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K L E N E N

   klENEN '21 klENEN '22
    2021. szeptember 8-10.             2022. március 9-10.

Tisztelt Olvasó! 

A COVID ’19 pandémia miatt ismét el kellett halasztanunk a KLENEN ’21 szervezését. A személyes részvétellel történő konferencia 
szervezésére törekedve, a C változatként meghirdetett időpontra, 2021. szeptember 8-9-re halasztottuk. 

E döntéssel párhuzamosan a konferencia eredeti, 2021. március 10-ére meghirdetett időpontjában tartott szakmai naphoz hason-
lóan, 2021. május 26-án 9 órára ismét nyilvános szakmai napot ütemeztünk. A konferencia szervezői, az aEE Magyar tagozata, 
az EtE Energiahatékonysági szakosztálya és az ipari Energiafogyasztók Fóruma májusi szakmai rendezvényének témája 
az almérők kötelező telepítésének tapasztalatai. 

Az elhangzó szakmai előadások és rövid összefoglalóik: 

Czinege Zoltán, AlfaPed Kft. kutatásfejlesztési igazgató 
almérési kötelezettséggel kapcsolatos gyakori kérdések és válaszok szakreferensi gyakorlatunkból
Az előadás arra mutat jó gyakorlatot, hogy ISO 50001 alapú energiagazdálkodási irányítási rendszerben hogyan lehet végig vinni 
az almérők telepítését, egészen a kockázat azonosításától, az önálló berendezés fogalmának értelmezésén és a szükséges intéz-
kedések megfogalmazásán át a kivitelezés tervezéséig és megvalósításáig.

Rátkay Gábor, Argenting Kft. ügyvezető 
az almérési szabályozás első évének tapasztalatai
Az előadás alapvetően a 2020. januárjában megjelent MEKH szabályozás és annak júliustól hatályos módosításának véleménye-
zésére fókuszál a kivitelezői és a szakreferensi oldalról egyaránt.

Az előadó összefoglalja a gyakorlatából származó közel 120 telepítés érdekes és meglepő műszaki, üzleti, kivitelezési tapasz-
talatait, hátha így többen nem futnak majd bele az adott szituációkba, vagy előre kezelni tudják őket. Az előadó érdekes adatokat 
oszt meg a különböző iparági szereplők mérőrendszereinek árairól, árképzési metodikájáról és az egy-, illetve többlépcsős meg-
valósítás költségeiről.

A 2020-as évet tekintve kikerülhetetlen téma, hogy miként befolyásolta a COVID helyzet a telepítéseket, és erre alapozva az 
előadó felülvizsgálja egy évvel ezelőtti prognózisát a kivitelezhetőségre a kivitelezési kapacitások és a megrendelők hozzáállása 
alapján.

Az előadásokat követően az előre megküldött, vagy a rendezvény ideje alatt elküldött kérdéseket tervezzük megbeszélni.

A rendezvény on-line formában történő elérését az Energetikai Szakkollégisták közvetítik, az előzetes bejelentkezés alapján min-
den érdeklődő számára lehetővé teszik.

A konferencia első meghirdetett időpontján, 2021. március 9-én a szakmai rendezvényen a következő előadások hangzottak el: 

Baráth Géza, AlfaPed Kft., szenior energetikus 
az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
Az előadás célja az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer alapvető ismérveinek bemutatása mellett a felmerülő feladatok, a 
várható hatások, és az ezekra való felkészülés lehetőségeinek áttekintése a nem kötelezett szervezetek szempontjából.

Dr. Zsebik Albin, JOMUTI Kft., ügyvezető
kompresszorok hasznosítható hulladékhőjének meghatározása
Az Enhat törvény szerint az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszer az energiahatékonyság-javító intézkedésekből vagy 
beruházásokból származó, energiamegtakarítási kötelezettségként elszámolni, vagy más kötelezettek számára átruházni kívánt 
energiamegtakarításokat a Hivatal által névjegyzékbe vett energetikai auditáló szervezet hitelesíti. A Hitelesítőt terheli a felelősség, 
hogy az energiamegtakarítás megállapítása a törvény végrehajtására kiadásra kerülő kormányrendelet szerinti számítási módsze-
rek-kel és elvekkel összhangban legyen. 

A kormányrendelet közzététele előtt készített előadás a víz és léghűtésű kompresszorok hasznosítható hulladékhőjének megha-
tározására mutat be példákat annak érdekében, hogy az érdekelt felek mielőbb elkezdhessék számba venni lehetőségeiket. Felté-
telezzük, hogy a léghűtésű kompresszorok esetén fűtésre, a vízhűtésűek esetén fűtésre és használati melegvíz melegítésre hasz-
nosítható hő meghatározására készült és bemutatásra kerülő példák összhangban lesznek a kiadásra kerülő kormányrendelettel.

A fenti nyilvános rendezvényeket a KLENEN’21 konferencia időpontjának elhalasztása miatt a regisztrált részvevőknek kis kárpót-
lásul is szántuk. Az előadások letölthetők a konferencia www.klenen.eu honlapjáról.

Felhívjuk a figyelmet, hogy a KLENEN '21-re jelentkezőket korlátozott számban még elfogadunk. A KLENEN '22-re előadásokkal a 
jelentkezési határidő 2021. október 15. Osszák meg Önök is tapasztalataikat. Résztvevőként az idei, előadással a 2022. március 9-10-
re tervezett konferencián.

a KLENEN Szervező Bizottsága
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T U D O M Á N Y

a Budapesti kutatóreaktor hulladékhőjének hasznosítása - 
előtanulmány a paksi atomerőművi hulladékhő-hasznosításhoz 

Biró Bence  
energetikai mérnök hallgató (BME), bencebiiro@gmail.com 

   Csekei zalán       Prof. Dr. imre attila
 energetikai mérnök hallgató (BME), csekzal@gmail.com   egyetemi tanár (BME), imre.attila@ek-cer.hu

amikor létrejöttek az első műszaki folyamatok, azzal együtt 
született meg a hulladékhő fogalma is, hiszen minden mű-
szaki folyamat, így a hőtani folyamatok is, a fellépő irrever-
zibilitások miatt veszteségesek. Ebben a cikkben röviden 
megemlítjük, hogy hogyan jutott el a világ az első ipari for-
radalomtól a karbonsemleges törekvésekig, és hogy ebben a 
karbonsemleges forradalomban milyen eszközök állnak ren-
delkezésünk, valamint hogy milyen szerepet játszik ebben a 
hulladékhőhasznosítás. általános esetben a hulladékhőt átala-
kítás nélkül, azaz hőként érdemes felhasználni, pl. fűtésre, ám 
erre nem minden esetben van igény. Ezt a problémát lehetne ki-
küszöbölni azzal, hogy a hulladékhőt villamosenergia-termelé-
sére használjuk fel, hiszen a villamos energia univerzálisan fel-
használható energiaforma. Ebben a cikkben bemutatjuk, hogy 
szerves Rankine-ciklus (röviden oRC) alkalmazásával mekko-
ra potenciál van atomerőművek és kutatóreaktorok 40 °C körüli 
hulladékhőjének hasznosításában propán (C3H8) munkaközeg 
esetén. zárásként a világon megtalálható termikus reaktorok 
potenciálját járjuk körül a hulladékhő szempontjából, valamint 
bemutatjuk, hogy milyen fejlesztések szükségesek az oRC 
projekt ilyen alacsony hőmérséklet tartományban való megva-
lósításához.

*
the concept of waste heat was born together with the creation 
of the first technical processes since all technical processes 
– including thermal ones – have irreversible parts, causing dis-
sipative losses. in this paper, a brief overview is given to show 
the path from the first industrial revolution to carbon-neutral 
aspirations and what tools we have in this carbon-neutral revo-
lution, including the role of waste-heat utilization. in general, 
waste heat should be used without conversion, for heating 
for example, but this form of use is not always possible. this 
problem could be eliminated by using waste heat for electric-
ity generation, as electricity is a universally usable form of en-
ergy. in this paper, we present the potential of recovering waste 
heat – with the temperature around 40 °C – of nuclear reactors 
and power plants, using organic Rankine Cycle (oRC) with 
propane as working fluid. in conclusion, we explore the poten-
tial of thermal reactors in the world in terms of waste heat and 
show what improvements are needed to implement the oRC 
project in such a low temperature range. 

* * *

Amikor James Watt és társai 1769-ben megalkották az első gőzgé-
pet, egy új fejezetet nyitottak az emberiség történelmében. A talál-
mány kezdetben a közlekedést és mezőgazdasági munkákat se-
gítette, energetikai célú hasznosításra (gazdaságos üzemeléssel), 
csak később az elektromos eszközök megjelenésével, a 19. század 

végén került sor. A folyamatosan növekvő energiaigény miatt a tár-
sadalom és technológia fejlődése nagy utat tett meg azóta, mire a 
napjainkban ismert formát felöltötte [1].

Míg az első Ipari forradalom egyik esszenciális részét a szén 
képezte, napjainkban már egyre csökken ennek a primer energia-
hordozónak a kiemelkedő szerepe. A „karbonsemlegesség” lett az 
elmúlt évek új mottója, fontos kérdéssé vált a károsanyag kibocsá-
tás csökkentése, az erőforrások megőrzése. Ennek elérése érdeké-
ben, például jelentős mennyiségű széntüzelésű erőmű kivezetésre 
került vagy fog kerülni, valamint a közlekedés elektrifikációja is ide 
sorolható. Mindennapi téma lett a környezetre gyakorolt hatás redu-
kálása, melynek fő eszközei a hulladék kezelés és hasznosítás té-
ren nyilvánul meg, valamint a termelés optimalizálása, a különböző 
veszteségeket okozó tényezők korrekciójával.

A műszaki folyamatok vesztesége, követve a történelmi példát, 
már a gőzgép kora óta jelen van, így felmerül a kérdés, hogy egy 
erőművi környezetben a folyamatok egyik melléktermékeként ke-
letkező „hulladékhő” (mely sok esetben jelentős mennyiség lehet), 
hasznosítható lenne-e valamilyen célra. Erre számos potenciális 
mód létezik jelenleg is, mi pedig ezek közül mutatunk be egyet, 
amiben a hulladékhőt egy, a hőt munkává alakító folyamat, a Szer-
ves Rankine-ciklus segítségével hasznosítjuk, a teljes folyamat 
végén villamos energiát állítva elő. Bár a folyamat hatásfoka kicsi, 
ha a hulladékhő másként nem használható fel, vagy a környezetbe 
kerülve kárt is okozna, az általunk bemutatott módszer életképes 
megoldás lehet.

Az ipari hulladékhő egy speciális esete az atomerőművek 
(atomreaktorok) hulladékhője. Ez a hő atomerőműveknél a fáradt 
gőz lekondenzálásánál történő szekunderköri hőelvonás hőjét viszi 
magával (tercier kör), míg kutatóreaktoroknál a reaktor hűtéséről 
gondoskodik.

Atomerőműveknél „ökölszabályként” a megtermelt hő harma-
dából lesz villamos energia, míg kétharmada hulladékhőként a kör-
nyezetben végzi; ez 500 MWe villamosenergia-teljesítmény mellett 
kb. 1000 MWt hulladékhő-kibocsájtást okoz. Mint a legtöbb erőmű-
típusnál, ez a hulladékhő általában a potenciális felhasználóktól 
– akik átalakítás nélkül, fűtésre tudnák felhasználni –  viszonylag 
távol keletkezik. Az atomerőművi hulladékhőnek két specialitása 
van; az egyik a nagy mennyisége, a másik a viszonylag alacsony, 
40-45 Celsius közötti hőmérséklet, ami limitálja a felhasználás te-
rületeit (pl. hagyományos távhőrendszerekhez ennél magasabb 
hőmérséklet kellene). Az erőművi hulladékhővel nemcsak az a 
probléma, hogy ez elvész, hanem az is, hogy közvetlen környe-
zeti kárt is okozhat, ami egyéb hulladékhő-kibocsájtások esetén 
ritkán figyelhető meg, bár természetesen a hulladékhő kibocsáj-
tás környezeti hatásai nagyon kevés esettől eltekintve sohasem 
pozitívak. A Paksi Atomerőmű esetében a tercier víz a Dunába 
kerül. Ha a Dunába visszaengedett víz kismértékben meghalad-
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ná a rendeletben foglalt maximum értéket – ami felett már a Duna 
élővilágára is káros lenne, mert nagyon leesne a folyóvíz oldott 
oxigéntartalma - akkor a környezetkárosítást elkerülendő, csökken-
teni kellene a folyóba jutó hőt. Azaz az erőművet vissza kellene 
terhelni, nem üzemelhetne névleges teljesítményen, így a megter-
melt villamos energia – és vele együtt a bevétel – csökkenne. Ha 
a túllépés nagymértékű, azaz a visszaengedett víz hőmérséklete 
huzamosabban is meghaladná a 30 °C-ot, akkor az is elképzelhető 
lenne, hogy az erőmű egyes blokkjait le kellene állítani. Így a ká-
ros környezeti hatások kivédése csak gazdasági kár bevállalásával 
lenne lehetséges; hacsak nem találnak egy lehetőséget a kikerülő 
hulladékhő egy részének felhasználására. Ennek a résznek nem 
kell túl nagynak lennie, akár a teljes hulladékhő 1-2% is lehet, hisz 
a jelenlegi működés mellett a hőmérséklethatárnak legfeljebb kis-
mértékű átlépése történhetne meg, ami ennek az 1-2% hőnek az 
elvonásával már megszüntethetővé válna. Emellett a felhasznált 
1-2%-nyi hő – a használat módjától függően – akár fosszilis ener-
giafelhasználás kiváltására is alkalmas lehet, így kis mértékben a 
CO2-kibocsájtást is csökkentheti.

A probléma megoldására az ELKH-hoz tartozó Energiatudomá-
nyi Kutatóközpontban (EK) két évvel ezelőtt indult el egy projekt. 
Ennek oka nemcsak az EK és az Atomerőmű között fennálló szo-
ros kapcsolat, hanem az a tény is, hogy az EK csillebérci telephe-
lyén levő 10 MW összteljesítményű kutatóreaktor [2] esetében a 
környezetbe jutó és jelenleg hűtőtornyokban eldisszipált 10 MW-nyi 
hulladékhő hőmérséklete a paksi tercier-körhöz közeli, kb. 42-45 
Celsius fokos, amit jelenleg semmilyen módon sem hasznosítanak. 
A fűtésrendszer rákapcsolása a reaktor tercier hűtővíz-körére költ-
séges lenne, valamint a reaktor szakaszos működése két párhuza-
mos kör fenntartását tenné szükségessé.

Mivel a villamos energia a hőenergiánál általánosabban felhasz-
nálható forma, így jó lenne, ha a hulladékhőt ilyen formában lehetne 
hasznosítani. Ennek egyik gátja a hőmérséklet, a másik hatásfok. 
40-45 fok nem elegendő arra, hogy hagyományos gőzciklussal vil-
lamos energiát termeljünk, de már léteznek olyan körfolyamatok (pl. 
az úgynevezett szerves Rankine körfolyamatok, röviden ORC-k), 
ahol a vizet alacsony forráspontú, általában szerves folyadékkal he-
lyettesítve már 40 fokon is előállható nagynyomású gőz, ami a tur-
binát (expandert) meghajtva villamosenergia-termelésre alkalmas 
tengelymunkát tud előállítani. Ilyen ORC-alapú erőműveket gyakran 
használnak geotermikus hőforrásokra telepítve; Magyarországon 
jelenleg egy működik, a Pest megyei Turán, amely egy 120 °C kö-
rüli geotermikus hőforrásra telepítve jelenleg 2-4 MWe teljesítmény 
folyamatos kiadására (termelésére) képes [3].

Amennyiben a villamos energiát egy vizes vagy szerves gőzös 
körfolyamattal állítjuk elő, az átalakítás hatásfoka (azaz a számunk-
ra hasznosíthatóvá váló munka és a bevitt hő hányadosa) maxima-
lizált, értéke maximum 1‒(Tmin/Tmax), ahol a min és max a körfo-
lyamatban elérhető maximális és minimális hőmérsékleteket jelöli, 
Kelvinben. Mivel a szerves anyagot a hulladékhő vizével akarjuk 
felmelegíteni, így Tmax legfeljebb ennek a víznek a hőmérséklete 
lehet (a gyakorlatban inkább 2-5 fokkal alacsonyabb). A körfolya-
matban a fáradt gőz lecsapatásakor a környezet vonja el a hőt, így a 
minimális hőmérséklet a környezet hőmérséklete lesz (illetve felette 
pár fokkal). 40 fokos (313 K) maximális és 0 fokos (273 K) minimális 
hőmérsékletek esetén (utóbbi pl. a téli levegővel való hűtést jelenti) 
a maximális hatásfok 12,5% lesz, viszont nyáron, amikor a környe-
zet hőmérséklete magasabb (pl. 30 Celsius, azaz 303 K), akkor ez 
3,8%-ra csökken. Ezek elméleti (Carnot) hatásfokok, a tényleges 

ORC-hatásfokon ennek általában csak a kétharmadát érik el, így az 
inkább 2,5-8% között mozogna, amiből a berendezés önfogyasztá-
sa (pl. szivattyú) a felét is elviheti. Ez utóbbi nemcsak azért gond, 
mert csökken a kinyert villamos energia, hanem azért is, mert ezek 
a berendezések szintén hőt fejlesztenek. Mindamellett összessé-
gében 1-4%-os hatásfok nem kizárt, amennyiben sikerül találni egy 
megfelelő rendszert, ami leginkább a megfelelő munkaközeg és az 
általa elért nyomáskülönbségeken megfelelően működni képes ex-
pander/turbina megtalálását jelentené; a projekt jelenleg a megfele-
lő munkaközeg kiválasztására fókuszál.

Bár nyáron csak 1% hatásfokkal számolhatunk, de egyrészt le-
het, hogy ez az 1% elegendő lesz arra, hogy a Duna hőmérséklete 
a határérték alatt legyen, másrészt 1000 MWt/blokk hulladákhő ese-
tén négy blokkra ez már 40 MWe, ami telente ennek négyszeresére 
is felmehetne (160 MWe) – az e és t indexek a villamos-, illetve 
hőteljesítményt jelölik. A termelésnek ugyan lenne némi időjárás-
függése (környezeti hőmérséklet), de ez inkább szezonális lenne, 
így a jelenleg használt megújulókkal összehasonlítva kiszámítha-
tóbb lenne a villamosenergia-termelés, valamint pont akkor lenne 
magas (télen), amikor a napenergiából termelt villamos energia 
mennyisége csökkenne.

Csillebérci esetben 10 MWt-ről kiindulva 100-400 kW villamos 
energiával számolhatunk, ami – figyelembe véve, hogy a telephely 
védett erdőben, magas fák között helyezkedik el – akár meg is ha-
ladhatja a napelemekkel telephelyen belül maximálisan megtermel-
hető teljesítményt.

A hulladékhőből termelt villamos energiát gyakran nem tekintik 
zöld energiának, főként ha a hő eredete nem zöld. De figyelembe 
véve, hogy a módszer egy létező hőforrást használna (ami egyéb-
ként még zöldnek is számít), a hőforrás hulladékhő-kibocsájtásának 
környezeti hatásait csökkentené és ezáltal olyan villamos energiát 
állítana elő, amihez nem kell extra fosszilis vagy nukleáris üzem-
anyag, ezért véleményünk szerint megfontolandó az így előállított 
villamos energiát karbonsemleges zöld (de nem megújuló) energi-
aként kezelni.

a tervezett oRC körfolyamat
Jelen részben a megvalósításra vonatkozó terveket mutatjuk be. 
A kutatóreaktorból kifolyó 42-45 °C-os vizet hőforrásként kezeljük 
(hulladékhő) és erre tervezünk egy alacsony hőbevezetési átlaghő-
mérsékletű körfolyamatot, ami alkalmas a kiáramló víz hőmérsék-
letének csökkentésére, valamint kis mennyiségű villamos energiát 
is lehet vele termelni, akár helyi felhasználásra. Ilyen alacsony hő-
forrás esetén a hagyományos víz/vízgőz munkaközeggel üzemelő 
Rankine körfolyamat nem hatékony megoldás, így egy alternatív 
munkaközeget használó körfolyamatot használunk (ORC). A gő-
zös Rankine-cikluson alapszik a világ villamosenergia-termelésé-
ben megtalálható legtöbb erőmű, hiszen víz a munkaközege, ami 
jelentős mennyiségben megtalálható a Földön. A ciklust megvaló-
sító eszközök a következők: szivattyú, gőzkazán, turbina, generá-
tor, kondenzátor [4,5]. A Rankine-ciklus azért alkalmatlan alacsony 
hőmérsékletű üzemvitelre, mert nem lehet a turbina/expander haj-
tásához megfelelő nyomású gőzt csinálni. A Rankine-ciklussal el-
lentétben a szerves Rankine-ciklus nagy moláris tömegű szerves 
folyadékot használ munkaközegként, melynek tulajdonságai rend-
kívül kedvezőek kis hőmérsékletű hőforrások hasznosítására. A két 
körfolyamat működése teljes mértékben megegyezik, a szerves 
Rankine-ciklus megvalósítására is szivattyúra, gőzkazánra, turbiná-
ra, generátorra és kondenzátorra van szükség [4,5]; bár a vízgőzös 
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folyamat expanziójánál használt turbinák helyett itt elterjedt a más 
típusú expanderek használata.

A szerves Rankine-ciklus esetében a munkaközeget mindig az 
aktuális problémához kell választani; ennek nemcsak energetikai, 
hanem más (pl. környezetvédelmi, gazdasági stb.) aspektusai is 
vannak [6,7]. Esetünkben például meg kellett találnunk a hőmér-
séklet tartományhoz a legmegfelelőbb anyagokat, ehhez egy, a 
közelmúltban kidolgozott munkaközeg-keresési módszert használ-
tunk [8,9], amely segítségével olyan munkaközeg található, amely 
mellett a rekuperatív hőcserélő, illetve a túlhevítő használata nem 
feltétlenül szükséges, így a beruházási költségek kisebbek lesznek; 
ez a kritérium az alacsony körfolyamati hatásfok miatt nagyon fon-
tos. Olyan anyagokat kerestünk, melyeknél az expander hatásfoka 
(amely a körfolyamati hatásfoktól különböző, az expander jóságát 
jellemző mennyiség) nagyobb, mint 65%, illetve kisebb, mint 90%, 
azaz a reális expanziós értékek között helyezkednek el. Ezek alap-
ján három ilyen anyagot találtunk, a diklór-difluor-metánt (CCl2F2; 
CAS: 75-71-8), a propánt (C3H8; CAS: 74-98-6) és a pentafluor-
etánt (C2HF5; CAS: 354-33-6).

Ezen anyagok közül a cikkben a propánnal fogunk foglalkoz-
ni. Ennek oka az, hogy bár tűz- és robbanásveszélyes, de széles 
körű felhasználása miatt ezeknek a kedvezőtlen tulajdonságainak a 
kezelésére már léteznek bevált technológiák. Emellett természetes 
anyagként jóval kevesebb megkötéssel használható, mint a halogé-
nezett szénhidrogének.

A propán anyagi jellemzőinek vizsgálatánál három fő tulajdon-
ságot kell kiemelni, amik fizikai-, vagy környezetvédelmi szem-
pontból lényegesek, ezek az éghetőség, a globális felmelegedési 
potenciál (GWP), valamint az ózonlebontó potenciál (ODP). Mivel 
egy erőművi környezetbe szeretnénk telepíteni az eszközt, ezért a 
biztonság mindenképp kiemelt fontosságú szempont számunkra.  
A globális felmelegedési potenciált az üvegházhatás számszerűsí-
tésére használjuk, általa megtudhatjuk, hogy adott tömegű szén-di-
oxid kibocsátásához (GWP = 1) képest adott gáz azonos tömegének 
kibocsátása milyen mértékben járul hozzá a globális felmelegedés-
hez [10]. Az ózonlebontó potenciál értékéből pedig megtudhatjuk, 
hogy az adott anyag mekkora károsodást okoz az ózonrétegben 
ugyanakkora mennyiségű CFC-11-hez (hűtőgáz) képest [11]. A pro-
pán egy jól ismert és sokat használt gáz a mai világban, sok bemu-
tatást nem igényel. GWP értéke viszonylag alacsony, az ózont nem 
károsítja, de tűzveszélyes/robbanásveszélyessé válhat, ha a leve-
gőbe kerül, amely tulajdonságot egy esetleges megvalósítás ese-
tén mindenképpen kezelni kellene egy atomerőművi környezetben 
(atmoszférikusnál alacsonyabb nyomás, konténment kialakítása). 
Ezeket a tulajdonságokat az 1. táblázatban foglaljuk össze.

A hőcserélők 2-5 °C-os hőfokrését figyelembe véve, a hőforrást 
40 °C-osnak tekintjük (T0). A környezeti hőmérsékletre három lehe-
tőséget elemzünk, szintén beleszámítva a hőcsérélők okozta hő-
fokrést: 15 °C; 25 °C; 35 °C (T∞). Ez alapján 3 körfolyamat Carnot-
hatásfokát tudjuk kiszámítani: 

Ezek a hatásfokok csak elméleti számok, ahhoz, hogy megkap-
juk a három anyagra a valós hatásfokokat is, meg kell néznünk a 
valós körfolyamatok paramétereit is. Ehhez a NIST (National Insti-
tute of Standard and Technology), azaz az Amerikai Nemzeti Szab-
ványügyi Hivatal egyik programját használtuk, mégpedig a NIST 
Chemistry WebBook [13] nevezetű programot. A számítás meneté-
nek bemutatásához készítettünk egy T-s diagramot, ami jól szem-
lélteti a valós körfolyamatot (lásd. 1. ábra ), bár a lépések jobb lát-
hatósága kedvéért az y-irányban a körfolyamat jelentősen szét van 
húzva. A 3-as pont megállapításához tudnunk kell, hogy nedves, 
vagy száraz mezőben helyezkedik el. Ehhez egy logikai vizsgálatot 
végzünk az expanzió belső hatásfokával kapcsolatban.

 

Ennek a két hatásfoknak a viszonyát vizsgáljuk:
 

• 3-as pont számítása abban az esetben, ha a logikai vizsgálat 
értéke igaz (tehát a 3-as pont a nedves mezőben található):

     h3 = h2 ‒ ηexp,adott∙(h2 ‒ h3s) → h3

 

• 3-as pont számítása abban az esetben, ha a logikai vizsgálat 
értéke hamis:
– 4-es pontból indított izobáron meg kell keresni azt a pon-

tot, ahol:
 

– egyenlet teljesül h3-ra nézve.

 
1. táblázat. Propán anyagi jellemzői ([12] alapján)
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A számítás elvégzése után belátható, hogy csak a 15/40 hőmér-
sékleti viszonyban található a 3-as pont a telített gőz tartományban, 
azonban a 25/40, valamint a 35/40 esetekben rendre 99,959% és 
99,956% az előbb említett pont fajlagos gőztartalma, így elmondha-
tó, hogy a vízfékezési (pontosabban ezesetben a folyadékfékezési) 
veszteség, valamint a lapát vagy egyéb részek eróziója nem fogják 
csökkenti a turbinák/expanderek élettartamát jelentős mértékben. 

A csillebérci kutatóreaktor COVID-mentes időszakokban 96 
órás ciklusokban működik, azaz hétfő és csütörtök között megállás 
nélkül működik a reaktor, péntek és vasárnap között pedig le van 
állítva. Ezt 3 héten keresztül ismétlik meg, majd a 4. héten végig 
leállított állapotban van a reaktor. Ezen felül a júliusi és augusztu-
si hónapban áll a reaktor karbantartás miatt, valamint az októberi 
hónapban zónarendezés céljából. Az előbb elmondottak figyelem-
bevételével közelítőlegesen 2592 órát üzemel a reaktor, ebből 864 
órát téli, 1440 órát átmeneti (tavasz és ősz), valamint 288 órát nyári 
időszakban (Ez abból a szempontból lényeges, hogy az ORC egy-
ség teljesítménye nagyban függ a környezeti hőmérséklettől, lásd. 
2. táblázat). Ezen adatok alapján meg lehet becsülni, hogy az ORC 
egységünk villamosenergia-termelése 1060,414 MWh lenne, ha az 
egész 10 MW teljesítményt ORC egységben hasznosítanánk. Erre 
a valóságban nem lesz lehetőség, a jelenlegi kiépítés mellett min-
denképpen egy bypass megoldást kell alkalmazni, mellyel a hűtővíz 
– és ezzel együtt a 10 MW hő – körülbelül 15 %-át lehet majd ORC 
egységre vinni, ám még ebben az esetben is 159,06 MWh éves 
megtermelt villamos energiáról beszélhetünk (összehasonlításképp 
a magyarországi geotermikus erőművek összesített villamosener-
gia-termelése 8240 MWh volt 2020-ban [14]). Emellett a későbbiek-
ben ez a 15%-os bypass arány is növelhető lenne.

Ha egy kicsit messzebbre tekintünk, akkor érdemes meg-
vizsgálni a jelenleg Pakson üzemelő 4 VVER-440 blokkban rejlő 
hulladékhő potenciált is. A reaktor névleges hőteljesítménye 1485 
MW, elektromos teljesítménye 500 MW, tehát 985 MW hulladékhő 
keletkezik egy blokkon, ami 4 blokkra nézve 3940 MW. A paksi blok-
kok esetében is mindenképpen bypass megoldásban kell gondol-
kodni, ez esetben azt feltételeztük, hogy a hulladékhő 5%-át, azaz 
197 MW hővel tudunk villamos energiát termelni az ORC egység-
ben. A 2. táblázatban bemutatott hatásfokok, és egy hónapos júliusi 
karbantartást feltételezve a megtermelhető villamosenergia-meny-
nyisége 59,666 GWh. Ez a magyarországi erőművek 2020-as vil-
lamosenergia-termelésének a 0,18 százalékával egyezik meg [14], 
ami kis mennyiségnek tűnik, de vegyük figyelembe, hogy a cél a 
nyári hőterhelés csökkentése és az esetleges leterhelés/leállás el-
kerülése; a megtermelt villamosenergia csak egy hasznos „mellék-
termék”. Jelenleg a hulladékhőből termelt villamosenergiára nincs 
külön átvételi ár, de „Hulladékból nyert energiával termelt villamos 
energia” 27,94 Ft-os átvételi átlagárát tekintve 1, 6 Mrdr Ft éves 
bevétellel lehet számolni [15].

kitekintés
A világon jelenleg 302 db [16] PWR 
reaktor üzemel, melyek összesített 
beépített teljesítménye 286,97 GW 
[16]. Ha azzal a feltételezéssel élünk, 
hogy ezeknek a reaktornak a körfo-
lyamati hatásfoka mind 33 % [17], 
akkor ez azt jelenti, hogy közelítőleg 
582 GW termikus teljesítmény kerül 
ki a környezetbe, mint hulladékhő. 
Ha ennek az óriási mennyiségnek az 

1%-át tudnánk bypass módszerrel ORC körfolyamatban hasznosí-
tani, akkor az éves szinten 1765 GWh megtermelt villamosenergiát 
jelentene (azzal a feltételezéssel élve, hogy minden reaktorból 45 
°C-os hulladékhő távozik, és hogy mindegyik reaktor júliusi hónap-
ban kerül leállításra karbantartás miatt). Ez egy rendkívül magas 
szám, ezzel is mutatva, hogy az alacsony hővezetési hőmérsékletű 
villamosenergia-termelésben van potenciál, ráadásul nem is kicsi.

A technológia ilyen alacsony hőmérsékleten még sehol sem lett 
megvalósítva, de pilot-projektek keretében már épültek 60 °C (mint 
maximális érték) és környezeti hőmérséklet (mint minimális érték) 
között működő ORC berendezések. Figyelembe véve, hogy 2-3 év-
vel ezelőtt még 90 °C alatti hőforrásokat sem tudtak felhasználni, 
várhatóan pár éven belül már lesz kereskedelmi forgalomban kap-
ható ORC berendezés, ami az általunk vizsgált hőmérséklet-tarto-
mányban is működik [18]. Így a projekt megvalósításához két úton 
lehet eljutni: megvárjuk, hogy a turbina gyártástechnológia eljusson 
erre a hőmérsékletszintre, vagy egyetemi együttműködések segít-
ségével kifejlesztünk egy turbina prototípust.

A rendszerhez kapcsolódó számítást lehetne még finomítani, a 
következő módszerrel: nem évszakok (tél, átmeneti, nyár) szerint 
bontjuk fel a hőmérsékleti viszonyokat, hanem havi, akár napi kö-
zéphőmérséklet adatok szerint, így pontosabb képet kapva arról, 
hogy hogyan alakul az ORC-vel megtermelhető villamos energia 
mennyisége. Erre a finomításra viszont már csak akkor lesz szük-
ség, ha tényleges technológia is a rendelkezésünkre áll.

Összefoglalás
Belátható, hogy a cikk elején vázolt problémának, azaz a Duna 
hőmérsékletének határérték fölé emelkedésének - a jövő-
ben komoly következményei lehetnek mind gazdasági, mind 
ellátásbiztonsági szempontból. A cikkben egy, a csillebérci kutatóre-
aktor hulladékhőjének hasznosításával foglalkozó projektet mutat-
tunk be, aminek az eredményei alapján kezelhetővé válna a paksi 
atomerőművi hulladékhő probléma is, úgy, hogy mindemellett még 
kismértékben a villamosenergia-termelés is megnövekedne.

A megoldás egy Szerves-Rankine körfolyamattal (ORC) műkö-
dő kiserőmű lehetne, amelyre bypass-sal rávezetnénk a hulladékhő 
egy részét. A cikkben csak magával a körfolyamattal foglalkoztunk, 
a kiserőmű egyéb részleteivel nem. Az ORCben nagy moláris tö-
megű szerves folyadékot használunk munkaközegként, mert ezek 
termodinamikai tulajdonságai rendkívül kedvezőek kis hőmérsékle-
tű hőforrások hasznosítására. Mivel nem csak energetikai, hanem 
környezetvédelmi szempontjaink is vannak, ehhez megfelelően kel-
lett megválasztanunk a számunkra legkedvezőbb munkaközeget. 
Olyan anyagokat kerestünk, melyeknél az expanzió belső hatás-
foka valósághoz közeli expanziós értéket vesz fel, valamint nincs 
szükség se rekuperatív hőcserélőre, se túlhevítőre, ezzel is csök-
kentve a tervezett rendszer költségeit. Ezen kritériumoknak több 

15/40 25/40 35/40

Wexp [kJ/kg] 23,494 Wexp [kJ/kg] 13,612 Wexp [kJ/kg] 4,378

Wsziv [kJ/kg] 1,572 Wsziv [kJ/kg] 1,057 Wsziv [kJ/kg] 0,397

Qev [kJ/kg] 374,584 Qev [kJ/kg] 348,307 Qev [kJ/kg] 321,151

Körfolyamat 
hatásfoka [-]

5,8526% Körfolyamat 
hatásfoka [-]

3,6045% Körfolyamat 
hatásfoka [-]

1,2396%

KF.-ből kivehető 
teljesítmény [kW]

585,256 KF.-ből kivehető 
teljesítmény [kW]

360,453 KF.-ből kivehető 
teljesítmény [kW]

123,960

2. táblázat. A propán körfolyamat munkáit, és hatásfokát bemutató táblázat a hőmérséklet 
viszonyok (körfolyamati minimális/maximális hőmérséklet) függvényében
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anyag is megfelelt, a cikkben viszont csak a propánra mutattuk be a 
számításokat, valamint a propán kémiai, fizikai, gazdasági, környe-
zetre gyakorolt jellemzőit.

A kapott körfolyamati hatásfokok egyértelműen azt mutatják, 
hogy nagy potenciál rejlik az atomerőművi hulladékhő hasznosítá-
sában ORC egységgel, még akkor is, ha nem a teljes távozó hő-
mennyiséget, hanem annak csak egy részét (bypass megoldással) 
hasznosítjuk a Szerves-Rankine körfolyamatban.

Zárásként feltérképeztük a világon megtalálható nyomott vizes 
reaktorok hulladékhő hasznosításának potenciálját, és megnéztük, 
mekkora mennyiségű villamos energiát lehet termelni, ha minden 
termikus reaktor rendelkezne egy ORC egységgel, amiben haszno-
sítjuk a természetbe visszaengedett hőjét.
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Bővült a Magyar Mérnök kamara energetikai tanácsadásának feladatköre 

A napokban megjelent a 97. Magyar Közlönyben a 2021. évi LV. törvény, amelynek 33.§-a módosítja/kiegészíti az Ehat. 21.§ 
(4) e) bekezdését: A rendelkezés kibővíti az MMK energetikai tanácsadásának feladatkörét az energetikai tanúsításról szóló 
információadással.  

A módosítás a megújuló energiahasználattal összefüggő kiegészítésre vonatkozik. Alább a régi és az új szöveg megjelölve 
a változást, amely július 1-től hatályos. 
 
Jelenleg hatályos: 
e)  tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági 
tanúsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület 
energiahatékonyságának javítását szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok fenn-
tarthatóbb alternatívával való helyettesítéséről. 
 
2021. július 1-től hatályos: 
e) tájékoztatást nyújt az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló kormányrendelet szerinti energiahatékonysági ta-
núsítványokról, ezek rendeltetéséről és céljáról, a megújuló energiahasználatot, és a rendkívül energiahatékony megoldásokat 
is ösztönző költséghatékony intézkedésekről, felújítási tanácsadás keretében az épület energiahatékonyságának javítását és 
a megújuló energiahasználat növelését szolgáló pénzügyi eszközökről, valamint a  fosszilis tüzelőanyaggal működő kazánok 
fenntarthatóbb – pl. megújuló energián, hulladékhőn vagy hulladék hűtőenergián alapuló – alternatívával való helyettesítéséről.
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T U D O M Á N Y

az energia immanens értékének kreatív (j)el(l)emzése 
esettanulmányok segítségével  

Nagy Valéria 
         okl. gépészmérnök, valinagy78@mk.u-szeged.hu   

az energia adta lehetőségek kétségkívül hozzájárulnak kényel-
münkhöz, de ennek ellenére az energiához való viszonyunk 
sok esetben a „birtok és birtokosa” keretben jellemezhető leg-
inkább: csupán szolgáltatásként tekintünk rá, amely szükség 
szerint rendelkezésre áll. az érdekvezérelt magatartásunkon 
túlmutatóan azonban az energia immanens értékének ismere-
te és kreatív (j)el(l)emzése szélesítheti felelősségérzetünket, 
fejlesztheti energiakultúránkat. Ennek szolgálatába állítható 
az energetikai esettanulmányok készítése, elemzése. a közle-
mény az esettanulmányok készítésével és elemzésével történő 
oktatás (növekvő) szerepével foglalkozik, néhány érvet sora-
koztat fel az esettanulmányokkal történő oktatási módszer ha-
tékonysága mellett. a témát ihlette, hogy a szegedi tudomány-
egyetem Mérnöki karán a Műszaki menedzser alapszak utolsó 
félévében Energetikai esettanulmányok kurzus is szerepel a 
tantárgyak között a korábban energetikai specializációt válasz-
tott hallgatók számára. a kurzus keretében kiválasztott néhány 
szemelvény (12 témakör) feldolgozása során tapasztaltak rá-
világítanak az esettanulmányok szerepére az energetikában, 
az értékelés (célok és eredmények összevetése) fontosságára 
és a mátrixgondolkodás szükségességére. következésképpen 
elmondható, hogy az esettanulmányokban feltárt jelenségek, 
események értelmezése folyamatában az analitikus és komp-
lex gondolkodás, valamint az egyéni és csoportos érvelési ké-
pesség fejlődik, erősödik. Ugyanakkor a felsőoktatási energeti-
kai stúdiumokon fokozatosan fejlesztett komplex algoritmikus, 
logikus és kritikus gondolkodással pedig megbízható esetta-
nulmányok készíthetők, illetve megbízható elemzések végez-
hetők valamely energetikai problémáról, eseményről.
kulcsszavak: energia, etika, esettanulmányok, (fejlett) energiakul-
túra

*
Undoubtedly, the opportunities available through energy 
contribute to our comfort, but nonetheless, our relationship 
to energy is characterized in the “property and its owner” 
framework in most cases: we see it only as a service that is 
available when needed. However, knowledge and creative 
analysis of the immanent value of energy can broaden our 
sense of responsibility, develop our energy culture beyond 
our interest-driven behaviour. the preparation and analysis 
of energy case studies can be used for this purpose. the 
publication deals with the (growing) role of case study 
preparation and analysis in education, and it sets out some 
arguments for the effectiveness of the teaching method with 
case studies. the topic was inspired by the Energy Case studies 
course. this course is also included among the subjects (in the 
last semester of the technical Manager undergraduate course at 
University of szeged, Faculty of Engineering) for students who 
have previously chosen energy specialization. it highlights the 
role of case studies in energetics, the importance of evaluation 

(comparing objectives and results) and the need for matrix 
thinking through the description of some excerpts (12 topics) 
selected within the course. Consequently, it can be said that 
analytical, complex thinking, individual and group reasoning 
ability develop and strengthen in the process of interpreting 
the phenomena and events of case studies. at the same 
time, reliable case studies and reliable analyzes of an energy 
problem or event can be prepared with complex algorithmic, 
logical and critical thinking, which are meticulously being 
developed in energy studies in higher education.
keywords: energy, ethics, case studies, (advanced) energy culture

* * *

A technológia fejlődése és az „igényeink” fokozódása révén az 
energia központi szerepet tölt be életünkben: életminőségünket 
alapvetően befolyásolja. Az ember energiaellátása akkor tekinthe-
tő kedvezőnek, ha az energia felhasználása nem jelent számára 
megalkuvást, tehát lehetősége van élni vele és belőle. Itt hadd 
legyen szabad idézni Madách Imre Az ember tragédiája (1862) c. 
művéből a Tizennegyedik színt (Eszkimó jelenet): „Ádám – Sokan 
tengődtök-é még e vidéken? Az Eszkimó – Sokan bizon, többen, 
mint ujjamon Számíthatok. – Szomszédimat, igaz, Agyonverém már 
mind, de hasztalan, Mindég kerülnek újak; s oly kevés A fókafaj. – 
Ha Isten vagy, tegyed, Könyörgök, hogy kevesb ember legyen, S 
több fóka.” E szofisztikált mondanivaló jellemzi az energiához való 
viszonyunkat, áthatja az energiagazdálkodást is. A különböző ener-
giafajták előállítása, tárolása, szállítása, felhasználása során tehát 
hangsúlyos szerepet kell kapniuk az etikai alapelveknek is, úgymint 
önfegyelem, együttműködés, ismeretfejlesztés. Itt megjegyzendő, 
hogy az „energiafogyasztás” nem annyira hasznosítást, felhaszná-
lást jelent, hanem sokkal inkább az energia öncélú elhasználását 
jelenti, ami pedig etikai vonatkozású kérdéseket vet fel.

Tehát az energiakultúránk fejlődése más megvilágításba 
helyez(het)i az energetika fogalmát: energia + etika = energ-etika. 
Az energiakultúra fejlődése – avagy a fejlett energiakultúra – pedig 
alapvetően tudásalapú, melynek hátterét az energetikai stúdiumok 
biztosítják, ahol fokozatosan hódít meg bennünket az energia vilá-
ga. Míg általános iskolában és középiskolában az energiaforrások 
és az energiahordozók megismerése, illetve az energia adta lehe-
tőségekre történő fókuszálás az alapvető feladat, addig a felsőok-
tatási intézmények energetikai stúdiumai már a műszaki energetika 
fizikai alapjait is megismertetik és az energia társadalmi szerepére 
is ráirányítják a figyelmet.

Elődeink bölcsességét hozva példának Szent-Györgyi Albert 
(1893–1986) orvos, biokémikus szavai még ma is aktuálisak: „Ami 
magát a szigorúan vett tanítást illeti, úgy az érdeklődés felköltését, 
az önálló gondolkodás fejlesztését, a belső összefüggések meglá-
tásának képességét fontosabbnak tartom … .” Tehát szükség van 
„rendkívüli” tantárgyakra, olyanokra, amelyek hozzásegítik a fiatalo-
kat, a fiatal felnőtteket az energetikai műveltségük kialakításához és 
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teszik ezt az energia immanens értékének kreatív (j)el(l)emzésén 
keresztül, illetve inspiráló környezetként szolgálnak a Világgazda-
sági Fórum (WEF – World Economic Forum) által közzétett leg-
fontosabb (közel)jövőbeli munkavállalói készségek, képességek 
kimunkálására, fejlesztésére. Ezek között [15] ugyanis kiemelt 
szerepet kap az analitikus gondolkodás, az ötletelés, az innovatív 
lét, az aktív tanulási (képesség), a komplex problémamegoldás, a 
kritikus gondolkodás és elemzés. Továbbá a kreativitás, az egyedi-
ség és a kezdeményezőkészség lehetnek a legfontosabb tulajdon-
ságaink és képességeink, amelyek a digitalizáció, a mesterséges 
intelligencia világában segíthetnek bennünket az energiával szim-
biózisban létezni. A technológiák tervezése és használata során 
pedig előtérbe kerül a rendszerelemzés. Itt említést érdemel Hall 
(2017) statisztikája is, amely szerint négyéves korban a gyermekek 
kreativitási szintje 98%-on van, ez valójában a zseni szint. De tíz 
évesen már csak 34%, 17 évesen pedig mindösszesen 11%. Hogy 
miért csökken ilyen drasztikusan? A válasz nem meglepő: éppen a 
tanult mintázatok miatt.

Az 1960-as évek első felében megfogalmazódott gondolat is 
örök visszatérő, hiszen minden nagyobb változás előtt szembesü-
lünk azzal, hogy „A mai nevelés nem szoktatja hozzá az embert 
az előtte álló változó élethez, nem szoktatja azokhoz a feladatok-
hoz, amelyeket ma még pontosan meg sem lehet határozni, nem 
szoktatja ahhoz a belső rugalmassághoz, amelyre szükség van a 
változások gyors ütemében. Ilyen feladatok eddig még soha nem 
álltak nevelők és növendékek előtt.” (Suchodolski, 1964; Székely – 
Szokolszky, 1977)

A fentiekben sejtetett célok elérését szolgál(hat)ja az esettanul-
mányok módszerével történő oktatás, mely innovatívnak, de ugyan-
akkor kihívásnak tekinthető (Makó, 2012). Az energetikai témájú 
esettanulmányok készítése és elemzése kétségtelenül híd szere-
pet tölt be a különböző diszciplínákat képviselő tantárgyak között. 
Tulajdonképpen segíti annak a hídnak (Kerber, 2009) a felépítését, 
amely a különböző energetikai stúdiumokat és egyéb tantárgyakat, 
kurzusokat – mint kis szigeteket – köti össze (egy képzésen, egy 
„műszaki mérnöki” szakon belül). Mindemellett az esettanulmány 
többdimenziós analízist tesz lehetővé és mintaként szolgál későbbi 
döntési helyzetekben.

Lévén, hogy az ember tudattal rendelkező pszichikai rend-
szer, aki az értelem médiumában végez műveleteket, gondolkodik 
(melyek eredménye a gondolat), ezért a racionalizált (átgondolt) 
energiafelhasználás (és nem a fogyasztás, az öncélú elhasználás) 
fogadható el etikusként. Bizonyos társadalmi osztályok, csoportok 
közvetlen és közvetett energiafelhasználását tekintve kevesebb ja-
vak (itt megjegyzendő, hogy az energia szűkös jószág) felhasználá-
sa sem csorbítaná a jóllét érzését. Alapelv, hogy azt és annyit hasz-
nálni, amire és amennyire igazán szükség van. A szükség mértéke, 
a tényleges energiafelhasználás szinte mindenkor

• a motiváció és
• a stimuláció együttes hatásának következménye.
A racionalizált energiafelhasználásnak belső szükségletté kell 

válnia. A fiatalkori életvitel sajátosságait tehát szükség szerint meg 
kell feleltetni az „energia trilemma” iránymutatásainak és érzékenyí-
teni kell a fiatal felnőtteket az energiakultúrájuk fejlesztésére. Nem 
vitatható, hogy ennyit tehetünk, de ennyit tennünk is kell. Tovább 
árnyalja a képet, ha egy esettanulmány keretében lehetőség nyílik 
energia életciklus elemzés (E-LCA) végzésére is az energiaprofil 
megmutatása céljából, de ez már egy másik közlemény tárgya le-
hetne.

A fentieket kiegészítendő meg kell említeni, hogy a nemzeti fel-
sőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 35. § (1) bek. értelmében 
„Az oktatói munkakörben foglalkoztatottat megilleti az a jog, hogy 
világnézete és értékrendje szerint végezze oktatói munkáját, anél-
kül, hogy annak elfogadására kényszerítené vagy késztetné a hall-
gatót, a képzési program keretei között meghatározza az oktatott 
tananyagot, megválassza az általa alkalmazott oktatási és képzési 
módszereket.” Továbbá a (2) bek. szerint „Az oktatással kapcsola-
tos feladatokat ellátó kötelessége, hogy az ismereteket tárgyilago-
san és többoldalúan közvetítse, a jóváhagyott tanterv szerint ok-
tasson és értékeljen, …” Az oktatás (tanítás-tanulás) folyamatában 
tehát szabadon megválasztható a módszer (is).

A már említett ötletelés és innovatív lét hajtóerő a helyes ener-
giakultúra és felelősségérzet irányába. Az energia immanens érté-
kének ismerete és kreatív (j)el(l)emzése azonban nem maradhat el, 
természetesen energetikai alapvetésekre támaszkodva.

Niessler (2009) a kultúrát egyébként úgy definiálta, mint „a kre-
ativitás és az innováció vektora”. De talán egy kicsit közelebb áll a 
mérnöki tudományokhoz Brynteson (2012) filozófiája, melynek lé-
nyege, hogy „Az innováció a kreatív ötletek gyakorlati alkalmazása”, 
illetve „Az innováció az emberi elme kreatív tevékenysége.” Itt még 
inkább felsejlik, hogy gondolatainkkal irányítjuk a világot. Vitányi 
(2006) gondolkodással összefüggésben tett megállapításai szerint 
pedig a minőségi gondolkodás policentrális. És bármit is hozunk 
létre – legyen az egyszerű vagy éppen bonyolult – algoritmusokat 
használunk. Ezek az algoritmusok az alkotásnak a dinamikus ösz-
szetevői. A generatív kreativitás révén az alkotás folyamata egy-
szerre improvizatív, variatív és kombinatív, míg a konstruktív alkotás 
sajátosságai az innováció és a komplexitás. A generatív és konst-
ruktív alkotókészség kapcsolatát indokolja a következő tény is: az, 
hogy ki mit tud befogadni, szorosan összefügg azzal, ki mit tud 
megalkotni. A gondolkodási stílusok (konvergens avagy divergens) 
és a kreativitás ilyen formán mátrixot (keretrendszer, rendezett for-
ma) alkotnak. A lehetséges esetek egymással karöltve alkalmazha-
tók sikeresen az esettanulmányok készítésénél és elemzésénél, az 
„energ-etikus” gondolkodás (1. ábra) fejlesztésénél.

E közlemény célkitűzése pedig, hogy a néhány energetikai tárgyú 
szemelvény feldolgozása során szerzett tapasztalatok bemutatá-
sán keresztül rávilágítson az esettanulmányok szerepére az ener-
getikában, ezáltal az esettanulmányok módszerével történő oktatás 
létjogosultságára a műszaki energetikai stúdiumokon. Ilyen módon 
közvetetten szolgálja az „energ-etikus” gondolkodás és magatartás 
belső igénnyé válását, valamint a fejlett energiakultúrára hajlandó-
ságot mutató hallgatóknak iránymutatást ad.

 
gondolat: … 

generativitás + konvergencia = 
rutinszerűség 
DE inkább 

gondolat: … 
konstruktivitás + divergencia = 

alkotás 

1. ábra. az „energ-etikus” gondolkodás
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anyag és módszer
Az esettanulmány (Golnhofer, 2001) szerepe a műszaki életben 
– ilyen módon az energetikában is – egyre inkább felértékelődik. 
A Bevezetésben foglaltak szerint hídszerepet tölt be a műszaki és 
társadalomtudományi, jogi szempontú megfigyelések között, vagyis 
egyszerre kapnak figyelmet a műszaki energetika premisszái, illető-
leg az energetika társadalmi, jogi, etikai (alap)elvei. Lehetőséget te-
remt több tudományterület (leendő) képviselőinek, szakembereinek 
a közös gondolkodásra, az együttgondolkodásra. A felsőoktatásban 
az esettanulmányokra alapozott módszer egy adott témában elmé-
lyülésre, érvelésre sarkallja a hallgatókat, különösen fontos ez az 
energetika és az őt körülvevő rendszerek relációjában. A szakmai 
beszélgetések során az elméleti ismereteik újra és újra felszínre 
kerülnek más-más kontextusban, ugyanakkor azok gyakorlati al-
kalmazhatóságát is megtapasztalják. Ilyen módon a későbbiekben 
sikerrel történhet meg a hasonló esetek azonosítása és feltárása.

Mivel a középiskolákban a kerettantervek rendszerét felváltotta 
a programtanterv mentén történő oktatás, ezért ezt az irányvonalat 
kell folytatni az egyetemeknek is egy magasabb szinten. A kiscso-
portos projektfeladatokkal történő oktatás – mint tanulásszervezési 
forma – jelen volt eddig is az egyetemeken, hiszen az innovatív 
tanulási környezetek, közösségek kialakítása (Halász, 2014) min-
dig is a tanulástámogatás hatékony eszköze volt, melynek fóku-
szában a hallgató van. Figyelemmel kell lenni azonban arra, hogy 
az energiakultúra fejlesztése akkor és csak akkor lehetséges, ha a 
természetes és ösztökélt „tanulói” aktivitás fenntartható. A kisebb 
hallgatói csoportok (mint egymással tartós interakcióban lévő egyé-
nek) közös munkája a valós vagy virtuális térben kialakított kom-
munikációs terekben valósulhat meg. Jelen esetben a Szegedi Tu-
dományegyetem Mérnöki Karának Műszaki menedzser alapszakos 
hallgatóinak Energetikai esettanulmányok c. kurzusa adott lehető-
séget a célkitűzés megvalósításának. Az adott esetek/események 
feldolgozásának folyamata a 12 hét során (az első 3 hét jelenléti 
alkalommal, a többi online távolléti formában) FEEL (Forward and 
Effective Experiental Learning = haladó és hatékony (siker)élmény-
tanulás a műszaki energetikában) szakmódszertani kiegészítéssel 
(Nagy, 2021) az alábbi lépésekből állt:

1. egy energetikai vagy energetikára hatással bíró jelenség/
esemény kiválasztása (témák)

2. az adott eset megismerése, megfigyelés, rendszerezés
3. tények rögzítése, feltárás (vélelem, fikció)
4. kollaboratív tanulás (kiegészítő információk, gondolatok 

megosztása)
5. esetelemzés, esetfeldolgozás aktív részvétellel (egyéni véle-

mények megfogalmazása, érvelés)
6. szakmai észrevételek összefoglalása, leírása, vélemények 

összegzése, álláspontok kialakítása
7. szakmai beszélgetés eredménye, energiafókuszú műveltség
Mindeközben pedig szem előtt tartottuk, hogy hűek maradjunk 

az iskola szó eredeti jelentéséhez, amely a görög skhole-ból szár-
mazik és szabadidő, pihenés, könnyedség, szabadidős tevékeny-
ség [16] jelentéstartalommal bír. Vagyis az iskola jelentsen oktatók 
és hallgatók számára hasznos, ugyanakkor üdítően kellemes kö-
zeget.

Eredmények, értékelés
E fejezetet abban a szellemben foglaltam egységbe, hogy az ered-
mények mindig visszahatnak gondolkodásunkra, a folyamatban 
résztvevők gondolkodására, tökéletesítésre adnak alkalmat és ob-

jektív pedagógiai törvényszerűségnek fogadtam el, hogy az oktatás 
(tanítás-tanulás) egyúttal mindig nevelés is (Székely – Szokolszky, 
1977). Egyfelől a tanítás módjának, az oktatók módszereinek nap-
jainkban már kötelezően tartalmaznia kell azokat az elemeket is, 
amelyekkel felkelthető és/vagy fokozható a hallgatói érdeklődés, 
szélesíthető látókörük, élesíthető kritikai gondolkodásuk – hangsú-
lyozva az interszubjektivitást.

Az energetikai tárgyú esettanulmányok készítésekor, de kü-
lönösen az elemzés során episztemikus tudásra (a tudományos 
eljárások alapelveinek és alkalmazásuk indoklásának megismeré-
sére) is szert tettek a hallgatók. Másfelől a tanulás valóban aktív 
folyamat volt, melynek során a megfigyelő képesség, a lényeglátó 
képesség, szelektálóképesség, a gondolkodás tisztaságának, fe-
gyelmezettségének képessége is fejlődött (szintén hangsúlyozandó 
az interszubjektivitás). Maga az ismeretanyag pedig akkor és csak 
akkor bír nevelő hatással, ha a hallgatók elmélyedve, gondolkodva 
– redukálva, szelektálva, analizálva, szintetizálva sajátítják el azt. 
Ilyen módon tudásban is gyarapodnak és személyiségük is fejlődik, 
formálódik, alakul. Ezért is nagyon fontos az energetikai ismeret-
anyag olyan összeállítása, hogy a feldolgozása során az energia 
immanens (belsőleg hozzá tartozó) értékei is érvényesüljenek.

A témák között helyett kapott például:
• a földmunkákkal járó műszaki (energetikai) beruházások 

(napelemparkok földkábelezéssel) hatása a környezetre
• újszerű alapanyagok és eljárások az energiaelőállításban 

(alga, metán-hidrát)
• a naperőművek hatása a villamosenergia rendszerre
• a megújuló energiaforrások alkalmazása élelmiszeripari ter-

mékek előállítása során
• élelmiszeripari hulladékok energetikai célú hasznosítása
• a közlekedési energetika (közlekedési ágazatok és közleke-

dési eszközök energetikai összehasonlítása)
Az ismeretanyag feldolgozásánál pedig fontos volt a szakmailag 

adekvát, a válaszokat sejtető gondolatébresztő, gondolatokat indu-
káló, elgondolkodtató, töprengésre sarkalló kérdések alkalmazása. 
A jó kérdésnek ugyanis küldetése és hatalma van, ami nemcsak a 
hallgatók feladatvégzését és problémamegoldását segítik, hanem 
az oktató munkáját is.

Az irányító kérdések megfogalmazásánál jómagam mindig 
abból indulok ki, hogy milyen választ nem szeretnék hallani. Egy 
„frusztráló” video [17] tökéletesen rávilágít erre, ugyanis egy fél-
behagyott mondat („Az attól függ…”) semmi esetre sem tekinthe-
tő kívánatos válasznak. Viszont e „választ” elkerülendően lehet és 
kell olyan kérdést megfogalmazni, hogy a kérdést érdemi válasz 
kövesse és kialakulhasson a párbeszéd és az együttgondolkodás 
folyamata, továbbá a fentebb említett készségek, képességek for-
málódjanak.

Tekintettel arra, hogy a hivatásra előkészítő oktatás (tanítás-
tanulás) folyamatában, a társas tanulás folyamatában a szakmai 
kommunikációnak döntő szerepe van, nem megengedhető a kom-
munikációs sorompók jelenléte legyen szó akár valós, akár virtuális 
kommunikációs térről.

Az energetikai monadológia elvét elismerve, szélesedik az a tu-
dat, hogy valami csak a környezetével együtt értelmezhető, hiszen 
az energetika nyomhordozó rendszer. A rendszer elakad, ha az 
„energy trilemma” (energiaháromszög) valamely csúcsa (ellátásbiz-
tonság, hozzáférhetőség, fenntarthatóság) „tompul”. Éppen ezért a 
többletkockázatok és az energia immanens értékének kreatív (j)el(l)
emzése, vagyis a technológiákban rejlő lehetőségek kiaknázása 
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mellett a mértékletesség elvének tudatosítása is elvárt. Különösen, 
amikor a tudatos? (nem átgondolt) energiafelhasználásról van szó 
(akár közvetlen, akár közvetett formában történik a felhasználás). 
Hiszen vannak társadalmi csoportok, akik klíma-, hő-, vizuális kom-
fortigényének és egyéb energiát igénylő tevékenységeinek, szoká-
sainak kielégítése meghaladja a szükséges és elégséges mértéket. 
Az esettanulmányok rávilágítottak az átgondolt energiafelhaszná-
lásra.

Ha gondolatainkat ismét a múltba tereljük, akkor Berde Áron 
(1819–1892) jogász, közgazdász, természettudós szavai adnak 
iránymutatást: „… egyedül a miveltség hatalma képes széttörni az 
emberek közt a társadalmi, sőt az élvezeti egyenlőtlenség korlátait 
is.” és „A tudomány az istenek társa, …, mely ront ahol kell, és al-
kot ahol szükséges.” A  tevékenységekben realizálódó tudásvagyon 
mindig is jelen volt, mégpedig:

• tacit tudás formájában (pl.: szakértelem, képesség, attitűd, 
tapasztalat, stb.) és

• explicit tudás formájában (pl.: módszertanok, esettanulmá-
nyok, stb.).

Tehát a változó körülményekhez igazodó energetikát, mint 
rendszert szigetszerű innovációk összességének tekinthetjük. Az 
esetfeldolgozásoknál a szakmai észrevételek összefoglalása, a vé-
leményalkotás és az egyéni álláspont kialakítása során pedig mind 
a szellembeli, mind a jellembeli tulajdonságok, úgy mint az alkotási 
vágy vagy éppen a józan döntés, az önzetlenség is teret kaptak. To-
vábbá folyamatosan jelen volt a szintézisigény is. Az esettanulmá-
nyok és az oktatói iránymutatások elindították a mátrixgondolkodást 
és elindult az energiakultúrát fejlesztő tevékenység is.

Az oktatási rendszerek és az oktatási szakpolitikák is minden-
kor törekszenek arra, hogy a tanulás eredményességét javítsák, 
azonban az alkalmazott eszközök inkább a tanítást (az oktatók te-
vékenységét), mintsem a tanulást (hallgatói tevékenységet) vették 
célba (Halász, 2014). A tanulás-centrikus módszerek alkalmazása 
(és ilyen módszer az esettanulmányokkal történő oktatás módsze-
re is) viszont hozzájárul a Bevezetésben ismertetett (közel)jövőbeli 
munkavállalói készségek, képességek (ki)fejlesztéséhez.

Egy járulékos hozadéka a megfigyeléseimnek, hogy az egyete-
mi tanórai munkák elvégzésére az információs és kommunikációs 
technológiákat strukturált, felügyelt és irányított módon használták 
a hallgatók, ugyanakkor többnyire nem voltak tisztában ezen erőfor-
rások tanulást segítő lehetőségeivel, ezekre fel kellett hívni a figyel-
müket. Ekkor mélyedtem el Lai et al. (2013) írásában, akik leírták, 
hogy az informatikával támogatott eszközökben, berendezésekben 
benne rejlik ugyan az optimalizálás lehetősége, azonban a fiatalok 
eltérően használják a technológiákat a formális és az informális ta-
nulási tevékenységekben. 

A célok és eredmények összevetésével tehát egy kép tárult 
elénk az energetikai esettanulmányokkal történő oktatási mód-
szerről és arról, hogy az esettanulmányok segítségével hogyan 
domborítható ki az energia immanens értéke a fiatal felnőttek, az 
egyetemi hallgatók számára. Igazolódott, ami talán közhelynek 
hangzik, hogy senkit sem lehet semmire megtanítani a saját cse-
lekvő közreműködése nélkül. Az eredményesség azonban a közre-
működés mértékétől függ: esszenciális erővel bír az interaktivitás. 
Vagyis a gondolkodás is serkenthető az aktivitás fokozásával: a 
hallgatói cselekvő magatartás által világosabbá, érthetőbbé, átte-
kinthetőbbé válnak a feladatok, problémák vagy éppen felfedhetők 
a hiányosságok és oktató magyarázatokkal megérthetővé tehetők 
az információk.

Összefoglalás, kitekintés
Az oktatónak – mint egyénnek – a szakmai munkavégzése során 
időről időre át kell gondolnia tevékenységének folyamatát, és a 
hatékonyság érdekében keresnie kell az új lehetőségeket a széles 
módszertani repertoár kialakítására. Természetesen központi aján-
lások is segítik a szakmai munkát [18, 19]. De a mai tanulási kör-
nyezetben, különösen az új információs technológiák támogatását 
élvezve, kevésbé érzékelhetők a klasszikus oktató-hallgató szere-
pek, vagyis a hagyományos (frontális előadás dominanciájával bíró) 
oktatási forma mellett és azon túlmutatóan sikerrel alkalmazhatók 
az olyan módszerek, amelyek alapja a cselekedtetve ismeretköz-
lés és elsajátítás. Példának okáért az energetika témakörében az 
esettanulmányokkal történő oktatási módszer alkalmazásának ta-
pasztalatai bíztatóak. Fontos, hogy az egy-egy specializáció kere-
tében kialakuló tanulóközösségeket azonos érdeklődési kör (jelen 
esetben az energetika témaköre) jellemezze.

A módszer létjogosultságának igazolása az Eredmények fe-
jezetben leírtak alapján nem vitatott és ha nem is bizonyított 
teljeskörűen a hatékonysága, érvek sorakoznak fel amellett, hogy 
az esettanulmányokkal történő oktatási módszer eredményes lehet, 
különösen az előtanulmányaikat rendszerezni kívánó fiatal felnőttek 
oktatásában tekinthető hatékony alkalmazásnak. Egyszerre biztosít 
lehetőséget a záróvizsgára, illetve a munka világára történő felké-
szülés folyamatában a szerteágazó energetikai ismeretek rendsze-
rezéséhez és ezáltal az energia immanens értékének kreatív (j)el(l)
emzéséhez.

Megállapítható, hogy a tanulási aktivitás a teljes szemeszter folya-
mán fenntartható és nem korlátozódik a tantárgyi követelményrend-
szerben, tantárgyi programban rögzített teljesítményértékelés(ek)
re, „számonkérés(ek)re”. Ugyanis „annak a munkának a hatása a 
legüdvösebb, mely magában az iskolában a tanító és tanuló közös 
munkájaként folytatódik le”. Ez a módszer másfelől a szemléltető 
oktatás része, amely pedig „elevenségével és világosságával leköti 
a figyelmet és gondolkodásra késztet” (Tóth, 2016). Továbbá a tel-
jes szemeszter során jelen volt a hallgatói és oktatói sikerélmény 
is (dominált az alkotás és cselekvés vágya a szakma/hivatás irán-
ti érdeklődéssel, önzetlenséggel, tisztelettel és alázattal karöltve). 
Ennek okán az iskolai gyakorlatot mindenkor hozzá kell igazítani 
az emberi tanulásról való mai tudásunkhoz, amelyek maguk is in-
novációk (Halász, 2014). Egyébiránt pedig a kutatás és a gyakorlat, 
valamint a digitalizáció kapcsolata a felsőoktatásban meghatározó.  
E témában olvasásra ajánlható néhány „szakmapolitikai” írás is 
[20].
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2021. április 29-én átadták Magyarország első mobil hidrogén-töltőállomását Budapesten, 
a linde gáz Magyarország zrt. telephelyén

Palkovics László, innovációs és technológiai miniszter az ünnepélyes átadáson kiemelte: a magyar hidrogénstratégiai jövőkép meg-
valósításában fontos állomást jelent az első töltőállomás átadása és tesztüzeme. "Ma egy lépéssel közelebb került az ország ahhoz a 
célkitűzéshez, hogy 2050-ig klímasemlegessé váljon" − húzta alá. A miniszter köszönetet mondott a Linde vezetésének azért, hogy az 
elmúlt egy évben biztosították az oxigént a magyar egészségügyi rendszer számára a koronavírusos betegek ellátásához. 

Lepsényi István, a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform elnöke megkerülhetetlennek nevezte a hidrogéntechnológiát. A hidrogén 
a karbonsemlegesség egyik alapvető eleme, és az európai közérdekeket képviselő projektekben kiemelkedő szerepet fog játszani - 
hangsúlyozta.

Palkovics László kitért arra, hogy a hidrogén használata egybevág a kormány politikájával, miszerint a magyar jövő nemzeti, high-
tech és zöld. A hidrogén jelentősége egy sor területen kiemelt, ipari hajtó-tüzelőanyagként vagy a közlekedésben, a mobilitásban betöl-
tött szerepe miatt. Emissziómentesre módosították a másfél évvel ezelőtti buszstratégia azon megfogalmazását is, miszerint 2022-től a 
25 ezernél több lakosú városokban csak elektromos buszokat lehet alkalmazni. Kitért arra: idén év végétől magyar gyártású hidrogén 
üzemanyagcellás autóbusz fog készülni.

A tárcavezető szerint a kormány a Linde csoportban partnert lát, a cég több évtizedes hazai múlttal rendelkezik, "a magyar kormány 
és a Linde technológiai együttműködése sikerre van ítélve" − fogalmazott. Közlése szerint a hidrogénstratégiát a kormány jövő héten 
tárgyalja és várhatóan elfogadja. A stratégia egyik eleme a hidrogén töltőhálózat kiépítése, amely szavai szerint megkezdődik.

Lepsényi István szerint Magyarországnak elemi érdeke, hogy a meglévő kutatási kapacitásaira, a meglévő innovációs bázisra 
támaszkodva aktívan vegyen részt a hidrogén-technológia fejlesztésében, alkalmazásában. A platform ‒ közlése szerint ‒ több mint 
hetven taggal dolgozik azon, hogy a hidrogénben érdekelt cégek, kutatóintézetek kerekasztal körül megosszák az elképzeléseiket, 
feladataikat, elvárásaikat. Öt munkacsoportot hoztak létre, és megalkották az úgynevezett Fehér könyvet, amely a hazai hidrogén és 
hidrogéntechnológiai szektor stratégiai megalapozó tanulmánya, szakpolitikai elképzelések mellett vállalati stratégiákat dolgoz fel. Ezt 
az elnök átadta a miniszternek, azzal, hogy a kézikönyv tudásanyag a jogi és technológiai háttér megismertetéséhez, és iránymutatás 
a későbbi jogszabályalkotás számára.

Hegedüs Ákos a Linde Gáz Magyarország Zrt. vezérigazgatója kiemelte: a vállalatcsoport az egyik legnagyobb tapasztalattal ren-
delkezik a hidrogéngyártásban, felhasználásban, és tárolásban. Közös célnak nevezte a szén-dioxid-semleges zöld megoldások elindí-
tását, támogatását. Az idén Európa egyik legnagyobb, 100 megawatt teljesítményű elektrolízis technológiával megvalósuló zöld hidro-
gén gyártóegységének telepítését és üzemeltetését jelentették be Németországban. Magyarországon 1992-óta vannak jelen, az elmúlt 
25 évben közel 300 millió euró értékben hajtottak végre fejlesztéseket Vas, Tolna, és Borsod-Abaúj-Zemplén megyékben, jelenleg közel 
50 millió forint értékben építenek új levegőszétválasztó üzemet Kazincbarcikán. Dunaújvárosban pedig az ország egyik legnagyobb és 
legmodernebb ipari gázpalackozóját építik. 2020-tól már Magyarországon is forgalmaznak úgynevezett zöld oxigént és zöld nitrogént, 
amelyek előállításához megújuló energiaforrásokat használnak, a megújuló erőforrásokra egyre nagyobb az igény − mondta.

Forrás MTI − 2021. 04.29.  
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gépi látás és tanulás a tüzeléstechnikában és 
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    okl. energetikai mérnök, attila.garami@uni-miskolc.hu   

az utóbbi időben az alternatív energiaforrások hasznosítása, 
mint például a biomassza energetikai célú felhasználása, globá-
lis trenddé vált. Ezen tüzelőanyag hasznosítása az ipari méretű 
tüzeléstechnikában számos nehézséggel jár. Pontos és rész-
letes információk hiányában kevésbé megbízható matematikai 
modellek és vizsgálatok készíthetők, ezért az elméleti modellek 
helyett empirikus, modell-alapú, korszerű felügyeleti és szabá-
lyozó rendszerek alkalmazása adhat megoldást a problémákra. 
Jelen irodalmi áttekintő ismerteti a manapság széles körben 
alkalmazott gépi tanuló algoritmusok, különös tekintettel a 
mesterséges neurális hálózatok, valamint a lángképalkotás és 
feldolgozás külön-külön és együttes alkalmazhatóságát a tüze-
léstechnikában és a biomasszatüzelésben.

*
Recently, the use of alternative energy sources, such as the bi-
omass for energy purposes, has become a global trend. Utiliza-
tion of this fuel causes number of problems in industrial-scale 
combustion technology. in the absence of accurate and de-
tailed information, less reliable mathematical models and stud-
ies can be created. therefore, instead of theoretical models the 
application of empirical, model-based, advanced monitoring 
and control systems can provide solution to the problems. the 
literature review presents the applicability of the today widely 
used machine learning algorithms, especially artificial neural 
networks and flame imaging and processing in combustion 
technology and biomass combustion.

* * *

Az utóbbi időben az alternatív energiaforrások hasznosítása – 
azon belül a változó összetételű, heterogén tüzelőanyagok vagy 
tüzelőanyagkeverékek, mint például a biomassza energetikai célú 
felhasználása – globális trenddé vált. Ennek oka a könnyen hoz-
záférhető és gazdaságosan kitermelhető hagyományos fosszilis 
energiahordozók csökkenése, a nukleáris energiahasznosítással 
kapcsolatos aggodalmak és a növekvő környezetvédelmi aggályok. 
Ezen tüzelőanyagok hasznosítása az ipari méretű tüzeléstechni-
kában számos nehézséggel jár. Ezek közül a legjelentősebbek a 
heterogén tüzelőanyag felhasználás okozta bonyolult tüzeléssza-
bályozás, a növekvő károsanyag-kibocsátás [1] – azon belül is a 
füstgázzal elragadott szilárd részecskék emissziójának nagymérté-
kű növekedése [4] –, lerakódások képződése a füstjáratokban és 
hőcserélő felületeken [4], instabil láng kialakulása a tűztérben és a 
füstgázokkal érintkező szerkezeti elemek korróziója [5]. E problémák 
megoldását számos kutatás célozta, azonban az eredmények elle-
nére sok megoldandó feladat maradt a tüzelést befolyásoló fizikai és 
kémiai folyamatok tekintetében. Pontos és részletes információk hi-
ányában kevésbé megbízható matematikai modellek és vizsgálatok 
készíthetők, ezért az elméleti modellek helyett empirikus, modell-
alapú, korszerű felügyeleti és szabályozó rendszerek alkalmazása 
adhat megoldást a problémákra.

Az online felügyeleti és diagnosztikai rendszerek, amelyek több-
nyire részei a korszerű tüzelőberendezéseknek, elengedhetetlen 
eszközei a tüzelési folyamatok optimalizálásának. E rendszerek be-
meneti jeleit legtöbb esetben hagyományos mérőműszerekkel mért 
üzemi paraméterek alkotják. Ezzel szemben a folyamatirányításban 
széles körben kutatott új, elsősorban információelméleti és mester-
séges intelligencia alapú felügyeleti rendszerek alternatív megoldást 
nyújtanak a technológia hatékonyságának növelésére, a gyakran 
nagy beruházási költségű és jelentős karbantartást igénylő hagyo-
mányos műszerezéssel szemben. Az ilyen indirekt mérő- és moni-
torozó rendszerek központi eleme az a matematikai modell, ami a 
mért érték és a számított változók között kapcsolatot írja le.

A használt matematikai modellek két fő csoportja az analitikus 
és az empirikus modellek. Az empirikus modellek számszerű meg-
figyelésekre, mérési adatokra illesztett prediktív modellek; előnyük, 
hogy nem szükséges elméleti ismeret a vizsgált folyamattal kapcso-
latban. A modell korszerű illesztése adatvezérelt gépi tanuló mód-
szerekkel valósítható meg. Általános esetben az adatvezérelt mo-
dellek többváltozós statisztikai modelleknek tekinthetők. E modellek 
között napjainkban a legelterjedtebbek: döntésfák, véletlen erdő 
(Random forest), logisztikus regresszió, tartóvektor-gép (Support 
vector machine), Naiv Bayes (Naive Bayes), k legközelebbi szom-
széd regresszió (k-Nearest Neighbor), k-közép módszer (K-means), 
Adaboost, neurális hálózatok (Neural network), Markov modellek 
stb. A fenti elven működő, indirekt szenzorokat szokás szoftver 
szenzoroknak nevezni. Ezek szakirodalma igen széles, számos át-
tekintő tanulmány található róluk [6].

gépi tanulás − mesterséges neurális hálózatok
Manapság a gépi tanulás, mesterséges intelligencia és ezen belül 
a mesterséges neurális hálózatok (Artificial Neural Networks, ANN) 
széles körben alkalmazott nemlineáris statisztikai adatmodellező 
eszközök a tüzeléstechnikában. A tüzeléstechnikára jellemző ösz-
szetett folyamatokat számos esetben sikeresen és hatékonyan 
modellezték ANN alkalmazásával [7]. Mesterséges intelligencia al-
kalmazható optikai, akusztikai vagy más szenzorból származó jel 
értelmezésére, ami a tüzelési folyamat felügyeletére vagy számsze-
rű jellemzése céljából használható [8]. A gépi tanulási módszerek 
egyik legígéretesebb alkalmazási területe az erőművek kibocsátá-
sának előrejelzése, amely hozzájárulhat az előírásoknak megfelelő 
szabályozáshoz. Neurális hálózatokat használtak NOx kibocsátásá-
nak előrejelzésére széntüzelésű [9] és gáztüzelésű [10] berendezé-
sekben is. Hasonló algoritmusokat használtak pl. a füstgáz oxigén-
tartalmának [11] vagy levegő áramlási sebességének becslésére 
[12] [13]. A légszennyezők kibocsátásának előrejelzése jól ismerten 
nehéz feladat, azonban a nemlineáris folyamatokat közismerten jól 
leíró ANN alapú modellekkel figyelemreméltó pontosságot értek el 
[14].

Az utóbbi időben elterjedt az ún. „mély tanulás” (Deep Learning) 
paradigmán alapuló, mély neurális hálózatokat használó modelle-
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zés [15]. Ez a terület az elmúlt években jelentős fejlődésen ment 
keresztül. Az adatmennyiség folyamatos növekedésével, a nagy-
teljesítményű, mély neuronhálók tanítására optimalizált grafikus 
processzorok elterjedésének és a tudományterület új eredményei-
nek köszönhetően ma ez az egyik legdinamikusabban fejlődő tudo-
mányág. Akintayo és társai például elsők között alkalmaztak mély 
neurális hálózatokat a tüzelés instabilitásának érzékelésére gáztur-
binákban [16].

A biomassza termokémiai átalakításának folyamata összetett 
az inhomogén és bizonytalan tüzelőanyag összetétel miatt. A gépi 
tanulás ígéretes eszköze lehet ezen bonyolult termokémiai folya-
matok modellezésére. Eddig több kutatómunka demonstrálta olyan 
gépi tanulási módszerek hatékony működését, amelyek folyamatos 
becslést készítenek a biomassza összetételéről és nedvességtar-
talmáról kisebb méretű berendezések esetén [17], [18]. Hasonló 
szoftver szenzorokat, amelyek részben a kilépő vízhőmérséklet sza-
bályozását célozták, közepes méretű rendszerekben már tanulmá-
nyoztak [19]. Liukkonen és társai [20] egy nagyméretű, biomassza 
tüzelésű, cirkulációs fluidágyas kazánon alkalmaztak szoftver szen-
zort, ami a tüzelés során kibocsátott NOx mennyiségét jelezte előre. 
A tanulmányban megállapították, hogy a nemlineáris ANN modell 
pontosabb, mint a lineáris modell, továbbá képes előrejelezni az 
NOx kibocsátást több órás időtávlatban.

Égés vizsgálata optikai módszerekkel
A legtöbb tüzelési folyamatban a tüzelőanyag kémiai átalakulása hő-
energiává a lángban megy végbe, ezért az itt megvalósuló folyama-
tok meghatározók. Emiatt számos felügyeleti módszer közvetlenül 
a lángból nyerhető információkra összpontosít. Intruzív lángszenzo-
rokat, mint például hőelemeket és ionizációs detektorokat szokás 
alkalmazni helyi hőmérséklet vagy a gázban lévő szervesanyag kon-
centráció meghatározására. Ezen műszerek költsége ugyan kicsi, 
azonban csak a vizsgált térfogat kis részéből gyűjtenek informáci-
ót és legtöbb esetben a folyamat aerodinamikáját is megzavarják. 
Nem-intruzív módszerek, mint például az optikai szenzorok, nyo-
másmérő szenzorok és a szilárdtest-alapú gáz szenzorok különböző 
formái számos esetben kerültek már alkalmazásra. 

A legtöbb égést vizsgáló optikai módszer a láng által spontán, 
azaz külső gerjesztés nélkül kibocsátott, vagy elnyelt fény elemzé-
sén alapul. A láng spontán sugárzása a következő három módon 
mehet végbe [8]:

• az égésben jelenlévő szilárd részecskék (korom, hamu és 
karbon szemcsék) ún. fekete test sugárzása;

• magas hőmérsékleten a lángban jelenlévő gázhalmazállapo-
tú komponensek, főleg a H2O és a CO2 sugárzása;

• kemilumineszcencia, vagyis kémiai reakciók útján gerjesztett 
részecskék (szabad gyökök) egyensúlyi állapotukba kerülé-
sük során kibocsátott sugárzása következtében.

Az egyes jelenségek különböző hullámhossztartományban ér-
zékelhetők. A kemilumineszcencia az ultraibolya és a látható fény-
tartományban, míg lánghőmérsékleten a feketetestek és gázok a 
látható és az infravörös tartományban sugároznak. E három hatás 
nagysága és spektruma a láng tulajdonságától függ. Az optikai mód-
szerek feladatuktól függően jellemzően ultraibolya, látható vagy inf-
ravörös hullámhossz tartományban működnek. Széles sávú vagy 
több hullámhossz tartományban működő szenzorok is léteznek. Bár 
az optikai módszerek nem-intruzívek és nagy frekvencián képesek 
mintavételezni, általában a láng egy kisebb területére fókuszálnak, 
pontszerű, vagy optikai úthossz-integrált méréseket végezve.

Bár a gyakorlati alkalmazást célzó munkák a passzív módsze-
rek alkalmazását részesítik előnyben, érdemes megemlíteni az ab-
szorpciós spektroszkópiában jelenleg a legígéretesebb módszer-
nek számító hangolható diódalézeres abszorpciós mérést. Az ipari 
körülmények között is számos esetben jól teljesítő módszer igen 
gyors válaszidővel közvetlenül képes meghatározni koncentrációt, 
hőmérsékletet, sebességet és nyomást a tűztérben, ami lehetővé 
teszi a tüzelés valós idejű felügyeletét és szabályozását, azonban 
ipari körülmények között működő rendszerekbe való implementálá-
suk számos nehézséggel jár [8].

gépi látás ‒ lángképalkotás és feldolgozás
A korszerű digitális eljárások és adatfeldolgozás megjelenésével, a 
képalkotás és képfeldolgozás jelentős figyelemre tett szert a tüze-
léstechnikában a 90-es évek elejétől [21] [22]. Manapság számtalan 
lézer alapú képalkotási technika adott a tüzeléssel kapcsolatos kí-
sérletek elvégzéséhez [8]. Ezek közül számos módszer, mint példá-
ul a lézer indukált fluoreszcencia (Laser Induced Fluorescence, LIF) 
a jövő egy ígéretes ipari szenzora lehet. Elvben ezen diagnosztikai 
módszerek alkalmasak ipari láng felügyeletére és szabályozására, 
azonban még gyakorlati okok gátolják rutinszerű ipari körülmények 
között való alkalmazásukat. Jelenleg a legígéretesebb technikának 
a láng látható fénytartományban történő valós idejű optikai képalko-
tása számít, amely lehetővé teszi az alacsony költségű, robusztus 
CCD (Charge-Coupled Device) kamera külső fényforrás nélküli al-
kalmazását. A módszer láng felügyeletre való ipari alkalmazhatósá-
gát számos kutatás demonstrálta [8]. Egy kép a szenzor színcsa-
tornáihoz tartozó pixel intenzitások rendezett halmaza, vagyis egy 
adatmátrix, amely intenzitásuktól függő radiometriai, színüktől füg-
gő spektrális és helyüktől függő áramlástani információkat hordoz 
[23]. Ezáltal a képek térbeli és időbeli információárama meghaladja 
a pontszenzorok jelét.

Számtalan tanulmány demonstrálta a tüzeléstechnikában hasz-
nált látásalapú felügyeleti rendszerek alkalmazhatóságát. Több 
kutatómunka megállapította, hogy a láng megfigyelt geometriai és 
fényintenzitással összefüggő paraméterei információt hordoznak a 
tüzelési folyamat hatékonyságáról és minőségéről [24]. Ezek között 
találhatók látható [25] és infravörös [26] hullámhossz tartományban, 
valamint ipari [26], félipari [27][28] és laboratóriumi [29] körülmé-
nyek között  végzett kísérletek is, de a tüzelőanyag tekintetében is 
változatosak, mint pl.: szénpor  [27], hidrogén [30] és földgáz [28] 
tüzelés. Számos korábbi tanulmány igazolta, hogy a tüzelési folya-
mat osztályozható [31], számszerűsíthető [32], előre jelezhető vagy 
akár irányítható [33] on-line képalkotó és gépi tanulást alkalmazó 
rendszerekkel. A kalibrált színes képek alkalmasak a helyi lánghő-
mérséklet és koromképződés mértékének meghatározására is. Erre 
több példa is található, Draper és társai [34] látható fénytartomány-
ban szénportüzelésű berendezésen, míg  infravörös tartományban 
Schuler és társai [35] kommunális, Manca és társai [36] pedig ipari  
hulladékégetőn demonstrálták. Yan és társai munkái [37] [38] alap-
ján megállapítható, hogy a  mért paraméterek időbeli és térbeli vál-
tozása lehetőséget biztosít a tüzelési folyamat dinamikájába való 
betekintéshez. Az infra- és a látható hullámhossztartományú képal-
kotás potenciálja erőművek [39] és hulladékégetők [40] optimalizá-
lásában szintén jól ismert.

gépi látás és tanulás együttes alkalmazása
Eddig számos tanulmány igazolta a képalkotás és a mesterséges 
neurális hálózatok együttes alkalmazásának sikerességét különböző 



15ENERgiagazDálkoDás   62. évf. 2021. 2-3. szám

Garami A.: Gépi látás és tanulás a tüzeléstechnikában és a biomasszatüzelésben

levegőszennyezők, különös képen NOx kibocsátás előrejelzésében. 
Ezek között található szénpor [41] és földgáz [42] tüzelésű erőművi, 
valamint cementipari [43] alkalmazás is ipari és félipari körülmények 
között. Ezen eredmények arra engednek következtetni, hogy a mes-
terséges neurális hálózatoknak és a képalkotásnak nagy potenciálja 
van összetett, nemlineáris előrejelzési problémák megoldásában. Lu 
és társai két rejtett rétegű ANN alkalmazásával nagy pontosságot ér-
tek el bután/levegő lángok képeinek légfeleslegtényező alapján törté-
nő osztályozása során laboratóriumi körülmények között [44]. Ugyan-
ezen kutatócsoport laboratóriumi körülmények között demonstrálta 
egyetlen rejtett réteget tartalmazó ANN és multispektrális kemilumin-
eszcenciás képalkotás alkalmazásával levegő-tüzelőanyag arány és 
a NOx kibocsátás becslését gázlángok képei alapján [45].

A szakirodalomban számos tanulmány található, amely bio-
massza tüzelést vizsgál online képfeldolgozáson keresztül. Néhá-
nyuk kizárólag a lángképek számszerű jellemzésével, valamint az 
így kapott, és a hagyományos eljárásokkal mért üzemi paraméterek 
közötti kapcsolatok vizsgálatával foglalkozik ipari [46] és félüzemi 
[47] körülmények között, míg mások fejlett adatfeldolgozást és gépi 
tanulási módszereket is alkalmaztak, azonban vizsgálataik több-
nyire laboratóriumi körülmények között történtek [48]. Li és társai 
[45] levegőszennyezők kibocsátásának előrejelzését valósították 

meg biomassza lángból laboratóriumi körülmények között, sekély 
radiális bázisfüggvényes ANN alkalmazásával, eredményeik 7 és 
20% közötti hibát mutattak. Ez a kutatócsoport megállapította, hogy 
Support Vector Machine alkalmazása nagyobb hibát eredményez 
az ANN-nel szemben, továbbá mély ANN és automatikus adatre-
dukció alkalmazása jelentősen tovább csökkenti a regresszió hibá-
ját, 2-3%-ra [49]. Kotyra és társai [50] képfeldolgozást alkalmaztak 
a geometriai és radiometrikus képi jellemzők kinyerésére a rögzí-
tett képekből, és k-NN regressziót a kazán hőteljesítményének és 
légfeleslegének előrejelzésére szén és biomassza együtt-tüzelése 
során. Arra a következtetésre jutottak, hogy az alkalmazott módszer 
nem ad elfogadható előrejelzést a légfeleslegről.

Láthattuk, hogy a gépi látás és tanulás tüzeléstechnikában 
való alkalmazásának vizsgálatai egészen a 80-as évek közepéig 
nyúlnak vissza és napjainkra az ezzel foglalkozó kutatások száma 
drasztikusan megnőtt és ezen vizsgálatok területei kiszélesedtek. 
Ez az új tudományos eredményeknek, többek között az új algorit-
musoknak, a nagy mennyiségű adatnak (big data) és a számítási 
teljesítmény nagyfokú növekedésének köszönhető. Az  1. táblázat 
ezen terület jelentősebb kutatási munkáit összegzi és csoportosítja 
különféle szempontok alapján a publikációk megjelenési éve alap-
ján sorba rendezve.

szerző Év kutatás célja
Hullám-
hossz

tartomány

tanuló 
algoritmus Méret tüzelőanyag

N. Kurihara és társai [21] 1986 NOx kibocsátás előrejelzése VI - - szénpor

M.G.Allen és társai [22] 1993 Stabil zárt hurkú szabályozás demonstrációja VI ANN laboratóriumi -

F. Schuler és társai [35] 1994 Tüzelőanyag ágy hőmérsékleteloszlásának 
meghatározása

IR - ipari kommunális 
hulladék 

(rostélyos)

P. Daimer és társai [40] 1998 Fuzzy logic és akusztikus hőmérsékletmérés 
alkalmazása hatékonyságnövelés céljából

IR FL ipari kommunális 
hulladék

G. Lu és társai [29] 1999 Láng felügyelet és szabályozás VI ANN laboratóriumi -

J. S. Marques és társai [26] 2000 Lángkép elemzés és jellemzés IR - ipari -

W. B. Baek és társai [27] 2001 NOx kibocsátás csökkentése és biztonságos 
üzem biztosítása

VI - teszt beren-
dezés 

(1 MWth)

szénpor

Y. Yan és társai 2002 Láng felügyelet és jellemzés VI - teszt beren-
dezés 

(1 MWth

szénpor

L. Bertucco és társai [51] 2002 Valós idejű lángkép elemzés tüzelés felügyelet 
céljából

VI ANN ipari szilárd 
hulladék

D. Manca és társai [36] 2002 Tüzelőanyag ágy hőmérsékleteloszlásának 
meghatározása

IR - ipari kommunális és 
ipari hulladék 

(rostélyos)

F. Wang és társai [41] 2002 NOx kibocsátás előrejelzése VI ANN ipari 
(300 MWe)

szénpor

H. Yu és társai [28] 2004 Tüzelőberendezés teljesítményének, valamint 
a füstgáz NOX és SO2 tartalmának előrejelzése

VI - ipari 
gőzkazán

fölgáz, hulla-
dék folyadék

M. Chimenti és társai [30] 2004 Előkevert hidrogén/levegő tüzelésű 
sugárhajtómű láng dinamikus viselkedésének 
elemzése

IR - sugár-
hajtómű

hidrogén

G. Lu és társai [24] 2005 2 és 3D-s lángképalkotási módszerek 
áttekintése

VI - - -

S. Zipser és társai [39] 2006 Láng felügyelet és szabályozás IR, VI - ipari rostélyos, 
forgódobos

G. Lu és társai 2007 Láng online felügyelete és jellemzése VI - ipari test 
(0,5 MWth)

szén + 
biomassza

1. táblázat. Gépi látás és tanulás tüzeléstechnikában való alkalmazását célzó eddigi jelentősebb munkák
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szerző Év kutatás célja
Hullám-
hossz

tartomány

tanuló 
algoritmus Méret tüzelőanyag

L. Xu és társai [38] 2007 Láng oszcillációs frekvenciájának mérése új 
algoritmussal

IR - ipari test -

R. Hernandez és társai [42] 2008 NOx kibocsátás előrejelzése VI ANN - földgáz

P. Molcan és társai [46] 2009 Láng jellemzők és a füstgáz összetevők és a 
hamulerakódás közötti kapcsolat vizsgálata

VI - - szén + 
biomassza

B. Lin és társai [43] 2011 NOx kibocsátás előrejelzése VI PLS cement ipari -

J. Krabicka és társai [44] 2011 Láng szabad gyökeinek vizualizációja és jel-
lemzése

VI ANN laboratóriumi propán

A. González-Cencerrado és 
társai [23]

2012 Láng felügyelet és jellemzés VI - félipari 
(0,5 MWth)

szénpor

J. Chen és társai [33][52] 2012 Kétszintű kaszkád szabályozás megvalósítása 
lángkép és füstgáz oxigén tartalom alapján

VI - félipari olaj

T. S. Draper és társai [34] 2012 Lángkép és a koromképződés közti kapcsolat 
vizsgálata

VI - - szénpor

X. Li és társai [45] 2012 NOx kibocsátás előrejelzése szabad gyök ké-
palkotás és lánghőmérséklet követés alapján

VI ANN laboratóriumi gáz + 
biomassza

H. Zhou és társai [32] 2014 Új online szénalapú tüzelőanyag azonosítási 
rendszer kifejlesztése 

IR, VI, UV support laboratóriumi 
(0,3 MWth)

szénpor

N. Li és társai [53] 2014 NOx kibocsátás előrejelzés VI RBF laboratóriumi propán + 
biomassza

A. Kotyra és társai [50] 2014 Légfeleslegtényező előrejelzése VI k-NN félipari 
(500 kWth)

szén + 
biomassza

R. P. Silva és társai [31] 2015 Olaj láng állapottér dinamikájának jellemzése VI - - olaj

A. González-Cencerrado és 
társai [47]

2015 Biomassza együttégetés láng fizikai jellem-
zőire és oszcillációjára gyakorolt hatásának 
vizsgálata

VI - félipari 
(500 kWth)

szén + 
biomassza

N. Li és társai [48] 2015 NOx kibocsátás előrejelzés VI SVM laboratóriumi propán + 
biomassza

N. Li és társai [49] 2016 NOx kibocsátás előrejelzés VI ANN laboratóriumi propán + 
biomassza

Rövidítések: látható (VI), infravörös (IR) és ultraibolya (UV) hullámhossz tartomány; ANN - mesterséges neurális hálózat; SVM - tartóvektor-gép; 
k-NN - k legközelebbi szomszéd regresszió; PLS - részleges legkisebb négyzetek regressziója; RBF - radiális bázis függvény
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a napenergiás szárítóknál használt kémény hőátviteli folya-
matainak elemzését kísérletileg vizsgálták. a vizsgálat során 
a napsugárzás intenzitás, a légáram sebesség, a környezeti 
levegő hőmérséklet, a kémény külső felületi hőmérséklete és 
a kémény belsejében áramló levegő hőmérséklete méréssel 
kerültek meghatározásra. a hőátviteli mód típusát, a hőátviteli 
együtthatót és az áramlástípust a kémény falának belső és kül-
ső oldalán Reynold, Nusselt és Rayleigh számok alapján vizs-
gálták. a szárító kéményből kilépő, az alkalmazott matematikai 
modellel számított levegő hőmérséklet, összehasonlításra és 
értékelésre került a kísérlet során mért kilépő értékekkel.

*
Heat transfer analysis of a chimney used in solar drying ap-
plications has been examined experimentally. During the tests, 
air velocity, temperatures, and solar radiation have been meas-
ured and presented graphically. the nature of heat transfer 
mode, coefficient of heat transfer, and flow type inside and 
outside the chimney wall have been examined based on Rey-
nold’s, Nusselt, and Rayleigh numbers. a comparison and 
evaluation of theoretical and experimental chimney outlet air 
temperature has also been presented in this study.

* * *

Az élelmiszerek szárítását az ősi idők óta alkalmazzák annak ér-
dekében, hogy a nedvességtartalmukat a hosszú idejű tároláshoz 
szükséges szintre csökkentsék. A napenergiás szárítás arra a meg-
oldásra utal, ami a napsugárzást használja a szárításhoz szükséges 
energiaként. A napenergiás szárítók aktív és passzív működésű-
ként osztályozhatók. A fő különbség köztük a légáramlás módjában 
van. Az aktív szárítóknak van légáramoltatást végző berendezésük, 
rendszerint egy ventilátor, míg a passzív napenergiás szárítókban 
a természetes konvekció áramoltatja a levegőt (Koyuncu, 2006).  
A passzív konvekciós szárítók működése kizárólag a napenergiától 
függ.

Az alacsony légáramlás miatt, a passzív napenergiás szárítók 
teljesítményének hatékonysága alacsony (Ekechukwu, Norton, 
1997). Az ilyen szárítók esetén a szárítási teljesítmény javításának 
egyik hatékony módja a szárítókamrára felszerelt kéményben áram-
ló levegő melegítése (Bassey et al., 1994). A kémény a természetes 
konvekció növelésével elősegíti a szerkezeten keresztüli levegő-
áramlást. Passzív, közvetett napenergiás szárítókban, a kollektor-
ban felmelegített levegő szárítókamrán történő áthaladása során a 
szárítandó termékből a nedvesség elpárologtatásához szükséges 
hőmennyiség átadása következtében a levegő hőmérséklete csök-
ken, aminek hatására a légáramlás sebessége is csökken. Habtay 
és Farkas (2019) megfigyelték, hogy a hőátvitel javulhat, ha a ké-
mény felülete fekete matt festéssel van ellátva. Shiri et al. (2012) 
kísérletileg vizsgálták egy függőleges fűtött henger fal mentén, a 
természetes konvekció hatására, a határréteg légáramában kiala-
kuló hőmérséklet- és áramlási sebesség mezőket. A vizsgálat során 

a turbulencia intenzitásának mérése során elsősorban a falközeli 
régiókat tekintették, ahol a változó termikus tulajdonságok a nagy 
hőmérséklet gradiens következtében az áramlást is befolyásolják.  
A szerzők új határréteg egyenleteket dolgoztak ki, amelyek az 
áramlás változó tulajdonságait jelenítik meg a vizsgált régióban.

A kémény hőátviteli tulajdonságai a működésre jellemző 
hőátviteli tényezőtől és az áramlás jellegétől függ. Konvekciós 
hőátvitel esetén számos összefüggés van a fűtött függőleges csa-
tornák hőátviteli tulajdonságainak kiszámítására.

A természetes konvekciós hőátadás a hőmérséklettől függő 
sűrűséggradiensek által előidézett, felhajtóerő indukálta áramlási 
mezők eredménye. Newton hűlési törvénye egyenlő azzal a hőát-
adási fluxussal, amely ezzel az átadással jár a hőátadási együttha-
tó, a felület és a felületi- és a környezet közötti hőmérséklet különb-
ség arányában. A hőátadási együttható és a Rayleigh-szám fontos 
a természetes konvekció vizsgálatánál. Számos kutató vizsgálta 
vertikális csatornában a Nusselt, a Grashof és a Rayleigh számok 
közötti összefüggéseket (Ramakrishna et al., 1982). A szerzők a 
két végén nyitott függőleges négyzet alakú csatorna mentén a le-
vegő lamináris természetes konvekcióját vizsgálták a csatorna fa-
lain állandó hőmérséklet és állandó hőáram határfeltételek mellett. 
A csatorna alján beáramló levegő sebességét atmoszférikus nyo-
máson egyenletesnek feltételezték. Az áramlást és a hőátadást le-
író differenciálegyenleteket numerikus integrálással oldották meg. 
A csatorna tengelye mentén mutatták be az áramlás és a hőátvitel 
alakulását.

Ennek a dolgozatnak az a célja, hogy meghatározzuk a köz-
vetett napenergiás szárító kéményéből kilépő levegő hőmérsékle-
tét egy kidolgozott matematikai modell felhasználásával, továbbá 
összehasonlítsuk és értékeljük a számítási és a kísérleti eredmé-
nyeket. A napsugárzás intenzitást, a kémény külső felületi hőmér-
sékletét, a környezeti levegő hőmérsékletet, a belépő légáramot és 
a kémény belsejében áramló levegő hőmérsékletét méréssel hatá-
rozzuk meg annak érdekében, hogy jobban megértsük a természe-
tes konvekció során a kéményben kialakuló hőátvitel következtében 
fellépő áramlási viszonyokat.

a vizsgált rendszer leírása
A közvetett napenergiás szárító geometriai modellje egy függőle-
ges hengeres kéményből áll, amelynek belső átmérője 100 mm, 
és az 1. ábrán látható módon egybe van építve a szárítókamrával. 
A kéményben végbemenő természetes konvekció kialakulásához 
megfelelő hosszúságú kémény került kiválasztásra. A napsugárzás 
elnyelő képesség javítása érdekében a kémény külső felülete feke-
te matt festékes bevonatot kapott.

Az abszorpció eredményeként a felület hőmérséklete jelentő-
sen növekszik. A vizsgált konfigurációban a kémény hosszában, kü-
lönböző magasságokban öt furat került kialakításra a hőmérséklet 
érzékelők befogadására. Továbbá hőelemek kerültek rögzítésre a 
kémény külső felületén, és a szárítóban különböző helyeken is.
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A kidolgozott matematikai modell állandósult működési körül-
ményeket, egyenletes levegő belépési sebességet, a belépő le-
vegő fizikai jellemzőinek lineáris hőmérséklet függését feltételezi.  
A mérések során a napsugárzás órás átlaga és a kéményben lévő 
levegő hőmérséklet átlaga került rögzítésre.

 

Terhelés nélküli körülmények között, vagyis a szárítóban nem 
volt szárítandó termék, kísérleti vizsgálatokat végeztünk a Magyar 
Agrár- és Élettudományi Egyetem (MATE) napenergiás laboratóriu-
mában Gödöllőn (47°35’39.5” N és 19°21’59.7” E) szeptember vé-
gén. A mérési adatok, a globális napsugárzás (déli tájolású 45°-os 
dőlésszögű felületen), a környezeti levegő hőmérséklet, a kémény 
külső oldalának felületi hőmérséklete, a kollektorba belépő légáram 
sebessége, a kéménybe belépő- és kilépő levegő hőmérséklete a 
kísérletre kiválasztott napon 5 órás időtartamban, 10 percenként 
kerültek rögzítésre. Ha a napsugárzás ingadozása öt perc alatt nem 
haladja meg a 50 W/m2-t, akkor a „kvázi állandósult állapotbeli” kö-
rülmények feltételezhetők (Ong & Chow, 2003).

A hőmérsékletmérés a napenergiás szárító különböző pontjain 
egy nyolc csatornás hőmérséklet adatgyűjtővel történt a 2. ábrán lát-
ható helyeken. A napsugárzás mérés egy Kipp & Zonen CM-11 típu-
sú, 5,54 × 10-6 V/Wm-2 érzékenységű globálsugárzás mérővel történt.  
A napsugárzással arányos, mért villamos feszültség jelet egy szá-
mítógépes mérő-adatgyűjtő rendszer Advantech ADAM-4017 típu-
sú, 16 bites analóg bementi modulja alakította digitális jellé. A nap-

kollektorba belépő levegő sebességének mérése egy Eurochron 
EC-MR 330 típusú, ± 5% pontosságú kézi anemométerrel történt.

 
a szárító kémény energetikai modellezése
A napenergiás szárító kéményében végbemenő hőátviteli fo-
lyamtok leírására egy energia egyensúlyi egyenlet alkalmazha-
tó. A kémény külső, egységnyi felületén elnyelt, napsugárzásból 
származó hőáram, a felületre beeső globálsugárzás és a felület 
hőveszteségének különbségeként számítható:

qnet = αsI ‒ Uo (Ts − Ta).    (1)

Az (1) egyenlettel számított napsugárzásból származó hőáram 
a kéményben lévő levegőt melegíti, vagyis átadódik a levegő mun-
kaközegnek. A hőátvitel során állandósult állapotot feltételezve és 
a vezetéssel történő hőátvitelt elhanyagolva, a kémény felületén el-
nyelt hőáram a következő alakban írható:

       (2)

A kémény külső felületén végbemenő hőátviteli folyama-
tok, a hősugárzási és a konvektív hőátviteli tényezők, valamint a 
konvektív hőátvitelnél a szélsebesség figyelembevétele miatt jóval 
összetettebbek, mint a belső felületen. A kémény felülete körüli 
szélsebességtől függően, a domináns mechanizmust, a termé-
szetes vagy kényszerkonvekciót kell kiválasztani a szél konvektív 
hőátviteli együtthatójának tényleges kiszámításához. A mérések 
során szeptember hónapban 2 m magasságban az átlagos szélse-
besség 3 m/s volt. McAdams (1954) a szél által indukált konvektív 
hőátadási együttható és a szélsebesség között a következő össze-
függést publikálta:

hw = 5,7 + 3,8 V             V ≤ 5 m/s.    (3)

Cengel (2002) azt javasolja, hogy a természetes konvekció ha-
tása elhanyagolható, amikor Gr/Re2

 < 0,1, a kényszerkonvekció ha-
tása elhanyagolható, ha Gr/Re2 > 10, és következésképpen mindkét 
hatást figyelembe kell venni, ha 0,1 < Gr/Re2

 < 10. A külső felület és 
a környezet közötti teljes hőátviteli tényező a konvektív és a sugár-
zási komponensek alapján határozható meg:

Uo = hw + hr,     (4)

ahol hr a sugárzási hőátviteli tényező, ami Duffie & Beckman (2013) 
alapján számítható:

hr = σε(Ts + Tsky)(T2
s + T

2
sky).   (5)

Az égbolt hőmérséklet Fudholi et al. (2013) alapján számítva:

Tsky = 0.0552 T
1,5
a  .   (6)

Amikor napsugárzással hőt viszünk be a levegőbe, a levegő sű-
rűsége a hőmérséklettől függően változik, a gravitációs térben a hő-
mérséklet gradiens okozta sűrűségkülönbségek hatására áramlá-
sok indulnak. Természetes konvekcióban a felhajtóerő által indukált 
áramlást a kémény magassága, L alapján megadott Rayleigh-szám 
határozza meg:

       (7)

1. ábra. a napenergiás szárító vázlata 

2. ábra. a napenergiás szárítóban telepített 
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A függőleges kémény függőleges síklemezként kezelhető, így 
a következő egyenlettel a Nusselt-szám számítás leegyszerűsödik:

        (8)

A Rayleigh-számot, pontosabban a Grashof-számot, a GrL-et 
általában a hőátadás során használják az aktuális áramlási rend-
szer (lamináris vagy turbulens) meghatározása céljából, amelynek 
ugyanolyan szerepe van, mint a Reynolds-számnak a kényszer 
konvekciós áramokban. Az áramlás fontos jellemzője a kémény 
felületén keresztüli hőátadás aránya. A kéményfal természetes 
konvekciójának átlagos Nusselt-száma, amelyet Cengel (2002) 
adott meg lamináris áramláshoz (Ra < 109):

       (9)

a turbulens áramláshoz (Ra<1012) pedig:
   
      (10a)

ahol:
   
      (10b)

Feltételezzük, hogy a vizsgált hőmérséklet tartományban a le-
vegő fizikai tulajdonságai a hőmérséklettel (°C) lineárisan változnak 
(Ong, 1995), akkor a paraméterek vonatkozásában a következő 
empirikus összefüggéseket alkalmazhatjuk:

μ=[1.983 + 0.00184 (Tf ‒ 27)] 10-5,   (11)
   
ρ = [1.1774 ‒ 0.00359 (Tf ‒ 27)],   (12)
   
λ = [0.02624+0.0000758 (Tf ‒ 27)],    (13)
   
Cp = [1.0057+0.000066 (Tf ‒ 27)],   (14)
   
β = 1/ Tf      (15)

A hőátviteli modell mérésekkel történt ellenőrzése két statiszti-
kai jellemzővel, a korrelációs együtthatóval (R) és az átlagos abszo-
lút százalékos hibával (Δ) történt:

    
      (16)
   
      

      (17)

Eredmények és értékelésük

A hőmérséklet és a napsugárzás változása
A kéményhatás erőssége nagyban függ a kémény átlagos léghő-
mérséklete és a környező levegő hőmérséklete közötti különbség-
től, valamint a napsugárzás intenzitásától. A 3. ábra a napsugárzás 
intenzitás, a környezeti levegő hőmérséklet, a kémény felületi hő-

mérséklet és a kéményben áramló levegő hőmérséklet átlagának 
változását ábrázolja 10:00 és 15:00 között a kísérlet elvégzésének 
napján.

A kéményben áramló levegő hőmérséklet átlaga a napsugárzás 
intenzitás növekedésével nőtt, a maximumot 13 óra körül elérve. 
A napsugárzás intenzitás 558-812 W/m2, míg a kéményben áram-
ló levegő hőmérséklet átlaga 37-51 °C között változott. A kémény 
felületi hőmérséklet 34-40 °C, a környezeti hőmérséklet 22-30 °C 
között változott. Az elvégzett kísérlet során a globális napsugárzás 
intenzitás a 812 W/m2 maximumot 12 órakor érte el, a környezeti le-
vegő hőmérséklet maximuma 30 °C, a kémény felületi hőmérséklet 
maximuma 42 °C és a kéményben áramló levegő hőmérséklet át-
lagának maximuma 52 °C értékkel 13 óra körül volt megfigyelhető. 
Az is látható, hogy a hőmérsékletkülönbség maximuma a kémény-
ben lévő léghőmérséklet átlag és a környezeti hőmérséklet között  
23,8 °C volt a maximális napsugárzásnál. Ez a hőmérséklet különb-
ség biztosította a kéményben a felhajtóerő kialakulását.

 

Hőátviteli tényezők
Az 1. táblázat a kémény felülete által elnyelt energia, a kéményben 
áramló levegő tömegáram, a Rayleigh- és a Nusselt-szám számítá-
si eredményeit mutatja be a különböző napsugárzás intenzitás ér-
tékek esetén. Megfigyelhető, hogy a kémény felszíne a besugárzott 
napenergia körülbelül 70%-át abszorbeálta. A felületi abszorpciós 
képesség a napsugárzás intenzitásától függ, és a napsugárzás-
sal együtt növekszik. A számított Rayleigh szám értékek szerint az 
áramlásokra a turbulens áramlás a jellemző. A Nusselt szám szá-
mításhoz a függőleges hengeres kémény sík lemezként kezelhető, 
mert kielégíti a (8)-as egyenletet. A kémény külső és belső légára-
mának Nusselt száma a (10a) és (10b) egyenlettel számítható és ez 
alapján a természetes konvekció a jellemző (Gr/Re2>10).

A kéményből kilépő levegő hőmérséklet számítása
A kémény külső felülete sugárzási és konvektív hőveszteségnek is 
ki van téve. A konvektív hőátadási együttható becsléséhez először 
elemezni kell a Grashof és a Reynolds szám értékeit, ez alapján 
a Grashof szám volt domináns, nem a Reynolds szám. Ezután a 
(10a) és (10b) egyenletet alkalmaztuk a konvektív hőátviteli együtt-
ható becslésére. A kéményből kilépő levegő hőmérséklet számítás 
a (2) egyenlettel, különböző napsugárzás, tömegáram, valamint 
környezeti- és kémény felületi hőmérsékleteknél történt. A kémény-
ből kilépő számított levegő hőmérsékletek és az elvégzett kísérlet 
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3. ábra. a napsugárzás intenzitás és a mért hőmérsékletek 
változása a mérési időszakban
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során mért értékek összehasonlítását a 4. ábra mutatja. A számított 
és a kísérlet során mért hőmérsékletek különbségének eltérése ke-
vesebb, mint 10% volt. Ez az eltérés a 0,977 korrelációs együttha-
tóval és 5%-os átlagos abszolút százalékos hibával elfogadható.

 

Összefoglalás
Javasolt matematikai összefüggéseket alkalmaztunk a közve-
tett passzív napenergiás szárítóra szerelt hengeres kémény 
hőátvitelének számítására. A dolgozatban a Nusselt, a Reynold és 
a Rayleigh szám került felhasználásra a napenergiás szárító ké-
mény hőátviteli viszonyainak vizsgálatára, értékelésére. A hőátviteli 
együttható meghatározásához méréssel került meghatározásra a 
napsugárzás intenzitása, a légáram sebessége, a környezeti leve-
gő hőmérséklete, a kémény külső felületéti hőmérséklete és a ké-
mény belsejében áramló levegő hőmérséklete. A kísérletek során a 
környezeti hőmérséklet és a kémény belsejében lévő átlagos lég-
hőmérséklet között 23,8 °C maximális hőmérséklet különbség volt 
megfigyelhető. A környezet felé azonban nagy volt a hőveszteség, 
a kémény alacsony külső felületi hőmérséklete miatt. Az elvégzett 
kísérlet kiértékelése alapján megállapítható, hogy az áramlás típu-
sa turbulens volt, a kémény belsejében és a kémény külső oldalán 
a jellemző hőátviteli mód, mindkét áramlás esetén a természetes 
konvekció volt. Az alkalmazott matematikai modellel, a szárító ké-
ményből kilépő számított levegő hőmérséklet és a kísérlet során 
mért kilépő hőmérsékletek közötti korrelációs együttható 0,977 ér-
tékkel jellemezhető. A kísérlet során szerzett tapasztalatok alapján 
az javasolható, hogy a fényt át nem engedő felületű kéményt, a 
napsugárzást jobban hasznosító, a déli oldalon napsugárzást át-

bocsátó borítással kialakított kéménnyel helyettesítve, a környezet 
felé kialakuló hőveszteség csökkenne.

Jelölések jegyzéke
Ach kémény felület    m2

cp fajhő     Jkg-1K-1

h hőátviteli tényező    Wm-2K-1

I napsugárzás intenzitás   Wm-2

m  levegő tömegáram    kgs-1

qnet napsugárzásból a kémény felületén 
 elnyelt hőáram    Wm-2

T hőmérséklet    K
Uo teljes hőátviteli együttható   Wm-2K-1

V szélsebesség    ms-1

yexp kísérlet során mért érték   °C
yp számított érték    °C
Nu Nusselt szám    −
Pr Prandtl szám    −
Ra Rayleigh szám    −
Re Reynolds szám    −
R korrelációs együttható   −

Görög betűk
αs fekete matt felület sugárzáselnyelő képessége −
β a levegő térfogat-tágulási együtthatója K-1

Δ átlagos abszolút százalékos hiba  %
εs fekete matt felület emissziós tényezője −
λ a levegő hővezető képessége  Wm-1K-1

μ a levegő dinamikus viszkozitása  kgm-1s-1

ν a levegő kinematikai viszkozitása  m2s-1

ρ sűrűség     kgm-3

σ Stefan-Boltzmann állandó    Wm-2K-4

Indexek
a környezet
f átlagos léghőmérséklet
i belépő
o kilépő
r sugárzási
s kémény felület
sky égbolt
w szél

köszönetnyilvánítás
A kutatás a Stipendium Hungaricum Program és a Magyar Agrár- és 
Élettudományi Egyetem, Műszaki Tudományi Doktori Iskola támo-
gatásával valósult meg.

4. ábra. a mért és a számított hőmérséklet változás 
a napsugárzás intenzitás függvényében

Napsugárzás 
intenzitás Elnyelt energia Rayleigh szám (∙109) Nusselt szám Tömegáram

(W/m2) (W/m2) Külső Belső Külső Belső (g/s)

550 394,64 4,17 4,33 159,83 161,81 1,37

600 433,86 4,47 4,31 163,45 161,51 1,44

650 456,14 5,00 4,55 169,70 164,54 1,41

700 485,00 5,86 4,41 179,00 162,77 1,53

750 545,20 5,32 4,07 173,24 158,50 1,89

800 565,73 6,51 4,27 185,31 161,05 1,86

1. táblázat. Az elnyelt energia, a légtömegáram és a Nusselt szám számított adatai
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a jelenlegi munka egy termikus napenergiahasznosító rendszer 
felhasználói oldalának komponenseit leíró matematikai model-
lek létrehozására összpontosít. Ennek keretében megalkotjuk a 
napkollektor, a hőtároló és a térfogatkiszorítás elvén működő 
szivattyú modelljét. Jelen cikkben olyan módszereket keresünk 
melyek a kész modellek és egy kismintamodell használatával 
lehetővé teszik malacnevelőkben használt kontakt fűtőlapok 
precíziós hőmérsékletszabályozását. a cikk fő célja bemutatni a 
lehetséges kutatási irányokat, valamint a mérési és modellalko-
tási eljárást egy centrifugál szivattyú matematikai modelljének 
felállítására, amely fűtőlapokban és az azokat összekötő veze-
tékhálózatban, a folyadék munkaközeg áramoltatását végzi.

*
in this paper the current status of an ongoing research is shown. 
Previous research is focused on the establishment of a math-
ematical model of solar thermal system, in which we created 
the model of a solar collector, heat storage, and a displacement 
pump. Now i search for suitable methods to use this model, and 
small-scale system to achieve precise surface temperature con-
trol of a piglet heater. the main aim of this paper to show the pos-
sible directions for research and the measurement and model 
creating procedure to set up a black-box model of a centrifugal 
pump, by which the fluid flow is controlled in the user circuit.

* * *

Napjainkban rendkívül fontos, hogy megfelelő mennyiségű és mi-
nőségű húst tudjunk előállítani. Emiatt az állattartás nagyüzemi 
szinten kell történjen. A termelést fenntartható módon, az állatjólléti 
irányelvek figyelembevételével kell megvalósítani.

A hatályos 39/2018. (XII. 13.) AM rendeletben foglaltak szerint 
az állatjólléti támogatás elnyerésének feltétele az 5.§ első bekez-
désének c) és e) pontja szerin a verekedés, kimarás elkerüléséhez 
szükséges feltételek megteremtése, valamint a megfelelő mikro-
klíma kialakítása. Ennél is fontosabb az állat egészségére is fo-
kozottan veszélyes testfelületi lehűlés, mely a hideg padlófelület 
egyik következménye lehet, vagy a kontaktfűtőlapok által okozott 
túlzott felmelegedés miatti izzadás és a huzat együttes következ-
ménye, mely az állatok hurutos gyomor- és tüdőmegbetegedését 
okozhatja.

Mivel a kimarás (fül és farokrágás) jelensége magas stressz 
szinthez köthető (Johnson et al., 2018.), melynek egyik kiváltó oka 
a sertés hőmérsékletre, illetve más tényezőkre való érzékenysége, 
valamint a megfelelő mikroklíma feltétel is tartalmazza a megfelelő 
hőmérséklet kialakítását, így mind állatjólléti, mind gazdasági szem-
pontból fontos a kérdés.

A sertéstartásban, malacnevelőnek nevezett istállótípusnál a 
malacok komfortérzetét különböző fűtési technikákkal igyekeznek 
növelni (Barótfi et al., 1979.). Ilyen ezek közül a kontaktfűtőlapok 

alkalmazása, melyek folyadék munkaközegűek, vagy direkt elektro-
mos fűtésűek lehetnek.

A fenn említett megoldás folyadék munkaközeggel történő 
energiaellátására gyakran használnak gázzal vagy biogázzal (Tóth, 
2021) üzemeltetett kazánokat, egyes esetekben termikus napener-
gia-hasznosítással kiegészítve.

A legfőbb probléma e rendszerek használatánál jellemzően az 
egyenetlen hőmérsékleteloszlás a malacnevelőn belül több ponton 
elhelyezett fűtőlapok között. Ennek oka, hogy ezek a rendszerek 
nagy időállandójú rendszereknek tekinthetők, melyek szabályozá-
sa a változó körülmények mellett (lap szennyezettsége, légáramlás 
stb.) nehezen megoldható. Emiatt gyakran a költségesebben üze-
meltethető villamos megoldások mellett döntenek a gazdák, hiszen 
ezek hőmérsékletszabályozása lokálisan megoldott.

A hazai és a nemzetközi szakirodalom egyaránt tárgyalja az irá-
nyítástechnika azon részterületét, amely a megújuló erőforrások és 
a napenergia-hasznosító rendszerek optimális működését célozza. 
Manapság ez egy kurrens és folyamatosan fejlődő kutatási szektor. 
Egy kevéssé kutatott terület azonban a napenergia termikus hasz-
nosítása olyan hőmérséklet-érzékeny területeken, mint például a 
malacnevelők kontaktfűtő lapjai, ahol a malac kényelme a legfonto-
sabb a stressz elkerülése érdekében (Johnson et al, 2018.).

A kutatás célja olyan szabályozó algoritmusok vizsgálata, ame-
lyek megfelelő hőmérséklet-szabályozást tudnak biztosítani a nagy 
időállandójú rendszerek számára, valamint ezen a területen tovább-
fejleszteni létező szabályozási algoritmusokat és meghatározni az 
alkalmazhatóság határait.

Célunk a gyors tesztelhetőség érdekében egy kismintamodellt 
leíró modell felépítése, melynek következő, jelen cikkben tárgyalt 
lépése az alkalmazott centrifugál szivattyú modelljének elkészítése, 
annak a rendszermodellbe történő illesztése.

A matematikai modell a kismintamodellen, míg a kisminta a Mű-
szaki Intézet Mechatronika Tanszékének kísérleti laboratóriumában 
kerül validálásra.

szabályozási megoldások gyors tesztelhetősége ‒ 
kismintamodell
Az elvégzett viszgálatok főbb lépései:

•  a termikus napenergia rásegítéssel működő folyadék mun-
kaközegű fűtőrendszer hőtároló tartály után álló, fogyasztó 
oldali részeinek matematikai modellezése;

•  matematikai modellek realizálása szimulációs környezetben;
•  termikus napenergia rásegítéssel működő folyadék munka-

közegű fűtőrendszer kismintamodell megépítése;
•  a modellek kismintamodellen történő validálása;
•  kismintamodell eredmények ellenőrzése valós rendszeren;
•  validált modellen különböző szabályozási algoritmusok mi-

nőségi jellemzők alapján történő összehasonlítása.
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Az összehasonlítandó szabályozási eljárások: állásos, PID, 
modellalapú, adaptív modellalapú és mesterséges neuronhálós.  
A legmegfelelőbb modellek eredményei alapján mesterséges intelli-
gencia tanítása, betanítása, kismintán történő alkalmazása.

A kisminta segítségével szimulációs modelleket validáltuk, melyek 
lehetővé teszik több szabályozóalgoritmus gyors összevethetőségét.

Ennek eléréséhez a következő módszereket alkalmaztuk:
• napenergiás rendszer fogyasztó oldali berendezéseinek (ma-

lacnevelőkben alkalmazott fűtőelemek és a hozzájuk kapcso-
lódó berendezések) időben változó hő- és anyagáram folya-
matainak leírására alkalmas modellek kidolgozása;

• termikus napenergia-hasznosító rendszerek energetikai mé-
résére alkalmas számítógépes mérő-, adatgyűjtő-, adatmeg-
jelenítő eljárások kidolgozása; és azok mikroszámítógépen 
történő gyakorlatba ültetése;

• szabályozási algoritmusok kidolgozása, összehasonlítása;
• ellenőrzött modell alapján különböző szabályozási stratégiák 

értékelése.
A feladat kidolgozása során a sertéstartásban is alkalmazott 

padlófűtési rendszerek szabályozási köreinek minőségi mutatóit 
vizsgálva, olyan szabályozókört tervezünk elérni, mely az állatok 

maximális komfortérzetét szolgálja. A szabályozórendszer beállítá-
sánál alkalmazott célfüggvény figyelembe veszi a beállási időt, a 
túllendülést, az esetleges lengések számát és az állandósult hiba 
mértékét, valamint a szabályozás energiaigényét is.

További fontos célunk, hogy az így megszerzett ismeretek ál-
talánosíthatók legyenek nagyobb méretű, robosztus rendszerek 
esetére is, ahol különösen fontos a holtidő kompenzálása. Az ilyen 
rendszerek kialakításához komplex, modell alapú szabályozó el-
járásokat, illetve a mesterséges intelligencia alkalmazását tartjuk 
célravezetőnek.

Két különböző típusú rendszerarchitektúrát vizsgálunk. 
Központi szabályozási módszernél a felhasználó oldali szivaty-

tyú teljesítményét szabályozzuk, hogy rendszerszinten változtassuk 
meg a kialakuló térfogatáramot, és ezáltal szabályozzuk a teljes kör 
hőtranszportját. Az egyes fűtőlapokon áthaladó térfogatáramot eb-
ben az esetben nem-változtatjuk valós időben, az időegység alatt a 
lapokon átáramló folyadék mennyiségét, az eltérő hidraulikus ellen-
állások kompenzálására előre beállított fojtószelepek segítségével 
határozzuk meg.

A központi szabályozás felépítésének blokkvázlata az 1. ábrán 
látható.

1. ábra. a központi szabályozás blokkvázlata

2. ábra. a decentralizált szabályozás blokkvázlata
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Decentralizált módszernél, a szivattyú a fűtő körben az előre-
menő és visszatérő csővezetékek közötti nyomáskülönbség tartá-
sára van szabályozva, a fűtőlapok felületi hőmérsékletének szabá-
lyozása pedig a fűtőlapokon elhelyezett szervomotorokkal ellátott 
fojtószelepek beállításával lehetséges.

A decentralizált szabályozás kapcsolási vázlata a 2. ábrán lát-
ható.

a centrifugál szivattyú modellje
Mivel a kollektor és a hőtároló modellje már elkészült és a validálása 
is megtörtént (Tóth et al., 2019), a következő lépés a felhasználói 
körben használt centrifugál szivattyú működési paramétereinek 
megmérése, valamint a mért adatok alapján a működését leíró ma-
tematikai modell felállítása.

Az elvégzett kísérlet elvi vázlata a 3. ábrán látható.
 

A szivattyú az alatta lévő tartályból vizet szív, és egy csőveze-
téken keresztül azt egy másik tartályba pumpálja. A nyomásoldali 
nyomást egy My1220 típusú nyomásérzékelő méri 0-10 bar mérési 
tartománnyal és az ehhez tartozó 0,5-4,5 V kimeneti feszültség-
tartománnyal. Az adatgyűjtést egy Maxwell MX-25 328 USB adat-
kommunikációval felszerelt 1 mV mérési pontosságú multiméterrel 
valósítottuk meg. Mivel a rendszerben kialakuló nyomás nem ha-
ladta meg a kPa tartományt, a mért feszültségértékek is rendkívül 
alacsony értéket vettek fel. A mérési eredményeket pontosítandó, 
az érzékelő feszültségkimenetét egy műveleti erősítő segítségével 
ötszörösére emeltük, valamint a mérési bizonytalanságokat csök-
kentendő, egy aluláteresztő szűrőt alkalmaztunk, 15,9 Hz vágási 
frekvenciával.

A műveleti erősítő és a jelkondicionálás beállításának vázlata a 
4. ábrán látható.

A tömegáram mérést a kimeneti tartály alá helyezett precíziós 
mérleg, illetve időmérés segítségével valósítottuk meg. A tömegér-
ték változását az eltelt idővel együtt regisztráltuk. A víz sűrűségének 
ismeretében kiszámítottuk a térfogatáramot. A szivattyú hajtómo-
torjának energiafogyasztását egy RIGOL DP832 labortápegységgel 
rögzítettük. A szivattyú kimenő teljesítményét a térfogatáram és a 
nyomás adatai alapján számítottuk ki. Az áramlási keresztmetsze-
tet fokozatosan növeltük, és az adatokat számítógépen tároltuk.  
A kiszámított és normalizált adatokat az 1. táblázat mutatja, melyet 
az 5. ábrán szemléltetünk.

A másodfokú polinom kielégítően írja le a szivattyú jelleggörbéjét, 
mivel a determinációs együttható (R2) értéke 0,9973. Ez a polinom 
felhasználható szimulációs szoftverekben, például a MATLAB + 
Simulink-ben a szivattyú viselkedésének leírására. Fontos azonban 
megjegyezni, hogy a szivattyú hatékonysága feltűnően alacsony, 
bár a mért adatok jellege helyesnek tűnik. Emiatt ezt a mérést a 
jövőben célszerű ismételten elvégezni a mérési összeállítás olyan 
módosításával, hogy a szívóoldalon található rezervoár ne alatta, 
hanem egy szintben helyezkedjen el a szivattyúval. A jövőben érde-
mes még több teljesítményszinten is felvenni a szivattyú jelleggör-
béit, mivel a szivattyú szabályozása teljesítménymodulációval kerül 
megvalósításra.

implementált modellek
A már felállított modelleket MATLAB + Simulink környezetben állí-
tottuk össze. A nemzetközi alkalmazhatóság érdekében az imple-
mentált modellek nyelvezete angol.

A 6. ábrán az eddig elkészült teljes rendszer látható, mely tar-
talmazza a napkollektor, a hőtároló, a fűtőlap, valamint a centrifugál 
szivattyú jelenlegi modelljeit.

3. ábra. a szivattyúméréshez alkalmazott kísérleti 
összeállítás blokkvázlata

4. ábra. a jelkondicionálásra alkalmazott erősítő- 
és szűrőáramkör kapcsolási rajza

5. ábra. a mért és számított eredmények a szivattyú 
Q-P jelleggörbéjének kvadratikus polinom trendvonalával

nyomás 
[Pa]

Q 
[liter/perc]

Pmotor 

[W]
Pfluid 
[W]

hatásfok 
[%]

1. fokozat 8300 0,000 1,178 0,000 0,000

2. fokozat 7770 0,060 1,169 0,008 0,660

3. fokozat 6136 0,250 1,161 0,025 2,170

4. fokozat 4567 0,421 1,138 0,032 2,810

5. fokozat 4119 0,447 1,131 0,032 2,800

6. fokozat 3573 0,498 1,125 0,031 2,730

7. fokozat 2675 0,526 1,119 0,023 2,100

1. táblázat. Szivattyú mérés során mért és a mérésből 
származtatott adatok
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a felhasznált matematikai modellek:
Napkollektor viselkedését leíró Hottel-Whillier modell (1) (Farkas, 
1999.). A modellt alkotó paraméterek többsége mérhető, vagy kata-
lógusadat, de a kaw és kmw értékeket közvetlenül mérni nem lehet, 
így azokat a modellparaméterek identifikációjával lehet csak meg-
határozni.

                     (1)

Állásos szabályozó hiszterézissel (Tóth et al., 2019.). Ez a szabályo-
zótípus a lehető legegyszerűbb megoldás. A kimenetének mindössze 
két állapota van. A szabályozó a hiba és az előre beállított hiszterézis 
értékek ismeretében a (2b) egyenlet szerint adja ki a rendelkezőjelet 
melyből a beavatkozójel a (2a) képlet szerint számítható:

                   (2a)
   

      
                   (2b)

A szakirodalomban (Farkas, 1999.) jegyzett hőtárolómodell módo-
sításának Simulink implementációja a 7. ábrán látható, mely három 
külön részre osztható. Ezek a hőcserélő, a tartály és a villamos fű-
tés viselkedését leíró blokkok.

6. ábra. a rendszermodell MatlaB + simulink implementációja

7. ábra. a villamos fűtőteljesítménnyel kiegészített hőtárolómodell
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A villamos fűtőteljesítményt is magába foglaló hőtárolómodell 
két részből áll. Ezek a hőtárolóban elhelyezett kollektor köri hő-
cserélő kilépő hőmérsékletét (3a), illetve a felhasználói előremenő 
vezeték vízhőmérsékletét adják vissza (3b). A 7. ábra alsó részén 
látható a bevezetett villamos fűtőteljesítmény, mely jelenleg egy ál-
lásos szabályozóval igyekszik előre beállított hőmérsékleten tartani 
a hőtárolót.

                  (3a)

   
                (3b)

A fenti modell nem veszi figyelembe a hőtárolóban esetlegesen 
fellépő rétegződést, valamint a hőtároló felületén távozó, a környe-
zet felé végbemenő hőveszteséget.

A 8. ábrán látható a fűtőlap-modell Simulink implementációja:

A fűtőlap energiatranszportját leíró matematikai modell (4) ismét 
egy globális hőátadási tényezőt alkalmaz az energiatranszport szá-
mításához. A modell további egyszerűsítéseket is alkalmaz. A hőtá-
roló teljes térfogatát víznek tekintettük, valamint a teljes térfogatot 
homogén hőmérséklet eloszlásúként kezeltük.

                  (4)

 
Összefoglalás
Ebben a cikkben termikus napenergia rásegítéssel működtetett, 
malacnevelőkben alkalmazott kontakt fűtőlapok szabályozásának 
vizsgálatát megkönnyítő szimulációs keretrendszer kidolgozásának 
jelenlegi állapotát mutattuk be.

Meghatároztuk a kismintamodellben alkalmazni kívánt centri-
fugál szivattyú működését kellő pontossággal leíró másofokú po-
linomot és azt implementáltuk a már meglévő modellünkbe. Fel-
építettük a kismintamodellhez tartozó modelleket blokkorientált 
szimulációs környezetben.

A továbbiakban különböző szabályozási megoldásokat kívá-
nunk kidolgozni annak érdekében, hogy megállapítható legyen, 
milyen típusú szabályozást célszerű alkalmazni valós rendszerek 
esetén állatjólléti és gazdasági szempontok alapján.

Jelölésjegyzék
Pe  villamos fűtőteljesítmény             [W]
R2  determinációs együttható                [-]
Tci  napkollektorba belépő hőszállító közeg 
 hőmérséklete               [°C]
Tco  napkollektorból kilépő hőszállító közeg 
 hőmérséklete                   [°C]
Tin fűtőlapba belépő víz hőmérséklete                [°C]
Tsi  hőtárolóba belépő hőszállító közeg hőmérséklete       [°C] 

Tso  hőtárolóból kilépő hőszállító közeg hőmérséklete        [°C]
Tw  környezeti hőmérséklet               [°C]
m  fűtőlapban lévő folyadék fűtőközeg tömege           [kg]
m  tárolóból a fűtőkör felé kilépő fűtőközeg tömegáram    [kg/s]
mc  napkollektor hőszállító közegének tömegárama        [kg/s]
min  fűtőlapba belépő melegvíz tömegárama        [kg/s]
kaw hőátadási tényező az abszorber és 
 a környezet között      [W/m2K]
kmw  hőátadási tényező a hőszállító közeg és 
 a környezet között       [W/m2K]
A  felület               [m2]
H  hiszterézis                [-]
I  napsugárzás intenzitása        [W/m2]
T  hőmérséklet              [°C]
V  térfogat              [m3]
c  fajhő          [J/kgK]
l  napkollektor hossza             [m]
s  rendelkezőjel                [-]
u  irányítójel                [-]
w napkollektor szélessége              [m]
ε  hiba                 [-]
k  hőátadási tényező      [W/m2K]
ρ  sűrűség         [kg/m3]
τ  idő                [s]
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átadták a China National Machinery import&Export 
(CMC) kínai nagyvállalat 36 milliárd forintból épült, 100 
megawatt teljesítményű naperőművét kaposváron
Palkovics László innovációs és technológiai miniszter az eseményen 
azt mondta: jelenleg ez a legnagyobb naperőmű Közép-Európában, 
négyszer akkora, mint a kapuvári, amit eddig Magyarország legna-
gyobb hasonló létesítményeként tartottak számon.

A kaposvári naperőmű 5 százalékos növekedést jelent a hazai 
naperőmű kapacitásban, a nagyságrendje annyi, mint a somogyi me-
gyeszékhely lakosságának teljes éves energiaigénye, emellett 120 
ezer tonna szén-dioxid kibocsátást tesz szükségtelenné.

A beruházás kiemelten fontos, mert hozzájárul Magyarország 
klímapolitikai céljainak megvalósításához, és jó példája azon fejlesz-
téseknek, amelyeket a beruházók a koronavírus-járvány alatt is foly-
tattak, bízva a magyar gazdaságban.

Palkovics László emlékeztetett arra: Magyarország vállalta, hogy 
2050-re karbonsemleges országgá válik, karbonkibocsátását 95 szá-
zalékkal csökkenti az 1990-es szinthez képest.

"Vállaltuk, 2030-ra legalább 6 ezer megawatt naperőmű kapaci-
tást telepítünk, és 2020-ra elérjük a 2 gigawattot, ez meg is történt" 
− tette hozzá. Rámutatott, Magyarországnak 2021 elején már 2,3 
gigawatt naperőmű-kapacitása volt, amihez most hozzáadódik a ka-
posvári naperőmű teljesítménye.

Forrás MTI, 2021. április 27.



ENERgiagazDálkoDás   62. évf. 2021. 2-3. szám28

É P Ü L E T E N E R G E T I K A

Hi-smart oktatásfejlesztési projekt: 
közel nulla energiaigényű és okos épületek1

Csoknyai tamás
okl. gépészmérnök, csoknyai.tamas@gpk.bme.hu  

a Hi-smart (közel nulla energiaigényű és okos épületekhez 
kapcsolódó képzési anyag kidolgozása) nemzetközi projekt 
célja oktatási anyagok kidolgozása a felsőoktatásban részt 
vevő hallgatók és szakemberek számára Magyarországon, 
szlovákiában és Németországban, támogatva az intelligens, 
energiahatékony épületek tervezését, építését és üzemelteté-
sét. a multidiszciplináris tematika lefedi a fenntartható építési 
megoldásokat, épületgépészeti rendszereket, megújuló ener-
giaforrásokat, valamint az épületekben alkalmazható okos 
(smart) technológiákat. a projekt hozzá kíván járulni az egyre 
terjedő közel nulla energiafelhasználású épületek szakszerű 
kialakításához, igazodva az épületek energiahatékonyságáról 
szóló európai irányelv célkitűzéseihez. a 2022. augusztusá-
ig tartó hároméves projekt során arra is hangsúlyt fektetünk, 
hogy a hallgatókat összehozzuk az iparági szereplőkkel, plat-
formot biztosítva szakmai programok, épületlátogatások, ipa-
ri projektek keretében. a projektet ez Európai Unió Erasmus+ 
programja támogatja.1

*
the Hi-smart (Higher Education Package for Nearly zero Energy 
and smart Building Design) project aims to develop education-
al materials for students and professionals in higher education 
in Hungary, slovakia and germany by supporting the design, 
construction and operation of smart, energy efficient buildings. 
the multidisciplinary package covers sustainable building so-
lutions, building services systems, renewable energy sources, 
and smart technologies for use in buildings. the objective is 
to contribute to the professional design of nearly zero energy 
and smart buildings in line with the objectives of the European 
Directive on the Energy Performance of Buildings. the three-
year project, which runs until august 2022, will also focus on 
bringing students together with industry players, providing a 
platform for meetings and exchanges of experience. the pro-
ject is supported by the European Union's Erasmus+ program.

* * *

A 2018/844 EK irányelv (2018. május 30.) a másodszor módosította 
az épületek energiahatékonyságáról szóló uniós irányelvet, mely 
a karbonsemleges gazdaság stratégiai céljának szellemében szü-
letett, nagy hangsúlyt adva a közel nulla energiaigényű, valamint 
okos épületeknek. 

Az irányelv nem csak a hazai jogszabályokba átültetés tekin-
tetében jelent kihívást, hanem a szakma számára is. Ennek egyik 
lényeges eleme a szakmagyakorlók felkészítése az új feladatokra. 
Ennek támogatására indult el a HI-SMART nemzetközi oktatásfej-
lesztési projekt.

Cikkünkben áttekintjük az irányelv legfontosabb kihívásait, majd 
a projekt célkitűzéseit, és a keretében kidolgozott oktatási modulo-
kat. 

1   A cikk a KLENEN ’21 konferencián elhangzott előadás alapján készült.

az épületenergetikai irányelv módosítás 
Az irányelv igazodik ahhoz a fő stratégiai célhoz, mely szerint az 
Európai Unióban 2050-ig az 1990-es szinthez képest 80-95%-kal 
kell csökkenteni az üvegházhatású gázkibocsátást. Ehhez a tag-
államoknak hosszú távú épületfelújítási stratégiát kell kidolgozni a 
2050-ig tartó időszakra. Ebben a következő elemeknek kell meg-
jelenni:

• nagy energiahatékonyságú és dekarbonizált épületállomány 
megvalósítása;

• meglévő épületek közel nulla energiaigényű épületekké való, 
költséghatékony átalakítása;

• mélyfelújítások ösztönzése;
• energiaszegénység mérséklése;
• intelligens technológiák és az energiaközösségekbe kap-

csolt épületcsoportok kialakításának előmozdítása;
• kitekintés az egészséggel, biztonsággal, tűzbiztonsággal és 

levegőminőséggel kapcsolatos vonatkozásokra; 
• piaci mechanizmus könnyítések; 
• energiahatékonyság-javításra irányuló pénzügyi intézkedé-

seket a megcélzott vagy megvalósult energiamegtakarításhoz 
kell kötni;

• egyablakos ügyintézési rendszer kiépítése a fogyasztók szá-
mára, energetikai tanácsadási szolgáltatások biztosítása.

közel nulla energiaigényű épületek és 
mély felújítások
Az irányelv módosítás számos új elemet tartalmaz, de nem módo-
sítja érdemben a közel nulla energiaigényű épületek bevezetési 
folyamatát. Ugyanakkor a közel nulla energiaigényű (KNE) épület-
állomány 2050-re való megvalósításának célja előrevetíti azt, hogy 
előbb-utóbb elkerülhetetlen lesz a KNE követelmények kiterjeszté-
se felújításokra is. A mostani módosítás ezt még nem írja elő, de 
2025. végéig újabb irányelv módosítás várható.  

Az irányelv szorgalmazza ugyanakkor a mély felújítások erő-
sítését, valamint az ún. „épületfelújítási útlevél” rendszerének be-
vezetését. A stratégiai cél nyilvánvalóan csak mély felújításokkal 
érhető el, viszont egy komplex felújítás sokszor gyakorlati, finanszí-
rozási nehézségek miatt nem valósulhat meg egyszerre. Az útlevél 
célja egyfajta ütemezési menetrendet adni a mély felújításhoz, ha 
csak több lépcsőben van lehetőség a megvalósításra. Az energia-
tanúsítványok jelenleg csak szabályozatlan keretek között megfo-
galmazott, nagyon vázlatos, a gyakorlatban kérdéses hasznosságú 
javaslatokat tartalmaznak. Az EU Horizon 2020 programja kereté-
ben finanszírozott QualDeEPC projekt egy ilyen, mélyfelújításokat 
ösztönző, a felhasználói igényeket kielégítő, nemzetközi tanúsítási 
séma kidolgozása folyik, melyben tanszékünk is részt vesz.

Az „épületgépészeti rendszer” fogalom helyett bevezetésre kerül az 
„épülettechnikai rendszer” fogalom, ami az épületgépészet mellett 
magába foglalja a napelemes rendszereket, az épületautomatikát, 
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„épületokosítást” és a világítást is. Új elem, hogy rendszerszintű 
épülettechnikai követelményeket kell előírni. Eddig is voltak épü-
letgépészeti követelmények, de csak a rendszerelemekre, nem a 
rendszer egészére. 

okos épületek, az épület és az elektromos autó, 
mint energiatároló
A megújuló energiát hasznosító rendszerek előtérbe kerülése nagy 
kihívást jelent hálózatüzemeltetési szempontból az energiaterme-
lés rendszertelensége miatt. Megoldást az energiatárolási kapaci-
tások növelése jelenthet, aminek egyik kulcseleme az elektromos 
autók akkumulátor-kapacitásainak kihasználása. Ez a magyarázata 
annak, hogy az irányelv előarásokat ad elektromos autó töltőpon-
tok kiépítésére épületekhez kapcsoltan. Előírja többek között az új 
építésű és a jelentős felújítás alá vont, tíznél több parkolóhellyel 
rendelkező, nem lakáscélú épületek esetében elektromos autó töl-
tőpontok kötelező kiépítését.

Előtérbe kerül továbbá az okos technológiák épületekben való 
kötelező alkalmazása, ami több lépcsőben, különböző intézkedése-
ken keresztül kerül bevezetésre. Nem lakáscélú épületeket 2025-re 
fel kell szerelni épületautomatizálási rendszerekkel (290 kW felett). 
Lakóépületekben a következők kiépítését írja elő: „folyamatos elekt-
ronikus felügyeleti funkció (amely méri a rendszer hatékonyságát és 
tájékoztatja az épület tulajdonosát vagy kezelőjét, ha a hatékony-
ság jelentősen csökkent és ha szükség van a rendszer karbantar-
tására), valamint hatékony ellenőrző funkciók az energiatermelési, 
-elosztási, -tárolási és -felhasználási optimum elérése érdekében”.

Fontos újdonság az okosépület-mutató bevezetése, egyelőre 
opcionális jelleggel. Az eredeti nevén „Smart Readiness” indikátor 
(SRI) azt hivatott kifejezni, hogy „az épület milyen mértékben ké-
pes érzékelni, értelmezni, kommunikálni és hatékony választ adni a 
változó körülményekre az épülettechnikai rendszerek, energiaellátó 
hálózatok és az épület használói igények viszonyában.” Az indikátor 
meghatározási módszertanának kidolgozása nem tagállami hatás-
kör, hanem uniós szinten történik. Az értékelés során meghatáro-
zott területeken (fűtés, HMV előállítás, hűtés, szellőzés, világítás, 
dinamikus épületburok, elektromos áramellátás, elektromos autó-
töltés, monitoring és szabályozhatóság) meghatározott kritériumok 
(energiamegtakarítás az épületekben, épületek flexibilitása – villa-
mos- és távhőhálózat és energiatárolás viszonya, komfort, kénye-
lem, egészség, karbantartás és hibajelzés, az épülettechnikai rend-
szer információinak kijelzése) szerint kell értékelni. Még nem dőlt 
el, hogy az SRI meghatározása kinek a feladata. Egyik lehetőség a 
tanúsítási folyamatba történő integrálás, de elképzelhető egy telje-
sen új szakértői hálózat létrehozása is. 

a Hi-sMaRt projekt 
A fent említett oktatásfejlesztési kihívásokra hívtuk életre a HI-
SMART projektet, melynek koordinátora az Energiaklub, további 
partnerei a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egye-
tem (Épületgépészeti és Gépészeti Eljárástechnika Tanszék), a  
Technische Universitaet Kaiserslautern (Németország) és a Pozso-
nyi Műszaki Egyetem (Slovenska Technicka Univerzita Bratislave). 
Az alapvető probléma, hogy a közel nulla energiaigényű épületek és 
az intelligens technológiák olyan speciális ismereteket igényelnek, 
melyekkel a szakmagyakorlók többsége egyelőre nem rendelkezik. 
A közeljövőben az ilyen épületek létesítésére várhatóan tömeges 
igény fog mutatkozni, így magasan képzett tervezőkre, szakértők-
re is. Ezért szükség lesz új szakemberek kiképzésére valamint a 

már gyakorló szakemberek továbbképzésére.  A projektben ezért 
oktatási modulokat dolgozunk ki kétféle célcsoportnak: egyrészt 
egy részletesebb tananyagot a felsőoktatásban részt vevő BSc és 
MSc hallgatók számára, másrészt rövid intenzív képzési csomagot 
a gyakorló építőipari szakemberek számára. A projektben kidolgo-
zott tananyag hat modulra bontva készül el, melyek a következők:

1. modul − Jogszabályi háttér: uniós irányelvek (EPBD, RES, 
EED), közel nulla energiaigényű épület meghatározása, stratégiák 
és cselekvési tervek, energia statisztikák

2. modul − Közel nulla energiaigényű épületek szerkezetei: ter-
vezési stratégiák, a napenergia passzív felhasználása, nagy haté-
konyságú hőszigetelés, nyílászárók, árnyékolástechnika

3. modul − Energiatakarékos épülettechnikai rendszerek: 
energiahatékony hőtermelés, okos szivattyúk, hulladékhő haszno-
sítás épületekben

4. modul − Megújuló energiák hasznosítása épületekben: nap-
energia termikus és fotovillamos hasznosítása, biomassza felhasz-
nálása az épületgépészetben, hőszivattyúk

5. modul − Intelligens épületek: okosmérők, intelligens vezérlés és 
automatika, fogyasztó oldali magatartás-menedzsment (Demand 
Side Management), okos városok, okos hálózatok

6. modul − Környezeti és gazdasági hatáselemzés: fenntartható-
ság, globálköltség elemzés / életciklus-elemzés, fenntarthatósági 
indikátorok, új építés és felújítás, további szempontok (pl. Kénye-
lem, tűzvédelem), környezeti épületminősítési rendszerek

A reguláris egyetemi képzésben a tananyagokat már teszteljük, 
több MSc. tárgyba integráltan (Megújuló energiaforrások az épü-
letgépészetben, Intelligens épületek, Épületenergetika, Épület-
gépészeti rendszerek dinamikus szimulációja). A mintakurzusok 
során a hallgatók között kérdőíves felméréseket végzünk, hogy a 
tapasztalatok alapján továbbfejleszthessük a tananyagot. A szak-
magyakorlók továbbképzését Magyarországon a Magyar Mérnöki 
Kamara akkreditált továbbképzési rendszerében tervezzük folytatni 
egy egynapos képzési program keretében. A programot az MMK 
már akkreditálta és 2021 során több helyszínen valósítjuk meg.  
A készülő tananyagok szakkönyv formájában is elérhetők lesznek 
magyar és angol nyelven, előre láthatóan 2022-től.

köszönetnyilvánítás
A HI-SMART az Európai Bizottság által a 2019-1-HU01-
KA203-060975 számú támogatási megállapodás alapján finanszí-
rozott projekt.

A QualDeEPC projektet az Európai Unió Horizon 2020 programja 
támogatja (szerződésszám: 847100). 
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Cikkünkben összesen nyolc, különböző szempont szerint pá-
rosított Európai Uniós tagország végfelhasználói gázárának 
összehasonlító elemzését és vizsgálati eredményeit közöljük. 
az adatok forrása az EURostat adatbázisa. a vizsgálat a 2010 
és 2019 közötti időszakra terjedt ki és több, érdekes jelenségre 
mutatott rá az egyes Uniós tagállamok végfelhasználói gázár 
komponenseinek változását illetően. a vizsgált országok kö-
zötti gázár eltérések egyrészt az adott ország import függé-
sétől és európai/nemzetközi gázpiaci lehetőségeitől, másrészt 
a lokálisan alkalmazott rendszerhasználati díjaitól, környe-
zetvédelmi költségektől, illetve a kirótt adóktól függenek. az 
összehasonlító elemzések eredményei alapján következte-
téseket vonhatunk le az egyes országok geopolitikai helyze-
tére és nemzeti energiaszerkezetére. Esetenként ciklikusan 
és széles tartományban ingadozott a háztartási fogyasztók 
részére értékesített földgáz molekulaára, továbbá az adó- és 
járulék-terhek nagysága. Egyes országokról ez egyáltalán 
nem mondható el. több esetben bizonyosságot nyert, hogy az 
„áFa+visszaigényelhető adók” lassan elvesztették jelentősé-
güket és kivezetésre kerültek számos államban.

*
in our article, we disclose a comparative analysis and test 
results of the end-user gas price of the European Union member 
state in different aspects. the data source was the EURostat 
database. the investigation covered the period between 2010 
and 2019 and pointed out more interesting phenomena for the 
change in end-user gas price components of each EU Member 
Country. the gas prices between the countries surveyed, on the 
one hand, depending on the importance and the potential of the 
European / international gas market, and the localized system 
usage fees, environmental costs, and taxes. Based on the 
results of comparative analyzes, we can draw conclusions on 
the geopolitical situation and national energy structure of each 
country. occasionally, cyclically and wide range fluctuated the 
basic price of natural gas which sold to household consumers 
and the magnitude of tax and contribution burdens. this can not 
be said in general at all about some countries. in several cases, 
it has been assured that the „Vat + recoverable taxes” slowly 
lost their significance and being phased out in many states.

* * *

a vizsgálat célja 
A szerzők felfigyeltek arra a jelenségre, hogy az EU tagországok-
ban figyelemre méltó különbségek voltak/vannak a végfelhasználói 
gázárak abszolút-nagyságában és a gázár-komponensekben. Ter-
mészetesen egy vizsgálat keretében nincs lehetőség az EU minden 
tagországára vonatkozó, széles-körű elemzést készíteni. Az előző-

ek miatt a szerzők az összehasonlító elemzéshez az EU tagorszá-
gok közül négy ország-párt választottak ki különböző fejlettségű és 
népesség-számú országok közül. Az 1-es csoportba Olaszország 
és Németország, a 2-es csoportba Ausztria és Csehország, a 3-as 
csoportba Lengyelország és Magyarország, végül a 4-es csoportba 
Románia és Bulgária összehasonlítását és elemzését végezték el.  

A szerzők az összehasonlító elemzéshez az EUROSTAT 
adatbázisból letölthető nrg_pc_202 féléves gázárakat, illetve gáz-
ár-komponenseket vizsgálták. Az elemzéshez az adatbázisban 
féléves időszakokra vonatkozó – 2010S1-től 2019S2-ig – terjedő 
időszakra – álltak rendelkezésre az EU tagországok adatai.

A vizsgálat célja az utolsó tízéves időszakban a gázár-kom-
ponensek nagyságának az összehasonlítása, a változási trendek, 
továbbá a visszaigényelhető-, illetve a nem-visszaigényelhető ár-
komponensek nagyságának a bemutatása.

Az EU-ban az energia ára különböző keresleti és kínálati felté-
telektől függ, többek között a geopolitikai helyzettől, a nemzeti ener-
giaszerkezettől, az import diverzifikációjától, a hálózati költségektől, 
a környezetvédelmi költségektől, a szélsőséges időjárási körülmé-
nyektől, illetve a vizsgált országban kirótt adók mértékétől.

A vizsgálat célja annak összehasonlítása volt, hogy az Európai 
Unió kiválasztott tagországaiban milyen széles tartományban válto-
zott/ingadozott a háztartási fogyasztók részére értékesített földgáz 
alap-ára, továbbá az adó- és járulék-terhek nagysága a vizsgált or-
szágokban, a vizsgált évtizedben.

Európai helyzetkép 2020-ban 
A szerzők a nyolc kiválasztott országra vonatozó évtizedes kitekin-
tés és részletes elemzés előtt a 2019S2 félévre vonatkozóan glo-
bális áttekintést kívánnak adni az EU tagországaiban alkalmazott 
földgázárakról.

1. ábra. Végfelhasználói gázár háztartási felhasználók részére
 (EUR/kWh)
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A háztartási fogyasztók (jelen cikk alkalmazásában az évi 20 

gigajoule [GJ] és 200 GJ fogyasztású közepes fogyasztók) számá-
ra 2019 második félévében a földgázárak az EU-tagállamok közül 
Svédországban, Spanyolországban és Hollandiában voltak a leg-
magasabbak (lásd az 1. ábrát), Romániában, Magyarországon és 
Lettországban pedig a legalacsonyabbak. A vizsgált országok ház-
tartásaiban felhasznált földgázért Svédországban több mint három 
és félszer annyit (kilowattóránként 0,1167 eurót) kellett fizetni, mint 
Romániában (0,0332 euró/kWh).

Az 1. ábrából és az 1. táblázatból az is látható, hogy a felhasz-
nálói csoportban a gázár három komponense is jelentős mértékben 
eltérő volt a vizsgált országokban.

A továbbiakban a kiválasztott országokra vonatkozó elemzések 
tízéves időszakra vonatkoznak.

olaszország és Németország adatainak 
összehasonlítása
Az első csoportban az EU két nagy népességű országának, Olasz-
országnak és Németországnak az összehasonlítása található.

A 2. ábrából látható, hogy Olaszországban minden vizsgált év 
első félévében kisebb, a második félében viszont nagyobb a „Nettó 
ár” és természetesen a „Bruttó ár” is. Ez a sajátosság nehezíti a 
féléves gázárak változásának az értékelését és összehasonlítását 
más vizsgált országokkal. A 2. ábrából látható, hogy az adóterhek 
jelentős nagyságúak voltak a vizsgált húsz féléves időszakban.  

A „Nem visszaigényelhető adók” és az „ÁFA plusz vissza-igényel-
hető adók” együttesen a nettó ár 48-64%-át teszik ki a vizsgált fél-
években. Az 2. ábra tanúsága szerint Olaszországban a 2010S1 
félévben 64,1%, a 2013S1 félévben 47,9%, a 2019S2 félévben pe-
dig 53,1% volt az adóterhek értéke.

Az ábrából látható, hogy Olaszországban a nettó gáz-árat minden 
félévben „Nem visszaigényelhető adók” és „ÁFA+visszaigényelhető 
adók” terhelték. Ország-specifikus jellegzetesség, hogy minden év-

2. ábra. a végfelhasználói földgáz ára és az adóterhek százalékos 
nagysága féléves időszakokra vonatkozóan olaszországban

(Forrás: EUROSTAT, 2021)

1. táblázat. A végfelhasználói gázár a háztartási fogyasztók 
részére, 2019 második félévében

2. táblázat. Az 1. táblázatban szereplő értékek 
%-os megoszlása

2019s2
(EUR/kWh)

Nettó 
gázár

Egyéb 
adók

áFa 
(Vat)

Bruttó 
gázár

EU-27 0,0484 0,0090 0,0096 0,0670

Svédország 0,0665 0,0269 0,0233 0,1167

Spanyolország 0,0783 0,0060 0,0178 0,1021

Hollandia 0,0444 0,0354 0,0167 0,0965

Olaszország 0,0610 0,0166 0,0158 0,0934

Franciaország 0,0606 0,0117 0,0116 0,0839

Portugália 0,0591 0,0040 0,0145 0,0776

Dánia 0,0307 0,0310 0,0154 0,0771

Írország 0,0636 0,0037 0,0091 0,0764

Ausztria 0,0493 0,0069 0,0112 0,0674

Németország 0,0432 0,0063 0,0094 0,0589

Csehország 0,0485 0,0001 0,0102 0,0588

Görögország 0,0541 0,0014 0,0032 0,0587

Belgium 0,0454 0,0021 0,0098 0,0573

Szlovénia 0,0393 0,0067 0,0101 0,0561

Szlovákia 0,0401 0,0000 0,0080 0,0481

Lengyelország 0,0374 0,0004 0,0087 0,0465

Bulgária 0,0378 0,0000 0,0076 0,0454

Észtország 0,0311 0,0060 0,0075 0,0446

Luxemburg 0,0371 0,0011 0,0032 0,0414

Horvátország 0,0325 0,0000 0,0081 0,0406

Litvánia 0,0287 0,0048 0,0071 0,0406

Lettország 0,0273 0,0017 0,0061 0,0351

Magyarország 0,0263 0,0000 0,0071 0,0334

Románia 0,0279 0,0000 0,0053 0,0332

2019s2
(EUR/kWh)

Nettó 
gázár

Egyéb 
adók

áFa 
(Vat)

Bruttó 
gázár

EU-27 100,00% 18,60% 19,83% 138,43%

Svédország 100,00% 40,45% 35,04% 175,49%

Spanyolország 100,00% 7,66% 22,73% 130,40%

Hollandia 100,00% 79,73% 37,61% 217,34%

Olaszország 100,00% 27,21% 25,90% 153,11%

Franciaország 100,00% 19,31% 19,14% 138,45%

Portugália 100,00% 6,77% 24,53% 131,30%

Dánia 100,00% 100,98% 50,16% 251,14%

Írország 100,00% 5,82% 14,31% 120,13%

Ausztria 100,00% 14,00% 22,72% 136,71%

Németország 100,00% 14,58% 21,76% 136,34%

Csehország 100,00% 0,21% 21,03% 121,24%

Görögország 100,00% 2,59% 5,91% 108,50%

Belgium 100,00% 4,63% 21,59% 126,21%

Szlovénia 100,00% 17,05% 25,70% 142,75%

Szlovákia 100,00% 0,00% 19,95% 119,95%

Lengyelország 100,00% 1,07% 23,26% 124,33%

Bulgária 100,00% 0,00% 20,11% 120,11%

Észtország 100,00% 19,29% 24,12% 143,41%

Luxemburg 100,00% 2,96% 8,63% 111,59%

Horvátország 100,00% 0,00% 24,92% 124,92%

Litvánia 100,00% 16,72% 24,74% 141,46%

Lettország 100,00% 6,23% 22,34% 128,57%

Magyarország 100,00% 0,00% 27,00% 127,00%

Románia 100,00% 0,00% 19,00% 119,00%
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ben jelentősen eltér az 1., illetve a 2. félévben a nettó gázár, ami 
az adók és járulékok nagyságát is befolyásolta. A vizsgált országok 
közül Olaszországban a legnagyobb mértékű az „Adóterhek %-os 
értéke”.

A 3. ábrán a német háztartási fogyasztók földgáz ára 2010 
első félévétől 2013 második félévének a végéig növekedési-trend 
látható. Ezt követően öt féléven keresztül stagnálás, majd három 
féléven keresztül csökkenés, végül az 2019S1 félévben kismértékű 
növekedés, majd az 2019S2 félévben csökkenés következett be. 
Megállapítható, hogy a nettó-gázár viszonylag szűk tartományban 
változott. Az ábra a folytonos vonal szemlélteti az adóterhek szá-
zalékos nagyságát a nettó gázárra vonatkoztatva. A 3. ábra tanú-
sága szerint Németországban a vizsgált időszakban – az adóteher  
32,6–36,3% között változott. Az ábrából az is látható, hogy Németor-
szágban lehetőség van az ÁFA és más nevesített adó visszaigény-
lésére. Megállapítható, hogy a vizsgált 10 éves időszakban a nettó 
árra vonatkozó adóterhek mértéke 32,5% és 36,1% között változott.

Csehország és ausztria adatainak összehasonlítása
A 4. ábrán a cseh háztartási fogyasztók részére értékesített földgáz 
féléves energia-árai láthatók 2010 első félévtől 2019 második fél-
évig terjedő tízéves időszakra. Látható, hogy a féléves nettó árak 
0,04 – 0,06 EUR/kWh tartományban változtak. A nettó árakat nö-

velték a „nem visszaigényelhető adók”, amelyek Csehország ese-
tében egyik félévben sem haladta meg a 0,01 EUR/kWh értéket. 
Az ábrán az „Adóterhek %-os értéke” diagram szemlélteti, hogy a 
vizsgált időszakban – félévről félévre – hogyan változtak az adóter-
hek. Látható, hogy 2012S2 és 2013S1 között 1%-kal növekedtek. 
Látható, hogy a vizsgált 10 éves időszakban a nettó árra vonatkozó 
adóterhek mértéke 20,3% és 21,8% között változott. 

Az 5. ábrán Ausztriára vonatkozó féléves adatok láthatók. Az 
ábra alapján megállapítható, hogy a háztartási fogyasztókat nem 
visszaigényelhető adók, továbbá ÁFA+visszaigényelhető adók is ter-
helték. Az EUROSTAT adataiból látható, hogy a háztartási fogyasz-
tók részére szolgáltatott földgáz nettó-ára 0,042 – 0,057 EUR/kWh 
között változott a vizsgált tízéves időszakban. Az előzőek szerinti ár-
komponens 2016-tól minimális mértékben ingadozott. Végezetül az 
is megállapíthatü, hogy a nettó gázárra vonatkozó adóterhek szűk 
sávban változtak. 

A vizsgált időszakban a legnagyobb féléves adóteher az 
2010S2 félévben 37,9% volt, majd a havi legkisebb 31,1%-os érték 
a 2017S1 félévben volt, végül az utolsó félévben 36,7% volt a nettó 
gáz-árra vonatkozó érték.

    

lengyelország és Magyarország adatainak 
összehasonlítása

3. ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 
százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan 

Németországban (Forrás: EUROSTAT, 2021)

5. ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 
százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan ausztria 

esetében (Forrás: EUROSTAT, 2021)

4. ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 
százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan 

Csehországban (Forrás: EUROSTAT, 2021)

6. ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 
százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan 

lengyelországban (Forrás: EUROSTAT, 2021)
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A 6. ábra tanúsága szerint a lengyel háztartási fogyasztók részére 
szolgáltatott földgáz nettó ára 0,032 EUR/kWh (2016S1) és 0,047 
EUR/kWh (2012S2) között változott.

A vizsgált időszakban a nem visszaigényelhető adóteher az 
első félévében 22,1% volt, a havi legkisebb érték pedig 22,0%-os 
volt a 2010S2 félévben. A havi legnagyobb érték 24,5% volt 2019S1 
félévben. Végül a 2019S2 (utolsó) félévben 24,3% volt a nettó gáz-
árra vonatkozó adóteher. 

A 6. ábrából az is látható, hogy „ÁFA+visszaigényelhető adók”-
at nem szedték be Lengyelországban a vizsgált évtizedben.

A 7. ábra tanúsága szerint a magyar háztartási fogyasztók ré-
szére szolgáltatott földgáz legnagyobb nettó ára 0,046 EUR/kWh 
(2011S2), legkisebb nettó ára pedig 0,027 EUR/kWh (2019S2) kö-
zött változott.

A vizsgált időszakban a nem visszaigényelhető adóteher a 
2010S1 félévében 25,0% volt, a havi legkisebb érték szintén 25,0%-
os volt a 2011S2 félévben. A havi legnagyobb érték 29,9% volt 
2012S2 félévben. Végül a 2019S2 (utolsó) félévben 27,0% volt a 
nettó gáz-árra vonatkozó adóteher. 

Az ábrából továbbá az is látható, hogy „ÁFA+visszaigényelhető 
adók”-at Magyarországon csak a 2012S1 és a 2012S2 félévekben 
szedték be a vizsgált évtizedben.

A 2014S1 és 2019S2 félévek közötti időben a nettó ár és a nem 
visszaigényelhető adók mértéke szűk határok között változott.

 

Románia és Bulgária adatainak összehasonlítása
A 8. ábrán látható, hogy a vizsgált időszakban a román háztartási 
fogyasztók részére értékesített földgáz ár-komponensek össze-
tevői változtak. 2010-2016 időszakban még alkalmazták az „ÁFA 
+ vissza-igényelhető adók” kategóriát más európai tagállamhoz 
hasonlóan, de 2017-től ez az adónem nem szerepel az adatbá-
zisban. Ugyanakkor a 8. ábrából látható, hogy 2017-től a „Nettó 
ár” a megszűnt adónem nagyságához hasonló mértékre növeke-
dett. Figyelemre méltó, hogy az „Adóterhek %-os értéke” görbe 
tanúsága szerint 2010S1 – 2016S2 időszakban 82%-109% között 
változott az adóteher százalékos értéke a nettó árra vonatkozóan. 
2017 után az „ÁFA+visszaigényelhető adók” kategória megszűnt, 
az „Adóterhek %-os értéke” pedig 20%-ra csökkent. Valószínű-
síthető, hogy az előző változás az adóbeszedés egyszerűsítését 
szolgálta.

Az ábrából az is látható, hogy Romániában a vizsgált évtized-
ben a háztartási fogyasztók részére a földgáz bruttó ára 0,027-
0,035 EUR/kWh között változott.

A 9. ábrából látható, hogy Bulgáriában a háztartási fogyasztók 
részére hatóságilag megállapított 0,026-0,046 EUR/kWh nettó föld-
gáz-ár abban a tartományban változott, mint a többi vizsgált ország-
ban. A bruttó gázár a nem visszaigényelhető adók mértékével na-
gyobb, mint a nettó gázár. Ország-specifikus jellegzetesség, hogy 
Bulgáriában sem alkalmazták az „ÁFA+visszaigényelhető adók” 
kategóriát. Az adóterhek a nettó árra vonatkoztatva nagyon szűk 
határok között változtak.

 következtetések
A szerzők célja a háztartási szektorban a végfelhasználói földgáz 
árának az összehasonlítása volt a 2010S1-2019S2 félévekre vo-
natkozóan. Mivel egyetlen cikk keretében – terjedelmi korlátok miatt 
– nem volt mód minden tagországra vonatkozó, azonos tartalmú 
és struktúrájú összehasonlítást készíteni, ezért a szerzők a vizsgált 
országokat az EU különböző régióiból választották ki. Arra töreked-
tek, hogy az összehasonlító vizsgálat során láthatók legyenek a 
nagy népességű fejlett országok (Olaszország és Németország), 
a kisebb népességű közép-európai országok (Ausztria és Cseh-
ország), a feltörekvő közép-európai országok (Lengyelország és 
Magyarország), végezetül egy nagyobb és egy kisebb népességű 
balkáni ország (Románia és Bulgária) trendjei is.

8. ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 
százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan Románia 

esetében (Forrás: EUROSTAT, 2021)

7. ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 
százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan 

Magyarország esetében (Forrás: EUROSTAT, 2021)
9 ábra. a végfelhasználói földgáz energia-ára és az adóterhek 

százalékos nagysága féléves időszakra vonatkozóan 
Bulgária esetében (Forrás: EUROSTAT, 2021)
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Globális és hazai szinten a villamosenergia-termelési, valamint fogyasztói 
szerkezet forradalmi átalakuláson megy keresztül. Az előrejelzések sze-
rint 2040-re több, mint 25%-kal több energiát fog a Föld népessége fel-
használni, mint 2017-ben. Az urbanizáció jelentette kényelmet 2040-re a 
jelenlegihez képest további csaknem másfél milliárd ember fogja igénybe 
venni. Élőhelyünk mérhetetlen kizsákmányolása és az emberiség folyama-
tosan növekvő energiaéhsége veszélybe sodorhatja életfeltételeinket. A 
klímaváltozás csökkentése érdekében történő szakpolitikai intézkedések 
sokaságát tapasztaljuk napjainkban is. Az üvegház hatású gázok kibocsá-
tásának csökkentését célzó egyik hatékony eszköz lehet az elektrifikáció, 
amely többek között az ipar, a mezőgazdaság, a közlekedés-szállítás és 
a lakosság energiafelhasználási szokásait fogja drasztikusan átalakítani. 
A villamos energia iránti növekvő keresletet klímabarát módon a megújuló 
energiaforrások arányának jelentős növelésével lehet kielégíteni a nukle-
áris kapacitások fenntartása mellett. A villamos energia térnyerése a ter-
melési és a fogyasztási szerkezet átalakulását vonja maga után valamint 
a jelenlegi infrastruktúrák igénybevételét is gyökeresen át fogja alakítani. 

A villamosenergia-ellátó rendszerek termelő létesítményeinek fejlesz-
tésén túlmenően az átviteli és elosztó hálózatok teherbírását illetve alkal-
masságát az új igényekhez kell igazítani. Már az eddigi hazai tapasztalatok 
is azt mutatják, hogy a korábbi nagyerőműves központi ellátó rendszert fel-
váltó decentralizált termelési szerkezet a villamos hálózatok fejlesztésének 
is merőben új irányt fog kijelölni. A kis és középfeszültségű villamos hálóza-
tok átalakítása már napjainkban elkezdődött fizikai fejlesztések, bővítések, 
okosítás, energiatároló technológiák és innovációk révén. 

A villamosenergia-ellátó rendszerek következő évtizedekben várható 
forradalmi átalakulásának folyamata a szakmai és társadalmi szervezetek 
aktív szerepvállalása mellett lehet sikeres.

A fentiek ismeretében az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 
(ETE) elnöksége az elmúlt évben kezdeményezte egy új, a megújuló ener-
giaforrásokkal és az energiatárolással foglalkozó szakosztály alapítását. 

Ennek első lépésként 2020. november 25-én egy sikeres online konfe-
renciát szerveztünk, amelynek video felvétele, illetve előadásai az Egyesü-
let honlapján (www.ete-net.hu) elérhetők.

Az új szakosztály tervei között szerepel:

• A Megújuló Energiaforrások szakterület vonatkozásában a terme-
lő technológiák műszaki fejlesztésének támogatásán túl az időjá-
rásfüggő új megújuló bázisú erőművek hálózati integrációjának, a 
komplex hálózatfejlesztéseknek elősegítése valamint a szakmai és 
társadalmi intézmények közötti együttműködések erősítése.

• Az Energiatárolás szakterület vonatkozásában a különböző ener-
giatárolási módok összehasonlítása, előnyeinek, hátrányainak 
megvitatása.

Az új szakosztály 2021. június 1-én 14 órára tervezett alakuló ülésére tisz-
telettel meghívjuk és várjuk a szakosztály munkája iránt érdeklődőket.

A rendezvényen való részvételhez regisztráció szükséges. Kérjük, 
hogy részvételi szándékát legkésőbb folyó év május 25-ig a titkarsag@
ete-net címre küldjék meg.

az alakuló ülés programja: 
Megnyitó: Bakács István az ETE elnöke 
Szakmai előadás: Dr. Kaderják Péter (zöldgazdaság fejlesztési miniszteri 
főtanácsadó ITM- 
Zéró Karbon Központ vezető, BME): „Időjárásfüggő megújulók és energia 
tárolás a magyar villamos energia rendszerben” 
A szakosztály tervei ‒ megújuló energiaforrások. Molnár Ferenc, MVM 
Energetika Zrt 
A szakosztály tervei ‒ energiatárolás. Prof. Dr. Imre Attila, BME 
A szakosztály nevének meghatározása, tisztségviselőinek megválasztása.

Amennyiben a járványhelyzet lehetővé teszi, az alakuló ülést szemé-
lyes részvétellel, ellenkező esetben, on-line formában tartjuk. A rendez-
vény helyszínét, vagy a részvételhez csatlakozás címét a jelentkezőknek 
megküldjük a jelentkezés során megadott címre.

Az új Szakosztály munkájában az Egyesület tagjai vesznek részt. 
Amennyiben Ön nem tagja Egyesületünknek, de érdeklődik az új szakosz-
tály munkája iránt, kérjük, jelentkezzen tagnak a www.ete-net.hu címről 
letölthető jelentkezési lapon. 

Lapzártánk előtt kaptuk a hírt, hogy az új szakosztály megalakult. A 
szakosztály tevékenységének irányítására társelnököknek Imre Attilát és 
Molnár Ferencet, titkárának Pintér Gábort választották.

Új szakosztály alakul

Megújuló Energiaforrások és Energiatárolás 

A szerzők a vizsgált országokban a háztartási fogyasztók által 
felhasznált földgáz-árakat hasonlították össze az EUROSTAT adat-
bázisában hozzáférhető 10 éves időszakra vonatkozó féléves ár-
adatok alapján.

Az összehasonlító elemzésből az alábbi következtetéseket von-
ták le:

• az 1. és a 2. táblázatokban a vizsgált országok 2019S2 fél-
évére vonatkozó „Nettó gázár”, az „Egyéb adók” és az „ÁFA” 
abszolút nagysága és aránya;

• a továbbiakban a szerzők által kiválasztott nyolc ország tíz-
tíz éves időszakára visszatekintő féléves gáz-ár adatok jól 
tükrözték a tíz év során kialakult trendeket és bekövetkezett 
változásokat;

• a szerzők által vizsgált elsődleges paraméter a féléves idő-
tartamra vonatkozó nettó és bruttó gázár volt;

• a vizsgálatok során a szerzők kiemelt figyelmet fordítottak a 
nettó gázárat növelő adóterhek százalékos mértékére;

• látható volt, hogy az egyes országok milyen straté-
giát alkalmaztak a nem visszaigényelhető-, illetve az 
„ÁFA+visszaigényelhető adók” mértékének meghatározására;

• a vizsgálat során látható volt, hogy az „ÁFA+visszaigényelhető 
adók” lassan elvesztették jelentőségüket és kivezetésre kerültek;

• figyelemre méltó volt az egyes országokban a gáz-ár nagy-
sága/változása, továbbá a gázárhoz kapcsolódó adók és já-
rulékok nagysága/változása.

Az összehasonlító elemzésből látható volt, hogy egyes orszá-
gokban minimális-, más vizsgált országokban viszont jelentős mér-
tékűek voltak a tíz éven belüli változások

köszönetnyilvánítás
A szakmai cikk, az Innovációs és Technológiai Minisztérium Koope-
ratív Doktori Program Doktori Hallgatói Ösztöndíj Programjának a 
Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból finanszírozott 
szakmai támogatásával készült. 

Felhasznált publikációk, adatok
[1] https://www.penzugyiszemle.hu/tanulmanyok-eloadasok/igy-

alakul-a-lakossagi-gazar-europaban
[2]  Natural gas price statistics
 https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.

php?title=Natural_gas_price_statistics/hu&oldid=499297#H.
C3.A1ztart.C3.A1si_f.C3.B6ldg.C3.A1z.C3.A1rak, 2021.  április

[3] Natural gas prices for household consumers, second half 2020 
(EUR per kWh) Source: Eurostat (nrg_pc_202)
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Hibrid, PV - hidrogén – e-mobilitás az ipari energiaközösségekben
Vokony istván

okl. villamosmérnök, vokony.istvan@vet.bme.hu  

   zsebik albin     Németh Bálint
                        okl. gépészmérnök, zsebik@energia.bme.hu          okl. villamosmérnök, nemeth.balint@vet.bme.hu

a megújuló energiaforrásokkal történő energiatermelés tér-
nyerésével növekszik az igény az energia tárolására. annak 
érdekében, hogy az amúgy sem túl magas hatásfokon üzeme-
lő megújuló energiatermelő egységek eredményességét ne 
rontsuk, valamint a fenntartható energiafelhasználási megol-
dásokat ösztönözzük egy olyan élő labor koncepciótervet dol-
goztunk ki, amely lehetővé teszi az energiatermelés, -szállítás, 
-tárolás és -felhasználás rendszerszintű elemzését. a felhasz-
nálás helyén megújuló energiaforrásokkal termelt villamos 
energiát a saját igények kielégítésére közvetlenül felhasznál-
juk, az országos elosztóhálózatba tápláljuk, tároljuk, vagy 
felhasználásával hidrogént állítunk elő. a hidrogént tároljuk, 
vagy a földgáz hálózatba tápláljuk, majd későbbi időpontban 
tüzelőanyag cellával a hidrogénből ismét villamos energiát ter-
melünk. Cikkünkben egy olyan komplex megvalósítási tervet 
mutatunk be, amely mintául szolgálhat a jövő energia-közös-
ségei számára.

*
With the rise of energy production from renewable energy 
sources, the demand for energy storage is increasing. in or-
der not to impair the efficiency of renewable energy production 
units that are already operating not too high efficiency, and to 
encourage sustainable energy use solutions, a living labora-
tory concept was developed that enables system-wide analysis 
of energy production, distribution, storage and use. Electricity 
produced with renewable energy sources at the point of deliv-
ery is used directly to meet our own needs, fed into the national 
distribution network, stored or used to produce hydrogen. the 
hydrogen is stored or fed into the natural gas network, and 
later, with a fuel cell, electricity is generated again from the 
hydrogen. in our article, a complex implementation plan is in-
troduced that can serve as a model for the energy communities 
of the future.

* * *

A földgázfelhasználás Magyarországon jelentősen csökken. Ez 
egyrészt jó, mert a fosszilis energiafelhasználás csökkenését jelzi. 
Ugyanakkor fontos feladatot ad a szolgáltatóknak, az új megoldá-
sok keresése területén [1]. Az elosztóhálózatok számára jelentős 
kihívás a termelő/fogyasztó/tároló jellegű csatlakozási pontok (ún. 
POD: point of delivery) hatásainak kompenzálása, valamint az 
energia-egyensúly technikai fenntartása [2].

A fenntartható, a felhasználói igények minél biztonságosabb és 
egyenletesebb kielégítése változatlanul fontos feladat [3]. Az auto-
nóm üzemeltetés, a megújuló energiaforrások hasznosítása, a mi-
nőségi és költséghatékony szolgáltatás hármasa közötti egyensúly 
megtalálása olyan kompetenciák meglétét igénylik, amelyek komoly 
versenyelőnyt jelentenek ma a DSO számára [4]. Annak érdekében, 

hogy ezt ki lehessen használni, a gyakorlatban is rentábilisan mű-
ködő műszaki és üzleti modellek kifejlesztésére és alkalmazására 
kell törekedniük.

A feladat komplexitását mi sem mutatja jobban, hogy az alábbi 
szempontoknak egyszerre kell megfelelni [5]. Olyan megoldásokat 
kell találni, ahol ezek minél inkább érvényre jutnak. Elemzésünk so-
rán az alábbi szempontokat építettük be egy tervezett élőlabor, pi-
lot-helyszín koncepciójába, megvalósíthatósági tanulmány tervébe:

• a részben vagy egészben autonóm működésű, fogyasztó/
termelő/tároló, napjainkban ún. „prosumer”-nek [6] nevezett 
felhasználók fogyasztási viselkedésének beépítése a háló-
zati stratégiai tervezésbe;

• a cégben jelen lévő szinergialehetőségek kihasználási opti-
muma a gáz- és a villamosenergia adta lehetőségek és az 
ügyféligények tükrében;

• a technológiai fejlődés integrálása a hálózati energia-egyen-
súly megtarthatóságának érdekében;

• optimális hálózatüzemeltetési szolgáltatás, az elérhető legki-
sebb ügyfélzavartatás mellett [5].

A pilot-telephely energiarendszeréhez illesztve olyan mintarendszer 
megvalósíthatósági tanulmány elkészítése volt a cél, amely lehető-
vé teszi a következőket:

• a jövőbeni „prosumer” jellegű felhasználók megjelenésével 
a termelő/tároló/fogyasztó trend elosztóhálózati hatása vi-
selkedésének elemzését a megbízható ellátás fenntartása 
érdekében;

• energetikai fejlesztések és energiatárolási alternatívák kere-
sését, a szinergialehetőségek elemzését;

• az elosztóhálózatok (áram és gáz) [7] fenntarthatóságának 
biztosítását a POD szintű vezérlési metodika (energiafel-
ügyeleti és irányítási rendszer – EFIR) kialakítását az ellá-
tásbiztonság és a gazdaságossági optimum metszetében.

Mindemellett cél volt, hogy innovatív megoldásokra építkezve 
komplex [8], költséghatékony, lokális igényre szabható, multifunkci-
onális energetikai megoldásokat fejlesszünk ki.

Munkánk során egy valós telephelyre tervezett hibrid – hidro-
gén, napelemes és e-autó/H2 autó töltős – technológiát tartalmazó 
rendszer energetikai tervét készítettük el, gazdasági elemzést vé-
geztünk és irányítási koncepciót dolgoztuk ki a fenntartható ener-
giaközösségek égisze alatt. Ebből cikkünkben a telephelyet és a 
hibrid rendszer elemeit, a méretezési és tervezési munkák eredmé-
nyét mutatjuk be. Tárgyaljuk az egyes technológiák együttes mű-
ködésének lehetőségét, majd végül megosztjuk a munkánk során 
szerzett tapasztalatokat.

a jelenlegi rendszer bemutatása
Az 1. ábrán látható a pilot-telephely és a vizsgált rendszer szűkebb 
határa. E határon átlépő anyag- és energiamérlegeket elemeztük.
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A telephelyen kialakítandó rendszerrel szemben alapvető elvá-
rás, hogy illeszkedjen a jelenlegi rendszerhez. Elégítse ki az ener-
giaigényeket, vagy annak egy részét. Az esetünkben földgáz, hő, 
elektromos áram igényt, a hidrogén vízbontással történő előállítá-
sához a szükséges víz álljon rendelkezésre.

 
Földgáz-felhasználás
A város felől érkező NA200-as földgázvezeték ~3,4 bar nyomással 
lép be a telephelyre. A nyomást a gázfogadó állomáson található 
Fiorentini nyomásszabályozó ~1 bar nyomásra csökkenti. Ezen a 
nyomáson érkezik a gáz a telephelyen elhelyezett almérőhöz, és 
az ehhez csatlakozó gázhálózat látja el a telephelyen található 
gázkazánokat. A főmérő egy jeladóval szerelt Actaris G-100 Fluxi  
2080/TZ típusú turbinás gázmérő. A vizsgálat szűkebb környezeté-
ben 1 darab elszámoló-, és 2 darab almérő található.

Az éves földgázfelhasználás bázisértékének meghatározására 
különös figyelmet fordítottunk, hogy az energiahatékonysági intéz-
kedések nyomán várható megtakarítások becslése, és a gazdasági 
elemzések eredménye minél pontosabb legyen.

A fűtés esetében elsősorban a hőszükséglet (a méretezési kül-
ső levegő hőmérséklethez, tkm tartozó hőteljesítmény-igény) és 
a sokéves meteorológiai statisztikai adatok figyelembevételével a 
várható éves hő-, illetve tüzelőanyag-felhasználás bázisértéket kell 
körültekintően meghatározni. A hőszükséglet egyrészt a hőforrás 
(kazán, fogyasztói hőközpont) teljesítményének meghatározása, 
másrészt a lekötött tüzelőanyag, hőteljesítmény miatt érdemel kü-
lönös figyelmet. Gyakran tapasztaltuk, hogy a lekötött tüzelőanyag, 
illetve hőteljesítmény jelentős mértékben meghaladta a szükséges 
értéket. Azaz a valóságos csúcsteljesítmény-igény lényegesen ki-
sebb a tervezési hőszükségletnél, s ennek csökkentése az első 
lépés lehetett az energiaköltségek csökkentésére. A várható éves 
hő-, illetve tüzelőanyag-felhasználást, ami az üzemeltetési költség 
változó részének meghatározásához kell, a tervezők csak ritkán 
adják meg. Pedig az viszonyítási alapul szolgálna a javasolt ener-
giahatékonysági intézkedés által várható, majd a megvalósítást kö-
vetően a tényleges megtakarítás kiszámításához.

A rendelkezésre álló adatok alapján nehéz volt a bázisérték 
meghatározása. A telephely fűtésre és használati meleg víz (HMV) 
előállítására egyaránt földgázt használ. Olyan, pontosabb adat-
szolgáltatásra lett volna szükség, amely alapján látni lehet, hogy 
a telephely mennyi földgázt használ fel fűtésre és mennyit HMV-
előállításra. Ha az éves adatokat néztük volna, akkor sem lehetett 
volna egzakt bázisértéket meghatározni, hiszen a telephelyen folyó 

tevékenység változás miatt nagyok voltak az eltérések az elmúlt 
évek éves földgáz felhasználásaiban is.

A bázisértéket végük a telephely tulajdonosával és az üzemelte-
tősével egyeztetve határoztuk meg.

Villamos energia felhasználása
Rendelkezésre álltak a 2018–2019–2020. évi villamosenergia-
felhasználási adatok a telephelyre vonatkozóan havi bontásban  
(1. táblázat). A 2018. évi adatok több feltételezésünk szerint hibá-
sak, hiszen túl alacsony értéket mutatnak, valamint a számsorok 
egy az egyben megegyeznek a telephely vízfelhasználásának 
2018. évi havi értékeivel. Mindezt adminisztrációs hibának tekintet-
tük, így a bázisérték meghatározásnál nem vettük figyelembe.

2020. év novemberéről és decemberéről nem álltak rendelkezésre 
adatok, így oda az év többi hónapjának az átlagát írtuk be. A két 
vizsgált év átlagfogyasztása ~179 000 kWh/év, a havi fogyasztás 
átlagosan 15 587 kWh/hónap, ~520 kWh/nap. Ha feltételezzük, 
hogy a telephelyen 12 órában történik munkavégzés, akkor ~43 kW 
a telephely átlagos teljesítményigénye.

Azt láthatjuk, hogy a felhasználás a téli hónapokban magasabb, 
mint a nyári hónapokban. Ennek oka feltételezésünk szerint a rak-
tárépület villamosenergia fűtéssel történő temperálása. Ugyanakkor 
megállapítható, hogy a tavaszi hónapokhoz képest nyáron megnő a 
fogyasztás. Ennek oka feltételezésünk szerint a nyári hónapokban 
a folyadékhűtő üzemeltetése.

Az épületek komforthűtését épületenként egy-egy 49 kW-os 
RHOOS gyártmányú kompakt folyadékhűtővel végzik. Az egyik az 
épület tövében, a másik az épület tetején helyezkedik el, mindkét 
épület esetében. A helyiségekben a komforthűtést a hűtőberende-
zésekkel táplált, négycsöves rendszerhez illesztett hűtőkonvektorok 
biztosítják.

A havi villamosenergia-felhasználás alapján feltételezhető, 
hogy a legmelegebb hónapban a hűtésre felhasznált villamos ener-
gia 3000 kWh/hó. A hűtőberendezések által felhasznált villamos 
energia bázisértéke 10 000 kWh/év.

A vízfogyasztási adatok elemzésére a részletes tanulmányban 
igen, de itt nem térünk ki, hiszen a hidrogén-technológia alkalmazá-
sa szempontjából elenyésző jelentőséggel bír.

 Gázfogadó

Elektromos 
betáplálás

Trafóház

A vizsgált 
rendszer határa

Kirendeltségi épület II.

Kirendeltségi épület I.

Raktár épület

Földgáz betáp
Ivóvíz betáp

1. ábra. az elemzés szűkebb környezete – 
a vizsgált rendszer határa

2019 2020
Január 20 807 21 030

Február 19 075 18 567

Március 15 950 17 158

Április 12 219 12 591

Május 19 171 10 678

Június 12 348 13 557

Július 15 416 15 129

Augusztus 14 820 14 174

Szeptember 13 123 13 106

Október 15 051 14 865

November 17 113 15 085

December 17 971 15 085

összesen 177 727 181 026

1. táblázat. A telephely villamosenergia–felhasználása 
2019–2020. évben
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a megújuló energiaforrásra alapozott 
energiatermelés és -tárolás rendszerbe illesztése
A megújuló energiaforrásra alapozott energiatermelést naperőmű-
vel feltételeztük. A jelenleg beépített 49 kWp teljesítményű rendszer 
esetén a helyben termelt villamos energia egészét a telephely terü-
letén használják fel. Amennyiben a telephelyen a napelemes kapa-
citást bővítik, hálózati visszatáplálásra is lehetőség nyílik. Mindkét 
esetben feltételezhető azonban, hogy a napelemek által megtermelt 
villamos energia felhasználását alapvetően három formában kép-
zelhetjük el.

• Az első változatban a termelt villamos energia a telephelyen 
belüli normál fogyasztók igényeinek kielégítését segíti elő, 
annak tárolása vagy átütemezése nem valósul meg.

• A második változatban a termel villamos energia egy részét 
vagy egészét a telephelyen található akkumulátorokban eltá-
rolják, majd igény esetén helyben felhasználják.

• A harmadik változatban a napelemek által előállított villamos 
energiával célzottan hidrogént termelünk, amit H2-tárolók-
ban tárolunk, és igény esetén tüzelőanyag-cellákkal újból 
villamos energiává alakítunk. (A hidrogén belső égésű moto-
rokban történő felhasználásával a jelen munkában nem fog-
lalkozunk, arra alkalmas eszköz ugyanis piaci forgalomban 
jelenleg nem kapható.)

A naperőmű
Műszaki-gazdasági megfontolások alapján a jelen kutatást megelő-
zően döntés született egy 49 kWp névleges teljesítményű naperő-
mű létesítéséről. (A termelő berendezés DC oldali villamos telje-
sítménye 49,58 kWp, az inverter névleges AC oldali teljesítménye 
alapján meghatározott villamos teljesítménye 4 kVA) [9]).

Erre tekintettel a további elemzésekhez azt határoztuk meg, 
hogy a SunForte PM096B00 típusú napelemekkel a telephelyen 
megvalósítani tervezett erőmű a sokéves meteorológiai adatok fi-
gyelembevételével várhatóan mennyi villamos energiát fog termel-
ni. A várható villamosenergia-termelést az EU támogatással létre-
hozott és szabadon hozzáférhető (http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/) 
PVGIS-CMSAF adatbázis és szoftver felhasználásával határoztuk 
meg.

Az átadott tervrajzok szerint a napelemeket három csoport-
ban szerelték fel a 2. épület déli és délkeleti tetőjére. A déli tetőre  
35,7 kWp, a délkeleti tetőre 13,1 kWp névleges teljesítményű mo-
dul került. A tájolások a valóságban valamelyest eltérnek a pontos 
déli és délkeleti iránytól, a számításoknál ezeket idealizáltan vettük 
figyelembe. A rendszer dőlésszögét a tervdokumentációban írtak-
nak megfelelően 30 fokban állapítottuk meg. A PVGIS rendszer a 
környezeti hőmérséklet és átmeneti alacsony besugárzás miatti ho-
zamveszteséget 13%-nak, a beesési szög miatti tükröződés okozta 
veszteséget 2,9%-nak, míg az egyéb veszteségeket (kábelezés, 
inverter stb.) 14%-nak feltételezte.

A villamos energia termelése és tárolása
A vizsgált naperőmű az év jelentős időszakában nagyobb teljesít-
ményt ad le, mint amit a telephelyen belül található fogyasztók a 
rendelkezésre álló adatok szerint felvesznek.

Az adatok alapján levonható az a következtetés, hogy a napele-
mes rendszernek többlettermelése elsősorban a nyári időszakban 
van. Enellett elsősorban a hétvégi, alacsony fogyasztású időszakok 
esetén merül fel annak a lehetősége, hogy a rendszer a teljes napi 
energiaigényt képes legyen előállítani. Ki kell azonban hangsúlyoz-

nunk, hogy a fenti adatok kizárólag tiszta égbolt esetén érvényesek. 
Az időjárás hatására csökkenő termelés az esetek túlnyomó több-
ségében már nem fogja elérni a napi igényeket.

Amennyiben a nap során nem áll fenn mindig az ideális, tiszta 
égbolt helyzete, akkor természetesen a szükséges tároló paramé-
terei is jelentősen változnak: a teljesítmény kb. 30 kW, a kapacitás 
kb. 100 kWh lesz (PVGIS alapján). A teljesítmény kisebb mértékű 
változásának oka abból adódik, hogy ha az éjszakai órákban a te-
lephely teljes igényének ellátására méretezünk, akkor alultervez-
nénk. Míg ha a beépíthető kapacitásra tervezünk, sokkal kevesebb 
alkalommal lesz nettó többlettermelésünk, így a tárolandó energia 
mennyisége is csökken.

Hidrogén- és villamosenergia-termelés
A napenergiával termelt villamos energia felhasználásával víz-
bontás útján hidrogéntermelést [10] és -tárolást, majd a villamos 
csúcsban tüzelőanyag-cellával ismét villamosenergia-termelést 
elemeztük. A Hydrogenics gyártmányú HySTAT 10-10 márkajelű  
10 bar névleges üzemi nyomású vízbontó 4,9 kWh/Nm3 fajlagos 
villamosenergia-felhasználással 10 Nm3/h hidrogént termel [11].

A vízbontó fajlagos energiaigénye teljes terhelésnél  
4,9 kWh/Nm3. [12] A naperőmű korábban ismertetett átlagos napi 
és havi villamosenergia-termelésének feltételezésével, a fajlagos 
energiaigénnyel az átlagos napi és havi hidrogéntermelés a 2. táb-
lázat szerint feltételezhető.

A kereskedelmi forgalomban kapható Hydrogenics gyártmányú 
HyPM-HD 30 márkajelű tüzelőanyag-elem névleges villamos telje-
sítménye 31 kW, (a Celerity márkajelű elem névleges teljesítménye 
60 kW.) A kisebb teljesítményű, de jobb határfokú tüzelőanyag-
elem üzemeltetéséhez a katalóguslapon megadott 55% hatásfok 
és 10,76 MJ/Nm3 hidrogén fűtőérték feltételezésével ~19 Nm3/h H2, 
ennek a fenti vízbontóval történő termeléséhez óránként ~93 kWh 
villamos energia szükséges [13].

Megállapítható, hogy a fenti berendezésekkel a villamos energi-
ával H2 majd tüzelőanyag elemmel ismét villamosenergia-termelés 
hatásfoka ~33%.

Hónap Napi átla-
gos ener-

giatermelés 
[kWh]

Havi átla-
gos ener-

giatermelés 
[kWh]

Napi 
átlagos H2 
termelés 

[Nm3]

Havi 
átlagos H2 
termelés 

[Nm3]

Január 63,30 1959,70 12,92 399,94

Február 100,71 2816,55 20,55 574,81

Március 160,47 4978,26 32,75 1015,97

Április 201,40 6034,50 41,10 1231,53

Május 214,07 6623,70 43,69 1351,78

Június 220,31 6623,70 44,96 1351,78

Július 225,06 6965,30 45,93 1421,49

Augusztus 213,37 6620,10 43,55 1351,04

Szeptember 167,92 5037,54 34,27 1028,07

Október 135,90 4214,59 27,73 860,12

November 77,90 2341,88 15,90 477,93

December 49,54 1528,72 10,11 311,98

2. táblázat. A várható villamos-energia és a H2 termelés 
átlagos értékei
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Megállapítható az is, hogy ha a 49 kWp naperőmű összes évi vil-
lamosenergia-termelését (55 700 kWh) H2 bontásra, majd ismét vil-
lamosenergia-termelésre fordítanák, évente ~18 600 kWh villamos 
energiát lehetne vele termelni. Ha az így termelt villamosenergia  
50 Ft/kWh áron lenne eladható, az ebből származó éves bevétel 
928 000 Ft/év lenne [14].

A 3. táblázatban megismételve a korábban bemutatott, naperő-
műben termelt villamos energia és általa a vízbontóban termelt H2 
átlagos termelési adatokat, bemutatjuk, mennyi villamos energia 
termelhető a figyelembe vett tüzelőanyag-cellával [15]. A táblázat 
utolsó oszlopa azt mutatja, hogy mennyi hozama lenne az így ter-
melt villamos energia eladásának, ha 50 Ft/kWh feltételezett áron 
adnák azt el.

10 év gazdasági élettartammal és 6% minimális elvárt hozam-
mal (továbbiakban MARR) számolva megállapítható, hogy az évi 
929 000 Ft/év rendszeres bevételhez a megengedhető beruházási 
költség ~6,5 MFt lenne.

Az energiafelügyeleti rendszer építése keretében javasoljuk a 
hidrogénbontó által felhasznált villamos energia, a termelt hidrogén, 
a tároláshoz felhasznált villamos energia a tüzelőanyag-elem által 
termelt villamos energia és hő mérését.

Energiatermelés gázturbinákkal/gázmotorokkal
A jövőben az ipartelepek, iroda- és középületek, szállodák és uszo-
dák, a társasházak esetében is várható a saját energiatermelők lé-
tesítése gázturbinákkal és/vagy gázmotorokkal [16].

A villamosenergia-fogyasztás fentebb meghatározott bázisér-
tékére tekintettel az elemzés során 50-65 kWe névleges villamos 
teljesítményű, kapcsoltan hőt és villamos energiát termelő blokk 
létesítését feltételeztük. Hőerőgépként az összehasonlíthatóság ér-
dekében gázturbinával és gázmotorral is számoltunk. A létesítmény 
beruházási költségének becsléséhez árajánlatokat kértünk.

Ha állandónak tekintjük a HMV-termelésre fordított földgázt, a 
fűtési hőigény kielégítésére évente átlagosan ~1115 GJ hőtartalmú 
földgáz szükséges. 90% átlagos kazánhatásfokkal számolva a fűté-
si hőigény ~1005 GJ/év. Kis ráhagyással mondhatjuk, hogy a fűtési 
hőszükséglet ~136 kW.

A gázturbina esetén 29%, a gázmotor esetén 40% villamos-
energia termelési hatásfokot feltételezve a blokkok várható földgáz-

felhasználásának hőegyenértéke 6500 GJ/év, illetve 3600 GJ/év. 
Az eredmény a telephely villamosenergia-igényének teljes kivál-
tása, s mellette a fűtési hőigény kielégítésére felhasznált földgáz 
(1082 GJ/év, illetve 1004 GJ/év) megtakarítása. A fenti névleges 
teljesítményű berendezések üzemeltetésével még többlet villamos, 
hő- és hűtési energia is keletkezik, ami az elosztóhálózatba táp-
lálható, illetve felajánlható a szomszédos telkeken levő épületek, 
fűtésére és hűtésére.

A gazdasági elemzés során azt vizsgáltuk, hogy a jelenlegi 
megoldással szemben (közvetlen hőtermelés és vásárolt villamos 
energia) a kapcsolt energiatermelő blokk létesítése milyen gazda-
sági mutatókat eredményez és ezek a mutatók mennyire érzéke-
nyek a villamosenergia- és földgázár változására.

Telephelyi járművek alternatív meghajtása
Az eredeti tervek szerint mind az elektromos, mind a gáztöltő állomást 
a saját gépjárművek töltésére a telephelyen belül alakították volna ki. 
A helyszíni konzultáció alkalmával azonban egyetértés volt abban, 
hogy a töltőállomások épület előtti közterületen történő elhelyezé-
se és a nyilvánosság számára történő megnyitása marketingértéke 
mellett növelheti a villamosenergia- és földgázfogyasztást, ezáltal a 
mintarendszer gazdaságosságát. A 2. ábra a töltőállomások javasolt 
elhelyezését mutatja. Ehhez a helyi önkormányzat hozzájárulása és 
a töltőállomásokhoz az épület előtt bekötőút kiépítése szükséges.

Hónap Napi átlagos 
energiatermelés 

[kWh]

Havi átlagos 
energiatermelés 

[kWh]

Napi átlagos 
H2 termelés 

[Nm3]

Havi átlagos 
H2 termelés 

[Nm3]

Napi átlagos 
energiatermelés 

tüzelőanyagcellával 
[kWh]

Havi átlagos 
energiatermelés 

tüzelőanyagcellával 
[kWh]

Villamos ener-
gia értékesíté-

séből származó 
havi bevétel [Ft]

Január 63,30 1959,70 12,92 399,94 21,10 653,23 32 662

Február 100,71 2816,55 20,55 574,81 33,57 938,85 46 943

Március 160,47 4978,26 32,75 1015,97 53,49 1659,42 82 971

Április 201,40 6034,50 41,10 1231,53 67,13 2011,50 100 575

Május 214,07 6623,70 43,69 1351,78 71,36 2207,90 110 395

Június 220,31 6623,70 44,96 1351,78 73,44 2207,90 110 395

Július 225,06 6965,30 45,93 1421,49 75,02 2321,77 116 088

Augusztus 213,37 6620,10 43,55 1351,04 71,12 2206,70 110 335

Szeptember 167,92 5037,54 34,27 1028,07 55,97 1679,18 83 959

Október 135,90 4214,59 27,73 860,12 45,30 1404,86 70 243

November 77,90 2341,88 15,90 477,93 25,97 780,63 39 031

December 49,54 1528,72 10,11 311,98 16,51 509,57 25 479

3. táblázat. A várható villamosenergia-, a H2, és a tüzelőanyagcellás villamosenergia-termelés átlagos értékei

 Gázfogadó

CNG-töltőállomás
Elektromosautó

töltők

Elektromos 
betáplálás

Trafóház

2. ábra. a töltőállomások javasolt elhelyezése
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A földgáz (továbbiakban: CNG) töltőállomás létesítésére a CNG 
Port Kft. által forgalmazott két eltérő teljesítményű termékre kértünk 
árajánlatot. A Blue Line TB 35 Midi Comfort és a Green Line TB – 
160 jelű komplett töltőállomásokra.

A Blue Line TB 35 Midi Comfort kompresszorának teljesítménye 
35 m3/h, tárolójának kapacitása normál légköri nyomáson 210 Nm3. 
Elsősorban a saját flotta gázüzemű gépjárműveinek töltésére aján-
lott. Beruházásának várható költsége 50 MFt.

Az autóbusz-flotta töltésére is alkalmas, Németországban közel 
500 helyen telepített, a pilotoló DSO által is üzemeltetett Green Line 
TB – 160 modell kompresszorának teljesítménye 160 m3/h, tárolójá-
nak kapacitása normál légköri nyomáson 700 Nm3. Beruházásának 
várható költsége 95 MFt.

10 év gazdasági élettartammal és 6% minimális elvárt hozam-
mal számolva megállapítható, hogy a Blue Line TB 35 Midi Comfort 
töltőállomás 50 MFt beruházási költsége esetén az éves hozamnak 
~6,5 MFt/év rendszeres bevételt/megtakarítást kell biztosítani.

A 95 MFt beruházási költségű Green Line TB – 160 jelű töltőál-
lomás telepítése esetén az éves rendszeres bevétel/megtakarítás 
iránti elvárás a fenti érték közel duplája ~12,6  MFt/év.

Eredmények
A mai állapotokat a 3. ábra jól mutatja, azonban a tervezett eszkö-
zök száma jelentősen nőni fog, és ezáltal a mérési pontok is sokkal 
bonyolultabb elrendezést kívánnak. A rendelkezésünkre bocsátott 
energiafogyasztási adatokból az állapítható meg, hogy jelenleg a 
telephelyen két, az ábrán G1 és G2 jelű rendszertelenül leolvasott 
földgázmérő, egy E1 jelű elektromosfogyasztás-mérő és egy V1 
jelű vízfogyasztásmérő van. Egyik sem távleolvasású. Javasoljuk 
ezeket távleolvasásúra, az EFIR-hez csatlakoztathatóra cserélni. 

Javaslunk a meddő teljesítmény fogyasztását is rögzítő távleolva-
sású villamosenergia-fogyasztásmérőt elhelyezni a transzformátor 
mindkét oldalára. Ennek segítségével a transzformátor vesztesé-
ge, valamint a hatásos, kapacitív és induktív teljesítmény, illetve 
fogyasztás is mérhető és követhető lenne. Javasoljuk továbbá a 
naperőműhöz napsugárzás-intenzitás- és külső hőmérsékletmérőt 
telepíteni. A mérési pontok optimális kialakításával nyílik lehetőség 
a heterogén energiatermelési módok harmonizálására, tervezett 
irányítására. 

3. ábra. a telephely jelenlegi mérési információs szintje

4. ábra. a mérési pontok kialakításának egy lehetséges kiosztása
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Szükséges a megtermelt energiák mérése mind 
villamosenergia-, mind gáz-, hő- stb. oldalon abban 
az esetben, ha ismerni szeretnénk, hogy a megújuló 
alapú termelés milyen nagyságrendet képvisel. En-
nek több oka is van a monitorozáson túl: a tároló- és 
egyéb, szabályozható eszközök direkt vagy indirekt 
vezérlési profiljának kialakítása csak úgy lehetséges, 
ha ismerjük az együttműködésben részt vevő eszkö-
zök általános és pillanatnyi viselkedését. Tehát a mo-
nitorozó funkció egy lehetséges SCADA (supervisory 
control and data aquisition system) rendszerben az 
elvárt minimális szint. Amennyiben nem teljesen auto-
nóm rendszert tervezünk, legalább a monitoring funk-
ció szükségszerű, de az energiahatékonyság növelé-
se érdekében aktiív beavatkozó eszközök telepítése 
és klasszikus SCADA funkciók integrálása is javasolt. 
Ezen túlmenően javasolt passzív vezérlés beállítása 
is. Az indulást követően a fogyasztási/termelési pro-
filok birtokában optimális működési, vezérlési görbék 
betáplálása célszerű az erre alkalmas eszközök (pl. 
tároló, inverterek stb.) esetében. Amennyiben a lehe-
tőségek adottak, a direkt vezérlés kialakítása közép 
és hosszú távon célszerű lehet (pl. töltésvezérlés, 
-befolyásolás), amihez azonban mind kommunikáci-
ós, mind egyéb körülményeket kell megteremteni.

A telephely rendszerének módosításakor olyan ki-
alakítást javasolt megvalósítani, ami lehetővé teszi a 
későbbiekben egyre bonyolultabb rendszerüzemelte-
tési és vezérlési megoldások implementálást, komo-
lyabb beavatkozás nélkül.

A 4. ábra a kutatás keretében megvalósítani tervezett berende-
zésekhez telepítendő mérőeszközöket jelöli. A jelölésben G a föld-
gáz-, E az elektromosenergia-, V a víz-, H a hőmennyiségmérőket 
jelöli.

A kapcsolt hő- és villamos-energiatermelő blokkhoz javasolt 
mérőeszközöket a 5. ábra mutatja.

Összefoglalás
Az eredeti célkitűzés, hogy a vizsgált élő labor számára innovatív 
megoldásokra építkező komplex, költséghatékony, lokális igényre 
szabható, multifunkcionális energetikai megoldást dolgozzunk ki. 
A fenti feladatok elvégzésének érdekében elkészült a jelen projekt 
blokkvázlata (6. ábra).

Ezt és a projekt célkitűzéseit szem előtt tartva megvizsgáltuk, 
hogy a telephely jövőbeni energiafelhasználásához miképpen cél-
szerű illeszteni:

• saját energiatermelő forrásokat, (naperőművet, kapcsolt 
energiatermelésre gázturbinát/gázmotort és tüzelőanyag 
cellát, amelynek hője télen fűtésre, nyáron hűtésre haszno-
sítható);

• hidrogén előállítása céljából vízbontókat;
• energiatárolókat villamos energia, hő és hidrogén tárolására;
• töltőállomásokat elektromos és földgáz hajtású autók tölté-

séhez.
A megvalósíthatósági tanulmány készítése különös feladatot 

jelentett, mert bizonyos esetekben nem szokványos megoldásokat 
kellett elemezni.

A napenergiával történő villamosenergia-termelés a keres-
kedelmi forgalomban levő berendezéssel megvalósítható. Ennél 

a műszaki, gazdasági és környezetvédelmi kritériumok alapján a 
rendszerhez legjobban illeszthető névleges teljesítményt kell meg-
határozni. Emellett a vízbontóval termelt H2 földgázba keverésének 
módját, hatását és lehetőségét fel kellett tárni.

Nem egyértelmű a 30–40% H2-t tartalmazó földgázkeverék 
hajtóanyagként való alkalmazása sem a belsőégésű motorokban, 
különös tekintettel arra, ha azt nem csak a saját, villamosenergia-
termelésre telepített gázmotorban használják fel, hanem H-CNG 
töltőállomáson el is adják.

Az eddigi ismeretünket irodalomkutatással és konzultációkkal 
megerősítve megállapítottuk, hogy a hazai szabvány nem teszi le-
hetővé a H2 bekeverését a földgázelosztó hálózatba, és kereskedel-
mi forgalomban nincs H2 hajtású belsőégésű motor. Erre tekintettel 
a Megbízó munkatársaival egyetértésben a vízbontással előállított 
H2 hasznosítási lehetőségét tüzelőanyag-elemben villamos-ener-
giatermelésre elemeztük. A H-CNG töltőállomás helyett egy a saját 
gépjárműparkot kiszolgáló és egy az autóbuszok töltésére is alkal-
mas CNG töltőállomás létesítését javasoltuk.

A Megbízó munkatársaival egyetértésben a CNG és az elektro-
mosautó-töltő állomások elhelyezését a kihasználtságának és mar-
ketingértékének növelése érdekében nem a telephelyre, hanem az 
épület előtti közterületre terveztük.

Az előzetes telephelyre készített energetikai audit áttekintése 
alapján megállapítottuk, hogy az audit a jogszabály által megha-
tározott határidőre elkészült. Az igényelt csoportosításban tartal-
mazza a javasolt energiamegtakarítási lehetőségeket. A Megbí-
zó kérésével összhangban különös figyelmet fordít az épületek 
hővédelmének elemzésére és javaslatot tesz naperőmű létesítésre. 
A Megbízó ez utóbbi két javaslatot megfogadta, és tanulmányunk 
készítéséig részben már megvalósította

3. ábra. Javaslat a kapcsolt hő- és villamos-energiatermelő blokk 
mérőhelyeinek kialakítására
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Miskolci Egyetem Kőolaj és Földgáz Intézet

a hidrogén földgázhálózati hatása egyre több kutatás témája-
ként jelenik meg nemcsak Európában, hanem Magyarországon 
is. a hazai fölgázellátó hálózatot üzemeltető engedélyesek ese-
tében a hidrogén betáplálása komoly előkészületeket követel 
meg, amely a megfelelő műszaki háttér mellett a hidrogén, mint 
kémiai elem okozta hatásokra való felkészülést is magában 
foglalja. Jelen publikációban a szerzők azt vizsgálták, hogy a 
hidrogén fölgázelosztó-hálózatban való megjelenésével ho-
gyan változik a gázvezetékben lévő energiatartalom, amelyre 
vonatkozóan egy – az ismertetett peremfeltételek mellett érvé-
nyes – konverziós tényezőt kifejező összefüggés került meg-
határozásra.

*
the emergence of hydrogen in the natural gas network is be-
coming the subject of more and more research not only in Eu-
rope, but also in Hungary. in the case of licensees operating 
the domestic gas supply network, the supply of hydrogen re-
quires serious preparations, which, in addition to the appropri-
ate technical background, includes preparation for the effects 
of hydrogen as a chemical element. in this publication, the 
authors examined how the energy content in the gas pipeline 
changes with the emergence of hydrogen in the gas distribu-
tion network, for which a relationship expressing a conversion 
factor, valid under the conditions described, has been deter-
mined.

* * *

a csővezetéki gázáramlás áramlási 
viszonyainak leírása
Az energiatartalom-változás előrejelzésének vizsgálatához a gáz-
áramlás karakterisztikus egyenletét használtuk fel. Az alábbi össze-
függés a Bernoulli energiaegyenletből került levezetésre, bevezetve 
az egyenletbe a gáz sűrűségének, valamint áramlási sebességének 
leírására szolgáló összefüggéseket [1].

  
      (1)

Ahol
pn – fizikai normálnyomás [Pa(abs)];
p1 – kezdőponti nyomás [Pa(abs)];
p2 – végponti nyomás [Pa(abs)];

Ru – egyetemes gázállandó [8314,3 J/kmol K];
λ – csősúrlódási tényező [-];
Mkev – a gáz moláris tömege [kg/kmol];
Mlev – a standard összetételű száraz levegő moláris tömege 
[kg/kmol];
T – a gáz hőmérséklete [K];
Tn – fizikai normálhőmérséklet [K];
z – kompresszibilitási tényező [-];
L – a vezetékszakasz hossza [m];
db – a csővezeték belső átmérője [m];
qn – normál térfogatú gázáram [m3/s].

Az egyenlet számos egyszerűsítő feltételezést alkalmaz. A vizsgálat 
során izotermikus áramlást feltételezünk, vagyis nem kerül figye-
lembevételre az, hogy a csővezetékben való áramlás során a gáz 
hőmérséklete változik. A vezetékszakasz minden esetben vízszin-
tes, vagyis eltekintünk a kezdő- és végpont közötti magasságkü-
lönbség hatásától. A vizsgált modell tehát egy vízszintes, állandó 
keresztmetszetű vezetékszakaszból áll, melyen a kezdő- és a vég-
pont között nincs közbenső elvétel, azaz bármely keresztmetszeten 
az időegység alatt átáramló gázmennyiség állandó és az áramlás 
izotermikus [2], [3].

a vizsgálat során alkalmazott peremfeltételek
Jelen cikkben bemutatott vizsgálat a hazai földgázelosztó hálózatba 
történő hidrogén betáplálást feltételez, vizsgálva azt, hogy hogyan 
alakul az egyre növekvő mértékű hidrogéntartalom hatására a há-
lózatba betáplált energiatartalom. A vizsgálat pontos lehatárolása 
érdekében számos peremfeltétel került figyelembevételre. 

Az elemzés során eltekintünk a magasabb rendű 
szénhidrogéntartalomtól, a minta gázelegy kizárólag metánt és hid-
rogént tartalmaz. A kezdő- és végponti nyomás értéke állandó, tehát 
a nyomás alakulását nem befolyásolja a gázelegyben lévő hidro-
géntartalom. Az áramlási sebesség alakulása nem kerül figyelem-
bevételre. Ezen peremfeltételek mellett egy olyan átváltási tényező 
összefüggést határoztunk meg, amely megmutatja a tiszta metán-
tartalomhoz viszonyított energiatartalom változást a hidrogéntarta-
lom gázelegyben történő megjelenése esetén. Ahogyan az aláb-
biakban látható, a karakterisztikus egyenlet egy olyan egyenletre 
redukálódik, amelyben a csővezetékben áramló gázmennyiség már 
csak a relatív sűrűség (a gázelegy és a levegő ugyanazon referen-
ciaállapoton vett sűrűségének hányadosa) és a kompresszibilitási 
tényező függvénye. 
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       (2)

Ebbe az egyenletbe bevezetve az energiatartalmat kifejező 
hőértéket, a kapott összefüggés segítségével könnyen meghatá-
rozható az energiatartalom-változást leíró konverziós tényező:

       (3)

Ahol 
KF – konverziós tényező [-];
Ha – alsó hőérték [MJ/m3];
ρrel  – relatív sűrűség [-];
E – energiatartalom [MJ/m3];
z – kompresszibilitási tényező [-].

A metán, a hidrogén, valamint az ezekből alkotott gázelegy relatív 
sűrűsége, valamint alsó hőértéke az MSZ ISO 6976: 1997 Föld-
gáz. A hőérték, a sűrűség, a relatív sűrűség és a Wobbe-szám 
számítása a gázösszetételből c. szabvány alkalmazásával került 
kiszámításra. A kompresszibilitási tényező esetében további egy-
szerűsítéssel élünk, mely szerint a gázok 10 bar üzemi nyomás 
alatt ideálisként viselkednek. A magyar földgázelosztó hálózaton 
jellemző üzemeltetési nyomástartomány 0,1-5,0 bar. Amennyiben 
az 5 bar nyomásértéket vesszük figyelembe, abban az esetben is 
elmondható, hogy az eltérési tényező mind a hidrogén, mind a me-
tán esetében elhanyagolható mértékben tér el 1,0-től (metán esetén 
0,990, hidrogén esetén 1,002), ezáltal a fenti egyenletből kiesik az 
ideális gázállapottól való eltérés fokát kifejező tag. Ennek eredmé-
nyeként kijelenthető, hogy - a fent említett egyszerűsítő feltételezé-
sekkel élve - a vizsgált konverziós tényezőt a gáz hőértékén kívül a 
relatív sűrűség négyzetgyöke határozza meg. Ez a hányados pedig 
nem más, mint a Wobbe-szám, ami a gázok fúvókán való kiáramlá-
sára felírható összefüggésből származtatható mutatószám, a gázok 
cserélhetőségének egyik alapparamétere.

       (4)

a magyar földgázelosztó hálózaton jelentkező konverzi-
ós tényező alakulása metán-hidrogén gázelegy esetén 
Az 1. ábra az éghető metán-hidrogén gázelegy alsó hőértékének 
és relatív sűrűségének, valamint az ezekből számított alsó Wobbe-
számának változását mutatja be. Már 1 mol% hidrogéntartalom 
esetében 0,7%-kal csökken gázelegy tiszta metánhoz viszonyított 
alsó hőértéke. 5 mol% hidrogéntartalom mellett már 3,5%-os a 
csökkenés mértéke, ami 10 mol% H2 részarány mellett közel 7%. 
Ennek oka a metán és a hidrogén jelentősen eltérő alsó hőértéke, 
hiszen a hidrogén hőértéke a metán hőértékének közel 30%-a. 

A gázelegy Wobbe-számának változása a hidrogén tartalom 
hatására nem ilyen számottevő. 5 mol% hidrogéntartalmú metán-
hidrogén gázelegy esetében a felső Wobbe-szám megközelítőleg 
1,3%-kal csökken a tiszta metánéhoz viszonyítva, míg 10 mol% H2 
részarány mellett ez az érték már 2,6%. 

Az is megfigyelhető, a metán-hidrogén gázelegy felső Wobbe-
szám görbéje kb. 82 mol% hidrogén részarány mellett egy lokális 
minimum pontot ér el, amely után ismét növekvő tendencia veszi 
kezdetét. A lokális minimum pont eléréséig történő Wobbe-szám 
csökkenés, majd az azt követő növekedés megértéséhez a gáz-

elegy Wobbe-számának kiszámítására szolgáló összefüggést ma-
tematikai szempontból szükséges megvizsgálni. A Wobbe-szám 
a gázelegy hőértékének, valamint a relatív sűrűség négyzetgyö-
kének a hányadosaként számítható. Az egyre növekvő hidrogén 
részarány következtében mind a gázelegy hőértéke, mind pedig 
relatív sűrűsége csökkenni kezd. Az ábrán megfigyelhető, hogy a 
relatív sűrűség változását szemléltető görbe jóval nagyobb mérték-
ben kezd csökkenni a növekvő hidrogéntartalom hatására, mint a 
hőérték változását ábrázoló görbe. 

Mivel a Wobbe-szám kiszámítására szolgáló képlet nevezőjé-
ben a relatív sűrűség négyzetgyöke szerepel, emiatt a gázelegy 
egyre nagyobb mértékű hidrogén részarányának következtében 
egyre nagyobb mértékű csökkenés veszi kezdetét a relatív sűrűség 
négyzetgyökének értékében. Megközelítőleg 82 mol% H2-tartalom 
mellett a gázelegy hőérték csökkenésének mértéke meghaladja a 
relatív sűrűség négyzetgyökének csökkenését, amely változás ha-
tására a metán-hidrogén gázelegy Wobbe-száma növekedni kezd.

A 2. ábra a hidrogéntartalom hatására bekövetkező energiatar-
talom-változást szemlélteti 100 mol% metántartalomhoz viszonyít-
va. Láthatóan a görbe teljes mértékben megegyezik a Wobbe-szám 
alakulását leíró görbével, ami a karakterisztikus egyenletből redu-
kált összefüggésből is következik.  A 3. ábrán az eredmények táblá-
zatosan kerültek feltüntetésre. Az eredmények alapján az követke-
zik, hogy – a kijelölt peremfeltételek mellett – 10 mol% H2-tartalom 
bekeverése esetén a tiszta metántartalomhoz viszonyított energia-
tartalom 2%-kal csökken (KF=0,98), míg 20 mol% H2-tartalom mel-
lett ez az érték 5% (KF=0,95). 

Az energiatartalom alakulása mellett érdemes megvizsgálni a 
normál térfogatáram változását, melyet a 4. ábra szemléltet. Minél 
nagyobb mértékben kerül hidrogén bekeverésre, annál kisebb ér-
téken jelentkezik a gázelegy sűrűsége, melynek egyértelmű oka, 

1. ábra. a metán-hidrogén gázelegy esetén jelentkező, 
a konverziós tényezőt meghatározó tüzeléstechnikai jellemzők

2. ábra. a konverziós tényező (relatív energiatartalom) alakulása
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hogy a hidrogén közel 8-szor kisebb moláris tömeggel, illetve sűrű-
séggel rendelkezik, mint a metán.

A karakterisztikus egyenletet felhasználva, meghatároztuk az 
állandó keresztmetszetű gázvezetékben áramló gázelegy térfogat-
áram-változását egyre növekvő mértékű hidrogéntartalom esetén a 
tiszta metántartalomhoz viszonyítva, amelyet az alábbi ábra szem-
léltet. 5 mol% hidrogéntartalom mellett 2,3%-kal nő a gázáram a 
100 mol% metán mennyiségéhez képest, míg 10 mol% H2-tartalom 
esetén már közel 4,7%-os növekedés jelentkezik a hidrogén kisebb 
sűrűsége következtében.

A nyomás csökkenésével a gázok áramlási sebessége fordítot-
tan arányosan viselkedik, emiatt a vizsgált egy adott vezetéksza-
kasz végpontjában jelentkezik a legnagyobb áramlási sebesség.  
A kontinuitás törvényéből adódóan a gázáram egyenes arányos-
ságban áll az áramlási sebesség alakulásával, emiatt a fenti ábrán 
a térfogatáram-változást jelképező görbe megegyezik a vezeték 
végpontján kialakuló effektív áramlási sebesség-változás görbéjé-
vel. A hazai gyakorlatban az elosztói engedélyesek 20 m/s értéken 
maximalizálják a hálózaton jelentkező áramlási sebességet. 10 
mol% H2-tartalom mellett ez a sebességnövekedés kisebb, mint 5% 
mértékű, tehát egy nem teljes kapacitáson üzemelő hálózatrészen 
nem valószínűsíthető probléma, viszont a névleges kapacitás hatá-
rán, valamint az ennél nagyobb arányú elosztóhálózati bekeverés 
mellett már kiemelten kell kezelni a sebességnövekedés kérdését.

Összefoglalás
A szerzők vizsgálat alá vonták a hidrogén hatására bekövetkező 
energiatartalom-változást a hazai földgázelosztó-hálózatba tör-
ténő bekeverés esetén. A gázok csővezetékben való áramlási vi-
szonyait leíró karakterisztikus egyenlet felhasználásával – szigorú 
peremfeltételek mellett – egy energiatartalom-változást leíró össze-
függés került meghatározásra, amely alapján elmondható, hogy a 
földgázelosztó-hálózatba betáplált hidrogéntartalom következtében 
jelentkező energiatartalom-változás egyenes arányosságban áll a 
gázelegyek Wobbe-számának változásával. Megállapításra került, 
hogy 10 mol% H2-tartalom hatására közel 2%-kal csökken a tiszta 
metántartalomhoz viszonyított energiatartalom, míg a csővezeték-
ben lévő normál térfogatáram, illetve a vezeték végpontján kiala-
kuló effektív áramlási sebesség megközelítőleg 5%-kal növekszik, 

amely egy nem teljes kapacitáson üzemelő hálózatrészen vélhető-
en nem jelent problémát.  
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H2 [mol%] 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

KF [-] 1,00 0,98 0,95 0,93 0,90 0,88 0,86 0,84 0,83 0,84 0,90

3. ábra. a konverziós faktor alakulása eltérő metán-hidrogén gázelegy esetén

4. ábra. a normál térfogatáram (effektív végponti sebesség) 
változása növekvő hidrogéntartalom hatására

Elfogadta a kormány a Nemzeti hidrogén stratégi-
át, Magyarország ezzel nagy lépést tett az innova-
tív, fenntartható, zöld gazdaság irányába – írta a 
közösségi oldalán az innovációs és technológiai 
Minisztérium (itM) körforgásos gazdaság fejlesz-
téséért, energia- és klímapolitikáért felelős állam-
titkára.
Steiner Attila olyan eszköznek nevezte a hidrogén-technológiát, 
amely a 2050-re kitűzött klímasemlegességet a gazdaság fel-
lendítésével együtt teszi elérhetővé. A hidrogén fosszilis tüze-
lőanyagokat válthat föl, évente legalább 95 ezer tonnával csök-
kentheti a szén-dioxid-kibocsátást, zöld munkahelyeket teremt, 
erősíti az ország versenyképességét. Mint energiatároló képes 
az időjárásfüggő forrásokból származó villamos energia befo-
gadására, javítva az ország ellátásbiztonságát, üzemanyagként 
pedig kibocsátásmentes közlekedést tesz lehetővé, az elektro-
mos autókhoz képest nagyobb távolságra – tette hozzá. Steiner 
Attila hangsúlyozta, hogy a kormány regionális szinten is gon-
dolkodik, ezért a visegrádi államokkal közösen dolgozik a meg-
valósításon. Az államtitkár a bejegyzés szerint szerdán cseh, 
lengyel és szlovák kollégáival vitatta meg a hidrogén-techno-
lógia gazdasági jelentőségét, és az együttműködés lehetséges 
kereteit, amelyeket – mint írta – a július 1-jén kezdődő magyar 
V4-elnökség kiemelten fog kezelni.

Forrás MTI – 2021. május 19.
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a Co2-kvóta szabályozás és kereskedelem
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a szén-dioxidot tekintjük ma a klímaváltozás első számú oká-
nak, mert ennek jelentős része az emberi tevékenység követ-
kezménye, és az ember tehet a legtöbbet a csökkentése ér-
dekében. az Európai Unió élen jár a szén-dioxid kibocsátás 
szabályozásában, a kibocsátási kvóta rendszer alkalmazása 
eredményes. Ennek a rendszernek a tartalmát és célkitűzéseit 
tekintjük át cikkünkben.

*
Carbon dioxide is now considered the number one cause of cli-
mate change, also because a significant part of it is the result 
of human activity, and people can do the most to reduce it. the 
European Union is at the forefront of regulating Co2 emissions 
and the application of the emission quota system is effective. 
We review the content and objectives of this system in our ar-
ticle.

* * *

klímaváltozás és szén-dioxid kibocsátás
Napjaink legjelentősebb globális problémái: extrém időjárási jelen-
ségek, vízhiány, élelmiszerhiány, túlnépesedés és népvándorlás 
– összefüggésben vannak a klímaváltozással, a Föld átlaghőmér-
séklete emelkedésével. Hazánkban is megfigyelhetjük a légkör hő-
mérsékletének emelkedését. Némi hullámzással értük el a 2020. 
évi szintet (1. táblázat).

1. táblázat. Magyarország éves átlag hőmérsékletének változása [2]

Az éves átlaghőmérséklet volatilitása a Föld többi országában is 
megjelenik, de tartós tendencia a légkör hőmérsékletének emelke-
dése.

A táblázat adataihoz megjegyezzük, hogy ma még felmérni 
sem lehet, hogy például 2050-ig további 0,5 °C átlaghőmérséklet 
emelkedésnek milyen hatása lehet. Azt már tudjuk, hogy 1900-tól 
napjainkig a 2 °C emelkedés mit eredményezett. Valószínűsíthető, 
hogy a további légszennyező gáz kibocsátás emelkedése életünk 
olyan területeit fogja károsan befolyásolni, amire eddig nem is gon-
doltunk.

A légkör átlagos szén-dioxid tartalma 1900 körül 280 ppm volt, 
1958-ban még 310 ppm volt, 2019. május 12.-én a hawaii szigeten 
lévő Mauna Loa Obszervatórium már 415,26 ppm koncentrációt 
mért. 2018-ban a koncentráció átlagosan 1,7 ppm-el nőtt. 2020 átla-
ga 413,94 ppm volt. A légkör szén-dioxid tartalmát 2021. áprilisban 
417,14 ppm értékre mérték. A brit meteorológiai szolgálat 2021-re 
419,5 ppm szint elérését becsüli.

Az éves átlag szén-dioxid szint:
 2020-ban 413,94 ppm volt;
 2021-ben 416.3 ppm várható.
A légkörbe kerülő szén-dioxid fő forrásai:
• az ipar, különösen a hőfejlesztéssel járó gyártások;
• a fűtés, beleértve a távfűtést is;
• a közlekedés, ezen belül a szénhidrogén hajtású közúti, vas-

úti, légi járművek;

• a mezőgazdasági növénytermelésnek az a része, amely 
szerves anyagokat használ fel a talaj tápanyag utánpótlásá-
ra;

• az állattenyésztés: minden állat szén-dioxidot lélegzik ki;
• az ember, aki szintén szén-dioxidot lélegzik ki.
A légkör szén-dioxid koncentrációja 2020-ban a koronavírus jár-

vány miatt ideiglenesen csökkent a közlekedés és a szállítás mér-
séklődésével és a gazdasági aktivitás visszaesésével. Ez a csökke-
nés azonban nem tekinthető tartósnak.

Az ENSZ Éghajlat-változási Kormányközi Testülete arra figyel-
meztet, hogy a globális felmelegedés 1,5 Celsius fokban való kor-
látozásához legkésőbb 2050-re el kell érni a szén-dioxid nettó nulla 
kibocsátását, vagyis a kibocsátás és a megkötés egyensúlyát.

A világ legjelentősebb szén-dioxid kibocsátó államai 2019-ben 
(millió tonna) [1]:

Kína   9825 
Egyesült Államok 4964
India   2480
Oroszország  1532
Japán  1123
Németország    683
Dél-Korea    638
Világ összesen              34169
 

A Föld bármely pontján a légkörbe kerülő szén-dioxid a Föld forgá-
sa és a légköri jelenségek miatt egy idő után egyenletesen jelenik 
meg a légkör bármely pontján. Ugyanez érvényes a légkörből kivont 
gázok hatására is. A mérsékelt égövben a légkör szén-dioxid szintje 
változik az évszakok során, a zöld növényzet periódusai miatt: a 
zöld növényzet elnyeli a légkör szén-dioxid tartalmának egy részét, 
és ugyanebben a periódusban általában nincs fűtés.

A teljes szén-dioxid kibocsátás mintegy 55 %-át teszi ki az 
energia termelés, a fennmaradó 45 % nagyobb részt olyan folya-
matokat jelent, amelyekbe az emberiségnek alig van beleszólása. 
A Föld felszíne alatt állandóan keletkeznek különböző gázok, pél-
dául metán, és szén-dioxid is, ezek a gázok részben kilépnek a 
légkörbe. A vulkánok gáz kibocsátása időszakonként lényegesen 
megnöveli a légkör szén-dioxid tartalmát. Ma még a világ minden 
térségében a keletkező hulladékok jelentős részét lerakják, és a 
hulladék depók kellően nem takart felületén át szén-dioxid lép a 
légkörbe.

A klímaváltozás következményei:
• erdőtüzek;
• szélsőséges időjárási jelenségek: viharok és szárazság, a 

hőségnapok száma 30 fölötti;
• eltolódó évszakok;
• növény, rovar, állatfajok pusztulnak ki;
• szűkül az élelmiszer termelés területe;
• népvándorlás az élhetetlen területekről;
• sarki jég olvadása:

‒ a Föld édesvíz készlete csökken,
‒ tengerek szintje emelkedik,
‒ nő a tengerek hőmérséklete.

Év 2010 2015 2016 2017 2018 2019 2020
ºC 10,2 11,7 11,1 11,2 12,1 12,2 11,6
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A nemzetközi szervezetek már az 1990-es években egyre több-
ször foglalkoztak a légkör védelmével  1997. decemberben jött lét-
re az ENSZ Éghajlatvédelmi Keretegyezmény, amit röviden Kiotói 
Jegyzőkönyvnek szoktunk hívni. A jegyzőkönyvben az aláíró orszá-
gok vállalták, hogy 2008. és 2012. között az üvegház hatású gázok 
(ÜHG) kibocsátását általuk meghatározott ütemben csökkentik az 
1990-es szint alá. A jegyzőkönyv hatályba lépett, mert legalább 55 
ország aláírta, amely országok a világ ÜHG kibocsátásának több, 
mint 55 %-át képviselték. Az USA 2001-ig mérlegelgette a jegyző-
könyv aláírását, de 2001. márciusában bejelentette, hogy nem vesz 
részt ebben a programban. Biden elnök viszont 2020-ban bejelen-
tette, hogy az USA mégis csatlakozik a kiotói egyezményhez.

Az amerikai kormány által 2021-ben szervezett klímavédelmi 
csúcstalálkozón három fontos bejelentés hangzott el [3]:

• az EU kiterjeszti a szén-dioxid kibocsátási szabályozást az 
épületekre is, és a közlekedésre is.

• A kínai elnök kijelentette, hogy Kína kész együttműködni az 
Egyesült Államokkal a klímaváltozás elleni küzdelemben. 
Kína célkitűzése, hogy a gazdasága 2060-ra karbon semle-
ges legyen.

• Charles Michel az Európai Tanács elnöke bejelentette, hogy 
az EU 100 milliárd dollárt fog mozgósítani az éghajlatválto-
zás elleni küzdelemre.

Az EU már 1997-től határozottan kiállt a kibocsátás csökkentése 
mellett, és a tagországaira önálló szabályrendszert dolgozott ki. Eb-
ben a tagországok közti karbon kereskedést nyitotta meg.

Az EU 2005-ben indította el a szén-dioxid kibocsátás mennyi-
ségi korlátozását (ETS), és ugyanakkor a szén-dioxid kvóták keres-
kedelmét, az Európai Parlament és Tanács 2003/87/EK irányelve 
alapján. Az EU fő vállalása az volt, hogy a 2008-2012-es évekre 
az 1990-es kibocsátási szintet átlagában 8%-kal csökkenti. A vál-
lalás az EU egész közösségére vonatkozott, az egyes országok 
tényleges vállalásai eltértek ettől a szinttől. Az alapvető cél az volt, 
hogy anyagi ösztönzést kapcsoljanak a kibocsátás csökkentéshez, 
a nagy kibocsátókra vonatkozzon első sorban, és az egész EU-ban 
egységes legyen. 2005 - 2007 volt a tanulási időszak, 2008-2012 
már éles szakasz volt, 2013-2020 között, a  harmadik szakaszban 
már jelentős eredményeket értünk el, és most készülünk a 2030-ig 
tartó negyedik kereskedési szakaszra. Ma az EU kibocsátásának 
kb. 45%-át fedi az ETS, a szabályozott szén-dioxid kereskedelmi 
rendszer. A szabályozás a kibocsátás folyamatos szűkítését tekinti 
célnak, és időszakonként felülvizsgálják a kvóta rendszer eredmé-
nyességét. Ilyen felülvizsgálat indult el 2018-ban, a 2021-2030 idő-
szakra vonatkozóan. A szabályozások célja, hogy 2020-ra 21%-kal 
csökkenjen a kibocsátás 2005-höz képest, és 2030-ra már 41%-kal.

Az Európai Unió a szén-dioxid kvóta rendszer eredményei alap-
ján elindítja az új gépkocsik kibocsátásának csökkentését célzó 
programját. A szabályozás főbb pontjai:

• 2021-től az új autók kibocsátási határa 95 g/km lesz;
• 100 kg-ként 3,33 g plusz szén-dioxid kibocsátást  

engedélyez a szabályozás;
• a kibocsátási határt túllépő minden egyes autó után 
 95 Euro/gramm bírságot kell fizetni.
Ez a szabályozás a ma Európában gyártott gépkocsik legtöbbjét 

érinti. Ha egy gyártó az új követelményeknek nem tud megfelelni, 
akkor személyautónként akár 500 ezer forint bírságot is kell megfi-
zetni. A gyártó ezt a bírságot beépíti az autó árába, de ezzel a jármű 
piaci versenyképességét is behatárolja. A gyártók a szabályozást 

főleg a hibrid és a teljesen elektromos hajtásra átállással tudják ki-
védeni.

A légkörbe kerülő szén-dioxid 50-200 évig nem bomlik el. Sze-
rencsére a csapadék kimossa a szén-dioxid nagyobb részét, de a 
szénsavassá váló csapadék szennyezi a talajt és az élővizeket is. 
A másodlagos szén-dioxid kibocsátásban a talaj és a tengerek is 
jelentős szerepet töltenek be.

A növények képesek a levegő szén-dioxidját megkötni, az abból 
kivont szenet a szervezetükbe beépíteni. Ez a folyamat az asszimi-
láció. Ha a növény, vagy egyes részei a természetben porladnak 
el, akkor a megkötött szén a talajba kerül, vagy ismét szén-dioxid-
dá oxidálva a légkörbe. A levegőtől elzárt helyre kerülő szerves 
hulladékban a bomlás során metán keletkezik. Összességében a 
növényzet gyérítése árt a légkörnek. A világ szén-dioxid kibocsátá-
sának növekedése szorosan összefügg a fosszilis tüzelőanyagok 
használatának változásával (2. táblázat).

2. táblázat. A fosszilis tüzelőanyag (EJ) felhasználás a világban [1]

A kőolaj és a földgáz felhasználása nőtt az utóbbi években, a szén 
felhasználás stagnál. A szén-dioxid kibocsátás változását a 3. táb-
lázat mutatja.

3. táblázat. A szén-dioxid kibocsátás éves változása (millió tonna) [1].

A BP elkészítette prognózisát a világ szén-dioxid kibocsátásáról is 
[4]. A prognózist három változatban adták ki:

• rapid változat: a kibocsátás csökkentésre tett intézkedések 
reális gazdasági erőfeszítésekkel;

• net zero változat: a kibocsátás csökkentést rendkívüli 
 erőfeszítésekkel teljesíti a Föld lakossága;
• business-as-usual (BAU): mininális erőfeszítésekkel 
 elérhető kibocsátás csökkenés.
A rapid változatot tekinthetjük valós jövőnek. Az egyes változa-

tokat a 4. táblázat mutatja.

4. táblázat. Szén-dioxid kibocsátás a világon (Gt)

1980 1990 2000 2010 2020 2030 2040 2050
rapid 18,5 22,2 25 31,1 34,3 30 14,6 9,8

net zero 26 8,5 2

BAU 34 32 30

év szén kőolaj földgáz
2010 151 173 113

2012 159 176 119

2014 161 180 122

2016 155 186 128

2018 158 191 138

2019 157 193 141

év világ EU Magyarország
2008 30336 4149 54,4

2010 31057 3941 48,8

2012 32316 3754 45,9

2014 32844 3458 42,3

2016 32913 3514 45,5

2018 33890 3479 47,7

2019 34169 3330 47,4
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A légszennyezés csökkentésért az EU országok tettek a leg-
többet a múlt évben is. Ebben a csökkenésben sok tényező játszik 
szerepet, de talán a legfontosabbak: az emberek tudatosságának 
erősödése, a növekvő hőmérséklet miatt csökkenő fűtési igény, az 
energia felhasználás hatékonyságának növelése és az egyes kor-
mányok anyagi lehetősége a hatékony intézkedések megtételére.

A levegő védelmét szolgáló műszaki megoldások próbáinak so-
rát éljük napjainkban. Minden kétséget kizáróan megállapíthatjuk, 
hogy a kevesebb energia felhasználás csökkenti a légkör szeny-
nyezést. A lakások, épületek hőszigetelése, az energiatermelés, de 
mindenek előtt a fűtés korszerűsítés biztosan csökkenti a levegő-
be kerülő CO2 mennyiségét. A háztartási és kommunális hulladék 
szelektív gyűjtése és részleges újrahasznosítása szintén a levegő 
védelmét szolgálja.

a kvóta rendszer az EU-ban
Az európai szén-dioxid kibocsátási kvóta szabályozás és kereske-
delem 2005. január 1-jén indult el.

A kvóta kereskedelem rendszerét ETS rendszernek nevezik. A 
kibocsátási egység: 1 tonna szén-dioxid.

A kezdéskor bevont iparágak:
 áramtermelés,  távhőtermelés, ipari léptékű tüzelőbe-

rendezések, cukoripar, kőolaj feldolgozás, koksz gyártás, 
vas- és acélgyártás, cementgyártás, mészgyártás, üveg-
gyártás, tégla- és kerámia gyártás, papírgyártás, légi köz-
lekedés.

Nem lehet bevonni a kvóta szabályozásba:
 mezőgazdasági növénytermesztést, az állattenyésztést, a 

háztartásokat, a közlekedést, a légi közlekedést kivéve.

A szabályozás és a szén-dioxid  piac működését a 2005-2008 idő-
szakban próbának tekintették. A próba időszak tapasztalatai alapján 
módosították a szabályozást, és újabb, 2008-2012 éves ciklusban 
határozták meg a célokat.

Induláskor meghatározták azokat a gazdasági ágakat, ame-
lyekhez tartozó vállalatokat kellett bevonni a szabályozásba. Ösz-
szesen 12 ezer ipari létesítményt soroltak be ebbe a szabályozás-
ba, amelyek 2,1 milliárd tonna szén-dioxidot bocsátottak ki évente. 
Induláskor minden EU tagország kapott meghatározott mennyiségű 
kibocsátási egységet. Amelyik cég a kvótájából megtakarítást ért 
el, az közvetlen kereskedelemben vagy tőzsdén értékesíthette a 
megtakarítását.

A kibocsátási kvóta szabályozást nyilván csak a nagyipar tudja 
kezelni, és itt érhető el a legnagyobb kibocsátás csökkentés is.

Az EU szintű kibocsátás-kereskedelem alatt a környezetvédel-
mi szabályozásnak azt a módját értjük, amelyben nem az egyes 
szennyező létesítmények számára határoznak meg egyedi határ-
értéket, hanem egy adott ország maximális szennyezőanyag kibo-
csátását írják elő, és gazdasági ösztönzőkkel segítik a kibocsátás 
csökkentését.

Az EU rendszerben a tagállam szervei kezelik az ország fő 
szén-dioxid kibocsátó cégek (engedélyesek) kvótáit. Ha az érintett 
cég a kiszabott kvótát túllépi, akkor pénzügyi szankcióval büntetik: 
a 2005-2007 időszakban a bírság 40 Euró/tonna volt, a 2008-2012 
években már 100 Euró/t. A kiosztott, de igénybe nem vett kvótá-
kat a meghatalmazott állami szerv értékesítette a lipcsei Európai 
Energiatőzsdén (EEX). Például a magyar Nemzeti Fejlesztési Mi-
nisztérium 2012. decemberben 1,25 millió tonna kvótát értékesített  
6,63 Euró/tonna áron. Azok a cégek, amelyek nem tudják az enge-

délyezett kvótával lefedni a kibocsátásukat, ugyanezen a tőzsdén, 
vagy másik engedélyestől vásárolhatnak szabad kontingenst.

Ma a szabályozás alatt álló iparágakban a kvóta kötelezettség 
csak meghatározott gyártási kapacitás vagy a hőtermelő berende-
zések teljesítménye felett áll fenn.

Például:
• Vas vagy acél termelése 2,5 tonna/óra kapacitás felett;
• Vas- és színesfémek feldolgozása 20 MW feletti  

technológiai berendezések esetén;
• Cement vagy mészgyártás 50 tonna/nap kapacitás felett;
• Tégla, tetőcserép gyártás 75 tonna/nap felett;
• Papírgyártás 20 tonna/nap kapacitás felett.
A kvóta szabályozás további, tervezett módosítása tekintettel 

lesz arra is, hogy a kvótákkal erősen lehatárolt vállalkozások ne 
kerüljenek a külpiacokon hátrányba azért, mert ezen a piacon az 
EU-n kívüli országokból származó, versenyző termékek is vannak. 
Ezeket a cégeket növelt térítésmentes kibocsátási kvótával kom-
penzálnák.

Egyenként meghatározták a korlátozásba bevont cégek éven-
kénti kibocsátási normáit. A norma túllépés veszélye esetén az érin-
tett cég más kvóta szabályozás alatt álló vállalkozástól kibocsátási 
kvótát vásárolhat. Ez a vásárlás nemzetközi is lehet.

Az EU az emisszió szabályozását több alkalommal módosította. 
Most is napirenden van a kibocsátási kvóták szűkítése.

Számos termék, így a villamos áram árában is megtalálható a 
szén-dioxid kibocsátás hatása. A gyártás, a termelés során kibo-
csátott üvegházhatású gázok ellenértékét az üzemeknek, erőmű-
veknek meg kell vásárolni. A szén-dioxid kvótáknak a nemzetközi 
piacokon ugyanolyan ára, árfolyama van, mint az energiahordozók-
nak vagy az ipari alapanyagoknak. A szén-dioxid kvóták rendszere 
az érintett kibocsátókat folyamatosan innovációra, a hatásfok javí-
tására kényszeríti.

A szén-dioxid kibocsátási kvóta kereskedhető, nemzetközi for-
galmazása is rendszeres. A kvótákkal tőzsdéken is lehet keresked-
ni, hasonlóan a többi ipari termékhez és nyersanyaghoz.

A szén-dioxid kvóták első kereskedési időszaka 2005-2007 kö-
zött tartott, ezt az időszakot próba időszaknak hívták. Valóban, eb-
ben az időszakban sikerült az induló szabályozás hiányosságait és 
hibáit feltárni, és korrigálni. A második szabályozási ciklus 2008 és 
2021 között tartott, ebben az időszakban már a szabályozás pon-
tosan követte a szén-dioxid piac változásait. Ebben az időszakban 
már sikerült a kibocsátási alapelveket a valós termelési és piaci 
folyamatokhoz illeszteni. A harmadik szakasszal az EU tagállamai 
megcélozták, hogy az üvegház hatású gázok kibocsátása 1990-
hez képest 20%-kal csökkenjen. Az EU ETS alá tartozó cégeknek 
ez 21%-os kibocsátást csökkentést jelent a 2005-ös szinthez ké-
pest. A negyedik szabályozási fázist 2021-2030-évek közti időre 
tervezik. Ebben az időszakban 40%-os kibocsátás csökkentést kell 
elérni a 2005-ös szinthez képest. Ehhez évente mintegy 2,2%-kal 
kell csökkenteni a kibocsátást. Ez a kényszer több kvóta rendszer-
ben lévő gyárat, erőművet kényszerít a termelés korszerűsítésre, 
más termék választására, vagy egyre drágább lesz a termék gyár-
tása. Napjainkban mintegy 11 ezer cég tartozik a kvóta szabályo-
zás alá.

A szén-dioxid kereskedés már 2005 nyarán megjelent az euró-
pai árutőzsdéken is. Induláskor a legfontosabb tőzsde az amsterda-
mi volt, de mellette az oslói, a francia Powernext tőzsde és a lipcsei  
EEX (Eurpopean Energy Exchange) tőzsde is hamar jelentős for-
galmat bonyolított. A tőzsdéken nagyjából azonos árak alakulnak ki.
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2013-2017 között a kvóta szabályozás lazaságának köszönhe-
tően a kvótaár jellemzően 5 Euro/tonna szinten volt. A rendszer 
fejlesztése, a szabályozás szigorítása  hamar emelte a tőzsdei 
árakat.

A kvótaárak alakulását több tényező befolyásolja. A kőolaj tőzs-
dei ára szinte minden tőzsdei áru árára hatással van, így a szén-
dioxid kvóta árára is.

A kvóta szabályozás alá tartozó vállalatoknak mára már alig van 
felesleges kvótájuk, ennek hatására a kvóta árak erőteljesen kúsz-
nak felfelé. 2021. május 10-én a lipcsei tőzsdén az azonnali (spot) 
ár 51,65 Euro/tonna volt. A kvóták kereskedését segíti, hogy az EU 
bármely tagállama vagy cége adhat-vehet a tőzsdéken szén-dioxid 
kvótát. A szén-dioxid kvóta ugyanúgy kereskedési tétel, min az ener-
giahordozó. A kvóta kereskedelemmel tőzsde tagsággal rendelkező 
kereskedő cégek foglalkoznak. A szén-dioxid kereskedés jellemző 
formája az aukció, amelyet hetente többször is rendeznek. Az EU 
tagállamainak aukcióit a lipcsei EEX tőzsdén tartják, a másodlagos 
kereskedés más tőzsdei plattformokon, főleg a londoni ICE tőzsdén 
folynak. Vannak üzletkötések közvetlenül a kvóta szabályozás alatt 
álló cégek között is, ezeket OTC kereskedésnek hívják.

A kiosztást úgy tervezik, hogy a kvóta jogosult évente csökkent-
se a kibocsátást. Az eddigi évi 1,74%-ról 2,2%-ra emelik a leszorí-
tás mértékét. 2024 után várhatóan 2,4% lesz az éves csökkentési 
norma. A kibocsátási normákat összekapcsolják a gyártott termék 
mennyiségével is. A kvóta szabályozás további, tervezett módosítá-
sa tekintettel lesz arra is, hogy a kvótákkal erősen lehatárolt vállal-
kozások ne kerüljenek a külpiacokon hátrányba azért, mert ezen a 
piacon az EU-n kívüli országokból származó, versenyző termékek 
is vannak. Ezeket a cégeket növelt térítésmentes kibocsátási kvó-
tával kompenzálnák.

Amennyiben a kibocsátási egységek kínálata szűkös, azaz 
kevesebb egység van a piacon, mint amennyire a szennyező vál-
lalatoknak szüksége lenne, létrejön a kibocsátási egységek piaca, 
és az egységeknek folyó ára alakul ki. Ez az ár beépül annak a 
terméknek az árába, amely a kibocsátást előidézi, vagy csökkenti 
a kibocsátó cég költségeit, ha a kontingensből meg tud takarítani. 
A kialakult rendszer megfelelően ösztönöz a kibocsátás csökkenté-
sére. A kvóta rendszer bevezetése különösebb állami támogatáso-
kat vagy banki pénzforrásokat nem igényel, a szabályozott vállalat 
maga gondoskodhat az adottságai átalakításáról. A kvóta szabályo-
zás több cégnél termékváltást, vagy egyes termékek előállításának 
megszüntetését is eredményezte.

a kvóta szabályozás Magyarországon
A szén-dioxid kibocsátási kvóta szabályozás 2006-ban indult el Ma-
gyarországon. A hazai szabályozás az EU rendeletei alapján indult 
el, és ma is követi az EU előírásait.

a 410/2012.(Xii.28.) korm. rendelet a kvóta szabályozási rend-
szer működéséről (kivonat)

• az eljáró hatóság a Nemzeti Klímavédelmi Hatóság 
(14/2015.(II.10.) Korm. rendelet);

• a kibocsátásra a hatóságnál kérelmet kell benyújtani;
• a kibocsátási egységeket a hatóság osztja ki;
• a hatóság az Európai Bizottság által jóváhagyott nemzeti 

kiosztási tábla szerint térítésmentes  kibocsátási  
egységeket is kioszthat;

• a kibocsátó a forrásanyag (tüzelőanyag) nyomon követését 
biztosítsa;

• a kibocsátás ellenőrzésére hitelesített mérőrendszert kell 
kiépíteni;

• a mérések hitelességének ellenőrzésére a kibocsátó  
akkreditált hitelesítőt bízzon meg;

• a kibocsátási rendszerben bármely változtatást előtte  
15 nappal jelenteni kell a hatóságnak;

• a hatóság ellenőrzéseket végezhet: adatszolgáltatás 
bekérésével, helyszíni ellenőrzéssel, telepített ellenőrző 
műszerekkel és távadással;

• a kibocsátónak évente jelentést kell küldeni az illetékes 
miniszternek;

• a kibocsátónak éves számlavezetési díjat kell fizetni:  
5 Ft/év/tonna CO2.

a hazai kvóta rendszer próbaidőszakának  
(2005-2007) tapasztalatai
A kvóta szabályozás előtt a legtöbb hazai cégnél nem mérték, nem 
számolták és nem tartották nyilván a szén-dioxid kibocsátás adatait. 
Ez volt a próbaidőszak legjelentősebb problémája az EU valameny-
nyi tagállamában.

Mint minden új szabályozási rendszernél, a kvóta rendszer 
indulásakor sem álltak rendelkezésre hazai, vagy nemzetközi ta-
pasztalatok. Magyarország esetében az 1985-1987 közötti időszak  
tényleges kibocsátása volt az alap az induló kvóta rendszerben. 
30,2 millió tonna szén-dioxid kibocsátással indult a rendszerbe  
besorolt 220 vállalat. Ez az alap a próba időszakban (2006-2008) 
elég biztonságot adott a kvóta szabályozás alá került vállalatoknak 
a rendszer alapos megismerésére. Induláskor a kiosztott kvótából 
mintegy 14%-ot a vállalatok nem vettek igénybe, és ezt a „megta-
karítást” aukción értékesítették. Az aukción 1,2 millió tonna szén-
dioxid kibocsátás talált új gazdára, 7,42 Euro/tonna áron. Az állami 
vállalatok többlet kvótáinak bevétele a költségvetésbe folyt be. Ez a 
túlosztás az EU szinte mindegyik államában különböző mértékben 
szintén előfordult.

Az EU is három évet adott a rendszer véglegesítésére, az első 
egy-két év tapasztalatai alapján.

Magyarországon a cégek induláskor 30 millió tonna térítésmen-
tes kvótát kaptak. Az új belépő vállalkozások részére 633 218 tonna 
emisszió tartalékot képeztek. Meghatároztak 791 ezer tonnás kon-
tingenst is, a térítésköteles kiosztásra.

A próba időszak kezdetén mintegy 250 létesítménynél indult 
meg a kibocsátás szabályozása. A kezdeti vállalat csoport tagjainak 
száma is, a cégek nevei is többször változtak már a próba időszak 
alatt is. A próba időszakban a legtöbb kötelezett a biomassza ége-
tésével ért el kibocsátás csökkentést, a tégla- és cserépiparban nőtt 
a fűrészpor és a faapríték tüzelés, a szilárd tüzelőanyaggal üzemelő 
erőművek szinte minden égethető hulladékot felhasználtak.

A cégek a tőzsdei kereskedést 2006. áprilisban indították meg, 
ekkor 30 Euro/tonna volt a piaci ár. Az ár rohamosan csökkent 13 
Euro árszintre.

2005-ben 262 millió kibocsátási egységgel kerekedtek az EU 
piacán, ez 2006-ra 809 millió tonnára nőtt, majd 2018-ban 1500 mil-
lió tonna volt a forgalom. A magyar kereskedelem a próbaidőszak 
három éve alatt 17,1 millió tonna volt, 59 milliárd Ft értékben.

Magyarország az európai szén-dioxid tőzsdei forgalomban 
a próba időszakban a kibocsátási egységek exportja és importja 
szempontjából az aktív kereskedést bonyolító országok közé tar-
tozott, a hazai kvóta kötelezett cégek külföldi tulajdonosainak kö-
szönhetően. A magyar cégek többsége brókereken keresztül csat-



ENERgiagazDálkoDás   62. évf. 2021. 2-3. szám 49

Szilágyi Zs.: A CO2-kvóta szabályozás és kereskedelem

lakozott a szén-dioxid piachoz, kevesen jelentek meg közvetlenül 
a kereskedési platformokon, és több cég a kezdetben nem is vett 
részt a kvóta kereskedelemben. A multinacionális vállalatok köz-
pontilag kezelték a kibocsátási egységeket, a magyar leányválla-
latok a központi kereskedés részei voltak. Kezdetben a határidős 
tőzsdei ügyletek adták a forgalom mintegy 95%-át, az azonnali ügy-
letek pedig az 5%-ot.

A próbaévek után a légijárművek is bekerültek a szabályozásba, 
az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban résztvevő 
államok területén lévő repterekre érkező és onnan induló repülő-
gépekre.

A kvóta kötelezett vállalkozásnak évente 30…400 ezer forint 
összegű, ún. számlavezetési díjat kell fizetni, az állam ellenőrző 
szervezetének.

A kvóta szabályozás legfontosabb elemei:
• A kvóta szabályozás alapvetően azonos minden EU tagor-

szágban.
• Az adott ország kormánya jelöli ki az illetékes hatóságot a 

kvóta szabályozás kialakítására, a szabályok részletei kidol-
gozására és az ellenőrzésre. Ma az Innovációs és Techno-
lógiai Minisztérium (ITM) Klímapolitikáért Felelős Helyettes 
Államtitkársága irányítja a rendszert. A felelős hatóság a 
Nemzeti Klímavédelmi Hatóság (NKH).

• A kvótarendszerre kötelezett cégnek kibocsátási engedélyt 
kell kérni az NKH-tól.

• A kvóta kötelezett köteles a tényleges kibocsátást hiteles 
eszközökkel mérni.

• Nyilvántartást kell vezetni a felhasznált forrásanyagokról.
• A kvóta kötelezettnek évente jelentést kell készíteni, a mért 

kibocsátásról és a termelés/forgalom adatiról. A jelentést 
akkreditált hitelesítő szervezettel kell ellenjegyeztetni. Éven-
te kell igényelni az ingyenes kvótát is.

• Jelenteni kell a következő évre tervezett változtatásokat is.
• A kvóta módosítást az ITM-től kell kérni, aminek elbírálásá-

hoz kikérik az Európai Bizottság egyetértését is.
Induláskor Magyarországon 229 létesítmény kapott kvótát. Idő 

közben több vállalkozás megszűnt, átalakult, és újak is létrejöttek. 
Ma 176 vállalkozás kötelezett a kvóta betartására. A 176 kvóta kö-
telezett vállalkozás közül 120 jelentős tüzelőanyag égető cég, és 
ezek a cégek kapják a csökkentett ingyenes kvóta mennyiség 70%-
ot. Ugyanezek a cégek jelennek meg a kvóta tőzsdén vásárlóként, 
eladóként is. A kvóta kötelezett társaságok adhatnak-vehetnek kvó-
tát a kvótára nem kötelezett cégektől is, külföldről is.

A kvóta szabályozás alatt álló cégek 2017. évi kibocsátása 22,6 
millió tonna volt, 2018-ban 22,3 millió tonna. A hazai kvóta kereske-
delem 2017-ben 13,6 millió tonna volt, 2018-ra 13,2 millió tonnára 
csökkent. A kínálat szűkülése magával vonta a kvóta kereskedelmi 
árának emelkedését: a 2017. évi átlagos 5,84 Euro/tonna ár 2018-
ban már 16 Euro volt. 2021 tavaszán az ár meghaladta az 50 Eurot  
Ma már a hazai kvóta kereskedelem elég aktív, és általában kvóta 
hiány van. A felszökő kvóta árak a hiánnyal küzdő vállalkozásokat 
nehéz helyzetbe is hozhatja. Ez a helyzet az EU további kvóta szi-
gorításával komoly gazdasági hátrányt hozhat.

A 2020. évi kvóta forgalom 229 milliárd Euro volt a világban.
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium adatai szerint 2018-

ban 72 milliárd Ft folyt be az államkasszába a szén-dioxid kvóták-
ból. Ez a bevétel 2019-ben 54 milliárd Ft volt.

2018 elején az Európai Parlament elfogadta a kvóta kereskede-
lem 2021-2030 időszakra vonatkozó irányelv módosítását, ennek 

lényege az előzőekben leírt szigorítás lesz. Az EU szabályozás sze-
rint 2021-ben 2,2 %-kal csökkentik a kvótákat. A kvóta árak gyors 
emelkedése miatt a kibocsátások szűkítése felülvizsgálatra kerül.

Források
[1] BP Statistical Review of World Energy 2020|69th edition
[2] https://www.ksh.hu
[3] https://azuzlet.hu/20210423
[4] BP Energy Outlook 2021. március

itM: az önerős napelemes beruházásoknál 
2023 végéig marad a szaldó elszámolás 

Az önerőből megvalósított napelemes rendszert telepítők 2023. 
december 31-ig szerződhetnek szaldó elszámolásban az áram-
hálózati cégekkel, ugyanakkor a beruházást állami támogatás-
sal megvalósítók esetében ezt idén július 1-jétől felváltja a bruttó 
elszámolás − közölte az Innovációs és Technológiai Minisztéri-
um (ITM) az MTI-vel. 
    A június 30-ig üzembe helyezett, állami támogatás igénybe-
vételével telepített háztartási méretű kiserőművek még szaldó 
elszámolásban maradhatnak. 
    A bruttó elszámolási rendszerben szaldó nem képezhető, a 
hálózatba betáplált és vételezett villamos energia mennyiségét 
külön-külön állapítják meg. 
    A tárca tájékoztatása szerint a bruttó elszámolás bevezeté-
sének alapvető indoka, hogy racionalizálja a napelemes rend-
szerek működésének következtében felmerülő költségeket. A 
szaldó elszámolás keretében ugyanis a háztartási méretű kis-
erőművek díjmentesen részesülnek a hálózati szolgáltatások-
ból, a felmerülő költségeket nem a napelemes rendszerek üze-
meltetői fizetik meg, hanem az összes fogyasztó. 
    A rezsicsökkentés eredményeinek megőrzése érdekében a 
cél az, hogy szaldó elszámolás és tőketámogatás együttesen 
ne legyen alkalmazható. A tőketámogatásban részesülő ked-
vezményezettek már bruttó elszámolásban működtessék rend-
szereiket, ezzel részt vállalva az általuk okozott költségek meg-
térítésében, úgy, hogy csökkenjen a hálózati tarifák költségterhe 
− hangsúlyozta az ITM. 
    A bruttó elszámolás bevezetésének további indokaként em-
lítette a minisztérium, hogy a vonatkozó európai uniós irányelv 
szerint a 2023. december 31. után létesített háztartási méretű 
kiserőművekre már egyébként sem nyújtható majd szaldó el-
számolás. Helyette a hálózatból vételezett, valamint a hálózatba 
táplált energiát és az ahhoz kapcsolódó költségeket külön-külön 
kell elszámolni, azaz bruttó elszámolást kell alkalmazni. 
    A szaldó elszámolás teljes körű kivezetésének kötelezettsége 
2023. december 31. után terheli Magyarországot. Ezután állami 
támogatás igénybevétele nélkül sem lehet új háztartási méretű 
kiserőművet szaldó elszámolással telepíteni. 
    Az idén július 1-jén bevezetendő szabályozás fokozatos át-
menetet képez a hatályos és a 2024. január 1. napjával hatályba 
lépő szabályozás között − jelezte a tárca, hozzátéve, hogy a 
bruttó elszámolás alkalmazásával felértékelődik a helyben ter-
melt villamos energia helyben történő azonnali elfogyasztásá-
nak jelentősége. 
 

Forrás: MTI 
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a légkör széndioxid koncentrációjának csökkentése
 

Mátraházi János  
okl. gépészmérnök, torus@freemail.hu 

Ma már nem kérdés, hogy a légkör széndioxid koncentrációjának 
növekedését, a ma is emelkedő 420 PPM-ről megállítani, majd 
csökkenésbe kell fordítani, ha nem is az ipari forradalom előtt 
létezett 260 PPM közelébe, de egy stabil, kisebb értékre. ahhoz, 
hogy az emelkedő tendencia megforduljon, az egész energia fel-
használás (energia átalakítás) szerkezetét, módszereit át kell alakí-
tani. a cél nem szabadon választható, az emberiség fennmaradása 
függ tőle, még ha ezt többen tagadják is, de esetleges igazságuk 
végtelen nagy kockázatot jelent. Nemzetközi egyezmények és 
programok, nemzeti cselekvési tervek próbálják a cél elérését biz-
tosítani, de civil szervezetek, és a világ leggazdagjai is jelentős 
kezdeményezéseket tesznek. azonban jelenleg úgy látszik, hogy 
ezek messze nem elégségesek.

*
it is no longer a question that the increase in the concentration 
of carbon dioxide in the atmosphere, from a still rising 420 PPM, 
should be stopped and then reduced, if not to the vicinity of 260 
PPM as before the industrial revolution, but to a stable, lower 
value. in order to revers the increasing trend, the structure and 
methods of the whole energy use (energy conversion) need to be 
restructured. the goal is not optional, the survival of humanity de-
pends on it, even if many deny it, but their eventual truth poses an 
infinite risk. international conventions and programmes, national 
action plans are trying to ensure that the goal is attained, but Ngo-
s and the world’s richest people are also taking significant initia-
tives. However, at present, these seem to be far from sufficient.

* * * 

Energia mix
Áttekintve az energiaátalakítási módokat és kísérleteket, fő vona-
lakban azt tapasztaljuk, hogy fúziós erőművek létesítésére jelentős 
kutatások és költséges kísérleti projektek megvalósítása van folya-
matban, de az ilyen erőművek rendszerbe lépése még a kutya va-
csorája, ennek kivárására már nincs idő. 

Atomerőművek 1954-óta vannak rendszerbe állítva, de ma már 
hanyatlóban vannak a hátrányaik miatt, és a két nagy atomerőmű 
baleset következtében a biztonsági követelmények a beruházásokat 
nagyon megdrágították, társadalmi elfogadottságuk is megcsappant, 
valamint igen veszélyes hulladékaikat kell tárolni az idők végezeté-
ig. Építésüknek évtizedei alatt a beépített beton és acél legyártása 
(több millió tonna) rengeteg széndioxid kibocsátásával járt.

Jelenleg a legnagyobb széndioxid kibocsátók a szén- és olajtü-
zelésű erőművek, és jónéhány országban ezek a legfontosabb ener-
giaforrások. Ezek kiváltása, ha el is kezdődött, a szükségeshez ké-
pest lassabban halad. A földgáz és cseppfolyós gázok felhasználása 
hőerőművekben, közlekedésben, lakossági fogyasztásban a fejlett 
országokban kiépített infrastruktúrával bír, és jelenleg az olaj és 
szén után a tüzelőanyag fogyasztás legnagyobb hányadát teszi ki. 

A nagy vízerőmű létesítési lehetőségek úgy néz ki, telítődtek. 
Termelésük évek óta egy megállapodott szinten van. Építésük saj-
nos azzal jár, hogy a cementgyárak széndioxid kibocsátását csak 
mintegy húszévi üzemelés alatt tudják kiegyenlíteni. 

Mintegy harminc éve kezdődött a bio-, geotermikus, nap- és 
szélenergia, mint megújuló energia térnyerése az áramtermelés 
és a fűtés-hűtés területén. A folyamatos fejlesztések meghozták 
eredményüket, és ma már kibocsátás mentességüket nem számít-
va is versenyképesen termelnek. Ma az energetikai beruházások 
túlnyomó többsége ezek kapacitását növeli. A szél- és napenergia 
felhasználás az időjárás, évszak és napszak függvénye. Ez a sa-
játosság magával hozta az áram, vagy az azt előállító energiafaj-

ták tárolási lehetőségeinek kutatását. Ezek eredménye nagyban 
befolyásolja a nap- és szélenergia felhasználás további terjedését. 

Energiatárolás
Ahol a geológiai adottságok lehetővé teszik rendszerszabályozásra 
szivattyús-tározós erőműveket használnak. Bevált módszer, de ke-
vés az alkalmas hely és jelentős beruházást igényel. Van koncepció 
szélerőmű parkokban létesítendő alsó-felső tároló medencék közti 
hidraulikus tárolásra, de még példát nem láttam rá.

Nagy akkumulátoros tároló kapacitások épültek már ki az EU 
több országában, és biztonságosan üzemelnek többszáz MW-os 
nagyságrendben. Magyarországon is megvalósultak az első egy-
ségek, de ezek jelentősége még nem országos méretű. A terjedés-
nek az akkumulátor gyártás és egyes típusok alapanyag beszerzési 
problémái szabnak határt.

Vízbontásos technológiával, hidrogén és oxigén előállításával 
jelentős fölös áram tárolható, és értékesebb üzemanyagként újra 
felhasználható. Talán ez lehet a jövő egyik legjelentősebb ener-
giatárolási módja, ami más problémák megoldásában is segíthet.

Koncepciók és egyedi megvalósulások vannak még sűrített leve-
gős energiatárolásra, sóoldatban való hőtárolásra. Tervek léteznek 
gravitációs energiatárolásra acélszerkezetű tornyok és rakosgatható 
súlyok felhasználásával. Magyarországnak talán a legjobb lehetősé-
get a gravitációs rendszer nyújtaná. Nem kellene tornyokat építeni, 
mivel számos bezárt, többszáz méter mélységű bányánk van függő-
leges aknákkal (Recsken 1100 m). A legjobb hatásfokú tárolást adja, 

1. ábra. a világ energiafogyasztása energiahordozónként

2. ábra
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és nem kell hozzá csúcstechnológiás beruházás. A világ már most is 
tele van bezárt szén- és ércbányákkal, és az első szélturbina szériák 
is kiöregednek és lebontásra kerülnek. A levegőben kiszolgált szél-
turbina hajtóművek és generátorok földre telepítve esetleg tovább 
üzemeltethetők gravitációs energiatároló rendszerekben.

szén-dioxid kivonása a levegőből
Szén-dioxid kivonására a levegőből műszakilag már többféle megol-
dás létezik, és van néhány új kémiai eljárás ipari alkalmazásra való 
kifejlesztés alatt. Izlandon és Kanadában működik egy-egy gyár is.  
A baj csak az, hogy a kivonáshoz több energia kell, mint ami a szén-
dioxid keletkezésekor felszabadul. A Föld fosszilis energiahordozói a 
földtörténet többszázmillió éve alatt keletkeztek, és felhalmozódtak 
szén, gáz és kőolajféleségek formájában. Ebből az ipari forradalom 
óta tetemes mennyiséget elégettünk. Ha ki is építünk rengeteg kivonó 
kapacitást, akkor is a koncentráció csökkentéshez több száz év kelle-
ne. Ennyi időnk nincs, és a megújuló energiaforrások is végesek. Ezen 
még Elon Musk százmillió dollárja sem segíthet. Legnagyobb kivoná-
si potenciált a mezőgazdaság nyújthatja. Erdőtelepítés, termőterület 
növelése, célirányos növénynemesítés, mezőgazdasági hulladékból 
biogáz előállítása, vagy kigázosítása és a megmaradt szenet tartal-
mazó maradék el nem égetése negatív kibocsátást eredményezhet.

Mi lehet a megoldás?
Miből kell kiindulnunk, hiszen a világ energiafogyasztása a pandémia 
után valószínűleg ismét megugrik, és az energiatermelés zöme még 
egyhamar nem fog a megújuló energiákra áttolódni. A világ energia-
éhsége fokozódni fog. A megoldást sok lépés összessége adhatja 
meg. A szükségeshez képest szerény eredménnyel megindult folya-
matokat, mint az energiahatékonyság, fogyasztási szokások átala-
kulása, fenntarthatóság, takarékosság, piaci és társadalompolitikai 
eszközökkel fokozni kell. Az eredmény zömét azonban műszaki, tu-
dományos eszközökkel kell elérni. A kutatásoknak és az ipari gyakor-

latba való átültetésnek a szén-dioxid kibocsátás csökkentésére kell 
fókuszálnia. A petrolkémiának olyan újfajta szintetikus üzemanyago-
kat kell kifejleszteni, amelyek kevesebb szén és több hidrogén alkotót 
tartalmaznak. Tovább kell fejleszteni a szintetikus alkoholok gyártási 
technológiáját, a fölös atom- és megújuló energiákkal pedig hidro-
gént és oxigént kell termelni. A bioüzemanyagok gazdaságos gyártá-
si módjait, és a felhasználó energetikai gépeket is érdemes fejlesz-
teni. A lignit gazdaságos kigázosítási technológiáját is meg kellene 
találni. A szén-dioxid levegőből való kivonását is érdemes szorgal-
mazni olyan helyeken, ahol valamilyen felhasználható hulladékener-
gia, vagy fölös megújuló energia, atomenergia a rendelkezésre áll.

3. ábra. szélturbina hajtómű szerelése

4. ábra. gravitációs tározó erőmű egy lehetséges elrendezése

H2 konferencia
2021. június 4.

A Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform Fehér Könyv névvel tett 
közzé stratégiai megalapozó tanulmányt a hazai hidrogén és hidro-
géntechnológiai szektor fejlesztéséhez. (A tanulmány ingyenesen 
letölthető a https://hfchungary-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/
nhtp_nhtp_hfc-hungary_org/Eg_sIL1bMQZImbUJjDV--54Bdl6jVyif
WeOxx1VkHDDSfw?e=phCTg2 címről.)

A tanulmány bemutatása a Nemzeti Hidrogéntechnológiai Plat-
form, a Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület, valamint 
a Természettudományi Kutatóközpont által szervezett szakmai kon-
ferencián történt. 

A két részre bontott konferenciát Imre Attila és Lukács Pál 
vezették. A megnyitó előadásokat Steiner Attila, államtitkár, Inno-
vációs és Technológiai Minisztérium és Lepsényi István, Nemzeti 
Hidrogéntechnológiai Platform, Irányító Bizottság elnöke tartották.

Az NHT Platform munkáját és a „Fehér Könyv”-ét Mayer Zoltán, 
Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform, Operatív Menedzsment 
Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület, mutatta be.

Dr. Tóth Tamás, általános elnökhelyettes, Magyar Energetikai 
és Közmű-szabályozási Hivatal, Hidrogén a szabályozó hatóság 
szemszögéből – villamosenergia- és gázhálózati szempontok cím-
mel tartott előadást.

A hidrogén és a hidrogéntechnológiáknak a KKV-k számára 
adta lehetőségekről Gidai Olivér, tulajdonos és cégvezető, GanzAir 
Kompresszortechnika Kft., majd a hidrogéngenerátorok fejleszté-
séről Dr. Janáky Csaba, társalapító és tudományos főtanácsadó, 
ThalesNano Energy Zrt. tartott egy-egy előadást. 

A hidrogénhez kapcsolódó EU-s és hazai pályázati lehetősé-
gek 2021-2027 címmel Andorka Miklós, stratégiai igazgató, MAPI 
Csoport, adott elő.

A hidrogén és hidrogéntechnológiák a nagyvállalatok szemszö-
géből területről négy előadásra került sor, az előadók sorrendben: 
Dr. Goldfárth József, Olajipari Vegyi Anyagok és Technológiák ve-
zető, MOL, Kriston Ákos elnök-vezérigazgató, Magyar Földgáztá-
roló Zrt., Hegedüs Ákos, vezérigazgató, Linde Gáz Magyarország 
Zrt., Prépost András, innovációs tanácsadó, MVM Zrt. 

A négy előadás között Prof. Dr. Palkovics László, miniszter, In-
novációs és Technlógiai Minisztérium, ismertette a Nemzeti Hidro-
génstratégia célkitűzéseit, a hozzá kapcsolódó feladatokat.

Dr. Birkner Zoltán, elnök, Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Inno-
vációs Hivatal, a hidrogén technológia fejlesztéséhez kapcsolódó  
hazai és a nemzetközi együttműködések lehetőségeit ismertette. 

A hidrogénhez kapcsolódó hazai KFI lehetőségei és tervei té-
makört Dr. Tompos András, igazgató, ELKH Természettudományi 
Kutatóközpont, ismertette. 

Dr. Kaderják Péter, Zéró Karbon Központ vezetője, BME, aki a 
Hidrogén stratégia előkészítését államtitkárként irányította, a konfe-
renciát záró előadásában összefoglalta a H2-höz kapcsolódó hazai 
kihívásokat és lehetőségeket.

A rendezvény a „Nemzeti Hidrogéntechnológiai Platform 
(NHTP) megalakulásának és működésének segítése” c. projekt ke-
retében (IFHÁT/528/2020 került megrendezésre.
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töltsd le az applikációt, és mentsd meg a világot küldetésekkel!
VEDD FEl a kEsztyŰt a kÖRNyEzEtszENNyEzÉs EllEN, És CsiNálD VÉgig a 

JátÉkos kÜlDEtÉsEkEt ÉRtÉkEs NyEREMÉNyEkÉRt! RáaDásUl NEM Csak a 
kÜlDEtÉsEkEt DÍJazzUk, HaNEM azt is, Ha MiNÉl tÖBB BaRátoDat MEgHÍVoD! 

Az APP-ot letöltő, és a néhány perc alatt megoldható kihívásokat 
teljesítő fiatalokra ugyanúgy milliós nyeremények várnak, mint az 
iskolákra, vagy azokra, akinek az ajánlásával a legtöbb új tag csat-
lakozik az APP-hoz!

A Virtuális Erőmű Program (VEP) szakemberei a pandémia 
alatt több más innovációval együtt előkészítettek egy olyan digitális 
keretrendszert (V-GO), amely web-es és APPlikációs megoldással 
épít fenntartható közösségeket.

A V-GO applikáció a 2021-es Fenntarthatósági Témahéten 
(FTH) debütált az iskolások körében és célja, hogy 1 év alatt 1 mil-
lió 25 év alatti fiatalt és több millió teljes lakossági partner töltse le, 
és használja aktívan.

A V-GO applikáció használata 

1. letöltés 
Az applikáció letölthető IOS és Android rendszerű telefonokra is a kö-
vetkező linkeken: 

2. Regisztráció 
Az applikációba történő regisztráció nagyon egyszerű, ugyanis ezt 
kétféleképpen tudjuk megtenni: 

a) Létrehozunk egy teljesen új profilt e-mail címünk és egy jel-
szó megadásával 

b) A már meglévő Google vagy Facebook fiókunkon keresztül 
regisztrálunk.

Fontos, hogy amennyiben 16 év alatti diák regisztrál, ügy szük-
ség van a szülő hozzájárulásához, amit egy nyilatkozat kitölté-
sével és visszaküldésével tudnak igazolni!

A diákok a regisztráció során megadott e-mail címre automa-
tikusan megkapják a szülői hozzájáruló nyilatkozatot. A szülő által 
kitöltött és aláírt dokumentumot a v-go@mi6.hu e-mail címre kell 
visszaküldeni. a 16 éven aluli diákok a szülői nyilatkozat meg-
érkezéséig is részt vehetnek a küldetésekben, azonban a kül-
detésekben elért eredményük csak akkor lesz értékelve és 

díjazva, ha visszaérkezik a szülői nyilatkozat. amennyiben ez 
nem történik meg a 16 év alatti diákok esetében, úgy a regiszt-
rációjuk és összes tevékenységük törölve lesz a rendszerből! 

3. az applikáció használata 
A regisztrációt és a bejelentkezést követően a képernyőn megje-
lennek a küldetések, amiket a diákoknak teljesíteniük kell. A külde-
tések közül ki lehet választani, hogy melyiket szeretnénk elsőként 
megoldani. 

A küldetések a következőek: 
•  Fenntartható közösségek, a VEP 
•  Klímabajnok 
•  Vízőrzők

A Mi6 ügynökség vészhívása megérkezett: 
veszélyben a bolygó!

Dieg007 az ügynök egér újra meg kell, hogy mentse az egész 
teremtett világot ‒ ezzel a jövő generációkat.

Harca során: a fiatalok segítségével megkeresi az anyag- és 
energia-megtakarításokat ‒ ezzel megelőzve a hulladékok 

képződését és az energia-pazarlást.

Minden küldetéshez tartozik egy 1-1,5 perces videó, aminek a 
megnézését követően a diákok tesztelhetik tudásukat különböző 
kérdéseken keresztül. Ez remek lehetőség, hogy a tanulók felmér-
jék ismereteiket, készségeiket és jártasságukat egy-egy témában. 

4. Megosztás 
Diego007 sikere csak eltökélt támogatónők és elszánt ügynökök se-
gítségével lehetséges – hiszen barátok és segítség nélkül minden 
hős elbukna. Ezért erős fenntarthatósági közösség – a Mi6 fenntart-
hatósági ügynöki hálózat szervezését is támogatja az APP.

Elérhetőségek
•  https://www.v-go.hu/
•  http://www.mi6.hu/hirek/v-go-app
•  https://www.facebook.com/vgoapp/ 

A V-GO applikáció támogatója

 

 

V-GO, WE GO 
MI MEGYÜNK, GYERTEK TI IS 
VELÜNK! 

 IOS Applikáció 
 Android Applikáció 
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az EtE 2021. évi rendes közgyűlése 

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület az évi rendes Kül-
döttközgyűlését a rendkívüli helyzetben nem tudta megtartani. Az 
előterjesztett dokumentumok jóváhagyása elektronikus szavazás-
sal történt. Az előterjesztésre kerülő dokumentumok az Egyesület 
honlapján, www.ete-net.hu olvashatók.

Az ETE tagjai és érdeklődő olvasóink számára az Elnöki beszá-
molót közzé tesszük.

tisztelt küldöttközgyűlés!
Jelen beszámolóban foglalom össze és értékelem Egyesületünk 
elmúlt évi tevékenységét, gazdálkodásának eredményeit és ez évi 
terveinket. 

Mindannyiunk mindennapi életét, munkáját jelentősen megne-
hezítette tavaly a koronavírus járvány, és ez év első fele is ilyen 
körülmények között telik. Sorrendben a második évet számolhatjuk 
idén, amikor Egyesületünk éves küldöttközgyűlését nem tudjuk a 
hagyományos keretek között megtartani. Csak bízhatunk abban – 
talán most nem alaptalanul –, hogy 2021 második felére életünk 
visszatérhet a rendes kerékvágásba.

Tavaly Egyesületünket is jelentősen befolyásolta, erősen korlá-
tozta a járvány. Egyesületi életünk legfontosabb jellemzői a közös-
ségi szakmai és emberi kapcsolatokra, a tájékoztatásra, a vitára, 
a tapasztalatcserére, közös programokra, szakmai kirándulásokra 
épülnek. Ezek jelentős részét a járványügyi korlátozások, illetve 
saját magunk, munkatársaink, tagtársaink egészségének védelme 
ellehetetlenítette. Bizonyos rendezvényeket, üléseket a technika 
adta lehetőségek birtokában a virtuális térben, többnyire az internet 
segítségével meg tudtunk mi is tartani, ezek hatékonysága, vonzó 
ereje azonban nem éri el a személyes részvétel, a személyes talál-
kozás adta lehetőségekét.

Egyesületünk vezetősége, szakosztályaink és területi szerve-
ink ilyen feltételek mellett igyekeztek tavaly az Alapszabályunkban 
meghatározott feladataikat ellátni, illetve a munkatervünkben sze-
replő programokat megszervezni – de ennek lehetőségei korláto-
zottak voltak.

Egyesületünk múlt évi Küldöttközgyűlése írásos határozathoza-
tallal valósult meg, ahogy sajnos az idei is.  Elnökségünk 3 ülést 
tudott tartani tavaly részben még személyes, részben „hibrid” rész-
vétel mellett. Az év végére tervezett utolsó ülést nem tartottuk meg, 
csak írásban értesítettük az elnökségi tagokat az év végi gazdálko-
dási helyzetről. 

A múlt év I. negyedéve még – a járványügyi lezárásokat megelő-
zően – jól indult. A szokásos elnök-titkári értekezletet meg tudtunk 
tartani, amelyen Kóbor György az MVM Csoport elnök-vezérigaz-
gatója tartott érdekes előadást, a ETT sikeres földgáz-konferenciát 
tartott magas szintű előadók és részt vevők mellett és sikeresen 
tudtuk a társszervezőkkel együtt megtartani („az utolsó pillanatban”) 
a KLENEN ’20 konferenciát.

Az ezt követő időszakban már nem tudtunk hagyományos ke-
retek között működni. A munkatervben szerepeltetett rendezvények 
közül elmaradt az ETE nagykonferenciája, és a Nemzetközi Gáz-
konferencia sem került megrendezésre. Szeptemberben hibrid ke-
retek között sikerült megrendezni a Távhő Vándorgyűlést, amelynek 
megszervezésért, és a kimagasló szponzori támogatás biztosításá-
ért külön köszönetet mondunk a Hőszolgáltatási Szakosztályunk-

nak. A MET vezetésével ősszel szintén virtuális módon rendeztük 
meg a kárpát medencei energetikusokat összefogó hagyományos 
Magyar Energia Szimpóziumot, a Kárpát-medencei magyar energe-
tikusok találkozóját.

Egyesületünk szervezetét, működését a múltban is igyekeztünk 
az energetika mindenkori aktuális kihívásaihoz, szakmai feladatai-
hoz igazítani, azokra koncentrálni. Elnökségünk ezért úgy döntött, 
hogy egy új, „Megújuló energiák és energiatárolás” Szakosztályt 
hozunk létre. Ennek nyitányaként tavaly novemberben egy sikeres, 
120 fő részvétele mellett tartott internetes konferenciát szerveztünk, 
amely Dr. Kaderják Péter államtitkár nyitó előadásával kezdődött.

Szervezeti egységeink működését is jelentősen korlátozták a 
lezárások, a legtöbb tervezett rendezvény elmaradt. Az első ne-
gyedévet követően járványügyi okokból a Szenior Klub rendszeres 
rendezvényei is elmaradtak. Szakmai üzemlátogatásokra, kirán-
dulásokra természetszerűen nem kerül sor. A beszámolók alapján 
úgy tűnik, néhány szervezeti egységünk esetében a járvány adta az 
„utolsó lökést” és felmerült a megszűnés gondolata is. 

Szakmai folyóiratunk az ENERGIAGAZDÁLKODÁS számai terv 
szerint megjelentek, a járványhelyzet a kiadást nem befolyásolta.

Egyesületünk gazdálkodása ugyanakkor eredményes tekint-
hető. A 2020-as évet mintegy 1,3 millió Ft-os eredménnyel zártuk, 
Egyesületünk vagyona növekedett. A bevételi oldalon tapasztalható 
az egyéni tagdíjbevétel további lassú csökkenése, azonban a „jogi” 
tagok esetében szerencsére ez nem volt tapasztalható. Jelentős 
volt „szponzori” támogatás, ami döntően két rendezvényünkhöz, a 
KLENEN konferenciához és a Távhő Vándorgyűléshez kapcsoló-
dott. Természetesen az ilyen pozitív eredmények árnyoldala is van, 
bizonyos költségek megtakarítását a rendezvények, programok el-
maradása okozta.

A járványügyi helyzetben a társegyesületekkel, illetve a felsőok-
tatási- és kutatóintézetekkel folytatott együttműködési is visszafo-
gott volt az elmúlt évben. Ez alól talán két kivételt külön is említeni 
kell: a Távhő Vándorgyűléshez kapcsolódóan a Somogy megyei 
Mérnök Kamara, illetve az Energiatárolási Konferencia esetében a 
Budapesti és Pest megyei Mérnökkamara volt társszervező part-
ner. Ugyanígy – terveinkkel ellentétben – nem sikerült érdemi elő-
relépést tennünk az ifjúság, elsősorban az egyetemisták egyesületi 
munkába történő bevonása terén, támogattuk azonban az Energe-
tikai Szakkollégium által a középiskolások számára szervezett ta-
nulmányi versenyt.

A 2021-es év alapszabályi előírásainknak megfelelően tisztújítási 
év, amelynek kezdeti lépéseit hagyományaink szerint már 2020-ban 
kellett volna megtenni egyes szervezeti egységeink vezetőségének 
tisztújításával, illetve a küldöttek választásával és az Egyesület ve-
zetőségét illetően jelölő bizottság felállításával. Elnökségünk tavaly 
ősszel úgy foglalt állást, hogy a szervezeti egységek tisztújítását 
nem szükségszerű a járványhelyzetben elkezdeni, kivéve azon szer-
vezeti egységeket, ahol a tisztújításra más okokból amúgy is sort kell 
keríteni. A járvány elhúzódása miatt az Elnökség most azzal a ja-
vaslattal (kéréssel) él a T. Küldöttközgyűlés felé, hogy a járványügyi 
helyzetre tekintettel az Egyesület vezetősgének mandátumát további 
egy évvel hosszabbítsa meg, azaz a 2021. évet lezáró Küldöttköz-
gyűlésig terjedő hatállyal. Ez esetben a tisztújítási folyamatot ez év 
őszén kezdhetjük meg – remélhetően már „hagyományos” módon.
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A Küldöttközgyűlés keretében szoktuk az Egyesületi Díjakat és 
kitüntetéseket ünnepélyes módon átadni. A múlt évben, bár egyes 
szervezeti egységektől érkeztek javaslatok, az Elnökség nem ítélt 
oda díjakat. Ez alkalommal, bár a Küldöttközgyűlés keretében erre 
megint nem lesz mód, Elnökségünk döntött az egyesületi díjak oda-
ítéléséről, „mindkét év után”,

A díjazottak névsorát közzé fogjuk tenni és remélhetően ősszel 
már találunk alkalmat azok átadására.

2020-ban szomorú veszteség érte Egyesületünket. Az elmúlt év 
tavaszán tragikus hirtelenséggel elhunyt Dr. Molnár László főtitkár. 
Molnár László meghatározó szerepet töltött be Egyesületünk életé-
ben. Szervezte és vezette az ETT tevékenységét, amelynek elnöke 
volt, irányította az Energiastratégiai és Szabályozási Szakosztály 
munkáját. Előadásokat tartott az Egyesület központi konferenciá-
in és felkérésre a szervezeti egységeink jelentős rendezvényein. 
Nagyszámú cikket, tanulmányt írt és jelentetett meg energetikai 
szakfolyóiratokban, elsősorban az Energiagazdálkodásban.

Szakmai életútjáról és tevékenységéről az Egyesület honlapján 
és az Energiagazdálkodásban értékelés jelent meg.

A 2021. év célkitűzéseit, a küldöttközgyűlésre előterjesztett 
munkaprogramunk tartalmazza. Ez természetesen rejt magában bi-
zonytalanságot, és szervezeti egységeink sem jeleztek ambiciózus 
terveket. Ugyanakkor az élet nem áll meg, a szakma fejlődik, vál-
tozik, a technikai fejlődés és a szakmai tevékenységet szabályozó 
jogi keretek változása a járványhelyzetben is folyamatos, az ener-
getika „forradalma” változatlan tempóban halad. Nem engedhetjük 
meg tehát, hogy az ETE „leálljon”. Ma már az elektronikus rendez-
vényszervezésnek és kapcsolattartásnak eszközei rendelkezésre 
állnak. Megteremtettük ennek lehetőségét az ETE Titkárságon is. 
Nincs komolyabb műszaki akadálya annak, hogy szervezeti egysé-
geink is ilyen módon tartsanak rendezvényeket: számítógép (akár 
okostelefon) és internetcsatlakozás birtokában ingyenes szoftverek 
segítségével ilyen megbeszéléseket, kisebb konferenciákat lehet 
szervezni, de adott esetben az ETE Titkárságon keresztül is van 
erre mód.

Idei rendezvényprogramunkban kiemelten szerepel a KLENEN 
’21 konferencia, ami májusra van tervezve és az őszi Távhő Ván-
dorgyűlés. Tervezzük egy nagykonferencia, a VIII. Villamos Energia 
Konferencia őszi megtartását, akár személyes, akár hibrid, akár 
tisztán elektronikus részvétellel.  Előre szeretnénk lépni az új meg-
újulós és energiatárolási szakosztály tényleges megalakításával és 
egy újabb energiatárolási rendezvény elektronikus megszervezé-
sével. Energiastratégiai Szakosztályunkkal egy újabb földgázipari 
konferenciát tervezünk, egyelőre szintén elektronikus úton.

Amennyire lehetőségeink engedik, felújítjuk a személyes kap-
csolatokat is a társ szervezetekekel, és a hozzákezdünk tavalyi 
működési céljaink megvalósításához. A szervezeti élet megújítá-
sa, a fiatalsággal való kapcsolat megteremtése érdekében a tiszt-
újítás folyamatában konzultálni szeretnénk a szervezeti egységek 
vezetőivel, illetve szélesebb körben a tagsággal arról, miként te-
hetnénk működésünket hatékonyabbá, egyesületünket vonzóbbá. 
Hosszútávú fennmaradásuknak, további sikeres működésünknek 
ez képezi alapvető feltételét, és (szerencsére) nem az anyagi for-
rások megléte.

Végezetül szeretnék az elmúlt évben, a nehéz helyzetben való 
sikeres helytállásukért külön köszönetet mondani Wiegand Győző 
elnökhelyettesnek az Egyesület ügyvezetésében kifejtett áldozatos 
munkájáért, Dr. Zsebik Albin elnökhelyettesnek sokrétű egyesüle-
ti tevékenységéért, Dr. Gróf Gyula főszerkesztőnek, az Energia-

gazdálkodás szakmai lapunk rendszeres megjelenésének bizto-
sításáért és Gerda István szakosztályelnöknek, és Zanatyné Uitz 
Zsuzsannának a Távhő Vándorgyűlés online megszervezéséért. 
Nagyban hozzájárultak múlt évi szakmailag és gazdaságilag ered-
mények évünkhöz. Köszönet illeti Kaposvári Reginát is a Titkársá-
gon végzett munkájáért.

Budapest, 2021. április
Bakács István s.k.
elnök

az Mta Energetikai tudományos Bizottsága

2020. december 10. és 2021. január 12. között zajlott le az MTA 
egyes tudományos bizottságainak  − így az Energetikai Tudo-
mányos Bizottságnak is – a tagválasztása. A választás eredmé-
nyeképpen az MTA  ETB szavazati jogú tagjai a következő há-
rom évben az energetika szakterületen dolgozó Reményi Károly 
és Vajda György akadémikusok, valamit a köztestületi tagok 
által választott 17 fő, Aszódi Attila, Bihari Péter, Csom Gyula, 
Farkas István, Gács Iván, Gadó János, Garbai László, Gerse 
Károly, Grabner Péter, Hózer Zoltán, Katona Tamás János, Ősz 
János, Penninger Antal, Tersztyánszky Tibor és Zsebik Albin; 
két további tag, Cséfalvay Edit és Pintér Gábor márciusban ko-
optálással csatlakozott a bizottsághoz.

A Tudományos Bizottság szavazati jogú tagjai a 17 meg-
választott taggal és a bizottsághoz kötődő két akadémikussal 
2021. február 23-án megtartották az alakuló ülést (online), 
amelyet Józsa János, akadémikus, a Műszaki Tudományok 
Osztály elnöke vezetett. Az ülésen a levezető elnök értékelte az 

előző ciklus eredményeit, majd 
titkos szavazással a bizottság 
elnökének Imre Attilát, titkárának 
Groniewsky Axelt választották.

Imre Attila fizikus, egyetemi ta-
nár, az MTA doktora, az Energia-
tudományi  Kutatóközpont Tudo-
mányos Tanácsának az elnöke, 
a BME GPK Energetikai Gépek 
és Rendszerek tanszékének tan-
székvezetője. 

Kutatási területe: stabilitás és 
fázisátmenetek, alacsony hőmér-
sékletű hőforrások energetikai 
hasznosítása, energiatárolás

Groniewsky Axel okl. 
gépészmérök, a BME GPK Ener-
getikai Gépek és Rendszerek 
tanszékének egyetemi docense.

Kutatási területe: erőművi 
folyamatok numerikus szimulá-
ciója és optimalizálása, össze-
tett rendszerek exergoökonómiai 
vizsgálata,  munkaközegek 

groniewsky axel

imre attila
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Bár nem könnyű a „távol, mégis együtt” koncepció megvaló-
sítása, nehéz olyan problémát mondani a mérnöknek, amitől 
megijedne, és nem kezdene rögtön a megoldáson gondolkoz-
ni. Nem volt ez máshogy az Energetikai szakkollégiumban 
sem. a veszélyhelyzet alatt a teljes életterünk digitalizálására 
került sor, beleértve nyilvános és belsős programjainkat, a 
belsős munkavégzést és a közösségi életet is.

Idén tavasszal a Bátor Béla emlékfélévünkben 11 nyilvános prog-
ramot rendeztünk meg az Energetikai Szakkollégium Twitch csa-
tornáján, ahol bárki szabadon csatlakozhatott meghirdetett ese-
ményeinkhez, sőt lehetősége is van bárkinek visszanézni azokat 
Youtube csatornánkon. Az online platformnak köszönhetően a né-
zőinknek a száma sokszorosára növekedett, akik olyan témákba 
nyerhettek betekintést elsőként, mint a nagy aktivitású hulladékok 
stabilizálása és geológiai elhelyezése Dr. Fábián Margit előadá-
sában. Ezután a Siemenstől Csótó László az Intelligens erőművi 
folyamatirányítás címmel tartott előadást, majd ismét az atom-
energiához köthető C15 projektről számolt be Czibula Mihály a 
Paksi atomerőműtől. 

Az Európai Innovációs és Technológiai Intézettől Dr. Botos 
Barbara a Green Deal részleteibe és céljaiba nyújtott betekintést. 
A következőkben Dr. Hartmann Bálint mutatta be az MTA-BME 
Lendület FASTER programját, a projekt céljait, illetve az abban 
megvalósuló és később az E.ON rendszerébe beépülő 
rendszerelemeket. Majd egy-egy beszámolót tartott az 
E.ON-tól Kiss Attila és a MAVIR-tól Biczók András a 
két cég legfontosabb, nemrég történt fejleménye-
iről. A vállalatokat érintő témákat folytatva Dr. 
Zalai Péter és Dr. Grabner Péter tartott közös 
előadást a koronavírus-járvány első hulláma 
alatt hozott jogszabályokról és intézkedésekről, 
illetve arról, hogy milyen veszélyeknek vannak 
kitéve a magyar villamosenergia-rendszerek. 
Ezt követően az MVM Partnertől Czinege Kor-
nél tartott előadást a magas megújuló penetrá-
ció hatásáról a nagykereskedelmi villamosener-
gia-piacon. A sort pedig Dr. Kelemen Béla zárta a 
MOL Csoport 2021-ben közzétett stratégiai terveivel, 
céljaival. 

A tapasztalt szakemberek előadásai mellett fontosnak tartjuk 
az évenként szervezett Mi Energiánk – Fiatalok a Tudományban 
rendezvénysorozatunkat is, ahol lehetőséget adunk tagjainknak 
a féléves szakmai eredményeiknek a bemutatására. Másrészt 
módot biztosítunk a munkatársat kereső vállalatok szakembe-
rei számára, hogy ilyen módon szerezzenek ismereteket leendő 
munkatársaikról. A 2021-es Mi Energiánk esemény előadásai a 
következők voltak:

1.  Bohunka Dávid − Hidrogén, mint energiaforrásban rejlő le-
hetőségek

2.  Markovics Dávid − Napelemparkok termelés előrejelzésé-
nek vizsgálata gépi tanulással

3.  Móczár Botond − A magyar villamosenergia-rendszer for-
rásoldali  összetételének elemzése

4. Schlosser Ilona − Új termékek hatása a hazai 
kiegyenlítőszabályzásban

5. Szathmári Dominik − Elosztóhálózati rugalmasság keret-
rendszere

6.  Juhász Kristóf Péter − Elosztóhálózati okos eszközök al-
kalmazhatóságának vizsgálata

7.  Molnár Martin − Adathamisítási kibertámadások hatása az 
elosztóhálózati  állapotbecslésre

8.  Danka Csongor − Pszeudo adatokat generáló módszerek 
hatása az  állapotbecslésre

9.  Nagy Ákos − Fogyasztói profilok elemzése és fejlesztési 
lehetőségeinek  vizsgálata

Az előadások összefoglalói letölthetők a https://www.eszk.
org/rendezvenyeink/rendezvenyek-listaja/mi-energiank-fiatalok-a-
tudomanyban-2021 címről. Az előadások megtekinthetők a www.
twitch.tv/eszkorg címen.

A szakmai oldalon elmaradtak az üzemlátogatások, azonban 
több előadással igyekeztünk ezt a hiányt csökkenteni. De  érde-
mes megemlíteni még a Magyar Energetikai Társaság Ifjúsági 

Tagozatával karöltve megrendezésre kerülő a nyári 
szakmai gyakorlatot is olyan neves partnerek 

részvételével, mint például az MVM Paksi 
Atomerőmű Zrt., Siemens Energy Kft., MA-
VIR Zrt. 

Belső köreinkben a 2021-es tava-
szi félévben is tartottunk tagfelvételt, ami 
most elsőnek teljes mértékben online 

került megtartásra. A közösség egysé-
gének erősítése érdekében számos új 

programot indítottunk. Többek között 
egy ESZKávézás nevű sorozatot, mely 

során akár egy kávé vagy tea társaságában 
ismerheti meg egymást alaposabban két vé-

letlenszerűen kiválasztott szakkollégista az online 
térben. Heti rendszerességgel tartottunk közös sport al-

kalmakat is az interneten keresztül. 

Úgy hisszük, hogy a pandémiás helyzet ellenére sikerült min-
den lehetőséget megragadni, amit a szituáció lehetővé tett. Ha 
érdeklődik a Szakkollégium tevékenysége, az általa szervezett 
rendezvények és nyilvános előadások iránt, látogasson el honla-
punkra, ahol megtalálhatja eddigi előadásaink összefoglalóit, és 
a soron következő eseményeink időpontját is. A cím: https://www.
eszk.org/rendezvenyeink/aktualis-feleves-programunk

Földi Ádám és Szathmári Dominik

Harmadik hullám alatt az Energetikai szakkollégium
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a pandémia az Energiagazdálkodási tudományos Egyesület 
tevékenységét is jelentős mértékben megváltoztatta. a szak-
mai és egyesületi tevékenységükért díjazottaknak a kitüntetést 
rendszeresen a küldöttközgyűlésen adtuk át. tekintettel arra, 
hogy a közgyűlést mind az előző, mind az idei évben on-line 
formában tartottuk, a kitüntetések átadását későbbi időpontra 
halasztottuk. a 2020. és 2021. évben a következő aktív tagjaink 
részesültek díjazásban. 

Energiagazdálkodásért kitüntetésben részesült

Bubálik sándorné
az ETE aktív tagjaként férjét évtizedeken keresztül segítette az ETE 
Veszprémi Csoportjának vezetésében, gazdag hazai és külföldi ta-
nulmányutak szervezésében. Elsősorban Ő végezte azokat az ad-
minisztratív munkákat, amelyek a balatonaligai majd a soproni or-
szágos konferenciák lebonyolítását biztosították.

gyenis Miklós 
2016-ban végzett a Pécsi Tudományegyetemen. Szakdolgozatát az 
Egyetem diplomadíjjal jutalmazta. Jelenleg a Pécsi Távhő Kft. minő-
ségügyi vezetője. Aktívan részt vesz a Hőszolgáltatási Szakosztály 
munkájában, szakmai előadásokat tart. 

kaszás istván 
1999 óta tevékenykedik a Távhő szolgáltatási szakmában, 2005-től 
a Tarjánhő KFT. osztályvezetője, majd fejlesztési vezetője. Az ETE-n 
kívül aktív tagja a MaTáSSZ-nak, szervezője Salgótarjánban a Táv-
hőszolgáltatás Napja témájú évenként szervezett rendezvénynek.

koós lászló 
40 éve aktív ETE tag. Többféle oktatási tevékenységet folytatott. 
Szívügyének tekinti a fiatal nemzedék energetikai ismereteinek 
bővítését és szemléletének kialakítását. Hosszú éveken keresztül 
tartott középiskolákban energetikai témájú előadásokat, valamint 
szervezett tanulmányutakat. 

szauter ákos 
a SzÉPHŐ Zrt. vezérigazgatója. Vezetésével jelentős fejleszté-
sek valósultak meg a város távhőszolgáltatásában. Decentralizált 
távhőhálózatot alakítottak ki és körvezeték került kiépítésre, új fo-
gyasztókat kapcsolt rá a távhőszolgáltatásra. 9 éve aktív tagja az 
ETE-nek.

szikla géza-díjjal kitüntettek

Hadzsi sándor 
a Mátrai Csoport leköszönő elnöke. A csoport munkájának hosszú 
éveken keresztül történő támogatásával, majd az elnöki felada-
toknak az Erőmű bonyolult átalakulási folyamainak idején való fel-
vállalásával nagy szerepe volt abban, hogy a csoport lényegében 
töretlenül tud működni. Az Erőmű egyik meghatározó szakmai irá-
nyítójaként fontos szerepet töltött be Magyarország második legna-
gyobb működő erőművének üzemeltetésében.

Némethi Balázs 
"Távfűtési hőközpontok vizsgálata" című diplomatervét 2000-ben a 
Hőszolgáltatási Szakosztály díjazta. Azóta jelentős eredményeket 
ért el a hőszolgáltatási szakmában. Vezetője a Főtáv Távfelügyeleti 
Diszpécser szolgálatának és egyben az Irányítási Igazgatóság osz-

tályvezetője. Még egyetemistaként lépett be az ETE-be. 2013 óta 
a Hőszolgáltatási Szakosztály vezetőségi tagja. Oktat a BME-n. A 
MaTáSzSz Műszaki Bizottságának tagjaként fontos szerepet tölt be 
a két szervezet együttműködésében. 

szabó imre díjjal kitüntetett

Bubálik sándor
több évtizeden keresztül volt az ETE Veszprémi Csoportjának emb-
lematikus elnöke. A Csoport évtizedeken keresztül országos ener-
getikai konferenciákat szervezett Balatonaligán. Ezek a rendezvé-
nyek az ETE központi programjának is fontos eseményei voltak. A 
konferencia sorozat a rendszerváltás után a balatonaligai lehetőség 
megszűnését követően Sopronban tartották meg és kiegészítették 
ausztriai látogatással. Sikeres rendezvények megszervezése a kö-
rülmények változása folytán nem volt fenntartható. A Veszprémi Cso-
port hosszú éveken keresztül ‒ saját maga által megtermelt anyagi 
eszközök igénybevételével ‒ évente cserelátogatásokat szervezett 
lengyelországi és erdélyi energetikusokkal. Bubálik Sándor veze-
tésével a Veszprémi Csoport tevékenysége évtizedeken keresztül 
példamutató volt. 

ségner J. a.-díjjal kitüntetett

zanatyné Uitz zsuzsanna
Egyesületünk egyik legaktívabb tagja és a hőszolgáltatási szakma 
kimagasló művelője és szakértője. Az ETE-ben egyaránt tevékenyen 
vesz részt mind a Hőszolgáltatási Szakosztály, mind a Somogy me-
gyei Csoport munkájában. Szakcikkeinek és szakmai előadásainak  
felsorolása is több oldalt igényelne. A Hőszolgáltatási Szakosztály 
2020.évi online Vándorgyűlésének egyik fő szervezője és lebonyo-
lítója volt. Elnökségi tag a MaTáSzSz-ban és Mérnök Kamara Ener-
getikai tagozatában. Az ETE Hőszolgáltatási Szakosztály alelnöke.

kerényi a. Ödön-díjjal kitüntetettek

ludányi györgy 
több évtizeden keresztül volt az ETE Mátrai Csoportjának emble-
matikus vezetője, elnöke. Döntő szerepe volt abban, hogy ez a cso-
port töretlenül, aktívan és eredményesen működött. Ludányi György 
kiemelkedő munkát végzett az Erőmű rekonstruálásban, fejleszté-
sében, a kéntelenítő rendszer megvalósításában. Ludányi György 
jelenleg is aktív tagja Egyesületünk elnökségének. 

Dr. zsebik albin 
Egyesületünk működtetésének motorja. Tevékenysége évtizedek 
óta meghatározó az ETE életében. A közelmúltban kezdeménye-
ző szerepet töltött be új szakosztályunk, az Energiahatékonysági 
Szakosztály létrehozásában és működtetésében. Egyik fő szerve-
zője és megvalósítója az Egyesület munkaprogramjának gerincét 
képező KLENEN konferenciáknak. Folyamatosan részt vesz a talán 
legeredményesebben működő szakosztályunk, a Hőszolgáltatási 
Szakosztály munkájában. Az ETE vezető tisztségviselői közül ő az, 
aki egyetemi kapcsolatai révén folyamatos együttműködést tart fenn 
az energetika fiatal szakembereivel. 

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

Korcsog György, a díjbizottság elnöke

az EtE 2020-21. évi kitüntetettjei 
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H Í R E K

A Magyar Mérnöki Kamara Energetikai Tagozata 2021. május 11-
én on-line formában tartotta küldöttgyűlését, ahol átadták a tagozati 
díjakat. 

Ronkay Ferenc díjat kapott: Győri Csaba, Sipos László és       
                                                       Zarándy Pál. 

Büki gergely díjat kapott: Orbán Tibor.

a díjazottak bemutatása:

győri Csaba 1989 óta dolgozik a pécsi távhőszolgáltatásban. Kez-
detben a PÉTÁV Kft. energiagazdálkodási, illetve fejlesztési terüle-
tein tevékenykedett, majd 1998-tól műszaki vezetőként irányította a 
társaságnál folyó fejlesztési, beruházási és üzemeltetési tevékeny-
séget. Az elmúlt négy évtizedben részt vett a pécsi távhő összes 
jelentős fejlesztési projektjében, példaként kiragadva ezekből a 
változó tömegáramú rendszer kiépítését, a fogyasztói rendszerek 
korszerűsítési módszereinek kidolgozását, vagy éppen a hatékony 
hibafeltárási és hibaelhárítási rendszer kiépítését. 

Munkája mellett mindvégig aktív társadalmi, tudományos és 
oktatói tevékenységet végzett, 2018-ban oktatói tevékenységét a 
Pécsi Tudományegyetem Címzetes Egyetemi Docens cím adomá-
nyozásával értékelte. 

A távhő és az energetika szakma meghatározó szereplője, 2008 
óta a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai Szövetsége Műszaki Bi-
zottságának elnöke. Az elmúlt időszakban számos publikációval és 
előadással járult hozzá a távhő megbecsültségének növeléséhez, 
kiemelt szerepe van a pécsi távhőszolgáltatás sikeres és eredmé-
nyes működésében.

Aktív társadalmi tevékenységét, hiteles személyét és jelentős 
szakmai munkásságát az elmúlt évtizedekben az Energiagazdálko-
dási Tudományos Egyesület, a Magyar Távhőszolgáltatók Szakmai 
Szövetsége és az Innovációs és Technológiai Minisztérium számos 
kitüntetéssel ismerte el. Ezekhez csatlakozik 2021-ben a Magyar 
Mérnöki Kamara Energetikai Tagozatának Elnöksége a Ronkay Fe-
renc Díj adományozásával.

Az idén Ronkay díjjal kitűntetett sipos lászló a Bábolnán szerzett 
tervezői és karbantartói gyakorlat után 1983 óta a Paksi Atomerő-
mű munkavállalója. Kiemelkedő szervező készségére és újításaira 
felfigyelve megszervezte majd 1993-ig vezette az atomerőmű hír-
közlési osztályát. Munkája eredményeképpen több jelentős üzem-
biztonsági fejlesztés megvalósult Pakson, mely hozzájárult hazánk 
egyetlen atomerőművének biztonságához. 

1993 óta foglalkozik minőségüggyel, mely az atomerőművi sze-
mélyzet felkészítésében, vizsgáztatásában, a beszállítói tevékeny-
ség felügyeletében és ellenőrzésében elengedhetetlen. 

László minőségügyi szakmérnökként a Mérnöki Kamarát képvi-
selve, 2001 óta tagja az Óbudai Egyetem Bánki Donát Gépész és 
Biztonságtechnikai Mérnöki Kar minőségügyi szakmérnök képzés 
élén álló Irányító testületnek. 

A Paksi Atomerőmű minősített oktatója, mely tevékenysége 
során a folyamatosan gyarapodó elméleti ismereteit és gyakorla-
ti tapasztalatait át tudja adni a jövő szakembereinek, a feltörekvő 
mérnök generációnak.

László kamarai tevékenysége példa értékű. Alapító tagja a Tol-
na Megyei Mérnöki Kamarának, mely alelnöki pozícióját 5 cikluson 
keresztül töltötte be. Alapító tagja a Mérnök Újság szerkesztő bizott-
ságának, mely „Könyvajánló” rovatát a mai napig szerkeszti. Ala-
pítója a történeti bizottságnak, szerkeszti az mmk.hu-n a „Mérnöki 
évfordulók, emléknapok és programok” rovatot. 

Az MMK Energetikai Tagozatán belül az egyik alapító szervezője 
volt az Atomenergetikai Szakosztálynak.

zarándy Pál a Műegyetem Villamosmérnöki karán szerzett villa-
mosmérnöki oklevelet, majd tudását közgazdásági oklevéllel egé-
szítette ki, melyhez kitűnő angol és német nyelvtudás társul. 

Talán nem túlzás azt mondani, hogy Zarándy Pálnak az élete a 
magyar energetika. Pályakezdő mérnökként épületvillamossággal 
kezdett foglalkozni, azonban pályafutás elején 1968-ban szakmai 
otthonra lelt: Csatlakozott az ERŐTERV vállalatához, ahol keve-
seknek megadatott pályafutást futott be. A ranglétrát végigjárva, 
vezette a Fejlesztési Osztályt, majd a Létesítményi és Műszaki 
Fejlesztési Főosztályt. 1991-ben az Erőterv műszaki igazgatójának 
nevezték ki, majd a vállalat vezérigazgató helyettese lett. 1996-ben 
az Erőterv vezérigazgatójává választották, mely pozícióját 2002-es 
nyugdíjba vonulásáig megtartotta. 

Vezetői tevékenységének bástyája volt a szakmaiság megtar-
tása, megőrizve a vállalat alapítójának Lévai professzor szellemi-
ségét.

Zarándy úr szakmai közéleti tevékenységét felsorolni is nehéz. 
Számos címet és pozíciót vállalt és vállal, a magyar energetika ér-
dekeit és haladását képviselve. A teljesség igénye nélkül, alapí-
tója, majd egy ízben elnöke, illetve évtizedek óta elnökségi tagja 
az Energetikai Tagozatnak. A Magyar Energetikai Társaság elnöki 
tisztségét is betöltötte, az MMK elnökségének több alkalommal a 
tagja és az MMK energetikai szakértője, szóvivője. Munkásságát 
számos díjjal jutalmaztak és ismerték el, melyek közül kiemelkedik 
az MMK Zielinsky díjja és a tavalyi évben kapott Magyar Érdem-
rend lovagkeresztje polgári tagozat kitüntetése.

orbán tibor gépészmérnök, energetikai szakmérnök, a hazai 
távhőellátás atyja, mozgatórugója és talán az sem túlzó róla, hogy 
a teljes hazai távhőszolgáltatás főmérnöke. 
Azon magyar energetikusok egyike, aki rendszerszinten, komple-
xen látja át és közelíti meg az energetikai kérdéseket. 

Orbán úr a FŐTÁV műszaki vezérigazgató helyettese, de ma-
gát sok esetben a FŐTÁV főmérnökének mutatja be, demonstrál-
va azt, hogy számára a műszaki, mérnöki kérdések mindig is első 
helyen állnak, munkáját tudás alapon és nem teljesítmény alapon 
végzi.

Szakmai pályafutása, munkabírása és mérnöki attitűdje minden 
mérnök számára példa értékű, követendő példaként áll előttünk.

Friss diplomásként az EGI kötelékébe szerződött, ahol – saját 
elmondása szerint – a kapcsolt energiatermelés minden fortélyát 
magába szívta. Ezen a munkahelyén kezdődött máig kitartó ba-
rátsága Metzing Józseffel, akivel elválaszthatatlan párost alkotva, 
nem ismernek megoldhatatlan problémát, ha távhőellátási kérdé-
sekről van szó. 

Főmérnöki munkája mellett hosszú évek óta a MaTáSzSz elnö-
ke. Számos publikáció szerzője, illetve konferencia előadója. 2019 
óta az Energetikai Tagozat elnöki tisztségét is betölti. 

Egyetemi docensként a Műegyetem Gépészkarának óraadó-
ja, számos diploma munka konzulense, a fiatal mérnök generáció 
támogatója. 

Büki Gergely professzorral hosszú éveken keresztül együtt 
dolgozott, melynek egyik eredménye, a Településenergetika című 
szakkönyv, melyet Büki Gergellyel és Metzing Jóskával együtt 
szerzett. 

Nyugodt szívvel kijelenthetjük, hogy Büki professzor méltán le-
het büszke volt tanítványára és egyben utódjára is. 

a Magyar Mérnöki kamara Energetikai tagozatának díjazottjai 
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az elmúlt időszakban több publikáció jelent meg a hidrogén 
előállításáról és a felhasználásáról számos szaklap hasábjain. 
Ezeket irodalomjegyzék és hivatkozás is kiegészítette. Érdeklő-
déssel olvastam el a cikkeket és a szakirodalmi hivatkozásokat 
is. Nem találtam köztük az egyik, számomra alapismereteket 
nyújtó „Hidrogén-forradalom” című ismeretterjesztő könyvet. 
levettem a könyvespolcomról és azt gondoltam, a szakmai kö-
zönségnek ajánlom ezt a könyvet.

A könyve eredeti címe: „Die Wasserstoffwende. Eine neue Form der 
Energieversorgung”, mely 2005-ben jelent meg Németországban. A 
következő évben pedig a Corvina Kiadó Kft. gondozásában magya-
rul is megjelent.

Szeretném megemlíteni, a szerző családi kötődését a hidrogén 
iparhoz, melyet a könyvében megoszt az olvasóival. Ír a könyvében 
a Hindenburg léghajó Lakehurstben történt katasztrófájáról, melyet 
35 személy túlélt és 35 fő elhunyt. Az apja, a Hindenburg magassá-
gi kormányosa volt és a néhány emberrel a szél felőli oldalon ugrott 
ki az égő hajóból és sértetlen maradt.

A könyv az energiaellátás jelenlegi helyzetével részletesen 
foglalkozik. Az első részében a téma alapjait tekinti át. Beszél az 
anyagról, az energiáról, a hőről, a hatásfok jelentéséről és részle-
teiben szól a Carnot-féle gépről is. Ezt követően ír a hidrogénről, 
melynek a „vegyjele a H minden elemek anyja” Felfedezésének 
körülményeiről annyit érdemes megjegyeznünk, hogy „Henry Ca-
vendish angol tudós izolálta 1766-ban ezt az „éghető levegőt”, meg-
határozta térfogatsúlyát és felfedezte a hidrogén és oxigén durranó-
gáz reakcióját, amelyből víz keletkezik. A francia vegyész Lavoisier 
ezért adta az elemnek a hidrogén (vízképző) nevet.

A téma szempontjából hidrogén cseppfolyós halmazállapotát 
tekinti elsőrendűnek a szerző, amelyet 20 Kelvin fokon lehet elérni.

Ezt követően olvashatunk a vízről, amelyben megfogalmazza 
többek között, azt az ismert összefüggést, hogy „Az oxigén (O) két 
hidrogénatomot keres élettársnak.” és „Így jön létre a víz, a H2O, …” 
Ez az egyesülés hevesen zajlik le, melyet durranógáz reakcióként 
emlegetnek. Ezt az egyesülés eredményezte „terméket” nagyon ne-
hezen, sok energiával, lehet szétválasztani.

Közismert, hogy a hidrogénnek a levegő oxigénjével történő el-
égetésével ismét víz keletkezik, megújul, újra-termelődik a szétvá-
lasztott üzemanyagunk. 

A könyv szól katalizátorokról és kiemeli, hogy nem indítanak be 
kémiai reakciókat, de felgyorsíthatják a folyamatokat és általuk ki-
sebb hőmérséklet is elegendő az lefolytatásához. 

Az elektromosság fontosságát kiemeli, amelynek használata 
szükséges a hidrogén technológiához.

A könyv főrészének tekinthetjük a hidrogéntechnológia fejeze-
tet, melyet a nagy mesemondó Jules Verne 1874-ben megjelent 
„Rejtelmes sziget” című regényéből vett párbeszéd idézettel kezd a 
szerző, melyet érdemes nekünk idézni:

−  De vajon milyen fűtőanyagot találnak ki majd szén helyett? 
Vízzel fűtik a gőzhajókat és mozdonyokat, vízzel forralják föl 

a vizet?
−  Úgy bizony, méghozzá alkotóelemeire bontott vízzel..., s a 

víz felbontását kétségkívül elektromosság végzi majd…”
Ez a gondolat számos tudományos-fantasztikus regényt író fe-

jéből pattant ki.
Fontosnak ítéli meg, hogy a hidrogéntechnológia alkalmazásá-

nak feltétele a hidrogén olcsó előállítása.
A szén elgázosítás tekinthető a hidrogén előállításának egyik 

legrégebbi technológiájának. A szén forrásként barnaszenet, kok-
szot és szénhidrogéneket (kőolaj, földgáz) használhatunk. A szén-
hidrogéneket termikus- vagy kémiai energia hozzáadásával lehet 
szétválasztani.

Kiemeli, hogy a hidrogéntermelésnek napjainkig a víz – szén 
vagy a kőolaj gázzá alakítása révén történő redukciója a legolcsóbb-
nak tekinthető eljárás, de ennek során a hidrogén szén-dioxiddal, 
metánnal, kénkötésekkel, nitrogénnel és kátránnyal szennyeződik. 
Ezen eljárások során nem nyerünk tiszta hidrogént. A vízből elektro-
lízis alkalmazása során nyerhetünk ki tiszta hidrogént. 

Ha vízből kívánnunk kinyerni hidrogént, akkor két lehetőség áll 
előttünk. Az egyik a közvetlen termikus szétválasztás (termolízis), 
mely nagyon energiaigényes. A másik eljárás a víz szétválasztására 
a napfény révén (fotolízis), mely történhet fotobiológiai-, fotokémiai- 
és a foto-elektrokémiai módszerrel.

A szerző úgy ítéli meg, hogy a jövőbeni hidrogén előállításához 
egyik módszer sem eléggé hatékony, de előrelépés lehet főként a 
félig áteresztő membránok esetében.

A könyv részletesen foglalkozik a hidrogén előállítás legérde-
kesebbnek tekinthető eljárásával a víz elektrolízissel, amelyhez na-
gyon sok energia szükséges. A vizet, hogy elektromosan szét tudjuk 
választani, elektromosan vezetővé kell tennünk, egy sav vagy egy 
bázis hozzáadásával. Két elektródot az elektrolitba helyezve és 
egyenfeszültséget kapcsolva rájuk, a pozitív elektródon (anód) az 
oxigén, a negatív elektródon (katód) a hidrogén válik ki, a követke-
ző arányban: oxigén : hidrogén = 7,936 : 1. (Ennyivel nehezebb az 
oxigén a hidrogénnél.)

A szerző bemutatja az elektrolízis négy módszerét, melyeket 
érdemes megismernünk:

• Hagyományos nyomású (1 bar környezeti nyomás) elektrolí-
zis, 20 °C-on, soros kapcsolású folyadékcellákban. Hatásfo-
ka kb. 60–70%.

• Konvencionális, közepes nyomású (10 bar) elektrolízis és 
magasabb hőmérséklet. Hatásfok > 70% → áram megtakarí-
tás. A rendszer hőszigetelése problematikus.

• Szilárd anyagú elektrolízis. A folyékony elektrolit helyére egy 
teflonszerű membrán kerül, tiszta vízzel működik. A hatásfo-
ka elérheti a 80%-ot.

• Magas hőmérsékletű gőzelektrolízis. Ennél kerámiából ké-
szült magas nyomású és hőmérsékletű, gázáteresztő, pórus 
szerkezetű cellákat alkalmaznak. Az üzemi nyomás 30 bar, 
a technológiai hőmérséklet kb. 1000 °C. A cellákba tiszta 
vízgőzt engednek. Hatásfok kb. 90%. Előnye, hogy a beren-

könyvismertető  
Henning Boetius

 Hidrogén-forradalom 
az energiaellátás új formája 
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dezés egyszerre működhet átalakítóként és tárolóként. 1998 
óta ilyen berendezés látja el a H2 kutat a müncheni repülőté-
ren.

A szerző megállapítása szerint annak ellenére, hogy az elektrolí-
zis adja a legtisztább hidrogént, alig használják annak előállítására 
(~4%) a magas villamos igény miatt, mely a költségeket növeli.

Pl. Rajna- Majna vidéken a klórgáz termelése során a mellék-
ként keletkező hidrogént a földgázhoz keverik.

A hidrogén szállításáról és a tárolásáról is részletes információt 
kapunk Ezek szerint a hidrogén mind a három halmazállapotában 
szállítható és tárolható, ez egy nagyon kedvező tulajdonságot je-
lent.

Nagytávolságokon elsősorban acélcsővezetéken szállítják gáz-
állapotban, akárcsak a földgázt. A cseppfolyós halmazállapotban is 
szállítható csővezetékben, jó hőszigetelés mellett, pl. duplafalú csö-
vekben, a két cső között vákuumot létrehozva. A hidrogén cseppfo-
lyósítása 253 °C-on lehetséges.

A hidrogén raktározása, mind a három halmazállapotában le-
hetséges. A hidrogéngáz tárolható, pl. föld alatt tavernákban és 
sódómokban. A tárolás szempontjából a leglényegesebb a sűrítési 
technológia biztosítása. ennek során különbséget tehetünk nagy és 
kis térfogatú tárolás vagy kis- és nagynyomású tárolás között.

Ezek megoldásai lehetnek:

• Nagynyomású, 200 bar-os gázpalackok, kistérfogatú tárolás 
(háztartás és közlekedés).

• Cseppfolyós hidrogén (LH2 ) tárolása (kriotartály) és szállítá-
sa, hatékonyabb. Pl. Cape Kennedyn áll egy 3800 m3-es, 20 
méter átmérőjű kriotartály, ~270 tonna cseppfolyós hidrogént 
képes befogadni.

• Hidrogén tárolása úgynevezett fémhidridekben, ezek a hid-
rogént a „szivacshoz” hasonló módon tárolják a rácsszerke-
zetükben, így kémiailag megkötik. Kedvezőek az arányok 
magnézium alkalmazása esetén. A fémhidridtárolók előnyei 
közé tartozik az alacsony nyomás, a tárolt hidrogén nagy 
tisztasága, nincs párolgási veszteség és lehetőség nyílik az 
üzemanyagcella távozó hőjének felhasználására a hidrogén 
fölszabadításra.

A könyv foglalkozik a hidrogén alkalmazás lehetséges veszé-
lyeivel is. Kiemeli, hogy a hidrogéngáz „rossz” híréhez az alsó 
gyulladási határérték 4 térf. % is hozzájárult, amely a gáz – levegő 
keverék 30%-os H2 részesedésétől áll elő. (A felső gyulladási érték 
75 térf. %.)

A könyvben nagyon részletes képet kapunk az üzemanyagcel-
láról és a különböző formáiról. Az üzemanyagcella előnye, hogy a 
hidrogénben tárolt kémiai energiát közvetlenül alakítja át árammá. 
Az üzemanyagcellában az elektrolízis megfordítása játszódik le.

Az üzemanyagcellák típusai a következők:
Alacsony hőmérsékletűek üzemanyagcellák (járművek számá-

ra):
• alkáli üzemanyagcella, AFC (Alkaline Fuel Cell);
• membrán üzemanyagcella, PEFC (Proton Exchange 

Membran Fuel Cell);
• direktmetanol üzemanyagcella, DMFC (Direct Methanol Fuel 

Cell);
Magas hőmérsékletűek üzemanyagcellák (erőművek számára):
• foszforsav-üzemanyagcella, PAFC (Phosphoric Acid Fuel 

Cell);
• olvadt karbonát üzemanyagcella, MCFC (Molten Carbonate 

Fuel Cell);
• oxidkerámia-üzemanyagcella, SOFC (Solid Oxide Fuel Cell).
A könyv külön fejezetben vázolja fel a jövő hidrogén alapú gaz-

daság kialakulásának egyes múltbeli és jövőbeni lépéseit. Úgy véli, 
hogy most már „nincs visszaút” A feladat az, hogy a nagy erőműve-
ket, melyek áramot termelnek, energia – erőművekké alakítsák át. 
Ennek során az energia három formája jeleni meg, mégpedig áram, 
távhő és hidrogén. Úgy véli, hogy a hidrogént így helyben – alter-
natív energiaforrások felhasználásával elektrolízis útján lehet előál-
lítani. Erre példának a Dániában üzemelő partközeli szélparkokat 
említi és utal a Németországban létrejöhető szélparkokra.

Persze a házi erőművek telepítésének a lehetőségét sem sza-
bad kihagyni. A tetőre szerelt napelemekkel termelt villamos energi-
ával hidrogént állíthatnak elő, mely a napszegény időszakban a ház 
energiaigényét kielégítheti. Az előállított hidrogén a család tulajdo-
nában lévő hidrogén- autókat is el tudja látni üzemanyaggal.

Véleménye szerint Izland és Hawai mellett Japánt, Nyugat-Ka-
nadát és Floridát a hidrogénalapú gazdaság éllovasainak tekinthet-
jük. Európában négy-öt mintarégiót hoznak létre, ahol a hidrogén-
projekteket kipróbálásra kerülhetnek.

A könyvét végül azzal zárja, hogy „… belátható időn belül a nö-
vekvő hidrogéngazdálkodás lesz majd a jellemzőbb.”

Dr. Barcsik József
aranyokl. gépészmérnök
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Diplomaterv és szakdolgozat pályázat 2021 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) az erősáramú elektrotechnika, automatizálás, 
villamosenergia-piac, energiastratégia vagy kapcsolódó területein diplomatervet, 
szakdolgozatot készítő MSc mesterszakos és BSc alapszakos hallgatók számára pályázatot hirdet. 
A pályázat célja, hogy ösztönözze színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését és 
lehetőséget biztosítson a nyerteseknek arra, hogy az iparágban mind a diploma munkájukat, mind 
magukat bemutassák. 

 A sikeres pályázók számára lehetőséget biztosítunk egy prezentációs technika tréningen 
való részvétel lehetőségét. 

 A díjazottak az iparág éves legnagyobb szakmai rendezvényén a MEE 2021. évi 
Vándorgyűlés Konferencia és Kiállításán ismertetik pályamunkájukat. 

 Több pályázónak is biztosítjuk, hogy pályamunkáját megjelentetjük az 
ELEKTROTECHNIKA című szakmai folyóiratban. 

 Több pályázónak is biztosítjuk, hogy bemutatkozzon a muszakivagyok.hu ajánló portálon, 
amelyet az iparág meghatározó cégei látogatnak a megfelelő utánpótlás biztosítása 
céljából. 

 Az érvényes pályázatokat beküldőknek egy éves MEE tagságot biztosítunk. A helyezettek 
három éves MEE tagságban részesülnek. 

 A pályázatok tartalma függvényében pályázóknak lehetősége nyílik a MAIT (Mechwart 
András Ifjúság Találkozón) konferencián (a MEE Vándorgyűlés és Kiállítás 0. napja) a 
munkájának a bemutatására, fiatalos szakmai körben. 

A részvétel feltételei: 

 2020. június 30. után és 2021. június 30-ig beadott és megvédett diplomaterv és 
szakdolgozat 

 A pályamunkának tartalmaznia kell: 
o egy maximum 6 oldalas összefoglalót, amely alapján a Bíráló Bizottság meghozza 

döntését, továbbá alkalmas az ELEKTROTECHNIKA folyóiratban történő 
megjelentetésre (ehhez segédlet a http://www.mee.hu/cikk/200 linken található). 

o a pályázó elérhetőségét (cím, telefon, e-mail) 
o a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a pályaművek a bíráló 

bizottság  tagjai számára hozzáférhetők legyenek, valamint, hogy a 6 oldalas 
összefoglaló az Elektrotechnika folyóiratban megjelenhet 

o a diplomatervet/szakdolgozatot a feladatkiírással együtt 
o a dolgozatnak a védés során felhasznált részletes bírálatát 

Beküldési határidő: 2021. július 20. 

A Díjbizottság a pályaműveket két kategóriában értékeli: BSc szakdolgozat és MSc 
diplomaterv. 

BSc szakdolgozatok MSc diplomatervek 
I. díj 50.000 Ft I. díj 100.000 Ft 
II. díj 40.000 Ft II. díj 80.000 Ft 
III. díj 30.000 Ft III. díj 60.000 Ft 

Kiemelkedő környezettudatos megoldást nyújtó pályázat 50.000.- Ft-os különdíjban részesül. 
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Beküldési határidő: 2021. július 20.

a Díjbizottság a pályaműveket két kategóriában értékeli: Bsc szakdolgozat és Msc diplomaterv.

 BSc szakdolgozatok  MSc diplomatervek
I. díj      50.000 Ft  I. díj      100.000 Ft
II. díj      40.000 Ft  II. díj        80.000 Ft
III. díj      30.000 Ft  III. díj        60.000 Ft

Kiemelkedő környezettudatos megoldást nyújtó pályázat 50.000.- Ft-os különdíjban részesül.

a pályázat beadásának módja:
A pályaművet a kötelezően csatolandó, fent felsorolt anyagokkal együtt Google Drive fiókba kell feltölteni, a link birtokában történő megtekintési 
beállítással. A pályamű linkjét a mee@mee.hu email címre szükséges eljuttatni a beadási határidőig.
Információk, segítség a Drive használatához: https://www.google.com/intl/hu_hu/drive/

a cikk összefoglaló fájlt pdf formátumban is adja be.

Erre a fájlra vonatkozóan:
• A szövegben ne maradjon közvetlenül az intézmény vagy a szerző beazonosítására alkalmas részlet.
• A fájl neve maga egy jelige legyen (pl.: nádirigó).
• A szerző nevét NE tüntesse fel.

Esetleges kérdés esetén Bende-Zupkó Nikoletthez fordulhat a zupko@mee.hu email címen, vagy a +36 1-353-0117 vezetékes telefonszámon.

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület kizárólag a Bíráló Bizottság részére enged betekintést a pályaművekbe a pályázat elbírálása céljából. 
Harmadik személynek a beküldött dokumentumokat nem adja ki, azokat bizalmasan kezeli. A beérkezett pályázatot a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület Elnöksége által megválasztott Díjbizottság értékeli. Az értékelő Díjbizottság javaslatot tehet korlátozott számban az arra érdemes 
pályamunka külön jutalmazására, vagy szakcikk formájában történő megjelenésére a Magyar Elektrotechnikai Egyesület ELEKTROTECHNIKA 
folyóiratában.



 
Diplomaterv és szakdolgozat pályázat 2021 

A Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) az erősáramú elektrotechnika, automatizálás, 
villamosenergia-piac, energiastratégia vagy kapcsolódó területein diplomatervet, 
szakdolgozatot készítő MSc mesterszakos és BSc alapszakos hallgatók számára pályázatot hirdet. 
A pályázat célja, hogy ösztönözze színvonalas diplomatervek, szakdolgozatok készítését és 
lehetőséget biztosítson a nyerteseknek arra, hogy az iparágban mind a diploma munkájukat, mind 
magukat bemutassák. 

 A sikeres pályázók számára lehetőséget biztosítunk egy prezentációs technika tréningen 
való részvétel lehetőségét. 

 A díjazottak az iparág éves legnagyobb szakmai rendezvényén a MEE 2021. évi 
Vándorgyűlés Konferencia és Kiállításán ismertetik pályamunkájukat. 

 Több pályázónak is biztosítjuk, hogy pályamunkáját megjelentetjük az 
ELEKTROTECHNIKA című szakmai folyóiratban. 

 Több pályázónak is biztosítjuk, hogy bemutatkozzon a muszakivagyok.hu ajánló portálon, 
amelyet az iparág meghatározó cégei látogatnak a megfelelő utánpótlás biztosítása 
céljából. 

 Az érvényes pályázatokat beküldőknek egy éves MEE tagságot biztosítunk. A helyezettek 
három éves MEE tagságban részesülnek. 

 A pályázatok tartalma függvényében pályázóknak lehetősége nyílik a MAIT (Mechwart 
András Ifjúság Találkozón) konferencián (a MEE Vándorgyűlés és Kiállítás 0. napja) a 
munkájának a bemutatására, fiatalos szakmai körben. 

A részvétel feltételei: 

 2020. június 30. után és 2021. június 30-ig beadott és megvédett diplomaterv és 
szakdolgozat 

 A pályamunkának tartalmaznia kell: 
o egy maximum 6 oldalas összefoglalót, amely alapján a Bíráló Bizottság meghozza 

döntését, továbbá alkalmas az ELEKTROTECHNIKA folyóiratban történő 
megjelentetésre (ehhez segédlet a http://www.mee.hu/cikk/200 linken található). 

o a pályázó elérhetőségét (cím, telefon, e-mail) 
o a pályázó nyilatkozatát, amelyben hozzájárul, hogy a pályaművek a bíráló 

bizottság  tagjai számára hozzáférhetők legyenek, valamint, hogy a 6 oldalas 
összefoglaló az Elektrotechnika folyóiratban megjelenhet 

o a diplomatervet/szakdolgozatot a feladatkiírással együtt 
o a dolgozatnak a védés során felhasznált részletes bírálatát 

Beküldési határidő: 2021. július 20. 

A Díjbizottság a pályaműveket két kategóriában értékeli: BSc szakdolgozat és MSc 
diplomaterv. 

BSc szakdolgozatok MSc diplomatervek 
I. díj 50.000 Ft I. díj 100.000 Ft 
II. díj 40.000 Ft II. díj 80.000 Ft 
III. díj 30.000 Ft III. díj 60.000 Ft 

Kiemelkedő környezettudatos megoldást nyújtó pályázat 50.000.- Ft-os különdíjban részesül. 

Jegyezze elő naptárába!  2021. SZEPTEMBER 8-9!

KLENEN’21
„Osszuk meg tapasztalatainkat, dolgozzunk 
együtt a természet egyensúlyának 
megőrzéséért”

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer
bevezetésének tapasztalatai – 
miképpen forgalmazható a hitelesített
energiamegtakarítás

További információ és jelentkezés: 
www.klenen.eu

Jelentkezéseket még
korlátozott számban elfogadunk 
 

KLÍMAVÁLTOZÁS ENERGIATUDATOSSÁG ENERGIAHATÉKONYSÁG

XVI. KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

aeecenter.org eszk.org mi6.huete-net.hu bpmk.hu bkik.hu mee.hu



67. VÁNDORGYŰLÉS  
KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁS

TISZTA, OKOS, 
MEGFIZETHETŐ ENERGIA

2021. SZEPTEMBER 22-24.

A VILLAMOSENERGIA-SZEKTOR ALKALMAZKODÓKÉPESSÉGE
MŰSZAKI, GAZDASÁGI ÉS HUMÁN KIHÍVÁSOK

MAGYAR
ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET

1075 Budapest,
Madách Imre út 5. III. emelet
vandorgyules@mee.hu
www.mee.hu

VANDORGYULES.MEE.HU
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IDÉN 67. ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI
EGYESÜLET VÁNDORGYŰLÉS KONFERENCIA ÉS KIÁLLÍTÁSA SZEGEDEN.
Az elmúlt évben olyan kihívásokra kellett reagálni, amire még sosem volt példa. A villamosenergia szolgáltatás meg-
bízhatósága, alkalmazkodóképessége (rezilienciája) olyan próbatételen vizsgázott, ami eddig elképzelhetetlen volt. 
A nagy kérdés, hogy ez egy egyszeri megrázkódtatás, vagy be kell rendezkedni ilyen szélsőséges hatások kezelésére? 
A termelés és elosztás, a vásárlóerő és értéklánc kitettségére milyen válasza van az iparág szereplőinek, a reguláci-
ónak, és hogyan reagál erre az ügyfél? Többek között ezekre a kérdésekre keres választ a Magyar Elektrotechnikai 
Egyesület által 67. alkalommal megrendezésre kerülő Vándorgyűlés, Konferencia és Kiállítása.

Az Egyesület a járványügyi helyzetet követve, arra az esetre is készül, ha a pandémia miatt a eseményt személye-
sen nem tudjuk megtartani, akkor a 2020-as évihez hasonlóan online rendezvény formájában kerül megrende-
zésre az iparág legnagyobb seregszemléje.

REZILIENCIA
IDÉN 67. ALKALOMMAL KERÜL MEGRENDEZÉSRE A MAGYAR ELEKTROTECHNIKAI
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