

mas, több ezer milliárd eurós befektetést jelent. Az EU stag-
náló gazdasága, elöregedő lakossága, az aktív lakosság 
csökkenése mellett ezt a célkitűzést – a karbon mentességet 
– csak a lakosság életszínvonalának csökkenésével lehet el-
érni.

• A most meghirdetett EU „Zöld projekt”-je 100 milliárd eurós 
befektetésével nem képes felgyorsítani a gazdaságot.

• Az EU döntéshozói egyre gyakrabban beszélnek a növekvő 
GDP utáni korszakról, ahol a GDP/fő mutató már nem nő, 
hanem folyamatosan csökken, és természetesen ezzel pár-
huzamosan az életszínvonal is zuhan. Kérdés, mit fog ehhez 
a lakosság szólni? 

4. ábra. A globális megújuló energia bázisú villamosenergia-támogatás 
2007-2040 között, milliárd USA dollárban, forrás: IEA  
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Hazai fejlesztés kihívásai az elektromobilitás területén 
Elektromosautó töltő berendezések hazai fejlesztése, 

gyártása, forgalmazása1 
Nagy Péter

  okl. villamosmérnök, nagy.peter.mobility@elektroprofi.hu

Az elektromobilitás fejlesztése a fenntartható fejlődés egyik 
kulcsfontosságú eleme, ami ráadásul a hazai iparfejlesztés 
szempontjából is kiemelkedő lehetőséggel bír. Egyre többen 
vállalnak szerepet az elektromobilitás piacán, valamint az 
ezirányú fejlesztések és technológiai újítások köre is folya-
matosan bővül, ami számtalan lehetőséget rejt magában a 
magyar gazdaság számára. Egy nagyon dinamikus folyamat 
elején tartunk. Egyre többen ismerik fel, hogy az elektromos 
autó rugalmas, kényelmes, egyszerűen kezelhető és dinami-
kus megoldás a közlekedés okozta légszennyezettség rész-
beni megoldására. Az alábbiakban az elektromosautó töltők 
gyártására szakosodott Elektro Profi Mobility Kft. munkatársa-
inak tapasztalata alapján foglalom össze azokat a kihívásokat 
– korlátokat és ösztönzőket –, amelyekkel szembe kell néznünk 
akkor, ha a hazai piacon szeretnénk érvényesülni.1 

*
Developing electromobility is one key element of sustainability, 
which additionally contains an outstanding importance from 
the point of view of domestic industrial development. More 
and more actors accept to play a key role in the electromobility 
market, and the range of developments and technological inno-
vations in this direction is also continuously expanding, thus 
offering countless opportunities for the Hungarian economy. 
We are at the beginning of a very dynamic process. More and 
more people are recognizing that the electric car is a flexible, 
convenient, easy-to-use and dynamic partial solution against 
the air pollution caused by transportation. Below please find 
enclosed the summary of challenges, constraints and incen-
tives, experienced and faced by the Elektro Profi Mobility Kft 
in the case when there is a wish to prevail ont he domestic 
market. 

* * *

Az elektromos autók számának változása
A jövőben az e-mobilitás az egyén, de ugyanakkor a vállalkozások 
elé is várhatóan újabb feladatokat, felelősségeket, kihívásokat állít, 
de ugyanakkor újabb lehetőségeket is nyit. Fejleszteni kell a hálóza-
tokat, a gépkocsikat, a töltőket, a forgalommal, közlekedéssel kap-
csolatos eddigi elképzeléseinket, fejlődnünk kell önmagunknak is. 
Ez ösztönözte a 30 éves szakmai tapasztalattal rendelkező Elektro 
Profi Kft.-t is, hogy 2019-ben, külön céget alapítson az e-mobilitás 
hazai terjedésének segítésére a töltők hazai gyártása által. 

Az elvárás magas és ehhez tudni kell alkalmazkodni, ugyanis 
a Jedlik Ányos klaszter adatai szerint rohamosan nő az elsőként 
forgalomba helyezett zöld rendszámú gépkocsik száma: 

 

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

A hazai fejlesztés és gyártás kihívásai és elvárásai
Tevékenysége során egy haza fejlesztőnek, gyártónak folyamato-
san akadályokat kell legyőznie.

Alábbiakban összefoglaljuk a hazai töltőpiaci kihívásait, ezek 
alapvetően a hazai gyártással szembeni akadályok, kedvezőtlen 
körülmények: 

Ázsiából beérkező nyomott áru termékek
Töltőberendezés területén nagyon sok cég tevékenykedik ma ide-
haza, viszont a legtöbb forgalmazó nem gyártó, hanem külföldi ter-
mékeket hoz be. És ráadásul sok az Ázsiából származó termék, 
nagyon alacsony áron, kétségbe vonható garanciális feltételekkel. 
Ezekkel (is) kell versenyeznie egy itthoni gyártásnak. Egy hazai 
gyártó a termék minőségével, a többéves garanciájával tudja eset-
leg ezekkel felvenni a versenyt.  

Piaci igények, vevői elvárások, vevői felhasználási szokások 
sokfélesége

Igényfelkeltés
Ma a töltőberendezések piacát az igényfelkeltés módszerén keresz-
tül szükséges kezelni. Nagyon sok potenciális megrendelő nem is 
gondolkodik magától azon, hogy töltő témájával foglalkozzon még a 
beruházás megindításakor sem, pedig akkor lenne a legegyszerűbb 
a beépítés. A meggyőzés módszerével, párbeszéddel lehet csak a 
vevőkkel tovább haladni, elmozdítani őket a „nincs a büdzsében az 
idén” elvi álláspontról.  Utána következik általában, az ” akkor kérek 
egy töltőt” ami még messziről sem jelzi pontosan, hogy mi is az 
elvárás. 

Marketing elemek
Fentieknek megfelelően piaci szegmensenként meggyőző érvelési 
anyagokat kell készíteni, ami kidomborítja, hogy az adott szegmens 

1. ábra. A Magyarországon forgalomba helyezett 
zöld rendszámú járművek számának változása
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potenciális vevője mit nyerhet azzal, ha töltőberendezés beruházást 
eszközöl. 

Elmondottak alapján egy hazai gyártónak, forgalmazónak szé-
les spektrumú, több igényt lefedő töltőberendezésekkel kell ren-
delkeznie. Mivel vevőink kereskedelmi és ipari cégek, sport- és 
szabadidő létesítmények, szállodák-éttermek, valamint a lakosság, 
ezeknek a szegmenseknek az igényeit nem volt egyszerű össze-
gyűjteni és ezeknek való megfelelést kifejleszteni. 

Ma a mi töltőink váltakozó áramú (3,7-22kW) és egyenáramú 
(22 kW és 50 kW, ez utóbbi újra-fejlesztés alatt) töltésre is alkal-
masak és ezek alkalmazását annak függvényében javasoljuk, hogy 
melyik szegmensről van szó, és ezen belül a felhasználó mennyi 
ideig tartózkodik az adott létesítményen belül, azaz mennyi idő áll 
rendelkezésre a töltésre. Ezekből az információkból tudtuk azt is 
eldönteni, hogy milyen elvárásokat fognak támasztani a megrende-
lők, a felhasználók az applikációnkkal kapcsolatban. 

Műszaki paraméterek és design összehangolása
Ugyanakkor pontosan emiatt az igényfelkeltés alapján működő piac 
miatt van arra is szükség, hogy aki saját töltőt akar gyártani, an-
nak össze kell hangolnia a töltő műszaki paramétereit a design ele-
mekkel. A fejlesztés elején nagyon sok időt fordítottunk arra, hogy 
a műszaki igény és a design fejlesztése karöltve történjen, hiszen 
egyikből sem lehetett engedni. A műszaki igény, igényesség minden 
hazai gyártó alaptulajdonsága kell legyen, ideértve a felhasznált 
anyagok, készülékek magas minőségét, a szerelési, kivitelezési 
kiválóságot. Ugyanakkor a szabványoknak való töltőberendezés 
megfelelőség is megszabta az igények alsó határát, amit csak felül-
teljesíteni lehetett.   

Mi például a design-t illetően egy külső design cég segítségét 
kértük, aki tanácsokkal látott el a töltőberendezések formáját, alak-
ját, méretét, színét és matricázását illetően. 

Töltőberendezés szabványok rendkívüli szigorodása
A töltőberendezésekkel kapcsolatos szabványok elvárásai rend-
kívüli módon megszigorodtak tavaly év végén. Ezek a változások 
mélyen érintik például a berendezések mechanikai behatásokkal 
szembeni ellenállóképességét, az elektromágneses kompatibilitást.

A hazai gyártók mindent megtesznek és meg fognak tenni annak 
érdekében, hogy ezeknek az új elvárásoknak megfeleljenek, de az 
Ázsiából érkező, esetleg interneten megrendelhető termékeket – me-
lyek sokszor az EU szabványok figyelembevétele nélkül használják a 
CE megjelölést – ezek a szigorítások sem fékezik meg, a vevő ezek-
ről a szabvány változásokról nem tud, tehát ő rendel és nem ellenőríz. 

Ugyanekezek a töltőberendezés szabványok előírják, hogy a 
lakossági töltőknek is rendelkezniük kell egyenáramú hibaáram vé-
delemmel. Mi ezt a készüléket el is helyezzük lakossági töltőinkben, 
de a legtöbb gyártó-forgalmazó töltőberendezéséből hiányzik. Pe-
dig ez egy kötelező és hasznos védelmi elem. Ráadásul a lakossá-
gi vásárló a töltő megvásárlása után szembesül, hogy a beépítést 
villanyszerelő plusz költséget okoz neki azzal, hogy mindenképpen 
javasolja a DC hibaáram védelmet, és ezzel a vevő számára a be-
ruházás költségei emelkedni fognak.    

Töltőberendezés mellé szolgáltatások is kellenek
Hazai gyártó sikerességéhez mindenképpen hozzátartozik az, hogy 
ne csak terméket gyártson és forgalmazzon, hanem szolgáltatáso-
kat is kínáljon a termékei mellé.

Vevői elvárások alapján két fontos szolgáltatást jön itt szóba:

Helyszíni felmérés, tanácsadás kivitelezés
A megrendelők többsége igényli azt, hogy a hálózat felméréssel, 
kivitelezésével kapcsolatban valaki segítsen, tanácsokkal lássa el.  
Ennek megfelelően, aki töltőket kíván forgalmazni, annak a kivitele-
zést is kezelnie kell és emberi erőforrással kell rendelkeznie. 

  2. ábra. AC Classic fali töltő 2*RFID design,  AC Talent oszlopos töltő design
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Üzemeltetési és e-mobilitás szolgáltatás
A megrendelők többsége annak eldöntése után, hogy eleget tesz 
a magyar rendeleteknek – például, a teljesség igény nélkül: OTÉK 
rendelet, 243-2019. (X. 22.) Korm. rendelet, 1988. évi I. törvény a 
közúti közlekedésről – nem kíván a töltőkkel foglalkozni, így ennek 
megfelelően a töltőberendezések üzemeltetését, az e-mobilitás 
szolgáltatást át kívánja adni másnak. 

Annak érdekében, hogy egy gyártó üzemeltetést és e-mobili-
tást vállalhasson, ahhoz saját backendre és saját applikációra van 
szükség. A backend gyűjti a töltési adatokat, kommunikál a töltő-
berendezéssel és statisztikákat, naplózásokat tud készíteni. Az 
applikáció tartja a „kapcsolatot” a felhasználóval, számláz ez esti 
felhasználónak.

A töltőberendezések üzemeltetése (ide tartozik a karbantartás 
is) és az e-mobilitás szolgáltatás engedélyköteles tevékenységek. 
Az engedélyeket a Magyar Energiahivatal MEKH adja ki. Annak 
érdekében, hogy segíteni tudjunk vevőinknek, mi megszereztük 
ezeket az engedélyeket. Vevőkkel folyamatosan konzultációkat tar-
tunk annak érdekében, hogy együtt megtaláljuk melyik szolgáltatás 
számukra a legkedvezőbb, melyik beruházás milyen megtérülést 
jelenthet, melyikből milyen bevételük származhat. 

A piacon lévő nagyon kevés olyan magyar cég egyike vagyunk, 
akinek saját fejlesztésű szoftvere és applikációja van, melyekkel a 
töltést fizetőssé tudjuk tenni, de ugyanakkor a belső megrendelők, 
vendégek, bérlők számára RFID-s vezérlést vagy PIN kóddal tör-
ténő vezérlést is lehetővé tudunk tenni, ugyanazon a töltőberende-

zésen, és ezt akár különböző árszinteken.

A Jövő a Roaming
A jövőt a hazai piacon is mindenképpen abban látjuk, hogy a kü-
lönböző töltőgyártók és forgalmazók termékei a többi gyártó app-
likációjával is kezelhető, a töltés ezekkel is vezérelhető. Ezzel egy 
cég applikációjával majd tölteni lehet egy másik gyártó cég töltőjén. 
Ekkor majd könnyeben elkülönül az üzemeltetési feladat és az e 
mobilitás szolgáltatási felelősség. 

Nagyon hasznos lenne, ha egy ilyen hálózat magyar backend 
gyártók és magyar applikációkra épülhetne.  

Az osztrák példa
Ausztria ismételten jó példával jár elől az elekromobilitás támo-
gatásában.  Az elektromos autó megvásárlásával egyidőben tör-
ténő infrastruktúra fejlesztést támogatják vissza nem térítendő 
módon. Így segítséget kapnak a családi házakban, ikerházakban, 
társasházakban lakók amennyiben mobil töltőkábelt vagy falitöltőt 
vásárolnak, a támogatás összege 200-600 EUR között van alkal-
manként. 

Nagyon fontosnak tartanánk, ha idehaza is központi támo-
gatást, ösztönzést kaphatnának azok a cégek, akik hazai fej-
lesztésű berendezésekkel, illetve szoftverrel és applikációval 
segítik a kormány által megfogalmazott hazai elektromobilitási 
célokat. Célunk egy és közös, jövőt építeni, melynek igazából 
akkor lehetünk részesei, ha teszünk is érte aktívan.

Sikeres volt az elektromos autók vásárlási támogatása
Sikeresek voltak az elektromosautó-vásárlás támogatására meghirdetett pályázatok, ennek is köszönhetően csaknem 2800 elektro-
mos autó közlekedik már Magyarországon – mondta Kaderják Péter, az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) energia- és 
klímapolitikáért felelős államtitkára a 2020. február 26-i sajtótájékoztatón, Budapesten. 

A magyar energiapolitika kiemelt céljának nevezte az államtitkár a közlekedés zöldítését, és megjegyezte, hogy a károsanyag-
kibocsátás csaknem egynegyedéért a közlekedés, főként a közúti közlekedés felelős.

Határozott cselekvés nélkül 2030-ra a közlekedés lesz a legnagyobb üvegházhatásúgáz-kibocsátási szektor – figyelmeztetett.  
A magyarországi járműállomány elöregedett, és fennáll a veszélye, hogy a nyugat-európai országokból az ottani szabályok szigoro-
dása miatt az eddigieknél is több erősen szennyező jármű érkezik az országba – mondta. A kibocsátásnövekedés megfékezésének 
egyik legfontosabb eszköze Magyarországon és Európában is a zéró kibocsátású elektromos járművek alkalmazása lesz – szö-
gezte le.

Kitért arra, hogy az elektromos autózás elterjedésének támogatásához 2015-ben elfogadták a Jedlik Ányos tervet, ami támoga-
tási programokat jelölt ki. 2016-ban elindult az elektromos autók vásárlásának támogatási rendszere, 2,3 milliárd forintos kerettel, 
ezt 2018 végén újra meghirdették 3 milliárd forintos keretösszeggel, 2020 február végéig 1880 pályázat érkezett be a második sza-
kaszban, 2020. február 24-én lezárták a pályázatot.

Közlése szerint a 2016-ban és 2018-ban meghirdetett pályázatokban már 3 milliárd forintot folyósítottak a pályázóknak, akik 
közel 2800 elektromos autót szereztek be. Elmondta, hogy a zöld rendszámhoz kapcsolt támogatás is népszerű, különböző adóked-
vezményeket kapnak az ilyen járművet üzemeltetők, ingyenes parkolás is jár hozzá. Hozzátette: kedvező helyzetben van Magyaror-
szág, 2020 januárra több mint 16 ezer zöld rendszámú autó közlekedett az utakon, ami az egy évvel ezelőttihez képest több mint 60 
százalékos növekedés. Dolgoznak a zöld rendszámhoz kapcsolt támogatási rendszer újraalakításán is.

A kormány elektromobilitást ösztönző intézkedései eredményesek, a kormány továbbra is kiemelten kezeli a környezetbarát köz-
lekedés ösztönzését – összegezte az államtitkár, hozzátéve: az elektromos autók beszerzésének támogatási rendszerét átalakítják, 
hogy a kisebb, olcsó autók nagyobb támogatást kapjanak. A nemzeti buszstratégia keretében 36 milliárd forint támogatást biztosít a 
kormány a következő tíz évben környezetbarát, döntően elektromos buszok beszerzéséhez a 25 ezer lakosnál nagyobb települése-
ken – ismertette. Ezzel 10 éven belül minden második busz környezetkímélő lesz a nagyvárosok tömegközlekedésében.

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/
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K L E N E N

A hulladékégetés szerepe az emisszió mentes városokban1 

Molnár Szabolcs  
főmérnök, Pöyry-Erőterv Zrt., szabolcs.molnar@poyry.com 

Mindennapi tevékenységünk során hulladékot termelünk. A hul-
ladékok „előállításával” egyidejűleg a természeti erőforrásainkat 
is száműzzük a gazdaság anyagátalakító – termelési és fogyasz-
tási – (kör)folyamataiból. Sok esetben, olyan energiaforrásokat 
és másodnyersanyagként alkalmazható anyagokat pazarolunk 
el, melyek nemcsak szűkösen állnak rendelkezésünkre, hanem 
azoknak a természeti környezettől való elsajátításukkal az öko-
lógiai lábnyomunkat mélyítjük az ökoszisztémánk érzékeny ta-
laján. A hulladékok újratermelődése miatt azok elhelyezéséről, 
megsemmisítéséről vagy hasznosításáról gondoskodnunk kell. 
A jövő számos kihívást tartogat a mérnökök számára. A túlnépe-
sedés, az urbanizációs hatás, a folyamatosan termelődő (és fo-
lyamatosan megújuló) hulladékok kezelésének kihívásai a mér-
nököket megoldandó feladatok elé állítják. Az energetikai célú 
feldolgozásban rengeteg kiaknázatlan lehetőség van, amely 
nagyban hozzájárul a hosszú távú céljaink megvalósításához 
ahhoz, hogy emisszió mentes városokat alakítsunk ki.1

*
In our daily activities we produce waste. At the same time as the 
’production’ of waste, we are depriving our natural resources of 
the economic (material) processes of material transformation ‒ 
production and consumption. In many cases, we waste resourc-
es and materials that can be used as secondary raw materials 
that not only are scarce, but by acquiring them from the natural 
environment, we deepen our ecological footprint on the sensi-
tive soil of our ecosystem. Due to the re-generation of waste, 
we must dispose of it, dispose of it or recover it. The future 
poses many challenges for engineers. The challenges of over-
population, the impact of urbanization, and the management of 
waste that is constantly being produced (and constantly being 
renewed) pose a challenge for engineers. There are many un-
tapped potentials for energy processing, which greatly contrib-
utes to our long-term goals of developing zero emission cities. 

* * *

Fejlődés energiaszemléletben
Napjainkban a világon mindenütt elismert tény, hogy az energia 
életünk szerves része. A társadalmak egyre fokozódó mértékben 
használnak fel energiát mechanikai munkavégzésre, közlekedési 
célokra, ipari igények kielégítésére, a lakótereink komfortigényei-
nek kielégítésére. A társadalomfejlődés egyik igen jellemző muta-
tószáma fajlagos energiafelhasználásuk. Amíg a neolitikum elején 
élt ember naponta mintegy 15 MJ energiát használt fel, addig nap-
jainkban az iparilag fejlett országok állampolgára ennek mintegy 
70-szeresét, hozzávetőleg 1050 MJ energiát él fel [1]. Gondoljunk 
csak bele, hogy milyen óriási mértékű energia 1050 MJ! Egy tábla 
csokoládé (m=100 g) hozzávetőleg 2330 kJ energiát tartalmaz. Ez 
annyit jelent, hogy ma egy fejlett ország állampolgára 450 tábla cso-
koládényi energiát használ fel a mindennapi tevékenységei során.

Mind az ipar, mind a technológia rendkívül gyorsan fejlődik. A 
háztartásaink gépesítése, a mezőgazdaság rohamos technológiai 

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

fejlődése, a közlekedés átalakulása állandóan új és új energiafo-
gyasztók megjelenését eredményezi. Ellentétben viszont a rendel-
kezésre álló – és mindenkor feltárt – készletek, az energiaigényeink 
vagy drasztikusan fogalmazva az „energiaéhségünk” növekedésé-
nek ütemét nem követik. 

Az energiaigényeink növekedését és az energiafogyasztásun-
kat más szemszögből bemutatva, a mindennapi életünkből vett 
példával demonstrálom. A kényelmünket, és ezzel párhuzamosan 
a megnövekedett komfortigényünket számos elektronikai, háztar-
tási eszköz szolgálja. Ezeket az eszközöket sokszor távirányítókkal 
működtetjük. Úgy tudjuk „alvó-” vagy „készenléti üzemmódba” kap-
csolni őket, hogy fel sem kell állnunk a kanapénkról, vagy foteljeink-
ből. Az emberek többsége nem is nagyon foglalkozik azzal, hogy 
a stand-by (készenléti) funkcióknak, milyen nagymértékű energia-
igényük van. A készenléti funkcióban a háztartási eszközeink ter-
mészetesen kevesebb villamos energiával beérik, mint működés 
közben, viszont sokkal hosszabb ideig használjuk az eszközeinket 
ebben az üzemmódban, mint aktív, bekapcsolt állapotban [8]. Nap-
jainkban az Európai Unió területén egyidejűleg 3,7 milliárd fogyasz-
tó van stand-by funkción. Ezek áramfogyasztása az ingatlanjaink 
összes villamos energia fogyasztásának 10-22%-áért felelősek.  
A „sok kicsi sokra megy” elvet követve, az egyes tanulmányok sze-
rint az Amerikai Egyesült Államokban a készenléti funkciók energia-
fogyasztását hozzávetőleg 14-15 paksi blokk fedezi [8].

A népességnövekedés
Napjainkban egyik legfontosabb környezetvédelmi és energetikai 
kihívása a városiasodás jelensége által generált feladatok mérnöki 
megoldásai. A világ jelenlegi népessége már több, mint 7,75 milliárd 
fő, mely érték folyamatosan növekszik [9]. A lakosságszám növeke-
dését az alábbi gondolatmenet szemlélteti a legjobban. 

Egy ma élő 90 éves ember, amikor született akkor kettő milliárd 
ember élt a Földön. Évente a körülbelül 80 millió fővel nő a lakos-
ság, vagyis óránként több, mint 9100 fővel növekszik a bolygónk 
populációja. 

Nemcsak az emberiség abszolút értékben mérhető száma okoz 
terhelést a földi ökoszisztémára nézve, hanem a lakosság hetero-
gén eloszlása is. Elsősorban a fejlettebb országokra nagyon jellem-
ző városiasodás jelensége vagyis, hogy az emberek – elsősorban a 
jobb élet reményében városokba költöznek be. Ez az urbanizációs 
hatás eredményezte, hogy a világon számos metropolisz alakult 
ki. Szinte felfoghatatlan, de Japán fővárosában Tokióban a város 
szívében közel 14 millió ember él (13.942.865 fő), az agglomerá-
ciójában pedig körülbelül 33-36 millió lakos éli mindennapjait [10]. 
Mindezt úgy, hogy Tokió területe alig több, mint négyszerese Buda-
pest területének.

Élhető városok
Érthető tehát, hogy az energetikusok, a szakemberek, de már a 
hétköznapi emberek körében is felvetődik az a kérdés, hogy milyen 
lesz az emberiség energiaellátása a jövőben, mi vár az emberiség-
re energetikai szempontból? 
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Ráadásul az energetikai fejlesztéseink kétirányúak kellenek le-
gyenek. Egyrészt szükségünk van nagy mértékű energiára – legyen 
szó hő- és villamos energiáról -, tehát mennyiségű igényeket kell 
kielégítsünk. Másrészt minőségi szempontokat is szem előtt kell 
tartsunk, hiszen manapság az energetikai kérdések és fejlesztések 
nem kerülhetik meg a környezetvédelmi tényezőket. Nem szabad 
az energetikáról a környezetvédelem nélkül beszélni. Erkölcsi és 
szakmai kötelességünk élhetővé tennünk a környezeteinket, legyen 
szó akár a belső tereinkről, akár városainkról.

Magyarország energiapolitikailag – sajnos – igen mostoha kö-
rülmények között van. A „klasszikus” energiahordozókban abszolút 
mértékben is, és fajlagosan a lakosság egy főjére vonatkoztatva is, 
a világ legszegényebb országai közé tartozunk. Ellentétben az egy 
főre eső energiafelhasználásunk a világátlag körül van (1. ábra).2 

Ha az energiahordozók rendelkezésre állását és a felhasználás 
„egyensúlyát” vizsgáljuk, akkor megállapíthatjuk, hogy készleteink 
kimerülési sebessége sokkal gyorsabb (akár 10-20-szor nagyobb), 
mint a világ átlagé [4]. Ebből következőn Magyarországon elenged-
hetetlenül szükséges az energiahelyzetünk elemzése, és a fenn-
tartható fejlődés irányába mutató megoldások keresése. Élhető 
környezetben, élhető városokat kell tervezzünk és kialakítsunk. 
Válaszolnunk kell arra a kérdésre, hogy milyen lesz az energeti-
kai helyzetünk az előttünk álló években, a következő évtizedekben, 
milyen forrásokból és hogyan tudjuk egyre növekvő energiaigénye-
inket fedezni?

Egy lehetséges megoldás 
Azáltal, hogy az emberek városokba tömörülnek, az energiaigények 
is koncentráltan jelentkeznek. Vagyis a lakosságot el kell látni mind 
hő-, mind pedig villamos energiával. Természetesen számos szem-
pontot kell figyelembe vennünk a városok energia ellátásának ki-
alakításában, hiszen jelen írásomban ismertetett szempontok miatt 
is, a környezetbarát energia, mind alapigény jelenik meg. Az ele-
gendő tartalékkapacitás kiépítése, a gazdaságossági, hatékonysági 
szempontokat figyelembe kell venni. Azonban a megfelelő időben 
és mértékben rendelkezésre álló energia, az ellátásbiztonság talán 
minden igényt felülíró aspektus. 

A városok levegőminőségi kérdéseinek elemzése az utóbbi idő-
ben előtérbe került. A városi ingatlanok hőenergiával történő ellátá-
sáról, vagyis a belső tereink megfelelő fűtéséről (illetve hűtéséről) 
kiemelten kell gondoskodni, hiszen a városokban koncentráltan je-

2   Az ábra a szerző saját munkája – számos publikáció adatait feldolgozva.

lenik meg a hőenergiaára az igény. A környezetvédelmi kérdéseket 
előtérbe helyezve, a városok távfűtéssel történő ellátása számos 
előnyt hordoz magában, melynek egy klasszikus ábráját láthatjuk a 
lenti ábrán (2. ábra).

A távfűtőművek által szolgáltatott hőenergia esetén az ener-
giahordozók átalakítására legtöbbször erőművekben, fűtőerőmű-
vekben kerül sor. Ebben az esetben egy centrális füstgázkibocsá-
tóról beszélhetünk, amely környezetvédelmi szempontból nagyon 
előnyös megoldás. Hiszen az erőműveket megfelelő füstgáztisztító 
technológiával lehet ellátni, illetve a központi kéményen keresztüli 
kibocsátást is mérni, monitorozni lehet. Ez által a jogszabályokban 
rögzített kibocsátási határértékeket könnyen be lehet tartani, azaz 
a levegő terheléséről, nem pedig a szennyezéséről beszélhetünk.

 

További előnyként jelentkezik, hogy a fűtőerőművekben ellenőrzött 
fűtőanyagok kerülnek felhasználásra. Ezzel szemben a decentrális 
energiatermelőknél – mely napjainkban, elsősorban a lakosság 
körében igen elterjedt és népszerű megoldás – nem ellenőrizhető, 
hogy milyen fűtő- vagy tüzelőanyagot alkalmaznak a háztartások-
ban. A nem megfelelően kiszárított tüzelőanyag (tüzifa), a háztar-
tásokban keletkező hulladék (el)tüzelése során tüzeléstechnikailag 
idegen anyagokat juttatunk be a tűztérbe és a káros anyagok kibo-
csátása megnő. További hátrány, hogy a házak kéményein kilépő 
füstgáz nem tisztított füstgáz és a kibocsátás sincs monitorozva a 
legtöbb esetben. 

Az erőművek létesítésének fontos szempontja a megfelelő 
telephely kiválasztása, azon belül a kémény lokalizációja. A ké-
mények helyét úgy tervezik a szakemberek, hogy az uralkodó 
széljárást figyelembe veszik. Így a leggyakoribb széljárás során 
a kéményeken kilépő füstgáz nem terheli a lakott területeket. El-
lentétben a decentrális kibocsátók, vagyis a lakossági kémények 
mindenféle széljárás során – legyen szó az uralkodó széljárásról, 
vagy attól ellentétes irányú szélről – terhelik a szomszédos ingat-
lanokat.

Ha a rendelkezésünkre álló tüzelőanyagokat vizsgáljuk, a sű-
rűn lakott városi területeknek előnye is van. Az urbanizált területek 
ugyanis koncentrált hulladék kibocsátók, vagyis a sűrűn lakott te-
rületek nagymértékben bocsátanak ki maradék anyagokat. Mind a 
települési szilárd hulladékok, mind pedig megfelelő szárítás után a 
folyékony hulladékok is égethetőek, vagyis kémiailag kötött energi-
át tartalmaznak, így erőművekben történő égetésük során energiát 
nyerhetünk ki belőlük. 

1. ábra. Egy főre jutó energiafelhasználás1   2. ábra. A központi és egyedi kibocsátás összevetése
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A települési szilárd hulladékokat a kalorikus szempontokat fi-
gyelembe véve több féle képpen csoportosíthatjuk. Egy egyszerű 
kategorizálás szerint a hulladékok két részből állnak: erjedő, rot-
hadó, korhadó részekből, és nem erjedő, nem korhadó részekből. 
Az első részt zömmel éghető anyagok (papír, faféleségek, szerves 
anyagok, éghető műanyagok), a másikat nem éghető fémek, nem 
éghető műanyagok, ásványi anyagok üveg, salak alkotják [6]. 

A keletkezett hulladék mennyiségét és minőségét sok tényező 
befolyásolja. A fenntartható fejlődés biztosításnak érdekében – már-
pedig azt a jövő zálogaként kell tekintsük – figyelembe kell vegyük 
azt a tényt, hogy az urbanizáció miatt, a városokban keletkező nö-
vekedett hulladék mennyiséget kezelnünk kell.

A hulladékok keletkezési mennyisége (és minősége) függ egy 
adott ország termelési kultúrájától, egy országon belül függ az 
egyes részterületek életszínvonalától, életviszonyaitól. Befolyáso-
ló tényező még a települések társadalmi munkamegosztásban el-
foglalt helye, a város beépítettsége, de még a nappali és állandó 
népessége is meghatározza a települési szilárd hulladék mennyi-
ségét. A kezelendő szemét minőségére is hat az, hogy városban, 
vagy falvakban keletkezik. A községek kommunális hulladékában 
a biológiailag lebomló arány alacsonyabb, hiszen sok helyütt, még 
a háztáji gazdálkodásban hasznosítani tudják, akár az állatok ete-
tésében, akár a kézi komposztálás során, tehát a gazdaság kör-
forgását képezik a biológiailag lebomló maradék anyagok. A városi 
környezetben a lakosságtól begyűjtött kommunális hulladék biológi-
ailag lebomló aránya sokkal magasabb.

A hulladékok fűtőértékének mértékéről általánosságban el-
mondható, hogy a település lélekszáma és a társadalmi munka-
megosztásban betöltött szerepe alapvetően befolyásolja a hulladé-
kok fűtőértékének a mértékét (1. táblázat).

Vizsgáljuk meg a lengyelországi hulladékégető erőművek tüze-
lőanyagainak fűtőértékét. Poznań (kiszolgált lakosság ~761.900 

fő) az egyik legnagyobb történelmi múlttal rendelkező nagyváros, 
nagyszámú látnivalóval inkább turista város, mintsem ipari nagy-
város. Ennek megfelelően, viszonylag mérsékeltebb fűtőértékű 
hulladékkal égetnek a városban található hulladékhasznosító erő-
műben (Ha=8400 kJ/kg). Ezzel szemben egy közel heted akkora 
lélekszámú kifejezetten ipari városban – Koninban (kiszolgált lakos-
ság ~80.000 fő) – működő égetőmű magasabb fűtőértékű települési 
szilárd hulladékkal tud működni. Szczecin városa (kiszolgált lakos-
ság ~407.000 fő) kiváló példa a viszonylag magas lélekszám és 
az ipari jelleg példájára. A helyi égetőmű kiemelkedően magasnak 
mondható fűtőértékű (Ha=10500 kJ/kg) vegyesen gyűjtött háztartási 
szemetet kap a várostól és agglomerációjától. 

A bemutatott példák kiválóan jellemzik a hulladékok fűtőértéké-
nek befolyásoló tényezőit. A maradék anyagokból kinyerhető ener-
gia mértékének a fluktuációja, kiváltképp igaz a falu-város viszo-
nyára is. A városokban, illetve ahol nagyobb az ipari kommunális 
hulladék mennyisége, ott nagyobb a műanyagok alkotók százaléka, 
több a papír hulladék, magasabb a lakótelepeken élők száma. A fel-
sorolt tulajdonságok mind növelik a háztartási szemétből egységnyi 
tömegéből kinyerhető energiát, vagyis a fűtőértékét.

Azt is említeni kell, hogy a települési szilárd hulladék összetéte-
le egy naptári éven belül is periodikusságot mutat. Ennek egyik leg-
kézenfekvőbb példája a hulladékok emelkedett nedvességtartalma 
a nyári hónapokban, illetve ősszel (3. ábra). Az előbbi a háztartási 
gyűjtő edényekbe helyezett nagy mennyiségű gyümölcshéjra, az 
utóbbi pedig az őszi csapadékosabb időszakra vezethető vissza. 
A megnövekedett nedvességtartalom miatt ugyan csökken a hul-
ladék fűtőértéke. Üzemszervezéssel ez a hátrány kiküszöbölhető, 
mert ezekre az időszakokra célszerű tervezni a karbantartások mi-
att szükséges leállásokat.

Megállapítható, hogy a fűtőérték változásának mértéke – mind 
pozitív, mind pedig negatív irányban – olyan határok közé esik, 
amely alkalmassá teszi a kommunális szilárd hulladékokat az ége-
tőműben való eltüzelésre. 

A vegyesen gyűjtött szilárd hulladékok elégetésének egy további 
lehetősége, hogy megfelelő eljárás technológiával, nemesítéssel úgy-
nevezett másodtüzelőanyagot (RDF, vagy SRF) anyagot állítunk elő. 
Az eljárás technikai folyamat lényege, hogy az éghetetlen anyagfrak-
ciókat eltávolítják a begyűjtött hulladékból. Ilyen nem éghető anyag-
rész, például a biológiailag lebomló frakció leválasztása. A másod- 
tüzelő anyag előállításával kalorikus szempontból értékesebb, ma-
gasabb fűtőértékű hulladék alapanyagból előállított terméket állítha-
tunk elő. Másodtüzelő anyagok esetében 12.000 – 17.000 kJ/kg közé 
emelhető a fűtőérték. Azonban azt is meg kell jegyezzük, hogy hulla-
dékgazdálkodási szempontból a másod tüzelőanyagok előállításának 
több hátrányos tulajdonsága is van. A tüzelőanyag előállításának költ-
sége van, a létrehozott tüzelőanyagot értékesíteni kell, vegyes hulla-
dék rostély rendszerű eltüzelése esetén lehetséges a hulladék anyag-
áram előkészítés nélküli beadagolása, míg a másodtüzelőanyag 
előállítása során a hulladékot kezelni kell. Tehát komoly szakmai érté-
kelésekre és megalapozott döntés előkészítésre van szükség ahhoz, 
hogy vegyesen gyűjtött hulladékot vagy másodtüzelőanyagot éges-
sen egy hulladékhasznosító égetőmű. 

Összességében elmondható, hogy a városokban élők száma 
folyamatosan növekszik, és a hulladékégető erőművekben előállí-
tott villamos energia és távhő jelentős szerepet kell kapjon a város-
ok energia ellátásban, kiemelve azt, hogy a hulladékok termo-fizikai 
átalakítása, vagyis az erőművekben történő elégetése nem csök-
kenti a szelektíven begyűjtött és feldolgozott hulladékok arányát.  

hulladék-
égető
erőmű

Ha 
[kJ/kg]

város szerepe a
társadalmi munkamegosztásban

Krakkó 8800

Lengyelország második legnagyobb 
városa. Közlekedési, ipari csomópont: 
vaskohászat, gépgyártás, elektronikai 
ipari tevékenység.

Bydgoszcz 8500 Ipari vállalatok: vegyipar, vasúti kocsik 
gyártása.

Białystok 7500
Kifejezetten egyetemi város. Számos 
történelmi emlékhellyel, turisztikai látvá-
nyossággal.

Szczecin 10500

Kikötő város, az ország legnagyobb hajó-
gyára itt található. Ipari központ: halgaz-
daság, gyógyszeripar, söripar, élelmiszer-
ipar, számítástechnika.

Konin 8500

A lakosságához képest jelentős ipari 
központ: az ország egyetlen alumínium 
kohója itt található, folyami kikötő található 
a településen. A barnaszén medence 
legnagyobb ipari központja – 3 hőerőmű 
is itt található.

Poznań 8400
Nyolc egyetem található itt. Kevéssé ipari 
város, inkább a túrizmus a meghatározó, 
számos látnivalóval.

1. táblázat. Lengyelország hulladékégető erőművei – 
fűtőérték adatok [5]
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A hulladékégető erőművek vegyesen gyűjtött települési szilárd hul-
ladékot égetnek, illetve települési szennyvíz iszap esetén megfele-
lően kiszárított szennyvíz iszapot.

Összefoglalás
Az energetika tudományága nem szorítható fogalmi határok közé. Ter-
mészetesen lehet különböző módon definiálni az energetikát, misze-
rint „az energetika a hő- és villamos energia előállításának a tudomá-
nya”, de véleményem szerint nem szükséges. Hiszen az energetikai 
megoldásokkal szemben támasztott követelmények is folyamatosan 
változnak. Jelen írásomban elsősorban a környezetvédelmi köve-
telmények szükségességére és fontosságára hívtam fel a figyelmet.

Elengedhetetlen a gazdaság (társadalom) – környezet – ener-
getika részterületek komplex elemzése, az egymásra hatások vizs-
gálata. Lévai András professzor úr Magyarországon talán elsőként 
mutatott rá az energetika távlati elemzésének szükségességére. 
1955 elején rövid tanulmány keretében felhívta a figyelmet és is-
mertette a távlati energiahelyzet felmérésének módszerére vonat-
kozó elképzeléseit [3]. 

Feltehetnénk a kérdést, hogy van-e megoldás? Természetesen 
van! Mint fiatal energetikus, az én és a mi generációnk feladata, 
kötelessége ‒ és egyben felelőssége ‒, hogy a fenntarthatóságot 
biztosítsa az energetikában. Ha a jövő energetikai megoldásait ke-
ressük, akkor muszáj rendszerszemléletben gondolkozzunk. Szük-
ség van alternatív energiahordozók kutatására, elengedhetetlen az 
épületenergetikai hatékonyság, a hazai épületállomány energetikai 
színvonalának növelése. Az energiabiztonságra való törekvés kitű-
zendő célként kell megjelenjen előttünk. Az energiahatékonyságra, 
mint energiaforrásra kell tekintenünk. Nagyon fontos, hogy a fej-
lesztéseinket úgy kell végrehajtsuk, hogy a szemléletformálásban 
fel kell hívjuk a figyelmet a tudatos magatartásra. Ennek elérésére 
számos eszköz van a kezünkben. Tudatosítani kell, hogy „kapcsol-
juk le a villanyt” magunk után, vagy olyan szabályokat kell hozzunk, 
amelyek biztosítják, hogy ne világítsunk olyan tereket, amelyeknél 
nincs arra szükség. Ennek egyik megoldása, ha mozgásérzékelős 
kapcsolókkal szereljük fel a közösségi tereinket. 

A szemléletformálásban is hatékonysági potenciál van. A jövő 
generációit meg kell tanítanunk szelektíven hulladékot gyűjteni, 
energiatudatosan cselekedni. Erre egy kiváló városfejlesztési meg-
oldás, ha tematikus játszótereket alakítunk ki, ahol a gyermekek já-
tékos keretek között tanulhatják meg a fenntarthatóság eléréséhez 
vezető megoldásokat.

Rövid, közép és hosszú távú célokat kell kitűzzünk magunk elé 
ahhoz, hogy a fenntartható fejlődést biztosítsuk. Ilyen hosszú távú 
célkitűzés – még, ha egyenlőre még utópisztikusnak tűnő cél is –, 
hogy emisszió mentes városokban éljünk. Jelenleg hulladékokat 
termelünk, amelyek kezeléséről, ártalmatlanításáról gondoskod-
nunk kell. A városokban keletkező hulladékok folytonosan rendelke-
zésünkre állnak és mennyiségük állandóan megújul. Magyarorszá-
gon a települési szilárd hulladékok nagy részét lerakják. A mellett, 
hogy növelnünk kell a szelektíven gyűjtött hulladékok arányát, el 
kell téríteni a hulladékáramot a deponálástól. Mivel a városokban 
az energiaigény koncentráltan jelentkezik, és a vegyesen gyűjtött 
szilárd hulladékok a lakott területeken besűrítve rendelkezésünkre 
állnak, így kézenfekvő megoldás a hulladékok erőművekben törté-
nő elégetése és kapcsoltan energia kiadása a fogyasztók számára.

Magunk is tehetünk mindennapi tevékenységünk során az 
energiatudatosságért. A lakóhelyeinken, a munkahelyünkön a lifttel 
történő közlekedés helyett válasszuk a lépcsőn történő feljutást az 
emeletekre. Így nemcsak villamos energiát spórolunk, hanem „kap-
csoltan” az egészségünkért is tehetünk. Ezért is muszáj az energe-
tika tudományára rendszerszemléletben tekinteni!

Kulcsszavak
Energiastratégia, hulladékból energia, energetikai környezetvédelem
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3. ábra. A wuppertal-i hulladékégető erőműben eltüzelt települési szilárd hulladék fűtőértékének alakulása [5]
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Természeti erőforrások kiemelten a hévízek1

Dr. Horn János  
 gyémántokleveles olajmérnök, okleveles gazdasági mérnök, okleveles szakközgazda, horn.janos@t-online.hu

A természeti erőforrások közül az utóbbi időben a geotermikus 
energia szerepe egyre fontosabbnak látszik. Egyrészt a geotermi-
kus energiát hasznosító rendszerek gyakorlatilag CO2 semleges 
és időjárástól független hő és villamosenergia-termelést jelente-
nek. Így ahol gazdaságos lehetőség van a hasznosításra, ott fi-
gyelembe kell venni ezeket az erőforrásokat.1

*
The geothermal energy utilization in the last time has become 
more and more important issue. The geothermal systems provide 
CO2 free operation, and the generated level of power does not 
rely on the weather circumstances. So, in those cases where the 
economical utilization of the geothermal sources is possible, 
these sources should be taken into account.

* * *
         

„A tiszta vizet unokáink adták nekünk használatra azzal, 
hogy ugyanolyan tisztán kapják vissza, ahogyan adták.

A nemzet kincse nem egy generációé, 
amely a jelent és jövőt egyaránt jelenti”

Dr. Balogh János az MTA. r. tagja (1913 – 2012)

Bevezetés
Machiavellitől (1469 – 1527, olasz író, filozófus, politikus) tudhatjuk, 
hogy a sikeres politika alapja az, hogy a ráció mellett – ami fontos – 
szükség van valamilyen maszlagra a tömegek számára, mert a rációra 
a tömegek ritkán vevők. Na már most, hogy az energiaügy ráció és 
azt a klímaügy mögé eldugják akkor ez azt jelenti, hogy a klímaügyet 
maszlagnak tekintik. Ez megnyitotta a baromfiudvar kapuját a rókák 
előtt. Így a politika mögé bújva beindult az évezred talán legnagyobb 
üzlete a „klímabiznisz” [1]. Napjaink egyik legidőszerűbb/legfontosabb 
kérdése, hogy „Fel kell készülni a tudomány köntösébe bújt áltudomá-
nyos dolgokkal szemben, mert ez nagyon káros. Az internet az előnyei 
mellett, melegágya az áltudományos dolgoknak.” [2]. A vitákban mind 
a természeti erőforrások, mind az energetika területén többnyire sok-
féle érdek érvényesítése meghúzódik a teljesség igénye nélkül ezek: 
személyes törekvések, megélhetőségük biztosítására törekvő szak-
mai lobbyk, haszonra törekvő gazdasági társaságok, helyi igényeket 
képviselő önkormányzatok, munkavállalói szervezetek, piacra aspiráló 
szervezetek, politikai pártok, nagyobb nézetségre vagy olvasottságra 
törő média, nyomásgyakorló szervezetek, befolyásra vágyó szakértők 
nézetei és ütköző javaslatai között kell eligazodni.

Információs társadalomban élünk, az információnak pedig soha-
sem volt olyan jelentősége, mint manapság. A kommunikáció szerepe 
felértékelődött. Nem véletlen, hogy megjelent „Állítsuk vissza az ön-
kormányzatokban a sajtószabadságot! A helyi újságok, rádiók, televí-
ziók, valamint internetes híroldalak a rendszerváltás óta folyamatosan 
elveszítették a hitelüket és egyre kevésbé teljesítették valódi felada-
tukat, a helyi társadalom sokoldalú kiegyensúlyozott tájékoztatását. A 
folyamat az utóbbi évtizedben drámaian felgyorsult. Ezek a médiák ma 
már az újságírás elemi szabályait sem tartják be, egyszerű propagan-
da eszközzé silányultak.” olvasható a Nyomtass te is mozgalom és a 

1 A 2019. évi KLENEN ’19 előadás és az Energiagazdálkodás 2019. november-
decemberi számában (p: 34-36) megjelent cikk folytatása kiemelten a hévizekre, 
ugyanis utóbbiakról  a korábbi KLENEN konferenciákon nem volt előadás és most 
aktuális.

MUOSZ [3] felhívásában, mely szerint a vasárnapi választások után 
megkezdődő új  önkormányzati ciklus lehetőséget nyújt mindenkinek 
‒ függetleneknek, ellenzékieknek, de még kormánypárti helyi képvise-
lőknek is ‒ az újra kezdésre”.

Bányászat és az energetika
A természeti erőforrások egy részét a bányászat teszi számunkra hoz-
záférhetővé. A bányászat megítélésének valós szempontjai: a külön-
féle adók (társasági adó, nyereségadó, iparűzési adók stb.), járadékok 
révén hozzájárul az ország költségvetéséhez, javítja a külkereskedel-
mi mérleget, csökkenti az importigényt, piacképes terméket állít elő, 
növeli az ország energiaellátásának biztonságát, közvetlen és közve-
tett munkahelyteremtő tevékenység, fontos szerepe van a társadal-
mi, kulturális és nemzeti hagyományok erősítésében, saját ásványva-
gyonnal történő tudatos gazdálkodás: nemzeti érdek.

„A tudatlanság veszedelmes kincs és ártalmas tulajdon azok szá-
mára, akik éjjel-nappal magukkal cipelik: megöli a bizalmat és a jóked-
vet, táptalajt kínál a gyávaságnak és a vakmerőségnek; a gyávaság 
azután leleplezi az ügyefogyottságot, a vakmerőség pedig a szakmai 
hiányosságot.” [5]

Több évtizeden át az energiapolitika legfontosabb fogalma volt az 
ELLÁTÁSBIZTONSÁG – VERSENYKÉPESSÉG – MEGFIZETHETŐ-
SÉG. Mindezt felváltotta a „D” betűvel jelzett energiapiaci forradalom: 
DEKARBONIZÁCIÓ – DIGITALIZÁCIÓ – DECENTRALIZÁCIÓ (ener-
giaszektor demokratizálódása).

Dr. Áder János köztársasági elnök beszédéből részlet/kieme-
lés [6]: „Magyarország 2030-ig megtízszerezi naperőművi kapacitá-
sát, befejezi a szén energetikai hasznosítását, bővíti atomerőművi 
termelését. A három intézkedés együttes hatása, hogy a magyar-
országi áramtermelés több, mint 90%-a 2030-ra – nem 2050-re! – 
szén-dioxid-mentes lesz.” … „Szeretném önöket tájékoztatni, hogy 
Magyarország 2019-21 között közel 6 millió dollárt fordít a nemzet-
közi klímafinanszírozásra, aminek egy részével a Zöld Klímaala-
pot támogatja.” Megjegyzem, de csak zárójelben: „Az elérni kívánt  
50 g CO2 kWh értékhez képest a jelenlegi helyzet az, hogy a villamos-
energia 570 g CO2 kWh fajlagos kibocsátással rendelkezik [7].

A természeti erőforrások területén történt leglényegesebb változások:
Szénhidrogének: A sikeres koncessziós pályázatok eredménye-

képpen (lásd később) növekedett a hazai szénhidrogén termelés.
Szénbányászat: Sajnos változatlanul, mind a feketekőszén, mind 

a barnakőszénbányászat területén nem volt kitermelés, a két kiírt kon-
cessziós pályázatra nem érkezett érvényes ajánlat. [8] 

Döntő változás következett be a Mátrai Erőmű Zrt.-nél, a még mű-
ködő lignitbányászatban. Első termelési év 1969, amikor a 100 MW-ot 
rákapcsolták a hálózatra, majd a következő 50 évről számos szakmai 
cikk jelent 2019-ben mind az Energiagazdálkodás, mind a BKL Bá-

Bánya szénmennyiség
Mt

letakarított 
meddő

Mm3

letakarítás
Mm3/t

Visonta 235,224 1942,586 8,26

Bükkábrány 110,528 517,1 4,86

Összesen 345,748 2459,686 7,11

1. táblázat. A Mátrai Erőmű bányák termelése az elmúlt 50 évben
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nyászat című szakmai lapokban. A természeti erőforrások kapcsán a 
néhány kiegészítő adatot érdemes közreadni.

Sajnos nem valósult meg, hogy „Miért nem épült/épül új hazai 
lignitbázisú erőmű” (Dr.Horn János  BKL Bányászat 2008/2, Magyar 
Energetika 2012/4 )

„2019. december 23-án adásvételi megállapodást írt alá az Opus 
Global Nyrt. és a STATUS Energy Magántőkealap kezelője az OPUS 
GLOBAL Befektetési Alapkezelő Zrt. a Mátrai Erőmű Zrt. 72,66%-os 
tulajdonrésze eladásáról az MVM Magyar Villamos Művek Zrt.-vel.

A Mátrai Erőmű Magyarország második legnagyobb villamosener-
gia-termelője. A társaság közvetlenül több mint 2000 főt foglalkoztat, 
a beszállítói körrel és az Ipari Parkban dolgozókkal együtt pedig ösz-
szesen több mint 10000 embernek ad munkát. A társaság a saját bá-
nyáiból kitermelt lignitből, továbbá földgázból és biomasszából állít elő 
áramot.” [9]

Az átvétel célja: gazdasági, ellátásbiztonság, munkahely, klíma-
védelem. Ennek érdekében működési költség csökkentése (kvóta), 
széntechnológia kivezetése, Visonta bánya termelés átalakítása,  
500 MW-os gázturbinás erőmű, megújuló forrásból hulladékhasznosí-
tó blokk. Az átalakításhoz következő évtizedben 200-300 milliárd forint 
szükséges. A bányászati szakemberek nevében mondhatom, hogy so-
kat várunk a 2020. februárban tartandó közgyűléstől.

A bányászat szükségességének megítéléséhez a 4, 5, 6 és 7. tábláza-
tok szolgálnak adatokkal.

A hazai gáztárolásnak fontos szerepe van a gázellátás biztosításában. 
Hazánk tároló kapacitása 6,33 milliárd m3 az MFGT tároló kapacitása 
4,43 milliárd m3 (ezzel az MFGT Kelet – Közép-Európa legnagyobb tá-
rolói szolgáltatója és óriási az előnye a rendszer kiegyensúlyozásban, 
akár napokon belül is). Az 2019. augusztus 1-től a kötelező biztonsági 
készletszintet 1,2 milliárd m3-ről 1,45 milliárd m3-re emelték.

A hazai koncessziós pályázatok eddigi eredményei 
2013 – 2019 között hét koncessziós pályázat került kiírásra melynek 
eredménye, 35 szénhidrogén kutatási és termelési jogára és 4 geo-
termikus energiára (lásd később) vonatkozik. A koncessziókhoz kap-
csolódóan vállalt beruházás 64 milliárd forint, további opciós vállalás 
pedig 40 milliárd forint. 2019-ben a kitermelt kőolaj 35%-a, a földgáz 
10%-a származott a koncessziós területekről,  ami a  bányajáradék-
bevételben ez évben 10 milliárd forintot jelentett a költségvetésnek 
(2019). 2020-ban folytatódnak a kiírások. A szénhidrogéneknél (kuta-
tás, termelés, értékesítés) 20 éves a szerződés, geotermia esetén 35 
év, de mindkét esetben az eredeti időtartam pályázat nélkül felével 
meghosszabbítható.

A villamosenergia-ellátás problémája
Néhány adattal szemléltetem, hogy komoly gondok is lehetnek villa-
mosenergia-ellátásban (részletes indoklás nélkül):
2019 május 30. 06 h 30: 5135 MW fogyasztás, import: 2987 MW (58%)
2019 december 5. 16 h 45: 7105 MW, 15 perces időtartam, import: 2402 
MW (33,8%), ekkor nap 2,2%, szél 3,8% és a többi 94% egyéb forrás-
ból. 
2019-ben 358 olyan negyedórás időszak volt, amikor az import több 
mint 50%-ot ért el.

Sok kormányzati stratégia készült (legutóbbi az Energia és Klíma-
politikai Stratégia (2020. január) és már tartalmazza, hogy 2020-ra a 
Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégiát is ki kell dolgozni. 

4. táblázat. Az energiahordozók és a külkereskedelem mérlege [11]

5. táblázat. Az import gáz aránya egyes környező országokban 

6. táblázat. Hazai gázipar főbb adatai 

7. táblázat. Bányajáradék mértéke

2. táblázat. Az elmúlt négy év gazdasági eredményei

2015-ben 13,6 milliárd forint a nyereség

2016-ban 6,5 milliárd forint a nyereség

2017-ben 10,7 milliárd forint a veszteség

2018-ban 4,3 milliárd forint a veszteség

2018-ban szabad eredmény terhére 11 milliárd osztalék 
+ állami támogatás

Forrás neve
Átlag Legkisebb Legnagyobb

tonna CO2e/GWh
Lignit 1054 790 1372

Szén 888 756 1310

Olaj 733 547 935

Földgáz 499 362 891

Napelem 85 13 731

Biomassza 45 10 101

Nukleáris 29 2 130

Vízenergia 26 2 237

Szél 26 6 124

3. táblázat. A különféle energiaforrások karbonintenzitása [10]

Év Energiahordozók
milliárd Ft

Összesen
milliárd Ft

2013 −1906,8 1955,0

2014 −2004,7 1937,5

2015 −1428,2 2664,9

2016 −1123,9 3029,2

2017 −1446,5 2501,3

2018 −1645,4 1764,5

2019. I-X. −1475,8 1419,9

Teljes gázfelhasználás importból származó aránya (%)
Szlovénia 99 Szlovákia 95 Csehország 92

Szerbia 85 Magyarország 78 Ukrajna 68

Lengyelország 63 Horvátország 40 Románia 18

Év Gázfelhasználás
Mrd m3

Földgázfogyasztó
ezer fő/év

2015 8,98 3447

2016 9,62 3453

2017 10,29 3452

2018 9,88 3471

Év Mrd Ft Vállalkozások száma
2014 60,4 884

2015 32,6 813

2016 27,9 859

2017 28,6 785

2018 40,0 655
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Geotermikus energia
A geotermikus energia meghatározása (54/2008. Kormányrendelet): 
„A földkéreg belső hőenergiája, amely energetikai céllal hasznosítha-
tó. A geotermikus energia a legalább + 30°C hőmérsékletű folyékony, 
vagy gáz halmazállapotú anyagok közvetítésével, (geotermikus ener-
giahordozók) ezek közvetlen földkéregből való kitermelésével vagy 
recirkuláltatásával nyert energia”.

A következőkben először a geotermikus energia hasznosításában 
elérendő célt mutatom be a közelmúltban megismert adatok alapján, 
továbbá a kormányzati törekvéseket és a Magyar Geotermális Egye-
sület tevékenységéről is szó lesz. 

Kormányzati törekvések: „Kiemelt stratégiai célunk a megújuló 
energiaforrások hasznosításának ösztönzése is, itt kiemelten a geo-
termikus potenciállal kapcsolatban dolgozunk, ez áll munkánk fóku-
szában. A geotermikus potenciál Magyarország esetében közismerten 
jó, talán Európában Izland után az egyik legjobb, így versenyképes 
alternatívánként számítunk rá. Látnunk kell, hogy ezt a potenciált még 
jelenleg nem nagyon használjuk. Elsősorban – mi úgy látjuk – hogy a 
távhő és a villamos áram termelés területén lehet majd jelentős sze-
repe ennek az energiaforrásnak. Több évtizedes tudás és hagyomány 
van a geotermikus energiával kapcsolatban az Önök kezében.” [13]

A Magyar Geotermális Egyesület (MGtE) egyike azoknak a szer-
vezeteknek amely kiemelten foglakozik a geotermiával. Az egyesület 
hírlevelére itt lehet feliratkozni: http://mgte.hu/hirlevel.php. Az Egyesü-
let tagja az IGA-nak (International Geothermal Association).  Az IGA 25 
tagú igazgatósági-tanácsa a nemzetközi szervezet egyetlen döntést 
hozó szerve, amelynek tagja az MGtE Egyesület elnöke, Szita Gábor. 

Geotermikus adottságok1. ábra. A megújuló energiaforrások felhasználása 
Magyarországon (PJ, 2017-es adatok)

2. ábra. Klímavédelmi célkitűzések [12]

Forrás: MEKH-MAVIR  -  A magyar villamosernegia-rendszer (ver) 2017. évi adatai

FÖLDI HŐÁRAM mW/m2 GEOTERMIKUS GRADIENS, K/m
Világátlag 60 EU átlagérték 30-33

Magyarország 90-100 Magyarország 42-45

pl: Táska településnél 1000 m mélységben 100 °C

8. táblázat. Geotermikus adatok 

9. táblázat. A geotermikus koncessziós pályázat eddigi eredményei 

Település Vállalkozás

Battonya
Gádoros
Győr
Jászberény

EU – FIRE EGS Hungary Kft. (de felmondásra került)
ASPECT – TDE Geoterm Kft.
PannErgy Nyrt.
CEGE Geotermikus Koncesziós Kft.
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Több geotermikus energiahasznosítási beruházás is történt, de azok 
vízjogi engedéllyel rendelkeznek. A 101/2007. (XII.23) KvVM rendelet 
értelmében a Vízföldtani naplók készítését, az Országos Kútkatasz-
ter vezetését és a Vízföldtani Napló Adattár működtetését 2017. július 
1-től az MBFSZ Vízföldtani Osztálya végzi. 

Záró gondolatok
Sokat várunk a 2020. január 16-án megjelent „Energia és Klímapoliti-
kai Stratégiától”, de kissé furcsa, hogy már megjelent az is, hogy 2020 
végére elkészül a Nemzeti Tiszta Fejlődési Stratégia (no comment).

A környezetvédők felelőssége:
„Befejezésül tudomásul kell venni: Az a környezetvédő, aki jogosu-
latlan kívánságok teljesítését erőszakolja, tulajdonképpen ellensége 
a környezetnek, mert eltúlzott követelmények kielégítése országa 

gazdasági forrásainak kimerülését okozza, és így később az elszegé-
nyedett nemzet a környezetvédelem minimális igényeinek kielégítését 
sem tudja finanszírozni.” [15]

Záró gondolat: „Egy pesszimista a nehézséget látja minden le-
hetőségben, egy  optimista meglátja minden nehézségben a lehe-
tőséget!” [16]

A kézirat lezárva  2020 január 14-én ez azért fontos mert ma is érvé-
nyes HÉRAKLEITOSZ (Kr.e 535 – 475) azon gondolata, hogy állandó a 
változás maga és ezeken a területeken hatványozottan igaz.

Felhasznált irodalom
[1] Czelnai Rudolf az MTA t. tagja, Természet Világa 2011.
[2] Roósz András az MTA r. tagja, 2019. december
[3] MUOSZ Hírlevél 2019.10.18.
[4] Hippokrates Lex. 4
[5] Szarka László MTA székfoglaló 2019.09.17.
[6] https://www.keh.hu/beszedek/2681 Ader_Janos_koztarsasagi_

elnok_beszede_az_ ENSZ_klimacsucson_New_Yorkban_az_
ENSZ_szekhazaban&pnr=1

[7] Kovács Pál, ENERGIA forrás, 2019. évi 1. szám p2-8, MVM Szakmai 
Lapja

[8] Horn János: Miért nem épült/épül új hazai lignitbázisú erőmű, Bányá-
szat 2008/2 p3-7, Magyar Energetika 2012/4, p24-27

[9] MVM.hu, Hírek
[10] Czibolya László: Klímavédelem és atomenergia, Mérnök Újság, 

2019.otóber p: 16-18  
[11] KSH Külkereskedelmi mérleg adatok
[12] Fancsik Tamás előadása Egerszalók, 2019.november 21.
[13]  Kádár Andrea Beatrix ITM h. államtitkár előadása, 2019. december 4.
[14] Magyarország geotermikus felmérése, 2016 MEKH
[15] Mosonyi Emil az MTA r. tagja MÉRNÖK ÚJSÁG I. évfolyam 1. szám 

(1994.09) 
[16] Winston Churcill, irodalmi Nobel díj 1953, miniszterelnök, 1940-1945 

és 1951-1955.

3. ábra. Hévíz termelés alakulása Magyarországon [14]

12. táblázat. Hévíz kutak száma [14]  

10. táblázat. Új termál-kutak számának alakulása [12] 

11. táblázat. Magyarország termelő hévízkútjainak száma
a kútfejhőmérséklet és felhasználás függvényében [14]

F – fürdők, M – mezőgazdaság, K – kommunális, I – ipari, 
T – több célú felhasználás,  Σ az adott hőmérséklet-intervallumba 
tartozó, kutak számának összege

Megye Kutak száma Meddő CH
Bács-Kiskun 80 28

Baranya 66 2

Békés 230 19

Borsod-Abaúj-Zemplén 51 1

Csongrád 282 8

Fejér 21

Győr-Sopron 25 8

Hajdú-Bihar 111 30

Heves 64 2

Jász-Nagykun-Szolnok 216 13

Komárom-Esztergom 9

Nógrád 5

Pest 85 3

Somogy 91 20

Szabolcs-Szatmár-Bereg 38 2

Tolna 38

Vas 46 4

Veszprém 11 1

Zala 63 27
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K L E N E N

Szervezett piacok likviditását és fejlettségét értékelő 
keretrendszer kidolgozása1 

Barta Péter Dávid
  MSc Villamosmérnök hallgató, barta.david@eszk.org

A tőzsdei likviditás és hatékonyságvizsgálat a piacfejlesztés egyik 
legfőbb spektruma, mely alkalmas arra, hogy feltárja egy tőzs-
de működésében felmerülő problémákat, rávilágítson az erős- és 
gyengepontokra, ezáltal megoldási javaslatokat kínálva egy adott 
piac, vagy részpiac fejlesztésére. Munkám első fázisában a Magyar 
Szervezett Villamosenergia-Piac, vagyis a HUPX másnapi piaci 
(day-ahead market, DAM) szegmensének bemutatása után defini-
áltam a likviditás fogalmát az energiatőzsdék esetében, megmutat-
tam a likviditásvizsgálat 3 szintjét, melyek a dimenziók, az indiká-
torok és a súlyozott összegzés. Az elméleti alapozás után konkrét 
elemzést végeztem a tőzsdetag létszámra, valamint az árérzékeny-
ségre vonatkozóan. A téma aktuális, mély és rengeteg lehetőséget 
rejt magában. A második fázis célja, hogy véglegesítse a modellt, 
mely segítségével meghatározható a HUPX DAM likviditása, egy 
az iparban használt modellnél pontosabb és informatívabb módon, 
valamint, hogy megfelelő alapot biztosítson a harmadik és negye-
dik fázis elvégzéséhez. A hangsúly a vizsgált likviditási dimenziók 
bővítésén, valamint a végső modell felépítésén van. A tőzsdetag lét-
szám és az árérzékenység vizsgálat eredményeinek felhasználásán 
túl a modell részét képezi a kereskedett volumen, a volatilitás, a 
szorosság és a Herfindahl-Hirschmann index is. A végső likviditási 
kategóriát ezen mutatók súlyozásával érjük el, mely által a piac ösz-
szehasonlíthatóvá válik más másnapi időtávú piacokkal, valamint 
maga a módszertan is az iparban használatossal. A téma továbbvi-
telének alapját az összehasonlítások bővítése, illetve a napon belüli 
piac elemzése jelenti.1 

*
Liquidity and efficiency are the main fields of market development 
and they are able to uncover problems in the operation of power 
exchange and to highlight its strengths and weaknesses. It offers 
solutions for the development of a specific market or sub-market. In 
the first phase of my work, after the introduction of the day-ahead 
market (DAM) segment of HUPX, I defined the concept of liquidity 
for energy exchanges, showed 3 levels of liquidity analysis, which 
are dimensions, indicators and weighted aggregation. After the 
theoretical foundation, I made a concrete analysis of the number 
of members and price elasticity. The topic is current, profound and 
offers many opportunities. The purpose of Phase Two is to finalize 
the model, which can be used to determine the liquidity of HUPX 
DAM in a more accurate and informative manner and to provide an 
appropriate basis for completing Phase 3 and 4. The emphasis is 
on broadening the investigated liquidity dimensions and building 
the final model. In addition to utilizing the results of stock market 
membership and price sensitivity analysis, the model also includes 
traded volume, volatility, and the Herfindahl-Hirschmann index. The 
final liquidity category is achieved by weighting these indicators, 
which makes the market comparable to other day-ahead markets. 
Expanding comparisons and analysing the intraday market are the 
basis for moving the topic forward. 

* * *

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

Kulcsszavak: Szervezett villamosenergia-piac, HUPX, másnapi 
piac, likviditás, piacfejlesztés.
Key words: Power exchange, HUPX, day-ahead market, liquidity, 
market development

A definíció mentén a likviditást egy többdimenziójú piaci tulajdon-
ságnak tekintjük. Ezt a többszintűséget likviditási dimenziók for-
májában azonosítjuk, melyek közül mindegyik fontos, ugyanakkor 
az, hogy éppen ezek milyen kombinációja, milyen súlyozás mellett 
jellemzi az adott piacot, nem mindig egyértelmű. Az egyes likviditá-
si dimenziók értékeit pedig az adott dimenzió likviditási indikátorai 
határozzák meg.

A likviditás önmagában nem, csak különböző aspektusokban 
definiált változókkal mérhető. Az egyes dimenziók alapján mért lik-
viditás nem feltétlenül azonos, ezért előfordulhat, hogy a piac egyik 
szempont szerint likvid, a másik szerint nem. Emiatt van szükség a 
likviditási dimenziók súlyozására.

Fontos megjegyezni, hogy a szakirodalom nem egységesen a 
lentebb bemutatott négy likviditási dimenziót tekinti mérvadónak, 
azonban igyekeztem ezt a négy dimenziót és a hozzájuk tartozó 
indikátorokat úgy kiválasztani, hogy azok a lehető legjobban tük-
rözzék az energiapiacok esetében használt likviditási mutatókat. [1]
[2][3][4]

Az első dimenzió, melyben gondolkodnunk kell, az azonna-
liság, idegen szóval „immediacy”. Ez a mutató azt mutatja meg, 
hogy mennyi idő szükséges egy adott tranzakció végrehajtásához. 
A mutató indikátorai a market maker-ek (árjegyzők), valamint a pia-
ci szereplők száma. Egyszerűbben megfogalmazva ez a dimenzió 
hivatott megmutatni azt, hogy ha egy tőzsdei szereplő tranzakciót 
szeretne végezni, akkor erre milyen valószínűséggel lesz lehető-
sége azonnal. A dimenzió indikátorai a tőzsdei jegyzések elérhető-
sége, a tranzakciók száma és mértéke, a piaci szereplők száma, a 
piac koncentráltsága, valamint az olyan napok száma, amikor nincs 
kereskedés a tőzsdén. Értelemszerűen, amikor nagyobb a piaci 
szereplők száma, illetve megfelelően nagy volumenű energia van 
a piacon, akkor nagyobb a tranzakciós partner találásának valószí-
nűsége.

A második dimenzió a mélység és a rugalmasság dimenziója.  
A piac mély, ha mind a keresleti mind a kínálati oldalon sok ajánlat 
van és ezek megfelelően nagy volumen kereskedését eredménye-
zik. A nagy mennyiségáramlás a tőzsdén elősegíti az árérzékeny-
ség csökkenését, tehát egy adott méretű ügyletnek kevésbé lesz 
hatása a piacra, ami csökkenti a volatilitást és ezáltal rugalmassá-
got idéz elő. Ezen mérőszám indikátorai közé tartozik a kereskedési 
volumen, a kereskedői leltárállomány, a napon belüli volatilitás és 
az árérzékenység.

A harmadik dimenzió a szélesség, mely arra a módszertanra 
utal, amely szerint a likviditás megoszlik a különböző eszközosz-
tályokon belül. A szélességet a piaci szereplők száma és sokféle-
sége, valamint az eszközök különböző likviditási rétegekre történő 
szétválasztása alapján lehet megragadni. A szétválasztás általában 
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mennyiségek szerint történik. A szélességre hatással van a likvi-
ditás szegmentálása, pl. a leginkább likvid energiapiaci termékek 
által elszámolt mennyiségek aránya. Ez a dimenzió leginkább a 
derivatív tőzsdén (Magyarországon a HUDEX) értelmezhető, hi-
szen ott áll rendelkezésre nagyobb mennyiségű termék. Érdekes 
vizsgálat lehet a későbbiekben, hogy a HUDEX esetében például 
milyen arányban kereskedik a leglikvidebb terméket a többi elérhető 
termékhez képest.

A negyedik mérőszám, melyet érdemes figyelembe vennünk, az 
a szorosság. Ez a mérőszám a tranzakció befejezésének pénzügyi 
költéseire utal, a vételi és eladási ajánlatok közötti különbséggel le-
het ezt jól szemléltetni.

Vizsgált likviditási dimenziók
A következő alfejezetekben az egyes likviditási dimenziókhoz tarto-
zó indikátorok alakulását láthatjuk.

A vizsgált indikátorok a következők:
•  Piaci szereplők száma
•  Árérzékenység
•  Kereskedett volumen [5]
•  Herfindahl-Hirschmann Index [7]
•  Volatilitás

A vizsgált időtartam minden esetben 2014 és 2019 közé esett.  
A nagy minta segítségével megalapozottabb következtetéseket 
lehet levonni a likviditás alakulásáról, ugyanakkor az eredmények 
megjelenítését megnehezíti. A minta alapját órás adatok képezik, 
azonban a mintaméret növelésével több, mint harmincezer adat-
pontot kellene ábrázolni, ezért az órás adatokból előbb napi, majd 
havi átlagokat képeztem és végül ez utóbbiak kerültek ábrázolásra.

Az alábbi 1-5. ábra az előbbiekben megnevezett indikátorok 
alakulását mutatja.

 

Látható az 1. ábrán, hogy a tőzsdetag létszám a vizsgált időszak 
kezdetén erős növekedésbe kezdett, mely azonban megtorpant és 
visszafordult. Fontos kiemelni azonban, hogy ez a mérőszám önma-
gában keveset mond el a likviditásról, ezért a későbbiekben, amikor 
folyamatos kereskedésű piacokat vizsgálok majd, szeretném ehe-
lyett az indikátor helyett a kereskedés nélküli napok számát, vala-
mint a tranzakciók számát használni fő azonnaliság indikátornak.

Az árérzékenység vizsgálat csökkenő trendet mutat a 2. ábra 
szerint, mely egy nagyon pozitív változás a tőzsde fejlettségét 
tekintve. Érdekes megfigyelés, hogy az ellentétes irányú volu-
men-változás eltérő mértékű árérzékenységet mutat, tehát a piac  

kevésbé érzékeny a kínálat megváltozására. Ez magyarázható a 
keresleti és a kínálati oldal eltérő összetételével, azonban a pontos 
ok felfedése specifikus vizsgálatot igényelne.

Megfigyelhető, hogy az idő előrehaladtával a kereskedett volumen 
mennyisége nagymértékben megnövekedett és 2018 végére a havi 
számított átlag meghaladta a 60 000 MWh-t. (3. ábra) A kereskedett 
volumen esetében értelemszerűen a növekedés jelenti a likviditás 
növekedését is, ezért elmondható, hogy a HUPX DAM kereskedett 
volumen szempontjából likvidebbé vált a vizsgált időtávon. A ké-
sőbbiekben szolgáljon ez az adatsor kiindulási alapként a komplex 
likviditás kiszámításhoz.

A Herfindahl-Hirschmann Index (HHI) a piac koncentráltságát jel-
lemzi és az alábbi képlettel számítható.

1. ábra. Piaci szereplők száma

2. ábra. Árrugalmasság

3. ábra. Kereskedett volumen

4. ábra. Herfindahl-Hirshmann index
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A piac koncentráltsága megmutatja azt, hogy egy-egy piacon 
résztvevő szereplőnek mekkora súlya van a piac kereskedésben. 
Amennyiben a HHI nagy, akkor azt jelenti, hogy a piac koncentrált, 
míg alacsony érték mellett a piac kompetitív. Az általam feldolgozott 
forrás az alábbi határokat szabta meg a HHI-nek:

•  HHI < 100 – tökéletesen versenyző piac
•  100 < HHI < 1500 – versenyző piac
•  1500 < HHI < 2500 – mérsékelten koncentrált piac
•  2500 < HHI – erősen koncentrált piac

 
ahol:

•   HHI – Herfindahl-Hirshmann Index [-]
•   N – piaci szereplők száma
•   s – az egyes piac szereplők részesedése a teljes kereskedett 

volumenből [%]

A számításhoz szükségem volt a HUPX DAM résztvevőinek keres-
kedett volumeneire 2014 és 2018 között, mely bizalmas adatokat a 
HUPX Zrt. biztosította is számomra.

A HHI számítást a fentiekben említett formulával végeztem és 
ennél a mutatónál is havi átlagot képeztem. A piaci részesedés ki-
számításhoz egy MATLAB-ban fejlesztett egyszerűbb algoritmust 
használtam, melyet a HUPX Zrt. kérésére anonimizáltam.

Látható, hogy a HHI értéke szignifikánsan nem változik, viszont 
az átlagos HHI index 414, mely a fent megnevezett kategóriák sze-
rint azt mutatja, hogy a HUPX DAM egy jól versenyző piac. (4. ábra) 
Ebben a likviditási indikátorban nagyfokú javulást elérni egy igen 
nehéz feladat, mely a jelenlegi piaci viszonyok között talán nem is 
elérhető. Fontos kiemelni ugyanakkor, hogy az Európai Uniós direk-
tívák mentén az XBID projekt kifutásával egyre nagyobb hangsúly 
helyeződik az SDAC (Single day-ahead coupling) keretszerződés-
ben foglalt európai szintű másnapi időtávú piaci összekapcsolás-
ra is, mely eredményeként hasonlóan az XBID-hez a 4MMC DAM 
(HU, CZ, SK, RO) piacon is megjelenhetnének európai ajánlatok is, 
melyek a volumen növekedése mellett a piaci verseny javulását is 
eredményezhetik, egészen addig amíg a határkeresztező áramlás 
el nem éri az interconnectorok2 kapacitáskorlátát.

2   Határkeresztező távvezeték

A volatilitás vizsgálat eredménye sem mutat szignifikáns válto-
zást kétperiódusú mozgóátlag használatával sem, ugyanakkor ez is 
fontos összetevője lesz a komplex likviditás modellnek. Megfigyel-
hető a 6. ábrán viszont, hogy 2016 végétől növekedett a szórás, 
ennek oka viszont egyelőre nem tisztázott. Ugyanakkor 2016 után 
nem csak a volatilitás növekedett, hanem a napi baseload termék 
átlagára is. Ezen megfontolás alapján érdekes eredményt ad, ha a 
volatilitás értékét ezzel az árral korrigáljuk.

 

A 7. ábra mutatja, hogy a korrigált volatilitás mértéke csökkent az idő 
előrehaladtával, mely a piac fejlődését jelenti ezen indikátor szerint.

Komplex modell
Jelen fejezet szolgál a kiszámolt likviditási indikátorok értékeinek 
feldolgozására és összesítésére, annak érdekében, hogy kialakít-
suk a komplex likviditási mérőszámot.

A megfelelő súlyozás elengedhetetlen a mérőszám létrehozá-
sához, azonban ezt csak akkor tudjuk szemléletesen jól végezni, ha 
az egyes adatokat normáljuk, egymáshoz hasonlíthatóvá tesszük. 
Ennek érdekében számos átalakítást végeztem a mintákkal, melye-
ket alább foglalok össze:

Minden adatsort normáltam az alábbi egyenlet szerint, annak 
érdekében, hogy megszűntessem az egyes adatsorok közötti eltérő 
dimenziókból, illetve a különböző szórásból eredő különbségeket.

5. ábra. Volatilitás

 
∑
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6. ábra. Korrigált volatilitás
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ahol:
• Si: az adott adatsor i-edik elemének, fenti egyenlet szerint 

normált értéke
• Xi: az adott adatsor i-edik elemet
• M(X): az adott adatsor átlaga
• D(X): az adott adatsor szórása 

Végül pedig egyenként vizsgáltam, hogy az egyes indikátoroknak 
melyik növekvő, vagy csökkenő trendje jelenti a likviditás növeke-
dését. Ahol csökkenő trend a számunkra kedvező irány, ott az adott 
indikátor 1-indikátor értékét vettem számításba.

 

A narancssárga pontvonal lineáris trendvonal, mely jól láthatóan 
pozitív meredekséggel rendelkezik. Ezek alapján az azonnaliság 
dimenzióját vizsgálva, mely jelen modellben a tőzsdetagok létszá-
mát és a Herfindahl-Hirschman Indexet veszi figyelembe, kedvező 
irányú változást mérhetünk 2014-2018 között.

Látható, hogy a rugalmasság és mélység dimenziójának trendvo-
nala is pozitív meredekséggel rendelkezik, ezért elmondható, hogy 
ezen dimenzió szempontjából is likvidebbé vált a HUPX DAM.

A komplex modell esetében MATLAB-ban ábrázoltam az azon-
naliság, valamint a rugalmasság és mélység dimenzióját oly mó-
don, hogy az X tengely értékei mutatják az időbeliséget, az Y ten-
gely értékei az azonnaliság dimenzióját, míg a jelölőkörök mérete 
jelzi a rugalmasság és mélység dimenziójának értékét.

 
Összegzés
Az ipari módszertanhoz képesti mérsékeltebb növekedés magya-
rázata a komplex modell kifinomultságában rejlik. Egy világviszony-
latban jelentkező és elfogadott trend, hogy a villamosenergia-fel-
használás, valamint annak a villamosenergia-tőzsdén kereskedett 
részaránya növekszik, ezért kézenfekvő következtetés, hogy a vi-
lág legtöbb villamosenergia-tőzsdéjén volumen növekedés tapasz-
talható 5 éves trendet vizsgálva. Ez azonban elfedhet sok olyan 
problémát, mely által egy tőzsde európai szinten versenyhátrányba 
kerülhet.

A komplex modell használatával láthatóvá válik, hogy a HUPX 
DAM kiválóan teljesít a kereskedett volumen növekedésében, illet-
ve az árérzékenység csökkentésben, azonban ajánlott a piac kon-
centráltságának további csökkentése és a tőzsdetag létszám növe-
lése további piaci szereplők bevonásával.
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7. ábra. Komplex azonnaliság dimenzió

9. ábra. Komplex likviditási mutató

8. ábra. Komplex rugalmasság
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Villamos autó töltőpont hatása egy középfeszültségű hálózatra1 
Bohunka Dávid

  MSc energetikai mérnök hallgató, bohunka.david@eszk.org

A 2010-es években egyre nagyobb szerepet kapott a mindennapos 
témák között a környezetvédelem és a klímatudatosság. Ennek, 
és az akkumulátortechnológiák fejlődésének köszönhetően egyre 
nagyobb hangsúly került a belsőégésű motorral működő autókról 
az elektromos meghajtásúakra. Az elektromos autók töltése által a 
villamosenergia-hálózatra is egyre nagyobb lesz a hatásuk, amely 
akár alapjaiban változtathatja meg egy hálózat felépítését. A cik-
kemben egy 50 kW-os villámtöltőkből álló elektromos autó töltőál-
lomás középfeszültségű hálózatra gyakorolt hatását mutatom be.1  

*
In the 2010s, environmental issues and climate consciousness 
became an increasingly important topic in everyday life, and with 
the advancement of battery technology, there was an increasing 
emphasis on electric cars. Charging of electric cars will also have 
an increasing impact on the electricity grid, which may even fun-
damentally change the structure of a grid. In this article, I present 
the effect of a 50 kW fast charger on a medium voltage network. 

* * *

Kulcsszavak: elektromos autó, hálózatszimuláció, töltőállomás

2010 környékén több gyártó az elektromos autózás fényes jövőjét 
vizionálva, sorra dobta piacra az első generációs elektromos jármű-
veket. 2010 végére 25 000 elektromos autót adtak el világszerte, 
ami, bár kevesebb volt, mint 1912-ben, mindenképpen pozitív jövő-
képpel kecsegtetett.

Egy nagyobb áttörés 2014-15 környékén történt, amikor is 
majdnem minden gyártó bemutatott minimum egy elektromos autó 
típust, valamint ekkor lépte át világszerte az elektromos autók szá-
ma az 1 000 000 darabot. Az ezt követő években több típus további 
generációit is bemutatták, egyre több piacra törtek be az elektromos 
autók, miközben a modern országokban a töltőinfrastruktúrát is fej-
lesztik, és az autók ára is szépen lassan csökken. 2018-ban az ab-
ban az évben eladott elektromos autók száma átlépte a 2 000 000 
darabot, és összeségében a darabszámuk az 5 000 000-t.

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

 Az elektromos autókat rendszeresen szükséges tölteni, ezt le-
het otthon a hálózatról megtenni, valamint az utcán elhelyezett töl-
tőkről, illetve töltőállomásokon is. Mindegyik töltési típus valamilyen 
hatással van a hálózatra. Egy villamos hálózat megfelelőségét az 
mutatja, ha a vonatkozó műszaki szabványokban foglaltaknak meg-
felel minden pontján a feszültsége. Az elektromos autók koncent-
ráltabb töltése esetén a dinamikusan változó terhelés miatt a fe-
szültség hasonlóan dinamikusan változik. Sok, ma még extrémnek 
számító esetben hálózatfejlesztésre lehet szükség, amely felmér-
hető előre viszonylag pontos, és alapos szimulációkkal. A továb-
biakban a saját szimulációimnak az eredményét fogom bemutatni.

Teljesítményfelvételi görbék
5 féle érkezési karakterisztika [2][3][4] alapján hoztam létre telje-
sítményfelvételi görbéket, amelyeket aztán hozzárendeltem a töl-
tőállomáshoz. A fogyasztói profilok leképzése során az érkezési 
karakterisztika legmagasabb értékéhez rendeltem a töltőállomás 
maximális termelését, ezáltal reprezentatív jelentéssel bírnak a 
konkrét értékek. A szimuláció során megkapott fogyasztói profilok 
a 2. ábrán láthatók.

 

Az első fogyasztói profilon jól látható, hogy éjszaka szinte 0 a töltési 
igény a döntően otthoni éjszakai töltés miatt, majd reggel a munka-
idő megindulásával egyre többen veszik igénybe a töltőállomáso-
kat, ezzel párhuzamosan a munkahelyi töltésigény is megnő. Estig 
szépen lassan csökken a töltőállomás igénybevétele, egyedül a 
kora délutáni órákban nő minimálisan az igénybevétel.

A második fogyasztói profilon jól látható, hogy az autókat legin-
kább a reggeli és az esti csúcsidőben használják, illetve nap köz-
ben viszonylag kevesen a munkaidő alatt. Az esti órákban ebben az 
esetben is elhanyagolható a fogyasztás.

A harmadik fogyasztói profil egy szerdai napot hivatott bemu-
tatni, jól látható, amit feltételeznénk, hogy van egy reggeli, meg 
egy délutáni csúcs. A délutáni csúcs jobban el van osztva, hiszen 
a munkahelyeken a munkaidő nem ugyanakkor ér véget, viszont 
reggel mindenki 7-8 óra felé indul meg a munkába, valamint az is-
kolába. 

1. ábra. Az elektromos autók évenként eladott száma, illetve 
az összesített darabszámuk világszerte [1]

2. ábra. A szimulációk során megkapott különböző profilok



27ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 1-2. szám

Bohunka D.: Villamos autó töltőpont hatása egy középfeszültségű hálózatra

A negyedik fogyasztói profil egy szombati napot mutat be, ahol a 
reggeli ébredés után az emberek viszonylag egyenletesen terhelik 
a töltőállomást. Hasonlóan megfigyelhető ez az 5. fogyasztói profil-
nál, ami egy vasárnapi napot reprezentál. Mindkét esetben látható, 
hogy nincs nagyon nagy kiugró időszak, hiszen nem munkanapok-
ról van szó, tehát nincs hirtelen, egy időben útnak induló autótömeg.  

A vizsgált hálózat
Az ELMŰ-ÉMÁSZ szolgáltatott egy létező hálózatról konkrét mo-
dellt, amely a szimulációhoz szükséges adatokat tartalmazza.  
A szolgáltatott hálózat két alállomás közötti középfeszültségű háló-
zat, ennek a képe a 3. ábrán található. A későbbi szimuláció során 
vizsgált helyeket karikával jelöltem a képen. 

 

A vizsgált pontunk a 45451-es transzformátornál van, itt helyeztük 
el a töltőállomásunkat. Mivel a 5722-es megszakító ki van kapcsol-
va, ezáltal a rózsaszínnel jelölt hálózatszakasszal nem kell foglal-
koznunk. 

A 5715-ös megszakító a betápláló transzformátortól 0,2 km-re, 
az 5727-es csatlakozópont 9,3 km-re, a töltőállomás leágazása 
11,9 km-re, az 5718-as megszakító 13 km-re, végül a 5722-es meg-
szakító pedig 19,7 km-re helyezkedik el.

A szimuláció során fontos, hogy a mögöttes hálózat viszony-
lagos feszültsége 0,97 v.e., valamint a transzformátor is +1-es fo-
kozatban van, ez azt jelenti, hogy 1,154%-kal kisebb feszültséget 
ad ki a szekunder oldalon a transzformátor (feszültségcsökkentő 
állásban van).

A töltőállomáson kívüli fogyasztók profilja
Mivel a középfeszültségű transzformátorok mögött javarészt fo-
gyasztókból áll a hálózat, így a lehetőségek szerint fogyasztói 
mérésekből álló adatokból készítettem profilt. Az ELMŰ-ÉMÁSZ  
2015-ös profilnaptárát [5] használtam, abból is a vidéki lakosság 
profilját. A vizsgált napon az azon az évben legnagyobb fogyasztást 
elért napot, július 5-ét választottam. A 4. ábrán látható az összes, 
töltőállomáson kívüli fogyasztók összfogyasztása negyedórás bon-
tásban, ehhez lehet viszonyítani a töltőállomás teljesítményigényét, 
viszont alakra megegyezik az azon a napon a negyedórás méré-
sekből származtatott fogyasztói profillal.

A szimulációval megkapott eredmények
Load-flow szimulációkat negyedórás bontásban végezve kaptam 
meg a középfeszültségű hálózat feszültségének megváltozását 
egyes csomópontokon, a hálózat áramerősségének változását 
egyes leágazásokban, illetve az egyes elemek terheltségét. Jelen 
cikkben nem részleteznék minden változást, hanem csak a hálózat 
szempontjából leglényegesebbet, a feszültség változását a vizsgált 
pontokon. A feszültséget viszonylagos egységekben ábrázoltam, 
amelynél az 1 v.e. a 22 kV-os feszültségnek felel meg.

Legelőször a töltőállomás nélküli hálózatot mutatom be, hogy a 
továbbiakban lehessen mihez viszonyítani a feszültség változását. 

 

Az 5. ábrán látható, hogy a 5715-ös ponton, azaz a hálózat felőli 
első mért ponton a feszültség viszonylagos értéke 0,96 v.e. alatt 
van. A hálózaton, ahogyan távolodunk ettől a ponttól, úgy csökken 

3. ábra. A vizsgált hálózat képe Neplan-ban

4. ábra. A lakossági profillal rendelkező fogyasztók 
összfogyasztása [5]

5. ábra. A hálózat feszültségviszonyai töltőállomás nélkül

6. ábra. A hálózat feszültségviszonyai a töltőállomás 
első profiljával
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a feszültség, a hálózat legtávolabbi pontján akár 0,94 v.e. alá is 
leeshet.

A 6. ábrát az 5. ábrával összevetve megfigyelhető, hogy a 5715-
ös ponton hasonló feszültséget észlelhetünk, viszont a távolabbi 
pontokon kisebb a feszültség. Ezen kívül látható, hogy a feszültség 
sokkal dinamikusabban változik rövidebb idő alatt.

A 7. ábrán látható, hogy a távolabbi pontok feszültsége teljesen 
máshogyan néz ki napközben, mint a töltőállomás nélküli esetben. 
Ez annak tudható be, hogy a töltőállomás a reggeli órákban a telje-
sítményigény közel harmadát teszi ki. 

A 8. ábrán észrevehető, hogy a korábbiakhoz képest tartó-
sabban kisebb a feszültség napközben, ez amiatt történik, mert a 
teljesítményfelvétel napközben is viszonylag nagy, így csökkenti a 
hálózat feszültségét.

A 9. és 10. ábrák hasonlóan néznek ki, ez annak köszönhető, hogy 
a teljesítményfelvételi görbék is hasonlóak. Ezeken az ábrákon a tá-
volabbi pontok feszültsége kisebb, mint a töltőállomás többi karakte-
risztikájával, ami annak tudható be, hogy bár alapvetően hétvégén 
kisebbek az igények, de a szimuláció során a maximum értékhez vi-
szonyítottam a teljesítményfelvételt, és ebben a két esetben nincsen 
kiugró maximum érték, amihez képest a többi jóval alacsonyabb lenne.

Az 1. táblázatban látható, hogy mekkora többletterhelést jelent a 
hálózatnak a töltőállomás megléte a teljes fogyasztás tekintetében.

Következtetések
Az elektromos autó töltőállomás középfeszültségű hálózatra gyako-
rolt hatása nagyban függ az érkezési karakterisztika típusától, vala-
mint a teljesítményigényétől. Összességében azonban kijelenthető, 
hogy a töltőállomás mindenképp hatással van a hálózatra, hiszen 
dinamikusan változik a teljesítményigénye. Ez annak köszönhető, 
hogy nem determinisztikus az igénybevétel, mint egy kisfeszültségű 
hálózat esetében, hanem akár perceken belül 3-4 elektromos autó 
is érkezhet hirtelen. Ezen okok miatt szükséges sztochasztikusan 
vizsgálni a töltőállomást. Jelen esetben a negyedórás átlagok még 
nem is annyira változók, mintha perces bontásokban néztük volna 
meg a teljesítményigényt, mégis egyes profilok nagyban meg tudták 
változtatni a hálózat igénybevételét. Sok esetben ez akár a háló-
zatfejlesztéssel járhat, azonban a feszültségingadozás még így is 
lehet akkora, hogy egy kisebb energiatároló, vagy valamilyen más 
szabályozó elhelyezése is szükséges lehet.
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8. ábra. A hálózat feszültségviszonyai a töltőállomás 
harmadik profiljával

9. ábra. A hálózat feszültségviszonyai a töltőállomás 
negyedik profiljával

7. ábra. A hálózat feszültségviszonyai a töltőállomás 
második profiljával

10. ábra. A hálózat feszültségviszonyai a töltőállomás 
ötödik profiljával

Töltőállomás 
nélkül

1. eset 2. eset 3. eset 4. eset 5. eset

 [MWh] 27.568 29,2 29,1 31,6 32 32

1. táblázat. A teljes hálózat energiafogyasztása töltőállomás nélkül, 
illetve a töltőállomás különböző eseteiben
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A kisfeszültségű villamos hálózat kiberbiztonsága1 
Molnár Martin

  MSc energetikai mérnök hallgató, molnar.martin@eszk.org

A villamosenergia-rendszer a kritikus infrastruktúrák egyik 
legközismertebbje, és ahogyan az ipar minden területén, úgy 
benne is egyre szélesebb körben jelenik meg az IoT trend. Az 
internethez csatlakoztatott eszközök hordozta veszélyforrás 
ezáltal kiterjed a villamos hálózatra is. Kutatásomban a min-
dennapjainkhoz legközelebb álló, kisfeszültségű villamos há-
lózat kiberbiztonságát vizsgálom meg.1 

*
The power grid is one of the most important critical infrastructure, 
and like in almost every segment of the industry, the IoT trends 
are spreading widely across it too. Via these devices connected 
to the internet, the power system becomes vulnerable too. In this 
paper is study the cybersecurity issues of the low-voltage power 
grid, as this part of the system is the closest to our everyday life. 

* * *

Statisztikai adatok szerint jelenleg mintegy 7 billió internethez csat-
lakozó – IoT – eszköz van aktív használatban a világon, és ez a 
szám 2025-re az előrejelzések szerint körülbelül 21,5 billióra nő-
het [1]. Ezen óriási mennyiségű berendezés jelentős része az ipari 
szegmensben kerül alkalmazásra, elősegítve ezzel a gyárak moder-
nizálását és az ipar 4.0 kialakulását. A villamosenergia-rendszerek 
is egyre több IoT eszközt használnak világszerte, elmozdítva ezáltal 
a smart grid irányába a hálózatot. A kiberbiztonság jelentőségére 
legrémísztőbben a 2008-as Conflicker féreg hívta fel a figyelmet, 
amely képes volt fél év alatt a világ számítógép-hálózata nagy ré-
szének megfertőzésére. Ez a kártevő képes lett volna az internet 
,,felét” megbénítani, azonban szerencsére semmilyen komoly célra 
nem használták fel, sőt, a Conflicker végül saját magát pusztította el 
[2]. A villamos hálózat ellen is követtek el hasonló támadásokat, me-
lyek közül az első jelentős és jelzésértékű a 2010-es Stuxnet féreg 
volt, amely korszakalkotó módon egy nukleáris üzemanyagdúsító 
gyár irányítórendszerébe férkőzött be, és okozott ott maradandó 
károkat. A média általi legtöbb figyelmet azonban mégis a 2015-ös 
ukrán eset kapta, melynek során a Black Energy 3 nevezetű kártevő 
bénította meg a hálózatot, több órás áramkimaradást okozva ezzel 
közel 225 000 fogyasztónak.

Mindennapi életünkhöz a villamosenergia-rendszer kifeszültségű 
hálózatrésze áll a legközelebb, ezért ennek kibervédelme igencsak 
kritikus problémakör. A sokszor nem igazán tudatos fogyasztók 
megfelelő biztonsága, védelme és az ellátásbiztonság kiemelt je-
lentőséggel bír ezen a feszültségszinten. A kiberfenyegetettséget 
tovább növelik az egyre szélesebb körben alkalmazott 

Jelen munkámban egy széleskörű áttekintést foglalok ösz-
sze és közlök a villamosenergia-rendszer kisfeszültségű részének 
kibervédelméről. Ehhez először az 1. fejezetben röviden bemuta-
tom a KiF hálózatot, majd ismertetem a kiberbiztonsági alapokat a 
2. fejezetben. Ezt követően a 3. fejezetben összefoglalom a kisfe-
szültségű villamos hálózat kiberfenyegetettségét. Tanulmányom vé-
gén röviden értékelem az kutatómunka eredményeit és tanulságait, 
illetve megemlítem a jövőbeli lehetőségeket.

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

A kisfeszültségű villamos hálózat
A villamosenergia-rendszer hatalmas területeteken átívelő hálózat, 
melynek feladata, hogy a megtermelt villamos energiát eljuttassa a 
fogyasztókhoz. Szerkezetét tekintve három alapvető részre bont-
ható a részegységek funkcionalitása alapján. A villamosenergia-
rendszer három szegmense; a termelés, átvitel és elosztás, illetve 
fogyasztás. Az alábbi ábrán egy egyszerűsített hálózati modell lát-
ható, melyen a nagyfeszültségre feltranszformált erőműből kitáp-
lált teljesítmény átvitele utáni középfeszültségű elosztása, majd a 
kifeszültségű fogyasztókhoz történő eljuttatása látszik.

A KiF hálózatrészt sokszínű komponensek alkotják. A kisfeszültsé-
gű rendszer KöF/KiF alállomásokon keresztül csatlakozik a közép-
feszültségű elosztóhálózathoz, ahonnan pedig szabadvezetékeken 
kerül a villamos energia elszállításra a fogyasztói környezet köze-
lébe. Jellemzően települések mellett elágazási pontokat alakítanak 
ki alállomások telepítésével, melyekről a városon belüli villamos-
energia-elosztás akár kábeleken is folytatódhat tovább. A fogyasz-
tók mellett fontos szereplői még a kisfeszültségű hálózatnak a 
HMKE-k, azaz a háztartási méretű kiserőművek. Ezek jellemzően 
olyan kisebb teljesítményű megújuló-alapú erőművek, melyek akár 
a hálózatba is visszatermelhetnek. Magyarországon leggyakrab-
ban napelemes rendszereket telepítenek a háztartásokban, melyek 
feszültségstabilitási problémákat okozhatnak az elosztóhálózaton. 
Ezen hálózati szegmensbe tartoznak még az alállomásokra és vég-

1. ábra. A Conflicker világméretű fertőzése [2]

2. ábra. Kisfeszültségű csatlakozás [3]
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pontokra telepített mérőberendezések, automatikák és védelmek, 
illetve az ezek közti kommunikációt megvalósító egyéb eszközök is. 
Fontos szerepet játszik kisfeszültségen tehát az adatgyűjtés, me-
lyeket elsősorban az elosztói engedélyesek használnak fel, majd 
továbbítják a rendszerirányítóhoz. 

Mindennapi életünkhöz legközelebb tehát a fogyasztói szeg-
mens áll, amely magába foglalja a megtermelt és célhelyre eljut-
tatott villamos energia minden típusú felhasználását. A háztartási 
fogyasztás a legáltalánosabb felhasználási cél, azonban mára ez 
a szerepkör is megváltozott. Egyre jellemzőbb, hogy a fogyasztók 
háztartási méretű kiserőművet (HMKE) telepítenek, melyek háló-
zati szempontból káros hatása a rendszerbe történő visszatáplá-
lás. A kifeszültségű villamos hálózatrész legnagyobb problémája, 
hogy a háztartási fogyasztók viselkedése változó. Mivel ezen réteg 
energiafelvétele nem (vagy csak nagyon komplex módon) szabá-
lyozható, illetve helyenként a hálózatba való visszatáplálás is meg-
jelenik, feszültségstabilitási gondok keletkezhetnek a hálózaton. A 
fogyasztók tudatosságát különböző tarifacsomagokkal és például 
okosmérőkkel igyekeznek az elosztói engedélyesek növelni. 

Kiberbiztonsági alapok

Támadási módszerek
A támadásokat több csoportba sorolhatjuk aszerint, hogy a kritikus 
rendszer sebezhetőségét milyen irányból használják ki. Számos 
megközelítés létezik erre a kategorizálásra, de a valósághoz leg-
közelebb a hardver, szoftver és kommunikáció szerinti bontás áll 
[4]. Természetesen ezen csoportosítások nem diszjunktak, így pél-
dául az előbbit tökéletesen kiegészíti a következő csoportbontás: 
hagyományos IT-alapú, protokoll-specifikus, konfiguráció-alapú és 
az irányítófolyamatok elleni beavatkozások. [5]

A hagyományos IT-alapú támadások leginkább az ARP, 
DNS, NTP, DHCP és ICMP hálózati szolgáltatásokat használják 
ki, leggyakoribb típusuk a MIM (Man In the Middle), melyet ARP 
poisoninggal valósítanak meg. A protokollspecifikus támadások 
a kommunikáló felek közti információt másítják meg leginkább, 
mindezt úgy, hogy a módosítják a protokoll szabályrendszerét, az 
üzenetek felépítését vagy a bennük található adatokat. Leggyako-
ribb támadási célpontjuk az Ethernet/IP, TCP/IP, ModBus, UDP és 
a DNP3. A konfiguráció-alapú támadások során általában SCADA 
alrendszerek végpontjai kerülnek célpontba, melyek berendezései 
hardveresen, szoftveresen vagy éppen a hálózati kommunikáció 
által kerülnek veszélybe. Konkrétan az irányítási folyamatokat cél-
zó támadások középpontjában leginkább a már korábban említett 
RTU-k, MTU-k, IED-k és PLC-k állnak. Megfigyelhető, hogy ezen 
kategorizálás mentén a támadásokat aszerint különböztettük meg 
egymástól, hogy a rendszer mely szintjében tesznek kárt, nem pe-
dig annak alapján, hogy milyen módszerrel teszik azt meg. Utóbbi 
szempont szerint a DoS (Denial of Service) jellegű és az adatbázist 
célzó kibertámadások fordulnak elő leggyakrabban [6]. Az megemlí-
tett módszerek és konkrét támadási típusok jelen dolgozatban nem 
kerülnek részletes bemutatásra, hiszen a vizsgálódásuk szempont-
jából működésük ismerete egyelőre nem szükséges. [5]

A támadások mélyebb vizsgálatához elengedhetetlen a model-
lezésük, melyre praktikus megoldást nyújt a támadási fa. Ebben a 
struktúrában egy hierarchikusan felépített fagráf reprezentálja a fo-
lyamatot, melynek pontjai a támadás céljait, illetve részcéljait jelen-
tik. Ezekből logikai kapuk – leginkább AND és OR – segítségével áll 
elő a teljes támadási szerkezet, illetve a végső cél. A modell műkö-

dését az alábbi ábra szemlélteti. A megközelítés nagy előnye, hogy 
viszonylag egyszerűen elemezhetők vele a támadások, azokról 
kellő logikai és strukturális ismereteket nyújt, és nem igényel nagy 
erőforrást. Hátránya viszont, hogy a támadás mély működési me-
chanizmusairól nem szolgáltat információt, azonban ez a kutatásom 
keretein belül megengedhető veszteség. [5]

Védelmi megközelítések
A villamosenergia-rendszer kibervédelmére többféle megközelítés 
létezik, melyek rendre más stratégiát követnek. A legkézenfekvőbb 
módszernek a hálózat kellően biztonságosan történő kialakítása tű-
nik, azonban a villamosenergia-rendszer a világon mindenhol már 
kiépített és aktívan használt infrastruktúra. A meglévő hálózat opti-
malizálása lehet megoldás az elavult, biztonsági résektől hemzsegő 
rendszer védelmére, azonban ez óriási beruházásokkal, költségek-
kel és munkával járna, így már-már kivitelezhetetlennek tűnik. Gya-
kori cél ezen felül a rendszer elleni aktív támadások megszakítása, 
tehát az azonnali beavatkozás. Ez az elimináláson alapuló megkö-
zelítés ugyan hatékony lehet, ám a sikerhez a támadások működé-
sének pontos ismerete szükséges. Ez azt jelenti, hogy újszerű, még 
nem ismert támadás esetén közel hatástalan a védelmi mechaniz-
mus, ezen felül pedig nagy erőforrásokat is igénybe vehetnek ezen 
eliminációs algoritmusok.

A preventív védelmi módszerek lényege, hogy nem várjuk meg, 
míg egy támadás aktívvá válik, azaz elkezdi kifejteni a hatását, 
hanem már azt megelőzően kiiktatjuk a rendszerből. Érdekesség, 
hogy a kibertámadások nagy része sokkal a behatolás ideje után 
történik, ugyanis ebben az időszakban az elkövető adatot gyűjt, 
elemzi a rendszert abba beolvadva, és vár a tökéletes időzítésre. 
Ennek tudatában nagy remények fűzhetők ehhez a megközelítés-
hez, hiszen, ha már behatoláskor képesek vagyunk észlelni egy le-
endő támadást, akkor elkerülhető a konkrét károkozás.

A KiF hálózat kiberfenyegetettsége
A villamosenergia-rendszer ellen elkövetett kibertámadások leg-
gyakrabban a rendszerirányítást és az átvitel hálózatot célozzák 

3. ábra. Támadási fa [7]
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meg. Ez sajnos viszont nem jelenti azt, hogy a kisfeszültségű háló-
zatrész biztonságban van; a kiberfenyegetettség ezen a feszültség-
szinten is igencsak magas. Mivel ritka a KiF elleni támadás, ezért 
nem jellemző kifinomult és robosztus védelmi mechanizmusok 
alkalmazása ezen a hálózatrészen. Megfelelőnek tűnő megoldást 
nyújt a különböző szabványok alkalmazása, melyek megszabják, 
hogy bizonyos együttműködő rendszerelemek között milyen mó-
don történhet a kommunikáció. Magyarországon az IEEE61850, 
IEC104, C37.11, DNP3 és MODBUS protokollokat alkalmaznak.  
A KiF kibervédelem fontosságát erősíti még a hálózatrész emberkö-
zelisége; támadás esetén jó eséllyel a fogyasztó fog először szem-
besülni az okozott károkkal és problémákkal.

A kisfeszültségű hálózat veszélynek leginkább kitett pontjai 
természetesen az alállomások és a felhasználói végpontok. Az 
alállomásokon alkalmazott SAS (Substation Automation System) 
alállomás automatizálási, PMU (Phasor Measurement Unit) és 
szinkronfazor rendszerek kivétel nélkül lehetőséget nyújtanak kom-
munikáció lévén a betörésre. A lentebbi ábrán megfigyelhető egy 
automatizált és digitalizált alállomás struktúrája a hagyományoshoz 
képest. Ha sikeres támadás ér egy alállomást, akkor tetszőleges 
kapcsolási művelet válik végezhetővé, mellyel óriási fizikai és gaz-
dasági károkat lehet okozni. Sérülhetnek egyrészt az alkalmazott 
berendezések, illetve hibás üzemállapotba kerülhet a villamos háló-
zat, amely akár kieséshez – villamosenergia-ellátás megszakadása 
– is vezethet. A kisfeszültségű hálózat rizikóját tovább növeli, hogy 
az esetleges háztartásoknál telepített okosmérők kapcsolatba lép-
hetnek bizonyos okosotthon eszközökkel, melyek biztonsága igen-
csak kritikus. Kiemelendő, hogy ezen a feszültségszinten nagyon 
sok mérési pont van a villamos hálózaton, melyek védelmére nagy 
hangsúlyt kell fektetni.

A korábban említett nem üzemszerű kapcsolások által okozott 
károkhoz hosszú út vezet. Egy támadás során az elsődleges feladat 
a kritikus rendszerbe való bejutás, amely történhet jellemzően zero-
day sebezhetőségek kihasználásával, de egyéb módok is léteznek. 
Az elkövető a betörést követően először tipikusan lappangva meg-
húzza magát észrevétlenül a rendszerben, arról adatokat gyűjt, és 
elemzéseket végez. Alállomásokon gyakran alkalmaznak false data 
injectiont, amely hamis adatokkal való operálást jelent. A rendszer kí-
vülről bejuttatott, nem valódi információk és adatok alapján határozza 
meg például egy gyűjtősín kapcsolási állapotát, amely így üzemza-
vart előidéző átkapcsoláshoz is vezethet. Hasonló módon meg lehet 
téveszteni a rendszert, ha a mérőberendezés kerül feltörésre, és itt 
hamisítják meg az adatokat. Jellemző még az emberközpontú (MIM) 

támadás is, melynek során például az alállomási felügyelő vagy 
karbantartó okoz üzemzavart vagy hibát azáltal, hogy külső fél által 
meghamisított adatok kerülnek a vezérlőközpontban kijelzésre.

Zárszó
A kibervédelem legkritikusabb pontja a kommunikáció standardi-
zálatlanságának hiánya, de ugyan ez a probléma jellemző a KiF 
hálózati eszközökre és berendezésekre. A sokféle módon történő, 
nem egységesített kommunikáció növeli a sikeres betörések esé-
lyét, hiszen ilyen sokrétű védelmi előírásokat, mechanizmusokat, 
illetve ilyen széleskörűen kiterjedő protokollokat közel lehetetlen 
megvalósítani és alkalmazni. A kisfeszültségű hálózat legnagyobb 
veszélynek kitett részei egyértelműen az alállomások, a mérési 
pontok és a végfelhasználási pontok. A témában érdemes lehet 
jelenleg alkalmazott szabványokat összevetni, azokat revízionálni, 
bővíteni, esetleg összevonni. Hasznos információkat szolgáltathat-
na továbbá egy a KiF hálózat ellen elkövetett támadások szimuláci-
ójára alkalmas platform, mely lehetővé tenné a különböző támadá-
sok és védelmi módszerek vizsgálatát. A jelenleg rendelkezésre álló 
tesztkörnyezetek általában nem KiF-specifikusak, és nem terjednek 
ki ilyen széleskörű funkciókra. A kutatómunka folytatásaként jövő-
beli terv lehet az itthon alkalmazott berendezések és protokollok 
mélyebb elemzése, mely segítségével javaslatot lehetünk képesek 
tenni a védelmi előírások szűkítésére.
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A fogyasztói igények és a hálózatra csatlakozási lehetőségek 
egyaránt meghatározzák, hogy milyen energetikai rendszer ki-
építése szükséges egy fogyasztó számára. Egy decentralizált 
energetikai rendszer kiépítésének lehetnek műszaki és gazda-
sági okai egyaránt. Műszaki ok lehet, ha a fogyasztó olyan igé-
nyekkel rendelkezik, melyek nem elérhetők vezetékes hálózat-
hoz való csatlakozással. Amennyiben egy fogyasztó úgy dönt, 
hogy saját energiatermelő egységet telepít szükséges annak 
előzetes műszaki és gazdasági vizsgálata. A műszaki vizsgá-
lat során meg kell határozni a rendszer részletes felépítését, 
valamint az adott rendszerhez legoptimálisabb üzemeltetési 
stratégiát. Kutatásom során egy adott felépítésű rendszer egy-
szerű egységköltség vizsgálatát végeztem el. A kutatás célja, 
hogy meghatározza mind a villamos-, mind a hőenergia terme-
lési költségeket, majd azokat a vezetékes szolgáltatói tarifákkal 
összevetve gazdasági konklúziót vonjon. A vizsgálatok során 
kitérek arra is, hogy milyen szerepe van az egyes egységkölt-
ségeket terhelő beruházási és üzemeltetési költségeknek. Vizs-
gálat tárgyát képezi, hogy milyen gazdasági tervezési elvek le-
hetségesek egy kogenerációt megvalósító gázmotoros egység 
esetében.1 

*
The construction of a decentralized energy system can have 
technical and economic reasons. It may be a technical reason 
that the consumer requires that are not available by connecting 
to a wired network. If a consumer decides to install his own 
power generating unit and becomes a “prosumer”, a preliminary 
technical and economic analysis of it is necessary. The design 
of the system, as well as the most optimal operating strategy 
for the system, must be determined during the technical 
examination. During my research, a simple unit cost analysis of 
a cogeneration system was performed. The aim of the research 
is to determine the costs of both electricity and heat production, 
and then to draw economic conclusions in comparison with the 
fixed tariffs. In the course of the examinations, I also discuss 
the role of the investment and operating costs of the unit costs. 
Possible economic planning principles are determined for 
combined heat and power gas engine unit. 

* * *

Az energetikában aktuális kérdés a decentralizált energiaterme-
lés szükségessége és megoldásának lehetőségei. A decentralizált 
energiaellátás alatt az energiaellátás és átalakítás olyan kombiná-
cióját értjük, melynek során a felhasznált primer, illetve szekunder 
energiahordozóból nemesített hővel és villamos energiával – az 
üzemállapotok többségében – kielégíthetők a fogyasztói igények. 
Azonban a szekunder energiahordozók termeléséhez szükséges a 
folyamatos primerenergiahordozó ellátás is.

Azokat a fogyasztókat, melyek egyben termelők is a szakirodalom 
egy új összetett kifejezéssel nevezi. Az angol producer (termelő) és 

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

a consumer (fogyasztó) szavakból álló szóösszetétel, a „prosumer” 
jellemzi legjobban ezeket az egységeket [1]. Ilyen egységek jellem-
zői, hogy legalább egy nagyságrenddel kisebb teljesítménnyel ren-
delkeznek, mint a konvencionális nagyerőművek. A kisebb energia-
termelők létrejöttét azon berendezések technológia fejlődése tette 
lehetővé, melyek a fogyasztóhoz közel telepíthetők, így biztosítva 
annak megfelelő energiaellátását. A decentralizált energiatermelést 
jellemző technológiák elterjedését az a megoldás is elősegítette, 
hogy a berendezések villamosenergia mellett közvetlen hőenergi-
át is szolgáltathatnak. A kis távolság és a szolgáltatott szekunder 
energia együttesen olyan feltételeket teremtett egyes fogyasztók 
esetében, melyek versenyképessé tették a decentralizált energiater-
melést a centralizált energiatermeléssel szemben. A civilizált világ-
ban a legtöbb helyen könnyen hozzáférhető szekunder energiának 
számít a villamosenergia. A villamosenergia-rendszer olyan szinten 
kiépült, hogy hozzá való csatlakozás már nem okoz problémákat 
sem a nagyobb ipari felhasználóknak és a legkisebb háztartások-
nak sem. Azon technológiáknak, amelyekhez villamosenergia mellet 
hőenergia is szükséges, már sokkal szűkebb kínálattal kell szembe-
sülniük. A hőenergiát igénylő technológiák hőtechnikai paraméterei 
széles skálán mozognak, így, ha lenne könnyen hozzáférhető kiépí-
tett rendszer, akkor valószínűsíthető, hogy az olyan paraméterek-
kel üzemel, mely a fogyasztónak nem felel meg. Ilyen esetekben 
a fogyasztónak szüksége van egy energiaátalakító technológiára, 
mely végterméke hőenergia. Abban az esetben, ha a fogyasztó az 
összes szükséges szekunder energiát az annak megfelelő hálózat-
ból vételezi, vezetékes vagy nem autonóm fogyasztóknak nevezzük. 
Ekkor a felhasználó ellátása teljesen a hálózat és a termelői lánc 
megbízhatóságától függ. Az energiaátalakító berendezéssel rendel-
kező fogyasztó, mely saját maga állítja elő a szükséges szekunder 
energiát (pl. hőenergiát), valamint hálózati csatlakozással (pl. villa-
mosenergia-rendszer) is rendelkezik, félautonóm energia fogyasz-
tóknak nevezzük. A szigetüzemben működő, hálózati csatlakozással 
nem rendelkező felhasználókat autonóm fogyasztóknak nevezzük. 
A szigetüzemű felhasználók ellátása a saját technológiájától és üze-
meltetési stratégiájától függ [2].

Russel McKenna [3] kutatásának címe remekül leírja a decent-
ralizált energiatermeléssel kapcsolatos fenntartásokat: A decentra-
lizált energiatermelés, mint kétélű kard. Írásában felhívja figyelmet 
a decentralizált energiatermelés sajátosságaira. A centralizált ener-
giatermelést a kisebb számú, de nagyobb teljesítményű villamos-
energia-termelő egységek jellemzik, melyek az átviteli hálózatra 
csatlakoznak. Ha decentralizált energiatermelést vizsgáljuk, akkor 
látható, hogy nagyobb számú kisebb beépített kapacitással ren-
delkező egységek jellemzik, melyek általában az elosztó hálózatra 
csatlakoznak. Az energetikai autonómia, vagyis a szigetüzemű vagy 
a félautonóm energiaellátás mellett szóló érvet McKenna is kiemel-
te: a hőenergia nagy távolságra való szállítása olyan veszteségekkel 
jár, mely versenyképtelenné teszi azt. Szükségesek az olyan tech-
nológia és üzemeltetési újítások, melyek a fogyasztó számára elér-
hetővé teszik a szükséges szekunder energiafajtákat.
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Az autonóm vagy félautonóm rendszerek felépítése sokrétű lehet. 
A különböző felépítések a különböző igények és azok kielégítésére 
telepített technológia tulajdonságokból adódhatnak. Egy lehetséges 
felépítés, amely során egy kisebb hálózatra csatlakoznak a háztartási 
méretű fogyasztók mikrohálózatoknak nevezzük. Az energetikában a 
mikrohálózatok energiatermelő egységének kimenete általában villa-
mos energia és hőenergia. Az ilyen hálózatok előnye, hogy jobban 
az igényekhez szabható a termelés. A mikrohálózatok esetében is 
lehetséges a fő hálózathoz való csatlakozás, amely növeli az ellátás-
biztonságot is. Az üzemeltetési mód gazdasági alapon megválaszt-
ható, de törekedni kell a lehető legbiztonságosabb ellátás elérése.  
A hálózat-tervezés során a legnagyobb kihívást a hálózat méretének 
megválasztása jelenti. A két szemléletmód, mely a választást meg-
határozza az, hogy minél nagyobb a hálózat annál gazdaságosabb, 
viszont a nagyobb hálózatok optimális üzemeltetése a több változó 
miatt sokkal bonyolultabb számításokat igényelnek. A számítások el-
végzése után azonban egyértelműen látható, hogy egy fenntartható 
üzemeltetési stratégiával rendelkező mikrohálózat összköltsége 4%-
kal csökken. A CO2 kibocsátás kogenerációs egységek beépítésével 
23,7%-kal csökken. [4]

Kapcsolt rendszerek felépítése és jellemzői

Az ábrán jól látható, hogy a rendszer felépítése attól függ, hogy 
mennyi végterméket nyerünk ki az adott rendszerből. A konvenci-
onális erőmű egy szimpla rendszer, mely során az elégetett tüze-
lőanyagból a folyamat végén csak villamos energia lesz a hasznos 

energia, melyet az erőmű általában az átvételi hálózaton értéke-
sít. A következő lépcső a kogenerációs rendszer, mely az elégetett 
tüzelőanyagból nem csak értékesíthető villamos energiát állít elő, 
hanem értékesíthető hőenergiát is. Nagyerőművi méretekben kap-
csolt energiatermelést is alkalmaznak, de ott a villamos energia a fő 
értékesíthető áru. Kombinált ciklusú gázturbinás egységek felhasz-
nálják a keletkezőt hőenergiát is, melyet hőcserélőkkel nyernek ki 
a füstgázból, azonban azt a hőenergiát ugyancsak villamos energia 
előállítására használják fel. Ebben az esetben is villamos energia 
a végtermék, így az nem tekinthető kogenerációs rendszernek, 
csupán magas hatásfokú erőművi technológiának. A rekuperatív 
hőcserélővel rendelkező gázturbinás egység a felszabaduló hőt a 
villamosenergiatermelés mellett levegő előmelegítésre is felhasz-
nálja. Az előmelegített levegő azonban ugyanúgy az égéstérbe jut 
és a turbinán expandál, aminek a hasznos végterméke a villamos 
energia.

Gázturbinák esetén a hulladékhő a füstgáz hőtartalma expanzió 
után. A hulladékhő felhasználás választható technológia, hiszen a 
gázturbina nem igényel külön hűtőrendszert, a fel nem használt hő 
füstgáz formájában távozhat a környezetbe. Gázmotorok esetén 
azonban a biztonságos működés érdekében szükséges a motor 
hűtése. További hőenergia forrás a gázmotor füstgázában távozó 
hő. Ezekben az esetekben a hő értékesíthető formában hagyja el a 
berendezést, így a gázmotorra kapcsolt generátor által termelt vil-
lamos energia mellett végtermékként megjelenik a hőenergia is [5].
Magyarországon a 1990-es években indultak olyan beruházá-
sok, melyek során ipari létesítmények vagy kommunális épületek 
építették saját energiaközpontjukat [6]. Az decentralizált energia-
termelés és az energiaközpontok mellett szól a magas hatásfokú 
energiaátalakítás. Egy kisebb energiaközpont hatásfoka (70-90%) 
magasabb, mint egy kombinált ciklusú gázturbinás erőmű hatás-
foka (max. 60%). Egy kogenerációs rendszer (CHP – Combined 
Heat and Power) veszteségei sokkal kisebbek, mint egy hagyo-
mányos erőmű esetén. A kisebb veszteség nagyobb hatásfokot 
eredményez. A magasabb hatásfok azt jelenti, hogy ugyanakkora 
energiaigény kielégítéséhez kevesebb tüzelő-anyagot kell elégetni, 
ami pedig egyenesen arányos a kibocsátott üvegházhatású gázok 
és egyéb károsanyag kibocsátással. Kogenerációs rendszert al-
kalmazva az elégetett tüzelőanyagból felszabaduló hőt elsősorban 
villamosenergia előállítására hasznosítjuk. A villamosenergia-terme-
lés azonban alacsony hatásfokú, így nagy mennyiségű hulladékhő 
keletkezik, melyet fűtésre és használati melegvíz ellőállításra lehet 
felhasználni.

Gázmotor működési elve
Egy energiaközpont akkor üzemel gazdaságosan, ha a megfelelő az 
üzemeltetési stratégiákat a megfelelő technológiákkal párosítjuk. A 
szakirodalmi áttekintés során ismertetésre kerültek a decentralizált 
energiatermelést jellemző technológiák. Ezen technológiák megfe-
lelő rendszerbe illesztése kulcsfontosságú, ha a lehető legnagyobb 
összhatásfokú központ létrehozása a cél. A földgáz alapú energia-
termelés azért előnyös, mivel léteznek kis teljesítményszinteken is 
elérhető technológiák, valamint geometriai méretük miatt alkalma-
sak a fogyasztó közelébe való telepítésre. A dolgozatomban vizsgált 
rendszerek fő energiaátalakító berendezései a gázmotor, illetve a 
mikrogázturbina, mivel ezek leggyakrabban telepített egységek.

Egy gázmotoros egység hatásfoka kisebb teljesítmény igények 
esetén is megfelelő. Az összhatásfok növelhető, ha a földgáz elége-
tése során nem csak a mozgási energiát (közvetve villamos ener-
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giát) használjuk fel, hanem a kémia reakciók során felszabaduló 
hőenergiát is. A gázmotor elvi kapcsolását mutatja be a következő 
ábra. Ezen kapcsolás a gázmotor belső felépítésének elvi sémája.
 

A sémán található jelölések a következők:
−  TF: turbófeltöltő,
−  KH1: a turbófeltöltő utáni első közbenső hőcserélő,
−  KH2: a turbófeltöltő utáni második közbenső hőcserélő,
−  OH: olajhűtő,
−  MBH: motorblokkhűtő,
−  FGH: füstgázoldali hőcserélő,
−  HT: hangtompító.

A szürke szín a füstgázt, míg a sárga a földgázt jelöli
Annak érdekében, hogy a belső hatásfok minél magasabb le-

gyen, a turbófeltöltő után beépítésre került két hőcserélő. A két hő-
cserélő kihasználtsága a motor teljesítményétől függ, mivel maxi-
mális teljesítményen a fő hűtővíz nem tud elegendő hőt elvonni, így 
egy második hőcserélő segítségével érhető el a kívánt gáz-levegő 
keverék belépési hőmérséklete. Alacsonyabb teljesítményszinteken 
a második hőcserélő kihasználtsága is alacsonyabb lesz. A beren-
dezés szempontjából a nagynyomású gáz-levegő keverék hűtése 
veszteség, viszont a rendszer szempontjából nyereség. Ez indokol-
ja a közbenső hőcserélők beépítését.

A gázmotor üzembiztonsága szempontjából létfontosságú a 
megfelelő mennyiségű és minőségű kenőolaj. A kenőolajok szer-
kezete, valamint viszkozitása függ a hőmérséklettől is. Annak ér-
dekében, hogy mindig a megfelelő állapotú kenőolaj áramoljon a 
blokkba, szabályozni kell a hőmérsékletét. Az olajhűtőből származó 
hő hasznosítása nyereség a rendszer szempontjából.

A legnagyobb hőnyereség a rendszer szempontjából a motor-
blokk hűtéséből származik. A motorblokk hűtése minden esetben 
szükséges a gázmotor megfelelő működése érdekében. Gáz-mo-
torok esetében a motorblokk hűtését vízhűtéssel oldják meg. A hű-
tővíz által elvont hőt vagy a környezetbe kell elvezetni (hűtőtorony) 

vagy felhasználható más fűtési célokra is.
A motorból kilépő füstgáz hőmérséklete magas, így a füstgáz 

hűtése is hőnyereséggel jár a rendszer szempontjából, így keve-
sebb hőt adunk le a környezet felé. A lehűtött füstgáz hőmérséklete 
az összetételétől függ, mivel a legalacsonyabb elérhető hőmérsék-
let az adott hőmérséklethez tartozó parciális nyomástól függ. Ezen 
a nyomáson ugyanis a füstgázban lévő savak elérhetik harmatpont-
jukat, így kicsapódva károsítják a füstgázelvezető rendszert.

A gyártók általában előre meghatározott hőmérséklet szintek-
re tervezik a gázmotorokat. Ezek a hőmérsékletszintek azonban a 
hőfelhasználás technológiájától függenek. Az átlagos fűtési rend-
szerek előremenő hőmérséklete 90 °C, míg a visszatérő közeg 
hőmérséklete 70 °C. Ha a gázmotort egy abszorpciós hűtőberen-
dezéssel kapcsoljuk sorba, akkor az előremenő hőmérséklet az 
hőtűberendezéstől függ. Általában ilyen hűtőknél az előremenő hő-
mérséklet 105 °C, míg a visszatérő közeg hőmérséklete 85 °C. Ez 
indokolja, hogy a tervezés során pontosan meg kell határozni, hogy 
milyen berendezésekből áll a rendszer, mivel a nem azonos hőmér-
séklet szinteken üzemelő berendezések belső hatásfoka leromlik, 
valamint működésük is rendellenes lesz.

Villamosenergia-egységköltség
Egy villamos energiát termelő egység jellemzésére szolgáló mu-
tató a termelt villamos energia egységköltsége. A villamosenergia- 
egységköltség megmutatja, hogy mekkora összegbe kerül egy kWh 
villamos energia előállítása. A tényező változó és állandó költség-
tagokból épül fel [7]. A változó tag figyelembe veszi a tüzelőanyag 
árát, a technológia termelési hatásfokát, valamint egyes rontó té-
nyezőket, melyek azt mutatják, hogy az üzemeltetési körülmények 
hogyan befolyásolják a gépegység optimális hatásfokát. Az állandó 
egységköltség számítása során figyelembe kell venni a beruházás 
összegét, melyet a leírási időtartam alatt az erőműnek vissza kell 
termelnie, annak érdekében, hogy a beruházás gazdaságos legyen 
[8]. Az álland egységköltség meghatározása során figyelembe kell 
venni az interkaláris tényezőt is, mely azt veszi figyelembe, hogy az 
erőmű építése során az még nem termel villamos energiát, így a 
beruházás összege utáni kamatok miatt az építés után magasabb 
összeg lesz a beruházási költség. Számításaim során költségté-
nyezők segítségével figyelembe vettem továbbá a leírási időtartam 
során felmerülő karbantartási költségeket, valamint egyéb költsége-
ket is (pl. személyzet bére). A termelőegység állandó költségének 
meghatározása során 5%-os reálkamatlában használtam diszkont-
rátának. A leírási időt 20 évnek, a tervezett menetrendi karbantar-
tási tényező és az egyéb költségtényező értékét egyaránt 3%-nak 
vettem. A beruházási költség 300 000 000 Ft.

Számításaim során egy kogenerációs rendszert modelleztem, 
melynek adott a hő- és villamosenergia-igényeket kell kielégítenie. 
A berendezés modellezése során felhasznált adatokat, az 1. táblá-
zat tartalmazza.

Számításaim során először meg kellett határoznom, hogy az 
adott igények és a hatásfokok alapján mekkora a gázmotor által 
éves felhasznált földgáz mennyisége. Ezen érték meghatározása 
után kalkulálható volt, hogy a gázmotor óránként hány m3 földgázt 
éget el. Erre az adatra azért volt szükség, mivel a gázszolgáltatók 
számára elosztási alapdíjat is kell fizetni, mely azt mutatja, hogy 
mennyire terheli egy fogyasztó a gázelosztó rendszer óránként 
(NKM). A változó egységköltség meghatározásához számos a 
gázszolgáltató által megadott tarifát számításban kell venni. Ilyen 
tarifa a gáz molekuladíja, mely egy energiadíj. A szolgáltató felé 
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elosztási kapacitásdíjat is fizetni kell, mely a teljesítmény díj. Az el-
osztási alapdíj és az elosztási kapacitásdíj a pillanatnyi felhasznált 
gázmennyiségtől független díjak. Ezeket a szolgáltatónál előre le-
kötött kapacitásként kezelik. A tüzelőanyag mennyiségétől függ a 
molekuladíj mértéke, valamint az elosztási forgalmi díj. Ezen díjak 
figyelembevételével kiszámítottam a teljes tüzelőanyag költséget, 
valamint a termelő egység változó egységköltségét is. A költség és 
az egységköltség is a Load Factor, vagyis az éves csúcskihasználá-
si óraszám függvénye. Az egységköltség változását a csúcskihasz-
nálási óraszám függvényében az 1. ábra mutatja.
 

Az ábrán narancssárga színnel jelöltem az ELMŰ által meghatáro-
zott villamosenergia-árat nem lakossági fogyasztók esetére [9]. A két 
görbe metszéspontja 200 h/a értéknél található. Amennyiben nagy 
az energiatermelő egység kihasználási mutatója, mint a két görbe 
metszéspontjában felvett érték, így villamosenergia-termelés szem-
pontjából a gázmotor energiatermelő egység alacsonyabb áron ál-
lítja elő a villamos energiát, mint ahogy a hálózatról lehet vételezni.

A villamosenergia-egységköltség meghatározása során az 
össze költség a villamos energiát terhelte. Ez azt jelenti, hogy a 
felmerült költségek fedezésére csak villamos energia értékesítése 
során keletkezett bevételek szolgáltak. A kapcsolt energiatermelés 
sajátossága, hogy a beruházó és a tervező döntése, hogy melyik 
termék értékesítésére méretezik az erőművet. A két termék közötti 
különbség az értékesítés szempontjából, hogy a hőenergia értéke-
sítéséhez segédrendszerek kiépítése szükséges, valamint – ahogy 
az első fejezetben is kifejtettem – a hőenergia szállíthatósága korlá-
tozott. További nehézség a hőenergia értékesítésével kapcsolatban, 
hogy az energia hordozóközege számos alakot ölthet (pl. melegvíz, 
forróvíz, gőz, termoolaj stb.) Azonban ezen döntés nagyrészt a be-
ruházó kezében van, ugyanis számára mindkét szemléletmód elér-
hető. A legtöbb esetben a villamos energia értékesítésére szokás 
méretezni, mivel a villamosenergia-igény általában nagyobb.

Hőenergia egységköltség
Decentralizált energiatermelő egységek telepítésének oka számos 
alkalommal lehet olyan technológiai hőigény, mely nem szezonális 
jellegű. Ilyen esetekben a fogyasztó adott paraméterű hordozókö-
zeg mellett állandó hőigény kielégítésére törekszik, ehhez keresi a 
megfelelő műszaki és gazdasági megoldásokat. Vizsgálatom során 
két lehetőséget hasonlítottam össze: egy gázmotor által termelt hő-
energia értékesítését, valamint a távhőrendszerhez való csatlako-
zást. Az első fejezetben részletesen kifejtettem, hogy milyen módon 
lehetséges a gázmotorból a szükséges hőenergiát kinyerni. A gáz-
motor üzemeltetése, valamint annak költsége, illetve a beruházási 
költség az előzőekben leírtakkal megegyezik. Ebben az esetben a 
gázmotor összes költsége a hőenergia egységköltségét terheli.

A távhőszolgáltatás egységköltség görbéje nem konstans, mint 
a villamosenergia vezetékes ára esetében. Ennek az oka, hogy 
a távhőrendszerhez való csatlakozás több költségtényezőből áll. 
Ezen költségtényezőket lehetséges az egységköltség meghatáro-
zása során ismertetett állandó és változó költségtényező kategóri-
ákba sorolni. A távőrendszerhez való csatlakozás állandó költség-
eleme a hőközpont kiépítésének költsége. Változó költségként lép 
fel a távhőrendszer alapdíja, valamint a hődíj is. Mind a hőközpont 
kiépítésének költsége, mind a változó költségtényezők elérhetők a 
FŐTÁV hivatalos honlapján. [FŐTÁV] Az alapdíj a FŐTÁV állandó 
üzemeltetési költségeit fedezi úgy, mint a hőtermelő berendezések 
üzemeltetése, az elosztó hálózat fenntartása és az állandó ren-
delkezésre állást.  Ezen költségek ismeretében meghatározható a 
távhőrendszerhez való csatlakozás egységköltsége. A számítások 
során felhasznált hőigények, illetve hőteljesítmények megegyeztek 
a gázmotor hőenergia egységköltségének meghatározása során 
használt értékekkel. A 2. ábra mutatja a  két lehetőség hőenergia 
egységköltségének alakulását a csúcskihasználási óraszám függ-
vényében.
 

Az ábrán látható, hogy a két görbe metszi egymást, tehát ebben 
az esetben létezik egy olyan kihasználási óraszám, amely után a 
távhőrendszerre való csatlakozás gazdaságosabb megoldás. Ez a 
kihasználási óraszám 2638 h/a, melynél magasabb érték esetében 
a távhőrendszer hőenergia egységköltsége alacsonyabb a gázmo-
tor egységköltségének. Annak érdekében, hogy megértsük, hogy 
a két görbe miért metszi egymást megvizsgáltam a két lehetőség 
során felmerült változó költségek alakulását a kihasználási óraszám 
függvényében. A változó költséggörbéket a 3. ábra mutatja.

Az ábrán látható, hogy a magasabb alapdíj miatt a távhőszolgál-
tatás alacsony kihasználási óraszám mellett magasabb költségeket 

Adott értékek Mértékegység Érték
Villamosenergia-igény MWh/a 7500

Villamosenergia-igény GJ/a 27 000

Fűtési igény MWh/a 9722

Fűtési igény GJ/a 35 000

Fűtőérték MJ/m3 34

Üzemidő h/a 8000

Villamos teljesítmény MW 1,023

Villamos hatásfok 1 0,371

Hőhasznosítás hatásfoka 1 0,481

Összhatásfok 1 0,85127

Reálkamatláb - 0,05

Leírási idő év 20

Interkaláris tényező - 1,05

1. táblázat. Modellezés soránt felhasznált adatok

1. ábra. Változó egységköltség alakulása a LF függvényében

2. ábra. Termelőegység szűrőgörbéje
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eredményez. Nagyobb energiamennyiség felvétele során azonban 
az energiaárak különbözősége miatt a gázmotor költségei merede-
kebben emelkednek. Ez okozza azt, hogy egy adott kihasználási 
óraszám felett a távhőszolgáltatás igénybevétele gazdaságosabb. 
A távhőszolgáltatás ára kedvező lehet ebben az esetben, azonban 
ki kell emelni, hogy a távhőszolgáltatás elérhetősége meglehető-
sen korlátozott. A távhővezeték kiépítésének ideje is meghaladhat-
ja a gázmotoros rendszer beüzemelésének idejét. Amennyiben a 
fogyasztó nem egy kiépített távhőrendszerrel rendelkező városban 
található, úgy mindenképpen gazdaságosabb megoldást jelent a 
gázmotoros rendszer kiépítése.

A 4. ábrán látható a kapcsolt energiatermelés jelleggörbéje, mely 
segítségével szemléltethetők a kogenerációs rendszerek tervezési 
lehetőségei. Az előző fejezetben kifejtettem, hogy mely tényezőket 
mely költségek terhelik. Az ábrán jól látható, hogy a kapcsolt ener-
giatermelés költségei milyen arányban oszthatók meg. A költségek 
megosztását a piros vonal jelzi, az általa kijelölt adatpárokra lehet-
séges a kogenerációs rendszer optimális méretezése. Vizsgálataim 
során az ábrán látható szakasz két végpontját vizsgáltam, amikor 
az adott egységköltséget terhelte minden költség.

Eredmények, kitekintés
Az egyszerű egységköltség vizsgálat során a célom egy 
kogenerációs rendszert megvalósító gázmotoros egység energia-
termelési költségeinek meghatározása volt. Első lépésként defini-

áltam a gázmotoros rendszer sajátosságait, valamint annak felépí-
tését. Meghatároztam a rendszert leíró jellemzőket, melyek fiktív 
értékeke, azonban a nagyságrendileg megfelelnek a valóságnak. 
Vizsgálataim során két módszert alkalmazta. Elsőként azt vizsgál-
tam, hogyan változik a villamos energia egységköltsége a rend-
szernek, ha minden költség ezt a tényezőt terheli, valamint ezt a 
termelési költséget összevetettem az ELMŰ által nem lakossági 
fogyasztók számára meghatározott általános tarifával. A vizsgálat 
során arra az eredményre jutottam, hogy ezen paraméterek mellett 
200 h/a kihasználási óraszám felett alacsonyabb áron termel a gáz-
motoros egység, mint a szolgáltató által meghatározott tarifa. Ezen 
eredmény már önmagában is pozitívnak mondható, azonban fontos 
megemlíteni, hogyan alakul ezen esetben a termelt hőenergia ára. 
Tekintettel arra, hogy a kapcsolt rendszer összes kiépítési és üze-
meltetési költsége a villamos energia egységköltségét terhelte, így 
a termelt hő tulajdonképpen tiszta profitként értékesíthető, azaz a 
termelése költsége 0 Ft/kWh, így bármekkora áron is kerül értékesí-
tésre, úgy az üzemeltető számára többletbevételt jelent.

Vizsgálatom második részében kiszámítottam a hőenergia egy-
ségköltségét. Ebben az esetben ezt a költséget terhelte az összes 
beruházási, valamint üzemeltetési költség. Ezt a költséget a távhő 
rendszer kiépítésének költségeivel hasonlítottam össze. A vizsgá-
lat során azt az eredményt kaptam, hogy 2638 h/a kihasználási 
óraszám alatt alacsonyabb áron termelhető meg a szükséges hő-
energia a gázmotoros rendszer segítségével, mint a távhőrendszer 
kiépítésével. Az említett éves óraszám felett azonban már a 
távhőrendszerre való csatlakozást bizonyult gazdaságosabb meg-
oldásnak. Az előző fejezetben kitértem ennek korlátozottságára is.
Összességében elmondható, hogy az egyszerű egységköltség 
számítások alapján egy kogenerációs rendszert alkotó gázmoto-
ros egység kiépítése gazdaságilag megalapozott döntés lehet egy 
esetleges beruházónak. Ezen esetek azonban tovább bővíthetők. 
Bővíteni lehet esetleg a topológiát, nem kogenerációs rendszert, 
hanem trigenerációs rendszert alkalmazva. Érdemes vizsgálni a ki-
épített rendszerek üzemeltetési stratégiáját is mind műszaki, mind 
gazdasági szempontból annak érdekében, hogy a már kiépített 
rendszer az idő előrehaladtával továbbra is a leggazdaságosabb 
munkapontokban üzemelhessenek.
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paramétereinek vizsgálata elektrosztatikus porleválasztó 

leválasztási fok javítása érdekében1 
   Székely László      Dr. Kiss István
    MSc villamosmérnök hallgató, szekely.laszlo@eszk.org            egyetemi docens, kiss.istvan@vet.bme.hu

Az iparban levő környezetszennyezés sok esetben megköveteli a 
kibocsájtott por mennyiségének korlátozását. Sok helyen alkalmaz-
nak elektrosztatikus porleválasztókat a kívánt határértékek betar-
tásához. Gyakori problémát jelent, hogy a korábban épített elekt-
rosztatikus porleválasztókat nagyobb szemcseméretre tervezték és 
az eredeti működési feltételeknek vagy az időközben megváltozó 
tüzelési technológia miatt nem tudnak megfelelni az előírásoknak. 
Annak érdekében, hogy ne kelljen lecserélni a teljes porleválasztó 
berendezést, a gyártók sokszor a meglévő korszerűsítését próbál-
ják megoldani. Ehhez a legkézenfekvőbb megoldás a villamos pa-
raméterek megváltoztatása, hiszen ebben az esetben nem nyúlunk 
bele magába a technológiai folyamatokba, azonban pusztán e pa-
raméterek megváltoztatása nem mindig eredményezi a leválasztási 
fok javulását. A témámban végzett irodalomkutatást követően labo-
ratóriumi keretek között méréseket végeztem ipari por jellemzőinek 
meghatározására, majd a páratartalmat növelve vizsgáltam, hogy 
nedvesség hatására miként változnak e paraméterek.1 

*
In many cases, industrial pollution requires a limitation of the 
amount of dust emitted. In many places, electrostatic precipita-
tors are used to maintain the desired limits. It is common problem 
that previously built-up electrostatic precipitators are designed for 
larger dust particle sizes and are unable to compliance specifica-
tions due to original operating conditions or changing fuel technol-
ogy. In order to avoid having to replace the entire dust separator 
equipment, manufacturers often try to upgrade their existing one. 
The most obvious solution to this is to change the electrical param-
eters, because in this case we do not touch the technological pro-
cess itself, but simply changing these parameters does not always 
lead to a good separation. Following the research on this topic,  
I carried out measurements within the laboratory to determine the 
characteristics of industrial dust, and then increased the humidity 
by examining how these parameters change under the influence of 
moisture. 

* * *

A porszemcsék az ipari légszennyezés egyik problémája, amelyet 
ellenőrizni kell. Ez nem néhány iparághoz kapcsolódó probléma, ha-
nem számos iparágban megtalálható (kezdve a gyógyszeripartól át 
az erőművekben kiáramló füstökig). Az egyik legfontosabb porszem-
cse gyűjtő eszköz, amelyet manapság használnak az elektrosztatikus 
porleválasztó. Legfontosabb paramétere a leválasztási fok, amely igen 
sok elektrosztatikus és áramlástani tényező függvénye. A tényezők egy 
részének hatását fizikailag mindmáig nem sikerül számszerűsíteni.

Az elektrosztatikus porleválasztók fő tervezési szempontja a ha-
tékonyság maximalizálása, azonban számos működési paraméter 
hátrányosan befolyásolhatja a leváló anyag gyűjtési hatékonyságát.  

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

A leválasztási fok a működési paraméterek mellett a portulajdonságok-
tól is nagyban függ, amelyek közül a legfontosabbak a por ellenállása, 
permittivitása, a szemcsés felület tulajdonságai, a részecskeméret és 
részecske alakja.

A berendezések általában közel 100%-os leválasztási fokkal üze-
meltethetők, a hatásfok csekély csökkenése is a környezet porterhelt-
ségének jelentős emelkedéséhez vezethet, így a környezetszennyezés 
minimalizálása érdekében nagyon fontos a pontos tervezés, építés, 
valamint karbantartás. A berendezés legnagyobb előnyei a magas le-
választási fok mellett a széles szemcseméret szűrési képesség, nagy 
hőmérséklet tartománybeli működés és a nagy áteresztőképesség.  
A működés hátránya a nagy energiaszükséglettel járó nagyfeszültségű 
tápegység alkalmazása [1].

Működés közben előforduló jelenségek
Természetesen, mint a legtöbb eszköznél, a porleválasztók esetében 
is számolni kell a korróziós folyamatok kialakulásával, esetünkben az 
elektródok rozsdásodása okozhat nagyobb problémát. Legtöbbször 
azonban az elektródok törzsét éri a roncsoló hatás, a villamos jelen-
ségekre nincs jelentős hatással. A problémát mechanikai szilárdsága 
jelentheti.

Nem megfelelő kopogtatás esetén a gyűjtő, de akár a korona elekt-
ródokra tapadó porréteg megvastagodhat. Kis fajlagos ellenállású por-
réteg esetén, a gyűjtőelektródára való feltapadás nem okoz nagyobb, 
a leválasztási fokkal jelentősen összefüggő jelenséget. Ha a porréteg 
fajlagos ellenállása körülbelül 108 Ωm, a töltések felhalmozódnak a 
porrétegen, de ellenkorona kisülést nem indít el. Ez esetben megfi-
gyelhető a koronaáramok elnyomása (enyhe corona-quenching). Igen 
magas fajlagos ellenállású por (>1011 Ωm) vagy igen nagy vastagságú 
porréteg esetén a por felszínén felhalmozódó töltések miatt keletkező 
térerősség eléri a porréteg átütéséhez szükséges értéket, amely ellen-
koronát hoz létre [2]. Az átütési pontok helyén koronakisülés jön létre, 
amelynek töltése ellentétes a koronázó elektród kisülésének előjelével. 
Megjelenése segíti a teljes átütés létrejöttét, valamint porszemcséket 
robbant vissza a leválasztó térbe [3].

Corona-quenching a feltöltött por hatására jön létre, amely meg-
változtatja az eredeti villamos térerősség viszonyokat, csökkentve a 
koronaáramok intenzitását.

Legfontosabb porjellemzők
Az anyagok alapvető villamos tulajdonságainak meghatározásához 5 
különböző fizikai mennyiség ismerete szükséges [4], amelyek között e 
kutatáshoz kapcsolódóan a legfontosabbak a fajlagos térfogati és felü-
leti villamos ellenállás, valamint a relatív permittivitás.

A fajlagos felületi és térfogati ellenállás meghatározása porok ese-
tében rendkívül nehéz. Egyetlen szemcse esetén a pontos eredmények 
nanotechnológiát követelnek, kis méretű elektródokkal. A gyakorlatban 
azonban szinte kivétel nélkül, makroszkópikus méréseket végzünk, 
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amelyek esetén a por ellenállásaként a térfogati és felületi ellenállás 
egy eredő ellenállását mérjük.

A porszemcsék feltöltődésekor kettő nagyon fontos paramétert 
kell vizsgálni, a porszemcsék telítési töltését és a szemcse felületén, 
a töltések időfüggvényében való változását a telítési töltés eléréséig. 
Számos modell feltételezi, hogy a leválasztandó szemcsék gömb ala-
kúak, és ez alapján határozzák meg az előbb említett paramétereket. 
Ez nyilván nem pontos meghatározás, azonban egyszerűsége miatt el-
terjedt a gyakorlatban. A nagy mennyiségben felhalmozódó töltések az 
átáramló portömegben képesek kialakítani a corona-quenching jelen-
ségét. A telítési töltés közvetlen kapcsolatban áll a porszemcsék relatív 
permittivitásával.

Mérési elrendezés

Fajlagos térfogati ellenállás meghatározása
A könnyebb reprodukálhatóságot figyelembe véve a mérések során 
igyekeztünk ugyanolyan mérési körülményt teremteni. Az 1. ábra mu-
tatja a porjellemzők ellenállására alkalmas mérési elrendezést:

Az elektródákban a por által betelített keresztmetszet 6300 mm2, az 
elektródok anyaga rozsdamentes acél, amely teflon keretbe van beil-
lesztve. A teflon jó szigetelőképességének köszönhetően, az elektró-
dok között levő porminta tulajdonságainak meghatározásakor a keret 
villamos tulajdonságai nem okoznak jelentős hibát, valamint a külső 
elektromágneses jelektől egy árnyékoló fémelektród véd, amely körül 
öleli a teflonházat.

Az ellenállást áramválasz mérési eljárás alapján határoztuk 
meg [6], azaz a por egyik oldalán levő elektródra nagyfeszültsé-
get kapcsolva mértem a másik elektródán jelentkező áram értéket, 
és az Ohm törvény segítségével következtettem a por ellenállására.  
A keresztmetszet ismeretében meghatározható a por fajlagos ellenál-
lása is. A mérések során 250 V és 500 V-os feszültséget kapcsolva 
az elektródra 1 perces vizsgálati időtartam után határoztam meg az 
ellenállás értékét.

A szondába kerülő port tömöríteni kell, hogy a porszemcsék közötti 
levegő ne okozzon nagy mérési hibát. Fontos, hogy porok tömörsége – 
amennyire lehetséges – azonos legyen, így összehasonlíthatók a mé-
rési eredmények. Emiatt a szondába kerülő por tömörítettük, valamint 
porcserék után mértük a szonda porral töltött súlyát is, és csak azonos 
portömeg esetén vizsgáltuk a porjellemzőket.

Relatív permittivitás meghatározása
Közvetlenül a relatív permittivitást nem tudjuk megmérni, viszont a por 
kapacitás mérési eredményéből tudunk következtetni rá:

A villamos szigetelőanyagok relatív permittivitása (ε) a szigetelő-
anyaggal teljesen kitöltött elektródok kapacitásának (Cx) és az ugyan-
azon méretű és elrendezésű vákuumban elhelyezett elektródok kapa-
citásának (C0) a hányadosa [7]:

 
A pontos mérés érdekében a szonda szórt kapacitását (Csz) meg kell 
határozni, és kivonni a mérések eredményéből, hiszen ez magának 
a szondának a kapacitás értéke a fizikai paraméterei és a környezet 
miatt. Az elektródák paramétereit ismerve, kiszámítjuk a pontos kapa-
citást, majd megmérjük a szonda üres állapotában levő kapacitását, 
Cm-t. A két kapott eredmény különbsége lesz a szórt kapacitás, amelyet 
a mért eredményekből ki kell vonnunk minden esetben, ezzel kiküsz-
öbölve a környezet hatását, megkapjuk C0-t.

A pormintát szondával megmérve, majd a szórt tagok miatti korri-
gálást elvégezve megkapjuk a minták jelenlegi elrendezés melletti ka-
pacitást (CX). A relatív permittivitás meghatározása a kapott adatokból, 
az alábbi képlet segítségével történik:

 
ahol: „A” az elektródfelület, „d” az elektródtávolság, ε0 a vákuum 

permittivitása, εr,x a mért anyag relatív permittivitása, εr,x a levegő 
permittivitása. A levegő permittivitása nagyon jó közelítéssel 1.

Mivel a szonda fizikai paraméterei, valamint ε0 az egyenletben ál-
landó a mérések során, így az anyag relatív permittivitása:

 
Mérési eredmények
Az eltérő portulajdonságok és az iparban használt körülmények miatt 
a portulajdonságokat kemencés szárítás, felforrósítás közben mértük. 
Szükséges igen nagy hőmérsékleti tartományt vizsgálni, hiszen az ipar-
ban használt elektrosztatikus porleválasztók is különböző hőmérsékle-
ten üzemelnek.

Az öregítő kemencében kétféle állapotban vizsgáltuk a villamos tu-
lajdonságokat a hőmérséklet függvényében, egyrészt a kiszáradt por, 
másrészt páratartalom adagolásával vízmolekulákkal keveredett por 
jellemzőinek meghatározására. Ezt a típusú vizsgálatot a jövőben is 
érdemes lehet elvégezni, hiszen a páratartalom növelésével megnő az 
átütési feszültség értéke, amely nagyobb koronaáramokat és ennek 
köszönhetően jobb leválasztást produkálhat. Azonban fontos kihang-

1. ábra. Mérésekhez használt szonda [5]
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1. táblázat. Száraz por jellemzői
T[°C] R1 [MΩ) R2 [MΩ] C [pF]
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240

1780
1000
540
278
132
50

21,6
10,6
5,11
2,76

1600
908
491
255
104
42,4
18,7
9,02
4,23
2,29

3,149
3,158
3,246
3,579
3,930
4,544
5,509
6,886
9,123
12,325
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súlyozni, hogy a páratartalom növelésekor a por nedvességtartamát 
nem tudjuk pontosan megmérni, csupán a környezet telítési szintjét 
tudjuk elérni.

Az első táblázat a száraz por vizsgálati eredményeit, a második 
táblázat a nedves por vizsgálati eredményeit mutatja:

mely esetben, a táblázatban szereplő jelölések sorban: por hőmér-
séklete, por ellenállása 250 V mérőfeszültségen, por ellenállása 500 V 
mérőfeszültségen és a két elektród között fellépő kapacitás.

A nagyobb feszültségen történő mérésnek az oka az volt, hogy a 
töltések mozgását túlnyomó többségben a villamos erőtér keltette.

A por ellenállásától is függ a porszemcséken, porrétegen felhalmo-
zódó töltések mennyisége, elszivárgása, valamint az ebből következő 
jelenségek (ellen korona, corona-quenching), amely nagyban ronthatja 
a leválasztás hatékonyságát. Emiatt az egyik legmeghatározóbb pa-
raméter a villamos ellenállás, amelynek szemléletesebb ábrázolása a  
2. ábrán látszik:

Az ábrán jól kivehető, hogy alacsony hőmérsékleten a por fajlagos 
ellenállása többszöröse a magasabb hőmérsékleten mért értékekhez 
képest. Az elektrosztatikus porleválasztók zöme a 150-240 °C közötti 
tartományban üzemel, azonban néhány 10 °C-os különbség is a por 
teljesen más villamos paraméterekkel rendelkezik, emiatt rendkívül 
fontos a pontos tervezés.

Azonban még szembetűnőbb, hogy víz adagolásával a por ellen-
állása drasztikusan lecsökkent. Alacsonyabb hőmérsékleten is nagy-
ságrendekkel kisebb, mint száraz esetben, emiatt a töltések nagyobb 
mozgékonysággal rendelkeznek, leválasztás hatékonysága nagyban 
javulhat vele.

A relatív permittivitás a telítési töltéssel van lineáris összefüggésben. 
Esetünkben azért fontos villamos paraméter, mert a porszemcsék feltöl-
tődése hatással van a por által kialakított tértöltésre, amely nagyon nagy 
érték esetén gátolja a porszemcsék gyűjtőelektród felé történő mozgá-

sát. A permittivitás-hőmérséklet karakterisztikából következik, hogy a 
hőmérséklet növelésével a permittivitás exponenciális jelleggel nő, azaz 
nagyobb hőmérsékleten több töltést tud „benyelni” egy-egy porszemcse. 
Jelentős különbség szárazpor és nedvespor között nem lép fel.

Összefoglalás
A bemutatott kutatás célja, hogy a por dielektromos tulajdonságainak 
milyen hatása van az elektrosztatikus porleválasztók működése közbe-
ni állapotára, illetve a leválasztás hatékonyságára. Különbséget tettünk 
száraz és nedves por jellemzői között, amelynek oka az volt, hogy az 
iparban is lehetséges víz adagolásával működtetni leválasztó kamrát. 
A laboratóriumi mérések során az iparban meglevő hőmérsékleti körül-
ményeket kemencékkel sikerült szimulálni.

A mérési eredményekből jól látszik a fajlagos ellenállás hőmérsék-
letfüggése, amelyből leolvasható, hogy a technológia váltás vagy a por 
paramétereinek változtatása drasztikus hatást idézhet elő a későbbi 
működés során, nagyon alacsony leválasztási fokot produkálhat. A por 
telítési töltése a relatív permittivitással van összefüggésben, amelynek 
a hőmérséklet növelésével exponenciális görbe szerinti növekedéssel 
jár. Nagyon nagy telítés esetén akkora tértöltés jöhet létre, amely meg-
változtatja az eredeti villamos térerősség viszonyokat, és nehezíti a 
koronakisülések kialakulását.

Egy rosszabb leválasztási fokkal rendelkező elektrosztatikus porle-
választóban az eredmények alapján érdemes lehet víz adagolni, amely 
a dielektromos jellemzők változtatásán keresztül javíthatja a leválasz-
tás hatékonyságát. Azonban úgy gondolom, hogy van optimum szintje 
a nedvesítésnek, ugyanis a megnövekedett tértöltésnek nagyobb lehet 
a negatív, mint a pozitív hatása.
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2. táblázat. Nedves por jellemzői

T[°C] R1 [MΩ) R2 [MΩ] C [pF]
105
120
135
150
165
180
195
210
225
240

61,8
33,5
22,2
18,9
13,6
6,34
3,99
2,56
1,73
1,03

52,8
29,8
19,7
17,7
11,5
5,47
3,43
2,23
1,51
0,892

3,737
4,377
4,789
5,105
5,526
6,982
8,500
10,175
13,868
19,237

2. ábra. Fajlagos ellenállás-hőmérséklet karakterisztika

3. ábra. Relatív permittivitás hőmérséklet függése
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Aeroderivatív gázturbinás erőművek és
 gyártásuk optimalizálása lean szemlélettel1 

Mihók Anna
  MSc energetikai mérnök hallgató, mihokanna@outlook.com

Az időjárásfüggő megújuló villamosenergia-termelő egységek 
elterjedésével egyre fontosabb problémát jelent, hogy a hirte-
len változó környezeti körülmények miatt ezek termelése ke-
vésbé becsülhető és azonnal jelentkező helyettesítő kapacitás-
igényt jelentenek a villamosenergia-hálózatban amennyiben 
pillanatnyilag nem tudnak termelni. Az aeroderivatív gázturbi-
nák előnye abban rejlik, hogy nagyon rövid időn belül képesek 
teljesítmény leadására a hálózat felé, így gyorsan tudják kom-
penzálni a változó igényeket. Megbízhatóságuk és hatékony-
ságuk miatt fontos részét képezik a villamosenergia-rendsze-
reknek, és előreláthatólag lesz létjogosultságuk a jövőben is.1 

*
With the spread of weather-dependent renewable electricity gener-
ating units, it is becoming increasingly important that, due to sud-
den changing environmental conditions, their production is less 
predictable and will immediately result in a replacement capacity 
requirement in the electricity grid if they are currently unable to 
produce. The biggest advantage of aeroderivative gas turbines 
is that they are capable of delivering power to towards the grid 
in a very short time, therefore they can quickly compensate the 
changing needs. Their reliability and efficient operation make them 
important elements of the electricity system and for the same rea-
sons, they are expected to continue to be viable in the future. 

* * *

Kulcsszavak: gázturbinák, General Electric, lean

A huszonegyedik század változó energiaipari körülményei között 
a konvencionális energiatermelő egységek szerepe folyamatosan 
átértékelődik. Világszinten megfigyelhető a szél- és napenergiát 
hasznosító technológiák rohamos fejlődése, melyek amellett, hogy 
nem bocsátanak ki üvegházhatású gázokat az élettartamuk alatt, 
egyre versenyképesebbé válnak gazdasági szempontból is. Nagy 
beruházási költségeik ellenére olcsó az üzemeltetésük, hiszen ke-
vés felügyeletet és karbantartást igényelnek, és az energiaforrásuk 
ingyen van. Viszont termelésük nagyban függ az időjárástól: a nap-
erőművek termelése erősen lecsökken a felhőzet erősödésével, éj-
szaka pedig egyáltalán nem lehet működtetni őket. A szélturbinákat 
tekintve elmondható, hogy ezek éjszakai termelésükkel alapvetően 
jól kiegészíthetnék a naperőműveket, de a szél megbízhatatlansá-
ga miatt ezek teljesítménye is pillanatról pillanatra változhat. Az iga-
zi kihívást az jelenti a villamosenergia-hálózat üzemeltetői számá-
ra, hogy a jelenlegi technológiákkal nem lehet költséghatékonyan 
megoldani a villamos energia nagy mennyiségben való tárolását. 
Az operátoroknak folyamatosan ki kell egyenlíteni a termelés és 
fogyasztás különségét, ahogy egyre több megújuló energiatermelő 
egység kerül a hálózatra. A hagyományos alaperőművi technológi-
ák, mint a széntüzelésű- és atomerőművek, nem alkalmasak az idő-
járás okozta változások lekövetésére, hiszen nem lehető őket pil-

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

lanatszerűen nagymértékű teljesítményváltoztatásra kényszeríteni. 
Ezen problémákra megoldási lehetőséget jelentenek a gáztüze-

lésű erőművek, melyek rövid idő alatt indíthatók és leállíthatók, illet-
ve képesek gyorsan változtatni a terhelésüket ahogyan változnak 
az időjárási körülmények és visszaesik a szél- és napenergiából 
származó teljesítmény. Az Amerikai Egyesült Államokban már jelen-
leg is ez az egyik legelterjedtebb energiatermelési lehetőség, mivel 
kis tőkebefektetéssel jár, ráadásul jóval kisebb a szennyezőanyag 
emissziója is a hagyományos széltüzelésű erőművekhez képest. 
További előnyük, hogy a fajlagos területigényük jelentősen kisebb, 
mint a jelentlegi szél- és naperőművi technológiáké. Így előnyösek 
akár nagyvárosok közelében való telepítésére, amivel csökkenthe-
tők a szállítás veszteségei is. 

Ezek alapján joggal elmondható, hogy a gázturbinás erőművek-
nek van helyük az energiatermelés jövőjében. A gyártók folyamato-
san újabb és újabb megoldásokat dolgoznak ki minél hatékonyabb 
termelés és villamosenergia-rendszerbeli együttműködés érdeké-
ben. Jelenleg is léteznek már olyan berendezések, melyek képesek 
hidrogén üzemanyaggal való tüzelésre, valamint számos fejlesztés 
törekszik arra, hogy minél rövidebb idő alatt tudjanak teljesítményt 
leadni a hálózat felé – ezzel pontosabban lekövetve a hirtelen válto-
zó igényeket és termelésváltozásokat. [1]

A fenntartható energiatermelés mellett fontos a felhasználás 
észszerűsítése is. A termelt energia jelentős részét használjuk 
épületek fűtésére-hűtésére, amely az elavult technológiák esetén 
jelentős veszteségekkel jár. Ugyanakkor ezek fejlesztése mellett 
nem felejtkezhetünk el az iparban felhasznált energia mennyisé-
géről sem. A Nemzetközi Energia Ügynökség (International Energy 
Agency, IEA) statisztikája szerint míg 2018-ban 9 000 TWh villa-
mos energia került felhasználásra az ipari szektorban, addig ez a 
mennyiség a jövőben folyamatosan nőni fog akár a jelenlegi, akár a 
fenntartható fejlődési szcenáriók szerint becsülnek. [2] A különbség 
a növekedés mértékében jelentkezik, vagyis nem mindegy, hogy 
mennyire energiahatékony technológiákat alkalmazunk a termékek 
előállítására. 

A lean szemlélet egy olyan vállalatmenedzsment irányvonal, 
melynek célja, hogy a vállalat a lehető legnagyobb értéket állítsa 
elő a lehető legkisebb erőforrás, idő és energia befektetésével. Ez 
a gyakorlatban a gyártási folyamatok optimalizásában kiemelkedő 
szerepet játszik. Az utóbbi időben több nagy termelő, többek között 
nemzetközi szinten a GE is bejelentette, hogy elkezdi folyamatai-
nak felülvizsgálatát és átalakítását a lean elmélet szerint. Érdemes 
megvizsgálni, hogy a korábban említett gázturbinák gyártása és 
összeszerelése mennyire hatékony, illetve milyen módon alkalmaz-
ható a lean szemlélet. 

Cikkemben bemutatom, milyen létjogosultsága van a gázturbi-
nás erőműveknek a jövő villamosenergia-rendszerében, továbbá 
áttekintem az aeroderivatív gázturbinák tulajdonságait és alkalma-
zási területeit. Emellett bemutatom a leant és kitérek arra is, hogy a 
GE hogyan alkalmazza a lean szemléletet folyamatai során. 
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Aeroderivatív gázturbinák

Gázturbinák általános alkalmazási területei
A gázturbinák esetén két fő felhasználási területről beszélhetünk: 
egyrészt mechanikai hajtásra, másrészt energiatermelésre hasz-
nálják őket. Mechanikai hajtás alatt azok az esetek értendők, ami-
kor a gázturbina által leadott teljesítményt forgási vagy tolóerőként 
használjuk fel, leggyakrabban repülőgépek, hajók és tengeralattjá-
rók meghajtására. Energetikai alkalmazások esetén pedig a gáztur-
bina tengelyének forgási energiáját generátor segítségével villamos 
energiává alakítjuk, és azt a hálózatra betápláljuk vagy szigetüze-
mű ellátásra használjuk. 

A két alkalmazási terület eltérő igényekkel rendelkezik, így a 
berendezéseket különböző feltételekre optimálják. A repülőgép-haj-
tások esetén fontos a gyors elindíthatóság, hogy hamar felszállásra 
legyen képes a repülőgép. Továbbá kiemelt megbízhatóságra van 
szükség, hiszen gázturbinás meghajtású repülőgépeket használ-
nak polgári utasszállításra, így nem megengedhető, hogy leálljon 
egy hajtómű útközben. A két alkalmazási terület között talán a leg-
nagyobb eltérést az adja, hogy a repülés esetén a gázturbináknak 
úgy kell üzemelniük, hogy minél nagyobb távot tudjanak megtenni 
minél kevesebb üzemanyag-utánpótlással. Hiszen – főként a keres-
kedelmi repülésben – minél kevesebb üzemanyagot kell szállítani, 
annál több hasznos tömeget tudnak elvinni – és a vállalatok ebből 
szerzik a bevételüket. Tehát a repülőgép gázturbinákat hatásfokra 
optimalizálják a teljesítménnyel szemben.

Ugyanakkor az ipari alkalmazású, főként energiatermelés-
re használt turbinák estén nem lényeges a használt üzemanyag 
mennyisége – hiszen ezek általában gázhálózatra kötve üzemel-
nek ezek –, hanem sokkal fontosabb, hogy minél nagyobb teljesít-
ményt adjon le adott idő alatt. Itt is fontos a megbízhatóság, viszont 
üzemeltetése szerint többféle üzemmódról beszélhetünk: lehetnek 
folyamatosan működő alap-erőforrások, napi fogyasztás leköveté-
séhez teljesítményt változtató módban, napi egyszeri indítással-
leállítással, valamint lehetnek olyanok is, melyeket csak évente 
néhány órát használnak más erőművek kiesett teljesítményének 
pótlására. A továbbiakban csak a gázturbinák energiatermelésben 

való alkalmazásáról lesz szó. Erőművek esetében is fontos a telje-
sítmény mellett a hatékonyság, vagyis a felhasználás optimalizálá-
sa. Igaz, hogy elérhető a földgáz, de nem mindegy mennyi lesz a 
fogyasztás egyrészt költség, másrészt CO2 kibocsátás miatt.

Leadott teljesítmény szerint különböző konstrukciókat külön-
böztethetünk meg. A lefedhető skála nagyon széles, a néhány kW 
méretűektől egészen a néhány száz MW nagyságig. Jelenleg a leg-
nagyobb teljesítményű energiatermelésre szolgáló gázturbina a GE 
9HA, ami közel 600 MW villamos teljesítmény leadására képes. [3] 
Heavy duty turbináknak nevezzük azokat a nagyteljesítményű be-
rendezéseket, melyeket kifejezetten energiatermelésre fejlesztettek 
ki. Ezeket be lehet építeni nyílt ciklusú erőműként, valamint kombi-
nált ciklusban is gőzkörfolyamattal kiegészítve. Ezen gépek a leg-
megbízhatóbbak, többféle üzemanyaggal képesek üzemelni, magas 
a rendelkezésre állásuk és a rugalmasan képesek kezelni a változó 
ipari igényeket. Ezen rendszerek nagy hatásfokúak és költséghaté-
konyak. Az aeroderivatív gázturbinák esetén repülésből átvett alap-
konstrukciót alkalmaznak. Ezek egy közepes kategóriát alkotnak. 
Kisebb teljesítményű, de jó hatásfokú, rugalmas, kompakt beren-
dezések a heavy-duty turbinákhoz képest, könnyen szállíthatók, 
így alkalmazhatók rövid idejű helyi energiaigény-növekedés kiszol-
gálására is. Ezeken kívül léteznek úgynevezett mikrogázturbinák, 
melyeket nagyon kis teljesítmény, néhány 10 kW leadására fejlesz-
tettek ki. Ezek felépítése gyakran eltér a nagyobbaktól, centrifugál 
kompresszorral és centripetál turbinával rendelkeznek, illetve nem 
szinkronfordulatszámmal, hanem sokkal nagyobb, teljesítménytől 
függő fordulatszámmal üzemelnek. Méretileg is sokkal kisebbek, 
nagyjából szekrény nagyságúak, és úgy vannak összeállítva, hogy 
tartalmazzák a szükséges kiszolgálóberendezéseket, mint például 
frekvenciaátalakító és vezérlő egységeket, valamint tüzelőanyag 
ellátó szabályzószelepeket is. [4]

Aeroderivatív gázturbinák tulajdonságai és alkalmazásai
Az úgynevezett aeroderivatív gázturbinák repülőgépek sugárhajtó-
mű-technológiájából származnak (innen ered a nevük is). Megbízha-
tóságuk, kis ökológiai lábnyomuk, kis súlyuk, nagy hatékonyságuk és 
viszonylag rövid karbantartási ciklusaik miatt értékelik nagyra őket.

1. ábra. GE CF6-80-as repülőgép sugárhajtómű
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Európában fő felhasználásuk a távfűtésben és az ipari alkal-
mazásokban történik, ahol hőt és villamos energiát is biztosítanak.  
A legtöbb helyen a villamosenergia-rendszerhez kapcsolva hasz-
nálják őket. Nagymértékű rugalmasságuknak köszönhetően köny-
nyen követik a fogyasztók igényeit, így az aeroderivatív gázturbi-
nákat leggyakrabban csúcserőművekként alkalmazzák, denéhány 
helyen még az alaptermelésben is megtalálhatóak. 

A használt üzemmód nagyban függ a helyi villamosenergia-
rendszer tulajdonságaitól, illetve a speciális igényű ipari alkalma-
zásoktól, tehát csoportosíthatók földrajzi hely szerint is. Európá-
ban a legtöbb blokk ipari fogyasztót vagy távhőrendszert szolgál ki 
többféle hőkiadási megoldással. Az ipari felhasználók legjobban azt 
értékelik, hogy ezek a blokkok rövid kiesési idővel rendelkeznek. 
Heavy-duty turbinákkal összehasonlítva, ahol egy-egy karbantartási 
leállítás akár hetekig eltarthat, az aeroderivatív blokkok jóval gyor-
sabban ismét üzembe helyezhetők. Sok esetben az aeroderivatívak 
kiesése nem tart tovább pár napnál, hiszen a karbantartás idejére 
bérelhetők tartalék berendezések, melyek minimális késleltetéssel 
a helyszínre is szállíthatók. Európával ellentétben Észak-Ameriká-
ban az aeroderivatív gázturbinák nagyobb részét a villamosener-
gia-szektorban üzemeltetik. Ezek leginkább csúcserőművi üzem-
módban kerülnek használatra, vagyis a nagy fogyasztói igény 
lekövetésében alkalmazzák őket. Ezen a kontinensen ritkán hasz-
nálják őket alaperőművekként, hiszen erre a funkcióra már a sok-
kal nagyobb hatásfokú és nagyobb teljesítményű kombinált ciklusú 
erőművek épültek fel. 

Az időjárásfüggő megújuló erőforrások által hajtott erőmű-
vek térnyerésével az aeroderivatív gázturbináknak egyre in-
kább csúcserőművi üzemben kell bizonyítaniuk. Kaliforniában, 
ahol a naperőművek penetrációja különösen magas, a hálózati 
kiegyenlítőenergia-szolgáltatások egyre értékesebbek. Az államban 
nagy flottányi aeroderivatív turbinát tartanak készenlétben, amik 
legalább naponta kétszer indulnak, és általában kevesebb mint 4 
órát mennek egy alkalommal. Egy kimutatás szerint az LMS100-as 
aeroderivatív gázturbinák üzemelési ideje indításonként 2-4 óra kö-
zött mozog Kaliforniában, ezzel szemben Ausztráliában átlagosan 
54 órát mennek egy indítás után. [5]

Energiatárolóval kiegészítve még tovább növelhető az 
aeroderivatív rendszerek hatékonysága. Az első ilyen jellegű rend-
szer már üzembehelyezésre került Kaliforniában, ahol egy 50 MW-
os LM6000-t kapcsoltak össze egy 10 MW-os akkumulátorteleppel. 
A szabályozási központtal rendelkező tároló növeli a gázturbinás 
egység inherens rugalmasságát, hiszen elegendő ideig biztosít 
energiát a hálózat számára, hogy a turbina el tudjon indulni. Az ak-
kumulátor használata emellett megszünteti 
a víz- és üzemanyaghasználatot, amikor a 
turbina csak standby-üzemmódban műkö-
dik. 

A villamosenergia-rendszerek fejlődé-
sével a jövőben azok a technológiák állják 
majd meg a helyüket, melyek vagy a leg-
hatékonyabbak, vagy a legrugalmasabbak. 
Mindkét végletre szükség lesz: a nagy ha-
tásfokú erőműveknek kell biztosítani az 
alaptermelést, míg a flexibilis rendszerek-
re a gyors fel- és leszabályzásoknál lesz 
szükség. Ez előrevetíti, hogy a legnagyobb 
hatásfokú heavy-duty turbinák vezetnek 
majd a kombinált ciklusú alkalmazásokban, 

viszont nekik probléma a pontos igénykövetés. Azokban a régiókban, 
ahol nagy a megújuló termelés aránya, emiatt gyors reagálás szük-
séges és a kiegyenlítőenergia-szolgáltatásokat magasra értékelik, a 
rugalmasabb és kisebb aeroderivatív gázturbinás egységekre van 
szükség.

A fejlődő országokban, ahol a villamosenergia-rendszerek még 
kevésbé centralizáltak és folyamatos növekedésben vannak, hogy 
ki tudják szolgálni az egyre növekvő igényeket, sokkal gyakoribb 
az aeroderivatív gázturbinák alaperőműként való alkalmazása. 
Ennek egyik oka, hogy könnyebben és gyorsabban indíthatók a 
nagyobb gépeknél, habár mára ez az eltérés egyre csökken. Az 
aeroderivatívok indítási ideje 10 perc alatt van, amit a lomhább 
kombinált ciklusú turbinák nem tudnak megoldani. Emellett talán 
sokkal inkább a kisebb méretük és modularitásuk teszi őket von-
zóbbá a növekvő hálózatokba való beillesztésre. Az aeroderivatív 
gázturbinákat sokkal egyszerűbb üzemeltetni, mint a kombinált cik-
lusban üzemelő heavy-duty turbinákat, amiknél általában szigorú 
karbantartási menetrendet kell követni. Továbbá a rövid kiesési idők 
is előnyt jelentenek az üzemeltetők és a hálózati operátorok sze-
mében. 

Az aeroderivatív gázturbinák annyira kis méretűek, flexibilisek 
és könnyűek, hogy kompakt mozgatható egységekként (package 
gázturbinák) is alkalmazhatók, így akár két hét alatt üzembe he-
lyezhetők a helyszínre érkezés után. Például 2016-ban hat darab 
tréleres package gázturbinát szállítottak Angolába, hogy ki tudják 
elégíteni az ország energiaigényeit. [5]

A repülőgép hajtóműtől az energiaforrásig
Az aeroderivatív gázturbinák repülőgép sugárhajtóművek át-
alakításával jöttek létre. A GE egyik ilyen, elterjedten használt 
aeroderivatívja az LM6000-es (2. ábra), mely az egyik legkereset-
tebb, széles törzsű repülőgépekhez gyártott CF6-80-as hajtóműből 
alakítottak ki (1. ábra). A CF6-80-as hajtóműveket az Airbus A330-
as, Boeing B767-es és B747-es repülőgépekbe építették be, be-
leértve az amerikai elnököt szállító AIR FORCE ONE-t is. Eddig 
összesen 225 millió órányi repülés során bizonyították megbízha-
tóságukat utasszállító gépeken.

A hajtóművek négy fő részből tevődnek össze: légcsavarból, 
kompresszorból, égőtérből és turbinarészből. A világ különböző 
pontjain gyártott hajtómű-alkatrészeket Cincinnati-be szállítják, 
ahol összeszerelik a hajtóműveket. Az aeroderivatív gázturbinák a 
CF6-os hajtóművekből készülnek a következő módon. Először el-
távolítják a légcsavart, melynek fő célja, hogy tolóerőt biztosítson 
a repülőgép számára, viszont erre földi alkalmazás esetén nincsen 

2. ábra. LM6000 gázturbina [7]
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szükség. Ezután a légcsavart kimenőtengelyre cserélik, mely átviszi 
a turbina által termelt forgási energiát az áramtermeléshez. Követ-
kező lépésként az égőteret optimalizálják, mert a gázturbináknak 
többféle gázjellegű és folyékony üzemanyaggal kell tudniuk működ-
ni, emellett a szennyezőanyag-kibocsátásuknak is alacsonynak kell 
lennie. Végül a hajtómű új márkanevet kap, így lesz belőle LM6000-
es aeroderivatív gázturbina.

Az összeszerelt gázturbinát ezután Houstonba vagy Veresegy-
házra, Magyarországra szállítják, ahol elvégzik az átalakítási fo-
lyamat utolsó lépéseit: talplemezre szerelik és burkolattal látják el, 
mely a tartozékok elhelyezését és a zajcsökkentést szolgálja. Innen 
szállítják a világ legkülönbözőbb pontjain lévő beépítési helyszínek-
re. Leggyakoribb alkalmazásaik lehetnek: villamosenergia-termelés 
generátorral összekapcsolva, kompresszorhoz csatlakoztatva fo-
lyadék (olaj), gáz vagy víz szivattyúzása, valamint tengeri alkalma-
zású meghajtórendszer energiaforrása. Villamosenergia-termelését 
tekintve nagyságrendileg egy LM6000-es turbina körülbelül 40 000 
háztartást képes ellátni energiával. [6]

Hibrid megoldások
Azokban a régiókban, ahol nagyon magas a nap- és 
szélenergiatermelés részaránya, folyamatosan problémát okoz a 
rendszerirányítóknak, hogy megfelelően ki tudják kompenzálni az 
időjárás hirtelen változásainak hatásait a villamosenergia-rend-
szerben. Ennek oka, hogy az előre jósolt adatok alapján készített 
menetrendtől való eltérés esetén azonnali reakció szükséges, de 
ha ez a változás nem csak lokális, hanem nagyobb teljesítmény 
kiesését érinti, akkor sokkal nagyobb méretű gyors indulásra képes 
tartalék tartására és aktiválására van szükség. De ezek az indu-
lások gyakran alig néhány órán keresztül tartó üzemet jelentenek, 
hiszen utána az időjárás következő változásával vissza tudnak térni 
a megújuló alapú termelők, így a gázturbinákra nincs tovább szük-
ség. Azonban a napi többszöri indulás, rövid folyamatos üzem és 
a folyamatos standby állapot jobban megterheli a berendezéseket, 
melyek élettartama jelentősen lecsökkenhet. Egy másik probléma, 
hogy a leggyorsabban induló gázturbinás egységek is „csak” 8-10 
perc után tudják leadni a szükséges teljesítményt a hálózat felé, 
így még azt a 8-10 percet is ki kell küszöbölni valamilyen másik 
technológiával. Ezen probléma megoldására fejlesztette ki a GE 
hibrid rendszereit egy termelőegység és egy energiatároló össze-
kapcsolásával. Így a blokk indulásáig a tároló képes megfelelő tel-
jesítményt azonnal leadni a hálózat felé. 

Kaliforniában 2017-ben üzemelték be a világ első akkumulá-
toros energiatárolóból és gázturbinából álló hibrid rendszerét. Az 
LM6000 EGT két telephelyen lett felépítve válaszul az állam válto-
zó regulációs igényeire és a hálózatra csatlakozó egyre nagyobb 
mennyiségű megújuló támogatására. A nyílt ciklusú gázturbinák 
elsődleges alkalmazása csúcserőművekként vagy menetrendtartó 
erőművekként történik. Akkumulátoros energiatárolók integrálha-
tók már meglévő vagy akár új erőművek mellé is. Az összekapcsolt 
rendszerben az akkumulátorok nem csak a gázturbina indulásáig 
szükséges időre biztosítanak energiát a hálózat felé, hanem segí-
tenek, hogy üzemanyagfogyasztás nélkül lehessen forgó tartalék-
ként tartani a berendezést a keresleti időszakok között. Emellett 
nagy sebességű szabályozást tesz lehetővé, mint primer tartalék, 
illetve a gázturbina és az energiatároló kombinációjával feszültség-
szabályozásra is képes. Továbbá a két rendszer együttes alkal-
mazásával megnövelhető a leadott teljesítmény csúcsidőszakban, 
illetve a tárolóval együtt blackstart-ra is képes a blokk, vagyis a 

teljes villamosenergia-rendszer kiesése esetén el tud indulni a gáz-
turbina az akkumulátorok segítségével, hogy a hálózatba táplált 
energiájával a nagyobb erőműveket is újra tudják indítani.

Az LM6000 Hybrid EGT rendszer egy 50 MW névleges telje-
sítményű aeroderivatív gázturbinát és egy 10 MW maximális tel-
jesítményű litium-ionos akkumulátorparkot tartalmaz a megfelelő 
vezérlő- és szabályozórendszerekkel. A rendszer üzemanyag ége-
tése nélkül is képes azonnali reakcióra, 50 MW forgó tartalékként. 
Primer szabályozásban tud részt venni −8 és +5 MVAR feszült-
ség-támogatással, valamint a berendezés inerciája 134 MW-sec. 
Továbbá black start tartalékot is jelent. Üzemanyag égetésével  
50 MW csúcsteljesítményt tud leadni helyi kompenzálásra. Ezen kívül  
25 MW gyorsan induló frekvencia-szabályzási tartalékot jelent.  
A gázturbina maximális teljesítményén felül az energiatároló belé-
pésével további 10 MW villamos energiát tud leadni a hálózat felé. 
Az akkumulátoros energiatároló egység saját vezérléssel rendelke-
zik, de a rendszer egy közös szabályozóközponttal is kiegészül. 

Ezek a hibrid megoldások egyaránt működőképesek aero-
derivatív és heavy-duty gázturbinákkal is számos méretben. Akku-
mulátoros rendszer kapcsolható akár kombinált ciklusú blokk mellé 
is, így lerövidítve az indítási időt, ráadásul szintén alkalmas primer 
szabályozásra és black start-ra is dízelgenerátorok nélkül, illetve 
az akkumulátorokkal növelhető a csúcsidőszakban leadható telje-
sítmény is. [8]

A lean szemlélet és a GE

A General Electric 
A General Electric Company a világ egyik legnagyobb ipari és pénz-
ügyi vállalata, mely egyaránt foglalkozik tervezéssel, gyártással, be-
építéssel és számos különféle pénzügyi és egyéb szolgáltatással. 
A GE minden üzletága önmagában is hatalmas vállalatot jelent. Az 
utóbbi évtizedek tendenciája szerint folyamatosan értékesít és vá-
sárol üzletágakat, így a lista idővel folyamatosan változik. 

A vállalatcsoport alapítását 1892-re datálják, amikor egyesült 
Thomas Edison vállalata, az Edison General Electric Company és 
a Charles A. Coffin vezette Thomson-Houston Company. Az egye-
sülésre idejére a két cég önállóan is dominánssá vált a villamos-
energia-iparban, de a szabadalmak bonyolult rendszere miatt egy 
idő után megoldhatatlanná vált, hogy külön-külön teljes megoldáso-
kat nyújtsanak kizárólag a saját technológiáikkal. A vállalatcsoport 
egyik legfontosabb érdekeltsége azóta is az energiaipar maradt. 
Részt vesz a villamosenergia-termelési, -szállítási és -elosztási 
technológiáinak tervezésében, gyártásában, üzemeltetésében és 
karbantartásában, de világítástechnika, ipari automatizálás, külön-
böző közlekedési meghajtási rendszerek gyártásában, illetve orvosi 
képalkotó berendezések terén is komoly érdekeltséggel rendelke-
zik. A huszadik század során tulajdonolt szórakoztató-ipari cégeket 
is, megalapították a Radio Corporation of America-t (RCA), illetve 
résztulajdonosa volt az NBC televíziós hálózatnak. Az 1950-60-as 
években részt vett a számítógép-forradalomban, több általános és 
speciális célú számítógépet terveztek és forgalmaztak. Mára azon-
ban a bevételek jelentős része a pénzügyi és biztosítási üzletágak-
ból származik. 

Mostanra a GE több mint 180 országban van jelen, és több mint 
300 ezer munkatársat foglalkoztat a világ minden táján. Az utóbbi 
években globális átalakulásba kezdett, melynek kiemelt célja, hogy 
a vállalat komplexitását csökkentse és ezáltal felépítése egyszerűb-
bé, a társaság pedig erősebbé és hatékonyabbá váljon. 
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Magyarországra először a Tungsram vállalat felvásárlásával 
került 1989-ben. Ekkor megalapították a GE Hungary Zrt-t, mely a 
vállalat világítástechnika üzletágának központja lett. Az ország terü-
letén 5 gyárat üzemeltettek 2018-ig, ekkor viszont értékesítette az 
üzletágat, mely azóta Tungsram Group-ként üzemel tovább. Ezen 
kívül Magyarországon folyamatos fejlesztéssel tevékenykedik töb-
bek között az egészségügyi berendezésekkel foglalkozó Healthcare 
üzletág, illetve Pest megyében több üzemben is végzik repülésben 
és energiatermelésben használt gázturbinák alkatrészeinek gyártá-
sát és felújítását (Power és Aviation üzletágak) csak a legnagyobb 
területeket említve.

Az aeroderivatív gázturbinák végső összeszerelésével és tesz-
telésével foglalkozó veresegyházi GE Power üzemben ma már kö-
zel 1 500 magasan képzett szakember dolgozik az ipari gázturbinák 
különleges ötvözetből készült alkatrészeinek előállításán és felújítá-
sán, illetve gázmotoros és gázturbinával működtetett kis- és köze-
pes erőművek szerelésén és tesztelésén. A termelőegység egyike 
a GE teljes mértékben automatizált üzemeinek. 

Egy új szemlélet – a lean 
A General Electric több mint egy évszázados működése alatt fo-
lyamatosan fejlődésben van. Egyre újabb és újabb technológiai 
újításokat építenek be termelési folyamataikba, viszont mostanra a 
vállalat struktúrájának bonyolultsága miatt már egy olyan időszak-
hoz érkeztek el, amikor a hatékonyság érdekében csökkenteni kell 
az összetettség mértékét. Csak így lehet továbbra is fenntartani a 
költséghatékony fejlődést. Azonban egy ekkora méretű és régi gyö-
kerekkel rendelkező vállalat esetében nem egyszerű újragondolni 
a folyamatokat és egyértelmű reformálást véghezvinni. Ennek ér-
dekében 2018-ban új vezérigazgató állt a vállalatcsoport élére, aki 
elkötelezett a lean szemlélet mellett. [9]

A lean egy olyan komplex vállalatirányítási eszközrendszer, 
mely lehetővé teszi, hogy egy cég a vevői számára a lehető leg-
nagyobb értéket tudja előállítani a lehető legkisebb erőforrás, idő, 
energia és erőfeszítés felhasználásával. [10] A lean alapja a folya-
matos fejlődésben rejlik és legvégső célja a folyamatos egydarabos 
termelés, hiszen így lesz optimális az idő- és energiabefektetés.  
A világon jelenleg egyetlen nagyvállalat tudja tökéletes alkalmazni 
ezt a módszert, a Toyota – meg is van az eredménye: nyereségben 
és forgalomban magasan a többi autóipari vállalat felett áll. A szak-
emberek az ő működésüket próbálják megfejteni és más termelők 
gyakorlatába átültetni. 

A Toyota-módszert tanulmányozta Mike Rother, aki az alább 
összegzett következtetéseket vonta le [11]. Közelebbről szemügyre 
véve az látható, hogy minden munkatársuk egyazon „kata”-t, vagyis 
lépések bizonyos sorrendjét ismétli folyamatosan. Ez adja a műkö-
dés igazi lényegét: folyamatosan tudnak fejlődni és alkalmazkodni, 
hogy elérjék a hosszútávú céljaikat. A távlati célok eléréséhez so-
sem lehet pontosan tudni, hogy milyen út vezet, ezért kisebb köz-
tes, ún. célállapotokat tűznek ki, melyek felé rövid távon haladni 
tudnak és a felmerülő problémákat azonnal elemzik és addig nem 
haladnak tovább, míg meg nem oldják őket. 

A Toyota fejlesztési kata-jának folyamatosan ismétlődő rutinja a 3. 
ábrán látható lépésekből épül fel. Elsődleges az irány vagy cél meg-
határozása (1), és a jelen állapot elsőkézből való megismerése (2) 
után meghatározzák a következő célállapotot (3). Miközben lépésről 
lépésre efelé törekszenek (4), olyan akadályokba ütköznek, amelyek-
ből kiderül, hogy min kell dolgozni és amelyekből tanulhatnak. 

Rother a könyvében elemzi, hogyan lehet egy hagyományo-
san működő vállalatot átvezetni erre az új szemléletre. Az egyik 
általánosan használt eszköz cégfejlesztések esetén a workshopok, 
amikor egy ideiglenesen összeálló csapat egy meghatározott folya-
matra koncentrálva elemzi a felmerülő problémákat és ötletet gyűjt 
a fejlesztéshez – ezek az ún. „kaizen” workshopok. De mivel ezek 
a gyűlések általában 1-5 napig tartanak és a munka végeztével a 
csapat továbblép vagy feloszlik, gyakran az elért eredmények is 
lassanként leépülnek. Egy másik módszer az értékfolyamat-tér-
képezés, mely hatékony eszköz az anyag- és információáramlás, 
valamint az átfutási idő vizsgálatára több, egymáshoz kapcsolódó 
folyamaton keresztül. Ez az elemzés túl sok fejlesztési lehetőséget 
tárhat fel túl sok helyen, ami összezavarhatja az elemzőket, illetve 
a folyamat mélyére ezek segítségével sem lehet igazán lelátni. Ha-
tékonyabb az értékfolyamat-térképezést arra használni, hogy átfo-
gó képet adjon és a fejlesztési kata-k segítségével folyamatszinten 
folytatni a munkát. 

Rother megfigyelései szerint a teendőlista messze a legelter-
jedtebb folyamatfejlesztési megközelítés. Ezen módszer során arra 
törekszenek, hogy listaszerűen felsorolják az egyes folyamatok 
fejlesztési ötleteit és a tennivalókat például flipchart táblák lapja-
in, kártyákon vagy táblákon vizualizálva. Azonban a listás módszer 
sem működik túl jól először is azért, mert túl sok teendő kerül felso-
rolásra a sötétben tapogatózva, vagyis „vaktában tüzelnek, hátha 
valamit eltrafálnak”. Sokszor maga a kérdésfeltevés a rossz: nem 
az a kérdés, hogy mit lehet tenni a fejlődés érdekében, hanem hogy 
mit kell tenni. A listás módszer további hátulütője, hogy az emberek 
hajlamosak elhamarkodottan ellenintézkedésbe kezdeni, még mie-
lőtt a probléma mélyebb okai feltárásra kerültek volna. Ez a gondok 
gyors elhárítását szorgalmazza, viszont a probléma később újra 
felbukkanhat, ha nem derült ki a tényleges oka. Utolsó hátrányként 
pedig a listás módszer nem hasznosítja és nem is csiszolja elég 
hatékonyan a munkatársak problémamegoldó és fejlesztési képes-
ségeit. A hatékony fejlesztési módszernek tehát úgy kell működnie, 
hogy ugyan lehet folyamatosan több dologgal foglalkozni, de egy-
idejűleg a folyamaton csak egy tényező kerüljön változtatásra – ezt 
nevezi a Toyota egytényezős kísérleteknek.

A 4. ábrán láthatóak a Toyota hosszú távú termelési célkitűzé-
se, avagy az ún. „valódi észak”, mely egy olyan távlati cél, ami felé 
folyamatosan már évtizedek óta törekszenek, de valójában sosem 
tudják elérni ezt a tökéletes állapotot. Vagyis legalacsonyabb költ-
ségen, leggyorsabban képesek legyenek a legjobb termékek gyár-

3. ábra. A fejlesztési kata dióhéjban [11] 4. ábra. A Toyota termelési célkitűzése [11]
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tására. Ezt az egydarabos áramlásban látják megvalósíthatónak. 
Ideális esetben ez azt jelenti, hogy az alkatrészek a feldolgozás 
egyik állomásáról közvetlenül haladnak tovább a következőre, majd 
végül a vevőhöz úgy, hogy közben nincsen sem várakozási idő, 
sem felhalmozás. 

Az egydarabos áramlás ötlete már jóval korábban felmerült, a 
16. század óta egyes üzemek kifejlesztettek olyan termelősorokat, 
melyek az adott terméket megállás nélkül egymás után illesztett 
részfolyamatokkal elő tudták állítani. A modern gyártástechnológi-
ában először a Ford Motor Company alkalmazott olyan gyártósort, 
melyben az alkatrészgyártástól az összeszerelésig sorrendi áram-
lásban történt a termelés. Azonban ne felejtkezzünk el arról, hogy 
a Ford T-modellt egyetlen típusban gyártották (csak a karosszéria 
tért el, amit a legvégén helyeztek fel rá), így nem kellett átállítani a 
gyártósorokat! A Ford egészen a T-modell gyártásának végéig eze-
ket a megoldásokat használta, viszont a termékpaletta bővülésével 
már nem tudták megvalósítani az egydarabos áramlást, így inkább 
ismét részekre bontották a folyamataikat.

Azóta a másik autóipari óriás, a General Motors által képviselt 
irány terjedt el általánosan a termelési vállalatok körében világszin-
ten, és határozza meg még ma is a hagyományos gondolkodás-
módot. Az uralkodó elv, ami a vállalat fejlesztési irányát adja – a 
haszonszerzés. Ez azt jelenti, hogy a beruházásokat a megtérülési 
ráta alapján értékelik. Ilyen esetben a cég már nem egy bizonyos 
irányba tart (egymást követő célállapotokon keresztül), hanem in-
kább egymástól függetlenül, a megtérülésük alapján ítéli meg az 
egyes lehetőségeket és így választ közülük. 

Azonban a Toyota már működésének kezdete, vagyis az 1950-
es évek óta az egydarabos áramlás felé törekvést alkalmazza gyár-
tási folyamatai során, amivel egyedülálló sikereket ért el. Forgalma 
több, mint 41 éve folyamatosan nő, miközben az amerikai autógyár-
tóké stagnál vagy csökken. Nyeresége meghaladja más autógyár-
tókét, piaci kapitalizációja évek óta meghaladja a GM-ét, a Ford-ét 
és a Chrysler-ét, sőt az utóbbi években már hármukét együttvéve, 
továbbá forgalma a világon a legnagyobb, az USA-ban pedig a má-
sodik legnagyobb. Ezek mellett élen jár az olyan új technológiák-
ban, mint a hibrid autók.

Ilyen eredmények mellett a vállalatok célja, hogy példát vegye-
nek a Toyota módszeréről és a saját folyamataikat is hasonlóan 
alakítsák ki. 

Lean alkalmazása a GE-nél
A GE az utóbbi években mélypontra jutott, amit általános vállalati 
gondolkodásmód-váltással igyekszik megoldani. Az új vezérigazga-
tóval együtt változott az elnökség is, így hatékonyabb eredménye-
ket tudnak elérni. Az elsődleges célok a fókusz áthelyezése a ve-
vőre, a működési elfogultság erősítése és a priorizálás, hogy olyat 
csináljanak, ami a legnagyobb hatást vonja maga után. 

A részleteket tekintve a lean-t a nem csak a termelésben al-
kalmazzák. A változás egy része alulról jövő kezdeményezésen 
alapul: kaizen workshopok tartásával, folyamatos fejlesztéshez 
hozzásegítő technikákkal, az üzlet holisztikusabb menedzselésével 
és olyan változások végrehajtásával, amelyek javítják a működésü-
ket. Másrészt felülről érkező törekvésekkel is segítik a folyamatot: 
a tevékenységek összehangolása a stratégiával, hogy minél jobban 
összpontosítani tudjanak a prioritásokra, amelyek a legnagyobb 
megtérülést eredményezhetik. Összefoglalva – szabványosabb 
KPI-kkel mérve, és egész évben összefonva egy folyamatos opera-
tív, tehetségi, stratégiai és költségvetési felülvizsgálat sorozatában.

Az ilyen működési átalakulás, amely magában foglalja a saját 
szervezeti kultúrájának átalakulását, időbe telik míg kialakul. Amit 
most csinálnak, megváltoztatják a beszélgetést.[9]

Összefoglalás
Az energiaipart tekintve mindenképpen egy jelentős változás ele-
jén járunk. Egyelőre csak tendenciákat látunk, de még nem minden 
esetben vannak meg az eszközeink, hogy megoldjuk a felmerülő 
problémákat. Egy ilyen markáns irány a karbonsemleges energia-
termelés felé való törekvés, aminek keretében egyre több és több 
megújuló energiaforrás kerül beépítésre a világ fejlett országainak 
villamosenergia-hálózataiba. A legolcsóbb megújuló energiát hasz-
nosító technológiák – vagyis a nap- és szélerőművek – nagyban 
függenek az időjárástól, tehát az ellátásbiztonság fenntartásának 
érdekében mindig szükség van megfelelő tartalékkapacitásokra, 
melyek rugalmasan tudnak igazodni a termelés-fogyasztás ki-
egyenlítéséhez. Ezzel párhuzamosan viszont a fejlődő országok 
azzal küzdenek, hogy gyakorlatilag bármilyen módon megszün-
tessék az energiaszegénységet, így egyre több ember juthasson 
villamos energiához. 

A modern gázturbina technológiák azonban mindkét funkció el-
látására alkalmasak. Kifejezetten az aeroderivatív gázturbinák kis 
indítási idejük és nagy szabályozási kapacitásuk miatt jó kiegészítői 
a modern, sok megújulót tartalmazó villamosenergia-rendszerek-
nek. Másrészt pedig egyszerű telepíthetőségük, kis karbantartási 
igényük miatt a jelenleg még kezdetleges, de bővülés alatt álló há-
lózatok ideális építőkockái is. 

A gázturbina technológiában élen járó General Electric Company 
nagy múltra visszatekintő cégóriás, de pont komplexitása miatt az 
utóbbi évek visszaesései után olyan változtatásokra van szüksége, 
melyekkel hatékonyabbá és vevő-központúbbá lehet tenni a műkö-
dését. Ennek egyik módszere a lean, ami segít a hosszú és rövidtá-
vú célok kitűzésében, valamint eszközöket ad a folyamatos fejlődés 
és alkalmazkodás eléréséhez és fenntartásához.
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A villamos energetika tudományterületének egyik jelentős kihí-
vása napjainkban a megújuló energiaforrások hatékony rend-
szerintegrációja. Mind az európai regulációs irányok (a Tiszta 
Energia Csomag [1]) elfogadásával, mind pedig Magyarország 
az új Nemzeti Energiastratégia [2] megfogalmazásaival egyér-
telműen elkötelezte magát a dekarbonizáció elérésének érde-
kében. A jelentős arányú megújuló energiaforrás megjelenése 
számos kérdést vet fel a villamosenergia-rendszerek tervezésé-
nek, fejlesztésének, üzemeltetésének és irányításának területén. 
A megújuló energiaforrások közül is különösen nagy arányban 
jelennek meg fotovillamos- és szélerőművek, melyek alapvető-
en különböznek a konvencionális energiatermelési technológi-
áktól. A kisebb egységteljesítmények és elosztottság, valamint 
az időjárásfüggő termelés önmagában maga után vonja a tarta-
lékszámítási eljárások [3-4] és a rendszerszabályozás [5] újra-
gondolását. A teljes rendszer védelmi koordinációja is jelentős 
adaptációt igényel: a zárlati teljesítmény csökkenése, az elosz-
tott termelők okozta kétirányú áramlások megjelenése az elosz-
tóhálózaton („aktív” elosztóhálózatok), az esetleges szigetüzem 
elérése egyaránt összetett kérdés [6]. A teljesítményelektroni-
kai átalakítókon keresztül csatlakozó erőművek egy igen fontos 
tulajdonsága a felsoroltak mellett, hogy nem rendelkeznek a 
rendszerhez fizikailag közvetlenül kapcsolódó mechanikai forgó 
tömeggel, mint a szinkrongenerátoros villamosenergia-terme-
lők [7-8]. Ez a mögöttes forgó tömeg – a rendszer inerciája – 
szabja meg a nagy együttműködő villamosenergia-rendszerek 
elektromechanikus tranziens leírását: a hatásos teljesítmények 
jelentős átrendeződése esetén a szinkrongenerátorok forgá-
si energiájuk révén képesek a villamos teljesítményegyensúly 
fenntartására. Forgási sebességük és a villamos frekvencia kap-
csolata pedig lehetőséget ad a rendszerfrekvencia koordinált 
szabályozására (kiegyenlítő szabályozások rendszere), ezáltal 
a villamosenergia-rendszer együttműködésének fenntartására a 
megfelelő frekvencia mellett. A fotovillamos- és szélerőművek 
esetén azonban a teljesítményelektronikai átalakítók elválaszt-
ják egymástól az energiaforrást és a hálózatot, nincsen közvet-
len elektromechanikai kapcsolat. A forgó tömeg csökkenésével 
azonban a stabilitást biztosító rendszerjellemző változik meg, 
mely a közeljövő üzemirányításának egyik kulcskérdése.

Cikkünk célja áttekinteni az okos hálózat (smart grid) kon-
cepció nyújtotta lehetőségeket az inerciacsökkenés problémá-
jának megoldására. A kiterjedt mérési infrastruktúra, a nagyobb 
számosságban megjelenő irányítórendszerek és a jelentős 
mennyiségű adat egyaránt komoly lehetőségeket rejt a stabili-
tás megőrzésére. Ehhez elsőként az okos hálózat jellemzőit, ar-
chitektúrájának felépítését és lehetőségeit elemezzük, majd ér-
telmezzük a stabilitást a forgó tömeg csökkenésének fényében. 
Ezután néhány ígéretes nemzetközi példát mutatunk be röviden 
a lehetséges eljárásokra, magas szintű áttekintést adva az ol-
vasó számára az okos hálózat és a stabilitásmegőrzés kapcso-
latára.1 

* * *

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

Smart grid jellemzők
Az infokommunikációs technológiák fejlődése a villamosenergia-
rendszerekre is jelentős hatást gyakorol már napjainkban is, az 
életképes alkalmazások köre a közeljövőben pedig csak tovább 
bővülhet. Ez a rendelkezésre állás, átviteli sebesség és az informá-
cióbiztonság tekintetében is kellően érett megoldásokat jelent, mely 
a kritikus energetikai infrastruktúra esetén is alkalmazható. A smart 
grid koncepcióval foglalkozó közlemények a 2000-es évek elején 
jelentek meg nagyobb számosságban a szakmai és tudományos 
irodalomban. Az Institute of Electrical and Electronics Engineers on-
line adattárában azóta több, mint 20 000 találat érhető el a „smart 
grid” keresőszóval, számos neves kiadó készített kimondottan a té-
mával foglalkozó kiadványokat, folyóiratokat. 

A smart grid komplexitása maga után vonja a definíció sokszí-
nű értelmezését. Számos szervezet határozott meg saját fogalmat, 
melyek néhány jellemzőben döntően egyeznek [9-11]:

• az okos hálózatot rendszerként értelmezik, komplex entitás-
ként kezelik (előszeretettel alkalmazzák az integráció kifeje-
zést erre utalva),

• az energetikai infrastruktúra (termelők, átviteli- és elosztó-
hálózat, fogyasztók és tárolók) mellett magukba foglalják a 
kapcsolódó kommunikációs infrastruktúrát, explicit módon 
kiemelik a mérési adatok számosságának növekedését és 
az összetett irányítást,

• nem csak műszaki, de gazdasági (kereskedelmi) célfüggvé-
nyeket is egyesítenek.

Ezek alapján egy összetett, felsőbb szintű és integrált struktúráról 
beszélhetünk, melynek nincsenek topológiai vagy földrajzi kötöttsé-
gei, és szolgáltatás (célfüggvény) központú. Motivációját tekintve a 
megújulók integrációja, valamint a felhasználók középpontba helye-
zése egyaránt gyakori elem. Architektúráját tekintve is a sokszínű-
ség jellemzi az okos hálózatot, számos leírási módot, vizualizációs 
megoldást találhatunk a szakirodalomban. Az egyik legsűrűbben 
megjelenő modell a Smart Grid Architektúra Modell (Smart Grid 
Architecture Model, SGAM), melyet az Európai Bizottság megbí-
zására szabványosítási testületek (CEN, CENELEC, ETSI) dolgoz-
tak ki több tanulmányban [12]. Az SGAM architekúrát az 1. ábra 
mutatja be. Ez tulajdonképp egy háromdimenziós megközelítés: az 
együttműködésekre a függőleges tengely mutat rá (az egyes réte-
gek egymásra épülnek), míg a rétegek doménekből és zónákból 
épülnek fel. Ez a megközelítés kitűnő szemléltetési lehetőséget ad 
egyes alkalmazások rétegszemléletű értelmezésére: a komponens 
szinten az energetikai berendezések (termelők, tárolók, hálózat, fel-
használók mint domének, valamint a folyamat komplexitását tekint-
ve folyamati szinttől egészen a vállalati-piaci struktúrákig a zónák) 
helyezkednek el, felettük a kommunikációs réteg (zöld) biztosítja 
az adatáramlást és az összeköttetéseket, megjelennek az átvitelt 
definiáló protokollok. Az információs rétegen (narancssárga) már 
adatmodellek jelennek meg, a funkcionális réteg (kék) komplett fel-
használási lehetőségeket definiál, míg az üzleti réteg (lila) magában 
foglalja az egyes szereplőket, a jogi-szabályozási-politikai környe-
zetet, teljessé téve a modellt.
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A smart grid koncepció alkalmazása számos új lehetőséget ad a 
stabilitásvizsgálatok módszertani fejlesztésére, melyek az üzemirá-
nyítás minden szakaszában – az előkészítéstől a valós idejű irányí-
táson át az utóértékelésig – értékes információt szolgáltathatnak az 
üzemeltető számára [13-14]. A vizsgálati elvek mellett fontos szere-
pet töltenek be az újszerű rendszerszabályozási megoldások, mint 
például a gyors frekvenciaszabályozás vagy a szintetikus inercia 
képzés [8]. Fontos emellett a kiterjedt, közel valós idejű és nagy-
felbontású mérések alkalmazásának lehetősége is, melyekkel a 

komplex modellek esetén nagy megbízhatóságú adatokból kiindul-
va a rendszerállapot ismeretében lehet a számításokat elvégezni. 
Az SGAM modell tekintetében kijelenthető, hogy minden réteg érin-
tett a kérdéskörben: az infrastruktúrában bekövetkező változás a 
forgó tömeg csökkenése, a kommunikációs és adatréteg fejlődése 
pedig szolgáltatja a lehetséges funkcionalitást, amely piacfejlesz-
téshez, a regulációs környezet illesztéséhez vezetve lehet imple-
mentálható az üzemirányításban. Cikkünk elsősorban az alsó két 
rétegre fókuszál, de kitekintésként fontos felismerni a rétegszemlé-

1. ábra. Az okos hálózat architektúra modell ‒ SGAM [12]
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letű megközelítés egyértelmű előnyét, a komplex problémák értel-
mezhetőségének megkönnyítését.

A villamosenergia-rendszer stabilitásának új kérdései
A villamosenergia-rendszer stabilitása alatt azt a képességet értjük, 
hogy a rendszer egy állandósultnak tekinthető üzemállapotából ki-
indulva képes visszatérni egyensúlyi helyzetébe (egy új állandósult 
állapotba), miután valamilyen esemény, változás (például terhelés-
növekedés, hálózati hiba, generátorkiesés) befolyásolta a műkö-
dését, és a folyamat teljes időtartama során a rendszer integritása 
nem sérül [15-16]. Ez a definíció rendszerszemlélettel értelmezi a 
stabilitást, de a fogalom értelmezhető a rendszer egyes elemeire, 
vagy azok halmazára is. A stabilitásvizsgálatok során sok esetben 
összetett modellekkel, nemlineáris folyamatokkal találkozhatunk, 
így a részletes időbeli szimulációk mellett széles körben alkal-
maznak közvetlen stabilitásbecslő eljárásokat egyszerűsítésekkel, 
melyek gyorsan elvégezhetők, és közelítőleg jó eredményeket ad-
nak. Ez lehetőséget biztosít a kritikus események, üzemállapotok 
kiválasztására és azok részletes elemzésére. A kiváltó esemény, a 
vizsgált eszközcsoport, időtáv és a változó fizikai paraméter szerint 
csoportosíthatjuk az eseményeket, melyet a 2. ábra szemléltet.

A fogalomkör két nagy csoportra osztható elsőként: a gene-
rátorvezérelt, és a terhelésvezérelt eseményekre. Előbbi foglalja 
magában a szinkrongenerátorok egyedi stabilitását (szögstabili-
tás), valamint a rendszerszintű szinkron együttjárás megőrzésé-
nek képességének vizsgálatát, a frekvenciastabilitás kérdéskörét. 
A terhelésvezérelt eseményeket feszültségstabilitás-vizsgálatokkal 
kezelhetjük. Mivel cikkünk elsősorban a termelői összetétel válto-
zását, a forgó tömeg csökkenését vizsgálja, így a továbbiakban a 
generátorokra korlátozódva értelmezzük a stabilitást. Az esemé-
nyek mértékétől függ, hogy kisjelű (munkapont körül linearizálható 
modellek alkalmazhatók), vagy nagyjelű (nemlinearitások leképe-
zése szükséges) vizsgálatok szükségesek. Az időtáv kapcsán az 
esemény és az azt követő néhány másodperc tekinthető rövidtáv-
nak, a hosszú távú kérdések pedig az energiaforrások rendelke-
zésre állását, tendenciaszerű folyamatokat is figyelembe veszi. A 
vizsgált paramétert tekintve a harmadik szint, a generátorok szöge, 
a rendszer frekvenciája és a csomóponti feszültségek adják az ér-
telmezési tartományt. A bekeretezett terület – a generátorok sta-
bilitásvizsgálatának fő csoportjai – az a fogalomkör, ahol a forgó 
tömeg csökkenése szerepet játszik. Ezt a területet az elektrome-
chanikai tranziens leírási módszer alapján vizsgálhatjuk, melyben 

2. ábra. Stabilitás kategóriák áttekintő összefoglalása

3. ábra. A változó erőművi összetételt figyelembe vevő stabilitás alkategóriák
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a villamos teljesítményegyensúly, a generátorok csillapítása és for-
gó tömege fontos szerepet játszanak. A dinamikus folyamatokat a 
lengési egyenlettel (differenciálegyenlet, mely a gép, vagy rendszer 
mechanikai teljesítménye, valamint villamos teljesítmény és kineti-
kus energia megváltozás közti egyensúlyával értelmezi a tranziens 
állapotot) írhatjuk le. A forgó tömeg nélküli termelők esetén azonban 
nem beszélhetünk elektromechanikai rendszerről, a hirtelen villa-
mos teljesítményváltozások során a viselkedést a teljesítményelekt-
ronika irányítása szabja meg. Ennek megfelelően mind a jelentős 
forgó tömeg nélküli termelői penetrációval rendelkező mind pedig 
a teljesen forgó tömeg nélküli portfólióval jellemezhető rendszerek 
generátorainál új stabilitásvizsgálati megközelítésekre van szük-
ség. Ezt az új kategorizálást szemlélteti a 3. ábra, mely kiemelten a 
bekeretezett csoportosítás helyére építhető be a megszokott stabi-
litásértelmezési csoportosításba. 

A generátorok stabilitását továbbra is érdemes egyedi, illetve 
rendszerszintű megközelítésben tárgyalni. Az egyedi generátorok 
között egyértelmű különbség van a szinkrongenerátorok, és a forgó 
tömeg nélküli termelők esete között, más modelleken végezhető a 
vizsgálat és más fizikai paraméterek korlátozzák a működési tar-
tományt stabilitás szempontjából. Maga a vizsgált termelőegység 
mellett fontos továbbá a rendszermodell is: az egyedi generátorra 
vonatkozó stabilitásvizsgálatokban a rendszermodellt rendszerint 
valamilyen redukciós eljárással egyszerűsítjük (például egy gép – 
nagy hálózat megközelítéssel, Thevenin helyettesítőképpel), mely 
során a mögöttes hálózat leképezésében fontos figyelembe venni 
annak viselkedését a tranziens során. Itt a korábban is megszokott 
szögstabilitás a teljesen szinkrongenerátoros (vagy elhanyagolha-
tón kis mértékű forgó tömeg nélküli termelővel rendelkező) rend-
szerek egyedi gépeire vonatkozik és a megszokott módszerekkel 
kezelhető. Megjelenik azonban a hibrid rendszer: ezek olyan villa-
mosenergia-rendszerek, melyben a tranziensek leírásakor a forgó 
tömeg nélküli termelők hatását már nem lehet figyelmen kívül hagy-
ni. Itt a fő kihívás a nagy hálózat redukciós eljárása, mely szüksé-
ges az egyedi generátor stabilitásvizsgálatához is. A teljesítmény-
elektronikai átalakítón keresztül hálózatra csatlakozó egységek 
vizsgálata nem az elektromechanikai elvek alapján történik, és a 
rendszermodell szintén szerepet játszik: a hibrid, és a teljesen forgó 
tömeg nélküli esetek pedig különböző megoldásokat igényelnek.

A rendszerszintű stabilitásvizsgálatok továbbra is a generáto-
rok együttjárási képességét elemzik: teljesen szinkrongenerátoros 
termelői portfólió esetén ez a megszokott frekvenciastabilitás-vizs-
gálatokban értelmezhető. Azonban a hibrid rendszerek, illetve a 
szinkrongenerátor nélküli rendszerek esetén más megközelítések 
szükségesek. A stabilitásvizsgálatok a kiterjedt, jelentős forgó tö-
meg nélküli termelői penetrációval rendelkező villamosenergia-

rendszerek esetén egy intenzív kutatási terület, mind a modellek, 
mind a módszerek területén jelennek meg újabb és újabb megköze-
lítések, melyek keresik a szükséges mennyiségű egyszerűsítést a 
kezelhetőséghez, miközben elégséges pontosságot szolgáltatnak.

A módszerek összegzésekor emellett a rendszerméret figye-
lembe vétele is hasznos egyszerűsítésekhez vezethet, erre ad egy 
összefoglalót az 1. táblázat [17]. A nagy kiterjedésű (több orszá-
got felölelő) rendszerek esetén végzett elemzések nem mutattak 
ki konkrét üzemirányítási kockázatokat több tíz százalékos forgó 
tömeg nélküli penetráció esetén sem, azonban a rendszerszaka-
dások következtében létrejövő szigetek esetén veszélyt hordozhat 
a forgó tömeg csökkenése. Kisebb – néhány GW nagyságrendű 
– rendszerek esetén a rendszerirányítók több éve aktívan keresik 
a műszaki megoldásokat, több helyen (Nagy-Britannia, Írország) új 
piaci termékeket vezettek be az ellátásbiztonság érdekében [17].  
A mikrogridként értelmezhető rendszerek (és a kisebb földrajzi ki-
terjedésű szigetek) esetén korábban is más üzemeltetési korlátokat 
definiáltak, a dinamikai viselkedés továbbra is eltérő képet mutat a 
kiterjedt szinkron rendszerekhez képest. Ez a kiterjedés alapú ösz-
szehasonlítás egy teljesen új aspektust hoz a stabilitás értelmezé-
sébe. Ezzel a kategorizálási módszerrel az okos hálózat infrastruk-
túrafejlődése mellett a forgó tömeg nélküli termelők okozta hatások 
modellezés és számítás tekintetében is jól értelmezhetők.

Az új irányítási megoldások esetén sok esetben találkozhatunk 
a szintetikus (mesterséges, virtuális) inercia koncepciójával: ekkor 
a forgó tömeg nélküli termelők a szinkrongenerátorok esetén meg-
szokott fizikai viselkedést emulálják egy algoritmus segítségével. 
Ez a szabályozási megoldás abból a szempontból különösen ér-
dekes, hogy a stabilitásvizsgálatok során a szintetikus inercia és a 
szinkron inercia együttesét kell értelmezni, így a hibrid rendszerek 
visszavezethetők a teljesen szinkrongenerátoros rendszerek eseté-
re, ha az irányítás megfelelően hangolt és rendelkezésre áll a szük-
séges energia a forgó tömeg emulálásához.

A smart grid koncepció számos ponton támogathatja ezeket 
az eljárásokat: a nagyobb számítási teljesítményű üzemirányítá-
si rendszerek, az elosztott intelligencia, az összetett új irányítási 
struktúrák, a rendelkezésre álló nagyfelbontású és közel valós ide-
jű mérési adatok, valamint az innovatív adatelemzési megoldások 
egyaránt szerves részei lehetnek a megváltozott termelői összetétel 
stabilitásra gyakorolt hatását számító eljárásoknak.

Műszaki megoldások és lehetőségek  
a Smart Grid tükrében
A kiterjedt fazormérési (phasor measurement unit, PMU) infrastruk-
túra nagyfelbontású és közel valós idejű adatokat szolgáltat a rend-
szerjellemzőkről. Az ilyen berendezéseket összefogó keretrend-

Rendszerméret Példák Összeköttetések Nemzetközi 
tapasztalatok Fókuszterület

Nagy kiterjedésű, jelentős 
összeköttetésekkel

Kontinentális Európa, 
Skandináva

Több szinkron 
összeköttetés

A forgó tömeg csökkenés 
problémája kevésbé 
megfigyelhető, további 
vizsgálatok folyamatban

Rendszerszakadás 
elkerülése (az egyes 
rendszerrészek átkerülnek 
másik csoportba)

Nagy kiterjedésű, 
szigetüzemű

Írország, Nagy-Britannia Nincs szinkron kapcsolat, 
gyenge összeköttetések

Üzemeltetési kihívások, 
rendszerirányító aktívan 
keresi a megoldásokat

Kiesések elkerülése, 
összeköttetések megtar-
tása

Kis kiterjedésű, 
szigetüzemű

Hawaii, Új-Zéland, önálló 
mikrogridek

Nincs szinkron kapcsolat, 
gyenge összeköttetések

Más üzemeltetési korlátok, 
jelentős zavaresemények 
előfordulnak

Kiesések, hibák elkerülése

1. táblázat. Inercia csökkenésének rendszerméret szerint csoportosított hatáselemzése [17]
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szerek (wide area measurement systems, WAMS) számos helyen 
megjelennek rendszerirányítóknál (pl. Nagy-Britannia [18], Olaszor-
szág [19] és Skandinávia [20]). Az ilyen rendszerek részletes ada-
tokat szolgáltatnak az aktuális rendszerparaméterekről, alkalmasak 
elektromechanikus lengések rögzítésére és elemzésére. Az ilyen 
mértékű adat rendelkezésre állása lehetővé teszi a generátorok sta-
bilitásának topológiafüggő vizsgálatát, mely jelentős továbblépés-
nek tekinthető a kizárólag energiaszemléletű elektromechanikus 
megközelítésekkel szemben. A részletes regisztrátumok lehetősé-
get adnak tanuló algoritmusok alkalmazására a rendszerirányítói 
adatok pontosításának érdekében (például gerjesztés- és turbina-
szabályozók paramétereinek becslése, átviteli függvények megha-
tározása). Ezek alapján pontosabb redukált hálózatok is képezhetők 
a számítások egyszerűsítéséhez, ha rövid időközönként szükséges 
az újra futtatás. Egy további érdekes megközelítés a kinetikus ener-
gia alapú súlyozás alapján meghatározott inerciaközéppont (center 
of inertia, COI) – melynek frekvenciája a rendszerfrekvencia – újra 
értelmezése teljesítményközéppontként, mely értelmezhető a forgó 
tömeg nélküli termelőegységekre is [21].

A skandináv rendszerirányítók vezettek be egy kinetikus energia 
megfigyelő funkciót az üzemirányításba, ennek segítségével mindig 
képesek becsülni a frekvenciaváltozások mértékét az adott legsú-
lyosabb eseményre (összeköttetés vagy erőmű kiesése) [22]. Ez 
alapján képezheti a preventív intézkedéseknek az üzemelőkészítés 
és a valós idejű irányítás során, az utóértékeléskor pedig a keret-
rendszer finomhangolható.

A korszerű szabályozók [8] (szintetikus inercia, gyors frekven-
ciaszabályozás, energiatárolók által nyújtott multifunkciós irányítá-
sok) és frekvenciafüggő terheléskorlátozók [23] képesek gyors és 
adaptív válaszokra, a paraméterkészlet pedig üzemállapot szerint 
finomhangolható, ezzel új, a funkcionális rétegen értelmezhető el-
járásokat tesznek lehetővé, a fizikai, kommunikációs és adatréteg 
képességeit kihasználva. Erre építve új szolgáltatások alakíthatók 
ki, melyek az üzleti rétegen fejtik ki hatásukat az SGAM modell-
ben.

Összefoglalás
Cikkünkben a megújuló integráció egy lényeges aspektusát, a for-
gó tömeg nélküli termelők stabilitásra gyakorolt hatását elemeztük 
a smart grid tükrében. Az okos hálózat kereteit ismertetve az új 
fejlesztési irányok, műszaki lehetőségek fő irányvonalai jól felis-
merhetők A stabilitás fogalomkörének kibővítésével az új vizsgálati 
módszertanok pontos területét értelmezhetjük, melyben új para-
méterként fontos szerepet játszik a rendszerméret és a termelői 
összetétel. Számos nemzetközi példát megemlítve összegeztük a 
fő kutatási irányokat, rámutatva ezzel a közeljövő stabilitásszámí-
tásának módszertani fejlesztési lehetőségeire bevezető, áttekintő 
jelleggel.
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Szakreferens és az almérő rendszerek1 
Rátkay Gábor  

okl. gépészmérnök, energetikai auditor, rtkgbr@argenting.hu 

Az Energiahatékonysági Törvény 2016. decemberi módosításá-
ban – az energetikai szakreferens alkalmazása mellett – almérő 
rendszer üzemeltetésére is kötelezik a nagyobb fogyasztású 
cégeket. Ez év január 16-án végre megjelent az MEKH első sza-
bályozó rendelete arról, hogy mely fogyasztói körökhöz milyen 
paraméterekkel rendelkező rendszert kell kiépíteni, milyen ha-
táridővel. Az első rendelet – ahogyan ez lenni szokott – még 
sok ponton nem egyértelmű és hiányos. Előadásomban ezen 
részletekhez elmondom kapcsolódó szakmai tapasztalataim és 
véleményem. Meghökkentően látványos diagramokkal muta-
tom meg az almérő rendszerek hasznosságát. Bemutatom a je-
lenleg legelterjedtebben használt mérőrendszert és a fejlesztés 
várható trendjeit az adatkommunikációban. Kitérek a speciális 
helyzetre, mely a kötelezett cégeknél kivitelezendő rendszerek 
számából, illetve a jelenlegi hazai rendszer-szállító és -telepí-
tő kapacitásból következik. Igyekszem felhívni a szakreferens 
kollégák figyelmét az ezzel kapcsolatos kötelezettségeikre és 
lehetőségeikre a reputációjuk és jövedelmük egyidejű növelé-
se terén.1

*
In december 2016, the Energy Efficiency Act also required 
companies with higher consumption to operate a sub-meter-
ing system, in addition to the use of the independent external 
energy manager. On 16 January this year, the first regulatory 
regulation of the HEPURA (Hungarian Energy and Public Regu-
latory Authority) finally was published, of which consumer cir-
cles should be measured, which parameters should match the 
metering system used, and with the deadlines for which. The 
first regulation, as it usually is, is still unclear and incomplete 
on many points. In my presentation, I will give you my related 
experiences and opinions on these details. I’ll show you the 
usefulness of submeter systems with astoundingly spectacu-
lar diagrams. I present the most widely used measuring system 
and the expected trends in development in data communica-
tion of them. I will cover the specific situation resulting from 
the number of systems to be carried out at obliged companies 
and from the current available system-distributor and installa-
tion capacity in Hungary. I will try to draw the attention of our 
energy manager colleagues to their obligations and opportuni-
ties in terms of their reputation and income at the same time. 

* * *

Jogi környezet
Az Energiahatékonysági Törvény 2016. decemberi módosítása – 
az energetikai szakreferens alkalmazása mellett – almérő rendszer 
üzemeltetésére is kötelezi a nagyobb fogyasztású cégeket

A kötelezettséget eredményező határértékeket durva közelítés-
sel úgy tehetjük egyszerűen érthetővé, hogy: mindazok, akiknek 
nettó egy millió forint felett van a havi villanyszámlája vagy földgáz-
számlája.

Sokáig kellett várni a törvényben előrevetített MEKH szabályo-
zó rendeletére, mely a mérőrendszer kötelező műszaki részleteit 

1   A cikk a KLENEN ’20 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

hivatott behatárolni. Ez a rendelet végül 2020. január 16-án megje-
lent, ám továbbra is sok kérdés maradt nyitva. Nézzük át, melyek 
ezek, bízva abban, hogy a cikk megírása és megjelenése közt eltelt 
időben néhány már meg is oldódik.

A mérőrendszerek létesítésének határidőit nem sikerült defi-
nitíven megadni, és a nem-teljesítés esetén alkalmazásra kerülő 
szankciók is hiányoznak. Ezzel együtt a kötelezettek köre a követ-
kezők szerint alakul az általánosan az adott telephelyeken használt 
berendezések névleges teljesítménye alapján:

•  2021. évtől (tekintsük ezt január 1-nek): ipari termelő nagy-
vállalatok, nagyobb irodaházak, hipermarketek, logisztikai 
központok, TAO kedvezményes beruházások

•  2022. évtől: ipari termelő KKV, közepes irodaházak, szuper-
marketek

Természetesen lehetségesek ettől a besorolástól eltérő helyze-
tek, cégek. Az mindenképpen érdekes, ha például egy – a magas 
gázfogyasztása miatt kötelezett – cég elektromos fogyasztói mind a 
határértékek alatti névleges teljesítményekkel rendelkeznek.

Végképp csak viccesnek minősíthető az a rendeleti bekezdés, 
miszerint a szakreferensek és auditorok javasolhatnak további mé-
réseket, de erről az adott cég hozhat döntést. Ez nulla kötelezettsé-
get jelent. Kár volt erre pazarolni a tintát.

A világpiacon jelenleg elérhető villamosenergia-fogyasztásmé-
rők a 3%-os hibahatárértéket biztosan hozzák. Azonban egyálta-
lán nem mindegy, hogy a hozzájuk csatlakoztatott „érzékelők” (pl. 
áramváltók) mely áramerősség-tartományon működnek ideálisan. 
Tehát itt az adott mérési rendszer egészére, vagy a jellemző maxi-
mális áramerősségű helyzetre kellett volna vonatkoztatni a hibaha-
tárérték teljesülését. 

Meghökkentő a 2000 üzemóra/év működési idő, hiszen ez igen 
könnyen „alulmúlható” egy 5 munkanapos karbantartási leállással. 
Ugyanis pl. a 2020-as évben 2032 hivatalos munkaóra van. Ezért 
ezt a határértéket minimum érdekesnek találom.

Előző megjegyzésemmel ellentétben viszont a rendelet 3.§-
ának (4) bekezdése jelentősen kiterjeszti a mérendő pontok szá-
mát, ugyanis a gyakorlatban a jelzett üzemóra-számlálás és annak 
dokumentálása ritkán létezik a cégeknél.

Az adatok historikus elérésére és feldolgozására vonatkozóan 
nincs semmiféle előírás. Pedig az ellenőrizhetőség és a használha-
tóság (energia-megtakarítási lehetőségek feltárása) szempontjából 
ez nagyon fontos lenne. Itt arra gondolok, hogy – a mai digitális 
világban – nem nagy elvárás az adatok rögzíthetősége és megje-
leníthetősége. Bár „bújtatva” benne van ez is a rendelet 2. §-ának 
(1) bekezdésében, ahol a mérőeszközre negyedórás értékeket, 
valamint tárolhatóságot és továbbíthatóságot ír elő. Viszont fontos 
lenne, hogy ez az adat-tárolás ne a mérőeszközön, hanem – pl. a 
szakreferens számára – elérhető informatikai felületen legyen.

Piaci környezet
Azt állítom, hogy a kötelezett cégek vezetőinek azonnal cseleked-
niük kell. A helyzet ugyanis súlyos. Van kb. 2500 kötelezett cég. 
Ezen cégeknek van kb. 25 ezer telephelye nagyjából 35-45 ezer 
épülettel. Egy épület almérő-rendszerének felszerelése átlagosan 
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két ember egy munkanapját foglalja le. Ez 80 ezer munkanap. Ma 
Magyarországon mintegy 15 almérő rendszerek telepítésével fog-
lalkozó cégnél összesen kb. 60 hadra fogható szerelő létezik. Tehát 
– a szabadságokat is figyelembe véve, évi 220 munkanappal szá-
molva – ez a feladat csak mintegy 6 év alatt teljesíthető.

Cégvezetők döntési szempontjai
Amennyiben a kérdést gazdasági alapon közelítjük meg, fontos 
szempontok lehetnek a következők:

•  Az árak az előzőek alapján bizonyosan jelentősen emelkedni 
fognak.

•  Most még – területi elhelyezkedéstől és cégmérettől függően 
– 30-65% TAO támogatás is érvényesíthető a mérőrendszer 
beruházási költségeire.

•  Az almérő-rendszer segítségével felderíthetőek és meg-
szüntethetőek a felesleges fogyasztások. Tehát minél előbb 
történik meg a telepítés, annál előbb térül meg, és kezd el 
pénzt termelni használójának.

•  Most még pénzbőségben vannak az energiaszolgáltató és 
telekommunikációs cégek, akik szívesen akár finanszíroz-
nák is ezen beruházást az ügyfeleik számára.

Ha már a megtérülésről ejtettem szót, vizsgáljuk meg, milyen terüle-
teken hajthat hasznot az almérő-rendszer által szolgáltatott adatok 
elemzése!

•  A fogyasztások közvetlen (akár „in-time”) kontrollja közvetett 
információkat adhat a munkafolyamatok állapotáról, így az 
egyes részterületek energiaszükségletei csökkenthetőek a 
felesleges fogyasztások kiiktatásával, illetve jobb munka-
szervezéssel.

•  Az egyes elektromos eszközök állapotjelzője is lehet azok 
fogyasztási szintje, így a karbantartás tervezhetővé válik, 
valamint jelentősen csökkenthető a meghibásodások miat-
ti leállás, vagy a gyártott selejtek száma. Sőt egy lakossági 
szolgáltató esetében pl. az ügyfélszolgálat létszáma is csök-
kenthető, ugyanis jelentősen csökkenhet a hibabejelentések 
száma. 

•  A monitoring rendszerek piacán eltöltött több, mint egy évti-
zedes általános tapasztalatom az, hogy ezek a beruházások 
átlagosan másfél év alatt megtérülnek.

•  Ahol ISO 50001 energiairányítási rendszert vezettek be, ott 
az almérés az egyik alapja a PDCA ciklus hatékonyságának.

•  Marketing szempontból a cég „zöldebb” imázsa is értéket 
képviselhet.

•  És végül nem elhanyagolható szempont, hogy a határidők-
höz rövidesen büntetési tételek is kapcsolódni fognak. Egy 
multinacionális vállalat vezetője számára nincs annál ször-
nyűbb, mint egy váratlan időpontban megjelenő ismeretlen 
mértékű nem-produktív kiadás (bírság).

Hasznos gyakorlati példák
Miután ennyire agyondicsértem az almérő-rendszert, mint ener-
giahatékonyságot fokozó eszközt, ideje ezt szemléltetni is valós 
példákon keresztül. A következő szőnyegdiagramokon a piros szín 
a legnagyobb, a zöld pedig a legkisebb negyedórás átlag teljesít-
mény-felvételt jelöli.

 Az 1. ábrán egy kevéssé gyakorlott szem nem is érzékel semmi 
különöset. De nézzük meg (2. ábra) egy almért áramkör grafikonját 
ugyanabban a hónapban, ugyanabban az épületben!

Azonnal látszik, hogy itt valami nincs rendben. A reggel 6 óránál 
és éjfélkor látható két piros sáv évente 100.000 forintnyi felesleges 
fogyasztást jelent.

A következő, 3. ábrán egy élelmiszer áruház épületgépészeti 
berendezéseinek (befúvás, keringetés) villamos fogyasztása látha-
tó.

Ennek természetesen az az eredménye, hogy a vásárlótér hő-
mérséklete ugyanazon időszakban magasabb, amikor itt is látszik a 
magasabb fogyasztás. Így az éjszakai órákban kétszeresen felesle-
ges fogyasztás történik, hiszen a magasabb hőmérséklet ellenében 
az élelmiszer-tároló hűtők extra teljesítménnyel kell dolgozzanak. 
Mindebből a nappal dolgozó személyzet csupán annyit érzékel, 
hogy egy kicsit hűvös van az áruházban.

A TAO támogatás igénybevételéhez az adott beruházásoknál a 
rendelet is előírja a mérést. Ennek jogosságát az a 4. ábra mutatja, 
hiszen az időjárás változásától függetlenül szemlélteti a változást. 
Itt két közel azonos épület fogyasztási diagramját látjuk májustól 
szeptemberig. A felső diagramon jól látszik a felújítás időszaka. És 
az is jól látszik, hogy miközben a májusi összevetésben a felújí-
tandó épület fogyasztása volt magasabb, szeptemberben ez már 

1. ábra. Egy épület teljes fogyasztásának „heat-map”-diagramja
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pont fordítva történt. Természetesen a könyvelésnek számok kel-
lenek, amelyeket a mért értékek letöltésével hasonlóan párba lehet 
állítani, és kimutatni a pontos megtakarítás egész évre vonatkozó 
várható értékét.

A szakreferens kötelességei és lehetőségei
Mégis, mit jelent ez az egész dolog a szakreferens számára? A tör-
vény szerint a szakreferens feladata az almérő-rendszer adatainak 
időszakonkénti figyelése, kontrollja. Amikor szerződést kötött meg-

bízójával, ez abban még nem szerepelt. Egy munkanapon felelős-
séggel maximum 80 mérés diagramjait lehet átvizsgálni, és az ész-
revételeket dokumentálni, szükség esetén pedig azonnal értesíteni 
a megbízó céget a hibáról.

Ez a munka – a fenti diagramokat látva – nem tűnik algoritmi-
zálhatónak, tehát a szakreferens élőmunkáját igényli. Ez komoly 
nehézséget fog okozni azon szervezetek esetében, akik egy-két 
regisztrált munkatárssal jelentős mennyiségű megbízó cég szak-
referensi feladatait látják el, jellemzően automatizált informatikai 

2. ábra. Példa egy almérés anomália-kiemelő funkciójára

3. ábra. Példa az épületgépészeti rendszer hibás működésére
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dokumentum-előállítás révén. A korrekt megbízók és szakreferen-
sek nyilván egy magasabb megbízási díjban fognak megegyezni a 
megnövekedett feladatmennyiség következtében.

Az elemzések nyomán intézkedések születhetnek az ener-
giaköltség csökkenését eredményezve. Tehát a szakreferensi díj 
emelkedése valójában a megbízó cég költségeinek csökkenését 
eredményezi. Egyúttal a szakreferens számára jelentős reputáció 
emelkedéssel jár.

A mérőrendszer műszaki tartalma és a felszerelése
Mindezek után nézzük át a mérőrendszerrel szemben támasztott 
ügyfél-igényeket, és a piacon elérhető műszaki megoldásokat.

Alap elvárás, hogy a mérőrendszer telepítéséhez ne kelljen az 
ügyfél épületeit „körbe-kábelezni” és furkálni. Ehhez vezetékmente-
sen kommunikáló rendszerelemekre van szükség. Erős kihívások-
kal találkozunk a különböző távolságok áthidalásában, hiszen más-
más épületszerkezetek, vagy ipari termelő berendezések állják útját 
a kommunikációs csatornáknak. 

A legtöbb esetben nem lehetséges a mérőrendszer munkaidőn 
kívüli felszerelése, hiszen folyamatos üzemben dolgoznak a cégnél. 
Ezért FAM vizsgával (feszültség alatti munkavégzés), és megfelelő 
védőfelszereléssel rendelkező munkatársak, az áramkörök meg-
szakítása nélkül kell megoldják a feladatot.

A legtöbb esetben praktikusan alkalmazható mérőrendszer se-
matikus felépítése

Mivel sok cégvezető úgy éli meg ezt a helyzetet, mint egy feles-
leges púpot a hátán, mindenképpen igyekszik mind a beruházási-, 
mind pedig az üzemeltetési költségeket leszorítani. Itt nyilván meg 
kell találni egy harmonikus kompromisszumot a megbízható műkö-
dés és a költségek közt.

Fontos kérdés az adatok továbbítása, tárolása és megjelení-
tése az elemzéshez. Az adattovábbítás telephelyen belül – a tel-
jesség igénye nélkül – történhet WiFi, ZigBee, Bluetooth, M-Bus 
hálózatokon, vagy akár az elektromos hálózat vezetékein is. Nagy 
távolságokra lévő sok mérőpont esetén a LoRa technológia lehet 
az üdvözítő. A távoli elérhetőség céljából az internetre, felhőbe to-
vábbításra direkt LAN, GSM, vagy NarrowBand-IoT megoldásokkal 
találkozunk.

Végül adataink eljutnak egy megjelenítő eszközre, ahol az lesz 
a követelmény – az elemzendő mérőpontok számának rohamos 
emelkedése miatt –, hogy egy-két másodperc alatt eldönthető le-
gyen az, hogy kell-e az adott mérőponttal mélyebben foglalkozni.

Kulcsszavak: almérés, mérőrendszerek, szakreferens-feladatok, 
szakreferens-díjak, gazdaságos-almérés, adatelemzés, piaci-helyzet, 
jogi-helyzet

4. ábra. Két azonos épület az egyik felújítása előtt és után
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6. ábra. Vezetékmentes adatforgalmi lehetőségek

5. ábra. A legtöbb esetben praktikusan alkalmazható mérőrendszer sematikus felépítése
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A világ energiaigényét folyamatosan növekvő tendencia jel-
lemzi, emiatt a megújuló energiaforrások kiaknázására irá-
nyuló törekvések egyre fontosabbak. A villamosenergia-
rendszer fenntarthatósága szempontjából az időjárásfüggő 
megújuló energiaforrások villamosenergia-rendszerbe való 
hatékony integrálása egyre sürgetőbb feladat. Ezen technoló-
giák egyre intenzívebb terjedése miatt előre láthatóan például 
a makroenergia-rendszerben egyre gyakrabban fog felmerülni 
műszaki probléma. A tanulmány annak bemutatására fókuszál 
egyrészt, hogy a napi és a napon belüli előrejelzés a valós PV 
termelés során milyen mértékben igényeli a valós felszabályo-
zást éves szinten, másrészt, hogy adott nagyságú energiatároló 
berendezés (lítium-ion [Li-ion], 200 MWh, 500 MWh, 1000 MWh) 
milyen mértékű energia-megtakarítást tenne lehetővé évente 
Magyarországon, ha az akkumulátor csak a PV-energia leszabá-
lyozási nagyságával töltődne. A számítások 1 GWp rendszerre 
vonatkoznak és a felhasznált input adatok felbontása 15 perces. 

*
The energy demand of the world follows a continuously growing 
trend, making efforts to exploit the renewable sources of energy 
increasingly important. From the perspective of the sustainabil-
ity of electric energy systems the effective integration of vari-
able renewable energy into electric energy systems is becoming 
an urgent task. Due to the intensive spread of these technolo-
gies, however, it is predicted that technical problems will occur 
more frequently in the macro-energy systems. This study aims 
to present, on the one hand, the amount of the annual actual 
upward balancing needs by the day-ahead and intraday fore-
casts during actual PV production, and on the other hand, the 
annual energy saving potential in Hungary achievable by energy 
storage systems of given sizes (lithium-ion [Li-ion], 200 MWh,  
500 MWh, 1000 MWh) if the batteries are only charged at the rate 
of the amount of PV energy downward balancing. The calcula-
tions apply to 1-GWP systems and the input data used are based 
on 15-minute intervals. 

* * *

Globális és európai trendek
A világ energiaigényét folyamatosan növekvő tendencia jellemzi, 
emiatt a megújuló energiaforrások kiaknázására irányuló törekvé-
sek egyre fontosabbak. A villamosenergia-rendszer (VER) fenntart-
hatósága szempontjából az időjárásfüggő megújuló energiaforrá-
sok (VRE) villamosenergia-rendszerbe való hatékony integrálása 
egyre sürgetőbb feladat. 2018-ban a VRE alapú technológiák a glo-
bális villamosenergia-termelő kapacitások 33%-át, valamint a teljes 
villamosenergia-termelés több, mint 26%-át képviselték [1,2]. 

Az Európai Unió (EU) élen jár a megújuló energiaforrások hasz-
nosításában, az új energiagazdaságért folytatott küzdelemben, va-
lamint a klímapolitika terén. Célul tűzte ki az üvegházhatású gázok 
jelentős csökkentését az elkövetkező évtizedekben. Egyes előrejel-
zések azt mutatják, hogy 2040-ig az EU villamosenergia-termelésé-
nek 40-60%-a fotovillamos (PV) és szélenergia rendszerekből fog 
származni. Ilyen nagymértékű VRE arány esetén a villamosener-
gia-rendszernek elég rugalmasnak kell lennie ahhoz, hogy meg-
birkózzon az időjárásfüggő energiatermeléssel. Emiatt megfelelő 
mennyiségű tartalékkapacitást szükséges biztosítani azokra az idő-
szakokra, amikor az időjárási körülmények nem megfelelőek a sta-
bil VRE energiatermeléséhez. Ezen technológiák egyre intenzívebb 
terjedése miatt előre láthatóan például a makroenergia-rendszerben 
egyre gyakrabban fog felmerülni műszaki probléma (pl. helyi villa-
mos hálózaton ellenkező irányú energiaáramlás) [3–12].

Ezekre a problémákra jelent megoldást az energiatárolási tech-
nológiák egyre intenzívebb mértékű kiépítése az Európai Unióban. 
A lokális, rugalmas energiatárolók létesítése napjainkban a VRE-k 
terjedése miatt már az energiabiztonság egyik kulcskérdésévé vált 
az EU tagállamai esetében. [4,11,13–20]. 

2017 elején az állandó jelleggel kiépített energiatároló beren-
dezések teljesítménye globális szinten 159 GW-volt, amelyből a 
szivattyús tározós erőművek (PHS) 153 GW-ot képviseltek. A többi 
energiatárolásra képes technológia összesen 5,9 GW-ot jelentett, 
amelyből az akkumulátoros berendezések részesedése 2,3 GW-volt 
[21–24]. Az Európában telepített PHS-ek kapacitása 2017-ben elér-
te az 50.5 GW-ot (kb. 1.9 TWh energia kapacitás[11,40,42,43,44])-t 
alapul véve), amelynek több mint 59%-a 5 országból származik 
(Olaszország, Franciaország, Németország, Ausztria, Spanyolor-
szág) [25–29].

A jelenlegi trendek azt mutatják, hogy várhatóan az Európai 
Unió becsült névleges energiatárolási teljesítménye 72-95 GW-ra, 
míg az energiatárolási képessége 3,6 – 4,1 TWh-ra fog növekedni 
2040-ig [24,26,30,31]. Napjainkban az energia tárolással kapcsola-
tos szabályozások az Európai Unió országaiban nem egységesek, 
viszont a VRE kapacitások növekedése új szabályozási és gazda-
sági környezetet fog ösztönözni a biztonságos villamosenergia-el-
látás és az energiatárolási technológiák terjedésének érdekében 
[9,30,32]. 

Magyarország
Magyarországon 2040-ig a fosszilis tüzelőanyagokkal működő erő-
művek csökkenésére és az atomenergia szerepének növekedésé-
re kell számítani a jelenlegi adatok alapján. A 2020. január 16-án 
nyilvánosságra hozott Új Nemzeti Energiastratégia alapján a hazai 
karbonmentes villamosenergia-termelés részarányát 2030-ra 90%-
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ra szeretnék emelni. [33]. A VRE-k közül a fotovillamos rendszerek 
lesznek a meghatározók. A hazai erőművek nettó beépített teljesí-
tőképességének várható változásait az 1. táblázat foglalja össze a 
Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító Zrt. (MAVIR) 
adatai alapján. Jól látható, hogy jelentősebb csökkenés várható a 
fosszilis tüzelőanyagokkal működő erőműveknél, ahol 2019-hez ké-
pest 3,1 GW-al lesz kevesebb a nettó beépített teljesítőképesség 
2040-re [34,35].

Hosszabb távon jelentős növekedés a PV rendszerek elter-
jedésében várható. 2030-ra 2,5-6,7 GW PV, 2040-re viszont már  
4,3-12 GW PV rendszerbe történő integrálását feltételez a MAVIR 
három szcenárió alapján. Az ’A’ szcenárió egy kiegyensúlyozott PV, 
a ’B’ opció egy pesszimistább PV, míg a ’C’ változat egy optimis-
ta PV elterjedést valószínűsít. Ilyen nagymértékű PV növekedést 
a magyar szabályozó rendszernek is követnie kell, ami a magyar 
villamos energia rendszert nagy kihívások elé állítja. A fosszilis tü-
zelőanyagokkal működő erőművek csökkenése és a napelemes 
rendszerek terjedésének következtében a rendszeregyensúly fenn-
tartásához az átviteli rendszerirányítónak (TSO) több kiegyenlítő 
kapacitást kell beszereznie. Magyarországon tehát a jövőben va-
lószínűsíthetően a kiegyenlítő kapacitás kínálata csökken, míg a 
kereslete növekedni fog. A keletkező „piaci rés” alapot szolgáltat 
a hazai energiatárolásnak és felgyorsíthatja a hazai energiatároló 
rendszerek elterjedését. [8,32,35].

Energiatároló kapacitások és 
menetrendezési jellemzők
A jelenlegi TSO adatok alapján (1. táblázat) [35] megállapítható, 
hogy az energiatárolás névleges teljesítménye a PV-k névleges 
teljesítményének 5%-ával fog megegyezni. Ez 1000 MWp PV rend-
szerenként 50 MW energiatárolási teljesítményt és 200 MWh ener-
giatárolási képességet fog jelenteni. 

Hazánkban gyakorlatilag decentralizált a villamosenergia-rend-
szer, mivel a MAVIR irányítja rendszerirányítóként a hálózatokat 
és szükség szerint, különböző helyszíneken beavatkozik. Minden 
kereskedelmi célú termelőnek napi (day-ahead) és napon belüli 
(intraday) menetrendet kell benyújtania a MAVIR felé, amiben rög-
zítésre kerül, hogy mennyi villamos energiát fog termelni a követke-
ző napon, 15 perces bontásban. Intraday menetrendet a termelés 
napján is be lehet nyújtani, viszont ebben az esetben 2,5 órával 
később lesz aktív a módosított menetrend. Ezzel biztosítja a MAVIR 
a rendszerek tervezhetőségét, valamint a megfelelő mértékű villa-
mosenergia-ellátást [36]. 

Fontos, a PV-ket is érintő változás, hogy 2020. április 1-jei 
hatállyal módosul a szabályozási pótdíj elszámolási rendszere, 
amely a régi (389/2007. Korm. rendelet [37]) kötelező átvételi rend-
szert (KÁT), illetve az új Megújuló Energia Támogatási Rendszert 
(METÁR) (299/2017. Korm. rendelet [38]) egyaránt érinti. A módo-

sítás értelmében a KÁT mérlegkör kiegyenlítési költségei okozat-
helyesen szétosztásra kerülnek a kötelező átvételben részesülő 
termelők között. Viszont a termelők növekvő kötelezettségeinek 
ellensúlyozására bevezetésre kerül egy átmeneti kompenzációs 
rendszer, ami 2025 végéig fokozatosan kivezetésre fog kerülni 
[32,39]. Ez azt jelenti, hogy az új pótdíj rendszerben a KÁT mérleg-
körre vonatkozó kiegyenlítő energia költségeket arányosan hárítják 
majd át az azt okozókra, figyelembe véve a napi és napon belüli 
menetrendek pontosságát is (15 perces bontás). A menetrend cso-
portokra vagy erőművekre számított pótdíjat egy egységes pótdíj 
csökkentés mérsékli: 2020-ban még csak a 3 Ft/kWh feletti havi 
pótdíjat szükséges kifizetni, ez a védelem azonban lépésenként 
2026-ra 0 Ft/kWh-ra csökken, tehát 2026-tól a teljes pótdíj nagy-
ságát a menetrendcsoport vagy a termelő állja majd [32,39]. Ez a 
piaci változás szintén alapot szolgáltat a hazai energiatárolásnak 
és megindíthatja a PV-hez kapcsolt energiatároló rendszerek elter-
jedését. [8, 32].

Az energiatárolás modellezési szempontjai a PV rendsze-
rek esetében, menetrendezési és környezeti szempontból 
Az előző fejezetben bemutattuk, hogy minden kereskedelmi célú 
termelőnek day-ahead és intraday menetrendet kell benyújtania a 
MAVIR felé, amiben rögzítésre kerül, hogy mennyi villamos energiát 
fog termelni a következő napon, 15 perces bontásban (az intraday 
menetrend a termelés napján módosítható). A tanulmány a további-
akban annak bemutatására fókuszál egyrészt, hogy a day ahead és 
az intraday előrejelzés a valós PV termelés során milyen mértékben 
igényeli a valós felszabályozást éves szinten, másrészt, hogy adott 
nagyságú energiatároló berendezés (lítium-ion [Li-ion], 200 MWh, 
500 MWh, 1000 MWh) milyen mértékű energia-megtakarítást tenne 
lehetővé évente, ha az akkumulátor csak a PV-energia leszabályo-
zási nagyságával töltődne (1. ábra). A számítások 1 GWp rendszer-
re vonatkoznak és a felhasznált input adatok felbontása 15 perces. 
Fel irányú szabályozás akkor történik, amikor a PV rendszer keve-
sebb villamos energiát állít elő az adott 15 percben (tény adat), mint 
a menetrend szerint leadott érték, míg a leszabályozásra ennek el-
lenkezője igaz. 

Emellett jelen kutatás célja meghatározni egyrészt, hogy a fel-
szabályozás energiaigénye mennyi földgáz használatot és CO2 
emissziót okozna gázerőmű vonatkozásában, másrészt azt, hogy 
ezen jellemzők adott nagyságú energiatároló berendezéssel (Li-ion, 
200 MWh, 500 MWh, 1000 MWh), a leszabályozás önszabályozób-
bá alakításával mennyivel lenne csökkenthető. A földgázzal kapcso-
latos számítások 34 MJ/m3 [40] értékkel, 1,9 kg CO2/m3 emisszióval 
[41,42], valamint a villamosenergia-termelés során 35%-os gázerő-
mű [43] hatásfokkal valósultak meg.

Magyarországon a PV rendszerek day-ahead és intraday me-
netrendjeinek készítését és ezen adatok menedzselését több cég 

Év 2019 2025 2030 2035 2040
Atomerőművek [GW] 1,9 1,9 4,2 3,3 2,3

Hőerőművek [GW] 4,6 3,7 2,8 1,7 1,5

Egyéb megújuló [GW] 0,38 0,59 0,51 0,49 0,65

PV erőművek [GW] 1,3
A B C A B C A B C A B C

4 1,6 3,7 6,7 2,5 6,4 7,1 3,4 9,1 7,5 4,3 12

Akkumulátorok [GW / GWh] 0 0,2/0,8 – – 0,335/1,34 – – 0,355/1,42 – – 0,375/1,5 – –

Szélerőművek [GW] 0,33 0,33 1,5 0,33 2,1 0,33 2,7 0,33
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végzi, viszont az adatok nem publikusak. Emiatt a fel irányú szabá-
lyozás nagyságának megbecsléséhez a belgiumi Elia Group’s (EG) 
15 perces felbontású, 5 évet felölelő (2014.09.30 – 2019.09.30) PV 
teljesítmény adatai kerültek felhasználásra. Ezen adatokból szá-
mított eredmények a magyar sugárzási adottságoknak megfelelő-
en módosultak. Az EG 2012 óta fejleszti a PV energia előrejelző 
rendszereit a napelemes technológia hatékony hálózati integráció 
maximalizálása érdekében, elsősorban day-ahead és intraday kör-
nyezetre. Az EG folyamatosan menedzselt rendszerének mérete 
2012-ben 2,9 GW volt, amely 2019 szeptemberére már elérte a  
3,9 GW értéket [44]. A modellezés során csak akkor valósult meg 
az akkumulátorok merülése, ha felszabályozási igény keletkezett az 
adott negyedórában (1. ábra). A maximális töltési és kisütési idő 4-4 
órában került figyelembevételre, 91-91%-os töltési-kitáplálási rend-
szer hatásfokkal (roundtrip efficiency). Az ötéves szimuláció elején 
az akkumulátor töltöttségi szintje 100% volt. 

A modellezési logika megértését a 2019.07.12. nap segíti és 
ebben az esetben az akkumulátor töltöttségi szintje 0%-ról indult. 
Az egyes évek külön kerültek modellezésre és ezek átlaga adta az 
akkumulátorok átlagos, éves igénybevételét. Emiatt az energiatá-
roló kapacitás változása (fizikai amortizáció) nem került figyelembe 
vételre. A modellezésben a légkondicionáló energiafogyasztását a 
hálózat biztosítja az akkumulátorok optimális hőmérsékleti tarto-
mányának elérése érdekében. A cél mindig a day-ahead vagy az 
intraday menetrendeket tartása volt. Lemerült vagy teljesen feltöltött 
akkumulátor esetén a kiegyenlítő energiát a hálózat biztosította.

A PV rendszerekhez kapcsolt energiatárolás hatása 
menetrendezési és környezeti szempontból 
Az eredmények azt mutatták, hogy az intraday menetrend által javul 
az előrejelzés minősége. Emellett láthatóvá vált, hogy a felszabá-
lyozási energiaigény csökkenése és a tároló méret nagyság kap-
csolata nem lineáris, hanem exponenciális. Az 1 GWp PV rendszer-
re vonatkozó day-ahead és intraday felszabályozási energiaigény 
csökkenést, valamint a földgáz és CO2 megtakarítás nagyságát a 
2-4. ábrák foglalják össze. Az eredmények láthatóvá tették 1 GWp 
PV rendszer felszabályozási energiaigényét és az abból arányosan 
következő felszabályozási földgázigény, valamint a CO2 emisszió 
változást:

• Felszabályozás éves nagysága energiatárolás nélkül, 100% 
(day-ahead), 100% (intraday).

• Felszabályozás megmaradt éves nagysága, 200 MWh Li-ion 
energiatárolás, 72,5% (day-ahead), 60,2% (intraday).

• Felszabályozás megmaradt éves nagysága, 500 MWh Li-ion 
energiatárolás, 57,3% (day-ahead), 43,4% (intraday).

• Felszabályozás megmaradt éves nagysága, 1000 MWh Li-
ion energiatárolás, 45,6% (day-ahead), 34% (intraday).

 
Az eredmények egy olyan mutatószám meghatározását is lehető-
vé tették, amely megadja, hogy a felszabályozás energiaigényének 
éves nagysága hogyan aránylik a PV éves energiatermeléséhez 
(GWp/GWh), az energiatárolás függvényében. Az érték segítségé-
vel könnyebben lehet megbecsülni egy adott nagyságú PV rendszer 
várható, éves felszabályozási energiaigényét (Magyarországon az 
éves, átlagos PV energiatermelés 1270 kWh/kWp):

• Felszabályozás energiaigényének éves nagysága a PV 
éves energiatermeléséhez viszonyítva (tehát PV éves 
energiaermelés = 100%) energiatárolás nélkül, 8,3% (day-
ahead), 6% (intraday).

• Felszabályozás megmaradt energiaigényének éves nagysá-
ga a PV éves energiatermeléséhez viszonyítva, 200 MWh 
Li-ion energiatárolás, 6% (day-ahead), 3,6% (intraday).

• Felszabályozás megmaradt energiaigényének éves nagysá-
ga a PV éves energiatermeléséhez viszonyítva, 500 MWh 
Li-ion energiatárolás, 4,8% (day-ahead), 2,6% (intraday).

• Felszabályozás megmaradt energiaigényének éves nagysá-
ga a PV éves energiatermeléséhez viszonyítva, 1000 MWh 
Li-ion energiatárolás, 3,8% (day-ahead), 2,1% (intraday).

A 2. ábra a day-ahead és az intraday menetrend felszabályozási 
jellemzőit mutatja be 1 GWp PV rendszernél az akkumulátor ener-
giatárolási kapacitásának függvényében. 

A 3. ábra a day-ahead és az intraday menetrend felirányú sza-
bályozás nagyságának becsült földgázigényét jelzi átlagosan egy 
év alatt 1 GWp PV rendszernél az akkumulátor energiatárolási ka-
pacitásának függvényében. 

1. ábra. Intraday menetrend, PV-akkumulátor energiatermelésé-
nek szimulálása valós TSO adatokon keresztül (PV: 1000 MWp; 
akkumulátor 1000 MWh)

2. ábra. Day-ahead és intraday menetrend felszabályozási jel-
lemzők 1 GWp PV rendszernél az akkumulátor energiatárolási 
kapacitásának függvényében
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A 4. ábra a day-ahead és az intraday menetrend fel irányú sza-
bályozás nagyságának becsült CO2 emisszió átlagos értékeit mu-
tatja egy év alatt 1 GWp PV rendszernél az akkumulátor energiatá-
rolási kapacitásának függvényében.

 

Következtetések
A nagymértékű VRE növekmény hálózati hatását a hazai szabályo-
zó rendszernek is követnie kell, ami a magyar villamosenergia rend-
szert nagy kihívások elé állítja a közeljövőben. A rendszeregyensúly 
fenntartása érdekében az átviteli rendszerirányítónak várhatóan 
egyre több kiegyenlítő kapacitást kell beszereznie (a VRE arányá-
nak növekedésével párhuzamosan), ami a hazai fosszilis (gáz, olaj 
és szénerőművek) kapacitásának csökkenésével, esetleges leállí-
tásával egyre nehezebbé válik. A leírtak következménye, hogy a 
kínálat várhatóan csökkenni, míg a kereslet emelkedni fog, ami új 
szabályozói megoldások piacra lépését eredményezheti. A szerzők 
véleménye alapján az energiatárolás lesz az az „új megoldás” (már 
jelenleg is megtalálható a hazai VER szabályozásban), ami a kiszo-
ruló fosszilis erőművek helyett (és mellett) belép a szabályozási pi-
acra. Ebből következik, hogy az energiatárolás Magyarországon is 
megkerülhetetlen kérdéssé vált, napjainkban már a hagyományos 
hálózatfejlesztés valamint a gázerőművek alternatívája, így a jövő-
ben erőteljes terjedése várható.

Az eredmények azt mutatták, hogy az intraday menetrend által 
javul az előrejelzés minősége. Emellett láthatóvá vált, hogy a fel-
szabályozási energiaigény csökkenése és a tároló méret nagyság 
kapcsolata nem lineáris, hanem exponenciális. Várhatóan a Li-ion 
technológia jellemzőjéből adódóan a rövid időhorizontú, nagyszámú 
ciklus szükségessége esetén kerül majd alkalmazásra. Az eredmé-
nyek segítik annak a megfogalmazását is, hogy milyen nagyságú 
energiatárolót szükséges kialakítani adott nagyságú PV rendszer 
pontosabb energiatermeléséhez. 
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Az emberiség növekvő energiaigényének fenntarthatóbb kielégí-
tése miatt az időjárásfüggő megújuló energiaforrások kiaknázásá-
ra irányuló törekvéseknek egyre nagyobb a szerepük. A 2018-ban 
földre telepített PV rendszerek aránya körülbelül 70%-volt. Ennek 
oka, hogy egy nagyobb területen akár több GW fotovillamos-
rendszer létesülhet, amelynek műszaki kezelése egyszerűbb, mint 
a szétszórt rendszereké. A földi telepítésű PV rendszerek továbbra 
is domináns irányt fognak jelenteni az elkövetkező időszakokban. 
Egyes szakértői becslések alapján arra lehet következtetni, hogy 
2019-ben a földre helyezett napelemes rendszerek kb. 3-5%-a ren-
delkezett napkövető technológiával és ambiciózus cél a 10-15% 
elérése 10 éven belül. A napelem modulok megfelelő tájolása, az 
alkalmazott dőlésszög ideális megválasztása és az árnyékolási 
veszélyek figyelembevétele a napelemes rendszerek hatékony 
működése szempontjából a legfontosabb feladatok közé tartozik. 
A tanulmány áttekinti a fotovillamos technológia telepítési megol-
dásainak jellemzőit és bemutatja a dőlésszög és tájolás, valamint 
a napkövetés szerepének hazai és nemzetközi jelentőségét. 

*
In order to satisfy the world’s ever growing demand for energy in 
a more and more sustainable way, efforts aimed at the utilization 
of variable renewable energy are playing an increasing role. The 
ratio of ground-mounted PV systems was approximately 70% in 
2018. This is thanks to the fact that large areas can even accommo-
date PV systems of several GW, whose technical management is 
simpler than that of more scattered systems. Ground-mounted PV 
systems will continue to be a dominant trend in the future. Accord-
ing to some expert assessment, in 2019 about 3-5% of all ground-
mounted systems were equipped with a solar tracking technology, 
and the ambitious goal is to reach a ratio of 10-15% within 10 years. 
The correct orientation of the PV modules, the selection of the op-
timal tilt angles and taking the danger of shading into account are 
some of the most important tasks for ensuring the efficient opera-
tion of PV systems. The study provides an overview of the charac-
teristics of the various mounting solutions for PV technologies and 
presents the significance of the role that tilt angles, orientation and 
solar tracking may play in Hungary and in other countries. 

* * *

Globális trendek a fotovillamos-energia piacon
Az emberiség növekvő energiaigényének fenntarthatóbb kielégíté-
se miatt az időjárásfüggő megújuló energiaforrások kiaknázására 
irányuló törekvéseknek egyre nagyobb a szerepük. 2016-ban a 
globális villamosenergia-termelésben a megújuló energiák közül a 
vízenergia (16,7%), a szélenergia (3,8%), a napelemek (PV) (1,3%) 
és a geotermikus energia (0,3%) képviselte a legjelentősebb rész-

arányt [1]. A PV technológia részaránya (a vízenergiát figyelmen kí-
vül hagyva) a megújuló energia alapú villamosenergia-termelésből 
az alábbiak szerint alakult: 

• 1990 és 2000 között 0,3% – 0,7% közötti részarányt képvi-
selt;

• 2004-2005 közötti időszakban lépte át az 1%-os értéket; 
• 2010-ben 4,5%-os részesedés valósult meg;
• 2015-re 15,7%-ra emelkedett az érték; 
• 2016-ban a részarány megközelítette a 18%-ot [1] (1. ábra).

A 2018-as év a PV technológia terjedésében egy jelentős mér-
földkövet képviselt, ugyanis ebben az évben lépte át a napelemes 
rendszerek telepített kapacitásának összege a 100 GW-t (2017-ben 
98,5 GW volt), illetve az összesített, működő kapacitás meghaladta 
az 500 GW névleges teljesítményt. A 2018-as piac 10 legmeghatá-
rozóbb szereplője:

1.  Kína (175,1 GW);
2.  Amerikai Egyesült Államok (62,1 GW);
3.  Japán (55,8 GW); 
4.  Németország (45,9 GW); 
5.  India (27,3 GW); 
6.  Ausztrália (12,5 GW); 
7.  Dél-Korea (7,7 GW);
8.  Törökország (5 GW); 
9.  Hollandia (4,1 GW). 
10. Mexikó (3,6 GW) [2].

Egyes előrejelzések azt mutatják, hogy 2022-re átlagosan 824 – 
1290 GW között, míg 2023-ra 1043 GW – 1610 GW között várható 
a globálisan telepített PV rendszerek névleges teljesítménye [2].  
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1. ábra. A globális megújulóenergia alapú villamosenergia-
termelés energiaforrások szerint (vízenergia nélkül), 

1990-2016 között [1]
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A szakértői várakozások szerint a 2018-as PV piac legmeghatáro-
zóbb szereplői körében változás következik be. Így 2023-ban az 
összes napelemes kapacitások tekintetében az alábbi 10 ország 
szerepe lesz a meghatározó: 

1.  Kína (448,1 GW);
2.  Amerikai Egyesült Államok (132,4 GW);
3.  India (116,1 GW);
4.  Japán (82,4 GW);
5.  Németország (72,6 GW);
6.  Ausztrália (45,2 GW);
7.  Olaszország (29,5 GW);
8.  Spanyolország (25,4 GW); 
9.  Dél-Korea (24,8 GW);
10. Franciaország (22,3 GW) [2].

A PV technológia telepítési megoldásainak jellemzője 
és a napkövetés fontossága
A 2018-ban földre telepített PV rendszerek aránya körülbelül 
70%-volt. Ennek oka, hogy egy nagyobb területen akár több GW 
fotovillamos-rendszer létesülhet, amelynek műszaki kezelése egy-
szerűbb, mint a szétszórt rendszereké [2, 3]. A földi telepítésű PV 
rendszerek továbbra is domináns irányt fognak jelenteni az elkövet-
kező időszakokban. Egyes szakértői becslések alapján arra lehet 
következtetni, hogy 2019-ben a földre helyezett napelemes rend-
szerek kb. 3-5%-a rendelkezett napkövető technológiával és ambi-
ciózus cél a 10-15% elérése 10 éven belül [2, 4]. 

A napelemes rendszerek beruházási költségeiben történt jelen-
tős mértékű csökkenés egyéb technológiai újításokra is lehetőséget 
biztosított az elmúlt évtizedben. Ilyen változás volt a napelemes 
rendszerek napkövető rendszerekkel való felszerelése. Németor-
szágban például a napelem modulok árának csökkenése az alábbi-
ak szerint alakult 1980 óta (2016-os összehasonlító áron):

•  1980, 28 € / Wp; 
•  2000, 5 € / Wp; 
•  2003, 3 € / Wp;
•  2010, 1,5 € / Wp, 
•  2017, 0,5 € / Wp; 
•  2020, 0,25 € / Wp [5,6].

A napelem modulok megfelelő tájolása, a dőlésszög helyes megvá-
lasztása, valamint az árnyékolási jellemzők helyes figyelembevétele 
a napelemes rendszerek hatékony működése szempontjából a leg-
fontosabb feladatok közé tartozik. A nem megfelelően megválasz-
tott dőlésszög és tájolás eredményeként a napelemes rendszerek 
egyrészt kevesebb villamos energiát termelnek egy helyesebb beál-
lításhoz képest, másrészt a beruházás megtérülési ideje is megnő-
het. Minden ország esetében a helyi éghajlati adottságok ismerete 
nélkülözhetetlen a megtermelhető éves energiamennyiség maxima-
lizálása céljából. Európában éves viszonylatban a déli tájolású PV 
rendszereknél az ideális dőlésszög 20 és 50° között változik [7,8]. 

A napelemes rendszerek éves hozamának növelése érdeké-
ben a megfelelő dőlésszög és tájolás mellett a napkövetés szerepe 
(egy- és kéttengelyű) is egyre jobban előtérbe kerül. A napkövetés 
energiatermelésének szimulálására több szoftver (pl. Photovoltaic 
Geographical Information System (PVGIS), PVWatts Calculator, 
PV*SOL [9–11]) áll rendelkezésre, amelyek az alkalmazott techno-
lógia és körülmények függvényében 5% és 30% energianövekedést 
feltételeznek éves szinten. Valós termelési adatoknál ezek az érté-
kek 20% és 40% között változnak [8,12–15]. 

Az Ausztráliában található University of Queensland kiválóan 
szemléltette a napkövetés jelentőségét egy fixen telepített, egy 
egytengelyű, valamint egy kéttengelyű napelemes rendszer segít-
ségével (2. ábra). A kutatásokhoz alkalmazott napelemes techno-
lógia fajtája: kadmium-tellurid. Az összehasonlított PV rendszerek 
nagysága 0,68 MWp volt. A kéttengelyű napelemes rendszer egy 
márciusi mérési napon körülbelül 35%-kal, míg az egytengelyes 
napkövetésre képes rendszer hozzávetőleg 28%-kal termelt több 
villamos energiát, mint a fixen telepített változat (2. ábra) [16].

A világ többi táján folytatott hasonló, kristályos napelemekkel vég-
zett kutatások is az imént bemutatott eredményeket erősítik. Török-
ország délnyugati részén végzett méréssorozat [17] adatai azt mu-
tatták, hogy egy kéttengelyű napkövetéssel működő monokristályos 
napelemes rendszer egy azonos modulokat és invertereket alkal-
mazó, fix telepítésű, 28°-os dőlésszögű rendszerhez képest éves 
szinten 30,8% többletenergiát állított elő [8]. 

Egy Kanadában megvalósított vizsgálat azt mutatta, hogy a 
kéttengelyű megoldás egy 53°-os déli tájolású kristályos napele-
mes rendszerhez képest éves viszonylatban 31%-kal több villamos 
energiát termelt [8]. 

2. ábra. Az University of Queensland napkövetős PV rendsze-
reinek mérőállomása, valamint a fixen telepített, az egytenge-
lyű és a kéttengelyű napelemes rendszer teljesítményének, és 
energiahozamának jellemzője 2015.03.19-én [16]
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Egy spanyolországi kísérlet eredményeiről [18] elmondható, 
hogy a kéttengelyű megoldás éves szinten 30,5% többletenergia 
hozamot jelentett a nem forgatott rendszerekhez képest [8]. 

Görögországban 8 darab PV rendszerrel végzett kutatás [14] 
mutatta be, hogy a nem forgatott rendszerekhez képest éves szin-
ten átlagosan 34,5% többletenergia termelés érhető el (1. táblázat). 
A nem forgatott rendszerek déli dőlésszöge 20 és 30° között válto-
zott. 

Egy magyarországi méréssorozat 2016 nyarán kristályos és amorf 
szilícium napelem modulok dőlésszög-tájolását, kéttengelyű nap-
követés-jellemzőit és energiatermelését vizsgálta nyári, valós és 
ideális időjárási körülmények között, közel a nyári napfordulóhoz. 
A kéttengelyű napkövetés többlethozama a többi napelem-típushoz 
képest az alábbiak szerint alakult:

• déli 35°-hoz (egész éves ideális fix dőlésszögéhez) viszo-
nyítva, a nyári napforduló időpontjához közel: 
– a monokristályos (m-Si) technológia 33,7%, a polikristályos 

(p-Si) technológia 31,4%, az amorf szilícium (a-Si) tech-
nológia 33,6% többlet villamosenergia-termelést mutatott,

• déli 20°-hoz (nyári napforduló ideális fix dőlésszöghöz) vi-
szonyítva kisebb az eltérés: 
– 28,9% (m-Si), 26,8% (p-Si), 27,6% (a-Si) többlet villamos-

energia-termelés a kéttengelyű napkövető rendszer esetén. 

A kutatás egyéb, technológiaspecifikus eredményeit a 3. ábra fog-
lalja össze [8].

A napkövetős napelemes rendszerek energiahozamának ma-
ximalizálása érdekében fontos a nap sugarainak pontos követése, 
viszont a nem precíz napkövetésből következő teljesítményvesz-
teségről kevés információ áll rendelkezésre. A nagypontosságú 
napkövetés rendkívül fontos például a koncentrált napelem (CPV) 
technológiánál (4. ábra). Ennél a megoldásnál a nap irányába pon-
tosan beállított, a modulon levő lencserendszer koncentrálja a nap-

3. ábra. A kéttengelyű napkövetés jelentőségének illusztrálása Magyarországon [8]

1. táblázat. Az éves villamosenergia-termelés javulása kéttengelyű 
napkövető berendezéssel a déli tájolású kristályos PV rendszerek-
hez képest [14]

Földrajzi elhelyezkedés 
(település) 

Görögországban

Éves valós energiatermelés 
nyeresége az optimálisan 

elhelyezett déli irányú 
kristályos PV rendszerekhez 

képest (%)

Forrás

Ilia 21,0

[14]

Serres 27,4

Kilkis 34,5

Trikala 34,6

Karditsa 37,3

Magnisia 39,1

Evros 42,2

Rodopi 42,2
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fényt a néhány mm átmérőjű, több határátmenetes napelem cellára. 
Eddig csupán néhány kézirat vizsgálta meg azt a kérdést, hogy a 
leggyakrabban alkalmazott PV technológiák esetében (m-Si vagy 
p-Si) a pontatlan napköve-
tés milyen mértékű hozam-
veszteséget okoz [19,20]. 
A pontos napkövetés azt je-
lenti, hogy a nap sugarai me-
rőlegesen esnek a napelem 
modulokra (4. ábra). 

Nsengiyumva et al. 
(2018) munkája azt az ered-
ményt mutatta, hogy égtáj-
tól függetlenül egy 10°-os 
pontatlanság a napkövetés 
során csupán 1,5%-os tel-
jesítményromlást okozott 
[19,20]. Ezzel szemben egy 
Magyarországon végzett 3 
éves méréssorozat komple-
xebb összefüggést tárt fel. A 
kutatásban három különféle 
napelem technológia (m-Si, 
p-Si, a-Si) került összeha-
sonlításra egy kéttengelyű 
napkövetésre képes állvány-
zat segítségével. A kutatás 
megfogalmazta a fókusz-
pont kifejezést, amely azt 
jelentette, hogy a modulok 
felületére eső besugárzás 3 
mm-es pontossággal került 
beállításra egy CPV modul 
segítségével (4. ábra, felső 
kép). A kézirat a teljesítmény 
változását vizsgálta a fó-

kuszponttól való kitérés függvényében. Az ered-
mények azt mutatták, hogy a m-Si, p-Si és az 
a-Si modulok teljesítményváltozását nem csak 
a fókuszponttól való kitérés nagysága, hanem 
a kitérés iránya, tehát az égtáj is befolyásolja. A 
kristályos napelemek energiatermelésének vál-
tozásai az égtáj eltérésekre közel azonosak vol-
tak, így lehetővé vált átlagos értékek megfogal-
mazása (2. táblázat). Ez a 3. ábra eredményeit is 
megerősíti. Az a-Si technológia 10°-os eltérésig 
közel azonos jellemzőket mutatott a kristályos 
napelemekhez, viszont az említett érték felett 
érzékenyebben reagált az égtáji eltérésekre (2. 
táblázat). A teljesítményváltozás az észak-déli 
irányú kitérésre bizonyult a leginkább érzéket-
lennek, míg a legérzékenyebbnek az észak-
nyugati, dél-nyugati, dél-keleti és észak-keleti 
irányok voltak. A kutatás megállapította, hogy 3° 
fókuszponttól számított eltérésen belül, kitérési 
iránytól és technológiától függetlenül nem jelent-
kezik teljesítménycsökkenés. Ez az eredmény 
fontos szempont a napkövető rendszerek / szen-
zorok pontosságának tervezéséhez. A kutatás 

során meghatározott 3° érzéketlenségi pont gazdasági szempontból 
is felhívja a figyelmet arra, hogy egy napkövető berendezés terve-
zésekor átlépésre kerüljön-e ezen 3° értékű határérték, és ha igen, 

4. ábra. A napkövetés pontosságának illusztrálása a CPV technológia segítségével [21]

2. táblázat. Teljesítményveszteség a pontatlan, kéttengelyű napkövetős napelemes rendszer napkövetése 
során, a kristályos és amorf szilícium napelemek esetében [21]

Megnevezés Átlagos teljesítményveszteség a pontatlan napkövetés 
során, a kristályos napelem modulok esetében 

Fókuszponttól  
való eltérés (°) 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 10 20 30 

Égtáj: Észak (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 
Égtáj: Dél (%)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 9 
Égtáj: Nyugat (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 7 14 
Égtáj: Kelet (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 5 13 
Égtáj: Északnyugat (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 12 26 
Égtáj: Délnyugat (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 12 25 
Égtáj: Északkelet (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 9 20 
Égtáj: Délkelet (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 9 19 

Megnevezés Átlagos teljesítményveszteség a pontatlan napkövetés 
során, az amorf szilícium napelem modul esetében 

Fókuszponttól  
való eltérés (°) 0 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 10 20 30 

Égtáj: Észak (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 
Égtáj: Dél (%)  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 11 
Égtáj: Nyugat (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 8 17 
Égtáj: Kelet (%) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 6 15 
Égtáj: Északnyugat (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 4 16 31 
Égtáj: Délnyugat (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 4 14 30 
Égtáj: Északkelet (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 11 23 
Égtáj: Délkelet (%) 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 3 12 23 

 



ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 1-2. szám

Zsiborács H., Hegedűsné Baranyai N., Kis-Simon T., Pintér G.: Piaci kilátások és technológiai jellemzők a napkövető napelemes-rendszerek terén

65

akkor milyen mértékben. A kutatási eredmény emellett segítséget 
nyújthat a napkövetős rendszerek tervezésében és a beruházás 
megtérülési mutatóinak számításában a m-Si, p-Si és az a-Si nap-
elemes rendszerek esetében [21].

Következtetések
A napenergia alapú energiatermelés elterjedése és széleskörű al-
kalmazása egyre inkább indokolt az emberiség folyamatosan nö-
vekvő energiaigénye miatt. A napelemes energiatermelés rohamos 
növekedése jellemezte az utóbbi éveket és a várakozások szerint a 
PV technológia piaci jelentősége az elkövetkező évtizedben a fenn-
tartható energiaellátás érdekében egyre fontosabbá válik.

A napelem modulok megfelelő tájolása, az alkalmazott dőlés-
szög ideális megválasztása és az árnyékolási veszélyek figye-
lembevétele a napelemes rendszerek hatékony működése szem-
pontjából a legfontosabb feladatok közé tartozik. A helyi éghajlati 
adottságok ismerete elengedhetetlen a megtermelhető éves ener-
giamennyiség maximalizálása céljából. 

Főleg Földünk sűrűn lakott területein számít a napelemes rend-
szerek egységnyi területre vetített teljesítménye, ugyanis ezeken a 
helyeken nem áll rendelkezésre korlátlanul a napelemes rendsze-
rek telepítésére alkalmas terület. Az éves fajlagos hozam (terület-
egységre vetített villamosenergia előállítás) növelése érdekében 
a megfelelő dőlésszög és tájolás, valamint a napkövetés szerepe 
(egy- és kéttengelyű) is egyre inkább előtérbe kerül, mivel éves 
szinten akár plusz 30-40%-os energiatermelési nyereséget lehet el-
érni az optimálisan elhelyezett déli irányú PV rendszerekhez képest 
azonos területnagyságon. Az éves plusz energiahozam maximali-
zálása érdekében fontos a megfelelő pontosságú napkövető beren-
dezések kiválasztása, főleg a kéttengelyű napelemes rendszerek 
esetében, mivel a pontatlanabb berendezések csökkenthetik az 
éves energiatermelést.    
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Harc a szmog ellen
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

Ősszel, télen még igazán hideg sem kell ahhoz, hogy már je-
lentkezzenek az első szmog riasztások. Magyarországon a 
szmog egyes településeken jelentkezik, ahol a szmog kialaku-
lásának egyik legfontosabb oka az, hogy a levegő porszennye-
zése nagyobb, mint a települések közötti térben. Nem kivételek 
ez alól a városok sem. 2003 óta a KSH a legnagyobb légköri 
porszennyezést Csepelen, Győrben, Kazincbarcikán, Miskol-
con, Pécsen, Tökölön mérte.

A szmog (füstköd) fogalmát a füst és a köd angol nevéből alakították 
ki. Két típusát különböztetik meg:

London típusú szmog: reduktív típusú szmognak is hívják. Ál-
talában télen, szélmentes, magas páratartalmú levegőben alakul ki, 
amikor az alsó, hideg légrétegek felett meleg levegő van. A levegő 
fő szennyezője a fa és a széntüzelés, a füst kéndioxid, szénmon-
oxid és por tartalma.  

Los Angeles típusú szmog: oxidatív típusú szmog. A szmog 
forrása a közlekedés, és jellemzően nyáron alakul ki, szintén szél-
csendes időben. A gépjárművek kipufogó gázának nitrogén vegyü-
letei a levegő oxigén molekuláit atomos oxigénre bontják. Az oxigén 
fotokémiai reakciók útján ózonná alakul, ami az emberi szervezetre 
is mérgezően hat. A járművek emellett port is bocsátanak ki, külö-
nösen a dízel motorok.

Tehát a porszennyezés a szmog kialakulásának legfontosabb 
tényezője, a légköri körülményeken kívül. A levegőbe kerülő porsze-
mek különböző méretűek:

• a 100 μm (mikrométer, mikron) feletti részecskék percek alatt 
leülnek a felszínre

• 10-100 μm közötti részecskék pár óráig maradnak a levegő-
ben, már belélegezhetők, nagyobb részét az orrunk kiszűri, 
de közvetlen egészségkárosodást okozhatnak

• 10 μm alatti méretű lebegő anyagok hosszan maradnak a 
levegőben, csak a csapadék mossa ki a levegőből. Bejuthat-
nak a tüdőbe, de még kiköhöghetők

• a 2,5 μm alatti szemcsék nem tudnak kijutni a tüdőből. 2016-
ban a KSH Budapest egyes térségeiben, Kazincbarcikán, 
Pécsen, Sajószentpéteren mérte a legmagasabb mikropor 
szennyezettséget.

• Mindezek a részecskék egyszerre vannak jelen a levegőben, 
káros hatásukat egyszerre fejtik ki.

Az egészségügyi határértéket (PM10) a 2,5-10 μm méretha-
tárok közötti részecskék mennyiségére állapították meg. Magyar-
országon a határérték 24 órás átlagra 50 μg/m3, az éves átlagra  
40 μg/m3.

A szmogriadót két fokozatban rendelik el: a tájékoztatási foko-
zatot akkor kell elrendelni, ha a szálló por értéke két egymást követő 
napon meghaladja a 75 μg/m3 értéket (az egészségügyi határérték 
kétszeresét), és riasztási fokozatot kell elrendelni, ha a két egymást 
követő napon a porszennyezés 100 μg/m3 feletti.

A szmog egészségkárosodást okoz. Akinek már van valamilyen 
légzőszervi betegsége, annak két-három szmogos nap akár halálos 
következményt is okozhat. 

Az Egészségügyi Világszervezet szerint 2017-ben 7 millió em-
ber vesztette az életét a légszennyezés miatt a világon. A krónikus 
asztmás betegek száma 1990 óta öt és félszeresre, a hörghurutos 
betegek száma 3,8-szorosra nőtt. A klímaváltozás hatására megje-
lent parlagfű „áldozatainak” (allergiások) száma pedig 33-szorosra.  
A többlet napsugárzás, és az ózonpajzs védő hatásának csökkené-
se miatt a bőrrákos betegek száma 9,2%-kal nőtt [3]. 

A téli szmog kialakulásában felerészt a szilárd tüzelés, felerészt 
a közlekedés kipufogó gázaival okozott porszennyezése a vétkes. 
A háztartások fatüzelését környezetbarátnak szoktuk mondani, a 
szén-dioxid kibocsátás szempontjából. A fatüzeléssel azonban por 
is kerül a levegőbe. Mintegy 200 ezer háztartásban szénnel, lignittel 
tüzelnek. Ennek por és kén-dioxid hatását a legtöbb településen 
érezhetjük a fűtési szezonban. A háztartások füstgáz kibocsátásá-
ra nem lehet hatósági ellenőrzési rendszert kialakítani. A járművek 
(különösen a dízel autók) károsanyag kibocsátását a műszaki vizs-
gák alkalmával ellenőrzik, de két vizsga között a motorok szabályos 
beállítása elhangolódhat. Sajnos, ezért láthatunk elég gyakran füs-
tölő autókat.

A légköri por szennyezés forrása az ipari üzemek is lehetnek, 
bár a környezetvédelmi hatóságok rendszeres ellenőrzése és a be-
épített füstgáz tisztítási technológiák ellenőrzött határ alatt tartják az 
üzemek por (és egyéb károsanyag) kibocsátását.

Beszéljünk egy kicsit a szmoggal kapcsolatban a szén- és fatü-
zelésről. A világ összes energiahordozó felhasználása 13864 Mtoe 
volt 2018-ban, ebből a szén 27,2%-kal vett részt [1]. 2018-ban a 
legnagyobb szénvagyonnal az USA rendelkezett (250 219 millió 
tonna), Oroszország követte (160 364) és Kína (138 819).

Tony Abbott, Ausztrália miniszterelnöke érdekesen nyilatkozott, 
ugyanis országa sok éves erőfeszítését a megújuló energiahordo-
zók használata terjesztése után fel akarja váltani a széntermelés 
fokozásával és támogatásával. Nem is kellene ennek a hírnek na-
gyobb jelentőséget tulajdonítani, ha Ausztrália nem lenne a világ 
széntermelésének egyik meghatározó országa. Ausztrália szén-
készletét 2018-ban 147 425 millió tonnára becsülik azzal együtt, 
hogy az ország területének mintegy harmadán még nem voltak a 
mai, legfejlettebb technikán alapuló geológiai és geofizikai kutatá-
sok. Ausztrália széntermelése meghaladja az évi 300 Mtoe meny-
nyiséget, aminek jelentős része exportra megy. A legnagyobb szén 
fogyasztó ország 2018-ban Kína volt, 1906 Mtoe mennyiséggel. 

Trump amerikai elnök 2017. év eleji nyilatkozata megdöbben-
tette a világot, hogy az USA az energia önellátása érdekében elha-
lasztja a légkör védelmére kötött párizsi megállapodás teljesítését, 
és ezzel az amerikai szén- és szénhidrogén bányászat fejlesztését 
segítette elő.

Az EU pedig erőteljes harcot folytat a fosszilis tüzelőanyagok 
visszaszorításáért és a megújuló energiahordozók gyorsabb elter-
jesztéséért, és erre a célra rengeteg pénzt is szán. 

A világ nagy energia kutató intézetei egymás után jelentetik meg 
prognózisukat az energiahordozók jövőjéről. Egyáltalán nem látszik 
a szén jövője hanyatlónak 2030-ig. A világ legnagyobb szén ter-
melői (Kína, USA, Oroszország) nem tagjai az EU-nak, rájuk nem 



Szilágyi Zs.: A levegő páratartalma és a klímaváltozás

67ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 1-2. szám

vonatkoznak az európai környezetvédelmi és szén takarékossági 
programok. A szén fogyasztás pályáját mutatja be a BP, ami 2030-
ig eléggé elkeserítő jövőt ígér a légkör védelme szempontjából [4]:

      (Mtoe)

A megújulók használatának legfontosabb képviselője nálunk a fa- 
és szalma tüzelés, és a hazai megújuló használat 80%-át adja. Ör-
vendetes ugyanakkor a napenergia egyre nagyobb mértékű hasz-
nosítása a lakosság és az ipar oldalán is.

Általános szabály az, hogy Európában az ipari szén- és bio-
massza tüzelésnél a füstgázok összetételének állandó ellenőrzése 
kötelező, és a tüzelés technológiához szabályozott égéstermék ke-
zelés (tisztítás) kapcsolódik.

A fokozott légszennyezés forrásai nem az ipari tüzelőberende-
zések, hanem a háztartások és a kommunális épületek. Köztudott, 
hogy 100 kg fa eltüzelésekor átlagosan egy kilogramm por kerül a 
levegőbe, ennek nagy része a légköri aeroszolt alkotó 10 μm méret 
alatti szilárd szennyezés. A fatüzelés „termel” még szén-monoxidot, 
nitrogén-oxidot és ózont is. A széntüzelésnél is ezek a légszennye-
zők kerülnek a levegőbe, azzal a kiegészítéssel, hogy a szénnek 
(és főleg a lignitnek) viszonylag magas a kéntartalma, és ez okozza 
a füstgáz magas kén-dioxid tartalmát. Tudjuk, hogy a háztartások-
ban a fatüzelés mellett a kályhába kerül a házi hulladék egy része 
is, köztük a műanyag hulladékok. A keletkező égéstermékben ezek 
a hulladékok növelik a por(korom)-, a szén-monoxid- és metán tar-
talmat. 

Tulajdonképpen ellentmondásos helyzetben vagyunk:
• csökkentsük az energia felhasználást, csökkentsük a fosszi-

lis tüzelőanyagok használatát, használjunk inkább megújuló 
energiahordozókat. A megújuló energiahordozók egyike a 
biomassza, közte a fa, mezőgazdasági hulladék (szalma, 
kukoricaszár).

• Előzzük meg a szmogok kialakulását, zárjuk ki a légszeny-
nyező aerosolok (por) légkörbe kerülését. Használjunk tehát 
a légkör szempontjából „tiszta” tüzelőanyagokat: földgázt, 
napenergiát, szélenergiát, nukleáris energiát.

Az Országos Meteorológiai Szolgálat rendszeresen méri a légkör 
nitrogén-oxid, kén-dioxid, ózon és kisméretű részecske (≤10 µm 
alatti) tartalmát. A mérések alapján léptetnek életbe különböző lég-
szennyezés korlátozási intézkedéseket

A légkörbe került gázok között a szén-dioxid, a metán és a fluor 
tartalmú gázok is megjelennek. A környezetkárosítás szempontjá-
ból a metánt huszonnégyszer veszélyesebbnek tekinthetjük, mint a 
szén-dioxidot. A légkörbe kerülő gázok reakcióba lépnek a levegő 
porszennyezésével, bonyolult vegyületek alakulnak ki. A fluor tar-
talmú gázok kiiktatásáról már mintegy tíz éve születtek határoza-
tok, és a hűtőipar be is fejezte ezeknek a gázoknak a használatát.

A napenergia, a vízenergia, a szél hasznosítás, a hőszivattyús 
hőtermelés és a víz visszanyomással működő geotermikus ener-
gia kinyerés teljes mértékig környezetbarát, mert a termelt energia 
nem terheli a légkört semmilyen kibocsátással. Ezeknek a kör-
nyezetbarát energia rendszereknek az üzemeltetéséhez villamos 
áramot használunk, így közvetve, kis mértékben mégis környezet-
szennyezést okoznak. 

Beszélni kell azonban a biomassza eltüzeléssel járó porszeny-
nyezésről.

A KSH szerint a szilárd légszennyező kibocsátás rohamosan 
nő: 2008-ban 6 kg/fő volt, 2009-ben már 8 kg/fő, 2010-ben pedig  
17 kg/fő, ma már 20 kg/fő felett járhatunk.

Az ipari tüzelő rendszereken a por megfogása kötelező. Meg-
figyelhető viszont, hogy a szmog leggyakrabban azokban a város-
okban alakul ki, ahol a földrajzi fekvés miatt a szmogra jellemző 
légköri viszonyok könnyen kialakulhatnak (völgyek, szokásos 
légjárásra merőlegesen elhelyezkedő települések), és a lakosság 
körében elterjedt a szén-, illetve fatüzelés. Megfigyelhető ez Buda-
pest kertvárosi kerületeiben is. 

Mit tehetünk a szmog kialakulása ellen?
A légköri tényezőkkel (légáramlat, hőmérséklet, páratartalom) sem-
mit. Sokat tehetünk viszont a szmog kialakulását lehetővé tevő me-
teorológiai helyzetben, a légkör porszennyezése csökkentésével.

A települések általában korlátozzák ősszel a lombok, a kerti 
szemét szabadtéri égetését. Szmogveszély esetén ezt azonnal til-
tani kell(ene).

Súlyosabb szmog veszély esetén a járműforgalmat korlátoz-
zák: meghatározott napokon, vagy földrajzi területen a járművek 
egy része közlekedhet csak. A korlátozásokban a dízel járműveket, 
különösen a nagyobb teljesítményűeket erősebben kellene korlá-
tozni.

A háztartásokban a szén- és fatüzelést szabályokkal nem lehet 
befolyásolni. Megfelelő felvilágosítással viszont azt el lehet érni, 
hogy a szilárd tüzelésű kályhákban, kazánokban lehetőleg ne tü-
zeljenek mást, mint szenet és fát. Kerülni kell a műanyag hulladék, 
a zsíros, olajos papír és rongy, gumihulladék, fáradt olaj eltüzelését 
a kályhában. Fel lehet hívni a figyelmet arra is, hogy a fatüzelésnél 
a tűzifa víztartalma minél kevesebb legyen, mert ezzel a tüzelőbe-
rendezés hatásfoka nőni fog, és a levegőbe is kevesebb vízpárát 
bocsátunk ki, ami a szmog egyik fontos eleme.

A szmog magasabb veszély fokozata esetén a jelentősebb 
közösségi létesítményeket (iskolák, kulturális intézmények, hiva-
talok) rövidebb nyitva tartással, kevesebb fűtéssel fékezhetik a 
szmogveszély fokozódását.

Felhasznált irodalom
[1]  BP Staistical Review os world Enegy 2019 |68th edition
[2]  met.hu 2018. 03. 01.
[3]  nrgreport.hu 2018. 07. 17.
[4]  BP Energy Outlook – 2019 edition

1990 2000 2016 2020 2030 2040
Kína 665 706 1893 1958 1737 1410

India 140 164 424 467 658 917

OECD 1102 1163 935 857 554 503

USA 481 541 332 303 193 138

EU 363 321 234 199 116 79

Összesen 2224 2356 3731 3779 3647 3625

µg/m3
egészség-

ügyi 
határérték

tájékoz-
tatási 

küszöbérték

riasztási 
küszöb-

érték
nitrogén-oxid órás átlag 100 350 400

kén-dioxid órás átlag 250 400 500

ózon órás átlag ‒ 180 240

szilárd 
részecske napi átlag 50 75 100
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Hozzájárulás a virtuális erőmű 
épitéséhez: 
17,75 kWe  

Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. – Az energiahatékony vállalat1

A Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft. már a kezdetektől fogva nagy 
hangsúlyt helyezett az energiahatékonyságra, igyekezett élenjárni az 
új technológiák alkalmazásában. 

A vidéki távhőszolgáltatók közül például először helyeztünk üzem-
be gázmotorokat Vízöntő utcai fűtőművünkben (1995.), így használva 
ki a kapcsolt energiatermelésben rejlő lehetőségeket, illetve elsőként 
telepítettünk faaprítékos tüzelésű 7.5 MW teljesítményű biomassza fű-
tőművet a Mikes Kelemen utcában (2003.), jelentős lépést téve a meg-
újuló energiaforrások használatának irányába, igyekezve csökkenteni 
földgázfüggőségünket. 

Ez irányú elkötelezettségünket bizonyítandó pályáztuk meg és 
nyertük el 2016-ban az Energiatudatos vállalat címet. Ezt megelőzően, 
és az azóta eltelt időben is folyamatosan igyekeztünk újabb és újabb 
energiahatékonyságot fokozó beruházásokat megvalósítani, energia-
hatékonysági auditokat végeztettünk, elektromos autókat vásároltunk, 
KEOP/KEHOP pályázatokon indultunk sikerrel vagy épp teljes egé-
szében saját beruházás keretében valósítottunk meg ilyen projekteket. 

A közelmúltban megvalósult és a jövőben megvalósuló beruházá-
saink közül kiemelkedik a Szombathely, oladi városrészén található 
hőközpontunk tetejére telepített 181 m2 felületű, 127 kW teljesítményű 
napkollektor, mellyel több, mint 600 lakás melegvíz ellátását tudjuk biz-
tosítani a nyári időszakban. 

A Szombathely, 11-es Huszár úton található egykori Huszár lakta-
nya épületénél található kazánházunkból kb. 240 lakás számára biz-
tosítunk fűtést és melegvíz-szolgáltatást. Az épület műemlék jellege 
miatt a kazánok az udvaron, konténerekben kerültek elhelyezésre.  
A két konténerben egy-egy VASFA AKH-1650 M típusú, 1,65 MW tel-

jesítményű kazán volt, melyek közül az egyik biztosította a folyamatos 
szolgáltatást, míg a másik tartalékként szolgált. A 2016-ban készítte-
tett energiahatékonysági audit javaslatai közt szerepelt a meglévő ka-
zánokat kondenzációs kazánokkal történő kiváltása, amit aztán 2018-
ban és 2019-ben két lépcsőben meg is valósítottunk. 

A beruházás keretében első lépésben az egyik már meglévő 
konténert felújítottuk, belső hőszigeteléssel láttuk el, és 1 db HOVAL 
ULTRAGAS TTE 350 (350 kW) és 1 db HOVAL ULTRAGAS TTE 400 
(400 kW) kondenzációs kazánt telepítettünk. Ezt követően a má-
sik konténer helyére egy új konténerben 2 db 400 kW teljesítményű 
VIESMANN Vitocrossal 200 CM2 típusú kazán telepítettünk. 

Az új kazánok telepítésének több pozitív hozadéka is volt. Egy-
részt a jobb szabályozhatóságuknak köszönhetően a kazánok üzeme 
pontosabban illeszthető a felhasználói igényekhez, így a gázlekötést is 
csökkenteni tudtuk, másrészt a kazánok kedvezőbb hatásfokának kö-
szönhetően csökkent az energiafelhasználás (földgáz), ezáltal pedig a 
károsanyag-kibocsátás is. 

Jövőbeni terveink közt szerepel a megújuló energiaforrások fel-
használási arányának növelése. Ehhez tervezzük a Mikes II. biomasz-
sza fűtőmű megépítését, melyre sikeresen pályáztunk és jelenleg a 
kivitelezésre vonatkozó közbeszerzési eljárásnál tart a beruházás. E 
mellett olyan kisebb volumenű beruházások, fejlesztések is előkészü-
let alatt állnak, mint például egy napelemes gépjármű beálló telepítése 
az elektromos gépjárművek töltéséhez.

A Virtuális Erőmű Programban elszámolt, kiváltott fosszilis 
erőművi kapacitás: 17,75 kWe.

Oletics Zoltán, zoltan.oletics@mi6.hu

Megjelent a Nyugat-balkáni Zöld Központ első támogatási felhívása 

Megjelent a magyar technológiaexport támogatására létrejött Nyu-
gat-balkáni Zöld Központ első pályázati felhívása, így bővül a magyar 
részvétel a nemzetközi klímavédelemben – jelentette be az Innováci-
ós és Technológiai Minisztérium klímapolitikáért felelős helyettes ál-
lamtitkára 2020. február 13-án Budapesten. 

Botos Barbara sajtótájékoztatóján közölte, hogy a február 13-án 
megjelent felhívás az Albániába, Bosznia-Hercegovinába, Koszovóba, 
Észak-Macedóniába, Montenegróba és Szerbiába irányuló projekte-
ket támogatja.

A magyar technológiaexport a megújuló energia, a vízgazdálko-
dás és a szennyvíztisztítás, a hulladékkezelés, az erdőgazdálkodás, 
a városi környezet fejlesztésében segítheti az érintett államokat - tette 
hozzá.

A helyettes államtitkár hangsúlyozta, hogy Magyarország a nyu-
gat-balkáni zöld projektekkel párhuzamosan továbbra is teljesíti nem-
zetközi kötelezettségeit.

A kormány már 2015-ben egymilliárd forintot ajánlott fel az ENSZ 
Éghajlatváltozási Keretegyezménye alatt működő Zöld Klíma Alap 
számára, az uniós tagállamok közül elsőként foglalta törvénybe a 
2016-os párizsi klímaegyezményt, tavaly csatlakozott az EU 2050-ig 
szóló klímasemlegességi céljaihoz, idén pedig éghajlatvédelmi cse-
lekvési tervet, energetikai és klímastratégiát fogadott el – mondta.

Botos Barbara közölte, hogy a Nyugat-balkáni Zöld Központ ősz-
szel újabb pályázati kiírást tesz majd közzé.

A Nyugat-balkáni Zöld Központ Nonprofit Kft. ügyvezető igazgató-
ja a térségbe irányuló fejlesztéseket elsősorban az ottani környezet-
szennyezéssel, valamint a klímaváltozással indokolta.

Örlős László kifejtette, hogy a nyugat-balkáni államok energiater-
melése több mint 60 százalékban fosszilis energiahordozókra épül, 
hőerőműveik ugyanakkor a legszennyezőbbek Európában.

A térségben egyre jelentősebb a nyugati kezdeményezések és 
fejlesztési források szerepe, de az uniós csatlakozási folyamattal pár-
huzamosan a magyar vállalatok is jelentős szerephez juthatnak a Bal-
kánra irányuló technológia- és tudásátadásban – mondta.

Örlős László hangsúlyozta, hogy a magyar támogatás a kutatá-
sok, állapotfelmérések és cselekvési tervek mellett kapacitásfejlesztő 
tevékenységeket, képzéseket, újabb projektek előkészítését is segíti, 
és számottevő gazdasági hatásokat eredményezhet.

A Központ közreműködésével meghirdetett, 400 millió forint ke-
retösszegű támogatási felhívás a www.wbgc.hu weboldalon érhető el.

A kiírásra Magyarországon bejegyzett gazdasági társaságok, fel-
sőoktatási intézmények, szakmai egyesületek jelentkezhetnek már-
cius 27-éig. A pályázók 15 millió és 50 millió forint közötti összeget 
kaphatnak, a projekt összegének legalább 15 százalékát kell önerőből 
fedezniük.

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/
energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-allamtitkar/hirek/



69ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 1-2. szám

VEP díjazottak

VEP díjazottak – 2020

A Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit (MI6) Kft. a hazai fenn-
tarthatósági és zöldgazdasági szakmapolitika meghatározó szereplő-
je. Virtuális Erőmű ProgramTM-ja keretében 2020-ban is meghirdette 
az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatát, melynek eredménye-
képpen az energiatudatos és energiahatékony vállalatok, intézmé-
nyek, iskolák és önkormányzatok díjakat vehettek át a Parlamentben 
megrendezésre kerülő, XII. Díjátadó Gálán. A program fővédnöke 
2020-ban Dr. Áder János, köztársasági elnök úr.   

A 2011-ben indított Virtuális Erőmű ProgramTM (VEP) 2020-ra 
kitűzött célja egy 200 MWe névleges teljesítményű fosszilis erőmű 
termelésének kiváltása volt, igazolt energia megtakarítások segítsé-
gével. A Program a 2020-ra kitűzött célt már 2018-ben túlteljesítette, 
és ezzel az eredménnyel a Virtuális Erőmű akkor a 6. legnagyobb ma-
gyar villamos erőművé vált. A 2018. március 6-án meghirdetett VEP2 
program célja, hogy a Virtuális Erőmű ProgramTM 2030-ra Magyaror-
szág második legnagyobb erőműve legyen. 2020-ra a program több, 
mint 620 MW fosszilis erőművi kapacitás kiváltását gyűjtötte össze. 

A Virtuális Erőmű a következőképpen működik: az energia-
hatékonysági, vagy megújuló energia alapú beruházással el-
ért megtakarításukat a szervezetek „bebankolják” a programba.  
A Program az éves megtakarítást átszámolja erőművi kapacitásra, 
vagyis meghatározza, hogy mekkora fosszilis, szennyező erőműre 
nincs szükség a megtakarítás eredményeképpen. Az egyes szerve-
zetek megtakarításaiból tehát egy láthatatlan, virtuális erőmű épül, 
melynek célja egy nagy, hagyományos fosszilis erőmű kiváltása. 

A 2020-ban díjazott Energiahatékony Vállalatok:
• BAT Pécsi Dohánygyár Kft.
• FŐTÁV Zrt.
• Hauni Hungária kft.
• KNOTT Technik-flex Kft.
• MOL Nyrt.
• MOL Petrolkémia Zrt. 

• Pécs-Baranyai Gazdaságfejlesztő és Szolgáltató Nonprofit Kft.
• Penny-Market Kereskedelmi Kft
• Szombathelyi Távhőszolgáltató Kft.
• TEVA Gyógyszergyár Zrt. 

A 2020-ban díjazott Energiatudatos Vállalatok:
• Avalon Park Kft.
• BKV Zrt.
• HELL Energy Magyarország Kft.
• Leax Hungary Zrt
• Mecsekerdő Zrt.
• NLC Tanácsadói Csoport Kft.
• Vatam Hungária Kft

Egyéni díjazottak: 
• Az Év Fiatal Energetikai Szakértője: Biró Gábor
• Az Év Energetikusa: Kapéri Gabriella
• Az Év Energiamenedzsere: Kepka György
• Az Év Energetikai tanácsadója: Nagy János

2019-ről 2020-ra a Virtuális Erőmű Program a korábbi években beje-
lentett nemzetközi terjeszkedés jegyében helyi partnerek bevonásá-
val sikeresen megalapította és működtette az Egyesült Királyságbeli 
(Durham), Olaszországbeli (Potenza tartomány) és Romániai (Temes 
megyei) helyi Virtuális Erőművi alprogramját. A Durhami program 
keretében több mint 100 kisvállalkozás 372 kWe megtakarítással, 
Potenzában 19 önkormányzati, intézményi és közoktatási szereplő 
3.119 kWe megtakarítással, míg Temes megyében 18 ipari kis és 
nagyvállalat 2.016 kWe megtakarítással járult hozzá a helyi erőművek 
építéséhez. 

Jól ismert Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatunk júniustól 
ismét meghirdetésre kerül.

A korábbi díjátadók kisfilmje elérhető a www.mi6.hu oldalon és a 
https://www.youtube.com/channel/UCfW3KTxp-V4tKA1imRO9vLA 
cím  alatt.

A GDP 2-2,5 százalékára lesz szükség ahhoz, hogy elérjük 2050-re a klímasemlegességet 
Magyarországon a 2050-re kitűzött klímasemlegességi cél eléré-
séhez a következő 30 évben a GDP 2-2,5 százalékát kell környe-
zetvédelmi beruházásokba fektetni, megközelítőleg 120 milliárd 
eurót – mondta az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) 
energiaügyekért és klímapolitikáért felelős államtitkára 2020. feb-
ruár 1-jén, Gödöllőn. 

Kaderják Péter a 20. Országos Környezetvédelmi Találkozó 
gálavacsorájának megnyitóján elmondta, hogy a következő eu-
rópai uniós költségvetési időszakban legalább a költségvetés 25 
százalékát a klímavédelemhez kapcsolódó energetikai, vízgazdál-
kodási, közlekedési és más programokra kell majd fordítani, ezért 
nemcsak a klímavédelem, hanem a gazdaság területén is adottak 
a fejlődési lehetőségek.

Hozzátette: annak érdekében, hogy a magyar vállalkozások  
környezetvédelemben megszerzett tudása exportálható legyen, 
az ITM még tavaly megalakította a Nyugat-Balkáni Zöld Alapot, 
amelynek  pályázatai a következő hetekben fognak megjelenni. 
A pályázatok célja a környezetvédelem területén aktív vállalkozók 
sikeres működésének támogatása a régióban – tette hozzá az ál-
lamtitkár.

A klímapolitikáért felelős államtitkár emlékeztetett: a kormány 
tavaly decemberben eldöntötte, hogy csatlakozik ahhoz az európai 
kezdeményezéshez, amely szeretné elérni, hogy 2050-re létrejöj-
jön a világ első klímasemleges kontinense, ezért 2020 január 8-án 
már el is fogadta azokat az energia- és klímastratégiai dokumentu-
mokat, amelyek kijelölik a célhoz vezető utat.

Tájékoztatása szerint a program egyebek között tartalmazza 
azt a célt, hogy 2030-ra 40 százalékkal csökkentse Magyarország 
az üvegházhatású gázkibocsátást, és emelje a megújuló energia-
források alkalmazását.  Kaderják Péter kiemelte, hogy az ITM gaz-
daságfejlesztési elképzelései szerint a magyar gazdasági növeke-
désnek a jövőben három fő jellemzővel kell rendelkeznie: legyen 
magyar, hi-tech és zöld. A klímavédelem és a gazdaságfejlesztés 
nem egymással ellentétes, hanem két egymást erősítő folyamat – 
szögezte le az államtitkár.

https://www.kormany.hu/hu/innovacios-es-technologiai-
miniszterium/energiaugyekert-es-klimapolitikaert-felelos-
allamtitkar/hirek/
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Szakmai kirándulás a Beregdaróci gázátadó állomáson
ETE Hajdú – Bihar megyei Csoport 

A 2019 őszén Csoportunk egynapos szakmai utat szervezett. Tekintet-
tel arra, hogy a fűtési időszak előtt a médiák sokat foglalkoztak az or-
szág földgáz ellátásának kérdéseivel (annak biztonsága, tartalékkép-
zés, nemzetközi szerződések stb.), úgy gondoltuk, hogy ez alkalomból 
a földgázellátásunk kerüljön fókuszba. Tervünkben az szerepelt, hogy 
az ukrán részről érkező orosz gázellátás általános vonatkozása-
in kívül, annak technikai és szakmai kihívásairól kapjunk képet, egy 
üzemben lévő gázátadó-nyomásfokozó állomás látogatása kapcsán. 
Választásunk ezért, a számunkra helyileg közel eső, Nyírségben talál-
ható beregdaróci gázfogadó állomásra esett.

A szervezés kezdetén a kapcsolatfelvétel viszonylag könnyen ha-
ladt, köszönet az energetikai iparágban dolgozó nyitott és segítőkész 
szakembereknek. A komolyabb kihívást az jelentette, amikor megtud-
tuk, hogy a szakmai szempontból csúcsot jelentő technológia meg-
ismeréséhez speciális öltözék nélkül nem nyílik lehetőségünk. Meg-
tudtuk ugyanis, hogy szikramentes öltözetre lesz szükség, mivel nagy 
nyomású, robbanás veszélyes technológiáról van szó és a biztonsági 
követelmények szigorúak. Közös erőfeszítéssel és kellő utána járás-
sal, a munkavédelmi előírások elmélyült tanulmányozása mellett, vé-
gül sikerült a feltételeknek való megfelelésről gondoskodnunk, miköz-
ben a szakmai program mellé kulturális látnivalókat is számba vettünk. 
Már hagyomány nálunk, hogy egy-egy szakmai kirándulás mellett, a 
helyi nevezetességeket és műemlékeket is meglátogatjuk, főként, ha 
azok közül van energetikai jellegű is. Így került a lehetőségek közé 
kulturális vonatkozásban a Csarodai és Tákosi református templom 
(ez utóbbit nevezik mezítlábas Notre Dame-nak) mellett, a Beregi Mú-
zeum. Örömünkre szolgált, hogy az útvonal tervezése során, a feszes 

időgazdálkodás mellett megvalósítható programnak találtuk Szatmár-
csekén a kopjafás-csónakos fejfás temető, valamint az energetikai te-
kintetben kuriózumként említhető vízimalom megtekinthetőségét Túr-
istvándiban. A tervezett útvonal zárásaként szintén adódott energetikai 
vonatkozású szakmai program Panyolán, ahol a hőátadáson alapuló 
készülékek közül a főzőberendezések, valamint az alkoholos elegyek-
hez használt lepárlókészülékek működése ismerhető meg.

A szakmai programon huszan vettünk részt. Beregdaróci progra-
munkat a központi épületben kezdtük, ahol tájékoztatást kaptunk az 
átadó állomás beruházási döntéséről és építéséről, valamint a napja-
inkig történő fejlesztésekről. Megtekintettük a vezénylő termet és in-
formációkat kaptunk a mindennapi feladatokról. Megtudtuk, hogy 6 db 
GE gázturbinás meghajtású centrifugálkompresszor egység üzemel a 
telephelyen, amelyeket egyenként Mark VI. biztonsági vezérlő működ-
tet. A nyílt ciklusú gázturbinákból a füstgáz további hasznosítás nélkül 
kerül a szabadba. Kezdetekben az orosz gáz első belépési pontjának 
számított a telephely, de manapság visszafelé is történik igény szerint 
gáz átadás Ukrajna felé. Érdekes információ volt, hogy az EU-ba más 
útvonalon érkező orosz földgáz is visszaszolgáltatható az Ukrán part-
ner felé, amennyiben erre igény mutatkozik. 

(Hazánk földgázhálózata és az országhatáron ki- és belépő órán-
kénti gázforgalom a https://fgsz.hu/ címen tekinthető meg. )

Az átadó állomást bemutató előadást követően került sor, öltözékünk 
szikramentesre történő cseréjére, valamint az előírt fejvédők és lábbe-
lik használatára. Ezt követően a számunkra kijelölt útvonalon megte-
kintettük a telephelyet.
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A telephelyen további hasznos információkkal bővíthettük ismere-
teinket és lehetőségünk volt egy üzemen kívüli gázturbinás egység 
megtekintésére is. Megtudtuk, hogy a földgáz szállítása nagy nyomá-
son (40-75 bar) történik. Ez a nyomás egy gépkocsi gumiabroncs nyo-
másának 20-40-szerese, illetve ekkora a nyomás 400-700 méterrel a 
tenger alatt. A távvezetékben az áramló földgáz a cső belső falával 
érintkezve örvénylik, súrlódik, ezért nyomása folyamatosan csökken. 
A gázszállítás folyamatos fenntartása és a szállítókapacitás növelése 
érdekében szükséges a nyomás növelése. Ezt a feladatot végzik el 
a távvezetéken telepített kompresszorok. A kompresszorállomásokon 
a nyomás növelésére nagyteljesítményű gázturbina meghajtású cent-
rifugál kompresszorokat használnak. Ezeknek a berendezéseknek a 
működése a repülőgépek hajtására szolgáló turbinákhoz, a centrifugál 
kompresszorok pedig a gépkocsik motorjaihoz használt feltöltőkhöz 
hasonlítható. A hazai rendszeren a földgáz nyomását átlag 35-40 bar 
nyomásról, 60-75 bar nyomásra növelik. A kompresszorozás során a 
gáz hőmérséklete megemelkedik. Mivel a távvezetékek belső oldalán 
védőbevonat van, ezért ennek védelme érdekében csak megfelelő hő-
mérsékletű földgáz kerülhet a távvezetékbe. Emiatt a felmelegedett 
földgázt gázhűtőn kell lehűteni.

A telephely látogatását követően megköszöntük vendéglátóink-
nak a részletes tájékoztatást és a nem mindennapi lehetőséget, mely 
során bepillantást kaptunk a hazai gázellátás egyik indulópontjának 
feladatairól, szerepéről. Az elköszönést követően tovább indultunk Vá-
sárosnamény irányába. 

Vásárosnamény előtt megtekintettük a Csarodai és Tákosi refor-
mátus templomot. Csaroda késő román stílusú temploma a középkori 
templomaink egyik ékszerdoboza. A templombelső tere lenyűgöző, kü-
lönböző korok színeinek és formáinak harmóniája. Néhány kilométerre 

található a Bereg másik kulturális hagyatéka a tákosi református temp-
lom. Legősibb része 1766-ban épült. Azt tartják róla hogy „a nép emel-
te magának fából és sárból”, abban az időben, amikor Mária Terézia 
rendelkezései megtagadták a követ és a téglát a reformáció híveitől.

Délben érkeztünk Vásárosnaményba, ahol az ebédet követően a 
Hunor étterem emeletén megtekinthettük a nagyszerűen megkoreog-
rafált vadászati kiállítást, majd néhány száz méterre az étteremtől a 
Beregi Múzeumot.

Utunk következő állomása Szatmárcsekén a Kopjafás temető volt. 
Tiszteletünket tettük Kölcsey Ferenc sírja előtt és a sors úgy intézte, 
hogy találkozhattunk azzal az emberrel, aki a temető híres csónakos 
fejfáit faragja évtizedeken keresztül.

Tovább utazva érdekes volt Túristvándiban az Ősi vízimalmot mű-
ködés közben látni. Az ipartörténeti szempontból egyedülálló XVIII. 
század végén épült malom, a Felső-Tisza vidék büszkesége. Népi 
stílusban épült szerkezetével, három alulcsapós vízkerekével, egész 
Közép-Európában ritkaságnak számít.

Utunk utolsó állomása a Panyolai Szilvórium Zrt. telephelye volt, 
ahol üzemlátogatás keretében mutatták be a pálinkafőzés energetikai 
folyamatát. A hagyomány Panyolán az 1700-as évekre nyúlik vissza, 
ahol a 2002-ben alakult Panyolai Szilvórium ugyanazzal a hittel és 
odaadással készíti termékeit, mint az elődök.

Szakmai utunk a kulturális emlékek vonatkozásában is különleges 
esemény volt. A pozitív visszajelzések alapján az ETE más területi 
csoportjainak is szívből ajánljuk, mint érdeklődésre számot tartható 
programot.
 Rácz Attila
 ETE Hajdú-Bihar megyei Csoport
 titkára

Elnök-titkári értekezlet
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2020. február 27-én tartotta az idei elnök-titkári értekezletet. Az értekezlet szakmai 
előadásának témája az MVM Csoport stratégiája volt. Az előadást Kóbor György, az MVM Zrt. elnök-vezérigazgatója tartotta. Az 
előadásban ismertette a társaságcsoport hazai és nemzetközi tevékenységét és terveit, majd a résztvevők kérdéseire válaszolva 
részletesen is kifejtette azok egyes részeit.   

A szakmai előadást követően Bakács István ETE elnök értékelte az Egyesület 2019. évi tevékenységét majd ismertette a 2020. évi 
munkatervét, amelyet az Alapszabályban megfogalmazott céllal összhangban a kialakult gyakorlat szerint szerveznek. 

Az Egyesület különös figyelmet fog fordítani az új nemzeti energiastratégiára, s igény esetén a megvalósításához kapcsolódó 
jogszabályok előkészítésére. Tekintettel arra, hogy az Európai Unióban kihirdetésre kerültek az ún. Tiszta Energia csomag keretében 
kialakított új, energetikai jogszabályok, ezek ismertetését, illetve hazai alkalmazásukkal kapcsolatos kérdések felvetését is kiemelten 
fogják kezelni. A hivatalba lépett új Európai Bizottság egy Európai Zöld Megállapodást jelentett be, amelynek célja az európai gazdaság 
2050-ig történő teljes dekarbonizációja. Az ezzel kapcsolatos izgalmas szakmai kérdések is rendezvényeink középpontjába kerülnek.

Az Egyesület a KLENEN konferencia, a Távhő Vándorgyűlés, a Nemzetközi Gázkonferencia, valamint a Kárpát-medence magyar 
energetikusainak találkozója szervezésével, illetve a szervezésben való közreműködésünkkel igyekszik biztosítani az évtizedek óta 
hagyományos konferenciák megtartását. 

2020-ban ismét központi konferenciát tervezünk, amelynek témáját az aktualitások figyelembe vételével évközben alakítjuk ki.
Folytatjuk együttműködésünket a szakmai társegyesületekkel, elsősorban a MEE-vel, a MET-tel, a MaTáSzSz-szal, a Magyar 

Mérnöki Kamarával és a MKET-tel.
A tagság energetikai ismereteinek bővítése, szakmai és általános tájékozottságának növelése, a gazdaságos és környezetkímélő 

energiagazdálkodás elősegítése, a közvélemény formálása mind az Egyesület vezető tisztségviselőinek, mind a szervezeti egységek-
nek és vezetőiknek feladata. A szervezeti egységeink a 2020-as tevékenységükre vonatkozóan munkatervet készítettek és nyújtottak 
be. A munkatervekben szerepel vitadélutánok és előadások szervezése, termékismertetők tartása, oktatási tevékenység, egyete-
mekkel való együttműködés, helyi társadalmi és civil szervezetekkel való együttműködés, valamint véleményalkotás és javaslattétel.  
A szervezeti egységek munkaterveiben szereplő programok az ETE éves munkatervének részét képezik. 

A szervezeti egységek 2019. évi beszámolóit Wiegand Győző általános elnökhelyettes foglalta össze.
Ezt követően hangzottak el a hozzászólások, az elnök-titkári tapasztalatcsere keretében a jobbító javaslatok.



ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 1-2. szám

S Z A K K O L L É G I U M I   H Í R E K

72

Az Energetikai Szakkollégium a 2019/20-as tanévben rendezte 
meg, a 12. Energetikai Tanulmányi versenyét, amely kétnapos volt. 
A 2009 óta minden évben megrendezésre kerülő háromfordulós 
versenyen idén is középiskolás tanulókból álló csapatok mérhették 
össze tudásukat.

Az első fordulóra idén 56 háromfős csapat jelentkezett, köztük 
több határon túli is. Ez a forduló a korábbi évekhez hasonlóan három 
minifordulóból állt, és heti rendszerességgel kiküldött online tesztso-
rok formájában valósult meg. Ezek során általános energetikai témá-
jú feleletválasztós kérdéseket, valamint a középiskolai fizikatudásra 
építő rövid számolási példákat kellett megoldaniuk a csapatoknak, 
és a feladatsorok végén pedig aktuális energetikai kérdésekre kellett 
kifejtve válaszolniuk.

A legjobb 20 csapat juthatott tovább a második fordulóba, amely-
ben a versenyzőknek komplex tervezési feladatot kellett megvalósí-
taniuk. A forduló története ott kezdődött, hogy egy képzeletbeli ide-
genbolygó tartományát lerohanták, és nem maradt se erőműve, se 
villamos hálózata, se embere, aki megtervezze újra, így a földről kér 
segítséget az idegen civilizáció. Ennek a területnek kellett a megadott 
erőművek és tárolók alapján összeállítani az energiamixét, és egy 
térképen felrajzolniuk az elosztó hálózat egyszerűsített rendszerét. 
Valamint a városok óránkénti fogyasztása is meg volt adva, ezenkívül 
még más időjárási térképek és diagrammok is segítették a tervezést. 
Eredményeiket esszé formájában és online videókonferencián ke-
resztül mutatták be a szervezőcsapatnak. Munkáik pontozása során 
a fő szempont az energiahatékonyság és kreativitás volt, emellett ér-
tékelésre került a költséghatékonyság, a megvalósíthatóság.

A 2020. január 30. és 31. között, a Budapesti Műszaki és Gaz-
daságtudományi Egyetemen megrendezett döntőbe a tíz legjobban 
teljesítő csapat jutott be, ahol különféle energetikához kapcsolódó 
feladatokban mérhették össze tudásukat. (A fényképen a verseny 
döntőjének résztvevői.)

A csütörtöki nap folyamán a versenyzők olyan feladatokat oldot-
tak meg elsőnek, ahol megadott adatok alapján (villanyszámla, panel 
adatlap stb.) segítségével kellett kiszámolniuk, hány napelempanel 
szükséges az adott háztartás teljes ellátásához és mennyi a beruhá-
zás megtérülése. A délután további részében a csapatokkal elláto-
gattunk a MAVIR diszpécseri szolgálatának szimulátorába, ahol egy 
nagyon érdekes előadást hallgathatunk meg velük Magyarország el-
osztó hálózatáról. Majd visszaérkezve az egyetemre az üzemlátoga-
táson halott prezentáció alapján Kahoot tesztet kellett megoldaniuk. 
Ezután energetikai témájú tabu játékban és gyorsasági versennyel 
kevert fizikapéldák megoldásában mérhettek össze ügyességüket. 
A nap végén a versenyzők ismerkedős játékokkal és vetélkedőkkel 
kapcsolódhattak ki és barátkozhattak össze egymással.

A pénteki napon délelőtt két csoportra osztva párhuzamosan 
zajlottak a szakmai zsűri előtt a csapatok 
prezentációi és a laborfeladatok. A csapa-
tok a második fordulóban kidolgozott esz-
szét a döntőre kiegészített részfeladattal 
együtt mutatták be.  A prezentációkat ér-
tékelő szakmai zsűri tagjai idén Dr. Zsebik 
Albin (ETE, BPMK), dr. Szerbin Pável (MVM 
Paksi Atomerőmű Zrt.), dr. Szepesi Oszkár 
(ENGIE Magyarország Kft.) Szücs Botond 
(BME-EGR) és dr. Kiss Péter (BME-VET) 
voltak.

Eközben a versenyzők másik fele a Villamos Energetika Tanszék 
laboratóriumaiban különféle elektromossággal kapcsolatos mérése-
ket, számolásokat, jelenség-magyarázatokat oldott meg a Szakkollé-
gium tagjainak vezetésével. 

A délelőtti prezentációkat és laborfeladatokat egy rövid ebéd után 
ismét versenyfeladatok követték, változatos témák mellett vagy el-
len kellett érvelniük egy-egy, az adott terminológiában jártas szak-
kollégistával. Közben szintén párhuzamosan a csapatok másik fele 
a Nagyfeszültségű laboratóriumban láthatott látványos kísérleteket, 
amiknek ismeretanyagát Kahoot teszt formájában kellett előhozniuk.

Az eredményhirdetésre késő délután került sor. Bevezető be-
szédében Mihók Anna, a Szakkollégium titkára megdicsérte a ver-
senyzők teljesítményét, megköszönte a felkészítő tanárok munkáját, 
bemutatta a tanulmányi verseny támogatóit, megköszönte a támo-
gatást.

A Budapesti és Pest megyei Mérnöki Kamara (BPMK) fontosnak 
tartva a mérnöktársadalom utánpótlását is segítő tanulmányi ver-
seny szervezését a döntőbe jutó csapatoknak könyveket ajánlott fel.  
A könyveket Dr. Zsebik Albin, a BPMK elnökségi tagja egy rövid be-
széd kíséretében adta át. Beszédében – megdicsérve a versenyzők 
beszámolóit – kiemelte, hogy aki a döntőig eljutott, az már minden-
képpen győztesnek érezheti magát. Kifejezte reményét, hogy a részt-
vevők közül sokan választják a mérnöki hivatást.

Az okleveleket Schlosser Ilona, a verseny főszervezője, a nyere-
ményeket pedig Mihók Anna adta át. Az I. helyezett csapat ajándékait 
a MVM Paksi Atomerőmű Zrt. szponzorálta, a II. helyezett nyeremé-
nyét a Nemzeti Tehetség Program támogatta, a III. díjakat a ENGIE 
Magyarország Kft. adományozta. A IV-X. helyezettek az Energetikai 
Szakkollégium által összeállított ajándékcsomagokat vihettek haza. 
A legjobb iskola díja immár hagyományosan a Manitu Solar Zrt. által 
felajánlott napelempanel volt. 

Az első három helyezést az alábbi csapatok érték el:
I. helyezett: ΘΒΨ – Lovassy László Gimnázium
Csapattagok: Horváth Balázs Bence, Benczik Ákos Ádám, Galó András
Felkészítő tanár: Böcskei Ákos Zsolt
II. helyezett: −273,15° Creativity – Türr István Gimnázium és  
Kollégium
Csapattagok: Endrész Balázs, Fröhlich Viktória, Horváth Dávid Tibor
Felkészítő tanár: Szilos Attila
III. helyezett: Ekvivalensek – Vetési Albert Gimnázium
Csapattagok: Dóczi Péter, Nagy Péter, Lőrincz Attila
Felkészítő tanár: Kristóf Gábor
Legjobb iskola: Türr István Gimnázium és Kollégium, Pápa
A Szakkollégium nevében ezúton is megköszönjük a tanulmányi ver-
seny szervezésének támogatását.

 A cikk szerzői: Schlosser Ilona, Szathmári Dominik
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E N E R G I A P O L I T I K A 

A megbízható villamos energiáért.

//  MAB3 Irányítástechnikai Rendszerek:

 • Alállomásokba

	 •	Naperőművekbe

 • Okos Hálózatokba

//  Smart Grid Központok

//  Akkumulátoros Energiatároló Rendszerek

//		AC	és	DC	villamosenergia-ellátó	rendszerek

//		GE	Nagyfeszültségű	berendezések

//  Konténeres Villamos Berendezések

MÉRJE MEG, ELEMEZZE, 
ÉS ÉRJEN EL 
KÖLTSÉGMEGTAKARÍTÁST!

GYORSAN TELEPÍTHETŐ. 
EGYSZERŰEN, 
SZOFTVERESEN IS KEZELHETŐ. 
SZÉLES KÖRŰ INFORMÁCIÓT AD.

A JANITZA MŰSZEREK 
SOKAT SEGÍTENEK A MEGFELELŐ 
SZAKREFERENSI ÉS AUDITORI 
SZOLGÁLTATÁSBAN!

GYORSAN TELEPÍTHETŐ. 

SZOFTVERESEN IS KEZELHETŐ. 
SZÉLES KÖRŰ INFORMÁCIÓT AD.

SZOLGÁLTATÁSBAN!

www.hunyadi.hu
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A jövő izgalmas.

Ready?

A mi
energiamonitoring 
megoldásunkkal

Korszerűsített 
energiahatékonyság

Egyetlen rendszerben felügyelheti 
több épület, telephely villamos-, 
hőmennyiség- és gázfogyasztását, 
illetve a helyiségek hőmérsékletét. 
Megoldásunk segít teljesíteni 
a törvényi kötelezettségét, 
akár a meglévő energetikai 
mérőműszerek és szoftverelemek 
megtartásával is.




