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KLENEN ’21, 2021. március 10-11.
1999. június 2-3-4-én Egerben „Energiahatékonyság, Energiapiac és környezetvédelem az ezredfordulón” címmel nemzetközi kon-
ferenciaként rendeztük meg a KLENEN jogelődjét. A konferencia színhelyéül tudatosan választottuk a festői környezetben fekvő 
várost, hogy annak szépségét 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 – Energiahatékonyság” 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 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 bizott-
ság azonban – elsősorban gazdasági okokból – úgy döntött, hogy ideiglenesen megszünteti nemzetközi jellegét és a Virtuális Erőmű 
program Energiahatékonysági Kiválósági Pályázatához kapcsolódva 2012-től áttértünk az évenkénti szervezésre, a konferencia 
időpontját az energiatakarékossági világnapon (március 6.) történő díjátadáshoz kapcsoltuk. 

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

A 2021. évi konferencián, a szakterületeken szerzett tapasztalatok cseréje mellett kiemelt figyelmet fogunk fordítani az energia-
hatékonysági intézkedések megvalósításának finanszírozására és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvénynek napi-
renden levő módosításában várhatóan közzétételre kerülő energiahatékonysági kötelezettségi rendszerre. E témákban nyújtanak 
tájékoztatást a plenáris és szekció előadások, majd alkotunk róla véleményt a kerekasztal beszélgetésen.

A KLENEN ’21  konferencia bevezető plenáris előadói és előadásai:

Dr. Botos Barbara: Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
Dr. Botos Barbara, klímapolitikáért felelős helyettes államtitkár asszony szerint ma már nincs helye az ég-
hajlatváltozás tényével kapcsolatos vitáknak, sokkal inkább az egyes országok arra adott válaszaira, cse-
lekvőképességére kerül a hangsúly. Hiszen az éghajlatváltozás 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 lehetősége-
ket nyitnak meg, amelyek óriási beruházási igényeket generálnak szerte a világon, így Magyarországon is. A 
Párizsi Megállapodás alatt ugyanis szinte a világ összes országa olyan kibocsátás-csökkentési vállalásokat 
tett, amelyek rendkívül nagyméretű technológiaváltási, modernizálási igényeket keletkeztetnek. Ennek ered-
ményeként pedig a jövőben jelentős piaci átrendeződés mehet végbe. Ezért úgy véli, az éghajlatváltozás 
ténye ma már talán legalább annyira lehetőség, mint probléma. 

Remon Zakaria: Az energiahatékonysági projektek EBRD általi finanszírozási  lehetőségei és gyakorlati példák
Remon Zakaria okl. energetikai mérnök, az EBRD Energiahatékonysági és Klímaváltozási csoportjának igaz-
gatóhelyettese. Tevékenysége az EBRD tagországaiban a zöld épületek finanszírozási módjainak feltárása. 
Feladata volt ITM támogatására végzett megbízás felügyelete, amely a Magyarországi köz- és lakóépületek 
energiahatékonysági beruházásait gátló jogi, műszaki és pénzügyi akadályok felmérésére és finanszírozási 
lehetőségek feltárására irányult azzal a céllal, hogy segítse az ágazatban a beruházások növelését támogató  
szakpolitikai intézkedések meghatározását. Remon részt vesz az éghajlatváltozás-finanszírozással és az épí-
tőipar fenntartható erőforrás-beruházásaival kapcsolatos új finanszírozási eszközök és termékek fejlesztésé-
ben: projektfinanszírozás, külön pénzügyi eszközök pénzügyi és nem pénzügyi közvetítőkön keresztül. Koráb-
ban Ő vezette a Bank fenntartható pénzügyi üzletfejlesztési tevékenységét a Kaukázusban, Közép-Ázsiában, 
Fehéroroszországban, Moldovában, valamint Észak-Afrika és a Közel-Kelet EBRD régióiban. 

Dr. Tóth Tamás: Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer bevezetésének gyakorlati kérdései 
Dr. Tóth Tamás, a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal általános elnökhelyettese – korábban 
az Elemzési és Statisztikai Főosztályának vezetője – szakmai tevékenységei közé tartozik az energiahaté-
konysági törvény által a Hivatal felelősségi körébe utalt feladatok teljesítésének szervezése és fejleszté-
se (nagyvállalati energetikai auditálás fogalomrendszerének kidolgozása, ellenőrzési stratégia kialakítása, 
eredmények értékelése, energiamegtakarítási intézkedésekre vonatkozó iránymutatás). 2015-től az e téma-
körben folyamatosan bővülő információk ismertetése és megosztása érdekében rendszeresen tart előadá-
sokat hazai és nemzetközi tudományos konferenciákon, publikációi rendszeresen jelennek meg szakmai 
tanulmánykötetekben és tudományos ismeretterjesztő könyvrészletekben.

Az Energiahatékonysági Kötelezettségi Rendszer alkalmazásának külföldi példáit is plenáris előadás 
keretében tervezzük áttekinteni. Előadója felkérés alatt.

További információ és jelentkezés a www.klenen.eu címen.

KLENEN ’21
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T U D O M Á N Y

A közúti közlekedés CO2 kibocsátási trendjei 
az EU egyes országaiban

Szolyák Zsuzsanna
okl. olaj- és gázmérnök, PhD hallgató, szolyak.zsuzsanna@gmail.com

    Tihanyi László       Szunyog István
                      professor emeritus, tihanyil@kfgi.uni-miskolc.hu                      egyetemi docens, szunyogi@kfgi.uni-miskolc.hu

Napjainkban sok szó esik a klímaváltozással kapcsolatban a 
rövid-, közép- és hosszú távú célokról és tennivalókról. Látha-
tó, hogy az EU tagországok és azok polgárai partnerek ezeknek 
az előre mutató közös céloknak a megvalósításában. A szerzők 
azzal szeretnének hozzájárulni a klímavédelmi célok elérésé-
hez, hogy kiválasztottak 11 EU-tagországot és ezekre az orszá-
gokra az EUROSTAT adatbázis adatait felhasználva elemezték 
a közúti közlekedés CO2 kibocsátásának alakulását 1990-2018 
időszakban. A hivatkozott adatbázisban megtalálható a motor-
kerékpárok, a személygépkocsik, a tehergépjárművek és kami-
onok, a buszok, végül az egyéb közlekedési eszközök éven-
kénti CO2 kibocsátása. A kibocsátások abszolút és százalékos 
nagysága iker-diagramokon került bemutatásra.

*
Today, there is a lot of talk about short-, medium- and long-
term goals and things to do on climate change. It can be seen 
that EU countries and their citizens are partners in achieving 
these forward-looking common goals. The authors would like 
to contribute to the achievement of the climate goals by select-
ing 11 EU countries and analysing the evolution of CO2 emis-
sions from road transport in 1990-2018 using EUROSTAT data 
for these countries. The referenced database includes annual 
CO2 emissions from motorcycles, passenger cars, trucks and 
buses, and finally other means of transport. The absolute and 
percentage of annual output was presented in twin-charts. 

* * *

Helyzetkép a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére 
irányuló erőfeszítések tükrében
Az Európai Unió célkitűzései közül a legnagyobb horderejű a CO2 
kibocsátás csökkentése a klímaváltozás megakadályozása érdeké-
ben. Talán nem túlzó, ha azt állítjuk, hogy ez a feladat legalább 
olyan horderejű és nagyságú, mint az ipari forradalom volt.

A cikkben a szerzők a CO2 kibocsátásnak csak egy kis szeletét, 
a közúti közlekedés- és szállítás területén bekövetkezett változáso-
kat vizsgálták az EUROSTAT adataira támaszkodva. A statisztikai 
adatok természetesen nem adnak választ az elkövetkező évtizedek 
feladataival kapcsolatban, de „tükröt” jelentenek az elmúlt 28 évben 
bekövetkezett változások vonatkozásában a közúti közlekedés és 
szállítás területén. [2]

Egy folyóirat cikk terjedelme korlátozott, ezért a szerzők az 
Európai Unió 28 tagállama közül csupán 11 tagország kibocsátá-
si adatsorait mutatták be és elemezték. A vizsgálthoz kiválasztott 
országok: Németország, Franciaország, Olaszország, továbbá két 
nyugat-európai kisebb ország, Dánia és Hollandia. Közép-Európá-
ból Ausztriát, Magyarországot, Horvátországot és Lengyelországot 
vizsgálták. Végül a kelet-európai országok közül Romániára és Bul-
gáriára esett a választás.

A szerzők az összehasonlító elemzéshez minden ország eseté-
ben az EUROSTAT-ban nyilvánosan hozzáférhető adatokat hasz-
nálták. A kiválasztott országok adatainak a vizsgálatához azonos 
struktúrájú iker-diagramokat alkalmaztak.

A vizsgált országok adatainak összehasonlító 
elemzése
A részletes elemzés előtt az 1. táblázatban láthatók a kiválasztott 
országok jellemző adatai a vizsgálathoz használt EUROSTAT adat-
bázisából.

A továbbiakban bemutatjuk és elemezzük az 1. táblázatban szerep-
lő országok CO2 kibocsátásának nagyságát és változásait 1990-
2018 időszakra vonatkozóan az EUROSTAT adatbázisából rendel-
kezésre álló éves adatok és kategóriák alapján.  

Az 1. ábrán Németországban a közúti közlekedés során kibo-
csátott szén-dioxid éves mennyiségei láthatók 1990-2018 időszak-
ban. Az ábra bal oldali részén az EUROSTAT által közreadott ada-
tok időbeni változásai láthatók. Az adatsorok a motorkerékpárok, 
a személygépkocsik, a tehergépjárművek, továbbá a kamionok és 
buszok, végül pedig az egyéb közlekedési eszközök által évente 
kibocsátott CO2 mennyiségét szemléltetik. A jobb oldali diagram az 
előzőleg említett kibocsátások arányait szemlélteti.

Az 1. ábra tanúsága szerint a legnagyobb CO2 kibocsátást a 
személygépjárművek okozzák, sorrendben a második helyen a ka-
mionok és buszok állnak, a harmadik nagy csoportot pedig a teher-
gépjárművek alkotják. A vizsgált két további felhasználói csoport - a 
motorkerékpárok és az egyéb közlekedési eszközök - kibocsátása 
az ábra tanúsága szerint nem számottevő.

Ország neve
1990 max. érték min. érték 2018

millió tonna CO2

Németország 151,90 176,35 145,66 155,81

Franciaország 114,06 134,67 114,06 123,22

Olaszország 92,32 118,80 92,77 95,80

Dánia 9,36 13,31 9,36 12,31

Hollandia 26,45 34,52 26,45 29,98

Ausztria 13,33 24,16 13,33 23,41

Magyarország 7,83 13,44 6,69 13,44

Horvátország 3,51 6,34 2,50 6,11

Lengyelország 18,44 63,05 18,44 63,05

Románia 10,37 17,61 7,01 17,61

Bulgária 5,78 9,18 3,18 9,18

1. táblázat. A vizsgált országok CO2 kibocsátása 1990-2018 között 
[1]
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A 2. ábrán Franciaországra vonatkozó adatok láthatók az egy-
séges feldolgozási módszerrel. Legnagyobb mértékű kibocsátást 
a személygépkocsik okozzák. Ezt követi a kamionok és buszok, 
illetve a tehergépjárművek által kibocsátott CO2 mennyisége. Ez 
utóbbi két kategóriába tartozó járművek kibocsátása lényegesen ki-
sebb a személygépkocsik kibocsátásánál. Végezetül látható, hogy 
Franciaországban sem számottevő a maradék két utolsó csoport 
részesedése, illetve kibocsátása. A 2. ábra jobb oldali diagramján 
látható, hogy a százalékos részarány a vizsgált időszakban nagyon 
szűk határok között változott.   

A 3. ábrán az Olaszországra vonatkozó adatok láthatók. A bal-
oldalin egyértelműen látható a CO2 kibocsátás közel lineáris növe-
kedési-trendje 1990 és 2007 között, azt követően a kibocsátás ‒ kis 
ingadozásokkal ‒ figyelemre méltó mértékben csökkent. 

Látható továbbá az is, hogy Olaszországban a motorkerék-
párok kibocsátása nem számottevő, de részesedése lényegesen 
nagyobb, mint Németország vagy Franciaország esetében. A 3. 
ábra jobb oldali diagramján látható, hogy a kamionok és buszok 
CO2 kibocsátásának százalékos aránya folyamatosan csökkent. 
Ország-specifikus jellegzetesség a motorkerékpárok kibocsátásá-

1. ábra. Németország CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

3. ábra. Olaszország CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

2. ábra. Franciaország CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]
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nak nagysága, ami többszöröse, mint a többi vizsgált országban 
jellemző részarány. 

A továbbiakban ‒ az EU három legnagyobb népességű és leg-
nagyobb gazdasági potenciállal rendelkező országainak a csoport-
ját követően ‒ két kisebb nyugat-európai ország CO2 kibocsátási 
jellemzőit elemeztük.   

A 4. ábrán látható Dánia esetében a személygépkocsik, a te-
hergépjárművek, illetve a kamionok és buszok kibocsátása 1990-
től 2007-ig közel lineárisan növekedett. 2007-ben markáns változás 
következett be különösen a tehergépjárművek, illetve a kamionok és 
buszok kategóriában. Az említett változás érintette a személygép-
kocsi-kategória CO2 kibocsátását is. Érdekes, hogy a csökkenő ki-
bocsátási-trend 2007-től csupán 2013-ig tartott, azt követően a sze-
mélygépkocsik, továbbá a kamionok és buszok kategóriában lassú 
növekedés látható. A 4. ábra jobb oldali diagramján a változások 
azonban nem voltak százalékos mértékben ennyire drasztikusak.   

Az 5. ábra bal oldali diagramján a hollandiai éves CO2 kibo-
csátási adatok és azok trendjei láthatók 1990-2018 időszakra vo-
natkozóan. 1990 és 2006 között kismértékű ingadozással, közel 
egyenletesen növekedett a CO2 kibocsátás. Ezt követően 2014-ig 
kisebb változásokkal csökkenő-trend volt jellemző. Végül 2014 és 
2018 között lassú növekedés látható. Az 5. ábra jobb oldali részén 
szembetűnő, hogy a CO2 kibocsátás arányai azonban minimális 
mértékben változtak csupán. Az ábra alapján megállapítható, hogy 
a vizsgált országban 2006 után a CO2 kibocsátás alapvetően csök-
kenő trendet mutat.    

A 6. ábrán egy sajátos, ország-specifikus kibocsátási kép lát-
ható. Ausztria esetében a CO2 kibocsátás lépcsőzetes változása 
figyelhető 1990 és 2018 közötti időszakban. Az ábrából az a sajátos 
jellegzetesség látható, hogy a személygépkocsik kibocsátása lép-
csőzetesen változott 2000 és 2004 között. A 6. ábra jobb oldali diag-
ramjának tanúsága szerint a százalékos arányok figyelemre méltó 
változása következett be, mely alapvetően a „Személygépkocsik”, 
illetve a „Kamionok és buszok” kategóriát érintette. 

A 7. ábrán látható Magyarország CO2 kibocsátása a közúti köz-
lekedés és szállítás területén 1990-2018 időszakban. Az ábra bal 
oldali részén jelentős léptékű változások láthatók. 1995-2007 közöt-
ti közel egyenletes kibocsátás növekedést részben a személygép-
kocsik, részben pedig a tehergépjárművek kibocsátás-növekedése 
okozta. Ez az arány-változás a 7. ábra jobb- és bal-oldali diagram-
jain is egyértelműen látható. A trendek egyértelműen szemléltetik 
az egyes kibocsátási kategóriákban bekövetkezett arány-eltolódá-
sokat a vizsgált időszakban. A 2009-től kezdődő csökkenési trendet 
nem sikerült tartani, 2014-től még intenzívebben kezdett emelkedni 
a közúti CO2 kibocsátás országunkban.

Horvátországban ‒ a 8. ábra tanúsága szerint ‒ 1990 és 1991 
között csökkent, majd 1992-től 2007-ig jelentős mértékben növe-
kedett a személygépjárművek CO2 kibocsátása. A korábban már 
vizsgált országokhoz hasonlóan 2007 és 2014 között csökkenő ki-
bocsátási trend látható, azt követően 2017-ig folytatódott a kibocsá-
tás növekedése. A többi vizsgált országhoz hasonlóan 2017-ben a 
növekedés ismét megtorpant. A jobb oldali ábrán a százalékos ada-

4. ábra. Dánia CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

5. ábra. Hollandia CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]
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tok szerint a kibocsátási arányok szűk határok között ingadoztak. 
Látható továbbá, hogy a CO2 kibocsátás a személygépkocsik ese-
tében számos évben megközelítette, illetve meghaladta a 70%-ot, 
ami nagyobb az előzőleg vizsgált országok részarányához képest. 

A 9. ábrán látható, hogy Lengyelországban három növekedési 
és megtorpanási időszak alakult ki. Az első 1990-2002 között, a má-
sodik 2002-2013 között, végül a harmadik 2013-2018 között alakult 
ki. A 9. ábra jobb oldali diagramján látható, hogy a vizsgált időszak-
ban jelentős nagyságú volt az egyes kategóriák arány-eltolódása.

A 7. 8. és 9. ábrák összehasonlításából megállapítható, hogy a 
vizsgált közép-európai országok esetében nagyon hasonló változá-
sok következtek be. Mind a három ország CO2 kibocsátása hasonló 
trendet mutat, és valószínűsíthető, hogy a kibocsátás-növekedés-
nek még nincs vége.        

A 10. ábrán Románia CO2 kibocsátása látható 1990-2018 
közötti időszakban. Az 1990-2000 között több egyidejű hatás is 
befolyásolta az ország változó nagyságú CO2 kibocsátását. 2001 
és 2018 között növekvő kibocsátási trend látható kisebb ingado-

8. ábra. Horvátország CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

6. ábra. Ausztria CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

7. ábra. Magyarország CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]
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zásokkal. A 10. ábra jobb oldali diagramján a százalékos meg-
oszlások az 1990-1991-es időszakot követően csak minimálisan 
változtak. Sajátos jellegzetesség, hogy a korábban vizsgált or-
szágokhoz képest túl nagy a „Kamionok és buszok” és túl kicsi a 
„Személygépkocsik” kibocsátási részaránya az előzőleg vizsgált 
országokhoz képest. 

A 11. ábrán látható Bulgáriában 1990 és 2018 között a közle-
kedés- és a szállítási tevékenység eredményeképpen kibocsátott 
szén-dioxid évenkénti nagysága. Az 1990-es és a 2013-as kiug-

ró évek adataitól eltekintve ‒ közel egyenletesen növekvő trend 
látható. Figyelemre méltó, hogy a vizsgált időszak első éveiben 
a motorkerékpárok által kibocsátott CO2 részaránya meghaladta 
az 5%-ot, de 2005-től az általuk kibocsátott CO2 mennyisége fo-
kozatosan csökkent. Sajátos jellegzetességnek tekinthetők a 11. 
ábra jobb oldali diagramján látható hektikus változások 1990-2000 
közötti időszakban. Ilyen mértékű változások egyik évről a másikra 
nehezen képzelhetők el. A 2005 utáni időszakban a kibocsátási 
folyamatok konszolidációja látható. A kibocsátási arányok jelentős 

9. ábra. Lengyelország CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

10. ábra. Románia CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]

11. ábra. Bulgária CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]
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mértékben közeledtek az iparilag fejlettebb nyugat-európai orszá-
gokéhoz. 

Az EU-27 kibocsátási értékei
Az Európai Unió 27 tagországa nagyság- és gazdasági fejlettség 
szempontjából nem tekinthető homogén csoportnak. Ennek ellenére 
az EUROSTAT-ban minden tagországra rendelkezésre állnak mind-
azok az egységes tartalmú táblázatok, amelyek az adott országra 
vonatkoznak. A szerzők kihasználva a lehetőséget, a 12. ábrán az 
EU-27 ország-csoportra is bemutatták a CO2 kibocsátás trendje-
it az 1990-2018 időszakra vonatkozóan. A bal oldali ábrán látható 
az adatbázisban szereplő gépjármű típusok éves kibocsátása. Az 
ábrából látható, hogy a személygépjárművek, a tehergépjárművek, 
továbbá a kamionok és a buszok kibocsátása 2007-2008-ban te-
tőzött, azt követően néhány évig csökkenés, majd mérsékeltebb 
növekedés kezdődött. A jobb oldali diagramon az arányok lassú és 
kismértékű változása látható. Megállapítható, hogy klíma-vészhely-
zetről nem beszélhetünk. Ugyanakkor az is látható, hogy az EU-27 
ország-csoportban a CO2 kibocsátás tartós csökkenésének idősza-
ka még nem következett be.           

Következtetések
A szerzők az EUROSTAT adatai alapján elemezték a gépjárművek 
CO2 kibocsátását 1990-2018 időszakra vonatkozóan. Az összeha-
sonlító elemzés alapján az alábbi megállapítások tehetők:

• Németország, Franciaország és Olaszország esetében a 
közúti közlekedés és szállítás területén az éves CO2 kibo-
csátás ‒ országonként különböző időponttól és különböző 
mértékű ‒ lassú csökkenése figyelhető meg;

• a vizsgált országok közül Németország bocsátotta ki a leg-
több szén-dioxidot 1999-ben, nagysága 176,35 millió tonna 
volt; 

• az EU másik két alapító országa ‒ Franciaország és Olasz-
ország ‒ maximális kibocsátása 134,67 millió tonna, illetve 
118,80 millió tonna/év volt;

• az EU két kisebb, de fejlett országában ‒ Dániában és Hol-
landiában ‒ a maximális kibocsátás 13,31 millió tonna, illetve 
34,52 millió tonna, a minimális kibocsátás pedig 9,36, illetve 
26,45 millió tonna volt éves szinten;

• Magyarország, Horvátország és Lengyelország esetében 
a kibocsátás a népességtől függően jelentősen eltérő, és a 
vizsgált időszakban a növekedési trend volt a jellemző;

• Lengyelországban a közúti közlekedés és szállítás területén 
a CO2 kibocsátás növekvő trendet mutatott annak ellenére, 
hogy 1999-2002, illetve 2011-2013 között figyelemre méltó 
nagyságú visszaesés következett be;

• Románia és Bulgária esetében 1990-2005 között a kami-
onok és buszok kibocsátási részaránya hektikusan válto-
zott. Bulgária esetében látható, hogy 1990 és 2005 között 
a motorkerékpárok CO2 kibocsátása az 1990-es 5-6%-ról 
2005-re a többi vizsgált ország kibocsátási részarányára 
csökkent; 

• Románia és Bulgária esetében a többi kelet-európai ország-
hoz hasonlóan növekedett a CO2 kibocsátás, amiből arra 
lehet következtetni, hogy a motorizáció terjedése/bővülése 
még nem fejeződött be. Az előzőek miatt a két említett or-
szág más fejlődési pályán haladt, mint a nyugat- és közép-
európai országok.

• Az EU-27 ország-csoportra vonatkozó trendek reálisabb 
helyzetképe bizakodásra ad lehetőséget, szemben az egyes 
országok helyzetképénél.

Az eredmények alapján arra lehet következtetni, hogy a vizsgált 
országok közül a fejlett országokban már láthatók a CO2 kibocsá-
tás csökkentését szolgáló erőfeszítések eredményei, de a kevésbé 
fejlett tagországok esetében továbbra is érzékelhető a növekedé-
si- és a hatékonysági kényszer összehangolásának a nehézsége. 
A kibocsátás tartós csökkenésének időszaka Európában még nem 
következett be.

Köszönetnyilvánítás
A kéziratban összefoglalt kutatási eredményekhez nagymértékben 
hozzájárult az EFOP-3.6.1-16-2016-00011 azonosító számú „Fi-
atalodó és megújuló Egyetem - Innovatív Tudásváros, A Miskolci 
Egyetem intelligens szakosodást szolgáló intézményfejlesztése” 
című pályázat, mely a Széchenyi 2020 keretében - az Európai Unió 
támogatásával, az Európai Szociális Alap társfinanszírozásával va-
lósulhatott meg.”

Irodalmi hivatkozások
[1] Energy Statistics, Energy datasheets: EU countries, Updated: 
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[2] Fossil CO2 emission of all world countries, JRC Science for 

Policy Report, 2020.

12. ábra. Az EU27 CO2 kibocsátása a közúti közlekedés és szállítás területén [1]
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Az energia felhasználása életünk minden szegmensét megha-
tározza. A jelenkor társadalmai és gazdaságai megszámlálha-
tatlan formában használják fel. A rendelkezésre álló energia 
nélkül összeomlanának. A globálisan elfogyasztott energia 
csaknem felét a városban lakó emberek kényelme és bizton-
sága igényli. 2040-re a több mint másfél milliárd emberrel fog 
bővülni a városlakók közössége napjainkhoz képest. Erre az 
időpontra becsülhetően nagyjából negyedével fog nőni az 
energia igény a 2017-ben regisztrált értékhez képest. A mérhe-
tetlen energia éhségünk nemcsak a Föld készleteit éli fel pazar-
lóan, hanem a környezetünk szennyezésével az emberiség léte 
is veszélybe kerül. A Föld nevű bolygót az unokáinktól kaptuk 
kölcsön. De vajon milyen állapotban fogjuk azt visszaadni ré-
szükre? A szakpolitika szándéka, hogy a folyamatosan növek-
vő globális energiaigényt a fenntarthatóság jegyében próbál-
juk meg kielégíteni.1

*
The use of energy determines every segment of our lives. It 
is used in innumerable forms by today’s societies and econo-
mies. Without the available energy, they would collapse. Al-
most half of the energy consumed globally is required for the 
comfort and safety of the people living in the city. By 2040, the 
community of city dwellers will expand by more than one and 
a half billion people compared to today. By this time, energy 
demand is expected to increase by roughly a quarter compared 
to the value recorded in 2017. Our immeasurable energy hun-
ger not only wastes the Earth’s reserves, but also pollutes our 
environment and endangers human existence. We borrowed a 
planet called Earth from our grandchildren. But in what condi-
tion will we give back it to them? The intention of the policy is 
to try to meet the ever-increasing global energy demand in the 
name of sustainability. 

* * *

Globális energiafelhasználás és termelés
A szakpolitikusok előrejelzései szerint a következő 20 év végéig a 
fejlődő világ városainak létszáma 1,7 milliárd fővel fog gyarapodni 
a 2017-es állapothoz képest. A világban végbemenő változások-
nak köszönhetően 2040-re a globális energiaigény a három évvel 
korábbi értékeket egynegyedével fogja túlszárnyalni. A növekedés 
mértéke kétszeres lenne a fenntartható fejlődés érdekében terve-
zett energiahatékonysági intézkedések hiányában. (WEO, 2018)

A társadalmi és gazdasági változásokat jól jellemzi, hogy 2000-
ben a globális energiaigény valamivel több, mint 40%-át az USA és 
Európa felhasználása jelentette, míg Ázsia fejlődő gazdaságai 20% 
körüli részesedést tudhattak magukénak. 2040-re a világ energia-
felhasználási arányaiban teljes átrendeződés várható. (WEO, 2018)

2040-re az emberiség létszáma közel 9,2 milliárd főre emelked-
het. Ebben az idő intervallumban a világ gazdasági bővülésének 
csaknem 80%-át a termelékenység (GDP/fő) növekedése fogja ki-

1 Készült „Az energiatárolás helyzete és lehetőségei Magyarországon”
 konferencia előadása alapján

tenni. A tendencia eredményeként több mint 2,5 milliárd alacsony 
keresetű ember fog magasabb jövedelmi szintre lépni ezzel erősítve 
a középosztály kiszélesedését. Ez az energia fogyasztás mértékére 
is pozitív, igénynövelő hatással lesz. Előre láthatóan a következő 
húsz év gazdasági növekedésének 80%-át a fejlődő országok fog-
ják generálni, amelynek felét Kína és India fogja eredményezni. Afri-
ka várhatóan továbbra sem tud kilépni az alacsony termelékenység 
állapotából. A világ népesség gyarapodásának csaknem felét Afrika 
fogja produkálni, azonban a globális GDP bővüléséből alig 10%-
kal fogják kivenni a részüket. A fejlődési mutatók jellemzéséhez be 
kell vonnunk az energiaintenzitás fogalmát, amely azt mutatja meg, 
hogy egységnyi GDP növekedéshez mennyi energia szükséges.  
A tudatos energiafogyasztás és a technológiai fejlődés eredménye-
ként javulni fog az energiaintenzitás. Ennek köszönhető, hogy a 
több mint kétszeres globális gazdasági növekedés alig egyharmad 
többlet energiaigényt fog jelenteni [BP, 2020].

Az energia igény régiók szerinti eloszlása
Az energiaátmenet egyik döntően meghatározó jellemzője, hogy az 
energiafelhasználás súlypontjai régiónként áthelyeződnek. A glo-
bális energiaigény-növekedés hajtóerejét a fejlődő országok fogják 
jelenteni (1. ábra).

A fejlődő régiók gazdaságilag húzó országai Kína és India marad-
nak, így az energiaigény-növekedésben szintén domináns szerepet 
fognak továbbra is betölteni. Az Ázsiai régiók energiafogyasztásá-
nak emelkedő trendjét a termelés növekedésén túl az életszínvonal 
javulása is eredményezni fogja. Az egy főre jutó energiafogyasztást 
a növekvő jólét is nagyban befolyásolja majd. Az energiapiac átren-
deződését jól szemlélteti, hogy 1990-ben a világ energiafogyasztá-
sának kétharmadát az OECD országok fogyasztása tette ki. 2040-
re az OECD országok szinte stagnáló energiaigénye már csak a 

1. ábra. A globális energiafogyasztás régiók szerinti eloszlása 
[BP, 2020]
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teljes felhasználás egyharmad részét jelenti. India energiaigény-nö-
vekedési üteme már 2025 körül meghaladja Kínáét, amely jelenleg 
a világ legnagyobb fejlődési trendjét képviseli. Annak ellenére, hogy 
India fejlődési üteme 2040-ig Kína előtt fog járni, a kínai fogyasztás 
2040-ben még mindig több mint kétszerese lesz, mint az indiai. Af-
rika a meglepetéseket tartogató földrész lehet, ugyanis jelenleg be-
csülhetően 2040-re a teljes populáció 25%-át kitevő népességgel a 
globális energiafogyasztásból mindössze 6% körüli részesedéssel 
rendelkezhet. (BP, 2020)

Az energia igény megoszlása 
a primer források szerint
A fenntartható fejlődés megvalósíthatóságának elsődleges feltét-
elei közé tartozik, hogy a szén-dioxid-kibocsátást drasztikus mér-
tékben csökkentsük. Ez csak abban az esetben válik lehetségessé, 
ha a legnagyobb emisszióforrásokat megvizsgáljuk és feltárjuk a 
csökkentés lehetséges módozatait. A légtérbe jutó széndioxid leg-
nagyobb arányú kibocsátását az energiafelhasználásunk okozza. A 
következőkben azt vizsgáljuk meg, hogy az energiaforrások aránya 
hogyan alakult 1970-től napjainkig és a szakpolitika szerint milyen 
változáson fog átmenni az energiamix szerkezete a 2040-ig tartó 
kitekintésben. 2. ábra.

Az energia átmenet az energiaforrások szerkezeti összetételében 
a karbonmentesek arányának növekedését hozza. Az alacsony 
széndioxid kibocsátású energia előállítás felé vezető folyamatban a 
megújuló bázisú termelés és a földgáz szerepe fog egyre nagyobb 
hangsúlyt kapni a szén- és olajfelhasználás arányához viszonyítva.
A megújuló energia ágazat a leggyorsabban növekvő primer ener-
giaforrás, amely a növekedési volumen csaknem felét fogja bizto-
sítani. A fosszilis tüzelőanyagok között a földgáz jelentősége erő-
teljesen növekedni fog. A globális energiaigény-növekedés több 
mint 80%-át a megújulók és földgáz források növekedése fogja 
biztosítani. A megújuló energiák a 2020. évi 0,8 milliárd toe (tonna 
olaj-egyenérték) mennyiségről 2040-re már valószínűleg 2,7 milli-
árd toe értékre fogják növelni részesedésüket. A 2040-re várható 
energiamixben ez 15%-os megújuló arányt fog jelenteni. A nukleáris 
energiatermelés enyhe növekedése várható a jelenlegi mértékéhez 
képest. (BP, 2020)

A földgázfogyasztás növekedésére irányítja a figyelmet, hogy 2040-
re a részesedése meghaladja a szén felhasználását és megköze-
líti az olaj igénybe vett mennyiségét. Az olajfogyasztás növekedési 
üteme lelassul és 2030 után a felhasznált mennyiség közel állan-
dósulni fog. 2040-re a szénfelhasználás mennyisége elkezd csök-
kenni az energia előállítási szerkezetben. Erre az ipari forradalom 
óta nem volt példa. A szén jelentőségének csökkenése az ener-
giamixen belül nyomon követhető akkor is, ha jellegében egymás-
tól teljesen eltérő régiók primer energiaforrás szerkezetét vesszük 
szemügyre. (BP, 2020)

Az egyes régiók energiafelhasználás szerkezete
Az Európai Unióra jellemző energiaátmenetben a 20 évvel ezelőtti 
szerkezet 2040-re teljesen átalakul. A 2000-es éveket még a fosz-
szilis források erőteljes dominanciája jellemzi. A fogyasztási szerke-
zetben az olaj jutott legnagyobb szerephez. A széntüzelés mértéke 
magasabb volt, mint a tiszta energiahányad részesedése összessé-
gében véve. Az energiafelhasználás karbonlábnyomát a nukleáris 
bázisú termelés tudta csökkenteni leginkább. Az energiaátmenet 
folyamatában a széntüzelés és az olajfelhasználás határozott csök-
kenési trendje figyelhető meg. Az EU teljes energiafogyasztása is 
szignifikánsan csökkenő tendenciát mutat betudhatóan az energia-
hatékonysági intézkedések bevezetésének. 3. ábra.

Az elektrifikációnak köszönhetően a digitalizáció terjedése az egyre 
magasabb szintű automatizáláson keresztül érvényesíti az ener-
giafogyasztás mérséklését. A villamos energia egyre szélesedő 
felhasználási palettáján belül a termékek korszerűsítése és a gyár-
tástechnológiák fejlődése a javuló hatásfokú energiahasznosítást 
szolgálja. A felhasználási szerkezetben előtérbe kerül a villamos 
energia. 2040-re a vízerőművek termelésének változatlan volume-
ne mellett a megújuló bázisú termelésé lesz a főszerep. A csökkenő 
összfogyasztás és az energiatudatos szemlélet térhódítása elle-
nére a földgáz fogyasztás mértéke várhatóan nem fog csökkenni. 
Ennek oka egyrészt abban keresendő, hogy az épületek fűtésében 
továbbra is megatározó lesz a földgázt igény. A másik ok, amely az 
előzőhöz képest új hangsúlyt ad a földgáz felhasználásnak az a vil-
lamos hálózatok stabilitásának fenntartásában betöltött szerepéhez 
kapcsolódik. A döntően fosszilis bázisú alaperőművek forgógépes 
blokkjait az időjárásfüggő megújuló termelés fogja kiváltani. Az idő-

2. ábra. Az energiaigény szerkezete a primer források szerint 
(BP, 2020)

3. ábra. Az Európai Unió energiafelhasználás szerkezete a 
primer források szerint [BP, 2020]
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járás függvényében változó termelési jelleget valahogyan a szintén 
folyamatosan változó fogyasztói igényekhez kell igazítani. Ebben 
van kiemelt feladata a gázturbináknak, mint rugalmassági kapaci-
tásoknak. A kieső hagyományos erőművi turbógenerátorok kapa-
citását részben fotovoltaikus naperőművek pótolják majd. Ez több 
más hatás mellett azzal a vonzattal fog járni, hogy az együttjáró 
villamosenergia-rendszerből jelentős villamos inercia fog hiányozni. 
A 2040-ig tartó kitekintésben a helyzetet tovább súlyosbítja, hogy 
az EU-n belül a jelenlegi energiapolitika következtében, várhatóan 
csökkenni fog a nukleáris részarány. A rendszer nyomaték veszte-
ségén túl a forgógépek a hálózati meddőszabályozásból, vagyis a 
rendszerszintű feszültségtartásból is hiányozni fognak. Az atomerő-
művek termelése is szükséges a klímavédelmi törekvések teljesü-
léséhez. (BP, 2020)

A világon a legtöbb energiát felhasználó Kína primer energia-
forrás-szerkezetét is érdemes górcső alá venni. 4. ábra. A teljes 
energiafelhasználás 2010-ig töretlen drasztikus emelkedési üteme 
jelentősen visszaesett, azonban még így is egyötödével fog emel-
kedni az energiaigényük a kitekintési időszak végére a 2017-es ér-
tékhez képest. (BP, 2020)

Az óriási mértékű szénfelhasználás erőteljes növekedési ütemében 
2010 után erős megtorpanás tapasztalható. A 2017. évi nagyjából 
60%-os szén részarány a szakpolitikai becslések szerint 2040-re 
mintegy 35%-ra fog mérséklődni. A növekvő igényeket a csökkenő 
szénfelhasználás mellett a földgáz, a megújulók és nukleáris alapú 
termelés erősödő térnyerése jellemzi. A vízenergia és a kőolajfo-
gyasztás közel állandó értéken őrzi helyzetét az energiamixben. 
(BP, 2020)

Ázsia másik nagy energiafelhasználója India. A 2017. és 2040. 
közötti időszakban megduplázódó felhasználásukat döntően a tel-
jes fogyasztással arányos széntüzeléssel fedezik. A többi primer 
forrás igénybe vétele is növekvő tendenciát produkál, azonban 
együttes súlyuk sem közelíti meg a szén uralmát, ebből következő-
en igen nagy CO2 kibocsátó marad. (BP, 2020)

Az elektrifikáció
A fenntartható fejlődés energiaátmenete csak akkor lehet sikeres, 
ha a növekvő energiakereslet mellett is háttérbe tudjuk szorítani a 

fosszilis bázisú primer forrásokat a villamosenergia-felhasználás 
kiterjesztésével. A kőolaj felhasználása a közlekedésben a növek-
vő járműszám ellenére is 40%-kal kell, hogy csökkenjen 2040-re a 
2018-as értékekhez mérten. A fenntartható fejlődésben a villamos 
energia növekvő részarányát szemlélteti az 5. ábrán található diag-
ram a teljes energiaigényhez viszonyítva. (WEO, 2019)

A villamos energia szerepét a dekarbonizációs célok teljesítésében 
jól érzékelteti, hogy a végső felhasználáshoz viszonyítva a jelenle-
gi 19 %-os részesedése több mint 30%-os értékre fog növekedni. 
A gazdaságilag fejlett országok jórészt ennek betudhatóan lesz-
nek képesek folyamatosan csökkenteni a végső energiaigényük 
mértékét az energiaintenzitásuk folyamatos javításával. A fenn-
tarthatóság érdekében átlagosan évi 3,6%-kal kell csökkennie a 
teljes energiafelhasználásnak 2040-ig. Önmagában a növekvő vil-
lamosenergia-részarány még nem oldja meg a klímavédelemmel 
kapcsolatos feladatokat. Azt is el kell érni, hogy a villamos energia 
előállítása tiszta azaz karbonmentes forrásból valósuljon meg. A vil-
lamosenergia-előállítás szerkezeti összetételének jelentős átalaku-
láson kell átmennie a fenntarthatóság érdekében 2050-re a 2018-as 
állapothoz képest.

A villamosenergia-ellátó rendszerek rugalmasságát a 2020-as 
évek végéig még a földgáz elégetésének fokozódása mellett lehet 
biztosítani. Ezt követően azonban az energiatároló technológiák 
előtérbe kerülése lehet jellemző így a gázturbinák átadhatják a 
helyüket a Storage szegmensnek. A 6. ábrán azt követhetjük vé-
gig, hogy 2050-ig milyen energiaátmenetet kell megvalósítania a 
fejlett és fejlődő gazdaságoknak a fenntartható jövő biztosításához. 
(WEO, 2019)

4. ábra. Kína energiafelhasználás szerkezete 
a primer források szerint [BP, 2020]

6. ábra. A fejlett és fejlődő gazdaságok trendje a zéró karbon 
kibocsátás felé a villamosenergia-termelésben [WEO, 2019]

5. ábra. A fenntartható fejlődésben a villamos energia 
részaránya a végső fogyasztáshoz képest %-ban megadva 

[WEO, 2019]
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Ahhoz, hogy 2050-re a villamosenergia-termelés karbon intenzitása 
23g CO2/kWh értékre csökkenjen a 2018-as 475 g CO2/kWh értékről 
a következő energiaátmenet megvalósulását kellene elérni. A Föld 
teljes lakossága rendelkezni fog a villamosenergia-felhasználás le-
hetőségével. Ennek kiegészítéseként a közlekedés-szállítás, más 
ágazatokkal együtt villamos energia felhasználásra fog áttérni a je-
lenlegi egyéb más energiaforrásokról. A globális energiafelhaszná-
láson belül a 2018-ban rögzített 19%-os villamosenergia-részarány 
2050-re közel meg kell, hogy kétszereződjön. Ezzel a növekedés-
sel a villamosenergia-fogyasztás a 2018-ban felhasznált mennyi-
ségéhez képest, 2050-re 70%-kal lesz magasabb, amely több mint  
45 000 TWh értéket fog jelenteni. A villamosenergia-termelés for-
rásszerkezete teljesen át fog rendeződni az alacsony emissziót 
biztosító energia mix irányába. A karbonmentes források 2018. évi 
36%-os aránya a 2030-ra prognosztizált 60% körüli értéken keresz-
tül el kell, hogy elérje a 94%-os részesedést [WEO, 2019].

A Magyar Villamos Energia Rendszer (VER)
A Magyar Villamos Energia Rendszer (VER) felépítése funkcionális 
és feszültségszint szerinti hierarchikus szintekre tagolódik. A villa-
mos hálózat rendeltetése, hogy az erőművekben előállított villamos 
energiát összegyűjtse és eljuttassa a felhasználókig. A rendszer-
szintű koordinációban résztvevő erőműveket szemlélteti a 7. ábra.
 

Az erőművek rendeltetésük szerint lehetnek alaperőművek, me-
netrendtartó és csúcserőművek. Az MVM Paksi Atomerőmű  
2000 MW feletti beépített teljesítménnyel tipikus alaperőművi ter-
melő. Alaperőmű a lignit tüzelésű Mátrai Erőmű is csaknem 1 GW 
beépített kapacitással. A primer energiaforrások átalakítását szol-
gáló technológia szerint is különbséget tehetünk, nukleáris, fosz-
szilis bázisú, megújuló alapú energiatermelő technológiák között.  
A villamos hálózat legmagasabb hierarchikus szintje az alaphálózat, 
amely 220 kV, 400 kV és 750 kV-ra szigetelt rendszerek együttese. 
Rendszerszintű feladata a nagy mennyiségű energiák gazdaságos 
szállítása. Ezeken a feszültségszinteken történik a határkereszte-
ző kapacitások által biztosított nemzetközi kooperáció valamint az 
alaperőművek és a jellemzően 100 MW feletti termelő létesítmé-
nyek betáplálási pontjait biztosítja. A VER 34 alaphálózati transz-
formátor állomásán keresztül jut el a villamosenergia legnagyobb 
hányada az elosztóhálózatba, amely 132 kV, 35 kV, 22 kV, 10 kV 
feszültségszinten látja el a nagy ipari üzemeket és a fogyasztói kör-

zeteket. Erre a feszültségszintre csatlakozhatnak a 100 MW alatti 
beépített teljesítménnyel rendelkező ipari méretű erőművek. Az ipa-
ri üzemek belső hálózatai a 10 kV, 6 kV és 3 kV középfeszültségen 
üzemelnek. A lakossági fogyasztók részére kisfeszültségen vagyis 
0,4 kV-on juttatják el a villamos energiát a Hálózati Engedélyesek 
vagyis az áramszolgáltatók.

A napelemes erőművek terjedésének egyik jelentős iránya 
a kiserőmű és a háztartási méretekben történő létesítés. 8. ábra. 
2020. év első felében már a közel 1500 MWp teljes mennyiségből, 
összességében csaknem 500 MWp fotovoltaikus napelem kapaci-
tás üzemelt lakossági tulajdonban [MAVIR, 2020].

A korábban centralizáltan termelő forrásokhoz igazított hálózati 
struktúra, folyamatos és teljes átalakuláson megy keresztül. Ko-
rábban az energiaáramlás jól tervezhető módon a nagyerőművek-
től áramlott az ipari és a lakossági fogyasztók felé. Napjainkban a 
decentralizáltan termelő kis és háztartási erőművek előre nehezen 
prognosztizálható menetrend szerint már kis és középfeszültségről 
táplálnak a hálózatba, gyakran megfordítva ezzel az energia áram-
lások irányát. A fotovoltaikus naperőművek országos eloszlására le-
het reprezentatív minta az MVM Csoport naperőmű telephelyeinek 
elhelyezkedése, amely a 9. ábrán látható. A decentralizált terme-
lés jelentős hálózatfejlesztési igényeket vonz maga után valamint 
teljesen újra kell tervezni és átalakítani a hálózati automatikák és 
villamos védelmek rendszerét.

A 10. ábrán a 2019. év legnagyobb hazai csúcsterhelési érték eléré-
sének idején a napi terhelési görbe látható a termelési szerkezettel 
együtt megjelenítve. A grafikon jól szemlélteti a termelési technoló-
giák jellemzőit.

7. ábra. Rendszerszintű koordinációban résztvevő erőművek 
2019. december 31-én [MAVIR, 2020]

9. ábra. MVM Csoport napelemparkjai [MVM Zrt., 2020]

8. ábra. A hazai napelemes beépített teljesítmények változása 
2009 és 2019 között [MAVIR, 2020]
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Az MVM Paksi Atomerőmű 2000 MW nagyságú stabil zsinórterme-
lése fölött a szabályozhatatlan, időjárásfüggő erőművek keskeny 
sávja található. A nukleáris részesedéssel összevethető mértékű 
a szabályozható erőművek által képviselt villamos teljesítmény, 
amely döntően a lignit-szén tüzelésű és a gázturbinák üzemelő ka-
pacitását jelenti. A felhasználók által igénybe vett teljes teljesítmény 
egyharmada viszont a határkeresztező kapacitásokon beáramló 
import hányad, amely a jelentős energiaellátási kitettségünkről ta-
núskodik. (MAVIR, 2020.)

A villamosenergia-rendszer felépítése és működése minden 
körülmények között az ellátás biztonságot kell, hogy szolgálja. Az 
ellátás biztonság meghatározó eleme a hazai termelő kapacitá-
sok rendelkezésre állása. A termelési volumen és szerkezeti ösz-
szetétel változásának nyomon követése teszi lehetővé a közép és 
hosszútávú forrásoldali tervezést. A jelenleg üzemelő erőművek egy 
részének kiöregedése a fejlett országok trendjébe illeszkedően ha-
zánkat is érinti. A tervezés során meghatározó alapdokumentumnak 
kell tekinteni a hazai energiapolitikát megalapozó Energiastratégia 
2030 kiadványt, a Magyar Energetikai és Közműszabályozási Hiva-
tal által kiadott ajánlásokat a 12542/2019 sz. határozat szerint vala-
mint az Európai Bizottság 2016-ban kiadott Tiszta energia minden 
európainak (Clean Energyfor all Europeans Package), ajánlást és a 
villamos energiáról szóló rendeletet.

A magyar energiapolitika alapvetései az ellátás biztonság érde-
kében születtek. Ezek közé tartozik, hogy a teljesen nyílt és szabad 
versenyfeltételek között a vonatkozó rendeletek és előírások betar-
tása mellett, bárki építhet erőművet. Az európai együttjáró villamos-
energia-rendszer részeként a villamosenergia-piac vonatkozásá-
ban is cél az egységesülő európai rendszerbe történő integrálódás. 
Egy megbízhatóan üzemelő nagy rendszer részeként akkor járunk 
el kellő körültekintéssel az ellátásbiztonság szempontjából, ha ké-
pesek vagyunk megtermelni a saját szükségletünket és ezzel az 
együttjáró rendszer stabilitásához is hozzájárulunk. Természetesen 
az árampiacon is előnyösebb helyzetben üzletelünk, ha elegendő 
termelő kapacitás áll mögöttünk. 

Az ellátásbiztonság érdekében tisztában kell lenni azzal, hogy 
a meglévő, üzemelő erőművek közül a kiöregedés milyen mérték-
ben fogja befolyásolni a termelési potenciált. A MAVIR prognózisa 
szerint a meglévő erőművek leállítása következtében 2029-ben 
5326 MW, 2033-ra pedig 3908 MW összteljesítményű nagyerőműre 
számíthatunk összesen a jelenleg is üzemelők közül. 11. ábra. A 

napjainkban üzemelő kiserőművekből mindössze 849 MW-ra szá-
míthatunk 2033-ban. (MAVIR 2019)
 

A fenti ábrán a jelenleg meglévő erőművek beépített bruttó névle-
ges teljesítménye látható a technológiák szerinti bontásban 2020. 
és 2035. közötti időszakban. Az ábra szemléletesen mutatja be, 
hogy termelőképesség csökkenése és a várható igények között 
meglehetősen gyorsan és nagymértékben növekszik a különbség. 
Tehát a hiányzó kapacitások pótlása elkerülhetetlen. A fogyasztói 
igények ellátásához szükséges hiányzó beépített teljesítmény biz-
tosítására több alternatíva is kínálkozik. Valószínűleg az import 
szükségletünkkel a belátható időtávlaton belül még együtt kell élni. 
A külföldről érkező energiától való kitettségünket csökkenthetjük a 
meglévő eszközeink élettartam hosszabbító felújításával vagy új 
erőművek rendszerbe állításával. Az országos energetikai jövőkép 
megtervezéséhez nagyon sok és komplex tényező egyidejű elem-
zésének értékelését kell elvégezni mind hazai mind nemzetközi 
vonatkozásban. Az ellátásbiztonság folytonosságának koncepciója 
a társadalmi, gazdasági és globális fenntarthatósági szempontok 
figyelembevételével a szakpolitika feladata és felelőssége. A dön-
tések meghozatalánál fontos szempontként kell figyelembe venni, 
hogy az energetikai beruházások viszonylag hosszú átfutási idő-
vel valósíthatóak meg, ezért mindenképpen hosszútávú döntések 
szükségesek. A jelenlegi piaci viszonyokat egyrészt a Németor-
szágban beépített több mint száz gigawatt időjárásfüggő valamint 
a főként Lengyelországban, Csehországban és Ukrajnában az 
élettartamuk végén járó szén bázison termelő erőművek alakítják.
(MAVIR 2019) Hosszú távon ebben a szerkezetben is változás vár-
ható. A hazai prognózisban a Nemzeti Energiastratégia 2030 lehet 
segítségünkre.

Nemzeti Energiastratégia 2030, 2020
A Magyar Villamosenergia Rendszer (VER) jelenlegi beépí-
tett összkapacitása a 2019. év végi feldolgozott adatok alapján  
9441,8 MW. Ebből 2012,8 MW a nukleáris, 1166,3 MW a szén és 
lignit, 4111,8 MW földgáztüzelés, 1729,8 MW a megújuló terjede-
lem. (MAVIR, 2020) A 12. ábrát elemezve a „jelenlegi intézkedé-
sek” teljesülése esetén 2037-ben leáll az MVM Paksi Atomerőmű 

10. ábra. 2019. december 05. napi terhelési diagram 
[MAVIR, 2020]

11. ábra. A VER-ben maradó források és a várható 
csúcsterhelés [MAVIR, 2020]
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4. blokkja is a Paks II. új reaktorai viszont névleges terhelésen ter-
melnek.

A kiöregedés miatt a földgázt igénylő erőművekből mindössze  
500 MW marad. Bővülni fog a biomassza kapacitás a napenergia 
hasznosításra mintegy 8500 MW beépítésével kalkulálnak. A má-
sodik forgatókönyv 1500 MW többlet gázturbina teljesítőképesség 
megjelenésével számol. Az átmenet nélküli dekarbonizáció válto-
zatban az új nukleáris blokkok mellett az előirányzott napenergia 
volument jelentős szél és biomassza technológia fogja kiegészíte-
ni minimális gázturbina rendelkezésre állással. A változatok között 
szerepel arra az esetre is vizsgálat ha a nukleáris kapacitás fenn-
tartás valami miatt nem valósulna meg 2040-re. Ebben az esetben 
a gázturbina fejlesztések kerülnének előtérbe. A „kiegyensúlyozott” 
forgatókönyvben a szélkerekek mellett valamivel kisebb szerep jut-
na a solár hasznosításnak, de jelentős gázturbina állna rendelke-
zésre a szabályozáshoz. A fotovoltaikus dominancia esetén a jelen-
leg is rendszerben található szélerőművek tovább élésével számol 
a szakpolitika azonban az előző változatok szélenergia alapú bőví-
tését is a napenergia potenciál váltaná ki. (Nemzeti Energiastraté-
gia 2030, 2020)

Áttekintve az energiastratégia által vizsgált erőművi forgató-
könyveket megállapítható, hogy egyetlen változat sem tartalmaz 
széntüzelésű technológiát. Ez arra enged következtetni, hogy a 
dokumentum szerint kicsi az esély arra, hogy a CCUS tiszta szén 
technológiák versenyképes piaci alternatívát jelenthetnének a vizs-
gált időszakban. Ami szintén szembetűnő a kapacitás változatok 
között, hogy az új paksi blokkok mellett nincs további alaperőművi 
technológia. Ez viszont azt jelenti, hogy az ellátásbiztonságot jó-
részt a hazai beépített nukleáris teljesítmény többszörösét kitevő 
időjárásfüggő megújuló kapacitásokkal kell megoldania a rendszer-
irányítónak és az áramkereskedőknek többnyire gázturbina támo-
gatással.

Az időjárásfüggő megújuló bázisú villamosenergia-
termelés jellemzői
Az időjárásfüggő megújulók termelési görbéjére jó példa egy szin-
tén Pakson, de a 20,68 MWp beépített teljesítményű fotovoltaikus 
naperőmű, 2020. május 24-én kitáplált teljesítménye a nap folya-
mán. 13. ábra.

Jól látható az inverterek indulása a reggeli órákban és kikap-
csolása a kora esti időszakban. Az átvonuló felhők okozta terme-
lési görbe beszakadások jól érzékeltetik az időjárási viszonyoknak 
való termelési kiszolgáltatottságot. Amit érdemes a grafikon alap-
ján megjegyezni, hogy villamosenergia felhasználási igény akkor 
is jelentkezik, amikor nem üzemelnek a naperőművek. A hálózati 
szabályzókapacitásokat a fogyasztói igényváltozáson túl az előre 
nehezen kiszámítható termelés-ingadozásokhoz is figyelembe kell 
venni. A hálózati csatlakozási pont kellően stabil kell, hogy legyen, 
tehát nagy mögöttes teljesítménnyel kell, hogy rendelkezzen.

Van olyan álláspont, amely szerint az ország eltérő földrajzi he-
lyein üzemelő megújuló bázisú erőművek termelését nem ugyanab-
ban az időszakban befolyásolja ugyanaz a természeti hatás, ezért 
azok kiadott teljesítmény értékei kiegyenlíthetik egymást. A 14. ábra 
az ország egymástól távoli pontjain elhelyezkedő nagy beépített 
teljesítményű megújuló bázisú, szél és nap erőművek összesített 
termelési görbéjét mutatja be.
 

A grafikon vizsgálatakor megállapítható, hogy a „perces” időtarta-
mokon belül valóban lehetséges a görbék átfedése, azonban az 
összegzett teljesítmény görbe is megőrzi az időjárásfüggő jellegét.
Az időjárásfüggő megújuló bázisú villamosenergia-termelés a tér-
nyerésükkel jelentkező feladatok megoldása mellett csökkentheti 
az áramimport mennyiséget, így növekvő részarányuk indokolt le-
het az alaperőművi termelés kiegészítéseként.

12. ábra. Az erőművi szcenáriók 2040-ig 
[Nemzeti Energiastratégia 2030, 2020]

13. ábra. A Paksi 20,6 MW-os Naperőmű napi termelési 
diagramja [MVM Zrt., 2020]

14. ábra. Az MVM Zrt. tulajdonú nagy megújuló erőművek 
össztermelése 2020. május 24. és 26. között [MVM Zrt., 2020]
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Új jelenségek és feladatok a VER-ben
Az előzőekben taglaltak szerint az időjárásfüggő megújuló energia 
források fokozódó térnyerése világméretű trend, amelynek hazánk 
is részese. Az új megújuló termelők előretörése gyökeresen változ-
tatja meg mind a termelési mind fogyasztási szokásokat. Az újonnan 
kialakuló struktúrák új feladatok elé állítják a villamos energia rend-
szerek üzemeltetőit, az energiakereskedőket és a villamos ener-
gia ipar tervezői állományát. A villamosenergia ellátási lánc végén 
a szolgáltatást igénybe vevő fogyasztó áll, amely szintén érintett a 
rendszerszintű átalakítás hatásaitól. A 15. ábra szemléletesen mu-
tatja be a centrális energiatermelés hagyományos felépítésének és 
az elosztott rendszerben betápláló kiserőművek termelési szerkeze-
tének új ötvözetét.

A következőkben röviden tekintsük át, hogy a jelenlegi és a jö-
vőben várhatóan fokozódó változások milyen hatásaival kell szem-
be néznünk és milyen lehetséges megoldási irányok rajzolódnak ki 
előttünk az átviteli és elosztói hálózatokon.

• Megszűnik az egyirányú energiaáramlás, ellátási körzetek-
ben akár naponta többször is megváltozhat az energia áram-
lási irány. A hagyományos felépítésű VER-ben a több száz 
megawattos nagyságrendű nagyerőművek a nagyfeszültsé-
gű hálózati csomópontokba csatlakoztatva, irányíthatóan és 
szabályozhatóan termelték a fogyasztási igények kielégítésé-
hez szükséges villamos energiát. Az energia áramlása, ke-
vés nagyipari kivételtől eltekintve a hálózat nagyfeszültségű 
rendszere felől áramlott a közép és kisfeszültségen vételező 
fogyasztók felé. Az új struktúrában a folyamatosan kiöregedő 
néhányszor tíz nagyerőmű helyét a közép és kisfeszültségen 
betápláló új megújuló források veszik át, amelyek már napja-
inkban is több min hetvenezer új betáplálási pontot jelentenek 
és a számuk ugrásszerűen növekszik. Az egyik új jelenség, 
hogy jellemzően a kertvárosi illetve kisvárosi hálózati körze-

tekben a háztetőkre telepített napelemes kiserőművek éppen 
akkor termelnek, amikor a házak lakói az otthonuktól távol 
vannak így az energia felhasználása elmarad. Egyes transz-
formátor körzetekben ennek következtében naponta többször 
megfordulhat az energia áramlási iránya, vagyis a kisfeszült-
ségű hálózattól elosztó hálózat irányába. Extrém esetben ez 
a hatás az átviteli hálózaton is megjelenhet.

• Elektrifikáció növekedése az előzőekben taglaltak szerint glo-
bális szinten meghatározó eszköz a klímavédelem érdekében. 
Ezt elősegíti a fotovoltaikus naperőművek rohamos elterjedé-
se. Az ezzel együtt jelentkező hatás a termelés kihasználásá-
nak motivációja a Prosumer részéről. A szaldó elszámolásban 
megtermelt villamos energia felhasználása érdekében az ott-
honokban jelentősen bővül az elektromos fogyasztói berende-
zések használata. Közülük a legjelentősebek az elektromos 
járművek, villamos fűtés-hűtés és a lakások automatizálása 
vagyis az okos otthonok terjedése.

• Átviteli elemek időszakosan túlterhelődnek a kiszélesedett 
betáplálás és vételezési teljesítmény határok következtében. 
A jelenleg üzemelő hálózati topológiák és a beépített átvite-
li kapacitás méretezésének alapját a hagyományos hálózati 
üzemállapotok képezték.

• Hálózatstabilitás a frekvencia ingadozások következtében és 
hálózat minőségi paramétereinek megtartása például a fe-
szültség ingadozásának következtében szintén új feladatokat 
jelentenek.

• A háztartások jelentős része egy fázison csatlakozik a háló-
zathoz. Az ezen csatlakozási pontokon a napelemes rend-
szerek által betáplált energia elsősorban kisfeszültségen ter-
helési aszimmetriákat és feszültség torzulásokat okoz.

• A forgógépes nagyerőművek leállításával a meddőszabályo-
zási képességek így a feszültségtartási lehetőségek is csök-

15. ábra. Hagyományos és új struktúra a VER-ben [MNNSZ 2020]
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kennek. Ennek megtartása, akár teljesítményelektronikán 
keresztül az elsődleges feladatok közé tartozik. 

• A forgógépes nagyerőművek kiesésével a rendszer inercia is 
folyamatosan csökkenő stabilitási képességet eredményez. 
Ennek megtartása, innovációkkal történő pótlása legalább 
minimum szinten teljesítendő feladat.

• Hálózat és rendszerelemek fejlesztési igényei:
‒ Hagyományos fejlesztések, amely a beépített vezetékek 

hossz és keresztmetszet növelését jelentik finanszírozási 
és fizikai korlátokba ütközik.

‒ Szűk keresztmetszetek feltérképezése helyezi a súlyt a 
fejlesztések kiemelt területeire.

‒ Okos megoldásokkal kell kiegészíteni a fizikai fejleszté-
seket. Folyamatos igényt jelent az innovációkra. Egyik 
lehetőség az energia közösségek, microgridek kialakítása 
lehet.

‒ A teljesítményelektronikák használata minden eddiginél 
jobban felértékelődik a termelési és ellátási lánc minden 
eleménél.

‒ A automatika és villamos védelmi rendszerek teljes újra-
értékelése szükséges. A teljesítmény és feszültségsza-
bályozás a termelők és hálózati engedélyes együttmű-
ködésében valósulhat meg. A védelmek egy része, mint 
pl. a zárlatvédelmek szintén új megoldásokra késztetik a 
konstruktőröket, ugyanis éppen a működési elvük alapja 
mögöttes zárlati teljesítmény fog hiányozni a jövőben.

‒ A kommunikáció fontossága több hierarchikus szinten is 
előtérbe kerül. Egyrészt az ellátási és kereskedelmi lánc 
résztvevői között kell az eddiginél sokkal intenzívebb infor-
mációcsere. Szoros együttműködés, folyamatos informá-
ciócsere a TSO.-k, DSO-k, fogyasztók, termelők valamint 
a Prosumerek között. Másrészt a folyamatosan okosodó 
hálózat műszaki elemei közötti adatforgalom fog felérté-
kelődni. Valós idejű mérések kiszélesítése, adatgyűjtés és 
feldolgozás, hálózati állapotok elemzése a hálózati rugal-
masság növelése, dinamikus gyors változások követése 
érdekében. Üzemirányítás támogatása sem valósulhat 
meg a kommunikációs eszközök fejlesztése nélkül (pl. 
műszaki adatok, meteorológiai előrejelzések, hálózatmo-
dellezés).

• Fogyasztók befolyásolása is előtérbe kell, hogy kerüljön.  
A szakpolitika olyan ösztönzőkkel keresheti meg a végfelhasz-
nálókat, amelyek a felhasználás helyén segítik a termelés és 
fogyasztás egyensúlyának megtartását gazdaságos formá-
ban.  Jelentkezhet ez pl. energia megtakarítás, vezérelhető fo-
gyasztói berendezések illetve helyi tárolás megvalósításában.

• Energia tárolási megoldások a túltermelésből adódó többlet 
energia raktározására és ennek szabályozási célra való fel-
használására kínálnak megoldásokat.
‒ A termelés helyén
‒ Központi tárolás (szabályozási csomópontokban)
‒ Akkumulátoros, P2G, hő(villanykazánok), SZET technoló-

giák
• A szabályozási igény fokozódása a szabályozási tartalékok 

növeléséhez vezet.
• Stratégiai tervezés előtérbe kerülésének szükségességét 

jól érzékelteti, hogy egy fotovoltaikus erőmű beruházási 
ideje legfeljebb1,5 év addig egy transzformátor és kapcsoló 
alállomás esetében ez legalább 5 éves átfutási időt jelent. 

• Az üzemeltetési sajátosságok gyökeres átalakulása a kar-
bantartások ütemezésében is hasonló változásokat hoz.  
A folyamatos újratervezés a korábbiaknál sokkal nagyobb je-
lentőséggel fog bírni.

Összefoglalás
Az időjárásfüggő megújuló energia források fokozódó térnyerése vi-
lágméretű trend, amelynek hazánk is részese. Az új megújuló terme-
lők előretörése gyökeresen változtatja meg mind a termelési mind 
fogyasztási szokásokat. Az újonnan kialakuló struktúrák új feladatok 
elé állítják a villamos energia rendszerek üzemeltetőit, az energiake-
reskedőket és a villamosenergia-ipar tervezői állományát. A feladat 
nem kisebb, mint a villamosenergia-rendszer összes szereplőjét új 
szerepkörbe helyezve, tág teret adva az innovációkra alapuló mű-
szaki és módszertani fejlesztéseknek a dinamikus változókkal folya-
matosan fejlődő hálózati viszonyokat optimalizáljunk minden időin-
tervallumban.
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Jövő április végéig meghosszabbítják a Tisztítsuk 
meg az Országot! projekt első ütemét
Magyarország számára kiemelt cél a környezet védelme, hiszen 
mindannyian tisztább környezetet szeretnénk. A kormány által elin-
dított  Tisztítsuk meg az Országot! projekt az illegális hulladéklerakás 
elleni küzdelem kiemelkedő programja, amelyben  2020-2022 között 
négy ütemben kerül sor a közforgalmú területek megtisztítására. Az 
elmúlt hónapokban a MÁV Zrt., a Magyar Közút Nonprofit Zrt., a Pilisi 
Parkerdő Zrt. és az Országos Vízügyi Főigazgatóság, valamint 8 te-
lepülés közreműködésével összesen 9000 tonna illegális hulladékot 
számoltak fel.

Boros Anita, az ITM építésgazdaságért, infrastrukturális környe-
zetért és fenntarthatóságért felelős államtitkára hangsúlyozta, na-
gyon népszerű a HulladékRadar applikáció, amelynek a segítségével 
bárki bejelentheti az illegális hulladéklerakóhelyeket. 

Az államtitkár kiemelte, hogy a projekt részeként meghirdetett fel-
hívásra folyamatosan érkeznek a pályázatok a környezetszennyező 
és egészségi kockázatokat hordozó illegális hulladéklerakók felszá-
molására.  A civil szervezetek a köztulajdonban álló, már megtisztított 
terület őrzésére, illetve a nagyobb területeken elszórtan fellelhető, 
nagygépi munkálatokat nem igénylő hulladéklerakók felderítésére 
és felszámolására; a gazdálkodó szervezetek a köztulajdonban álló, 
kezelésükben lévő területek megtisztítására; az egyházi jogi szemé-
lyek pedig a kezelésükben vagy tulajdonukban álló területen található 
illegális hulladékok összegyűjtésére és elszállítására pályázhatnak. 

A kormány a járványhelyzet miatt meghosszabbította a jelentke-
zési határidőt, így minden érintett be tud kapcsolódni az országos 
akcióba, emellett új befejezési, teljesítési dátumot is meghatározott, 
így az abban részt vevő szervezeteknek 2021. kora tavaszáig áll 
módjukban a programokat lezárni. 

forrás: https://kormany.hu/innovacios-es-technologiai-miniszterium/hirek
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A power-to-gas technológiafejlesztés tapasztalatai 
Magyarországon1

      Csedő Zoltán   
   habilitált egyetemi docens, ügyvezető igazgató, csedo@p2g.hu

Az innovatív power-to-gas (P2G) technológiák fejlesztésével 
és implementálásával a villamosenergia-rendszer rugalmas-
sága növelhető, a többlet megújuló energiatermelés integ-
rációs kihívása kezelhetővé válhat. A Power-to-Gas Hungary 
Kft. kutatás-fejlesztési és innovációs tevékenységének ered-
ményei azt mutatják, hogy a P2G üzemek Magyarországon is 
kereskedelmi méretben telepíthetők. A P2G technológia fej-
lesztésével kapcsolatos tapasztalataink alapján egy energia-
tárolási innovációs ökoszisztémára lehet szükség, amelyben 
az ipari, az akadémiai és az állami szektor érintettjei együttmű-
ködnek egy megfelelő magyarországi energiatárolási portfólió 
kialakítása érdekében.1

*
The development and implementation of power-to-gas (P2G) 
technologies could help to increase the flexibility of the grid 
and handle the integration challenges of surplus renewable 
energy production. Results of the research and development, 
as well as innovation activities of Power-to-Gas Hungary Kft 
show that P2G facilities could be deployed on a commercial-
scale in Hungary. Based on our findings related to P2G tech-
nology development, an energy storage innovation ecosystem 
would be effective within which stakeholders of the industry, 
the academia, and the state administration collaborate to pro-
vide a proper energy storage portfolio for Hungary.

* * *

A megújuló energiatermelés jelentős mértékben növekedett az 
utóbbi 10 évben az Európai Unióban, a nap- és szélerőművek 
kumulatív kapacitása például több mint kétszeresére, a 2010-es  
110 GW-ról 261 GW-ra nőtt 2018-ra [1]. A tendencia várhatóan a 
következő évtizedekben is folytatódni fog, nemcsak EU szinten, de 
Magyarországon is [2], mivel a Nemzeti Energiastratégia 2030 a 
fotovoltaikus kapacitások tekintetében 2030-ra több mint 6000 MW, 
2040-re pedig már a 12000 MW-ot megközelítő értékkel számol [3]. 
Ugyanakkor a fosszilis energiahordozókról való átállás sokoldalú 
kihívásként jelentkezik [4]. Az egyik ilyen kihívás, hogy az időjá-
rásfüggő villamosenergia-termelés esetenként többlet villamos-
energia-termeléshez vezet, és ez a hálózatba történő integrációval 
kapcsolatban üzemeltetési nehézségeket generál. Következésképp 
szükségessé válik egy rugalmasabb és különféle energiatárolási 
megoldásokat alkalmazó rendszer kiépítése, melyben a power-to-
gas (P2G) technológiának fontos szerepe lehet [5]. A power-to-gas 
fogalom egy olyan folyamatot jelöl, amely során a villamos energia 
átalakul gázzá, preferáltan a megújuló (többlet) villamos energia-
termelést felhasználva [6]. A folyamat során keletkezett termékgáz 
(szintetikus metán vagy biometán) a földgázhálózatba táplálható 

1 Készült „Az energiatárolás helyzete és lehetőségei Magyarországon”  
konferencia előadása alapján.

és ezzel megvalósítható a hatékony hosszú távú vagy szezonális 
energiatárolás [7].

A 2016-ban alapított Power-to-Gas Hungary Kft. a P2G tech-
nológiával kapcsolatos K+F+I tevékenységek úttörője Magyaror-
szágon. A vállalat alkalmazott ipari K+F tevékenysége mellett tudo-
mányos kutatásokat is végez. E hibrid tevékenységet módszertani 
szempontból az akciókutatás keretezi, amely összekapcsolja az 
elméletet a gyakorlattal, s elméleti szempontból új tudást, gyakor-
lati szempontból pedig változást is eredményez [8, 9, 10]. A vállalat 
műszaki, gazdasági és üzletfejlesztési fókuszú kutatási tevékeny-
ségét szűkebben értelmezve a P2G technológiában rejlő potenciál 
kiaknázása, tágabban értelmezve a fenntartható és dekarbonizált 
energiaszektor kialakításának célja vezérli, mivel ezek új tudást, 
új technológiákat és változásokat is igényelnek az iparágban [11].  
A következőkben a vállalat innovatív technológiájának nemzetközi 
háttere, az elmúlt 4 évben folytatott ipari és tudományos kutatás-
fejlesztési tevékenységének főbb eredményei, konklúzióként pedig 
az eredmények szélesebb energiatárolási kontextusban lehetséges 
értelemzése kerül ismertetésre.

Nemzetközi háttér
A P2G iparág technológiai szempontból egy power-to-hydrogen 
(P2H ‒ elektrolízis) és egy power-to-methane (P2M ‒metanizáció) 
piaci szegmensre bontható. E szegmensekben érettebb és még 
fejlesztés alatt álló technológiai megoldások egyaránt találhatók.  
A P2H szegmensben a már kereskedelmi méretben szélesebb kör-
ben alkalmazott alkáli elektrolizátor (AEL), az ipari méretű alkalma-
zást már szintén elérő polimer elektrolit membrános elektrolizátor 
(PEMEL) technológia mellett a még fejlesztés alatt álló szilárd 
oxid elektrolizátor (SOEL) technológia azonosítható [12, 13, 14]. 
A két érettebb technológia közül a PEMEL képes nagyobb rugal-
masságot biztosítani a többlet villamosenergia-termelés felvételé-
hez (például amíg az AEL indítási ideje 1-10 perc is lehet, addig a 
PEMEL-nél ez néhány másodperc) [14]. A P2M esetében a kémi-
ai (katalitikus) metanizáció és a biológiai metanizáció érte már el 
azt a technológiai fejlettségi szintet, hogy ezeket már ipari méret-
ben is alkalmazták nemzetközi szinten [12, 15]. Az újabb biológiai 
metanizációs megoldás előnye, hogy a reakció alacsonyabb nyo-
máson és hőmérsékleten (kb. 60-70 °C) megy végbe, mint a kémi-
ai reakciónál, ahol több száz °C is szükséges lehet, hogy magas 
legyen a szén-dioxid konverziós hatékonyság [16, 17]. Frontera és 
munkatársai [18] áttekintése alapján a különböző kémiai katalizáto-
rok és a hőmérséklet függvényében igen változékony szén-dioxid 
konverzió azonosítható (például 50-60%-os, de megfelelő körül-
mények között akár 80-90%-nál is magasabb lehet). A biológiai 
metanizáció előnye, hogy alacsony hőmérséklet és nyomás mel-
lett is az alkalmazott mikroorganizmusokkal 95% feletti szén-dioxid 
konverzió érhető el, továbbá a mikroorganizmusok által rendkívüli 
rugalmasság tapasztalható a metántermelés szüneteltetésében, 
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majd újraindításában [19, 20]. A P2M szegmensben jelenleg fej-
lesztés alatt álló új technológia egy olyan elektrometanogenezisre 
épülő bioelektrokémai rendszer (EMG-BES), amely elektro-aktív 
mikroorganizmusokkal és még alacsonyabb, 25-35 °C-on végbe-
menő reakcióval dolgozik [21].

Az érett P2G technológiák (AEL, PEMEL, illetve kémiai és 
biológiai metanizáció) Európában már több helyen implementá-
lásra kerültek kereskedelmi méretben is. Mérföldkőnek számított 
2013-ban az AUDI Wertle-ben található üzemének átadása, amely  
6 MWel teljesítményű, alkáli elektrolízissel és kémiai metanizációval 
működik. Az első biológiai metanizációs üzemet 2015-ben adták át 
szintén Németországban, Allendorfban (300 kWel, PEMEL), ezt a 
Viessmann Csoporthoz tartozó MicrobEnergy vállalat fejlesztette. 
Különleges megoldásként említhető meg az ausztriai Underground 
Sun Storage projekt, ahol a biológiai metanizáció 1000 méterrel a 
föld alatt történik meg (500 kWel, AEL) [23].

A Power-to-Gas Hungary Kft. 2018-ra kifejlesztett P2G prototí-
pusa PEMEL és biológiai metanizációs technológiát alkalmaz. Utób-
bi egy szabadalmaztatott biokatalizátor, egy robosztus, rendkívül 
szelektív archea törzs (Methanothermobacter thermautotrophicus) 
hasznosítására épül, melyet a Chicagoi Egyetemen szabadalmaz-
tatott Laurens Mets professzor [23]. Szintén e biokatalizátor alkal-
mazásával készült el 2016-ban Dániában, Avedøre-ban a világ 
eddigi legnagyobb biológiai metanizációs P2G üzeme (1 MWel), 
amelyet az Electrochaea nevű német biotechnológiai cég fejlesz-
tett. Továbbá, az Európai Unió által finanszírozott STORE&GO pro-
jekt egyik helyszínén, Solothurn-ban (Svájc) ezzel a technológiával 
2019-ben egy 700 kWel teljesítményű üzem is átadásra került. A 
Power-to-Gas Hungary Kft. Közép-Kelet-Európában vesz részt ipari 

méretű P2G üzemek tervezésében, melyet magyarországi innova-
tív P2G prototípusának fejlesztési és üzemeltetési tapasztalataira 
és egyéb K+F+I tevékenységeire épít. 

Magyarországi K+F+I és üzemeltetési eredmények
A Power-to-Gas Hungary Kft 2018-ra kifejlesztette Közép-Kelet-Eu-
rópa első P2G prototípusát, a volatilis megújuló energiatermeléshez 
és az energiatárolási igényekhez illeszkedő rugalmas PEM elektro-
lízis és biológiai metanizáció kombinációjával. A prototípus struk-
túrája megegyezik a dániai 1 MWel-os dániai üzem felépítésével. 
A prototípus elemei a következők: elektrolizátor a hidrogénterme-
léshez, szén-dioxid tartály, bioreaktor (ebben a mikroorganizmusok 
katalizálják a hidrogén és a szén-dioxid reakcióját), áramlásszabá-
lyozók, vezérlő egység, tápanyagtartályok, gázanalizátor, elszívó-
vezeték, tesztasztal és adattároló PC.

A prototípussal végzett kísérletek elsősorban a különböző 
üzemállapotok és az átmenetek tesztelését (gyors leállítások, majd 
újraindítások), a biokatalizátor táplálását és a különböző gázke-
verékekre adott reakciók vizsgálatát célozták. 2018 óta több mint 
30.000 mérés alapján a szén-dioxid konverzió normál üzemi körül-
mények között 99% feletti, de a különböző kísérletek során is 90% 
feletti konverzió volt azonosítható. Egy 2018-ban végzett kísérletso-
rozat publikált eredményei alapján a szén-dioxid konverzió átlago-
san 94% volt [24]. Szintén fontos üzemeltetési tapasztalat, hogy a 
mikroorganizmusok „alvó” állapotból nagyon gyorsan, akár néhány 
másodperc után újra metánt tudnak termelni.

A prototípus üzemeltetési tapasztalataira építve sor került az 
ipari méretű implementációt fókuszba helyező kutatásokra is. Ezek 
néhány eredményét ismerteti az 1. táblázat.

Főbb következtetések Publikáció
Műszaki 
szempontok

(1) A biogáz- és bioetanol üzemeknél a metanizációhoz szükséges szén-dioxid forrás elérhető, hatéko-
nyan hasznosítható.
(2) A nagyobb szennyvíztisztító telepeknél lévő biogáz üzemek mellé történő telepítés a hulladékhő hasz-
nosítása mellett az oxigén melléktermék hasznosításának lehetőségével jár, amely javítaná a szennyvíz-
tisztítási hatékonyságot.
(3) Egy 1 MWel méretű P2G üzem lenne átlagosan telepíthető a nagyobb magyarországi szennyvíz-
tisztító telepek mellé (amelyek általában rendelkeznek biogáz üzemmel és a földgázrendszerhez való 
csatlakozással is).
(4) 20 db ilyen üzem, csak a szezonális energiatárolásra fókuszálva (évi 1200 órában) 11,7 GWh ener-
giatárolási potenciált jelent.

Sinóros-
Szabó, 
2019 [25]

Csedő et 
al, 2020 
[26]

Gazdasági 
szempontok

(1) A nemzetközi tanulmányok alapján a P2G technológia befektetési költségeinek csökkenése várható, 
kb. 50%-ra eshet 2018-ról 2030-ra a befektetési költség, így a projektek tervezését már érdemes most 
elkezdeni.
(2) A szabályozói környezet alapjaiban meghatározza egy P2G üzem gazdasági teljesítményét, különös 
tekintettel bevételi oldalon a biometán átvételi árra, a rugalmassági szolgáltatások és energiatárolás 
díjazására; költségoldalon a többlet villamos energia vételezésének költségeire.
(3) Nyugat-Európa több országában magas biometán árat vezettek be (70-150 EUR/MWh), amely Ma-
gyarországon is ösztönözné a P2G technológia implementációját.
(4) „Regulatory sandbox” mint következő lépés a P2G technológia éles környezetben történő tesztelésé-
re, alkalmazására üzemi vagy fél-üzemi méretben.

Csedő et 
al, 2020 
[26]

Üzletfejlesztési 
és 
menedzsment 
szempontok

(1) A nemzetközi tapasztalatok alapján a P2G technológia  fejlesztés túlnyúlik a szervezeti határokon, a 
különböző szereplőktől innovatív „core” technológiákra, pénzügyi erőforrásokra/befektetésre, széles körű 
iparági tudásra és infrastrukturális erőforrásokra, továbbá akadémiai tudásra van szükség.
(2) A P2G technológia fejlesztés során mikro (technológiai), mezo (szektorális) és makro (jogi-szabályo-
zói) kérdéseket is meg kell válaszolni.
(3) A P2G technológiával kapcsolatos fejlesztési feladatok ellátásához és az energetikai szektorban 
szükséges változáshoz a komplementer erőforrásokkal rendelkező szereplők hálózatos együttműködése 
vezet.

Zavarkó, 
2019 [27]

Csedő – 
Zavarkó, 
2020 [28]

1. táblázat: A Power-to-Gas Hungary Kft. műszaki, gazdasági és üzletfejlesztési fókuszú, 
ipari P2G technológiai fejlesztéssel kapcsolatos fontosabb kutatási eredményei (saját szerkesztés)
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A táblázatban hivatkozott kutatási eredmények megerősítették 
a P2G technológia telepíthetőségét ipari méretekben is Magyar-
országon, de azt is, hogy vannak olyan feladatok akár K+F, akár 
implementációs területen, melyekhez külső szereplők (például nagy 
energetikai vállalatok vagy egyetemi kutatóközpontok) együttműkö-
désére van szükség. Előkészítve az ipari méretű P2G technológia 
implementációját és az együttműködést a különböző szereplők kö-
zött, a Power-to-Gas Hungary Kft létrehozta a kereskedelmi üze-
meltetéshez szükséges magyar power-to-gas know-how bázist és 
a támogató informatikai infrastruktúrát is. A P2G technológia infor-
matikai platformjának négy fő funkciója a következő:

1) Több ezer oldalban, digitálisan dokumentált üzemeltetési 
know-how tár és új know-how fejlesztési felület

2) E-learning az ipari szintű üzemeltetéshez szükséges szak-
emberképzésre

3) Innovációs problémamegoldó és ötletmenedzsment funkció 
a belső K+F és az „open innovation” támogatására

4) Távoli monitoring és vezérlés kialakítása a prototípus me-
nedzsment támogatására.

Következtetések
A magyarországi power-to-gas technológiafejlesztési tapasztalatok 
és az empirikus kutatási eredmények alapján a Power-to-Gas Hun-
gary Kft. által alkalmazott P2G technológia a speciális mikroorga-
nizmusnak köszönhetően 

a) rendkívül rugalmas megoldás, 
b) kiemelkedő lehetőséget jelent a nagy volumenű és hosszú 

távú energiatárolásra, 
c) hozzájárulhat a dekarbonizációhoz, 

d) lehetővé teszi a villamosenergia- és földgázrendszerek 
közötti kapcsolat megteremtését is, mivel a termékgáz 
(biometán) betáplálható a földgázhálózatba. 

A földgázhálózathoz való csatlakozás hiánya esetén felmerülhet 
lehetőségként a cseppfolyósítás (LNG), melynek egyre több al-
kalmazási lehetősége van [29]. Műszaki szempontból további K+F 
irány a „carbon capture” technológiák fejlesztése és alkalmazása a 
P2G üzemekkel együtt, amely további rugalmasságot fog jelenteni 
a telepítési hely kiválasztásában is. Hatékonyságfejlődés várható a 
bioreaktor felépítésének, nyomásnövelésének és a folyamat mel-
léktermékeinek hasznosításának kutatásával is (például a termelt 
60-70 °C-os hulladékhő jelenleg túl alacsony a hatékony villamos-
energia-termeléshez, és ez új technológiai megoldások fejlesztését 
indukálja [30]).

Implementációs szempontból megállapítást nyert, hogy az al-
kalmazott P2G technológia műszakilag ipari méretben már imple-
mentálható Magyarországon is, a gazdasági teljesítményt pedig a 
szabályozói környezet döntően fogja befolyásolni.

Végül érdemes rámutatni a menedzsment és üzletfejlesztési 
kutatások alapján, hogy a P2G-vel kapcsolatban azonosított, szer-
vezetközi hálózatokra épülő fejlesztési modell az egész energiatá-
rolási szegmensre kiterjeszthető lehet. Tekintve, hogy a Nemzeti 
Energiastratégia 2030 a megújuló energiatermelő kapacitások je-
lentős növekedésével számol, és rögzíti az energiatárolás szük-
ségességét, egy energiatárolási innovációs ökoszisztéma feladata 
lehet a Nemzeti Energiastratégia 2030-hoz legjobban illeszkedő 
energiatárolási portfolió megoldásainak azonosítása (órás, napi, 
heti és havi szinten is), a megoldások fejlesztése és implementálá-

1. ábra. A P2G szervezetközi innovációs hálózat koncepció [28] kiterjesztése a teljes energiatárolási szektorra
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sa. Az energiatárolási innovációs ökoszisztéma potenciális résztve-
vőit az 1. ábra mutatja.

A stratégiai menedzsment szakirodalom mellett [31, 32] az 
empirikus P2G technológia fejlesztésre vonatkozó kutatások is 
rámutattak a technológiai innováció kereskedelmi forgalomba ho-
zatala során a komplementer erőforrások iránti igényre. Továbbá 
az is világossá vált, hogy az együttműködés előnyös lehet minden 
résztvevő szempontjából (például a technológiafejlesztőknek a hi-
ányzó infrastruktúra elérése, az energetikai nagyvállalatoknak az 
innovatív technológia hasznosítása, az állami szférának a teljesített 
energiapolitikai célok lennének előnyösek). A fentiek alapján érde-
mesnek tűnik a teljes energiatárolási szektorban (is) a különböző 
profilú szereplők innovációs hálózatokban történő együttműködé-
sére építeni a magyarországi energiatárolási portfolió kialakítását 
célzó fejlesztéseket.
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Hidrogén energiatárolás P2G2P1

           Kubus Péter    
   innovációs csoportvezető, kubusp@mvm-gter.hu

Ez a cikk a többlet zöld energia lehetséges hidrogénben 
való tárolását és a megtermelt hidrogén nagyvolumenű 
villamosenergiába való visszaalakítását vizsgálja az MVM cso-
port meglévő berendezésit is figyelembe véve. Először a Nem-
zeti Energia és Klímatervben lévő innovatív lehetőségekkel fog-
lalkozik, majd a cikk következő részében a P2G2P elképzelést 
mutatja be. Ezen belül a zöld energiáknak a lehetséges  hidrogén 
előállítás célú alkalmazását a korai  2030-as évek környezeté-
ben. Továbbá  a dekarbonizációs célokat megvalósító szénhid-
rogén felhasználás és a CO2 kibocsátás csökkentését támoga-
tó villamosenergia termelés leginkább működő elképzeléseit 
a hidrogén bekeveréses gázturbinás hasznosítást és a tisztán 
hidrogént hasznosító üzemanyagcellás termelést. A cikk nem 
törekszik a teljességre, sokkal inkább figyelemfelhívás a célja.1

*
This article examines the possible storage of excess green 
energy in hydrogen and the conversion of the hydrogen pro-
duced back into high-volume electricity, taking into account 
the existing equipment of the MVM group. First, it deals with 
innovative opportunities in the National Energy and Climate 
Plan, and then presents the P2G2P concept in the next part of 
the article. In particular, the use of green energies for possible 
hydrogen production in the early 2030s. Furthermore, the most 
functioning ideas of electricity generation for supportng the re-
duction of hydrocarbon consumption and the CO2 output are 
the use of hydrogen blending with natural gas in gas turbines 
and use of pure hydrogen in fuel cell. The article does not seek 
completeness, but rather aims to raise awareness.

* * *

Nemzeti Energia és Klímatervben megfogalmazott 
lehetőségek, célok
A Nemzeti Energia és Klímaterv (NEKT) [2] 107. oldalán olvasható, 
hogy „Magyarország a biogáz/biometán mellett a megújuló ener-
gia felhasználásával előállított hidrogénre is alternatívaként tekint: 
a karbonmentes forrásokból termelt villamos energiával előállított 
hidrogén földgázhoz keverése innovatív, kísérleti szakaszban lévő, 
nagy potenciállal rendelkező, ám magas támogatási igényű opciót 
jelent, amely ugyancsak releváns a megújuló és dekarbonizációs 
célok teljesítése szempontjából.”

Szintén nagyon fontos a hidrogén átmeneti tárolása és a tüze-
lőanyag-cellán keresztül villamos energiává történő visszaalakítá-
sa. A NEKT 135. oldalán az áll, hogy „a villamosenergia-rendszer 
növekvő rugalmassági igényeire tekintettel fontos energiapolitikai 
szempont, illetve az üzleti megtérülést segítő tényező, hogy az 
elektrolízis és a (tüzelőanyag-cellával történő) visszaalakítás egy-
aránt megvalósítható gyorsan változó terhelési görbék mentén, így 
mindkét technológia alkalmas frekvenciaszabályozásra.”

1 Készült „Az energiatárolás helyzete és lehetőségei Magyarországon”  
konferencia előadása alapján.

 

Hidrogén előállítás és villamos energia célú 
újrahasznosítás (P2G2P)
A villamos energetikai célú hidrogén hasznosítás alapvetően két 
módszerrel történik manapság (1.ábra):

• Hidrogén bekeveréses gázturbináknál, gázmotoroknál
• Üzemanyagcellás hasznosításnál

 
A hidrogén bekeveréses turbinaüzemeltetés teljes technológiai ér-
téklánca

1. Villamos energia biztosítása zöld energiából a hidrogén elő-
állító üzem számára 

2. Hidrogén előállító vízbontásos elektrolizáló és tároló üzem 
3. Földgáz-hidrogén arányát biztosító keverőkör
4. Gázturbinák hidrogén-földgáz eleggyel történő működtetése

Villamos energia biztosítása zöld energiából a hidrogén 
előállító üzem számára
A leghatásosabb zöld energiás megoldás egy hidrogén előállító 
üzem villamosenergiával való ellátására egy PV park telepítése, 
vagy ugyanazon mérlegkörön belüli már meglévő PV park energiá-
jának hasznosítása zöld eredet tanúsítás beszerzésével.
Zöld energia forrása lehet naperőmű, szélturbina, vagy vízerőmű. Ma-
gyarországon leginkább a naperőmű a mérvadó, viszont nem elha-
nyagolható az atomerőművek által megtermelt villamos energia hasz-
nosítása sem. Egy 10 MW-os PV park éves szinten 1500 MWh / 1 MW 
energia termelési képességgel rendelkezik Magyarországon, így egy  
10 MW-os naperőmű egy évben 15 000 MWh villamos energiát ter-
melhet.

Hidrogén előállító vízbontásos elektrolízáló 
és tároló üzem (P2G)
Hidrogén előállítására a számos cég kompakt egységet biztosít a 
PEM technológiás vízbontásos elektrolízis és a hidrogén tárolásá-
nak céljára. Megfelelő számú egység klaszterbe kapcsolásával le-
het optimalizálni a kívánt mennyiséget. Ezek a berendezések már 
75-80% hatásfokkal működnek.

Eljátszva a gondolattal, a 2030-as évben az akkorra tervezett 
6000 MW PV teljesítményből pl. 1000 MW-ot hidrogén előállításra 
fordítanánk, akkor figyelembe véve az éves napsütéses órák szá-
mát a PV erőművek által 1 500 000 MWh megtermelt villamos ener-
giából az elektrolízis útján előállítható éves hidrogén mennyiség  
kb. 345 millió Nm3 hidrogén.

Számos gyártó van jelen a piacon hidrogén technológiai beren-
dezéseivel, ezek közül a nagyobbak: 

• Hydrogenics
• GreenHydrogen 
• ITM Power
• Areva H2Gen
• Proton Onsite
• Siemens
• NEL Hydrogen AS
• CETH2 S. A.
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PEM elektrolizáló berendezések
GreenHydrogen: A 3. ábra egy, a  GreenHydrogen cég HyProvide 
PEM elektrolizálóját mutatja. Az A90 hidrogén előállító és tároló 
komplett egységből összekapcsolt 20 db-os  klaszter fogyasztása 
8 MW, ezzel óránként 160 kg előállítása történik.
Siemens – Silyzer 300 berendezést a 4. ábra mutatja. Ez az 
elektrolizáló 17,5 MW fogyasztású és 24 modulból áll, mely képes 
340 kg hidrogént előállítani óránkén. (157 Nm3/h, 3768 Nm3/nap).
Földgáz-hidrogén arányát biztosító keverőkör  
és a hidrogén tárolása
A „POWER TO GAS” technológia egyik kritikus eleme a megfelelő 
hidrogén – földgáz arány beállítását biztosító keverőkör (blending 
technology) kialakítása.  

Lényeges feladat a hidrogén-földgáz keverék kiadó ponton 
történő állandó fűtőértékén és Wobbe számontartása, és a stabil 
nyomástartás. A szénhidrogén iparban a gáztermelő üzemekben 
az ilyen keverőkör biztosítja a gázhálózatba beadott földgáz mi-
nőségét. 

1. ábra. A villamosenergetikai célú hidrogén hasznosítása

2. ábra. A „zöld” hidrogén előállítás és hasznosítási lehetőségei

3. ábra. A90 PEM elektrolizáló berendezés, GreenHydrogen
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Hidrogén tárolása gáz halmazállapotban történik. A nyomás szint 
nagyban függ attól, hogy mi a végfelhasználási cél. A teherkocsik, 
buszok tankolására 200 bar nyomáson érdemes tárolni a hidrogént, 
gázturbinás vagy üzemanyagcellás hasznosításnál 30-50 bar között. 
A magasabb nyomáson való tárolás többlet kompresszor költségek-
kel jár, és komolyabb tárolótartályok is szükségesek hozzá. 
 
Gázturbinák hidrogén-földgáz eleggyel történő 
működtetése
A gázturbinás hasznosításnál a nagy világcégek (pl. a GE, Siemens, 
HITACHI) komoly fejlesztésekbe kezdtek a meglévő turbináknál 
történő hidrogén bekeverés arányának a meghatározására, illetve 
az új csak hidrogénnel hajtott turbinák kifejlesztésére. Egyelőre az 
látható, hogy a meglévő turbinák kb. 10-30%-os arányú hidrogén 
bekeverésre aránylag könnyen átállíthatók.

Viszont figyelembe kell venni, hogy a hidrogén energiatartalma 
csak egyharmada a földgázénak (hidrogéné 12,7 MJ/m3 míg a föld-
gázé 36 MJ/m3), ezért az erőműtől elvárt villamosenergia terme-
lés bizonyára csökken, így a teljesítmény minél magasabb szinten 
tartáshoz okos technológiai átalakításra van szükség. Változatlan 
összes tüzelőanyag térfogatáram esetén a megtermelt energia ará-
nyosan kevesebb, viszont a CO2 kibocsátás mértéke ennél kisebb 
mértékben csökken. 

Léteznek már a nagy turbinagyártók palettáján tisztán hidrogén-
nel működő kísérleti gázturbinák is, viszont gyakorlati tapasztala-
tokról még nem igazán lehet tudni.

Egy megoldási lehetőség vizsgálata, 
a P2G2P rendszer együttműködése
A PV erőművek termeléséből 1000 MW-ot hidrogén előállításra for-
dítanánk, akkor az elektrolízis útján átlagosan kb. napi 1 millió Nm3 
hidrogént tudnánk előállítani.

Nagyvolumenű vízbontó berendezés szükséges már egy ilyen 
projekt megvalósítására. A példaként említett  Silyzer 300-ból  van 
4 darabos 70 MW-ra összeállított PET-es vízbontó rendszer, mely 
óránként 1300 kg (14 400 Nm/nap) hidrogént állít elő. Ebből 15 egy-
ség kell az 1000 MW fogadására. Egy ilyen giga vízbontó berende-
zés együttesnek a helyigénye kb. 70 m × 250 m. 

30% hidrogén bekeverés megvalósítható ennyi megtermelt hid-
rogénnel egy kb. 400 MW-os nyíltciklusú, vagy egy 500 MW-os leg-
magasabb hatásfokú CCGT erőműnél.

Ha nem folyamatos 24 órás üzemben gondolkodunk, hanem 
csak a napi csúcsok és a kiegyenlítési kívánalmak fedezésére kb. 
napi 8 órában, akkor arányosan egy harmad ekkora vízbontó is ele-
gendő, avagy háromszor nagyobb gázturbina is meghajtható, vagy 
teljesen hidrogén meghajtású gázturbinával is lehet a csúcsokat fe-
dezni, viszont ilyen gázturbinák még csak kísérleti fázisban vannak.

Üzemanyagcellás hasznosítás
A hidrogén alapú üzemanyagcella előtt még nagyon komoly jövő 
áll, gyakorlatilag mindenhol hasznosítható lehetne a közlekedéstől 
a háztartáson át a villamosrendszer betáplálásáig.

Az ilyen rendszereknek három fő részeleme van:
1.  Üzemanyagcella-Köteg, 
2.  Üzemanyagcella feszültség-átalakítója 
3.  Nagy nyomású hidrogéntartályok. 

5. ábra. Földgáz-hidrogén keverő rendszer

6. ábra. Tipikus üzemanyagcella működése

4. ábra. Silyzer 300 elektrolizáló berendezés, Siemens
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Néhány példa az energetikai célú megawatt 
nagyságrendű energiacellás berendezésekre
Hydrogenics MW-Power Plant  PEM Fuel Cell Power Generator (7. 
ábra)

•  Villamos teljesítmény 1 MWe
•  Hőteljesítmény 1,5 MW
•  Üzemanyagfogyasztás: 750 Nm3/h hidrogén per 1MW
•  Hatásfok 45% körül
•  Méret: 1 db 40 lábas konténer

PemGen CHP-FCP-1000 Combined Heat & Power PEM Fuel Cell 
Plant (8. ábra)

•  Villamos teljesítmény 1 MWe
•  Hőteljesítmény kiadható: 1,1 MW hőcserélővel
•  Üzemanyagfogyasztás: 90 kg/h hidrogén 
•  Hatásfok 45% körül
•  Méret: 1 db 40 lábas konténer

Ennek a megoldásnak nagy előnye, hogy a villamosenergia-terme-
lés melléktermékét, a hőt is hasznosítja. S mivel a villamosenergia- 
termelés hatásfoka, csak  max. 45% lehet, így nem elhanyagolgató 
a hőhasznosítás fontossága. Azokon a helyeken, ahol fűtés célú 
hasznosítás is megvalósítható, ott komoly lehetőség látszik ezen 
berendezések térhódításában, amennyiben a hidrogén előállítása 
zöld energiából megoldható.

7. ábra. Hydrogenics MW-Power Plant  PEM Fuel Cell 
Power Generator

8. ábra. PemGen CHP-FCP-1000 Combined Heat & Power PEM 
Fuel Cell Plant

Az üzemanyagcella működése

1. Hidrogén belép az üzemanyagcella anód oldalán
2. A hidrogén a Platina katalizátor hatására elveszti az elekt-

ronjait
3. A pozitív hidrogén ion átáramlik az elektrolit membránon a 

katód felé
4. Az elektronok nem képesek a membránon átjutni, így bein-

dul az elektromos áramlás, ez az a villamos energia, amit 
felhasználunk

5. Katódnál a katalizátor hatására a hidrogén ionok és az oxi-
gén egyesül vízzé, ez a folyamat mellékterméke

Forrás: 
https://www.ft.com/content/ccbdd868-5499-11ea-90ad-
25e377c0ee1f

Könyvismertető

Molnár Szabolcs:
„Hulladékból a konnektorba” 

Napjainkban globális problémává nőtte ki 
magát a szemét keletkezése, ezzel párhu-
zamosan a képződő hulladékok kezelésé-
nek módja. Ha másként nem, a médiában 
bemutatott elrettentő illegális hulladékle-
rakások képei kapcsán mindenki hallott a 
keletkező hulladékok kezelésének prob-
lémájáról, amellyel kapcsolatban sokszor 
hangzanak el a hulladékgazdálkodás, a 
szelektív gyűjtés, a hulladékpiramis, a te-
lepülési szilárd hulladék (TSZH), a hulla-
dékégetés, az energetikai hasznosítás, sőt, 
újabban a körforgásos gazdaság fogalmak. 

A Szerző, Molnár Szabolcs frissen el-
készült könyvében nagyon nagyléptékű és 
igen alapos munkával a hulladékgazdálko-
dás egy rögzített vonalán vezet végig ben-
nünket, kitérve a szakterület párhuzamos 

megoldásaira is, hatalmas ismeretanyag 
könnyed kezeléséről és feldolgozásáról 
téve tanúbizonyságot. 

Ez a könyv egyaránt érdeklődésre tart-
hat számot a témában járatos szakembe-
rek, a hulladékhasznosítás kérdései iránt 
általában érdeklődők, a környezetvédelmi 
aktivisták és azon laikusoknak körében is, 
akik szeretnének eligazodni az égetéssel 
történő hasznosítás tárgyilagos támogató-
inak és zsigeri ellenzőinek vitájában, vala-
mennyi érdeklődő csoportot az általa ért-
hető nyelven kísérve végig a hulladéktól a 
konnektorig – és teszem hozzá a radiátorig 
– vezető hosszú úton. 

A Magyar Mérnöki Kamara és a Mérnöki 
Kamara Nonprofit Kft. gondozásában elér-
hető kiadványok megvásárolhatók nyitva-
tartási időben az Magyar Mérnöki Kamara 
(1117 Budapest, Szerémi út 4., I. emelet) 
és a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki 
Kamara (1117 Budapest, Kaposvár utca 

5–7., földszint) székhelyén. További részle-
tek: https://www.mmk.hu/tudastar/kamarai-
tudastar/kiadvanyok-konyvek oldalra.
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Az energiahordozók új jövője
Szilágyi Zsombor

mérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu  

2020-ra a koronavírus járvány megjelent a Föld minden országá-
ban. A járvány kezelésére tett intézkedések mérsékelték a halá-
los áldozatok számát, de a megfelelő védőoltás alkalmazásáig 
még nagyon sok tennivaló van. A járvány kezelése sok pénzt 
vont el az országok gazdaságában. A járvány előtt a világ min-
den országában különböző intenzitással foglalkoztak a légkör 
védelmével. Mára ezek a lépések háttérbe szorultak. Abban bíz-
hatunk, hogy a koronavírus eltűnése után ismét a szén-dioxid 
kibocsátás csökkentése kerülhet az előtérbe.

*
By 2020, the corona virus outbreak has appeared in every coun-
try on Earth. The measures taken to deal with the epidemic have 
reduced the death toll, but much remains to be done until proper 
vaccination is used. The treatment of the epidemic has drawn a 
lot of money from the economies of the countries. Before the out-
break, different intensity was addressed in every country in the 
world to protect the atmosphere. Today, these steps are overshad-
owed. We can hope that after the disappearance of the crown vi-
rus, the reduction of CO2 emissions will once again come to the 
fore.

* * *

A Föld növekvő népessége egyre több energiát igényel, a többlet 
igények kielégítése és a környezetbarát energia ellátás illesztése 
komoly feladatokat jelent. Ha nem tereljük az energia felhasználást 
a környezetbarát energiahordozók felé, akkor a klímaváltozás miatt 
a koronavírus járványhoz hasonló egészség károsodásokkal és a 
halálesetek számának növekedésével számolhatunk. A megújuló 
energiahordozók teljesíthetik azt a feladatot, hogy alapjai legye-
nek a hatékony energia ellátásnak, és mindezt elfogadható áron 
nyújtsák.

Az energiahordozók helyzete, felhasználásának alakulása sok 
kutató intézetet foglalkoztat. Nemzetközi szervezetek, kormányhi-
vatalok, cégek készítenek elemzéseket és prognózisokat az ener-
gia piac helyzetéről, várható alakulásáról. A hosszabb távú előjel-
zéseket általában több változatban készítik. A British Petrol (BP) is 
évtizedek óta készít energia prognózisokat. A hosszú távú prognózi-
sokat akár évente felülvizsgálják, különösen akkor, amikor az egész 
világot érintő lényeges események történnek. A BP 2020. szept-
ember közepén adta ki új előjelzését, már kalkulálva a koronavírus 
járvány eddigi és lehetséges hatását az energia felhasználásra [1]. 
A BP három változatban készítette 2050-ig szóló előre tekintését. 
Mindhárom változat a 2050-ig várható légköri szén-dioxid tartalom 
mértéke köré épült fel:

• Rapid Transition Scenario (Rapid) változat: 2050-ig a szén-
dioxid kibocsátás 70%-kal csökken az erőteljes energia a 
takarékossági és légkör védelmi intézkedések, beruházások 
hatására.

• Net Zero Scenario (Net Zero) változat: a szén-dioxid kibo-
csátás legalább 95%-kal csökken, vagyis szinte zéró kibo-
csátás lesz 2050-ben.

• Business-as-usual Scenario (BAU) változat: a koronavírus 
járványból kilábalva visszatérünk az előző időszak környe-

zetvédelmi programjai megvalósításához, az előző években 
kialakult ütemben. A 2018. évi CO2 kibocsátás 2050-ig kb. 
10%-kal csökkenhet.

A három változat szerint a világ szén-dioxid kibocsátásának várható 
értékeit mutatja az 1. táblázat.

1. táblázat.  A világ CO2 kibocsátásának várható értékei 
az egyes forgatókönyvekre (Gtonna)

A világ primer energia felhasználása 2019-ben 583,91 EJ volt, mint-
egy 15%-kal több, mint 2010-ben. Az energiafogyasztás folyamato-
san nő. A 2019. évi energiahordozó megoszlást a 2. táblázat mutat-
ja a primer felhasználásban. (EJ):

2. táblázat. Energiahordozók a primer felhasználásban (EJ)

2019-ben a világ legnagyobb energia felhasználó országai: Kína 
(141,71 EJ, primer energia), USA (94,65 EJ) India (34,06 EJ).  
A három ország a világ energia igényének 46,3%-t adja, ezzel az 
energia piacaik alapvetően befolyásolják a világ energia politikáját. 
Az Európai Unió államai erős szövetségben és nagy elhatározások-
kal indítottak harcot a légköri szén-dioxid tartalom csökkentésére, 
eddig még nagy eredmények nem születtek. A világ primer ener-
giahordozó felhasználását a BP szerint a 3, 4 és 5. táblázat mutatja 
szcenáriók szerint.

3. táblázat. Rapid változat (EJ)

2019 2030 2040 2050
Rapid 34,1 27,2 16,8 9,5

Net Zero 34,1 25,8 9,8 1,5

BAU 34,1 33,8 32,2 30,4

olajtermék 193,03

földgáz 141,45

szén 157,86

nukleáris 24,92

vízenergia 37,66

egyéb megújuló 28,98

összesen 583,91

2025 2030 2035 2040 2045 2050
olajtermék 184 173 153 129 108 89

földgáz 155 165 166 158 145 142

szén 133 109 78 50 35 24

nukleáris 27 30 34 38 41 44

vízi 43 47 50 53 55 57

szél 28 41 62 87 107 121

napenergia 17 30 50 76 97 110

bioüzemanyag 8 10 12 11 11 10

egyéb 
megújulók 65 99 147 204 249 277
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4. táblázat. Net Zero változat (EJ)

5. táblázat. BAU változat (EJ)

6. táblázat. Az összes primer energiahordozó felhasználás (EJ)
változat 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Rapid 660 704 752 806 848 874

Net Zero 672 733 804 885 931 959

BAU 658 710 750 795 832 873

7. táblázat. A villamos áram termelés (EJ):
változat 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Rapid 277 302 329 363 440 383

Net Zero 288 316 347 401 446 484

BAU 277 303 325 348 367 390

A BP prognózisa néhány meglepetést hozott:
• 2019-hez képest mindhárom prognózis változatban nagy fel-

használás növekedés látható.
• A teljes energia felhasználás: a Net Zéró változatnál az látszik, 

hogy a szén-dioxid kibocsátás elleni harc egyre több energi-
át igényel. Ugyanakkor ez a változat tükrözi, hogy a fosszilis 
tüzelőanyagok kiszorítására nagy erőket összpontosítanak.  
A BAU változat a Rapid változathoz hasonlóan folyamatos 
igény növekedést mutat.

• Az olajtermékek felhasználása mindhárom változatban vissza-
esik. 2019-ben még a legfontosabb energiahordozó volt, 2035 
körül elveszti elsőségét. A koronavírus járvány néhány hét alatt 
több, mint 20%-kal csökkentette az olajtermék felhasználást, 
ezzel az olaj ára is soha nem látott szintig süllyedt. Az OPEC a 
tagországok érdekei védelmében 2020. májustól csökkentette 
az olaj kitermelést, az árak emelése érdekében. A kőolaj mes-
terségesen indukált ármozgása a felhasználást is változtatja.

• A földgáz jövőjét a BP prognózisai változatosan vázolják: a 

Rapid  változatban még 2050-ben is a második legfontosabb 
energiahordozó lesz. A BAU változatban 2040-től a legfonto-
sabb energiahordozóvá lép előre. Igazolja ezt az előjelzést a 
„palagáz” kutatás és kitermelés sikerei (ami az USA-t a földgáz 
önellátáshoz vezette), a metánhidrát kutatás és kitermelés eddi-
gi eredményei, de a Föld ma még hagyományos módszerekkel 
meg nem kutatott jelentős területeinek reménybeli készletei is.

• A szén felhasználást a Rapid és a Net Zero változatok gyor-
san leépülő energiahordozónak mutatják be, amihez komoly 
beruházások lesznek szükségesek. A BAU változat is a szén 
fogyasztás csökkenését prognosztizálja, de első sorban a 
szén-dioxid kibocsátás szabályozásának szigorítása eredmé-
nyeként.

• A nukleáris energiának nem jutott kiemelt szerep a BP prog-
nózisaiban. Tükröződik ebben az egyes országok lényegesen 
különböző álláspontja az atomerőművek sorsát illetően.

• A vízenergia helyét a BP három változata helyén kezeli. A még 
ki nem használt természeti adottságok nem sok tartalékot je-
lentenek.

• A szél- és napenergia: a prognózisok a két megújuló energia 
karrierjének ragyogó felfutását adják, aminek minden alapja 
megvan. A két energiahordozó hasznosításához a technikai 
feltételek adottak, a természetes energia hasznosítás hatás-
foka javul, a berendezések élettartama nő, a beruházási költ-
ségek csökkennek. A hazai energia stratégiák új célkitűzései 
közül a további szélenergia hasznosítás leállítása nem érthető. 
Világosan látszik, hogy a napenergia áramtermelésre haszno-
sítása a villamos hálózatok nagyon gyors és nagymértékű fej-
lesztését igényli.

• A bioüzemanyag felhasználás felfutása 2050-ig reális prog-
ram, a járműállomány gyarapodásával azonos ütemű.

• Az egyéb megújuló energiahordozókhoz tartozik a biomassza 
és biogáz, a geotermikus energia, a hulladékok energetikai 
hasznosítása. Ezek a megújulók egyre jelentősebb energia 
források a BP szerint. Hazánk különleges adottságai miatt a 
hazai energetikai programokban kissé túlhangsúlyozott a geo-
termikus energia hasznosítás erőteljes növelése.

• Megjelent a prognózisban a hidrogén, mint energiahordozó a 
8. táblázat szerinti értékekkel.

8. táblázat. A hidrogén, mint energiahordozó (EJ)
változat 2025 2030 2035 2040 2045 2050
Rapid 0 1 4 10 17 25

Net Zero 0 1 7 22 36 58

BAU 0 0 1 1 2 4

Az elemi hidrogén a természetben nagyon kis mennyiségben fordul 
elő, viszont víz formájában mondhatni korlátlan készleteink vannak. 
A hidrogén termelés egyetlen teljesen környezetbarát formája a víz 
elektrolízissel bontása. Ha az ehhez használt villamos energiát tisztán 
környezetbarát energiahordozóból nyerjük, akkor megtaláltuk a jövő 
légkör-barát energiahordozóját. A hidrogén termelés költségeinek 
csökkentése napjaink fontos kutatási területe. A hidrogén sokrétűen 
használható: hajtóanyag lehet a közlekedésben, a lokális áram terme-
lés alapanyaga lehet (tüzelőanyag-cella), és továbbra is a műtrágya 
gyártás, a műanyag ipar, az élelmiszer előállítás fontos alapanyaga.

Forrás:
[1]    BP Energy outlook 2020 edition (2020. szept. 14.)

2025 2030 2035 2040 2045 2050
olajtermék 183 168 137 96 65 42

földgáz 146 141 121 105 96 91

szén 136 106 60 34 20 12

nukleáris 27 32 37 43 50 57

vízi 44 49 52 55 59 62

szél 32 53 85 119 140 155

napenergia 20 42 82 122 144 155

bioüzemanyag 8 12 15 15 15 15

egyéb megújulók 76 130 215 296 342 370

2025 2030 2035 2040 2045 2050
olajtermék 191 190 187 182 177 172

földgáz 155 168 177 183 187 191

szén 155 149 145 138 131 123

nukleáris 26 27 28 29 30 31

vízi 43 46 47 49 50 51

szél 22 33 42 54 65 78

napenergia 12 21 28 39 48 59

bioüzemanyag 6 6 7 7 7 7

egyéb megújulók 48 70 89 114 137 161
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Új akcióterv a légkör védelmére
Szilágyi Zsombor

mérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu  

Kutató intézetek, állami szervek, társadalmi szervezetek sora 
készíti az elemzéseket a Föld klímájának változásáról. Rend-
szeresen megjelennek új programok is a tennivalókról. Az Eu-
rópai Unió élen jár a feladatok megfogalmazásában, és pénzt is 
áldoz a klímavédelmi célok elérésére. Széles körű nemzetközi 
összefogással készült a Capgemini Invent cég akcióterve a 
szén-dioxid kibocsátás hosszú távú csökkentésére.

*
A series of research institutes, public bodies, social organiza-
tions are preparing analyses of the change in the earth's climate. 
New programs about to-dos also appear regularly. The European 
Union is at the front of the defining of the tasks and is also put-
ting money into achieving climate protection goals. Capgemini 
Invent's action plan to reduce CO2 emissions in the long term has 
been prepared with a wide range of international cooperation.

* * *

A francia Capgemini Invent cég alapvetően vállalati tanácsadással 
foglalkozik. 2020. októberben adták ki azt az akciótervet, amely 
2050-re a nettó zéró szén-dioxid kibocsátást tűzi ki célul, össz-
hangban az EU környezetvédelmi programjával [1]. Cyril Garcia, a 
Capgemini Invent vezérigazgatója a terjedelmes tanulmány kibo-
csátásakor hangsúlyozta, hogy a 2050-re tervezett nettó-zéró ki-
bocsátási terv a gazdaság, a pénzügyi világ, a személyek életének 
minden területét érinti.

A tanulmány tervezetét több, mint száz (kizárólag nyugat-euró-
pai) szakértőnek küldték meg véleményezésre. Közülük 91 küldött 
véleményt, amit nagyrészt figyelembe vettek a végleges dokumen-
tum készítésekor. Ez a széles körű véleményeztetés az indoka an-
nak, hogy a tanulmányt részletesebben megismerjük.

A tanulmány 55 pontban összegezi a klímavédelemmel kapcso-
latos helyzet értékelést és a feladatokat. 13 pontban az energetika, 
további 13 pontban az ipar, 6 pontban az épületek, 17 pontban a 
közlekedés és 6 pontban a mezőgazdaság és élelmiszeripar terü-
lete szerepel. A tanulmány átfogó célja az, hogy 2050-re a fő ki-
bocsátási szektorokban megállapítsa azt az emissziót (Net-Zéró 
szint), amelyet tartósan nem fog túllépni az adott szektor.

A szén-dioxid kibocsátás feladatait is ebben a csoportosításban 
mutatják be. Az egyes szektorok jelenlegi kibocsátását és a 2050-

ig elérendő emissziós szint értékeit mutatja be az 1. táblázat. Az 
55 pontból álló feladatsorból most csak az energetikával kapcsolatos 
kérdéseket emeljük ki, és a tanulmány szerinti tennivalókhoz fűzünk 
néhány hazai vonatkozású megjegyzést.

A tanulmány megállapítja, hogy Európában az energetika felelős 
az üvegház hatású gáz kibocsátás 72 %-ért, a fosszilis energiahor-
dozók adják az energia felhasználás 73 %-t, ugyanakkor a megújuló 
energiahordozó felhasználás csak 14 %, bár gyorsan nő. 2030-ra az 
energetikai forgalom és a beruházások 152 milliárd euróra nőhetnek, 
2,3 millió főt foglalkoztató energetikai ágazat saját szén-dioxid kibo-
csátása 460 millió tonna lehet.

Az energetika fejlesztésének 13 pontja

1. A napelem gyártás legyen a fő cél.
Hozzávetőleg tízezerszer annyi napenergia jut el a Földre, mint az 
egész emberiség energia felhasználása. A probléma az, hogy ennek 
a sugársásnak kicsi az energiasűrűsége. A klímavédelem céljai kö-
zött kiemelt fontosságú, hogy a Földre érkező napsugárzást a légkör 
szennyezésével ne csökkentsük. A légkörbe kerülő szén-dioxid, a 
metán, a fluorozott gázok mindegyike csökkenti a napenergia hasz-
nosítás lehetőségét. A földi légkör melegedésével a légkörbe kerülő 
vízgőz is mérsékli a napsugárzást, de a vízgőz kibocsátáson (első 
sorban a tengerek párolgásán) éppen a légkör hőmérsékletének 
csökkentésével tudnánk segíteni.

A napelemek fejlesztésén egy sor kutató intézet és gyártó dolgo-
zik: az eredmények a piacra kerülő új napelemeknél jól láthatók: nő 
az élettartam, nő a hatásfok és csökkennek az árak.

A magyar Nemzeti Energia és Klímaterv is a napenergia hasz-
nosítás fokozását tűzi ki célul, ezzel kiemelve a Napot a többi meg-
újuló energiaforrás közül. A szerény állami támogatással, főleg ma-
gánerőből elindult napelem telepítési kampány mára már jól látható 
eredményt hozott: 2020 őszén a hazai napelemek teljesítménye már 
meghaladta az 1100 MW-ot. (Az ország legnagyobb villamos teljesít-
mény igénye 7000 MW körül van)

2. A kétfázisú napelemek hatásfoka legalább 30%-kal 
emelkedjen.
A napelemek gyártásával több országban is foglalkoznak. A gyárt-
mányok különböző minőségűek: élettartamuk általában 10 éven felül 
van, hatásfokuk is különböző az egyes időszakaszokban. A napele-
mek kutatása és a fejlesztési eredmények pár éven belül hozhatják 
ezt az elvárást a napelemek hatékonyságára.

3. Szélerőműveket telepítsünk a tengerpartokra.
A program teljesítése nem minden tengerparttal rendelkező európai 
országban indult el. Dánia példája azt mutatja, hogy a szélgeneráto-
rok intenzív beruházásával akár egy ország teljes villamos energia 
igénye kielégíthető, természetesen nagy teljesítményű nemzetközi 
villamos összekötésekkel és erőteljes áram külkereskedelemmel.
Magyarországon az újabb szélgenerátorok telepítését érthetetlen te-
lepítési feltételekkel lehetetlenné tették.

Szektor
Jelenlegi 

kibocsátás
(millió tonna)

Kibocsátás 
2050-ben*

(millió tonna)

Kibocsátás 
csökkentés

Energia ipar 2907 1565 -54,00%

Egyéb ipar 1201 706 -59,00%

Épületek 1026 944 -92,00%

Szállítás 1214 787 -65,00%

Élelmiszeripar és 
mezőgazdaság 471 257 -55,00%

* a tanulmány szerinti Net-Zéró szint

1. táblázat. A világon felhasznált primer energiahordozók [2]
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4. A hidrogéntermelésen belül a „zöld” hidrogén kerüljön az 
előtérbe.
„Zöld” hidrogénnek nevezik a vízből elektrolízissel tisztán megújuló 
alapon termelt villamos energiával termelt hidrogént. Az eljárás ab-
szolút környezetbarát, a termelés mellékterméke tiszta oxigén. Adó-
dik a megoldás is: például nap- vagy szélenergia termelés esetén 
a felesleges villamos áramot használjuk hidrogén termelésre, majd 
szükség szerint a hidrogénből állítsunk elő elektromos energiát hid-
rogén cellával. A technológia már rendelkezésre áll, és elég széles 
körben dolgoznak az eljárás fejlesztésén és a termelési költségek 
csökkentésén. Ma még a legdrágább eljárás az elektrolízis alapú hid-
rogén termelés.

5. Ipari léptékű biometán gyártásra van szükség.
A biometán termelés szokásos formái: biogáz üzemekben főleg 
mezőgazdasági hulladék feldolgozás, a szennyvízkezelő telepeken 
szennyvízgáz felfogása és hasznosítása, és a települési szilárd hul-
ladék lerakókban a depóniagáz gyűjtése és hasznosítása.
Magyarországon a biometán termelés nagyon alacsony szintű. A 
biometán hasznosítás támogatása nem szerepel a kormány ener-
getikai fejlesztési programjaiban. Magyarország biogáz potenciálja: 
121-177 millió m3/év 2H minőségű biometán.
Magyarország biogáz felhasználása (GWh) [5]:

Depóniagáz hasznosítás
A települési hulladékot 2575 lerakóba helyezik el. Ezek közül 1240 
üzemel hivatalosan, a többi működési engedélye már lejárt. 2018-
ban 21 üzemben működött depóniagáz szívás és gázkezelés.
Szennyvízgáz kezelés
Az országban  602 szennyvíztisztító telep van, amelyek 2 ezer fő fe-
letti lakosság csoportot lát el, és 236 telep, amely kisebb népességet 
lát el. 18 telepen van szennyvízgáz kezelés.
Biogáz üzemek
Elsődleges a környezetvédelmi funkció. A veszélyes biológiai hul-
ladékok befogadásáért a biogáz üzemeknek fizetnek a beszállítók. 
2019-ben 39 biogáz üzem működött az országban. Biogáz üzem lé-
tesítés átlagos költsége: 1,0-1,2 millió Ft/kW. A beruházás megtérü-
lési ideje 10-12 év.

6. Napenergiából a napi 24 órában termeljünk villamos energiát.
A célkitűzés a napelemek kiterjedtebb alkalmazását követően kerül-
het napirendre. A napelemek továbbra is nappal, napsütés esetén 
fognak áramot termelni. A nappali áram termelés feleslege tárolható, 
a leginkább környezetbarát tárolási megoldás a hidrogén termelés. A 
hidrogénből üzemanyag cellával bármikor termelhető villamos áram. 
Az eljárás részletei is alaposan kidolgozottak már.

7. Európában a szivattyús vízenergia tárolás összes  
lehetőségét ki kell használni.
A vízenergia hasznosítás lehetőségei Európában ott jelentősek, ahol 
magas hegyvidéken a vízfolyások viszonylag nagy hozamúak. A víz-
energia hasznosítás szivattyús tározók üzemeltetésével nem terjedt 
el, első sorban az energia termelés alacsony hatékonysága miatt. 
A jelentős szintkülönbséggel létesített víztározókból a vízenergia 

hasznosítás kiváló lehetőség a nap- és szélenergiával termelt áram 
szezonalitása és a fogyasztás periódusainak kiegyenlítésére. Ma-
gyarországon nincsenek meg a hatékony vízerőmű létesítés földraj-
zi feltételei: a Nagymarosra tervezett vízerőmű teljesítménye csak  
180 MW lett volna.

8. A villamos energia tárolás új lehetőségeinek kutatása és 
alkalmazása.
Ezek a kutatások intenzíven folynak szinte minden országban. A 
kémiai folyamatok alkalmazása elektromos áram termelésre széles 
körben ismertek. Rendszeresen értesülünk a különböző új energia 
tárolási megoldásokról. Biztató eredmények születtek már a hidrogén 
alkalmazásáról, a felesleges árammal hidrogént fejlesztenek, és hid-
rogén cellákkal áramot termelnek ha a villamos rendszer ezt igényli. 
A hidrogén alapú áram termelés lényeges előnye az, hogy időkorlát 
nélkül alkalmazható, míg az akkumulátorok és villamos elemek meg-
határozott ideig működnek.

9. Az energia felhasználók rugalmas elérése, a digitális rend-
szerekkel.
Az energia termelők és forgalmazók kapcsolata a felhasználókkal ma 
még alacsony szintű és időszakos. Például az előre fizetős mérő-
vel rendelkező földgáz vagy áram fogyasztókról a szolgáltató szin-
te semmit sem tud. Napjainkban már befejeződik a 10 m3/óra feletti 
gázmérők fogyasztási mennyiség korrekciója és a mérők távleolva-
sása. A gáz felhasználók legnagyobb csoportjának, a háztartások-
nak az aktuális fogyasztásáról nincsen gyűjtött információ. Hasonló a 
helyzet a villamos fogyasztás esetében is.

Az alacsony szinten ellenőrzött energia felhasználás miatt az 
energia ellátó rendszerekben felesleges tartalékokat kell állandó 
készenlétben tartani. A tanulmány szerinti digitális rendszerbe kap-
csolás valóban megold egy sor üzembiztonsági kérdést és költség 
megtakarítást eredményezhet. A rendszer kiépítésének technikai 
elemei már kidolgozottak, a rendszerek kiépítésének költségeit kel-
lene előteremteni.

10. Az elektromos hálózatok megerősítése a megújuló ener-
giák fogadására.
Első sorban a lakossági napelem beruházások miatt lett sürgős fel-
adat a villamos hálózatok egész rendszerének és kapacitásának fe-
lülvizsgálata. A települések villamos hálózatát általában úgy alakítják 
ki, hogy egy ellátási körzet középpontjában legyen egy megfelelő 
teljesítményű transzformátor. Az áram iránya általában állandó. Ezt 
a rendszert a napelemekről a hálózatra kitáplált áram felboríthatja.

Az elektromos hálózatok megerősítése nemzetközi viszonylat-
ban is fontos feladat. Az egyes országok áramtermelő forrásainak 
különbözősége eltérő villamos egyensúly tartási feladatokat jelent. A 
rendszerek egyensúlyának biztosításához egyre nagyobb teljesítmé-
nyű nemzetközi összekötések szükségesek.

Jelentős lépésnek tekinthetjük a Danube InGrid projektet, ami 
magyar-szlovák közös villamos hálózat összekapcsolást céloz, mint-
egy 86 millió euró EU támogatással. A projekt része a legmodernebb 
adatfeldolgozó- és továbbító, valamint infokommunikációs technoló-
gia alkalmazása.

11. A gázhálózatok átalakítása biometán, hidrogén fogadására.
A biometán földgázhoz keverése leginkább a biogáz tisztítás 

költségei miatt nem terjedt el eddig. A biometán kb. 50 % metánt tar-
talmaz, a többi gázkomponensből a szén-dioxid a legnagyobb meny-

Biogáz típusa 2016/17 gázév 2017/18 gázév 2018/19 gázév
mg. biogáz
depóniagáz
szennyvízgáz
hálózatba kiadott

608
301
195
56

587
299
168
57

534
279
138
6
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nyiség. A biometán termelés fokozása lenne Magyarországon is a 
legfontosabb feladat, hogy a szerves anyagok bomlásakor keletkező 
metán ne a légkörbe távozzon. Ma a hazai biometánt termelő cégek 
helyben hasznosítják a biogázt, az adott jellemző gáz összetételhez 
alakított gázmotorokban.

A hidrogén keverése a földgázba sokrétűen vizsgált környezet-
védelmi megoldás, különösen akkor, ha a „zöld” hidrogénről van szó. 
A földgázban a metán tartalom 90% felett van, ezért a metán és a 
hidrogén fizikai, tüzeléstechnikai jellemzői közötti lényeges eltérések 
kezelése a fő probléma. Mára eljutottunk odáig, hogy a földgázba 
a hidrogént kb. 5%-ig lehet keverni, a gázellátó rendszer és a gáz-
készülékek átalakítása nélkül. Elindultak a kísérletek egész város 
átállítására, de van már minta projekt tiszta hidrogén ellátásra is.  
A szélesebb körű alkalmazásnak jelenleg a hidrogén előállítás ma-
gas ára szab határt. Egy sor tisztázásra váró kérdés van még. Az 
európai gázszolgáltatók álláspontja is eléggé eltérő a hidrogén föld-
gázhoz keverése kérdésében.

12. A városi fűtési és hűtési rendszerek kiterjesztése Európában.
A magyar Nemzeti Energia és Klíma Terv a távhőtermelés 20%-os 
csökkenésével számol 2015-2030 között, ugyanakkor a távhőtermelés 
energiahordozói között a megújulók részesedése elérheti a 60%-ot.

A hazai teljes hőenergia termelés 2019-ben 49,1 PJ volt. Ennek 
66,5%-át földgázból, 8,4%-át biomasszából állították elő.

Távfűtés van 95 településen. A távhővel ellátott lakások száma 
650 ezer, a teljes lakás állomány 16,9%-a.
 A távfűtésre felhasznált főbb energiahordozók:

földgáz   46,7 PJ
szén      1,1 PJ
kommunális hulladék       3 PJ
biomassza   11,7 PJ
geotermikus     2,4 PJ

Több távfűtő műnél elindult a megújuló energiahordozók használata: 
szalma, faapríték tüzelés. Ezek a  tüzelőanyag váltások a távfűtés 
költségeit érdemben nem csökkentik, viszont a fűtőműveket terhelő 
szén-dioxid kvóta szorításából kimenti a fűtőművet.

A távfűtő művek keresik az újabb felhasználókat. Vannak új be-
kapcsolások, a statisztikák viszont a távfűtést igénybe vevők számá-
nak egészen kismértékű csökkenését mutatják. Kísérletek indultak 
távfűtésben részesülő intézményeknél a távhűtés kialakítására is.

13. Hatékony szén-dioxid befogási eljárások kidolgozása.
A Föld légkörébe évente mintegy 60 milliárd tonna szén-dioxid kerül. 
Ekkora mennyiség befogása ma még elképzelhetetlen méretű fel-
adatot jelent. Sokkal hatékonyabb lehet a kibocsátás csökkentése. 
Ennek egyik hatékony módja a szén-dioxid kvóta szabályozás.

Az EU 2005-ben indította el a szén-dioxid kvóta szabályozás és 
kereskedelem rendszerét. A  rendszert a legnagyobb kibocsátók kor-
látozására vezették be, így az erőművek, vegyipari cégek, légitár-
saságok, papírgyárak, cement- és mészművek, vas- és acélgyártók, 
tégla-, kerámia- és üveggyárak kerültek korlátozás alá.
A cél:

•  anyagi ösztönzést kapcsoljanak a kibocsátás csökkentéshez,
•  a nagy CO2  kibocsátókra vonatkozzon első sorban,
•  az egész EU-ban egységes legyen
•  a kvóták szakaszos szűkítése

Az EU kibocsátásának kb. 45%-t fedi a szabályozott kereskedelmi 
rendszer. Térítésmentes kvóta kiosztással indult.

A kvóta szabályozás jellemzői:

• csak a nagyipar tudja kezelni, és itt érhető el a legnagyobb 
kibocsátás csökkentés is.

• az EU-ban több mint 11 ezer erőművet és gyárat érint
• az EU egyenként meghatározta a korlátozásba bevont cégek 

évenkénti kibocsátási normáit
• a bevezetés óta többször szigorították a szabályozást
• a kibocsátási norma (kvóta) adható-vehető
• tőzsdén is lehet vele kereskedni (Leipzig)

Jelentősen csökkent az unió kibocsátáskereskedelmi rendszerének 
hatálya alá tartozó ipar és erőművek üvegházhatású gázkibocsátása 
2019-ben: 8,7%-kal. Ebből az energia ágazat csökkenése 15%, az 
ipar 2%. A légi közlekedés 1%-os növekedést mutat.

A szén-dioxid kvóta árak a tőzsdén a koronavírus járvány hatásá-
ra estek, majd emelkedés következett be.
Az átlagos kvóta árak:
2020. január   26 €/t 2020. április  17 €/t
2020. február  23 €/t 2020. május  21 €/t
2020. március  24 €/t 2020. augusztus 30 €/t

2020 októberi hír: Peru és Svájc szén-dioxid kompenzációs megálla-
podást kötött [6]. A megállapodás lényege: Svájc finanszírozza Peru 
kibocsátás csökkentési beruházásait, a kibocsátás csökkentést pe-
dig Svájc használhatja fel. A megállapodás nem befolyásolja Svájc-
nak azt a 2015-ös vállalását, hogy 2030-ig a kibocsátást 50 %-kal 
csökkenti az 1990-es szinthez képest. További hasonló nemzetközi 
megállapodásokról is lehet hallani.

A kvóta szabályozás 2006-ban indult el Magyarországon. Ma 
176 vállalkozás kötelezett a kvóta betartására.  A kvóta szabályozás 
eredményei Magyarországon:

A szén-dioxid kibocsátást minden cégnél számítással határozzák 
meg. A méréseket és a számításokat a Nemzeti Klímavédelmi Ha-
tóság ellenőrzi.

A kvóta szabályozás alatt álló hazai cégek 2017. évi kibocsátása 
22,6 millió tonna volt, 2018-ban 22,3 millió tonna.

A Capgemini tanulmány energetikai fejezeti között vannak olya-
nok, amelyek Magyarországon nem adnak aktuális feladatot. A tanul-
mány célkitűzései alapján mégis kiemelhetjük azokat a tennivalókat, 
amelyek a hazai üvegház hatású gáz kibocsátást lényegesen csök-
kenthetik:

• könnyíteni kellene a szélerőművek telepítését
• indítani kellene a hidrogén használatot a közúti közlekedésben
• támogatni kellene a biometán befogás és hasznosítás projektjeit
• sürgető feladat a villamos hálózat fejlesztése a napelemek ter-

melésének fogadására.

Források
[1]  Capgemini Invent: Fit For Net-Zero: 55 Tech Quests to accelerate Eu-

rope's recovery and pave the way to climate neutrality (2020. sept.)
[2]  BP Statistical Review of World Energy June 2018
[3]  https://www.gurulohordo.blog.hu 2018. 07. 20.
[4]  https://www.ksh.hu
[5]  https://www.mekh.hu
[6]  https://www.nrgreport.com/cikk/2020/10/23

Időszak Bruttó kibocsátás Nettó kibocsátás
1985-87.
1990.
2016.
Csökkentés 1985-2016 között
Csökkentés 1990-2016 között

109 ezer tonna CO2

93 ezer tonna CO2

61 ezer tonna CO2

43,9%
34,5%

107 ezer tonna CO2

91 ezer tonna CO2

57 ezer tonna CO2

47,1%
37,5%
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Napjaink eseményei gyors döntéseket tesznek szükségessé 
az élet szinte minden területén. A koronavírus járvány minden 
ország életét átrendezi, alig marad lehetőség a hosszú távú 
céljaink megvalósítására. A klímaváltozás miatt szükséges in-
tézkedések is háttérbe szorulnak. Az ország energia gazdálko-
dásának legfontosabb tényeit tekintjük át cikkünkben.

*
Today's events require quick decisions in almost every area 
of life. The coronavirus epidemic is realigning the lives of all 
countries, with little opportunity left to achieve our long-term 
goals. The necessary measures for climate change are also 
overshadowed. We review the most important facts of the 
country's energy management in our article.

* * *

Magyarország energia felhasználásának főbb adatait mutatja be az 
1. táblázat [1].

1. táblázat. Az ország energia felhasználása (PJ)

A kiegyensúlyozott energia piacot a koronavírus járvány miatt sokk 
érte 2020. elején, ennek 2020. végén még csak a becslése áll ren-
delkezésre: az ország primer energia felhasználása mintegy 20%-
kal csökkent. Az országban a primerenergia felhasználás megosz-
lása a különböző ágazatok között a 2. táblázat szerint alakult [1].
 
2. táblázat. A primer energia felhasználás megoszlása (PJ)

A primer energia felhasználás megoszlása az energiahordozók kö-
zött a 3. táblázat szerint alakult [1].

3. táblázat. A primer energiahordozó felhasználás megoszlása az 
energiahordozók között (PJ)

A légkör védelmére az egész világon elhatározott energiahordozó 
struktúra átalakítási célok közül nálunk a szén felhasználásban ér-
tünk el kismértékű csökkenést. Az olajtermék felhasználás gyakor-
latilag szinten maradt, a földgáz fogyasztás pedig nőtt. Az éghető 
megújuló energiahordozók felhasználása csökkent. A nem éghető 
megújuló energiahordozók közül a napenergia hasznosítás tört 
előre, ezen belül is az áramtermelés. A táblázat tulajdonképpen az 
energiahordozó struktúra átalakítást célzó kormányzati intézkedé-
sek értékelése is.
Az elsődleges megújuló energiahordozók termelése és felhasználá-
sa a 4. táblázat szerint alakult [1].

4. táblázat. A megújuló energiahordozók termelése és felhaszná-
lása (PJ)

Kommunális hulladékot importálunk égetési célra, ugyanakkor az 
országban keletkezett lakossági és kommunális hulladék több, mint 
90%-a lerakókba kerül, ahol a keletkező légkör szennyező gázok 
megfogására szinte semmit sem teszünk.

A kommunális hulladék energetikai hasznosításában nincs elő-
re lépés. Az ország egyetlen nagy teljesítményű kommunális hulla-
dék égetője jelentős hő- és villamos áram termelő, de az országban 
keletkező hulladék nagyon kis töredékét hasznosítja.  Magyarorszá-

Szektorok 2017 2018 2019
Termelés 474,57 452,95 457,98

Import 1011,11 1019,39 1221,24

Export -311,96 -376,54 -442,01

Légi közlekedés -9,29 ... -11,79

Készletváltozás -48,64 11,76 -112,43

Primer felhasználás 1115,79 1107,56 1112,99

Végső felhasználás 845,38 842,17

2017 2018 2019
Szén 93,74 89,74 81,01

Kőolajtermékek 308,74 329,37 326,72

Földgáz 357,63 345,98 352,5

Éghető megújulók* 121,96 116,24 110,39

Nukleáris 176,48 172,05 178,27

Víz 0,79 0,8 0,8

Szél 2,73 2,18 2,62

Nem éghető megújuló** 7,36 8,63 15,39

* bio üzemanyag, biomassza, hulladék 
** geotermia, nap

Ágazatok 2017 2018
Ipar 106,56 110,29

   ‒ vas és acélgyártás 9,36 5,85

   ‒ vegyipar         26,38 26,44

   ‒ élelmiszeripar 15,76 17,67

   ‒ építőipar 8,6 11,07

Közlekedés 184,3 196,18

   ‒ közúti közlekedés 179,95 191,3

Egyéb ágazatok 275,17 254,25

   ‒ lakosság 201,44 182,26

Termelés Felhasználás
2017 2018 2019 2017 2018 2019

Kommunális 
hulladék 1,93 1,63 1,56 2,77 2,91 2,5

Szilárd bio-
massza 98,95 89,26 86,15 99,55 90,06 86,59

Bio-
üzemanyag 17,63 18,7 19,82 6,93 8,14 8,43

Napenergia 1,75 2,76 5,59 1,75 2,76 5,59

Geotermia 5,59 5,87 5,71 5,59 5,87 5,71

Vízenergia 0,79 0,8 0,8 0,79 0,8 0,8

Szélenergia 2,73 2,19 2,62 2,73 2,19 2,62

Biogáz 4,14 3,85 3,48 4,14 3,85 3,48
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gon a településeken gyűjtött hulladék 3,7 millió tonna volt 2018-ban 
[2]. Az ipar és az egyéb gazdálkodók hulladék termelése 6 millió 
tonna volt. 2018-ban a begyűjtött hulladékokból energetikai hasz-
nosításra került 1346 ezer tonna.

A települési hulladékot 2575 lerakóba helyezik el. Ezek közül 
1240  üzemel hivatalosan, a többi működési engedélye már lejárt. 
Nem lehetünk biztosak abban, hogy a már lezárt lerakókba nem 
kerül napjainkban települési hulladék akár szervezett formában is. 
A lerakók a ma érvényes működési előírásokat nem teljesítik ma-
radéktalanul. Az oxigéntől elzárt környezetben a hulladék bomla-
ni kezd. A folyamat gáztermeléssel jár, a keletkezett gáz mintegy 
50%-a metán. Ezt a gázt nevezik depóniagáznak. A hulladékból a 
gáz képződése legalább 10 évig tart. Ha a hulladék lerakó felső 
szintje nincsen gázzáró módon tömörítve, záróréteggel fedve, ak-
kor a gáz a légtérbe lép ki. A hulladékdepóniákból a légkörbe lépő 
depóniagáz a hazai üvegház hatású gáz kibocsátás 20%-t adhatja. 
A hulladék lerakók közül 21 üzemben működött depóniagáz szívás 
és gázkezelés. A hasznosított depóniagáz mennyiség 27 millió m3 
metánt jelentett 2019-ben.

A szilárd biomassza legnagyobb része a tűzifa. Csökken a szi-
lárd biomassza felhasználás is, nagyobb részt a tűzifa árának emel-
kedése, kisebb részben a légköri hőmérséklet emelkedés miatt.

Itthon mintegy 900 ezer háztartásban használnak fatüzelést, a 
lakás teljes vagy részleges fűtésére.  A fatüzelést azért tekintik kör-
nyezetbarát, megújuló energiatermelésnek, mert a fa élete során 
éppen annyi szén-dioxidot kötött meg, mint amennyi az eltüzelé-
sekor a légkörbe távozik. A fatüzeléses háztartások legtöbbjében a 
kályhában, kazánban eltüzelnek még háztartási hulladékot, köztük 
festett, ragasztott fadarabokat, műanyagot, esetleg gumit, fáradt 
olajat is. Ezeknek az anyagoknak az elégetése súlyosan terheli a 
légkört. Megjegyezzük, hogy a fa eltüzelésekor keletkező égéster-
mékek gáz vagy szilárd halmazállapotban egymással reakcióba 
léphetnek.

Az országban 34 erőmű, fűtőmű használ biomassza tüzelőanya-
got. Ezek az anyagok mezőgazdasági, erdőgazdasági vagy ipari 
hulladékok. Az évente eltüzelt 3,2 millió tonna tüzelőanyag tartal-
maz 123 ezer tonna importot is. Zömében faapríték (1 millió tonna), 
tűzifa (300 ezer tonna), papírhulladék (240 ezer tonna), napraforgó-
héj, szalma. Az erőművek áramot termelnek, távfűtést biztosítanak. 
Az égetés füstgázának összetételét rendszeresen ellenőrzik, és a 
kibocsátási szabályok szigorítására is kényszerítik biomassza fel-
használókat. A biomasszát használó fűtőművek legtöbbje a szén-
dioxid kibocsátási kvóta rendszerben működik, erősen rá vannak 
szorítva a kibocsátás keretek között tartására.

A bio üzemanyag felhasználás beállt arra a szintre, ami a hazai 
gépjármű állomány kora és állapota miatt biztonsággal tartható. Az 
ország mezőgazdasága lehetővé teszi azt, hogy bio üzemanyagot 
exportáljunk.

A kormány az energetikát érintő programjaiban rendre kiemelt 
fejlesztési célként jelöli meg a napenergia, a geotermia hasznosítás 
gyorsított növelését.

A napenergia hasznosításban a napelemes villamos áram ter-
melés a meghatározó, a napkollektoros vízmelegítés elenyésző há-
nyadot képvisel. A napelem telepítések közvetlen állami támogatá-
sa a lakosság felé kismértékű. A napelemekkel termelt áram átvételi 
árának szabályozása elég hatékony módszer a napelem állomány 
gyarapítására.

Az 50 kW beépített teljesítménynél nem nagyobb naperőmű-
veket háztartási méretű naperőműnek nevezik. A naperőműveket 

lakások, társasházak, intézmények, vállalkozások telepítették és 
üzemeltetik. A háztartási naperőművek telepítését állami támogatás 
nem segítette. A naperőműben termelt energiának a fogyasztónál 
fel nem használt részét az áramszolgáltató villamos hálózatára táp-
lálja. A fogyasztónál ún. ad-vesz villamos mérőt szerelnek fel, amely 
a hálózatról vett és a hálózatra kiadott energiát méri. A fogyasztó 
évente egyszer számol el az áramszolgáltatóval, a két mérés kü-
lönbözetével.

A naperőművek létesítése az eszközök árának csökkenése mi-
att az inflációt el nem érő mértékben nőtt az utóbbi években. Ma 
egy háztartási naperőmű beruházása 8...10 év alatt térül meg. Az 5. 
táblázat a naperőművek számának és teljesítményének ugrásszerű 
növekedését mutatja be [1].

5. táblázat. Háztartási méretű naperőművek, év végén

2020. június végén 72501 darab, összesen 584,15 MW beépített 
teljesítményű háztartási naperőmű üzemelt.

A viszonylag gyorsan növekvő napelem állomány néhány fej-
lesztési feladatot indukál az áramszolgáltatóknál, az erőműveknél 
és a villamos energia nemzetközi kereskedelmében. A naperőmű-
vek teljesítményét annak tükrében értékeljük, hogy az országban a 
maximális villamos teljesítmény igény 7000 MW körül van.

• A napelemek termelése az időjárástól és a napszaktól függ. 
A tökéletesen napállást követő naperőművek esetében is a 
Nap lemente után az áram termelés megszűnik, a napele-
mes felhasználó áramot fog vételezni a villamos hálózatból. 
A villamos hálózatnak képesnek kell lenni kétirányú áram 
szállításra. Ez a ma működő szokásos áram ellátási rend-
szerben nem mindenhol biztosított.

• A 2020. június végi maximális 584 MW teljesítmény hazai 
erőmű termelést és/vagy villamos energia importot vált ki. 
Az erőműveknek készültségben kell lenni ennek a teljesít-
ménynek a részleges pótlására, felhősödés esetén, és teljes 
pótlására estétől reggelig.

•  A naperőművek kiesése esetén hazánkban általában földgáz 
tüzelésű gázturbinás erőművek lépnek szolgálatba. Ezek az 
erőművek a hazai áramtermelés kb. 16%-t adják.

• A hazai villamosenergia-rendszer össze van kötve a szom-
szédos országok rendszerével, az áram kereskedelem 
rendszeres. 2019-ben összesen 71,48 PJ villamos energi-
át importáltunk, és 26,17 PJ-t exportáltunk. Az energiát a 
nap különböző szakaszaiban eltérő áron lehet adni, venni. 
Általában az áram felesleg vagy hiány azonos időszakban 
keletkezik a szomszédos országokban is. Az áram hiányos 
időszakban a vásárolt áram ára felugrik. Ebből a szempont-
ból a naperőműveink áram termelése nem szerencsés sze-
zonalitású.

A naperőművek számának gyarapodása töretlen, még a korona-
vírus járvány sem fékezte az új naperőművek üzembe lépését. A 
naperőművek teljesítményének növekedésével járó hálózat- és erő-
mű fejlesztési beruházások kezdenek lényegesek lenni. A többlet 
beruházások a villamos energia szabadpiaci áraiban meg fognak 
jelenni. A háztartási felhasználók még bízhatnak a rezsicsökkentett 
áramdíj fenntartásában.

2015 2016 2017 2018 2019
Darab 15 131 20 401 29 593 40 976 59 298

Teljesítmény MW 127,54 164,08 239,96 332,06 481,8
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A kormány céljai között a geotermikus energia hasznosítás nem 
találta meg a felhasználók érdeklődését. Ennek egyik oka a termál-
vizek magas sótartalma, aminek kezelése olcsó módszerekkel nem 
oldható meg. A lehűlt, magas sótartalmú vizek nem vezethetők az 
élővizekbe. Oka még a geotermia alacsony hasznosításának a ter-
mál kutak fúrásának magas költsége.

A hazai felszíni vízenergia további hasznosítás lehetőségei gya-
korlatilag kimerültek. A Dunára tervezett vízerőmű teljesítménye is 
csak 180 MW lett volna.

A szélenergia potenciál kicsi részét hasznosítják a meglévő 
szélgenerátorok. A kormány most lehetetlen telepítési feltételekkel 
megállította újabb nagy teljesítményű szélgenerátorok telepítését.

Az ország biogáz hasznosításának egyik területe a szennyvíz-
ből kinyerhető éghető gáz, a másik fontos terület a szerves hulladé-
kokból biogáz üzemekben keletkező és hasznosított gáz. Mindkét 
területen szükséges lenne hatékonyabb s nagyobb mértékű állami 
támogatásra.

Az ország településein gyűjtött vezetékes szennyvíz mennyisé-
ge 2018-ban 559 430 ezer m3 volt.  602 szennyvíztisztító telep mű-
ködik kétezer fő feletti településhez kapcsolódva, és van 236 ennél 
kisebb kapacitású tisztító üzem is. A szennyvíztisztítókban leválasz-
tott iszapot 29 agglomerációs központban kezelik. A kezelt szenny-
víziszapból kb. 50% metán tartalmú gáz válik ki, és 12 üzemhez 
kapcsolódik szennyvíziszap-gáz hasznosító létesítmény. A MEKH 
statisztikája szerint 2019-ben a szennyvíziszap-gáz hasznosítás 
csak 35 millió m3 metán egyenértékű volt.

2019-ben 39 biogáz üzem működött az országban. Ezek az 
üzemek évente mintegy 3,2 millió tonna nedves, szerves hulladékot 
dolgoznak fel. A beszállított anyagok között van vágóhidak hulla-
déka, állattartó telepek trágyája, mezőgazdasági szálas hulladék, 
szennyvíziszap, éttermi ételmaradék. A hulladékokat megfelelő 
arányban keverve tartályokban, oxigéntől elzárt térben érlelik. Az 
anaerob bomlás eredményeként kb. 50% metán tartalmú gáz ke-
letkezik, amit tisztítás (kéntelenítés) után gázmotorokban haszno-
sítanak. A hasznosított energia kb. 94 millió m3 metán egyenértékű.

A 6. táblázat szerint a hőenergia termelés az ország teljes ener-
gia felhasználásában nem jelent lényeges hányadot, de tükrözi az 
épületek állapotát a hőveszteségek szempontjából.

6. táblázat. Hőenergia termelés (PJ)

A hőtermelés része a távfűtés, fűtés és használati melegvíz szolgál-
tatással. 2020-ban 95 településen volt távhőszolgáltatás, a szolgál-
tatást 677 ezer felhasználó vette igénybe, ebből 650 ezer háztartás. 
A távfűtés céljára felhasznált energiahordozók 2017-ben (PJ):

földgáz  46,75
szén     1,08
kőolajtermék    0,25
kommunális hulladék   3,09
biomassza  11,72
biogáz    0,06
geotermikus    2,42
egyéb    0,59  
összesen  65,96 PJ

A távfűtés korszerűsítését több kormányprogram is napirendre tűz-
te: a hőtermelés eszközeinek korszerűsítésével, a hőveszteségek 
csökkentésével, megújuló energiahordozók fokozottabb használa-
tával. A főleg önkormányzati tulajdonban lévő fűtőművek pénzfor-
rásai korlátozottan teszik lehetővé a kormányzati célok teljesítését.
A 7. és 9. táblázat a háztartások energia felhasználásának szerke-
zetét mutatja be [1]. A háztartási energia felhasználás szoros kor-
relációt mutat a 8. táblázat szerinti éves átlag hőmérséklettel [2].

7. táblázat. A háztartások végső energia felhasználása (PJ)

8. táblázat. Éves átlag hőmérsékletek

9. táblázat: A háztartások energiahordozó felhasználása (PJ)

A 10. táblázatban az ország szén-dioxid kibocsátását mutatjuk be 
[2]. A kibocsátás csökkenés elsődleges oka a nagy kibocsátókra 
életbe léptetett szén-dioxid kibocsátási kvóta szabályozás, ami az 
egész EU-ban egységes rendszerben működik.

10. táblázat. Magyarország szén-dioxid kibocsátása

[1] https://www.mekh.hu/statisztika
[2] https://www.ksh.hu/eves adatok

Energiahordozó 2017 2018 2019
Nukleáris 0,64 0,62 0,59

Szén 4,38 4,73 4,16

Földgáz 35,91 33,76 32,68

Kőolajtermék 0,16 0,06 0,08

Biogáz 0,08 0,11 0,1

Primer felhasználás 1115,79 1107,56 1112,99

Kommunális hulladék 0,46 0,52 0,53

Biomassza 4,7 4,1 4,14

Geotermikus 2,75 2,54 2,45

Egyéb 3,42 3,51 4,42

Összesen 52,49 49,95 49,15

2016 2017 2018
Fűtés 190,62 195,08 174,76

Hűtés 0,27 0,31 0,33

Melegvíz termelés 31,65 31,49 31,27

Főzés 11,46 11,9 11,92

Villamos készülékek 23,76 24,81 25,34

Összesen 257,76 263,59 243,61

Energiahordozó 2016 2017 2018
Villamos energia 39,43 40,5 40,93

Távhő 20,56 20,88 19,57

Földgáz 117,79 124,42 118,51

Szén 5,05 5,93 3,97

Olaj 2,49 3,14 3,18

Megújulók 72,44 68,73 57,45

Összesen 257,76 263,59 243,61

Év 2016 2017 2018
°C 11,88 11,14 11,99

Év CO2 kibocsátás millió tonna Év CO2 kibocsátás millió tonna

2008 57,4 2015 46,8

2010 52,2 2016 47,4

2012 46,8 2017 49,7

2013 43,8 2018 49,6

2014 44,0 2019 47,7
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E N E R G I A P I A C

 Változások a világ kőolaj és földgáz piacán
Szilágyi Zsombor

mérnök, drszilagyizsombor@freemail.hu  

Nehéz helyzetben vannak a világ vezető gazdasági elemzői, ami-
kor az energiahordozók piacáról  készítenek előjelzéseket és ér-
tékeléseket. Az elemzések tárgya az energiahordozó készletek, 
az energia termelés és felhasználás jövője, egy sor fontos válto-
zás hatásának figyelembe vételével. A 2019. és a 2020. év a világ 
energia piacain több komoly változást hozott. Bár azt szoktuk 
mondani, hogy a kőolaj mozgatja a világ gazdaságát és erősen 
befolyásolja a politikai döntéseket, most mégis több tényezőt 
kell figyelembe venni a jövőnk elemzésénél.

*
The world's leading economic analysts are in a difficult situa-
tion when preparing forecasts and assessments of the energy 
market. The analysis will concern the future of energy stocks, 
energy production and use, taking into account the impact of a 
number of important changes. 2019 and 2020 have made several 
major changes in the world's energy markets. Although we are 
used to saying that oil moves the world economy and strongly 
influences political decisions, there are still several factors that 
need to be taken into account in our analysis of our future.

* * * 

A British Petrol energetikai elemzéseit tisztelet övezi a piacon, hite-
lessége, alapossága miatt. A 2020. év energia piaci értékelésénél mi 
is ezekre az adatokra támaszkodunk. A BP 2020. szeptember köze-
pén adta ki új előjelzését, már kalkulálva a koronavírus járvány eddigi 
és lehetséges jövőbeli hatását az energia felhasználásra [1]. A BP 
három változatban készítette 2050-ig szóló előre tekintését. Mindhá-
rom változat a 2050-ig várható légköri szén-dioxid tartalom mértéke 
köré épült fel:

• Rapid Transition Scenario (Rapid) változat: 2050-ig a szén-
dioxid kibocsátás 70%-kal csökken az erőteljes energia a 
takarékossági és légkör védelmi intézkedések, beruházások 
hatására.

• Net Zero Scenario (Net Zero) változat: a szén-dioxid kibocsá-
tás legalább 95%-kal csökken, vagyis szinte zéró kibocsátás 
lesz 2050-ben.

• Business-as-usual Scenario (BAU) változat: a koronavírus jár-
ványból kilábalva visszatérünk az előző időszak környezetvé-
delmi programjai megvalósításához, az előző években kiala-
kult ütemben. A 2018. évi CO2 kibocsátás 2050-ig kb. 10%-kal 
csökkenhet.

A három változat szerint a világ szén-dioxid kibocsátásának vár-
ható értékeit mutatja be az 1. táblázat (Gtonna):

1. táblázat. A BP prognózisa a szén-dioxid kibocsátásról

Az USA elnök választásának eredményeként a nyertes Biden elnök 
eddigi nyilatkozatai alapján számítani lehet arra, hogy az USA visz-
szatér a párizsi klímavédelmi egyezményhez, és ismét előtérbe ke-
rülhet az USA-ban is a légkör védelem. Ennek alapján valószínűleg 
a Rapid változat a reális jövő. Ehhez feltételezünk egy sor lényeges 
változást:

• a koronavírus járvány az eredményes védőoltásnak köszön-
hetően 2021-ben már kezelt betegségnek lesz tekinthető

• a járvány miatti depresszióból a világ legtöbb országában a 
gazdaság talpra áll 2021-22-ben

• biztosítani tudjuk a megújuló energiahordozók gyors terjeszté-
séhez szükséges pénzforrásokat

• az USA szénhidrogén nettó exportőr pozíciója megmarad, 
emiatt az USA és az OPEC kapcsolata lazábbá válik

• az amerikai palaolaj-palagáz termelők aktivitását nem az el-
nök ígéretei, hanem a tőzsdei árak határozzák meg

• a szénhidrogén ipar átáll az új és megújuló energiahordozók 
oldalára (hidrogén)

A 2. táblázat a világ primer energia felhasználása jövőjét mutatja be 
a BP, a Rapid változat szerint.

 
2. táblázat. Primer energia felhasználás (EJ) [1]

A BP prognózisa visszafogott energia igény növekedést mutat, mert:
• még akár 2050-ig is számolhatunk a légkör átlag hőmérsékle-

tének emelkedésével
• bár a Föld lakosainak száma tovább nő, de ennek hatását aaz 

energia felhasználásra az energia tudatosság és az energia 
felhasználás hatékonyságának növekedése nagyrészt kom-
penzálni fogja

• a prognózis a megújuló energiahordozók határozott előretöré-
sével számol

A jövőben az energiahordozó struktúra átalakulása szorosan kapcso-
lódik a klímaváltozás miatt elhatározott légkör védelmi programok-
hoz. Ezt a struktúra váltást a Föld némely országában nem tudják 
vállalni és betartani. Ilyen ország Oroszország is, ahol a klímavéde-
lemről alig esik szó.

Ahogy minden hosszú távú prognózisban, ebben is vannak bi-
zonytalan tételek:

• a kőolaj ilyen gyors leépüléséhez némi kétséget fűzhetünk
• a szél- és napenergia használat nagyon gyors előretörését 

talán mérsékeltebben kellene tervezni
• újdonság a prognózisban a hidrogén megjelenése, ami nem 

számít primer energiahordozónak, de a jövő abszolút környe-
zetbarát energiahordozója

A világ legtöbb energiát felhasználó országa az Egyesült Államok: 
2019-ben 94,65 EJ volt [2]. Kőolaj termelése 746 millió tonna, a föld-
gáz termelése pedig 921 milliárd m3 volt. Azzal, hogy az USA 2019-
ben elérte a kőolajból és a földgázból a nettó exportőr pozíciót, lénye-
ges változások álltak be a világ kőolaj és a földgáz piacán. 

A kőolaj piacon a két legjelentősebb olajfajta a Brent (északi 
tengeri olajminőség és kereskedési pont, főleg Európában mérvadó 

Változat 2019 2030 2040 2050
Rapid
Net Zero
BAU

34,1
34,1
34,1

27,2
25,8
33,8

16,8
9,8

32,2

9,5
1,5

30,4

Forrás 2025 2030 2035 2040 2045 2050
kőolaj
földgáz
szén
nukleáris
vízenergia
szélenergia
napenergia
biomassza
geotermia
hidrogén
összesen

184
155
133
27
43
28
17
9
1
0

597

173
165
109
30
47
41
30
12
2
1

610

153
166
78
34
50
62
50
15
2
4

614

129
158
50
38
53
87
76
18
3

10
622

108
145
35
41
55

107
97
20
4

17
629

89
142
24
44
57

121
110
20
4

25
636
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tőzsdei árakkal)  és a WTI (amerikai, szárazföldi olajminőség és for-
galmazási hely). A két olajfajta tőzsdei ára szorosan követi egymást, 
a Brent árfolyama rendre valamivel magasabb, mint a WTI. Ennek 
az az oka, hogy a Brent közvetlenül behajózható kereskedési pontot 
jelent, a WTI esetében a tőzsdei árhoz még hozzá kell adni a ten-
gerpartig szállítás költségét. A kőolaj tőzsdei ára magával vonja egy 
sor áru árának alakulását is: fémek, az arany, gabonák ára szorosan 
kapcsolódik a kőolajéhoz. A kőolaj piac 2019. végén még 99 millió 
hordó/nap szinten volt. Ez a felhasználás érdemi árváltozás nélkül 
elbírt napi 1 millió hordó kínálati többletet vagy hiányt. Kőolajból és 
kőolaj termékből a világ felszíni készlete átlagosan 90 napi felhasz-
nálásra elegendő. 

A kőolaj piacot is megmozgatta a nem hagyományos lelőhe-
lyekről termelt kőolaj („palaolaj”) előretörése az USA-ban. A palaolaj 
készletekről még óvatos becslések sem készülnek, az viszont biztos, 
hogy a hagyományos olaj készletek többszöröse.

A földgáz is tőzsdei áru: a világ legtöbb országában működik 
földgáz tőzsde, vagy az áru tőzsde egyik tétele a földgáz. A világon 
a vezető földgáz tőzsde az amerikai Henry Hub, amelynek árait kö-
vetik az európai tőzsdék is. Magyarország szempontjából a holland 
TTF földgáz tőzsde árai fontosak, a (nem lakossági) felhasználókkal 
kötött földgáz szolgáltatási szerződésekben gyakori ár meghatározó 
tétel ez a tőzsdei ár. Néhány magyar földgáz kereskedő rendszere-
sen vásárol földgázt az osztrák CEGH tőzsdén. A magyar HUDEX 
tőzsde áram- és földgáz tőzsde, egyre aktívabb szerepet tölt be a 
hazai földgáz szabadpiacon. 

A földgáz piacon három tényező rendezte át a jövőképet:
• a palaolajhoz hasonlóan, vagy azzal együtt termelt „palagáz” 

igen jelentős mennyisége
• a cseppfolyós földgáz (LNG) előállítása és tengeri szállítása a 

világ bármely tengerparttal rendelkező országába
• olyan országok jelentek meg az LNG exportőrként, amelyekről 

ebből a szempontból még nem hallottunk, például Ausztrália, 
Új Zéland, Peru, Vietnam, Oroszország

Oroszországról sok helyen, sokat olvashattunk. Az összes orosz ex-
port mintegy 70%-át adja a kőolaj és a földgáz, és a költségvetés be-
vételeinek 52%-át. Oroszország a világ második legnagyobb kőolaj 
termelője (2019-ben 568 millió tonna), és a földgáz termelésben is a 
második (679 milliárd m3). Oroszország teljes energia felhasználása 
2019-ben 29,81 EJ volt [2]. Oroszországtól a kőolajat és a földgázt mi 
is tőzsdei árral vásároljuk.

Oroszországban a nem hagyományos szénhidrogén kutatással 
még nem foglalkoznak, a palaolaj, palagáz készleteik feltehetően 
hatalmasak.

A világ legnagyobb energia felhasználója Kína. 2019-ben a pri-
mer energia felhasználása 141 EJ volt, ami a világ teljes fogyasztá-
sának 24,2%-a [2]. Kína első sorban saját energiahordozó készletére 
támaszkodik, vagyis a szén fogyasztása kiugróan magas: 2019-ben 
82 EJ volt. Kína rohamos fejlődését is fékezte a koronavírus járvány, 
de nem törte meg a tendenciát: az energiahordozó felhasználás 
trendjei azonosak a világ átlaggal [2]. A 3. táblázat Kína energia-szer-
kezete átalakításának kilátásait mutatja be a BP:

3. táblázat. Kína energia felhasználása (EJ)

Három tényező idézte elő azt az eseményt, amely a kőolaj tőzsdei 
kereskedésében ez év tavaszáig nem fordult elő: a WTI kőolaj ára 
egy napra negatívba fordult. A három tényező:

• az USA elérte azt, hogy kőolajból és földgázból önellátó lett, 
importja nullára csökkent. Ezzel az eddigi beszállítói, az 
OPEC országok kőolaj feleslege túlnőtt azon a szinten, amit a 
piac nagyobb árugrás nélkül elvisel

• a koronavírus járvány miatt a világ kőolaj felhasználása na-
gyon gyorsan napi 80 millió hordó szintre csökkent, és ezt a 
csökkenést a kőolaj termelők nem tudták követni

• felszöktek a felszíni kőolaj készletek
A 4. táblázat a kőolaj árának alakulását mutatja be 2020. első 

hónapjaiban [3].

4. táblázat. A kőolaj spot tőzsdei ára (USD/hordó)

2020. áprilisban az OPEC azonnal hozzákezdett egy megállapodás 
megkötéséhez: az OPEC államok napi 9,7 millió hordóval csökkent-
sék a kitermelést, az árak visszatornázása érdekében. A megálla-
podás elég nehezen, de létrejött. Csatlakozott a megállapodáshoz 
még további tíz, nem OPEC tag ország is, köztük Oroszország.  
A megállapodott kitermelés csökkentést mintegy egy hónap alatt ér-
ték el, de itt is volt néhány ország, ahol a vállalásukat csak rész-
ben teljesítették. Az áprilisi krízis óta a kőolaj ára kis mozgással 40 
dollár/hordó körül alakul, ami viszont jó néhány olajtermelő vállalatot 
csődközeli állapotba vitt. Kritikus gazdasági helyzetbe jutott több olaj-
termelő ország is: Venezuela, Nigéria nem tudja törleszteni éppen az 
olajipar fejlesztésére felvett hiteleket.

A 2020. évi olajpiaci stressz hatására több elemző úgy véli, hogy 
a világ kőolaj fogyasztása a jövőben nem fog napi 90 millió hordó 
szint fölé emelkedni.

Trump elnök jól láthatóan képviselte az USA és az amerikai olaj-
termelők érdekeit a nemzetközi fórumokon és a kétoldalú kapcso-
latokban. A törekvése mindig az volt, hogy az olaj ára ne okozzon 
veszteséget az amerikai olajtermelők legtöbbjének, ugyanakkor az 
amerikai lakosok barátságos áron tudjanak tankolni. Az elnök egyet-
értett azzal, hogy a 2020 tavaszi olajár krízis kezelésben az olajter-
melés visszafogásával az USA is részt vegyen, ezzel is segítve az 
olajár ismételt emelkedését. 

Trump elnöki szemlélete nem biztos, hogy jellemezni fogja Biden 
elnököt, aki a környezetvédelmi szempontokat az eddigi megnyilatko-
zásai szerint az olajipar érdekei elé akarja helyezni. Várhatóan ezt a 
törekvést fogja ötvözni azzal a másik céllal, hogy az amerikai autósok 
elfogadható áron jussanak üzemanyaghoz. Új volt Biden választá-
si kampányában az a nyilatkozata, hogy az USA 2050-re nettó zéró 
szén-dioxid kibocsátó legyen. Várható Bidentől az is, hogy az újabb, 
nem hagyományos kőolaj és földgáz készlet kutatásokat mérsékelni 
fogja [4].

A földgáz jövőjét a kőolajhoz hasonlóan látják az elemzők, talán 
lassabb ütemben csökken a felhasználása, mint az olajnak.

A világ legnagyobb földgáz exportőrei 2019-ben:
LNG formában: Katar: 107,1, Ausztrália: 104,7, USA: 47,5, 

Oroszország: 39,4 milliárd m3.

Forrás 2018 2050
szén
egyéb megújulók
kőolaj
földgáz
nukleáris
bio üzemanyag
vízenergia
napenergia
szél

80
6
27
10
3
0
11
7
3

10
77
13
21
16
2
16
36
29

összesen 147 220

Dátum Brent WTI
2020-02-24
2020-03-23
2020-04-13
2020-04-20
2020-05-09
2020-06-09
2020-07-08
2020-08-08
2020-09-08
2020-10-05
2020-11-04

58,2
28,04
31,45
27,09
30,88
40,73
43,38
44,66
41,95
40,52
41,23

51,43
23,36
22,41

-37,63!
24,52
38,2
41

41,56
39,02
38,33
39,15



34 ENERGIAGAZDÁLKODÁS   61. évf. 2020. 5-6. szám

Szilágyi Zs.: Változások a világ kőolaj és földgáz piacán

Csővezetékes exportban: Oroszország: 217,2, Norvégia: 109,1, 
Kanada: 73,2 milliárd m3. 

A hagyományos földgáz készletek nőttek 2019-ben a világban: 
2018. év végi 197,1∙1012 m3-ről 198,8∙1012 m3-re. A tengerparti öve-
zetekben talált hatalmas metán-hidrát készletek, és a nem hagyomá-
nyos földgáz készletek még nem szerepelnek ezekben a számokban.

A földgáz tőzsdei ára viszonylag szorosan követte a kőolaj ár-
mozgását. Az 5. táblázat a földgáz tőzsdék spot árait mutatja be.

A földgáz termelők között nem figyelhető meg olyan szervezett 
magatartás, mint az olaj piacon. Ugyanakkor tudhatjuk, hogy a legje-
lentősebb földgáz termelők aktív szereplői az olaj piacnak is.
 
Összefoglalva
A koronavírus járvány lényegesen befolyásolta a kőolaj és a földgáz 
piacát is. A kereslet csökkenése a szénhidrogén termelők jelentős 
részének kezelhetetlen lett, cégek tucatjai kerültek csődbe a lezu-
hant olaj és gázár miatt. A járvány elleni intézkedések sikerében 
bízhatunk, ezzel 2021-22 években visszaállhat a viszonylagos nyu-
galom az energiahordozók piacán. A hosszabb távú kilátásokban a 
fosszilis energiahordozók leépülése, a megújuló energiahordozók 
használatának előretörése reális jövő.

Források
[1]  BP Energy Outlook 2020 edition (2020. szeptember 14.)
[2]  BP Statistical Review of World Energy 2020 | 69th edition, Net Zero 

változat
[3]  https://www.nrgreport.com/napi árak    
[4]  https://www.nrgreport.com/elemzes/20201109    

Dátum Henry Hub: 
USD/

mmBtu

TTF 
Euro/MWh

CEGH
 Euro/
MWh)

HUDEX 
Euro/
MWh)

2020-02-24
2020-03-23
2020-04-13
2020-04-20
2020-05-09
2020-06-09
2020-07-08
2020-08-08
2020-09-08
2020-10-08
2020-11-10

1,91
1,68
1,73
1,87
1,94
1,77
1,81
2,25
2,54
2,47
2,91

9,75
8,31
6,94
6,26
5,42
4,69
5,02
7,06

11,14
12,98
13,86

10,74
9,22
8,54
8,24
7,19
5,61
6,61
8,92

11,56
12,14
12,41

11,31
8,84
9,33
8,88
8,13
8,68
7,61

10,52
14,11
13,55
12,94

Elhunyt dr. Halzl József
Halzl József 1933. december 19-én szüle-
tett Győrött. Iskoláit Budapesten végezte, a 
II. Rákóczi Ferenc Gimnáziumban érettsé-
gizett, majd 1957-ben a Budapesti Műszaki 
Egyetemen szerzett gépészmérnöki diplo-
mát, később ugyanitt egyetemi doktori címet.

Szakmai pályája nagy részét az Energia-
gazdálkodási Intézetben töltötte különböző 
beosztásokban, a rendszerváltáskor rész-
vénytársasággá alakult cégnél vezérigazga-
tó-helyettes lett, majd 1991 májusa és 1994 
októbere között a Magyar Villamos Művek 
Tröszt, ill. Rt. vezérigazgatója volt.  Vezér-
igazgatóságának idejére esik a villamos-
energiaipar szerkezetátalakítása, a kétszintű 
társasági rendszer kialakítása, ill. működ-
tetése, a rendszerváltást követően egy új 
erőműépítési és hálózatfejlesztési stratégia 
kialakítása. Ezen időszakban épült a Kelen-
földi erőmű új gázturbinás egysége, előreha-
ladt a debreceni, újpesti és kispesti kombinált 
ciklúsú kapcsolt egységek beruházásának 
előkészítése, bár ezek megvalósítására a 
későbbi privatizációk után került sor. 

Dr. Halzl József elévülhetetlen érdeme-
ket szerzett a villamos energia rendszer 
UCPTE csatlakozása terén. Nyelvtudása 
és kiváló kapcsolatteremtő képessége által 
a szomszédos országok és a meghatározó 
nyugat-európai villamos társaságok veze-
tőivel kialakított jó kapcsolat nagyban hoz-
zájárult ahhoz, hogy vezetésével megala-
kulhatott a CENTREL a 4 visegrádi ország 
villamosenergia rendszereinek szövetsége 
és megkezdődött a hivatalos szakmai mun-
ka a CENTREL tagok nyugat-európai rend-
szercsatlakozása érdekében.

Nyugdíjazását követően minden idejét 
a társadalmi munkának szentelte. 1990 óta 
a Rákóczi Szövetség elnöke.  A Szövetség 
hármas céljának – a határon túli magyarság 

támogatásának, a szülőföldjükről elűzött 
magyarok összefogásának és a névadó II. 
Rákóczi Ferenc szellemi hagyatéka ápo-
lásának – érvényesítése érdekében a civil 
szervezet széleskörű, teljes kárpát-meden-
cei kiterjesztését, a fiatalok bevonását és a 
Szövetség anyagi bázisának megteremtését 
tartotta fontos feladatának. Terveit a Szö-
vetség elfogadta és mentalitását is átvéve 
a Rákóczi Szövetség mára az ország egyik 
legnagyobb civil szervezete lett.

Tevékeny közreműködése és elnöklete 
alatt működött a HÉRA Alapítvány is, amely-
nek küldetése az energiaszámláik kifizetése 
érdekében a szegény családok támogatása.

Dr. Halzl József tevékenységét számos 
magas kitüntetéssel ismerték el. Megkapta 
a Magyar Köztársasági Érdemrend Közép-
keresztje polgári tagozatának lovagkereszt-
jét, és a Magyar Érdemrend Középkeresztje 
csillaggal kitüntetését, de különös elisme-
résnek tekintette Magyar Fiatalokért (2018) 
és a Bethlen Gábor (2019) Díjakat, valamint 
a Magyar Örökség Díjat, amelyet a nemzeti 

önbecsülés erősítéséhez és gazdagításához 
való hozzájárulásért állampolgári javaslatok 
alapján az általa vezetett Rákóczi Szövetség 
nevében vehetett át. 

Dr. Halzl József 1977-84 között tagja volt 
az ETE Ügyvezető Bizottságának, 1977– 
1991 között a Hőszolgáltatási Szakosztály 
Nemzetközi Kapcsolatok Bizottságát vezet-
te. Vezetésével széleskörű egyesületi és 
intézményi szakmai nemzetközi kapcsolatok 
épültek ki. Ezek által lehetőség volt a külföldi 
kollégákkal való konzultációra, az elméleti 
és gyakorlati tapasztalatok cseréjére, itthon 
és külföldön nemzetközi konferenciák, hasz-
nos külföldi tanulmányutak szervezésére. 
A külföldi kapcsolatok a tapasztalatcsere 
mellett, baráti kapcsolatok kialakulását, a 
szakemberek nyelvtudásának, a nemzetkö-
zi gyakorlathoz igazodó viselkedéskultúrá-
jának fejlődését eredményezték, s emellett 
lehetővé tették az üzleti kapcsolatok előké-
szítését is.

A Rákóczi Szövetség tiszteletbeli elnö-
két 2020. november 28-án Várszegi Asztrik 
volt pannonhalmi főapát celebrálta katolikus 
szertartás szerint búcsúztatták szűk körben, 
és helyezték örök nyugalomba a Farkasréti 
temetőben. A szertartást megtisztelték rész-
vételükkel Orbán Viktor miniszterelnök, Kö-
vér László házelnök, valamint Gulyás Ger-
gely, a Miniszterelnökséget vezető miniszter. 

Halzl Józsefet a ravatalozónál a Szvorák 
Katalin előénekelte Himnusszal, a sírnál a 
Boldogasszony Anyánk régi magyar him-
nusszal, és végül a Székely himnusszal bú-
csúztatták az összegyűltek.

Dr. Halzl Józseftől az Energiagazdálko-
dási Tudományos Egyesület vezetősége és 
az  Energiagazdálkodás szakfolyóirat szer-
kesztőbizottsága nevében ezúton búcsú-
zunk. Nyugodjon békében!

5. táblázat. A földgáz tőzsdei ára
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A SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai víztechnológiai beruházása
          Vörös István    

távhőellátási igazgató, voros.istvan@szepho.hu

   Klock Ádám       Boti József    
           víztechnológus, klock.adam@szepho.hu                      beruházási projektvezető, boti.jozsef@szepho.hu

Székesfehérvár távhőellátását a hőtermeléssel együtt a 
SZÉPHŐ Székesfehérvári Épületfenntartó és Hőszolgálta-
tó Zrt. biztosítja. A város területén lévő közel 21800 lakás és 
1000 egyéb távhő felhasználó fűtés és melegvíz ellátásának 
jelenlegi csúcs hőigénye 92-95 MW. A távhőszolgáltatás 5 kü-
lönböző hőkörzetben valósul meg, melyek közül a legnagyobb 
(a teljes felhasználói kör több, mint 90%-át ellátó) „forróvizes 
távhőrendszer” hőellátását évtizedekig a Király soron létesí-
tett – korábban a Fűtőerőmű Kft. tulajdonában lévő – fűtőerő-
mű biztosította. Napjainkban a Király sori fűtőerőmű műkö-
désének fokozatos megszüntetése, a hőtermelő kapacitások 
kitelepítése zajlik, melynek fontos mérföldköve a SZÉPHŐ Zrt. 
Bakony utcai telephelyén megvalósult víztechnológiai beruhá-
zás.

*
The SZÉPHŐ Székesfehérvár Building Maintenance and Heat 
Service Plc. ensures the district heating supply of Székesfehé-
rvár together with the heat production. The current peak heat 
demand for heating and hot water supply for nearly 21,800 
apartments and 1,000 other district heating users in the city 
is 92-95 MW. The district heat supply takes place in 5 different 
heat districts, the largest of which (supplying more than 90% 
of the total user base) “hot water district heating system” was 
provided for decades by a heating power plant on Király sor, 
formerly owned by Fűtőerőmű Ltd. Nowadays, the operation 
of the Király sor heating plant is gradually being terminated 
and the thermal generating capacities are being removed, the 
important milestone of which is the investment in water tech-
nology at the Bakony street site of SZÉPHŐ Plc.

* * *

A Király sori fűtőerőmű kitelepítése
A Király sori fűtőerőmű 2014-ben a város tulajdonába és a SZÉPHŐ 
Zrt. vagyonkezelésébe került. 2016-ban a tulajdonos, a vagyonke-
zelővel együtt úgy döntött, hogy az elmúlt több, mint 100 évben a 
korábban városszéli telephely ‒ mely szép lassan körbeépült és 
idővel szinte belvárosivá vált ‒ kitelepítésre kerüljön. Az elképzelés 
az volt, hogy a hőtermelés az eddigiekkel ellentétben ne egy új nagy 
hőtermelő kapacitású telephelyen, hanem több kisebb telephelyen, 
lehetőség szerint a már meglévő telephelyek kapacitásának bőví-
tésével valósuljon meg.  Ez az elképzelés, illetve a távhőrendszer 
folyamatos fejlesztése során kialakult körvezetékes hálózat lehető-
vé teszi a kooperációs hőszolgáltatást, mely a rendszer üzembiz-
tonságát tovább növeli. Az 1-2. képen a Király soron még működő 
régi kazánok láthatóak.

2020-ban a Király sori fűtőerőmű kitelepítése már az utol-
só harmadába lépett, hiszen az elmúlt 4 évben közel 80 MW-nyi 
hőkapacitás került áthelyezésre, illetve 2020. év végére megvaló-
sult a rendszer pótvízellátását és nyomástartását biztosító új víz-
technológiai beruházás is. 

A hőtermelő kapacitás áthelyezése kizárólag új, gázüzemű kon-
denzációs kazánok telepítésével történt meg. A teljes kitelepítéshez 
már csak egy, jellemzően a csúcshőigényeket és a tartalékkapaci-
tást biztosító 25-40 MW kapacitású hőtermelő telephely, valamint a 
személyi állomány és a kiszolgáló tevékenységek elhelyezéséhez 
szükséges épületcsoportok (irodák, műhelyek, raktárak) kialakítása 
van hátra.

 A korábban „forróvízes”, jelenleg már „kooperációs üzemű” 
rendszerként nevezett távhőrendszer pótvízellátását és nyo-
mástartását évtizedeken keresztül a Király sori telephelyen mű-
ködő víztechnológiai rendszer biztosította. A hozzá kapcsolt  

1-2. kép. A Király sori fűtőerőmű, régi kazánok
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3200 m3 víztérfogatú, 1500 m3/h maximális keringtetett térfogatára-
mú távhőrendszer, átlagos éves vízvesztesége 12 000 m3.

A fűtőerőmű kapacitásának kitelepítése során a vízkezelési 
technológiával kapcsolatban két lehetőség merült fel. A meglévő, 
korosodó rendszer áttelepítése és felújítása (pl. gőzkazán cseré-
je), vagy egy teljesen új, a jelenlegi hőellátáshoz igazodó, korszerű 
rendszer létesítése, és üzembe helyezése. A SZÉPHŐ Zrt. a két 
lehetőség közül az utóbbit választotta, szem előtt tartva azt is, hogy 
az új vízkezelő rendszer beüzemeléséig - mely az előzetes elkép-
zelések szerint is 1 év időtartamot ölel fel - a régi rendszer biztosí-
tani tudta a szükséges pótvizet. A kivitelezési munkák 2019. őszén 
kezdődtek és 2020. novemberében zárultak, ekkor a Bakony utcai 
fűtőerőmű telephelyén a távhőrendszer pótvízelőállításához és nyo-
mástartásához az új víztechnológiai berendezések kezdték el mű-
ködésüket a felépült új üzemcsarnokban. A Bakony utcai Fűtőerőmű 
és a megvalósult víztechnológiai épület a 3-4. képen látható.

A régi Király sori vízkezelő rendszer
A távhőhálózat veszteségeinek pótlásához eddig a Király soron mű-
ködő vízkezelő berendezések is jó minőségű tápvizet tudtak előállí-
tani, mely korábban a gőzturbinák igényeinek is megfelelt. Az eddig 
működő technológia felépítése sokban hasonlít az új üzemére, je-

lentős eltérés az oxigén gáztalanítás módjában és annak energia 
igényében van. A régi vízkezelő technológiában a nyersvíz először 
kavicsos szűrőn, majd katalitikus vastalanító ágyon haladt keresztül. 
Ezt követően a víz oldott ásványi anyag tartalmát 97,5%-kal csök-
kentette a fordított ozmózisú berendezés. A maradék keménység 
eltávolításának érdekében teljes sótalanítás (kation és anion csere) 
történt. Az ásványi anyagoktól mentes víz végül gőztermelést igény-
lő termikus gáztalanítón haladt keresztül, majd ezt követően került a 
távhőrendszerbe a sótalanított és oxigénmentesített pótvíz.

A távhőrendszer elemei (kazánok, távvezeték, hőközpontok) 
mellet, ahol a rendszerek kialakítása (pl. hőeladók anyaga) lehető-
vé tette, ott ez a kezelt víz került be a felhasználók által üzemeltett 
szekunder fűtési rendszerekbe is, növelve azok élettartamát. Nagy 
valószínűség szerint ennek is köszönhető, hogy a közel 60 éves 
fűtési rendszerekben lévő hőleadók, fűtőtestek gyakori lyukadásá-
val a mai napig nem kell számolniuk a székesfehérvári felhaszná-
lóknak. A régi Király sori vízkezelő rendszer az 5-6. képen látható.

  
Az új vízkezelő rendszer megvalósítása
Az új víztechnológia tervezésének megkezdése előtt a SZÉPHŐ 
Zrt. döntéselőkészítő tanulmánytervet készíttetett az optimális 
méretű rendszer kialakításáról, illetve a különböző vízkezelési 

5-6. kép. A régi Király sori vízkezelő rendszer

3-4. kép. Bakony utcai fűtőerőmű és az új víztechnológiai csarnok
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technológiák alkalmazásának lehetőségeiről, melyben kiemelten 
az oxigén gáztalanítási technológiák (termikus, vákuumos, és a 
membránkontaktoros) kerültek elemzésre és összehasonlításra. 
A tanulmányterv alapján a SZÉPHŐ Zrt. a legmodernebb, és egy-
ben a leggazdaságosabb, távhőrendszerekben eddig Magyaror-
szágon jellemzően nem alkalmazott membránkontaktoros oxigén 
gáztalanítási technológia alkalmazása mellett döntött. A különböző 
gáztalanítási technológiák jellemzőinek, és költségeinek összeha-
sonlító adatait az 1 és 2. táblázat tartalmazza.

Az új víztechnológia tervezés mennyiségi és minőségi célki-
tűzése az volt, hogy óránként akár 15 m3/óra megfelelően kezelt 
minőségű vizet tudjon a rendszer előállítani, illetve a kezelt víz elő-
tárolásával, szükség esetén, 180 m3 kezelt víz távhőrendszerbe 
juttatása legyen biztosítható maximum 6 óra alatt. A kezelt vízre 
vonatkozó vízminőségi előírások főbb paraméterei, a maximális ol-
dott oxigén tartalom: 50 µg/liter, a pH érték: 9-10 pH, és a vezetőké-
pesség: 30-100 µS/cm, melyek a kondenzációs gázkazánok, és a 
gázmotorok igényei alapján kerültek meghatározásra.

A Hidrofilt Kft. által telepített vízkezelőrendszer elsődleges 
nyersvíz forrásként a Bakony utcai fűtőerőmű épületében üzeme-
lő 3 db 20 MW-os kondenzációs gázkazán kondenzvizét használja 
fel, mely teljes hőterhelés mellett akár 2,5-3 m3/h mennyiség is le-
het, de sajnos a részterhelések alatt keletkező kisebb mennyiség a 
teljes pótvízigény 50%-át tudja csak fedezni. A fennmaradó pótvíz 
mennyiségre 2019-ben egy sekély 40 m, és egy mélyebb          100 
m mélységű kút is fúrásra került a telephelyen, valamint további 
nyersvíz forrásként felhasználható a közüzemi vízhálózat által biz-
tosított ivóvíz is.

A nyersvízből több lépcsőben történő kezelés alatt lesz a 
távhőrendszerbe juttatható megfelelően tisztított, lágyított és gázta-
lanított kezelt víz, melyhez az előírt minőséget a telepített technoló-
giai gépsoron keresztül jutva éri el. A kútvíz és a hálózati víz oldott 

széndioxidtartalmának jelentős része a deszorpciós gáztalanító 
egység segítségével kerül eltávolításra. Az így előkezelt víz és az 
időszakosan keletkező kondenzátum a gáztalanító berendezés 
puffertartályába érkezik. 

A kezelendő vizek vas- és mangántartalmának csökkentését 
vegyszeres oxidációt követően katalitikus töltetű szűrőberende-
zések végzik. A kezelés során alkalmazott oxidálószerek marad-
ványait aktívszéntöltetű adszorberek távolítják el. Az előkezelt víz 
sótartalmát fordított ozmózisos sótalanító berendezések alkalma-
zásával csökkentik. A 2 db párhuzamosan kapcsolt, egyenként 3 
x 2,5 m3/h kezeltvíz kapacitású sótalanító (RO) berendezés igény 
szerint két fokozatban, sorba kapcsolva is működtethető (7. kép), 
ezáltal a kezelt víz sótartalma tovább csökkenthető. A sómentesített 
víz alacsony oxigénkoncentrációjának biztosítása érdekében szük-
séges az oldott oxigéntartalom csökkentése és az oxigénszegény 
állapot megtartása. A vízkezelési technológia folyamatai az 1. ábrán 
látható.

Technológia fajtája Termikus Vákuumos Membrán kontaktoros
Víz felfűtésének költsége: 9 905 540 Ft 9 692 520 Ft 9 692 520 Ft

Gáztalanítás rendszervesztesége: 5 269 810 Ft 331 130 Ft 0 Ft

Összes villamos energia fogyasztás: 3 043 500 Ft 1 946 520 Ft 1 300 100 Ft

Vegyszer fogyasztás: 3 200 000 Ft 3 400 000 Ft 3 400 000 Ft

Nitrogénpárnás nyomástartás: 0 Ft 1 440 000 Ft 1 440 000 Ft

Vízfogyasztás: 8 462 160 Ft 8 462 160 Ft 8 462 160 Ft

15% többlet: 4 482 150 Ft 3 790 850 Ft 3 644 220 Ft

Összesen: 34 363 160 Ft 29 063 180 Ft 27 939 000 Ft
Karbantartási költségek: 5 065 000 Ft 3 195 000 Ft 1 805 000 Ft

Mindösszesen: 39 428 160 Ft 32 258 180 Ft 29 744 000 Ft

Technológia fajtája Termikus Vákuumos Membrán kontaktoros
Víz felfűtés energia igénye: 786 154 kWh 769 247 kWh 769 247 kWh

Gáztalanítás rendszervesztesége: 396 900 kWh 26 280 kWh 0 kWh

Összes villamos energia fogyasztás: 121 740 kWh 77 861 kWh 52 004 kWh

Vegyszer fogyasztás:
Nyersvíz: 4500 kg Nyersvíz: 4500 kg Nyersvíz: 4500 kg

RO: 500 kg RO: 500 kg RO: 500 kg

Utógáztalanítás: 240 kg Utógáztalanítás: 550 kg Utógáztalanítás: 550 kg

Nitrogénpárnás nyomástartás: 0 m3 720 m3 720 m3

Összesen: 17 520 m3 17 520 m3 17 520 m3

1. táblázat. SZÉPHŐ Zrt. gáztalanítási rendszereinek nettó üzemeltetési költségei

2. táblázat. SZÉPHŐ Zrt. gáztalanítási rendszerek, naturáliák

7. kép. Soros és párhuzamos kapcsolásban is működtethető 
RO berendezések
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Megnevezés: Gáztalanító ber.
Tervjel:  GMT
Mennyiség:  1 db
Teljesítmény: 25,0 m3/h

Megnevezés: Vas-, mangántalanító ber.
Tervjel:  AMF-1; 2; 3; 4
Mennyiség:  4 db
Teljesítmény: 6,25 m3/h / ber.

Megnevezés: Aktívszénszűrő ber.
Tervjel:  CF-1; 2
Mennyiség:  2 db
Teljesítmény: 12,5 m3/h / ber.

Megnevezés: Fordított ozmózis sótalanító ber.
Tervjel:  RO-1; 2
Mennyiség:  2 db
Teljesítmény: 7,5 m3/h / ber.

Megnevezés: Gáztalanító ber.
Tervjel:  MC
Mennyiség:  1 db
Teljesítmény: 15,0 m3/h

Megnevezés: Utólágyító ber.
Tervjel:  NA
Mennyiség:  1 db
Teljesítmény: 15,0 m3/h

Technológiai folyamatábra

Megnevezés: Kezeletvíz tároló tartály
Tervjel:  TT
Mennyiség:  1 db
Teljesítmény: 150 m3

Vegyszeradagoló ber.
Hypo

Vegyszeradagoló ber.
Kálium-permanganát

Vegyszeradagoló ber.
Lerakódásgátló szer

Vegyszeradagoló ber.
Biocid

Vegyszeradagoló ber.
Kondícionáló szer

Vegyszeradagoló ber.
Kondícionáló szer

25,0 m3/h

25,0 m3/h

25,0 m3/h

15,0 m3/h

15,0 m3/h

15,0 m3/h

15,0 m3/h

Kezeltvíz
15,0 m3/h

Szennyvíz
10 – 20 m3/h

10,0 m3/h

Csak öblítéskor
20,0 m3/h

Csak öblítéskor
10,0 m3/h

Csak regeneráláskor
2,5 m3/h

 
 

1. ábra. A vízkezelő rendszer technológiai folyamatábrája
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A membránkontaktoros gáztalanítás
Az oxigénmentesítés feladatára membránkontaktoros gáztalanító 
technológia került megvalósításra. A berendezések speciális gáz-
áteresztő membrán segítségével vonják ki az oxigént a kezelt 
vízből. Az áramló víz nagy felületen érintkezik az üregesszálas 
és erősen hidrofób membránokkal. A membrán víztaszítása mi-
att a víz nem tud áthatolni annak felületén, míg az oldott gázok 
szabadon átjutnak. A gázátadás folyamata a membrán ellenoldali 
oxigénkoncentrációjával fordítottan arányos, ezért az elválasztott 
gázt a membránokból folyamatosan el kell távolítani. Erre a fel-
adatra nitrogéngáz öblítést alkalmaz a rendszer. A viszonylag új, 
10-15 éve létező, és Magyarországon távhőrendszerben eddig 
nem alkalmazott membránkontaktoros oxigén gáztalanítás, a Ki-
rály soron eddig működő, gőzkazán üzemeltetését igénylő, termi-
kus oxigén gáztalanítási technológiánál lényegesen alacsonyabb 
üzemeltetési és karbantartási költségekkel működtethető. A gőz-
kazán üzemeltetésének kiváltása évente jelentős, kb. 1500 GJ 
energiamegtakarítást eredményez, mely az éves CO2 kibocsátást is 

kb. 80 tonnával csökkenti. A membránkontaktoros gáztalanító műkö-
dése, és a berendezés fotója a hátsó borítólap belsején elhelyezett  
3. ábrán és a 8. képen látható.

Az alkalmazott kezelési folyamattal nem biztosítható az elő-
írt maradékkeménység tartalom, ezért a technológiai sor végére 
nátriumciklusú ioncserés utókezelő berendezés is beépítésre ke-
rült. A regenerálás során kibocsátott só mennyiségét ellenáramú 
regenerálású ioncserélő berendezés biztosítja. Az így előállított 
póttápvizet felhasználás előtt foszfáttartalmú és pH beállító vegy-
szerek adagolásával kondicionálják. A technológiai sor épületen 
belüli elhelyezkedését a 2. ábra mutatja.

A vízminőség megőrzését ‒ megelőzendő a kezelt víz oxigén-
szennyezését ‒ a kezelt víz tárolótartályban kialakított nitrogénpár-
na biztosítja. 

Az alsó pontos nyomástartás
A távhőrendszer vízhálózatának állandó nyomását, és az alsópon-
tos nyomástartást frekvenciaváltóval szabályozott teljesítményű 

pótvízszivattyúk és a 6 db kiegyenlítő tartály biztosít-
ják (9-10. kép).

A telepített vízkezelő és nyomástartó berende-
zések automata üzemben működnek, felügyeletüket 
táveléréssel a fűtőerőmű személyzete látja el.

A kivitelezés befejezéseként 30 napos tesztüzem 
alatt történt meg a berendezések beszabályozása, a 
működés finomhangolása, a szélsőséges üzemálla-
potok tesztelése és az esetleges hibás működések 
feltárása és javítása, ezt követően a 7 napos hatósá-
gi próbaüzem sikeres lezárása óta a víztechnológiai 
üzem folyamatosan működik. Ettől az időponttól a ki-
vitelező által biztosított 2 éves garanciális időszak is 
megkezdődött.

A beruházás – építészet és technológia – nettó 
költsége 863 MFt volt.

A SZÉPHŐ Zrt. lehetőséget biztosít a szakmai 
érdeklődök részére a személyes megtekintésre és a 
konzultációs kérdések megválaszolására.

9-10. kép. Nyomástartás szivattyúi és a kiegyenlítő tartályok

 

2. ábra. A technológiai sor elhelyezése az épületben
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Hűtés termálvízzel
   Zsebik Albin        Varga Péter 
         okl. gépészmérnök, zsebik@energia.bme.hu                                            okl. gépészmérnök, pvarga@regale.hu

A 2000 m mélységet nem meghaladó termálvíz kutakból álta-
lában 70-80 °C hőmérséklettel érkezik a víz a felszínre. Mielőtt 
a termálvizet a gyógy- és élményfürdők medencéibe engedik, 
víz, vagy léghűtőkkel a kívánt hőmérsékletre hűtik és sok eset-
ben használati melegvíz (HMV) melegítésére, a fűtési idényben 
fűtésre hasznosítják. A termálvíz hőjét hűtésre kevés helyen 
hasznosítják ezért javasoljuk, hogy érdemes lenne ilyen hűtő-
rendszereket mielőbb nagy számban Magyarországon is épí-
teni, a termálvíz nyáron kihasználatlan hőjét hűtésre is hasz-
nosítani.

*
Thermal water from wells with a depth of not more than 2000 m 
usually comes to the surface at a temperature of 70-80 °C. Be-
fore the thermal water is released into the pools of the spa and 
adventure baths, it is cooled to the desired temperature with 
water or air coolers. The relased heat many cases used for 
domestic hot water (HMV) production and for space heating 
during the cold season. Thermal water heat is used for cool-
ing in few places, so we recommend that it be worth building 
such cooling systems in large numbers in Hungary as soon as 
possible, and also to use the unused heat of thermal water for 
cooling in the summer.

* * *

A kiinduló helyzet, a hűtőberendezés kiválasztása
Egy termálkút 62 m3/h vízhozama a kútfejen 73–78 °C hőmérsék-
lettel általánosnak tekinthető Magyarországon. Legyen egy ilyen, 
gyógy- vagy élményfürdőt ellátó kút az elemzés tárgya. Az fürdőt 
üzemeltető feladata, hogy a termálvizet a medencékbe beenged-
hető 33–38 °C hőmérsékletre hűtse. A hűtés legegyszerűbb meg-
oldása a hideg kútvíz bekeverése lenne, de ez nemcsak pazarolná 
a vizet, a termálvíz gyógyító hatását is csökkentené. 62 m3/h 73 °C 
hőmérsékletű termálvízhez 43 °C-ra történő lehűtéséhez ugyanany-
nyi, 62 m3/h 13°C hőmérsékletű vizet kellene keverni. 

Víz/vizes hőcserélővel történő hűtéshez a hőátadáshoz szük-
séges hőmérsékletkülönbség miatt ennél nagyobb mennyiségű vi-
zet kellene felhasználni, (3 °C hőmérséklet különbséggel számolva  
~70 m3/h-t). 

A vízzel történő takarékosság érdekében a legtöbb esetben 
hűtőtornyokkal hűtik a termálvizet. Ha nincs igény a hasznosítható 
hőre, hűtőtoronnyal, vonnak el ~2120 kW hőt. 

A fűtési idényben kézenfekvő a hő fűtésre és HMV melegítésére 
történő hasznosítása. Nyáron egyéb hőigény hiánya miatt marad 
csak a HMV melegítésre történő hasznosítás.

Tételezzük fel, hogy nyáron a termálvíz kúttól gazdaságosan 
elérhető távolságra szükség van komfort hűtésre. A nyári csúcsban  
(35 °C külső levegőhőmérsékletnél) éppen annyira, amennyi egy  
70 °C hőmérsékletű vízzel hajtott abszorpciós hűtőberendezés  név-
leges teljesítménye. 

Találtunk olyan hűtőberendezést, amely névleges hűtőteljesít-
ménye 12/7 °C  méretezési hőmérsékletek esetén 769 kW, és a 
hajtására felhasznált, ~62 m3/h térfogatáramú 70 °C hőmérsékletű 
vizet 50 °C hőmérsékletre hűti le. A teljesítménytényezője ugyan 

alacsony, mindössze 0,549, de hulladékhő hasznosításáról lévén 
szó, a műszaki- gazdasági elemzéshez elfogadhatónak találtuk. (Fi-
gyelemfelhívásként írjuk a hulladékhő hasznosításával foglalkozó 
kollégáknak, hogy van olyan abszorpciós hűtőberendezés amely a 
hajtására használt 90 °C hőmérsékletű vizet 45 °C hőmérsékletre 
hűti le.) 

A hűtőberendezés illesztése a rendszerbe 
A hűtőberendezést úgy illesztettük a rendszerbe, hogy a névleges 
hűtőteljesítménye komforthűtésre és a termálvíz utóhűtésére egy-
aránt felhasználható legyen. Az egyszerűsített kapcsolási vázlata 
a névleges paraméterek kerekített értékeivel az 1. ábrán látható.

 

A hőnek hűtésre történő hasznosításhoz megfelelő hűtőberendezés 
keresése során szem előtt tartottuk, hogy a termálvizet a hűtőgé-
pet hajtó víztől hidraulikailag szét kell választani, s erre tekintettel 
a hűtőberendezés működtetéséhez szükséges víz hőmérséklete a 
hőcserélő után csak 70 °C lesz. Tekintettel voltunk továbbá arra is, 
hogy ha a komforthűtési igény alacsonyabb a méretezési igénynél, 
a hűtőberendezés által lehűtött vízzel a termálvizet egy utóhűtővel 
tovább, akár 43 °C hőmérsékletre hűtsük. Szempontként kezeltük 
továbbá azt is, hogy amennyiben erre igény van, a hűtőberende-
zés hűtéséhez szükséges, egyébként hűtőtoronnyal elvonandó  
~2170 kW hőt is hasznosítsuk. A vizsgált esetben ez akár teljes 
egészében hasznosítható használati melegvíz, vagy a nem termál-
vizes medencék vizének melegítésére. 

A fenti ábrán azt szemléltettük, hogy a hűtőberendezés  
Qh=770 kW névleges teljesítménye igény esetén teljes egészében 
komfort hűtésre, vagy a termálvíz utóhűtésére (technológiai hűtés-
re), illetve valamelyiket előnyben részesítve egyszerre mindkettőre  
legyen felhasználható. 

Ha azt feltételezzük, hogy a rendszer méretezési komfort hűtési 
igénye 500 kW, a termálvíz utóhűtését technológiai hűtésnek te-
kintve a technológiai hűtési igény 270 kW, a sokéves meteorológiai 
statisztikai adatok alapján megszerkesztett 2. ábrán látható hűtési 

1. ábra. A termálvizes hűtőrendszer egyszerűsített kapcsolása 
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tartamdiagram szerint az éves komfort hűtési igény 2408 GJ/év, a 
technológiai hűtési igény a folyamatos hűtés esetén 5832 GJ/év. 

 

A technológiai igény meghatározásánál azt feltételeztük, hogy a ter-
málvizet télen, nyáron hűteni kell, mert a fűtési és HMV igény kielé-
gítése kevés a hőelvonáshoz. Mindemellett a hűtőberendezéseket 
csak akkor kell használni, ha a hűtést nem tudjuk más megoldással 
helyettesíteni. Ilyen szempontok alapján becsültük a hűtőberende-
zések csúcskihasználását τ = 3000 h/év-nek.  

A hűtőberendezés rendszerbe illesztésének 
gazdasági elemzése 
A gazdasági elemzésnél kiinduló feltételnek tekintettük, hogy a 
komfort és technológiai hűtési igény kielégítésére be kell építeni 
770 kW névleges teljesítményű kompresszoros, vagy abszorpciós 
hűtőberendezést. A hűtőberendezést az üzemviteli menetrend sze-
rint komfort hűtésre (a nyári napokon általában napközben) vagy a 
termálvíz hűtésére (a medencék töltésének idején, általában éjsza-
ka) használják. 

A különböző típusú hűtőberendezések villamos teljesítmény 
igényét a műszaki dokumentációjuk alapján, vagy modellezéssel 
határoztuk meg és az 1. táblázatban foglaltuk össze. 

Azon rendszerelemek villamos energia igényét, amelyek mindkét 
típusú hűtőrendszernél azonosak a táblázatban nem tüntettük 
fel. 

Az üzemidőt minden esetben azonosnak, a fentiek szerint  
τ = 3000 h/év-nek feltételeztük. Ezzel az egyes típusok villamos 
energia felhasználása és ke = 30 Ft/ kWh villamos energia referen-
cia árral számolva annak 1 és 5 évre vetített költsége a 2. táblázat-
ban található. 

Informatív árajánlatok és listaárak alapján becsültük az egyes tí-
pusokhoz tartozó főbb berendezések költségét 3. táblázat. Az 
üzembehelyezés költségét eltérőnek, a kivitelezés költségét az 
egyszerűsítés kedvéért azonosnak tekintettük.

Ha a beruházási költség alapján rangsoroljuk a hűtőberendezése-
ket, legolcsóbb egy léghűtéses folyadékhűtő. Megállapítható, hogy 
az abszorpciós gépekkel üzemelő hűtőberendezések költsége jóval 
meghaladja a kompresszoros gépek költségének kétszeresét.

Az üzemeltetési költségben ugyanakkor még nagyobb eltérések 
mutatkoznak az abszorpciós hűtőberendezések javára. Figyelemre 
méltó, de nem könnyíti meg a döntéshozó helyzetét az 5 évre ku-
mulált üzemeltetési költség (2. táblázat utolsó oszlopa) és a beruhá-
zási költség (3. táblázat utolsó sora) összehasonlítása.

Vajon az olcsóbb, de nagy üzemeltetési költséggel járó, vagy a 
drágább, de olcsóbban üzemeltethető hűtőberendezést válassza?

Vizsgáljuk meg a kérdést befektetői szemszögből. Hasonlítsuk 
össze példaként az 1. és 3. változatot. A két változat éves üzemel-
tetési költsége között az eltérés ~20 MFt/év. Feltételezve, hogy az 
üzemeltetési szempontból kedvezőbbet választjuk, tekintsük ezt 
megtakarítási lehetőségnek.

Keressük meg, mennyi lehet a megengedhető többlet beru-
házási költség, ha elvárásnak tekintjük, hogy n=5 év feltételezett 
gazdasági élettartam alatt a megtakarítás termeljen MARR=5% mi-
nimális elvárt hozamot. 

1. táblázat. Különböző típusú hűtőberendezések 
villamos teljesítmény igénye  

3. táblázat. Különböző típusú hűtőberendezések főbb 
rendszerelemeinek költsége, eFt  

2. táblázat. Különböző típusú hűtőberendezések villamos energia 
felhasználása és annak költsége  

2. ábra. A vizsgált rendszer hűtési tartamdiagramja
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Technológiai hűtés 270 kW, 5 832  GJ/év

Rendszer összeállítása Részigények
[kWe]

Összigény
[kWe]

1. Abszorpciós folyadékhűtő 
+ nyitott hűtőtorony + 
keringető  szivattyú

3,8+9,2+4 17

2. Abszorpciós folyadékhűtő + 
zárt hűtőtorony+ keringető  
szivattyú

3,8+25+5,5 34,3

3. Léghűtéses folyadékhűtő 240

4. Vízhűtéses folyadékhűtő 
+ nyitott hűtőtorony + 
keringető  szivattyú

170+9+4 183

5. Vízhűtéses folyadékhűtő + 
zárt hűtőtorony + keringető  
szivattyú

170+16+7,5 193

Rendszer összeállítása
Felhasz-

nálás 
[kWh/év]

Költség
[Ft/év]

Költség
[Ft/5év]

1. Abszorpciós folyadékhűtő 
+ nyitott hűtőtorony + 
keringető  szivattyú

51 000 1 530 000 7 650 000

2. Abszorpciós folyadékhűtő 
+ zárt hűtőtorony+ 
keringető  szivattyú

102 900 3 087 000 15 435 000

3. Léghűtéses folyadékhűtő 720 000 21 600 000 108 000 000

4. Vízhűtéses folyadékhűtő 
+ nyitott hűtőtorony + 
keringető  szivattyú

549 000 16 470 000 82 350 000

5. Vízhűtéses folyadékhűtő 
+ zárt hűtőtorony + 
keringető  szivattyú

579 000 17 370 000 86 850 000

Típus szám 1. 2. 3. 4. 5.
Berendezés 62 040 62 040 28 743 21 450 21 450

Hűtőtorony 13 365 45 870 0 6 600 23 100

Szivattyú 1 980 2 310 0 1 485  2 310

Üzembehelyezés 1 815 1 815 528 528 528

Összesen 79 200 112 035 29 271 30 063 47 388
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A feltételezett gazdasági élettartam és a MARR, illetve az alábbi 
képletben i figyelembevételével az állandó sorozat, jelenérték té-
nyezője

 
Ezzel a megengedhető többlet beruházási költség 

 
ΔP5év,5% = A∙USPW = 20,000.000 ∙ 4,33 ≈ 86,6 MFt

MARR = 10% esetén a megengedhető többletberuházási költség 

ΔP5év,10% = A∙USPW = 20,000.000 ∙ 3,79 ≈ 75,8 MFt 

A számítások alapján megállapítható, hogy az 1. változatot célsze-
rű megvalósítani annak ellenére, hogy jelentős mértékben drágább 
mint az összehasonlításul választott 3. változat. Magyarázatként 
szolgál az, hogy az 5 év gazdasági élettartama alatt megtermeli a 
10% elvárt hozamot. 

Érzékenységi vizsgálat
A megengedhető többletberuházási költség érzékenységét a vil-
lamos energia árának (ezzel megegyezően változik a várható 
energiamegtakarítás) a gazdasági élettartamra és a MARR válto-
zására határoztuk meg.

Az alaphelyzetnek feltételezett kiinduló adatok és a plusz, mí-
nusz 30%-os eltérésre a megengedhető beruházási költség érzé-
kenysége a 3. ábrán látható.

 
Összefoglalás
A mindennapi életben gyakran kell döntenünk arról, hogy a drá-
gább, de megbízhatóbb, kisebb üzemeltetési költséggel használha-
tó, tartósabb berendezést vagy az olcsóbb, de kevésbé kedvező tu-
lajdonságú berendezéseket válasszuk. Az energetikai auditoroknak 

a energiaveszteség-feltárás során a törvény írja elő annak mérlege-
lését, hogy a korszerűbb, de az energiagazdálkodás tekintetében 
hatékonyabb, vagy egy korszerűtlenebb rendszerelem beépítésére 
tegyen javaslatot.

Cikkünkben az abszorpciós és a kompresszoros hűtőbe-
rendezések összehasonlítására mutattunk példát. Biztatatjuk a 
hulladékhő hasznosítási lehetőséget kereső kollégákat az abszorp-
ciós hűtőberendezések alkalmazására.

Utószó
Biztatásunkat a termálvíz hőjének hűtésre történő hasznosítására 
a napenergiával történő hűtéssel szerzett tapasztalatainkra alapoz-
zuk, amelyet [1]-ben részletesen ismertettünk. A 250 kW névleges 
hűtési teljesítményű abszorpciós hűtőberendezés az elmúlt évek-
ben megbízhatóan üzemelt. A rendszer főbb berendezéseinek el-
helyezkedése és az üzemeltetés első éveiben az energiatermelési 
adatai a 4. ábrán láthatók.

Irodalmi hivatkozások
[1]  Zsebik A., Csata Zs., Torma J., Váradi Sz., Moumoulidis, I.:  

Fűtési és hűtés napenergiával. Energiagazdálkodás. 51. évf. 
2010. 2. sz.  3-8. old.

[2]  Varga P.: Széchenyi fürdő hűtés termálvízzel. Hűtő-, Klíma- és 
Épületgépészeti szaklap I. 2014. 7-8. sz. 72-75. old.

[3]  Balikó S. és szerzőtársai: Ötletlapok I. -Energiahatékonyság 
növelő ötletek egyszerű energetikai és gazdasági számításai. 
A MMK FAP-2018/110-ENT kiadványsorozata
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A vizsgált paraméterek kiindulási értéktől való eltérése

Bázis állapot: A villamosenergia ára  30 Ft/kWh, a gazdasági
élettartam  5 év, míg a MARR értéke  10 %.
Villamos energia ára változik

Gazdasági élettartam változik

Minimális elvárt hozam változik

3. ábra. A megengedhető többlet beruházási költség 
érzékenysége a meghatározó paraméterek változására

4. ábra. Hűtés napenergiával ‒ a főbb berendezések 
elhelyezése

 
Termelési adatok: 

2009.04.20.-2011.03.31

hő - 1016 MWh

hideg e. - 332 MWh

fűtés - 113 MWh

HMV - 277 MWh

KLENEN'21 
konferencia és kiállítás

2021. március 10-11.

Akik már részt vettek a korábbi kétnapos konferenciákon, bizo-
nyára készülnek a következőre, mert fontosnak tartják megosz-
tani, vagy meghallgatni az energetikai auditori és szakreferensi 
tapasztalataikat, hogy hasznosítani tudják munkájuk során.

Tisztelettel meghívjuk és várjuk Önt is a konferenciára

További információ és jelentkezés:  

http://www.klenen.eu/
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     Az energiatárolás helyzete és lehetőségei Magyarországon 
szakmai konferencia

2020. november 25.
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület a járványügyi korlá-
tozások miatt távolléti részvétellel (on line) szervezett szakmai kon-
ferenciát. 

A konferenciát Bakács István ETE elnök nyitotta meg és vezette, 
az előadók és közel 100 résztvevő távolról kapcsolódtak a rendez-
vényhez. 

Elnök úr köszöntőjében felhívta a figyelmet a konferencia témájá-
nak fontosságára és arra, hogy az Egyesület elnöksége döntött egy 
új „Megújuló energiák és energiatárolás” szakosztály létrehozásáról. 
A konferenciát ennek bevezető lépéseként tervezte az ETE, de a kö-
rülmények miatt a szakosztály tényleges megalapítására csak 2021-
ben a korlátozások feloldását követően kerülhet sor.

Utalt arra, hogy az energiaszektor, illetve a gazdaság tervezett 
teljes karbonsemlegesítésének és villamosításának alapvető feltéte-
le a villamos energia tárolásának megoldása. Erre több időtávban 
van szükség, amelyre az egyes technológiák különböző mértékben 
alkalmasak. Számos technológiai ma még kísérleti fázisban van, 
ezért jelentős K+F+I feladatok elvégzésére van szükség, s itt van 
tere a hazai fejlesztéseknek is. Fontosnak tartotta, hogy a konferen-
cia tekintse át az egyes működő ill. fejlesztendő technológiákat és a 
hazai alkalmazási lehetőségeket.

A megnyitót követően Kaderják Péter, energia- és klímapolitikáért 
felelős államtitkár „A villamos energia tárolás szerepe a jövő ener-
giaellátásában” címmel tartott előadást. Az államtitkár úr elmondta, 
hogy az Új Nemzeti Energiastratégiában és a hozzá kapcsolódó 
dokumentumokban fontos szerepet kap a megújuló energiaforrások 
hasznosítása és hozzá kapcsolódóan az energiatárolás. 

Az előadás a stratégiai célkitűzésekből kiindulva ismertette, 
milyen szakpolitikai intézkedésekkel, programokkal, pályázati lehe-
tőségekkel segíti a Kormány e szakterület fejlődését, a kutatás-fej-
lesztéstől kezdve a mintaprojektek építésén keresztül a nagymértékű 
megvalósításig.

Az államtitkári előadás után Kassai Ferenc BPMK elnök kö-
szöntőjében pár szóban ismertette a Kamara tevékenységét, majd 
„az összefogás fontosságára” hívta fel a figyelmet. Elmondta, hogy 
ebben a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara példát mutat-
va az élen jár. Példa erre a mai rendezvény, amelyet szervezését 
a Kamara is segítette. Példaként említette az egy hónappal ezelőtt 
szervezett „e-mobilitás másképpen” mottójú konferenciát, amelyet a 
Jedlik Ányos Klaszterrel és a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cel-
la Egyesülettel együttműködve szerveztek, illetve az Innovációs és 
Technológiai Minisztériummal történő együttműködést, az épületek 
energetikai tanúsításának ellenőrzése és egyéb szakértői tevékeny-
ség keretében.

Első előadóként Molnár Ferenc, az MVM több nagyteljesítmé-
nyű naperőműve építésének projektmenedzsere „A nap és szélerő-
művek illesztése a VER-be” című előadásában a világra kitekintő 
ismertetését követően a Magyar Villamosenergia Rendszerben jelen-
leg csaknem 330MW szélerőmű és több mint 1500 MW fotovoltaikus 
naperőmű kapacitás, mint időjárásfüggő megújuló bázisú villamos-
energia-forrás üzemeltetésével foglalkozott. Elmondta, hogy a meg-
újuló energiaforrás bázison megtermelt villamos energia mennyisé-
ge csökkenti ugyan az energiaimport igényünket, azonban erősödő 
térnyerésük új feladatok elé állítja az ellátásbiztonságért dolgozó 
szakembereket. A rendszerszabályozási kapacitások már nemcsak 

a folyamatosan változó fogyasztói igényeket kell, hogy kiszolgálják, 
hanem a termelői oldal hektikusságának fokozódását is a hálózati 
rugalmasság növelésén keresztül.

Az előadás ezekre a kihívásokra és további megvalósítandó mű-
szaki feladatokra – mint 

• a hálózati topológiák átalakításának szükségességére a de-
centralizált betáplálási pontok számának gyarapodásával, 

• a rendszerszintű villamos védelmi és automatika rendszerek 
filozófiájának újra gondolásának, majd teljes átalakításának 
fontosságára,

hívta fel a figyelmet. Az előadás cikk formában olvasható az Energia-
gazdálkodás jelen számában.

A bevezető előadások után a kiforrott technológiájú, nagyteljesítmé-
nyű tárolási módokról következtek ismertető és elemző előadások.

Dr. Szeredi István a 2020. év végéhez datálva a szivattyús 
energiatározás helyzetét az alábbiak szerint tekintette át:  

A szivattyús energiatározó a vízenergia hasznosítás egy speciá-
lis formája. A gyorsreagálású, dinamikus képességeikkel a villamos 
hálózat biztonságának és stabilitásának kiemelkedően értékes esz-
közei. Eszközei kiforrottak, kipróbáltak és beváltak.

A szivattyús energia tározók teljesítménye 2019 végén 158 GW 
volt. A szivattyúsok az összes villamos energia tároló teljesítményé-
nek 94-98%-át teszik ki. Az éves növekedés 2019-ben 304 MW volt.

A villamos energia rendszer üzemi igényeinek teljesítése leg-
nagyobb komplexséggel és legnagyobb hatékonysággal szivattyús 
energiatározó beléptetésével biztosítható. A transzeurópai energia 
infrastruktúra fejlesztésre vonatkozó EU elképzelésében határ-ke-
resztező vezetékek és energia tározó egységek megvalósításának 
támogatása szerepel. 

Az előadó vélemény szerint az energiatározó kapacitás belépé-
séhez kapcsolódóan a következőkre kell figyelnünk:

a. Alapvető problémát okoz az, hogy a termelési szerkezet át-
alakulása miatt a csúcsidei és völgyidei energia árkülönbsége 
kb. egy évtizede folyamatosan csökken. Ezért kereskedelmi 
alapon a villamos energia tárolása a jelenleg árak mellet nem 
lehetséges. Ez a körülmény vonatkozik az akkumulátorokra 
és más energia tározókra is. Megoldására piacra segítési in-
tézkedés szükséges (Pl. rendelkezésre állási vagy kapacitás 
díj bevezetése.)

b. Megfelelő szakpolitikai intézkedések nélkül nincs valószínű-
sége annak, hogy spontán módon, piaci alapon kialakul az új 
nagyblokkok rendszerbe illesztéséhez szükséges feltételrend-
szer. Piacra segítési intézkedések szükségesek. (Pl. rendel-
kezésre állási vagy kapacitás díj bevezetése.)

c. A megújuló energia rendszerbe integrálása energiatározó ka-
pacitást tesz szükségessé. A rendszerbe integráláshoz szük-
séges tároló képesség, gyorsreagálási képesség biztosítása. 
gyorsan mobilizálható háttér kapacitás egyidejűleg a szivaty-
tyús energia tározóban van jelen. A nemzetközi gyakorlatban 
a komplex szolgáltatást biztosítani képes szivattyús ener-
giatározók bizonyultak legalkalmasabbnak. Szolgáltatásaik 
egésze nem helyettesíthető más megoldással, és csak egyes 
rész-szolgáltatások terén lehetnek versenytársai. 

d. A rendszerszabályozási szolgáltatások szivattyús energiatá-
rozóból más lehetőségeknél rugalmasabban, a +100% és a 
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–100% terhelés között fokozat mentesen biztosíthatók. Piacra 
segítési intézkedés lenne szükséges (Pl. kapacitás díj beve-
zetése.)

A magyar villamosenergia-rendszerben a rendszer szabályo-
zási igénye és azok reális teljesíthetősége közötti távolság növek-
szik, ami növekvő mértékben veszélyezteti az üzem biztonságát 
és a rendszer stabilitását. A szabályozási költségek stabilizálása 
és versenyképességének biztosítása intézkedéseket tesz szüksé-
gessé. Az erőműveink terhelésváltoztatási sebessége maximum  
10 MW/perc ezzel szemben a szivattyús energia energiatározókban 
1800-3000 MW/perc megengedett. A megengedett éves indítások 
száma maximum 50/év, ezzel szemben a szivattyús energiatározók-
ban szokásos 10-15 ezer/év. A fel- és leszabályozás jelenleg üzemi 
kényszerek vállalásával sem, illesztető a versenypiachoz, verseny-
képtelen. 

A magyar rendszer igényeinek megfelelő hazai lehetőségek ren-
delkezésre állnak. Tévedésen alapulhatnak az ezzel ellentétes állítá-
sok és nyilatkozatok.

Az egységes piac jelenlegi domináns egységeivel versenyképes 
új kapacitások lennének szükségesek. A nemzetközi gyakorlat érték-
ítélete szerint szivattyús energiatározók váltak a rendszer-irányítás 
gyorsreagálású, flexibilis eszközeivé. Az igények legnagyobb komp-
lexséggel és legnagyobb hatékonysággal szivattyús energiatározó-
val biztosíthatók. A szivattyús energiatározó belépése csökkentheti a 
rendszerszintű szolgáltatások költségeit.

Dr. Rácz István, a CEC Corporation vezérigazgatója Japánból 
kapcsolódott a konferenciához. A nátrium-kén akkumulátorokat és 
alkalmazási tapasztalatait ismertette, kedvező tulajdonságai miatt és 
kedvező üzemeltetési tapasztalataira tekintettel, ezekre az akkumu-
látorokra hívta fel a figyelmet, s előadásában többek között megálla-
pította, hogy „az időjárásfüggő megújuló erőművek nem irányítható 
és nem szabályozható technológiaként jelennek meg a villamosener-
gia-ellátó rendszerekben. A villamosenergia-termelő ágazaton belül 
növekvő részarányuk egyre inkább előtérbe helyezi az energiatárolá-
si technológiák alkalmazását és fejlesztését. A tárolási technológiák 
a megújuló bázisú erőművek hatékonyságának növelésén túl a rend-
szerszabályozásnak is fontos elemei. 

Az elektrokémiai elven működő tárolási technológiák egyik cso-
portja a magas hőmérsékletű akkumulátorok, melynek egyik legré-
gebbi, kiforrott és megbízható típusa a nátrium-kén (NAS) akkumu-
látor.  A nagy mennyiségű villamos energia tárolására alkalmas NAS 
akkumulátor fő jellemzője a hosszú kisütési idő és a hosszú élet-
tartam mellett a teljes kisütési tartományban való alkalmazhatóság.   
A 2002 óta piaci forgalomban lévő NAS akkumulátor volt az első há-
lózatra kapcsolt akkumulátor típus Európában. 

Az energia-központú alkalmazásokra ideális NAS akkumulátort 
újabban kombináltan is alkalmazzák a rövid kisütési idejű, teljesít-
mény-központú alkalmazásra optimális Litium akkumulátor típusok-
kal, kihasználva mindkét típus előnyeit.”

Ez utóbbi, kombinált alkalmazási módra külön felhívta a figyel-
met.

A Li-ionos akkumulátoros energiatárolás – lehetőségeiről és ki-
hívásairól a jelenben és a jövőben dr. Pálfi Géza  (MVM-GTER Zrt.) 
tartott előadást. Előadásában többek között hangsúlyozta:

„Az akkumulátoros energiatárolás jelenleg az egyik legelter-
jedtebb technológia (a szivattyús tározós erőművek után). Mivel a 
technológia jól skálázható, relatíve magas energiasűrűséggel és cik-
lushatásfokkal bír sok felhasználási módja lehetséges az energetikai 
rendszerek teljes vertikumán, az otthonoktól egészen a nagy ener-
giatermelő helyszínekig bezárólag.

A jelenleg tetten érhető folyamatok figyelembe vételével elmond-
ható, hogy középtávon a győztes technológiák között helyezkednek 
el és lesznek még egy ideig a litiumos akkumulátorok, amelyek közép 

távon az emberiség segítségére lesznek a CO2 kibocsátás csökken-
tésében, a megújuló termelői technológiák hálózati integrációjában 
akár otthoni, akár elosztó hálózati, akár átviteli hálózati alkalmazá-
sokról beszélünk.

Az előadás arra kereste a választ, hogy melyek ezek a felhaszná-
lási módok, mennyiben lehetséges ezen alkalmazásokra megfelelő 
üzleti-, és piaci modelleket felépíteni, valamint mi a teendője a regu-
látornak és a törvényhozónak ahhoz, hogy az energiatárolók betölt-
hessék azt a szerepet, amelyet megérdemelnek”.

A nagyteljesítményű Li-ionos akkumulátoros tároló engedélyez-
tetési, építési és üzemeltetési tapasztalatairól Luczay Péter  (ALTEO 
Nyrt.) tájékoztatta az érdeklődőket. Társaságuk több mint két évvel 
ezelőtt helyezte üzembe Magyarország, és Kelet-Közép Európa első 
akkumulátor alapú ~4 MWh-ányi tárolókapacitás és a bő 7 MW-os 
névleges teljesítmény kiadására képes elektromos energia tároló 
egységét. Az 595 modulba rendezett 16.660 cellából álló rendszer 
egy sztenderd 40 lábas konténerben kapott helyet az összes szüksé-
ges elektronikával és védelmi berendezéssel együtt, míg az egyen-
áramú akkumulátorok és a váltakozó áramú villamos energia hálózat 
közötti kapcsolatot három darab 7,425 MVA-es inverter és transzfor-
mátor páros biztosítja. 

A konferencia további részében a kezdeti fázisban levő tárolási és 
hasznosítási módok kerültek ismertetésre.

Kubus Péter (MVM-GTER Zrt) a „P2G2P technológia; Hidro-
gén az energetikában” című előadásának bevezetőjében elmondta, 
hogy a „Zöld energiák” térhódítása lehetőséget ad arra, hogy egyre 
olcsóbb energiához jussuk, és - ahogy a Nemzeti Energia Stratégia 
iránymutatásai is jelzik – egyre nagyobb volumenben legyen ez elér-
hető. Amennyiben 2030-ra 6 GW beépített naperőművi teljesítmény 
megvalósul, úgy a VER-nek igen komoly válaszreakcióval kell előáll-
ni, hogy ne a teljesítmény visszaszabályozása, hanem az észszerű 
és rugalmas felhasználása legyen a megoldás. Erre igen jó eszköz 
a vízbontó-elektrolizáló berendezések minél nagyobb volumenű de-
centralizált elterjedése. Így kialakuló fogyasztó oldali válasz lehető-
séget ad az egyre nagyobb volumenű hidrogén tárolására és ipari 
léptékű felhasználására. 

Az előadás rámutatott arra, hogy a hidrogén energetikai célú 
hasznosítása több rétű és különböző volumenű lehet. Itt elsősorban 
a közlekedés kiszolgálása mellett a nagy gázturbinás erőművek hid-
rogén-földgáz keverékének felhasználása jelenhet meg, szintén le-
hetőséget adhat a fűtési jellegű központi ellátó rendszereknél történő 
bekeverésre is. Prognosztizálható a hidrogén energiacella széles-
körű alkalmazása, az ipari volumen, a teherfuvarozás és a hajózás 
mellett akár lakossági-háztartási méretekben is. 

Az előadás cikk formában olvasható az Energiagazdálkodás je-
len számában.

Dr. habil. Csedő Zoltán (P2G Kft, Corvinus Egyetem) a  power-to-
gas technológiafejlesztés hazai tapasztalatait ismertette. Elmondta, 
hogy a Power-to-Gas Hungary Kft. 2016. évi alapítása óta a magyar 
P2G K+F+I tevékenységek úttörője. 2018 óta üzemeltetik a saját 
fejlesztésű P2G prototípusunkat. Az elmúlt négy év fejlesztési és 
üzemeltetési tapasztalatai biztatóak mind a hazai mind a nemzetközi 
kontextusban, a technológia továbbfejlesztési és ipari alkalmazási 
lehetőségei tekintetében.

Az előadás cikk formában olvasható az Energiagazdálkodás je-
len számában.

A konferencia zárásaként Bakács elnök úr megköszönte az elő-
adóknak és hallgatóságnak a részvételt, jelezte, hogy a konferen-
cia anyaga az Egyesület honlapján hamarosan elérhető lesz és az 
új szakosztály alapítása ügyében az Egyesület meg fogja keresni a 
konferencia résztvevőit.
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Különleges és izgalmas eseményen vagyunk túl. Amikor 2020. 
márciusban a járványügyi veszélyhelyzet miatt elhalasztottuk a 
konferenciát, még optimistán tekintettünk a következő hónapokra, 
és bíztunk abban, hogy ősszel a konferenciát meg tudjuk tartani. 
Augusztusban azonban egyre aggasztóbb hírekkel szembesültünk, 
és az előrejelzések sem voltak bíztatóak, így fájó szívvel, de úgy 
döntöttünk, hogy 2020-ban nem rendezzük meg a hagyományos 
két napos konferenciánkat. Az MKET elnöksége ebben a meg-
változott helyzetben is fontosnak tartotta, hogy az energiaszektor 
aktuális információi eljussanak Önökhöz, hozzátok, tagjainkhoz 
és partnereinkhez, hiszen tudtuk, hogy ez mindannyiunk számá-
ra jelentős hozzáadott értékkel bír. Ez a törekvés hívta életre ezt 
a rendhagyó, online MKET konferenciát. És bár az online tér nem 
fogható a személyes találkozáshoz, nem is helyettesítheti azt, úgy 
látjuk, hogy a jövőben mindenképpen helye lehet az MKET és tag-
jai, partnerei közötti kommunikációban; elsősorban a szakmai mun-
ka során, workshopok, vagy akár érdekegyeztető megbeszélések 
formájában.

Konferenciánk délelőtti előadói az előttünk álló időszak felada-
tait, kihívásait tekintették át. A vírushelyzet ugyan átszövi minden-
napjainkat – így a munkavégzést is –, de az energiaszektorra, mint 
speciális szektorra, kevéssé van hatással. Az energiafogyasztás 
nem csökkent szignifikánsan, és a szektor működésének jellegze-
tességei miatt az ellátás biztonsága is folyamatosan biztosított. 

Az energiaszektor szempontjából nagyon fontos – és több elő-
adásban is szó esett róla – a karbon semlegesség témája, és a 
megújuló energiaforrások térnyerése. A magyarországi energiastra-
tégiának is része, alappillére a megújuló energiaforrások részará-
nyának növelése az energiatermelésben.

A kapcsolt energiatermelés oldaláról akár versenytársnak is te-
kinthetnénk a megújuló energiaforrásokat, de az eddigi tapasztala-
tok szerint inkább lehetőséget jelentenek, hiszen akkor tudnak meg-
felelően integrálódni az energiamixbe, ha vannak olyan rugalmas 
kapcsolt energiatermelő erőművek, amelyek szabályozhatósága, 
gyors indíthatósága úgy teszi lehetővé a zöld energia térnyerését 
és működését, hogy az ellátásbiztonság garantálva van.

Ezért úgy tekintünk a kapcsolt energiatermelés és a megújuló 
energia kapcsolatára, hogy azok egymás kiegészítői. Így az előt-
tünk álló 10-20 év feladata az, hogy ezt a szerepet a lehető legjob-
ban lássuk el.

Délelőtti előadások rövid összefoglalói: 

Papp András elnök (MKET)
Papp András, az MKET Elnöke nyitotta meg az MKET fennállásá-
nak legelső, online konferenciáját. Köszöntőjében elmondta, hogy 

az utóbbi években az MKET arculatának megújulása és digitalizá-
lódása nagy mértékben segítette a pandémia alatti működést és 
az online konferencia megszervezését. Ez a modernizáció tovább 
folytatódik a tagság és a kapcsolt energiatermelés érdekében.  
A konferencia mottója „A kapcsolt energia termelés kihívásai a vál-
tozó üzleti környezetben”. Az MKET elnöksége olyan tematikát és 
előadásokat kívánt adni a konferenciának melyek bemutatják a je-
lentős változásokat, melyekben a kapcsolt energia termelők szem-
besültek az elmúlt időszakban és az erre adott válaszokat helyezi 
előtérbe.

Köszönetet mondott a szervezőknek, az MKET Kollégáinak, az 
előadóknak és a támogatóknak egyaránt, hiszen nélkülük nem jö-
hetett volna létre az online konferencia. Kiemelte az MKET aktuális 
feladatait, melyek közül a legfontosabbak a 2022-től életbe lépő új 
távhő árszabályozás, a TNM Rendelet módosítás és a zöld távhő 
program rendeletalkotásának támogatása

Rendhagyó módon online térben történt meg az MKET díjazott-
jainak kihirdetése is: 

Az év Kiserőműve pályázat helyezettjei: 
1. MVM GTER Zrt. Észak-Budai Kogenerációs Fűtőerőmű, 
2. MVM MIFŰ Kft. Miskolc Diósgyőri Gázmotoros Erőmű
3. MVM MIFŰ Miskolc Bulgárföldi Gázmotoros Erőmű. 

 
Heller László díj:
’Sigmond György és László Tamás lettek az idei év díjazottjai, akik 
sok évtizedes munkájukkal segítették hazánkban a kapcsolt ener-
giatermelés elterjedését és kezdetektől oroszlánrészt vállaltak az 
MKET munkájában is.

Végezetül az Elnök úr elmondta, hogy az MKET elnöksége 
rendkívül fontosnak tartja a társadalmi felelősségvállalást különö-
sen ezekben a válságos időkben. Ezért az Elnökség úgy döntött, 
mivel az MKET idei gazdálkodása lehetővé teszi, hogy az SOS 
Gyermekfalvakat anyagilag is támogassa szervezetünk. Egyben 
felkéri a tagságot, ha van lehetőségük, Ők is járjanak el hasonlóan.

Kádár Andrea Beatrix (ITM)
Kádár Andrea Beatrix az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
energiaügyért felelős helyettes államtitkára tartotta meg a délelőt-
ti szekció első előadását. Előadása a Magyar Kormány klíma és 
energiapolitika stratégiájának fő irányairól szólt. Elmondta, hogy a 
gazdaság fejlődése és a klímavédelem céljai nem ellentétesek, ha-
nem erősítik egymást. Bemutatta az új Nemzeti Energiastratégia és 
Nemzeti Energia- és Klímaterv fő célkitűzéseit is. A Kormány célja, 
hogy a középpontba a fogyasztót helyezze, az energiaellátás biz-
tonságát megőrizze, az energiaszektort klímabarát módon alakítsa 
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át, és támogassa az energetikai innovációkat és gazdaságfejlesz-
tést. Az új Nemzeti Energiastratégia küldetéseként a „Tiszta, okos, 
megfizethető energia” biztosítását jelöli meg. Magyarország 2050-
re klímasemlegességet céloz meg, azaz az ÜHG kibocsátások és 
nyelők egyensúlyát (Nemzeti Tiszta Fejlődési stratégia NTFS). Az 
NTFS hosszú távon lesz számottevő hatással Magyarország gaz-
dasági, környezeti és társadalmi rendszereire.

Hans Korteweg (COGEN EUROPE)
Hans Korteweg, a COGEN Europe ügyvezetője is elfogadta felké-
résünket. Előadásában bemutatta, hogy a kapcsolt energiatermelő 
ágazat elkötelezett amellett, hogy 2050-ig rugalmas, decentralizált 
és széndioxid-semleges európai energiarendszert hozzon létre, 
amelynek gerincét a megújulók mellett épp a kapcsolt energia-
termelés képezi. A COGEN Europe készítetett egy tanulmányt, 
amely bemutatja a kapcsolt energiatermelés hozzájárulását 
karbonsemlegesség eléréséhez. Az előadásában Hans Korteweg 
bemutatta a tanulmány kiinduló adatai, módszertanát, főbb megál-
lapításait.  

Összességében elmondható, hogy a 2050-es klímasemleges-
ség elérése nem képzelhető el hatékony kapcsolt hő- és villamos-
energia-termelés nélkül, amely a megújulókkal együtt járulhat hoz-
zá az integrált, költséghatékony és klímasemleges Európához.

Herczeg Sándor (MAVIR Zrt.)
Herczeg Sándor a MAVIR Hálózat-, rendszerirányítás- és piacmű-
ködtetés-fejlesztés vezérigazgató-helyettese előadásában bemu-
tatta, hogy a másnapi és napon belüli piac-összekapcsolásokat 
milyen módon tervezik a jövőben végrehajtani (NTC alapú-, áram-
lásalapú kapacitásszámítás). Ezután kitért a rendszerszintű szol-
gáltatások piacának alakulására különös tekintettel a koronavírus 
hatásaira (fogyasztási profil módosulása) és a fotovoltaikus terme-
lés részarányának növekedésére.

Ezen hatások eredményeként egyre gyakrabban jelennek meg a 
negatív nagykereskedelmi árak, valamint a VER egyensúlyban tar-
tása egyre több mFRR negatív típusú szabályozást igényelt, a paksi 
atomerőmű visszaterhelési lehetőségeinek igénybevételével is. 

A járvány fokozódása esetén (pl. ellátási láncban kialakuló fenn-
akadások) kialakulhatnak extrém piaci viszonyok, amiket a szerep-
lők beárazhatnak. Karbantartási munkákat el kellett halasztania a 
piaci szereplőknek, ráadásul egyelőre hosszútávon nem látható, 
hogy mikor pótolhatóak ezek a munkák, mivel ezeket jellemzően 
külföldi cégek végzik. Ezért a piaci szereplők is egyetértenek azon 
törekvéssel, hogy a beszerzési tenderek időintervalluma legyen 
egyre rövidebb (éves és negyedéves helyett havi) mivel nem tudnak 
hosszabb távon kötelezettségeket vállalni.

dr. Légrádi Gergely (Oppenheim Ügyvédi Iroda)
dr. Légrádi Gergely előadásának témája a pandémia hatása a vil-
lamosenergia-szektor szerződéseire, különösen a Take-Or-Pay 
klauzulákra volt, amelyeket esettanulmányon keresztül mutatott be. 
Kitért a probléma által elsődlegesen érintett szerződések fajtáira, 
a take-or-pay klauzula jogi minősítésére, a mentesülés feltételeire, 
együttműködési és akadályközlési kötelezettségre, kötbér és objek-
tív szankciókra.

dr. Sámuel Emese (Tatabánya Erőmű Kft.)
dr. Sámuel Emese a Tatabánya Erőmű Kft ügyvezető asszonya elő-
adásában a biomassza alapú kapcsolt energiatermelésről beszélt. 

Prezentálásra került az erőművükben a közelmúltban megvalósult 
két projekt: 10 000 m3-es hőtároló létesítése és biomassza alapú 
kapcsolt energiatermelés megvalósítása. Előadásában szót ejtett a 
biomassza tüzelőanyag tulajdonságairól, a beszerzési és üzemelte-
tési tapasztalatokról. A projektek sikerességet mutatja, hogy az erő-
mű közel harmadára csökkentette a CO2 kibocsátását 2019-ben a 
2014 évi értékekhez képest. Az előadás végén az Ügyvezető igaz-
gató asszony vázolta jövőbeni terveiket is, amelyek további lépé-
seket tesznek a karbonsemlegesség és egyben a költséghatékony 
működés elérése érdekében.

Orbán Tibor (FŐTÁV Zrt.)
Orbán Tibor a FŐTÁV Zrt. műszaki vezérigazgató helyettese be-
mutatta a budapesti szigetüzemű távhőrendszerek összekötésének 
hatását a kapcsolt energiatermelésre részarányának növelésére. 
Előadásában bemutatásra került, hogy a 2019. évi tényadatok alap-
ján akár a teljes budapesti távhő a 2012/27/EU irányelv 2. cikk 41. 
pontja szerint „hatékony távfűtés”-nek minősül(ne), mert a kapcsolt 
részarány eléri a ~76%-ot. Kiemelte, hogy a kapcsolt energiaterme-
lésnek költséghatékonyság mellett a társadalmi hasznai a primer-
energia megtakarítás és az ÜHG kibocsátás csökkenés. A sziget-
üzemek összekapcsolásával a kapcsolt szigetüzemi potenciál közel 
9%-kal emelkedne.

Istvánffy György (HUPX Zrt.)
Istvánffy György a HUPX Zrt. piacfejlesztési vezetője előadásában a 
HUPX szerepét és jövőjét mutatta be a hazai és regionális villamos-
energia-kereskedelemben. Előadásának eleje a HUPX felépítésé-
nek és piacainak bemutatásáról szólt, majd kitért a HUPX jövőbeni 
elképzeléseire is (piacösszekapcsolási célok). A HUPX jogszabályi 
kötelezettsége, hogy részvételt vállaljon piacösszekapcsolást tá-
mogató projektekben, ezért ismertette a TRINITY és FARCROSS 
projekteket is. A projektek céljai, hogy az egységes európai villa-
mosenergia-piac kialakítását elősegítsék innováció révén. A HUPX 
a hazai szervezett piac szakértőjeként vesz részt a termékfejlesz-
tésben és tesztelésben egyaránt. 

 
Délutáni előadások rövid összefoglalója: 
A délutáni előadásokban a délelőtt felvetett kihívásokra kaptunk 
gyakorlati válaszoka, megoldásokat. A megújuló energiaforrások 
kiegészítőjeként az ellátásbiztonság a korábbitól eltérő üzemvitelt 
tesz szükségessé. Ezeknek a kihívásoknak műszaki szempont-
ból is meg kell felelnünk, nélkülözhetetlenek tehát az emelt szintű 
karbantartások, a megelőző intézkedések, a folyamatos kontroll, a 
felhasznált anyagok kifogástalan minősége, vagyis mindaz, amely 
hosszú távon biztosítani tudja a berendezések magas szintű ren-
delkezésre állását. 

Rózsa Péter Balázs (NKM Áramhálózati Kft.)
Rózsa Péter Balázs az NKM Áramhálózati Kft piacszervezési és 
üzemeltetési osztályvezetője előadásában a hazai villamosenergia 
hálózatának stratégiai irányait, lehetséges folyamatait mutatta be. 
A DSO-knak új kihívásokkal kell szembenézniük a meglévők mel-
lett az energiapiacokat átalakító megatrendek miatt (digitalizáció, 
decentralizáció, dekarbonizáció, demográfiai trendek, DSO-k új fel-
adatai). A legfontosabb hatásokat a Tiszta Energia Csomag (CEP) 
és a Nemzeti Energiastratégia megállapításai gyakorolják. A CEP 
számos előírást tartalmaz az elosztók számára, ezek kerültek be-
mutatásra. Kihívás a DSO-k számára, hogy 10 éven belül várható 
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kapacitásbővítési igények: ~450 MVA fogyasztás, 1750 MVA betáp-
lálás. Összesen 2200 MVA, a 2019-es csúcs 2,5×-öse! Új típusú 
berendezések várhatóan tömegesen jelennek majd meg mind a 
háztartási, mind a nem háztartási fogyasztók csatlakozási pontja-
in (e-autók, hőszivattyúk, háztartási kiserőművek, kiserőművek). 
Az elosztóhálózat terhelése jelentősen növekedni fog. Ismertette a 
DSO 2.0-t, miszerint az elosztóhálózat üzemeltetése változik, ami 
új elosztói képességeket igényel. Sokkal dinamikusabbá és flexibili-
sebbé kell válni, hogy kezelhető legyen a fogyasztás bővülése és a 
változó irányú energiaáramlás hatása.

Barna Nándor (Powerszervíz) és Deme Roland (E.On) (MKET)
Barna Nándor a Powerszervíz Kft. szervízigazgatója, valamint 
Deme Roland az E.On Energiatermelő Kft. ügyvezető igazgatója 
előadásukban a szabályozó központokban üzemelő gázmotorok 
működésének műszaki tapasztalatait mutatták be. A szabályozó 
központi speciális üzemviteli igényei nagy hatással vannak a gáz-
motorok műszaki állapotára (napi 3-7 db indítás hideg üzemben, 
gyors terhelésváltozás). 

Ezek a berendezések létesítésükkor nem ilyen üzemeltetési 
állapotokra lettek tervezve, ezért kiemelten fontos az emeltszintű 
karbantartás és a megelőző jellegű diagnosztikai vizsgálatok folya-
matos elvégzése. Jövőbeli kihívásokként definiálták a terhelésvál-
tozási sebesség növelését és az indítási folyamatok gyorsítását, 
melyekhez különböző műszaki megoldásokat mutattak be a pre-
zentációjukban. 

Hajsó Gusztáv (E.On Energiacentrum)
Hajsó Gusztáv az E.On Energiacentrum képviselőjének előadásá-
ban az E.On pécsi gázmotoros telephelyén megvalósult, innova-
tív fázisváltó hőtároló pilot projektjét mutatta be. A hőtároló célja 
a rendszerben hasznosításra nem kerülő hő egy részének tárolá-
sa, majd visszatáplálása, ezáltal az energiahatékonyság növelése.  
A tároló karbantartást nem igényel. A fázisváltó közeg garantált sta-
bilitására 10 000 ciklust adott meg a gyártó. A gázmotor által meg-
termelt többlet hő, amely nem kerül értékesítésre, a tároló töltésére 
fordítódik. A fázisváltó anyag olvadáspontja kb. 83-85 °C. Amikor az 
előremenő víz hőmérséklete ezt eléri, a fázisváltó anyag megolvad 
és ebben az állapotában tárolja a hőt. A motor leállítása után, ami-
kor az előremenő víz hőmérséklete  85 °C alá hűl, akkor a tároló 
az eltárolt hőenergiát visszatáplálja a rendszerbe, miközben az ol-
vadék újra szilárd halmazállapotot vesz fel. Az így visszatáplált hő 
a motor és a füstgáz hőcserélő szerkezetében megmaradt hővel 
együtt még hasznosítható. 

Farkas Patrik (Wärtsilä Hungary Kft.)
Farkas Patrik a Wärtsilä Hungary Kft piacfejlesztési menedzsere 
bemutatta, hogy a Wärtsilä milyen projektekben vett részt világon 
és mi a magyarországi helyzete. Itthon 145 MW-nyi beépített ka-
pacitással rendelkeznek melyből 100 MW feletti kapcsolt hő- és 
villamosenergia termelésre alkalmas egység. Kiemelendő, hogy 
Európa első energiatárolós projektjét az Alteoval közösen ha-
zánkban valósította meg. Kitért előadásában arra, hogy a meg-
újuló kapacitások egyre inkább teret nyernek a világon és itthon is, 
melynek új kihívásokat állítanak a gyártók elé. Véleménye szerint 
a termelőegységek minél nagyobb rugalmassága lesz a legfonto-
sabb tulajdonság a jövő energiaellátásban, amely igényekhez a 
termelő berendezések gyártóinak is alkalmazkodni kell (résztel-
jesítmény hatásfok, minimális stabil terhelés, indítási költségek, 

üzemanyag fogyasztás indításnál, minimum le és felfutási idők 
javítása).

Fehér Tamás (Shell Hungary Zrt.) 
Fehér Tamás a Shell Hungary Zrt. műszaki tanácsadója előadá-
sában a vállalat új, korszerű, nagyteljesítményű gázmotorolaját 
mutatta be, mely a legfrissebb gyártói fejlesztéseknek is megfelel. 
Elmondta, hogy a motorok technológiája folyamatosan fejlődik: ma-
gas hatásfok, magas fajlagos teljesítmény, acél dugattyús motorok, 
magas effektív középnyomás, kisebb olajteknők, alacsony olajfo-
gyasztás. Ezt a tendenciát kenőanyag gyártóknak is le kell követni. 
A korszerű gázmotorok nagyobb terhelést rónak az olajokra, nő a 
lerakódások képződésének kockázata, az oxidáció kockázata, va-
lamint az olajcserék gyakorisága. Üzemeltetői tapasztalatok alapján 
elmondható, hogy a nem megfelelő kenőanyagok használata min-
den esetben többlet költséggel jár az üzemeltetés során (nem várt 
leállások, meghibásodások stb.)

Babocsán Dániel (Dynoteq Kft.)
Babocsán Dániel a Dynoteq Kft. területi értékesítési vezetője az 
újrafelhasználható szigetelő paplanok használatáról, alkalmazási 
tapasztalatokról, elérhető energia- és költségmegtakarításról tartott 
előadást. Rámutatott arra, hogy a lakossági épületek energiahaté-
konysági kritériumok konkrét előírásokat tartalmaznak, miközben az 
erőművi rendszerek hatékonyságára maximum ajánlásokat fogal-
maznak meg. Az EU ipari szektorában a hőszigetelendő felületek 
minimum 10%-án sérült vagy hiányos a hőszigetelés. A szigetelet-
len felület szigetelésével a hőveszteség akár 95%-al csökkenthető, 
ami nem csak költségmegtakarítás, de a hőingadozás csökkentésé-
vel nő a berendezések élettartama is. 

Balogh Zoltán (MKET)
Balogh Zoltán az MKET operatív alelnöke köszönetet mondott az 
előadóknak, a technikai hátteret biztosító kollégáknak, az MKET 
csapatának és természetesen a támogatóknak is. Kiemelte, hogy 
az MKET támogatóinak külön köszönjük, hogy továbbra is mellet-
tünk álltak, annak ellenére, hogy a konferencia online került meg-
rendezésre. Nélkülük nem sikerült volna részvételi díj nélkül meg-
rendezni az online konferenciát. 

MKET az elmúlt években megújult és minden munkatársa, va-
lamint tisztségviselője azon dolgozik, hogy szerepünket egyre pon-
tosabban pozícionáljuk, törekedve arra, hogy erős érdekérvényesí-
téssel, szakmai tapasztalatunkkal, tudásunkkal segítsük a kapcsolt 
energiatermelés térnyerését, helyzetének javulását. 

Az elnökség elsődleges célja minél aktívabban részt venni 
– együttműködve jogalkotókkal, stratégiai tervezőkkel, döntésho-
zókkal, országgyűlési szakbizottságokkal – a jövő energetikájának 
megalkotásában, amelyben a kapcsolt energiatermelés fontos és 
aktív szereppel bír.

Az MKET Elnöksége bizakodva tekint tehát a jövőre, és hisz 
abban, hogy 2021-ben újra személyesen találkozhatunk konferen-
ciánkon, ahol jó hangulatban, egy pohár bor mellett, megkötések és 
korlátozások nélkül beszélgethetünk újra.

Az alelnök zárszóként megköszönte előadóinknak, támogatóink-
nak, a résztvevőknek a bizalmat és hogy velünk tartottak ezen a 
különleges napon. A konferencia az előzetes adatok alapján sike-
resnek tekinthető mivel az előadásokat átlagosan 50-70 fő hallgatta 
egyidőben.
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V I R T U Á L I S   E R Ő M Ű   P R O G R A M

Minden várakozáson felüli eredménnyel zárult 
a Virtuális Erőmű Program (VEP) csapatának 

„3K” nevű, hosszú távú oktatás kutatási 
programjának első, óvodai kísérleti blokkja 

          Molnár Ferenc, PhD        Oletics Zoltán      
                      ferenc.molnar@mi6.hu                             zoltan.oletics@mi6.hu

60%-kal jobb eredményt értek el a fenntartható fejlődéssel kap-
csolatos attitűdöt mérő záró játékos teszteken a speciális „VEP 
csomagot” is kapó gyerekek az ilyen tudással nem segített tár-
saiknál a féléves tesztprogram végén.

*
Children who also received a special “VEP package” in clos-
ing player tests measuring sustainable development attitudes 
achieved 60% better results than their peers at the end of the 
six-month test program.

* * *

A Kelet-közép Európa vezető fenntarthatósági programját, a Vir-
tuális Erőmű Programot (VEP) üzemeltető Magyar Innováció és 
Hatékonyság Nonprofit Kft. (Mi6) idén tavasszal indította útjára 
a hazánkban és Európában is egyedülálló, hosszú távú, kísérleti 
fenntarthatósági tudás- és képzési programját a „Korosztályokon 
Keresztül a Környezetért (3K)” – nevet viselő, a fiatal korosztályok 
környezeti, fenntarthatósági, klímavédelmi és zöld gazdasággal 
kapcsolatos értelmi és érzelmi elemeinek elmélyítését célzó kez-
deményezést.

A program célja, hogy minden egyes életszakaszban a gyerme-
kek- és fiatal felnőttek aktuális befogadókészségének és képessé-
gének megfelelően, érdekes és könnyen befogadható módszerek 
alkalmazásával nem csak lexikális ismeretek szintjén, hanem a 
helyes viselkedésformák és érzelmi azonosulási csomagok elsa-
játításával ösztönözzék a 3-18 éves korosztályt a fenntarthatóbb 
életmód kialakítására. 

A kísérlet első, pilot, óvodai korosztályt célzó fázisa a Gárdonyi 
Óvoda Dinnyési tagintézményében került lebonyolításra.  

A véletlenszerűen két csoportra bontott intézményben a gye-
rekek egy része kapott (fókuszcsoport), másik része nem kapott 
(kontroll csoport) a fenntartható fejlődéshez való pozitív viszonyu-
lását támogató érzelmi és tudás-csomagokat – számukra nem ész-
lelhető módon, az alapprogramjukba elrejtve az üzeneteket és az 
információkat.

A nem egészen féléves munka végén a szakemberek játékos 
módon visszamérték az eredményeket, amik önmagukat is meg-
lepték.

A fókuszcsoportban szereplő gyermekek 90%-ánál figyelhettünk 
meg pozitív viselkedési változást a program végére. Minden egyes 
visszatérő speciális foglalkozási elem során javult a gyermekek tel-
jesítménye – pl.: már a terembe beérkezve, reggel össze akarták 
gyűjteni a különféle anyagokat csoportosított módon, amikor pedig 
egy rejtett szelektív hulladékgyűjtési feladatokat kaptak 80%-ban jó 
helyre gyűjtötték anyagnemek szerint a szemeteket. 

Az egyes foglalkozásokban elrejtett ismétlő kérdések, elvont fo-
galommagyarázatok mind beépültek a csoporttudatba – sokszor a 
gyermekektől érdekes kérdéseket és további magyarázandó igénye-
ket kaptak a programban résztvevő szakértő és óvodai kollégák, azaz 
erősödött és gyermekek téma iránti kíváncsisága és aktív érdeklődése.

A fókuszcsoportba bevont gyerekek átlagosan 60%-kal jobban 
és egyben gyorsabban teljesítettek a záró játékos felmérőn a kont-

rollcsoportnál – ezen belül az érzelmi elemekre fogékonyabb lány-
csapat kiugró, 75%-kal jobb eredményt ért el.

A fókuszcsoportban a kontroll csoporthoz viszonyítva sokkal 
jobban működött a csoport viselkedés és dinamika: a tagok és az 
alcsoportok is sok esetben segítették egymást.

Mit jelent ez a gyakorlatban? 
„A célunk, hogy a fenntartó fejlődéshez való viszonyt ne mint egy 
tananyagot, ne mint egy oktrojált tudást, hanem mint attitűdöt és 
értéket adjuk át a társadalom tagjainak a legfiatalabb korosztálytól 
egészen a felnőttekig” – nyilatkozta Dr. Molnár Ferenc a VEP tulaj-
donosa és ügyvezetője. 

„Az óvodai pilot programunk ennek egy olyan, játékos eszkö-
zökkel és csoportos foglalkozásokkal segített első része, amelyben 
a kicsik számára izgalmas és könnyen befogadható formában mu-
tatják be világunk változását és annak összefüggéseit a fenntartha-
tóság fogalomkörével – nem elsősorban az IQ-ra orientálva, hanem 
sokkal inkább az EQ-t és egyéb a fenntartható viselkedéshez nélkü-
lözhetetlen elemeket (csoport-dinamika, kooperációs-készség, stb) 
erősítve” – tette hozzá az ötletgazda.

„A foglalkozásokon a gyermekek igényeinek megfelelően 
verske, mondókák, mesék, közös barkácsolás és játékos foglalko-
zások keretében igyekeztünk őket megismertetni a szelektív hulla-
dékgyűjtés helyes fortélyaival, a hulladékok életútjával a körkörös 
gazdaság modelljében, illetve az olyan alapvető viselkedés formák-
kal, hogy miért nem szabad szemetelnünk például az utcán, az óvo-
dában vagy a természetben” - nyilatkozta Oletics Zoltán a program 
vezető szakértője.

A VEP szakértői nem hisznek abban, hogy jó megoldás lenne 
a fenntarthatóság szempontjait hangsúlyozó oktatási-képzési szak-
emberek egy része által igényként támasztott külön fenntartható-
sági tantárgyak létrejötte. „Az mindig is kényszer és unalmas tanári 
elvárás” lesz a diákok részére – fogalmazott Molnár. „Ha a gyerekek 
érzelmi világát, átérzéseit és érzéseit, a csoportban való működését 
fejlesztjük és a tudásokat csak mintegy belecsempésszük a jelen-
legi tudásbázis elemei közé, akkor érhetünk el tartós és jelentős 
változást és sikereket a jövő generációk fenntarthatósági tudása és 
aktivitása tekintetében” – hangsúlyozta a kutatás-vezető. Az óvodai 
program eredménye is pont ezt demonstrálja.

S, hogy mik a jövőbeni tervek? 
Bízva az első modult finanszírozó Innovációs és Technológiai Mi-
nisztérium, valamint a Szerencsejáték Zrt. további támogatásában 
a VEP szakemberei szeretnénk folytatni a programunk megvaló-
sítását és a további képzési modulok kialakítását és tesztelését 
immáron nem csak az óvodás, de már az általános iskolai korcso-
portra is kiterjesztve, s ezzel párhuzamosan digitális tudástérben 
mindenki számára elérhetővé teszik az oktatási mintákat. A hosszú 
távú cél, hogy 1-2 éven belül felépülhessen az első Kárpát-meden-
cei Digitális Fenntarthatósági Népfőiskola (EKDF), melynek tudás-
tára már a legkisebbeket képzőktől a felnőttekig mindenki részére 
szabadon elérhetővé válik.



3. ábra. A membránkontaktoros gáztalanító működése

8. kép. A megvalósult membránkontaktoros gáztalanító berendezés

A SZÉPHŐ Zrt. Bakony utcai víztechnológiai beruházása 
című cikk kiegészítő ábrái



Kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog 
új esztendőt kíván minden kedves olvasójának az

ENERGIAGAZDÁLKODÁS

Babits Mihály: 

Karácsonyi ének
Mért fekszel jászolban, ég királya?
Visszasírsz az éhes barikára.
Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:
mégis itt rídogálsz, állatok közt.

Bölcs bocik szájának langy fuvalma
jobb tán mint csillag-űr szele volna?
Jobb talán a puha széna-alom,
mint a magas égi birodalom?

Istálló párája, jobb az neked,
mint gazdag nárdusok és kenetek?
Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:
kezed csak bús anyád melléért nyult...

Becsesnek láttad te e földi test
koldusruháját, hogy fölvetted ezt?
s nem vélted rossznak a zord életet?
te, kiről zengjük hogy “megszületett”!

Szeress hát minket is, koldusokat!
Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.
Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk
törékeny játékunkat, a reményt.




