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T U D O M Á N Y 

Motor hűtőfolyadékok (vizsgálata) elektromágneses térben
Kovács Róbertné   

okl. gépészmérnök, veszelov@mk.u-szeged.hu 

        Greznár Márk           Nagy Valéria
       gépészm., termelési és karbantartási mérnök, mgreznar@suzuki.hu                  okl gépészm., környezetvéd. szakjogász, valinagy78@mk.u-szeged.hu

A belsőégésű motorokhoz alkalmazott hűtőfolyadékok külde-
tése ma már komplex: az elsődleges hűtési és kiegészítő kor-
róziógátlási feladatok ellátása mellett a környezetre gyakorolt 
hatás mértékének elhanyagolható szinten tartása is alapvető el-
várás. A gyártók és felhasználók közös érdeke, hogy e küldetés 
maradéktalanul meg is valósulhasson. Egyetemi oktatóként, 
kutatóként, mérnökként, hallgatóként pedig együttműködve és 
kíváncsisággal fordulunk az ipar és a társadalom részéről is 
egyaránt érdeklődésre számot tartó téma irányába.
Az előbbi gondolatmenethez illeszkedve, de élve a kutatói sza-
badsággal, a jelen közleményben bemutatott kutatómunka alap-
vető célkitűzése a belsőégésű motorokban alkalmazható külön-
böző hűtőfolyadékok (Glicosam Z, Prelix Z, Sheron K, Prelix P, 
Sheron P) dielektromos vizsgálata DAK-3.5 dielektromos mérő-
rendszer segítségével. A vizsgálatok a mikrohullám tartomány-
ban (200–2400 MHz frekvenciatartományra szűkítve) és adott 
hőmérsékleteken (20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C), továbbá a gyártói 
ajánlások szerinti (ioncserélt vízzel való) hígítás mellett történ-
tek. A kiválasztott hűtőfolyadékokból vett minták elektromág-
neses térbeni viselkedése rámutatott a hűtőfolyadékok eltérő 
összetételére, a gyártási technológiára, illetve a különböző tö-
ménységre visszavezethető anyagminőségi jellemzőkre. A hű-
tőfolyadékok viselkedéskarakterisztikái tulajdonképpen kiegé-
szítik a hűtőfolyadékok terméklapján és biztonsági adatlapján 
szereplő fizikai- és kémiai paraméterek listáját, mind teljesebb 
tájékoztatást nyújtva a felhasználóknak. A hűtőfolyadék minták 
vizsgálati eredményei közül a 900 MHz frekvenciához és a 2400 
MHz frekvenciához tartozó mérési eredményeket mutatjuk be, 
nevezetesen a komplex permittivitás képzetes részének (ε”) és 
a fagyállóságnak (t) a kapcsolatát. Járulékos célkitűzésként a 
vizsgálatok villamosenergia szükségletének meghatározása is 
megfogalmazódott, amelyhez az Energy Logger 4000 mérőesz-
köz nyújtott segítséget. 

*
Today, the mission of coolants used for internal combustion 
engines is complex: the primary task is to perform the cool-
ing and additional to perform the anti-corrosion tasks, but it 
is also a basic requirement to keep the level of impact on the 
environment to a negligible level. It is in the common interest of 
manufacturers and users that this mission can be fully realized. 
We cooperate as a university lecturer, researcher, engineer and 
student, and we are curious about a topic that is of interest to 
both industry and society. In the present paper, following the 
ideas but taking advantage of the researcher’s freedom, the 
basic objective of the research work is the dielectric study of 
various engine coolants (Glicosam Z, Prelix Z, Sheron K, Pre-
lix P, Sheron P) using the DAK-3.5 (Dielectric Assessment Kit) 
measuring system. The tests were performed in the microwave 
range (limited to the frequency range 200–2400 MHz) and at 

specific temperatures (20 °C, 30 °C, 40 °C, 50 °C) and at the 
manufacturer’s dilution (with deionized water). The electromag-
netic behaviour of the selected coolant samples pointed to the 
different composition of the engine coolants, the production 
technology and the material quality characteristics due to the 
different concentrations. In fact, the behavioural characteristics 
of the coolants complement the list of physical and chemical 
parameters in the product data sheet and safety data sheet of 
the coolants, providing users with more and more complete in-
formation. Among the test results of the coolant samples, the 
measurement results at 900 MHz and 2400 MHz are presented, 
namely the relationship between the imaginary part of the com-
plex permittivity (ε”) and the antifreeze capacity (t). An addition-
al objective was to determine the (energy) electricity demand of 
the tests, using the Energy Logger 4000 meter.

* * *

A hűtőfolyadékok belsőégésű motorokban történő alkalmazása 
során fontos követelmény a fagyvédelem, ugyanakkor a motor túl-
melegedése is elkerülendő. Tekintettel arra, hogy a hűtőfolyadékok 
feladatai között megjelenik a hűtésen túlmenően a korróziógátlás 
is, ezért a körültekintően megválasztott hűtőfolyadék a motor meg-
bízható üzemének egyik alapfeltétele. A kereskedelmi forgalomba 
kerülő legtöbb hűtőfolyadék fagyállóságát az etilén-glikol (olvadás-
pont/fagyáspont: –12,9 °C, forráspont: 197,3 °C, lobbanáspont: 111 
°C) biztosítja. A tömény etilén-glikol tehát már kb. –13 °C hőmérsék-
leten „megfagy”, azonban ez a fagyáspont ioncserélt vízzel történő 
hígítással bizonyos mértékig csökkenthető. Ennek magyarázata, 
hogy a víz molekuláival kötött erős hidrogénkötés megakadályozza 
a jégkristályok kialakulását. A korrózió elleni védelem pedig külön-
böző adalékokkal valósítható meg, melyek alapvetően meghatároz-
zák a gyártási technológiát. A technológiák szerinti csoportosítással 
a következő hűtőfolyadék típusok különböztethetők meg [12]:

● IAT (Inorganic Acid Technology): Tulajdonképpen ez a „ha-
gyományos” technológia. Az így készülő hűtőfolyadék etilén-
glikol alapú, szilikát és foszfát adalékolással. A korrózió el-
leni védelem úgy biztosított, hogy az adagolt inhibitorok egy 
védőréteget képeznek a felületen, amely megakadályozza a 
réz, sárgaréz, öntöttvas és alumínium alkatrészek rozsdáso-
dását és korrózióját. A védőfilm kialakítása során az inhibi-
torok mennyisége folyamatosan csökken, míg végül elfogy 
a folyadékból, ezért ajánlatos lecserélni azt a gyártó által 
ajánlott időközönként akkor is, ha a fagyvédelem biztosítása 
egyébként még megfelelő.

● OAT (Organic Acid Technology): A propilén-glikol alapú szi-
likátmentes hűtőfolyadékok ugyanolyan fémvédelmet bizto-
sítanak, mint az IAT hűtőfolyadékok. Egyébiránt a propilén-
glikol alapú hűtőfolyadék kevésbé mérgező, biztonságosabb 
a környezet számára, és hosszabb védelmet nyújt, mint az 
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etilén-glikol, valamint borát-, nitrit-, nitrát-, foszfát-, szilikát- 
és aminmentes. A korrózió elleni védelmet ebben az esetben 
a szerves savakból, karboxilátokból előállított semlegesített 
sók adják. (A Dex Cool technológia is egy OAT, etilén-glikol 
alapú, nitrit-, borát-, foszfát-, nitrát-, amin- és szilikátmentes, 
de ugyanazzal a fém kopásvédelemmel bír, mint az IAT.)

● HOAT (Hybrid Organic Acid Technology): Ezzel a hibrid 
adaléktechnológiával készülő hűtőfolyadékok az IAT hűtő-
folyadékokhoz hasonlóan tartalmaznak szilikátot is (szilikát 
tartalmú inhibitort (kb. 400–500 mg/liter)) kiegészítendően a 
szerves savak sóinak védő hatását az alumínium védelme 
érdekében, és hosszabb védelmet nyújt, mint az IAT hűtő-
folyadék, továbbá nitrit-, foszfát- és amin vegyi anyagoktól 
mentes.

● NOAT (Nitrited Organic Acid Technology): Tulajdonképpen 
nitrit tartalmú OAT hűtőfolyadék.

● SHOAT (Silicate-Enhanced Hybrid Organic Acid Technology): 
A szilikátdúsított és hibrid technológiával készülő hűtőfolya-
dékok hosszú élettartamúak, akár öt év vagy több százezer 
km futásteljesítményen is fagyálló képességet képesek biz-
tosítani.

● SOAT (Silicate-Enhanced Organic Acid Technology): A szili-
kátdúsított szerves sav technológiával készülő hűtőfolyadé-
kok is hosszú élettartamúak (akár öt év vagy akár 250 ezer 
km futásteljesítményen is fagyálló képességet képesek biz-
tosítani).

● POAT (Phosphate Organic Acid Technology): Foszfáttartal-
mú hosszú élettartamú hűtőfolyadékok, amelyek hét év vagy 
akár 400 ezer km futásteljesítményen is képesek biztosítani 
a védelmet.

A technológiákkal kapcsolatban megjegyzendő, hogy a környezetre 
gyakorolt kedvezőtlen hatás csökkentése érdekében a propilén-
glikol alapú (nem toxikus) hűtőfolyadékok alkalmazása preferált.
Noha a motor hűtőfolyadékok élettartamát tekintve a fagyáspont 
kívánt értéknél magasabb értékre történő emelkedése, illetőleg a 
korróziógátló adalékok fogyása teszi szükségessé a cserét, a motor 
hűtőfolyadékok fizikai, kémiai tulajdonságainak megismerése mel-
lett érdeklődésre tarthat számot a hűtőfolyadékok elektromágneses 
térbeni vizsgálata is. Hipotézisünk szerint a motor hűtőfolyadékok 
fagyállósági viselkedéskarakterisztikájára lehet következtetni a 
dielektromos jellemzők alapján. A vizsgálatok elöljárójaként szüksé-
ges néhány tudomány- és technikatörténeti vonatkozású informáci-
ót is felidézni, amely alkalmat ad arra is, hogy tágabb kontextusba 
helyezzük a kutatást. Az elektromágneses spektrum 300 MHz és 
300 GHz közé eső tartományát nevezzük mikrohullámú sugárzás-
nak. Az alapelveket már több évtizede kidolgozták, melynek során 
Michael Faraday (angol fizikus és kémikus, 1791–1867) munkássá-
ga is meghatározó volt: megalkotta az elektromágneses tér koncep-
cióját. Míg az elektromágneses elmélet alapvetéseit James Clerk 
Maxwell (skót fizikus, 1831–1879) fogalmazta meg 1873-ban [8], 
[7], [13]. A mikrohullámokkal foglalkozó mérnöki tudomány tehát 
mára egy kiforrott tudományterületnek számít. 

A különböző közegek villamos teret befolyásoló hatása egy 
skalármennyiséggel írható le: a villamos permittivitás vagy abszo-
lút dielektromos állandó (ε [As/Vm]). A villamos permittivitás érté-
ke a tér bármely pontjában meghatározható a vákuum villamos 
permittivitásának (ε0 = 8,852∙10‒12 [As/Vm]) és az adott anyag vá-
kuumhoz viszonyított, úgynevezett relatív permttivitásának (εr di-
menzió nélküli szám) szorzataként az (1) összefüggés szerint.

ε = ε0 ∙ εr                       (1)

Ha a dielektrikumot, amely tulajdonképpen olyan szilárd, folyékony 
vagy gáznemű anyag, amely villamosan szigetelőként viselkedik 
(vagyis fajlagos ellenállása 108 Ωm értéknél nagyobb), időben vál-
tozó elektromágneses térbe helyezzük, akkor két jelenség figyel-
hető meg: egyrészt az elektromágneses tér hatására az anyag 
polarizálódik, másrészt az átvezetés is fellép. A polarizációs és 
átvezetési veszteség együtt a dielektromos veszteség. Ezeknek a 
jelenségeknek a mennyiségi jellemzésére vezették be a frekvenciá-
tól, hőmérséklettől, nyomástól és anyagi minőségtől is függő komp-
lex permittivitást:

ε = ε’ – ε” ∙ j                       (2)

Az ε’ a komplex permittivitás valós része, a valós dielektromos ál-
landó, amely azt mutatja meg, hogy az adott anyag milyen mérték-
ben képes tárolni az elektromos tér energiáját. Míg ε” a komplex 
permittivitás képzetes része, a veszteségi tényező, amely az elekt-
romos energia hővé alakulásának mértékét jellemzi. A j a képze-
tes egység [14], a negatív előjelet pedig a képzetes tag előtt az 
energiamegmaradás törvénye indokolja [8].

A szakirodalmakban olvasható elméletek konfirmációjaként 
a kutatás első részében [3] „tiszta” (belső égésű motor hűtésére 
még nem használt) etilén-glikol alapú motor hűtőfolyadékok (gyártói 
ajánlások szerinti hígítások mellett), mint többkomponensű anya-
gok frekvenciafüggő és hőmérsékletfüggő dielektromos viselke-
dését tanulmányoztuk. Hiszen napjainkban még a víz–etilén-glikol 
keverék típusú motor hűtőfolyadékok a leggyakrabban használt 
folyadékok a gépjárművek hűtőrendszerében, ugyanakkor az 
ilyen motorhűtőfolyadékok hőátadási tényezője korlátozott. A na-
notechnológia gyors fejlődése viszont egy „új” folyadékosztály ki-
alakulásához vezetett. A nanofolyadékok alkalmazása ígéretes, 
kedvezőbben alakulhat a hővezető képesség a hagyományos hű-
tőközegekhez képest. Kísérleti eredmények igazolják, hogy például 
a szilícium-karbid (SiC) alapú homogén és stabil nanofolyadékok 
hővezetési képessége és viszkozitási tulajdonságai jobbak [6], mint 
a hagyományos folyadékoké. Noha mind a víz, mind az etilén-glikol 
alapfolyadék használható hűtőfolyadékként a motorokban, hőátadó 
képességüket a nanorészecskék hozzáadása növeli. A termofizikai 
tulajdonságok javításának alternatívája tehát a nanofolyadékok 
előállítása fém-oxidok felhasználásával. A víz és az etilén-glikol 
bázisú folyadékok – mint alapfolyadékok – CuO, valamint Al2O3 
nanorészecskékkel is összekeverhetők. A kísérletek eredményei a 
CuO nanorészecskék esetén hatékonyabb hőátadási tulajdonságo-
kat mutattak az Al2O3 nanorészecskékhez képest [5].

Míg a szilícium-dioxid-lignin (SiO2-L) részecskék (különféle 
tömegfrakciókkal diszpergálva etilén-glikolban) dielektromos tu-
lajdonságainak vizsgálatai azt mutatják, hogy az etilén-glikolhoz 
még kis mennyiségben hozzáadott SiO2-L nanorészecske is a 
permittivitás jelentős növekedését eredményezi. Az etilén-glikolban 
növekvő nanorészecske frakciót diszpergálva, a vizsgált minták 
permittivitása és vezetőképessége egyaránt növekedett. Megerősí-
tést nyert az is, hogy a hőmérséklet növekedése is a permittivitás és 
a vezetőképesség növekedését okozza, de a hatás gyengébb, mint 
a növekvő tömegfrakciók okozta hatás [2], [10].

A fentiek alapján körvonalazódott a kutatási célkitűzés, vagy-
is a különböző összetételű és gyártási technológiával készült 
„hagyományos” hűtőfolyadékok [15-19] dielektromos viselkedé-
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sének vizsgálatával rávilágítani a különböző frekvenciák és a 
hőmérséklet(változás) együttes hatásaira a fentebb már megfogal-
mazott hipotézis vonatkozásában, valamint mind teljesebb tájékoz-
tatást nyújtani a felhasználóknak a már ismert fizikai, kémiai para-
métereken túlmenően.

Továbbá járulékos célkitűzésként a mérőberendezés, mérőrend-
szer üzemeltetése során felhasznált villamos energia mennyiségé-
nek a meghatározása is hozzátartozik a vizsgálatokhoz. Ugyanis 
a műszaki mérnöki gyakorlatban végzett kísérletek, mérések ter-
vezésénél a legtöbb esetben nem tér ki a tervezés a vizsgálatok 
energiafelhasználásának meghatározására. Azonban napjainkban 
szinte kivétel nélkül olyan mérőberendezéseket, mérőrendszereket 
alkalmazunk, amelyek energiaigénye nem elhanyagolható a rend-
szeres és tartós mérések vonatkozásában.

Anyag és módszer
Az elektromágneses térbe helyezett anyagokban az elektromág-
neses hullámok egy része elnyelődik, illetve a hullámok egy része 
áthalad azokon vagy visszaverődik azok felületéről. A Szegedi Tu-
dományegyetem Mérnöki Karának Hő- és Áramlástan Laboratóriu-
mába telepített DAK-3.5 dielektromos mérőrendszer segítségével 
200 MHz és 20 GHz közötti frekvenciatartományban végezhetők 
mérések, és többféle anyagra gyári kalibrációval is rendelkezik.
Mivel az iparban, a háztartásokban és a gazdaság egyéb terüle-
tein is alkalmazzák a mikrohullámú sugárzást, ezért az esetleges 
interferenciák elkerülése érdekében fontos a különböző célú tech-
nológiákban használható frekvenciák nemzetközi szintű szabályo-
zása. A Nemzetközi Telekommunikációs Szövetség (International 
Telecommunication Union) az ipari, kutatási és egészségügyi elekt-
ronikus berendezések, illetve alkalmazások számára az ún. ISM 
(Industrial, Science, Medical) frekvenciasávokat jelölte ki. Nagyobb 
teljesítményszükséglet esetén 915±13 MHz, kisebb teljesítmény-
igény esetén 2450±50 MHz frekvenciájú elektromágneses sugár-
zás alkalmazható [4,], [20]. Ennek megfelelően a 900 MHz és a 
2400 MHz frekvencián végzett mérések eredményei szolgálnak 
iránymutatásként.

Az éppen vizsgált anyagok dielektromos paraméterei az adott 
anyag felületéről visszavert jelek reflexiós együtthatójának (Γ) is-
meretében számíthatók ki (amelyről a későbbiekben még lesz szó), 
ezért a mérés különösen érzékeny minden olyan körülményre, 
amely megváltoztatná az elektromágneses hullámok fázisát, ampli-
túdóját vagy akár magukat a visszavert jeleket. A mérőberendezés 
érzékelője egy koaxiális kábelen keresztül közvetlenül csatlakozik 
a vektor hálózat analizátorhoz (VNA – Vector Network Analyzer), 
tehát biztosítva van a visszavert jelek stabilitása. A mérés megkez-
dése előtt kalibrálást kell végezni, továbbá minden mérés előtt/után 
meg kell tisztítani a mérőfejet az adott anyag maradványaitól [11]. 
A vizsgálatba bevont anyagok folyadékok: különböző összetételű 
és kétféle gyártási technológiával (IAT és OAT) készült motor hűtő-
folyadékok (1. táblázat). Tehát a mérés elvégzéséhez az érzékelőt 
– amely az anyag felületéről visszaverődő jeleket fogadja – folyadé-
kok esetén bele kell meríteni azokba.

A mérések eredményeként az alábbi „jellemzők” (abszolút és 
származtatott fizikai mennyiségek) állnak rendelkezésre ahhoz, 
hogy az anyagok összetétele, töménysége (fagyállósága), gyártás-
technológiai sajátosságai között összefüggésekre lehessen rámu-
tatni:

●  ε – komplex dielektromos állandó (komplex permittivitás);
●  ε’ – komplex permittivitás valós része;

●  ε” – komplex permittivitás képzetes része;
●  σ – vezetőképesség;
●  tgδ – veszteségi tényező;
●  Γ – reflexiós együttható.

A dielektromos jellemzőket álló közeg esetében (statikus mérések) 
vizsgáltuk. Egy-egy hűtőfolyadék mintához tartozó mérési ered-
mény 10 mérési adat átlagaként adódott. A mérési eredmények 
grafikus ábrázolásakor ez utóbbiakat használtuk.

Eredmények és értékelésük
Vizsgálataink során különböző gyártóktól származó, különböző 
technológiával készült, különböző hígítási arányú motor hűtőfolya-
dékok dielektromos paramétereit mértük és vizsgáltuk, összefüggé-
seket keresve a jellemzők és a motor hűtőfolyadékok tulajdonságai 
között, különös tekintettel a fagyállóságra. Ezek közül a mérési so-
rozatok közül választottunk ki kettőt az alábbi szempontok figye-
lembevételével.

A motorhűtés vonatkozásában a dielektromos jellemzők közül 
a komplex permittivitás képzetes részének (ε”) hűtőfolyadékonkénti 
tanulmányozása kétségkívül többlet információt szolgáltat az adott 
hűtőfolyadék viselkedéskarakterisztikájának mind pontosabb meg-
ismeréséhez, azonban az eltérő hígítási arányok melletti frekven-
ciafüggés és hőmérsékleti hatások együttesen nehezen értékelhe-
tők fagyállóság szempontjából, ezért két frekvenciát választottunk 
ki a tartományon belül: 900 MHz és 2400 MHz. Választásunkat az 
Anyag és módszer fejezetben már ismertetett, a Nemzetközi Te-
lekommunikációs Szövetség által tett ajánlások indokolták. A vizs-
gált hőmérsékletek közül pedig a hűtőfolyadékok átlagos tárolási 
hőmérsékletén (20 °C) végzett mérési eredményeket mutatjuk be.

Kereskedelmi 
megnevezés

(gyártó)

Minta-
azonosító

Hígítási 
arányok, 

fagyállóság

Gyártási 
technológia

Glicosam Alu 
koncentrált 

hűtőfolyadék
(Semato Kft.)

Glicosam Z

1:2 (–10 °C)

IAT
1:1 (–20 °C)

3:2 (–28 °C)

2:1 (–33 °C)

Prelix auto-
glykol fagyálló 
hűtőfolyadék
(Medikémia 

Zrt.)

Prelix Z

1:2 (–10 °C)

IAT
1:1 (–20 °C)

3:2 (–28 °C)

2:1 (–33 °C)

SHERON 
fagyálló kon-

centrátum G11
(Sheron)

Sheron K

1:3 (–12 °C)
OAT

Dex Cool
1:2 (–18 °C)

1:1 (–36 °C)

1:0,8 (–46 °C)

Prelix auto-
glykol fagyálló 
hűtőfolyadék 
koncentrátum
(Medikémia 

Zrt.)

Prelix P

1:2 (–16 °C)

OAT
1:1 (–35 °C)

3:2 (–40 °C)

2:1 (–46 °C)

SHERON 
fagyálló 

koncentrátum 
G12++

(Sheron)

Sheron P

1:3 (–12 °C)

OAT
1:2 (–18 °C)

1:1 (–36 °C)

1:0,8 (–46 °C)

1. táblázat. A motor hűtőfolyadékok fontosabb jellemzői [15–19] 
alapján



5ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5

Kovács Róbertné, Greznár M., Nagy V.: Motor hűtőfolyadékok (vizsgálata) elektromágnes térben

Az 1. ábra a fentiek értelmében tehát a fagyállóság és a komplex 
permittivitás képzetes részének (ε”) kapcsolatát szemlélteti 900 
MHz frekvencián a vizsgált motor hűtőfolyadék minták esetében. 
A diagramon egy adott hűtőfolyadéktípushoz tartozóan igazolódni 
látszik a már említett két változó közötti kapcsolat léte és erőssége. 
A kapcsolat minőségének jellemzésére és a tendenciák megjele-
nítésére alkalmasnak bizonyult a függvények formájában történő 

megjelenítés, a korrelációs és regresszióanalízis, illetve a trend-
vonal alkalmazása. Általánosságban elmondható, hogy a fagyál-
lóság és a komplex permittivitás képzetes része közötti kapcsolat 
tekinthető lineárisnak (az R2 értékek minden esetben 0,9 fölöttiek, 
szoros illeszkedésről tanúskodnak), továbbá a Glicosam Z, Prelix 
P és Prelix Z minták esetében az ε”→0-hoz, ha a hígítási arányok 
kisebbek. Vagyis a kedvezőbb fagyállósághoz egy nagyságrenddel 

1. ábra. A különböző motor hűtőfolyadékok fagyállóságának és dielektromos viselkedésének kapcsolata 900 MHz frekvencián

2. ábra. A különböző motor hűtőfolyadékok fagyállóságának és dielektromos viselkedésének kapcsolata 2400 MHz frekvencián
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kisebb ε” érték tartozik. Az IAT gyártástechnológiával készült hűtő-
folyadékok mintáinak (Glicosam Z és Prelix Z) értékei párhuzamos 
trendvonalakat eredményeztek, míg az OAT gyártástechnológiával 
készült hűtőfolyadékok mintái szintén párhuzamos trendvonalakat 
eredményeztek.

A 2. ábra szerinti magasabb frekvencián az illeszkedések job-
bak (az R2 értékek növekedtek). Az alacsonyabb fagyállósági hő-
mérsékletekhez tartozóan az ε” válaszreakcióit tekintve 9 fölötti 
értékek is előfordulnak, ami 80%-os növekedés ugyan a 900 MHz 
frekvencián tapasztaltakhoz képest, de nem tekinthető kiugrónak, 
lévén hogy a víz (a gépjármű motortechnikában tekinthető úgy, mint 
referencia hűtőközeg) ε” értéke 8 (itt azonban megjegyzendő, hogy 
erős a hőmérsékletfüggés). Továbbá ismeretes a víz fagyállósága 
is, de persze ennek az állapotnak a megközelítése mindenképpen 
kerülendő, vagyis a fagyállósági tulajdonságok tekintetében az ab-
szolút biztonságos tartomány lehet csupán elfogadható.

Annak ellenére, hogy az ε” értékek tartománya „széthúzódott” 
ezen a 2400 MHz frekvencián, itt is megfigyelhető, hogy az IAT 
minták értékei is és az OAT minták értékei is párhuzamos trendvo-
nalakat eredményeztek, amely nyilvánvalóan a gyártástechnológiai 
sajátosságokkal magyarázható.

A fentieken túlmenően pedig a mérések során használt vektor 
hálózatelemző (VNA − Vector Network Analyzer) műszer az ampli-
túdó- és fázisinformációk alapján meghatározza az impedanciákat, 
a reflexiós együtthatót, az állóhullám arány frekvenciafüggő érté-
keit, valamint lehetővé teszi egyéb nemlineáris jellemzők elemzé-
sét is. Ilyen módon a VNA kijelezheti az átvitel és reflektálás bár-
mely paraméterkombinációját (amplitúdó és fázis), az impedanciát, 
állóhullámarány-értéket és időtartományi összefüggéseket.

Tekintettel arra, hogy az elektromágneses hullám a forrástól a 
terhelés felé halad (de akár reflektálódhat is). Ez pedig a komplex 
reflexiós együtthatóval jellemezhető. A derékszögű koordinátarend-
szerben történő ábrázolást kiegészítendően – elősegítve a szemlél-
tetést – alkalmazható a Smith diagram (3. ábra), ahol a terhelés im-
pedanciájának (ZL) frekvenciafüggése nyomon követhető, továbbá 
a ZL=∞ eset is megjeleníthető. Vagyis a mérőberendezés grafikus 
kijelzőjén megjelenő Smith diagramon [1], [9] nyomon követhető a 
komplex reflexiós együttható (Γ) változása (is).
                    
   (3)

Az (U,V) koordináta-rendszerben felrajzolt egységnyi sugarú kör kö-
zéppontja a Γ = 0 értéknél van, vagyis a ZL = Z0 érték esetén (amikor 
visszaverődés nincs), tekintettel arra, hogy a terhelés (ZL impedan-
cia érték) illesztve van a Z0 hullámimpedanciájú átviteli vonalhoz. 
A reflexiós együttható tulajdonképpen vektorként van ábrázolva a 
Smith diagramon, melynek értéke 0-tól (nincs visszaverődés) 1-ig 
(teljes visszaverődés) változik.

Az előrehaladó és a reflektált hullám ún. állóhullámot hoz lét-
re, amely szintén impedanciafüggő és az alábbi összefüggéssel 
meghatározható állóhullámaránnyal (SWR – Standing Wave Ratio) 
jellemezhető. Az adott állóhullámaránnyal bíró körök az egységnyi 
sugarú körön belül helyezkednek el és koncentrikusak azzal (vagyis 
azonos a középpontjuk). Az áttekinthetőség kedvéért ezt most nem 
ábrázoltuk a Smith diagramon.

                       (4)

A műszaki gyakorlatban előszeretettel alkalmazott különböző mű-
szeres analitikai vizsgálatokkal kinyerhető eredmények, informá-
ciók mellett azonban nem elhanyagolható szempont a mérések 
energetikai komponense sem. Ne csupán méréstechnikailag le-
gyen egy méréssorozat tervezett, hanem energetikailag is. Tauto-
lógia, hogy a felhasznált energia mennyisége függ a mérések és a 
mintaelőkészítések során használt eszközök és berendezések tel-
jesítményétől, valamint az adott méréssorozat időszükségletétől és 
a mérési eredmények rögzítésének/letöltésének/konvertálásának 
időszükségletétől.

A mérések energiaprofilja tekintetében a villamos energia szük-
séglet statikusan és hozzávetőlegesen a 2. táblázatban összefog-
laltak szerint alakult.

Következtetések, kitekintés
Az egyes motor hűtőfolyadékok dielektromos mérési eredményei 
azt mutatják, hogy a komplex permittivitás képzetes részének (ε”), 
mint dielektromos jellemzőnek az értékei korrelálnak a fagyálló-
sággal. Az ε” értékek csökkenése a fagyállóság javulását jelenti. 
Nevezetesen a nagyobb hígítási arány minden minta esetében érte-
lemszerűen alacsonyabb fagyállósággal párosult és a dielektromos 
viselkedés magasabb ε” értékekkel jellemezhető. A mérési eredmé-
nyek tendenciózusan hasonlóak mind 900 MHz frekvencián, mind 
pedig 2400 MHz frekvencián. A frekvencia növekedésével azonban 
az ε” dielektromos paraméter tartománya kiszélesedett. A hűtőfo-3. ábra. Egyszerűsített Smith diagram [1], [9].

2. táblázat. Dielektromos mérések energiaszükséglete 
egy méréssorozatra vonatkoztatva
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lyadék minták frekvenciától és technológiától függetlenül hirtelen ε” 
növekedést mutattak a nagyobb hígítású mintáknál.

Korrelációs szempontból hasonló viselkedést mutatnak a vizs-
gált hűtőfolyadék minták, azonban a hígítási arány hatása egy-
értelműen megmutatkozik. A kutatás tovább folytatása indokolt, 
mégpedig egy adott frekvenciához tartozóan a hőmérsékletlépcsők 
hatásának elemzése a hőmérsékletfüggés pontosabb megmutatá-
sához, vagyis a hűtőfolyadékok elektromágneses térbeli viselke-
déskarakterisztikájának egyértelmű jellemzéséhez többdimenziós 
analízis (több változó együttes megléte alapján történő vizsgálat) 
végzése vezet komplex (a tudományos életben és a gyakorlati élet-
ben egyaránt hasznosítható) eredményekhez. Ugyanis Goldbach-
sejtés módjára minden fizikai vizsgálat segíti a töredékes informáci-
ókat koherenssé alakítani.
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Csom Gyula
(1932-2021) 

A BME Nukleáris Technikai In-
tézet első igazgatója, az atom-
energetika iskolateremtő tudósa 
89 éves korában, 2021. június 
27-én hunyt el. A BME Gépész-
mérnöki Karán 1958-ban sze-
rezte meg diplomáját. 1959-től 
a BME Hőerőművek Tanszékén 
oktatott és kutatott, majd Lévai 
András professzor felkérésére 
1967-től ő koordinálta az egyetemi tanreaktor tervezését és 
építését. A reaktor 1971-es avatását követően előbb főmér-
nökként, 1973-tól 93-ig pedig igazgatóként irányította a Nuk-
leáris Technikai Intézetet (NTI). Vezetése alatt az intézmény a 
magyarországi atomenergetikai oktatás centrumává fejlődött. 
Ebben az időszakban az irányításával dolgozták ki azoknak 
a tantárgyaknak és atomenergetikai képzési programoknak a 
tartalmát, amelyek az NTI-t nemcsak a hazai, de a nemzetkö-
zi nukleáris szakmában is vonzóvá tették. 1990-től egyetemi 
tanár, 1990-98 között a Természet- és Társadalomtudományi 
Kar alapító dékánja volt. Nevéhez fűződik – többek között – a 
BME Matematika Intézet megszervezése és az 1990-ben in-
duló mérnök-fizikus képzés nukleáris moduljának előkészíté-
se. A Paksi Atomerőmű építése alatt és indulása után kiváló 
szakmai kapcsolat alakult ki az atomerőmű és az NTI között, 
amelyet elsősorban Csom professzor katalizált. Szakmai mun-
kásságának középpontjában az energiaellátás biztonsága, a 
fenntartható atomenergetika, a nukleáris üzemanyagciklus, 
annak zárási lehetőségei és a különböző atomerőmű-típusok 
biztonságos üzemeltetése állt. Szakmai tevékenységét 1998-
ban Széchenyi-díjjal ismerték el.

Emlékét megőrizzük, tanításait követjük!
Nyugodjék békében!
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M E G Ú J U L Ó   E N E R G I A

A napenergiáé a jövő
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

Minden prognózis azt mutatja, hogy a megújuló energiahor-
dozók használata nő a legnagyobb mértékben, a világ minden 
táján. A megújulók közül a napenergia alkalmazás területén lát-
hatjuk a legnagyobb előrelépést a hatékonyság emelésében, 
az árak csökkentésében. Ugyanakkor még számtalan műszaki 
fejlesztési feladat is megoldásra vár a napenergia használatá-
val kapcsolatban.

*
All projections show that the use of renewable energy sources 
is increasing the most, all over the world. Among renewables, 
we can see the greatest progress in increasing efficiency and 
lowering prices in the field of solar energy applications. At the 
same time, there are still countless technical development 
tasks to be solved in relation to the use of solar energy.

* * *

Napenergia terjedésének jellemzői
A megújuló energiahordozók között a napenergia helyzetét és jövő-
jét kiemelik a következők:

● a leggyorsabban terjedő energiahordozó a világ energia piacain;
●  azok az országok is elkezdtek a napenergia használatának fo-

kozásával foglalkozni, amelyek terveiben eddig nem szerepelt;
●  erősíti a nemzetközi összefogást az energia területén is;
● mintegy 200 ország deklarálta szándékát a légkör hatéko-

nyabb védelmére, és ehhez a megújuló energiahordozók, 
köztük a napenergia nagyobb mértékű használata feltétlenül 
szükséges;

●  a napenergia fokozott használatának néhány hátrányos követ-
kezménye is felszínre került, ezek kezelése is napirenden van.

Magyarországon a megújuló energiahordozók használatának ter-
veiben kiemelkedő szerepe van a napenergia hasznosításnak. A 
légkörvédelem szempontjából teljes mértékben környezetbarát 
energia termelési módszer, a nemzeti fejlesztési tervekben kiemelt 
támogatási rendszerrel segítik a szélesebb körű alkalmazást.

A megújuló energiahordozók szerepe 
az energia ellátásában
Az egyes energiaforrások jövőjét vázolja a BP a hosszú távú előjel-
zésének rapid változatában az 1. táblázat.

A prognózis 2030 utánra teszi a fosszilis energiahordozók szere-
pének csökkenését. Ugyanakkor a szél- és napenergia karrierjét 
töretlenül emelkedőnek ítélik meg. A kőolaj és földgáz 2030-ig tartó 
magas felhasználásában szerepe van a nem hagyományos szén-
hidrogén készleteknek, az LNG új piaci szerepének és a ma még fel 
sem becsülhető hatalmas metánhidrát vagyonnak.

A napenergia hasznosítás jövője
A napenergia hasznosítási módokban a közeljövőben nem vár-
ható változás: a napkollektorral a hőtermelés, a napelemmel a 
villamosenergia termelés az alapvető megoldás. Mindkét eljárás 
területén nagy erővel folynak a fejlesztések:

● a hasznosítási rendszerek méretei széles körben alakultak 
ki, háztartási léptéktől erőmű méretig;

●  a hasznosítás hatásfokának növelésére egyre több eljárást  
adnak az alap kutatások;

●  nő a berendezések élettartama, csökken az élettartamon be-
lüli hatásfok romlás;

●  csökken a hasznosítási rendszerek ára;
●  a napelemek helyi hasznosítása és a villamos hálózatra kap-

csolása megoldásában is új eljárások jelennek meg.

A megújuló energiahordozók termelése és felhasználása
A magyar kormány energia stratégiája a napelemekkel kapcsolatban:

●  2030-ra 6500 MW napelem kapacitást tűznek ki célul;
●  a napelemek termelésének és a villamos energia igény sze-

zonalitásának illesztésére új gyors indítású gázturbinás erőmű 
egységeket kell építeni, a meglévő egységek felújítása mellett;

●  az EU minta alapján tervezik a napelemes energia elszámo-
lás rendszerének átalakítását, a termelt villamos energia sa-
ját felhasználásának növelésére;

●  a fűtőművekben lévő kb. 1000 MW teljesítményű gázmoto-
rok üzemeltetését az országos villamos rendszer egyensú-
lyához igazítják.

A 2020. évi hazai villamosenergia-termelésben a megújuló energia-
hordozók szerepe nőtt, a napenergia hasznosítás pedig megugrott 
(2. táblázat).

2018 2025 2030 2040 2050
kőolaj 190 184 173 129 89

földgáz 118 155 165 158 142

szén 158 133 109 50 24

nukleáris 24 27 30 38 44

vízenergia 38 43 47 53 57

szélenergia 11 28 41 87 121

bio üzemanyag 5 8 10 11 10

napenergia 5 17 30 76 110

egyéb megújulók 27 11 15 24 28

primer 
energiafelhasználás 576 606 620 626 625

2019 2020
Bruttó termelés 33936 34616

   nukleáris 16289 16056

   szén 4154 3 817

   földgáz 8562 9007

   olajtermék 47 38

   biomassza 1704 1647

   biogáz 286 299

   kommunális hulladék 156 155

   vízenergia 220 244

   szélenergia 726 643

   napenergia 1384  2374

   geotermikus 18 16

1. táblázat. Különféle energiaforrások jövőbeli mennyiségei, EJ [1]

2. táblázat. A villamosenergia-termelés forrásai 2019 és 2020-ban, 
GWh [2]
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A hazai napelemes (PV) termelés rendkívül gyors fejlődést mutat. A 
háztartási (<50 kW) és az ipari (>50 kW) naperőművek számát és 
teljesítményét mutatja be a 3. táblázat.

A napelemekkel termelt villamos energia részesedése az ország 
áram ellátásában dinamikusan nő. 2020-ra a napelemek termelése 
a negyedik legfontosabb villamos áram termelési mód lett (4. táb-
lázat).

A napenergia jellemzői
A Napból a Föld atmoszférájának felső részébe érkező sugárzás 

teljesítménye mintegy 174 PW (1,74·1017 W) [5]. Ennek kb. 30%-a 
visszatükröződik a világűrbe, a maradékot a Föld felszíne, a felhők 
és a földi vízfelületek nyelik el. A földfelszín, az óceánok és a földi 
légkör által elnyelt napsugárzás növeli a környezeti hőmérsékletet. 
Az elnyelt napenergia évente mintegy 3 850 000 EJ (3,85·1024 J).

A tenger felszínéről elpárolgó víz okozza a légáramlatokat és a 
felhősödést. A légkör vízpára tartalma nagyobb magasságban kon-
denzálódik, és csapadék formájában a földre esik.

Az óceánok és a földfelszín által elnyelt energia 14 Celsius fo-
kon tartja a Föld átlag hőmérsékletét.

A fotoszintézis segítségével a növények a napenergiát kémiai 
energiává alakítják, ezzel élelmet, fát, biomasszát és fosszilis tüze-
lőanyagokat hoznak létre.

A napenergia hasznosítás hagyományos módja:
● passzív hasznosítás: épületek elhelyezésével, külső épület 

felületek burkolata, hőveszteségek csökkentése
● aktív hasznosítás:

‒  hő termelés napkollektorral
‒  áram termelés napelemmel

Ez utóbbi napenergia hasznosítási mód adja a lehetőséget a fel-
használónak a közüzemi villamos hálózattól független energia ön-
ellátásra, beleértve a fűtés, hűtés, vízmelegítés és az áram felhasz-
nálás energia igényének megtermelését.

A napelemekkel termelt villamos energia felesleget „zöld” hid-
rogén termelésre (elektrolízissel) lehet felhasználni. A napelemek 

természetes termelési szünetében a hidrogénből villamos áramot 
lehet termelni, hidrogén-cellával. A termelés és a felhasználás sze-
zonalitásának eltérését a hidrogén tárolásával lehet kiegyenlíteni. 
Az ilyen önellátó rendszer háztartási léptékben is megvalósítható, 
bár ma még ennek költségei magasak.

Magyarország a szoláris éghajlati felosztás szerint a mérsé-
kelt övben helyezkedik el. A Napból Magyarország felszínére jutó 
globális sugárzás évi összege az ország területének túlnyomó ré-
szén 4200-4600 MJ/m2. Lényegesen befolyásolja a globális sugár-
zás mértékét a levegő szálló por tartalma. A legtöbb besugárzás a 
Duna–Tisza közének középső területén, valamint az Alföld középső 
és keleti részén tapasztalható. A legkevesebb besugárzás az Alpok-
alja és az Északi-középhegység területén van. Ezeken a területe-
ken a besugárzás nem éri el a 4100 MJ/m2-t. A hazai besugárzás 
mértékében a Nap sugárzási periódusai nem mérhetők.

Magyarország területére kb. 380-szor akkora mennyiségű ener-
gia érkezik egy év alatt a Napból, mint az ország teljes évi energia 
szükséglete.

A déli tájolású és 45º-os dőlésszögű felületre érkező globális nap-
sugárzás [6] szerint:

●   évi sugárzásösszeg: 1368 kWh/m2

●  átlagos napi sugárzás: 3750 Wh/m2

●  legalacsonyabb napi sugárzás (januárban): 70 Wh/m2

●  legmagasabb napi sugárzás (júniusban): 7586 Wh/m2

A napsütéses órák átlagos számát az 5. táblázat tartalmazza Ma-
gyarországon [7].

A napenergia hasznosítás hazai programja
Magyarországon a napelemes rendszerek építésének támogatásá-
ra 2020-ban írták ki az első METAR pályázatot [2]. A támogatásra 
sok pályázat érkezett be. A pályázók rangsorának megállapítására 
az egyik legfontosabb tényező az 1 kWh előállítására vállalt ár volt. 
A nyertesek által vállalt energiatermelés, 342 GWh energia, rész-
ben már 2021-ben megjelenik a villamos energia piacon.

A kormány 2021. áprilisban írta ki a második METAR pályázatot 
újabb napelem létesítésekre [2].

2021. júliusban volt pályázható a harmadik METAR tenderen 
újabb naperőmű építésre állami támogatás. A hároméves program-
ban évente 450 millió Ft pályázható, 300 GWh áram termelésre. Kü-
lön pályázhatnak a kiserőművek (0,3-1 MW teljesítménnyel) évi 200 
millió Ft keretre, évi 50 GWh áram termeléssel, és a nagyerőművek 
(1-20 MW) évi 250 GWh termeléssel 250 millió Ft keretösszegre.

A napelemek időjárás és napszak miatt kieső teljesítményének 
pótlása nehezen tervezhető. A napelemek szezonális kilépését az 
országos villamos energia rendszerből a földgáz tüzelésű erőmű-
vekkel lehet gyorsan pótolni.

A Huawei Technologies Hungary felmérése szerint [8] az átla-
gos magyar háztartás áramfogyasztásának kiváltására egy 4-5 kW 
teljesítményű napelem rendszer elég. A részletesebb igény szerint 
egy 6 kW teljesítményű napelem rendszer egy 120 négyzetméter 

Év 50 kW alatti napelemek 50 kW feletti napelemek
darab telj., MW darab telj., MW

2010 292 0,99 0 0

2011 629 2,88 2 0,4

2012 1883 12,53 4 1,6

2013 4855 31,21 8 4,33

2014 8829 68,12 9 8,55

2015 15131 127,54 16 30,99

2016 20401 164,08 29 55,34

2017 29593 239,96 93 108,98

2018 40976 332,06 510 335,49

2019 59106 479,22 1464 936,31

2020 88112 719,09 2093 1406,99

Év 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Termelés 141 244 349 629 1497 2371

Hónap jan. febr. márc. ápr. máj. jún.
Órák száma 57 82,9 135,7 186,7 252,8 267,1

Hónap júl. aug. szept. okt. nov. dec.
Órák száma 296,6 278 202 138,9 62,8 40,2

3. táblázat. A hazai napelemes erőművek száma és beépített 
teljesítménye [3].

4. táblázat. A napelemekkel termelt villamos energia (GWh) [2]

5. táblázat. Napsütéses órák száma Magyarországon
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alapterületű házban lakó, öt fős háztartás áramfogyasztását fedezi. 
Ugyanezen az ingatlanon a 8 kW teljesítményű napelem rendszer 
az áram- és fűtés költségeket is kiválthatja.

Az elektromos autóval rendelkező napelem vásárlók jellemző-
en 12 kW-os napelem rendszert telepítenek, ez a kapacitás fedezi 
az autó töltését és a használati melegvíz termelést is a fűtésen és 
áram igényen felül.

 A Huawei szerint a jövő napelemes energia ellátó rendszerében 
lesz már energia tároló is, hogy a felesleges napelemes áram ter-
melést ne a hálózatra küldje.

A napenergia hasznosítási eljárások előnyei:
● maga a napenergia ingyen van, nincs üzemanyag költség;
●  állandó forrás: évi 2100-2300 órán át;
●  üzemeltetése biztonságos;
●  üzemeltetésekor nincs károsanyag kibocsátás;
●  csökkenti a fosszilis energiahordozó felhasználást;
●  a napenergia nem függ az egyéb energiahordozók piacától, 

a politikai akarattól, nem függ más országoktól;
●  a geotermikus és az ár-apály energia forrásokon kívül min-

den más energiahordozó a Nap energiájával keletkezett;
●  tiszta energia: nem jár szennyező anyag vagy vízkibocsátással;
●  bárhol igénybe vehető;
●  csökkenti az energia függőséget;
●  a napelemek árnyékban is termelnek villamos energiát.

A napenergia hasznosítási eljárások hátrányai:
●  a napenergia időbeli eloszlása és intenzitása csak bizonyos 

mértékig tervezhető;
●  a berendezések gyártása energiaigényes;
●  a napkollektorok és a napelemek hatásfoka évente kb. 1%-

kal romlik;
●  energiatárolók kellenek a napenergia szezonalitás egyensú-

lyozásához;
●  jelentős befektetéssel lehet napenergia hasznosító létesít-

ményeket építeni;
●  a napenergia hasznosító beruházások megtérülését a fosz-

szilis energiahordozók piaci ára határozza meg;
●  gyártáskor, a leszereléskor veszélyes anyagok keletkeznek.

A naperőmű létesítés eljárásának folyamata
A naperőmű létesítés eljárását a hazai áramszolgáltatók a követke-
ző rend szerint alakították ki:

●  terület biztosítása a napelemek elhelyezésére: ez jelenthet 
épület tetején megfelelő hely biztosítást, vagy földterület biz-
tosítását. Ez utóbbinál szükséges lehet a mezőgazdasági 
földterület művelés alóli kivonásának eljárása is;

●  megvalósíthatósági terv készítés;
●  üzleti terv készítés;
●  beruházási terv készítés;
●  engedélyeztetés a területileg illetékes áramszolgáltatónál;
●  hálózati csatlakozási pont kiépítése;
●  kiegyenlítő energia beszerzési terv készítése (áramszolgál-

tató feladata);
●  finanszírozási terv és forrás biztosítása;
●  megvalósítás;
●  végátvételi vizsgálatok.

A hálózati csatlakozási pont kiépítése háztartási napelem telepítés-
nél általában nem jelent külön feladatot. A MW nagyságrendű nap-

elem telepítéshez tartozhat olyan hálózat kiépítési feladat, amely-
nek teljesítéséhez több hónapra is szükséges lehet.

Egy átlagos nagyságú családi ház melegvíz ellátására napkollektor, 
és villamos energia ellátására napelem telepítés tényezőit 2020. év 
végén a 6. táblázat mutatja.

A napkollektor és a napelem jellemzői

Aktív napenergia hasznosítás
A ma használatos napenergia hasznosító technológiák éves átla-
gos hőenergia hozama Magyarországon 1500 MJ/m2 körül van, eb-
ből az öt legmelegebb hónap (május-szeptember) alatt hasznosít-
ható 1080...1260 MJ/m2. A napkollektoros rendszerekben jelentős 
szerepe van az energia tárolóknak [12].

Háztartási léptékű napkollektorok
A háztartási léptékű napkollektorokat első sorban használati 
melegvíz termelésre használják, de alkalmazzák az épület fűtési 
rendszerében is. Kapcsolható hőszivattyú is a napkollektor rend-
szerhez, és ezzel az épület hűtése is megoldható.
A napkollektor feladata:

●   elnyeli a napsugárzást;
●  az elnyelt napsugárzást hőenergiává alakítja;
●  a keletkezett hőt átadja hőhordozó közegnek.

A napenergiával fűtés vagy vízmelegítés előnyei:
●  ingyenesen elérhető végtelen energiaforrás;
●  szén-dioxid kibocsátás mentes;
●  alacsony energia fogyasztás, költség takarékosság;
●  beépíthető meglévő fűtési rendszerbe is;
●  évszaktól függetlenül hatékonyan működik;
●  független az áram- vagy gázszolgáltatás szabályaitól;
●  állami árszabályozás nem vonatkozik rá.

Magyarországon mintegy kétezerre tehető a napkollektort üzemel-
tető felhasználók száma. A napkollektorok használata nem terjedt 
el az országban. A napkollektor egység energia termelő képessége 
~500 kWh/év [9].

A napkollektor rendszerek fix telepítésűek, a napállást követő 
rendszer kiépítése nem gazdaságos.

A napkollektoros rendszerek folyadék hőközvetítő közeggel mű-
ködnek. A folyadék rendszer zárt, túlnyomásos. A hőmérsékletvál-
tozás miatt a folyadék térfogata változik, ezért tágulási tartályt kell a 
rendszerbe beépíteni. A tágulási tartály térfogatát általában a teljes 
folyadék térfogat 10%-ára szokták méretezni, a 7. táblázat kollektor 
felület szerint ad tájékoztatást.

Napkollektor Napelem
3300 kWh Éves energiatermelés 3300 kWh

6 m2 Felület 19,2 m2

4,2 kW Névleges teljesítmény 3 kW

1,7 millió Ft Bruttó ár 2,5 millió Ft

földgáz Kiváltott energiahordozó hálózati villamos áram

49 ezer Ft Éves megtakarítás 124 ezer Ft

~35 év Megtérülési idő ~20 év

6. táblázat. Napkollektor és napelem telepítés tényezői 2020. év 
végén
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A rendszer túlnyomását a rendszerben mérhető legnagyobb hidro-
sztatikus nyomás + 1 bar értékre szokták beállítani.

A leggyakrabban használt napkollektor a folyadék munkakö-
zegű síkkollektor, jó sugárzás elnyelő csőjáratos lemezlappal. A 
síkkollektorral hasznosított energia mennyisége alapvetően az 
elnyelőlemez tulajdonságaitól függ. Szelektív bevonatot alkalmaz-
nak, ami galvanizálással felvitt nikkel- vagy króm-oxid. Az elnyelő 
lemezt általában 4 mm vastag edzett biztonsági üveglap fedi. Al-
kalmaznak lencsefelületű biztonsági üveget is, amely a szórt fényt 
jobban hasznosítja, mint a sík üveg. A hőhordozó közeg általában 
víz, fagyálló folyadékkal kezelve.

Gyorsan terjedő a vákuumcsöves napkollektor. A hatásfoka ma-
gasabb, mint a síkkollektoroké. A napkollektorhoz tartozik a folya-
dék töltetű energia tároló. A tároló folyadék nagy fajhőjű anyag.

A zárt rendszerű napkollektoros rendszerek élettartama 20 év 
felett van [10]. Ez a megtérülési idő lényegesen rövidebb lehet kü-
lönböző támogatások lehetősége esetén.

A napkollektor telepítésének árnyoldalai:
● A napkollektor melegvíz termelésre telepítésénél a vízigény 

alapján kell a kollektort méretezni. A megfelelő méretű kol-
lektor mellett tartalék vízmelegítő berendezést is célszerű 
létesíteni.

●  Ha a napkollektor részt vesz az épület fűtésében is, akkor 
a fűtési rendszer alap hőtermelő kapacitását a napkollektor 
teljesítménye nélkül kell méretezni.

●  Nem kapcsolódik hozzá állami támogatás, kedvezményes hitel.

Napelemek
A napenergia fotovillamos (PV) hasznosítása alatt a Nap sugárzási 
energiájának közvetlen villamos energiává átalakítását és ennek 
hasznosítását értjük.

Minden egyes napelem rendszer két fő egységből áll: a Napból 
származó sugárzást a napelemek gyűjtik be, amely sugárzás maga-
sabb energia állapotba hozza az adott töltéshordozó részecskéket. 
A töltéshordozó részecskék zártkörű elektromos áramlásával jön 
létre a villamos energia. A napelemek után lévő másik fő egység az 
inverter, amely biztosítja a napelemek által szolgáltatott egyenáram 
váltóárammá alakítását és a váltóáram frekvenciájának illesztését 
a külső hálózati frekvenciához. A napelemeket kötegekben, sorba 
kapcsolva több száz volt feszültségű áramforrás is előállítható.

Magyarországon átlagosan 1050-1200 óra napsugárzással 
számolhatunk.

A napelemek hatásosságát befolyásoló tényezők a napelem tí-
pusán kívül:

●  földrajzi hely: az Egyenlítőtől mért távolsággal határozhatjuk 
meg, a Nap sugárzás szögét határozza meg;

●  éghajlat: a napsütéses órák számát és eloszlását befolyásolja;
●  évszakok: a külső hőmérséklet, a jellemző Nap állás megha-

tározó tényezője;
●  telepítés dőlésszöge: ideális a panelek 35 fokos dőlésszöge;
●  tájolás: ideális a déli tájolás.

A napelemek hatásosságának növelése minden gyártó kiemelt fel-
adata. A fejlesztések eredményei az újabb gyártású napelemeknél 
már jól megfigyelhetők.

A villamos áram termelés napenergiával előnyei:
● csendes és környezet károsítás nélkül üzemel;
●  tartós, a gyártók ma már legalább 20 év élettartamot garan-

tálnak;
●  a technológia folyamatosan fejlődik;
●  ingyenesen elérhető végtelen energiaforrás;
●  szén-dioxid kibocsátás mentes;
●  alacsony energia fogyasztás, költség takarékosság;
●  beépíthető meglévő áram ellátási rendszerbe is;
●  évszaktól függetlenül hatékonyan működik;
●  általában állami támogatás is igénybe vehető a telepítésre;
●  létesíthető a villamos hálózattól független napelemes rend-

szer is.
A háztartási léptékű (kb. 3 kW) napelem telepítés bruttó beruházási 
költsége 2021. februárban kb. 2,5 millió Ft.

2021. márciusban a hazai áram termelés összetétele a követke-
ző volt: nukleáris 49,3%, lignit 9,4%, hagyományos kombinált föld-
gáz 10,5%, modern földgáz 8,3%, naperőművek 4,8%.
2021. május 9-én az ipari méretű napelemek termelése elérte az 
1426 MW-ot [11]. Ekkor a napelemek a teljes hazai villamosenergia 
termelés több, mint 40%-t adták. Az időjárás adottságai miatt a nap-
elemek termelésére számítva a Paksi Atomerőműben a tervezett fő-
javítást elindíthatták, ami kb. 340 MW terhelés csökkentést jelentett.
A napelemek optimális időjárás mellett a névleges teljesítményük 
70-90%-át adják, így 16%-os átlagos kihasználás a jellemző.

Ajánlások napkollektor, napelem telepítéshez
A legfeljebb 50 kW teljesítményű, háztartási méretű napelemes 
rendszer létesítése nem építési engedély köteles a 2007. évi 
LXXXVI. törvény (VET) szerint.

A háztartási méretű (< 50 kW) kiserőműben termelt villamos 
energia kötelező átvételi rendszere
A háztartási méretű kiserőműben termelt villamos energia átvételé-
re a felhasználónak a helyileg illetékes áramszolgáltatóval szerző-
dést kell kötni. Az áramszolgáltató nem utasíthatja vissza a felhasz-
náló szerződéskötési kérelmét. A jogszabályokban meghatározott 
energia díjakat és adókat kell fizetni. A díjak akár évente változnak.
A háztartási méretű napelem telepítésénél az áramszolgáltató ún. 
ad-vesz mérőt telepít, amely mérőről bármikor leolvasható az addig 
hálózatra kiadott és a hálózatról vett energia. Az elszámolás havi, 
féléves vagy éves szaldó (betáplált és vételezett villamos energia 
különbsége) alapján készül.

Felkészülés napkollektor vagy napelem telepítésre
A napkollektor vagy a napelemes rendszer telepítését mérlegelők gyak-
ran találkoznak olyan eldöntendő kérdésekkel, amelyekhez szakértő 
tanácsadása célszerű. Az előzetes elemzés csökkentheti a rendszer 
telepítése, majd üzemeltetése során jelentkező hátrányos elemeket.

2000 2015
Többrétegű szilícium napelem 32 44

Kristályos szilícium napelem 20 24

Vékonyréteg technológiák 18 19

Organikus napelem 3 10

Kollektor felület (m2) Tágulási tartály (liter)
2...4 12

4...8 18

8...20 24

20...30 50

30...40 60

7. táblázat. Kollektor felületre számolt tágulási tartály térfogata 8. táblázat. Egyes napelemek hatásfokának fejlődése (%) [10]
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Gyakori hibák és javaslatok a napkollektor vagy a napelem rend-
szer telepítésénél:

● Szakmailag megfelelő tervező, kivitelező választása. A 
napkollektor szerelése esetén jó, ha víz-gázszerelő képzett-
ségű ember is van a szerelők között. A napelem szerelése 
nincs külön képesítéshez kötve, csak az a követelmény, hogy 
a rendszer telepítője villanyszerelő legyen. A területi áram-
szolgáltatónál lehet ellenőrizni, hogy a telepítés vállalkozója 
regisztrált villanyszerelő-e. Fontos követelmény a kivitelező-
vel szemben, hogy a telepítésre tervezett rendszer elemeit, a 
gyártó telepítési előírásait pontosan ismerje és betartsa.

●  A telepítésre tervezett rendszer kiválasztásánál ne csak 
az árat nézzük. Az ár nem a legfontosabb tényező egy nap-
kollektor vagy egy napelem rendszer kiválasztásánál. Több 
tucat gyártó van a világon, ahol évente több százezer négy-
zetméter napkollektor vagy napelem panelt, vagy invertert és 
egyéb tartozékokat gyártanak. A gyártmányok közötti válasz-
tásnál fontos szempont a gyártó nevének ismertsége a hazai 
telepítő vállalkozások között, a szakirodalomban az egyes 
gyártmányok minősítése, a gyártmány garanciális ideje, az 
élettartam, a napelemek hatásfoka az élettartam alatt.

●  A napelem elhelyezése. Ha választhatunk a napelemek le-
hetséges telepítési helyei közül, akkor vegyük figyelembe a 
következőket.

 Ferde tetőre szerelt napelemek: A tető elhelyezkedése meg-
határozza a napelemek tájolását. A cserepek alá beszerelt 
szarufakampók tartják a paneleket összefogó alumínium sí-
neket. A sínekre kerülnek a panelek, amelyeket csavarok 
rögzítenek. Más tető borítás esetén a rögzítés a borítás szer-
kezetéhez igazodik. Fontos a tetőszerkezet állapota, teherbí-
rása. Ennek megítélését a napelem rendszert építő vállalkozó 
gyakorlatára lehet bízni.

 Lapos tetőre szerelt napelemek: Általában van lehetőség az 
optimális tájolás és dőlésszög kialakítására. Bár lényegesen 
olcsóbb, mégsem célszerű a vízszintes telepítés, a napele-
mek légkörből származó szennyeződése miatt. A szerkezet 
rögzítéséhez általában beton tuskókat helyeznek el, ezeket a 
tető terhelhetőségéhez választják ki. Van lehetőség a napkö-
vető szerkezet telepítésére is.

 Földre szerelt napelemek: Az optimális tájolás és dőlésszög 
biztosítható. Az időjárásálló telepítés fontos része a földbe ke-
rülő betonelemek száma és mérete. Van lehetőség a napköve-
tő szerkezet telepítésére is.

●  A telepítési felület dőlésszöge és tájolása a lehető legjobb le-
gyen. Az optimális dőlésszög 25-35 fok közötti. Ha választható 
a dőlésszög, akkor arra is kell gondolni, hogy a kisebb dőlés-
szög esetén a paneleken a légkörből több por ülhet ki, ami 
rontja a panel hatásfokát. Az optimális tájolás a déli. A telepítés 
tájolásánál célszerű megkeresni a legmegfelelőbb épületet, 
vagy mérlegelhetjük a panelek kertbe telepítését is.

● A napelem telepítési engedélyben megjelölt teljesítményű inverter 
telepítése. Gondolni kell arra, hogy a hálózatra visszatápláló rend-
szert az áramszolgáltatónál engedélyeztetni kell, ezt követi a vil-
lamos mérő csere. Mindezek több hónapot is igénybe vehetnek.

●  Napelemek esetén az érintésvédelmi követelmények betartása.
 Alapvető az érintésvédelmi és a túlfeszültség elleni védelem 

szakszerű kiépítése.
●  Napkollektorok esetén a rendszer nyomásállóságának ellenőr-

zése.

●  A napkollektoros rendszerben a zártrendszerű folyadék kerin-
gés minden elemének tömörségét ellenőrizni kell.

●   Gondos, precíz kivitelezés. A panelek telepítésénél ügyel-
ni kell arra, hogy a panelek között legyen köz, ami a panelek 
hőtágulása miatt szükséges. Arra is ügyelni kell, hogy a panel 
mögött teljes felületen tető legyen, hogy a szél ne kaphasson 
bele a panelbe. A panelek és a tető közötti légrés biztosításával 
a panelek túlmelegedését is elkerülhetjük.

●  A használat során jelentkező hibák.
 Gondoskodni kell a paneleken összegyűlő szennyeződés (por, 

falevelek, madár ürülék) letakarításáról. A viharok esetén a sé-
rüléseket haladéktalanul javíttatni kell.

●  Pályázatok, támogatások. Összhangban a kormány napenergia 
hasznosítási programjával, különböző támogatások vehetők 
igénybe napkollektor vagy napelem telepítéshez. A támogatá-
sok általában utólagosak, a megépült rendszer számláinak egy 
részét fizetik ki. A kedvezményes, vagy kamat nélküli hitelek is 
segítséget adhatnak.

●  Biztosítás kötése.
 A paneleket szerelő cégek általában ajánlják biztosítás kötését 

a napkollektoros vagy napelemes rendszerekre, ezzel az eset-
leges komolyabb károk anyagi vonzatát el lehet kerülni.

A napelemek létesítésének árnyoldala:
●  Ha a napelemek az épület tetejére kerülnek, és nem foglal-

nak el mezőgazdasági művelésre alkalmas területeket, ad-
dig jó a fejlesztési irány. Az ipari naperőművek telepítésénél 
2,4-2,6 hektár földterület kell 1 MW napelem teljesítmény 
létesítéséhez.

● A napelem áram termelésének szezonalitása nem azonos a 
villamos fogyasztással, a napsütés kiesését országos lépték-
ben általában gázturbinás erőművel pótolják. A gázturbinás 
erőmű szén-dioxid kibocsátása több is lehet, mint amennyi 
kibocsátás csökkentést a napelem használattal elértünk.

●  A termelt villamos energiát el kell szállítani, különböző telje-
sítményű és hosszúságú villamos vezetékek kellenek, a nap-
elemmel termelt villamos áramot esetenként az eddigi áram 
iránnyal ellentétes irányba kell szállítani, a villamos hálózat 
lényeges átalakítása lehet szükséges.

●  A napelemmel termelt áram kiadását a hálózatra időszakon-
ként változó hatósági áron számolják el.

●  Gondoskodni kell a panelek időnkénti tisztításáról.
●  Pár év múlva számolni kell a kiöregedett, meghibásodott 

napelemek leszerelésével, a környezetet erősen szennyező 
anyagokat kell majd környezetbarát módon kezelni.

Irodalom
[1]  BP Energy Outlook 2020 (2020. december)
[2]  https://www.mekh.hu
[3] https://www.nrgreport.com/cikk/2021/03/01/napeneria-termelesi-

rekord
[4]  https://www.vg.hu/vallalatok/energia
[5]  https://hu.wikipedia.org/wiki/Napenergia
[6]  https://5milliard.hu/eves-napsugarzasi-terkep-magyarorszagon
[7]  https://www.naplopo.hu/tudastar
[8]  https://www.nrgreport.co/cikk/2021/02/15
[9]  Dr. Horváth József: Megújuló energia. 5. fejezet - Napenergia
[10] https://www.gek.szie.hu/user/931
[11] https://www.portfolio.hu/20210513
[12] Nemzeti Fejlesztési Minisztérium: Magyarország Megújuló Energia 
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K L E N E N

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

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

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

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

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

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

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

Az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény és a hozzá kapcsolódó rendeletek által már jogszabályokkal és szakpolitikai intéz-
kedésekkel is ösztönzött az energiaveszteség-feltárás. A törvény 2016. évi módosítása kötelezővé teszi az energetikai szakreferensek igénybe-
vételét, majd a 2020. évi módosítása bevezeti az Energiahatékonysági kötelezettségi rendszert. Mondhatjuk, hogy a módosítások konferenci-
ánknak is rendszeresen adnak új témát.   

Az idei konferenciát a személyes részvételre törekvés érdekében a pandémiás helyzethez alkalmazkodva kétszer is elhalasztottuk. A konfe-
rencia törzsközönségét, az érdeklődőket azonban ekkor is igyekeztünk online szakmai előadásokkal tájékoztatni az energiagazdálkodás aktuális 
kérdésiről. A konferencia meghirdetett időpontjaikor szervezett szakmai programokon március 10-én az energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerről, majd hozzá kapcsolódóan a kompresszorok hasznosítható hulladékhőjének meghatározásáról hallgattunk előadásokat és beszél-
tük meg a hozzá kapcsolódó kérdéseket, május 26-án az almérési kötelezettséggel kapcsolatos gyakori kérdésekről és válaszokról, majd az 
almérési szabályozás első évének tapasztalatai beszélgettünk.

Nagy öröm volt számunkra, hogy szeptember 8-9-én végre személyesen találkozhattunk az energiagazdálkodásban tevékeny régi és új 
barátainkkal.

A konferencián a szakterületeken szerzett tapasztalatok cseréje mellett kiemelt figyelmet fordítottunk az energiahatékonysági intézkedések 
megvalósításának finanszírozására és az energiahatékonyságról szóló 2015. évi LVII. törvény módosításában közzétett energiahatékonysági 
kötelezettségi rendszerre. E témákban nyújtottak tájékoztatást a plenáris és szekció előadások, majd alkottunk róla véleményt a kerekasztal 
beszélgetésen, valamint bemutatkozott néhány, az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázaton díjazott személy és szervezet.

Fontosságukhoz mérten önálló szekcióban hangzottak el az energiahatékonysági projektek finanszírozási kérdéseivel foglalkozó előadások, 
a megújuló-energia termelés és tárolás aktualitásai csakúgy, mint az ipari- és épületenergetikai területről hozott tapasztalatok, jó példák és meg-
oldások. Nagy örömünkre szolgált, hogy továbbra is önálló szekcióban került sor a tehetséges fiatal energetikusok bemutatkozására, elsősorban 
az Energetikai Szakkollégium és az AEE Magyar Diáktagozatának soraiból.

A rendezvény második napját az e-mobilitás aktuális kérdései indították, majd az ISO 50001 szabványt bevezető és alkalmazó szakem-
berek osztották meg tapasztalataikat gyakorlati kérdésekről, továbbá két szekció foglalkozott vegyesen ipari energetikai feladatokkal, mint pl. 
a világításkorszerűsítés, a tüzeléstechnikai korszerűsítés, vagy éppen az almérések, a digitalizáció és az Ipar 4.0 megoldások alkalmazása. 
Ezután a hallgatóságot is bevonó kerekasztal beszélgetés során vitattuk meg a szakreferensi tevékenység helyzetét, összevetve a „haszontalan 
jelentésgyártást” valódi értéket teremtő szakmai szolgáltatási lehetőségekkel – pl. aktuálisan az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerhez 
kapcsolódó lehetőségek, kötelezettségek és buktatók – amelyekkel közösen tudtuk emelni szakmánk jó hírét és elismertségét. 

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

Az Energiagazdálkodás szakfolyóirat médiapartnerként idén különszámával támogatta a konferencia szervezését. Jelen kötet tartalmazza 
azokat az előadásokat, amelyeket előadóik cikk formában is elkészítettek.

Az évente megrendezésre kerülő KLENEN konferenciákra hívjuk és várjuk azokat a szakembereket, akik szívesen megosztják tapasztala-
taikat az érdeklődőkkel, vagy érdeklődnek mások tapasztalatai iránt. 
Tisztelettel meghívjuk és várjuk olvasóinkat is a jövő évi konferenciára! 

Kérjük, jegyezzék elő naptárukba, hogy 
2022. március 9-10. KLENEN ’22.

és kövessék a konferenciához tartozó eseményeket a www.klenen.eu honlapon, vagy regisztráljanak a honlapon, hogy a konferenciáról, a 
hozzá kapcsolódó eseményekről rendszeresen tájékoztassuk Önöket.

Tájékoztatjuk Olvasóinkat, hogy a konferenciához kapcsolódóan a szervezők 2021. november 29-én sz EKR-hez kapcsolódó szakmai napot 
szerveznek, amelyen a Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal szakemberei ismertetik az EKR kötelezettség teljesítésének, az 
energiamegtakarítások lejelentésének rendszerét. A szakmai napról további infomáció a www.klenen.eu címen található.
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Energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek Európában1

 
             Pálffy Anikó  
    közgazdász, Magyar Energiahatékonysági Intézet, palffy@mehi.hu  

A cikk az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerek nem-
zetközi példáit tekinti át Európában. Bemutatja a sikeresen mű-
ködő rendszerek fő jellemzőit, működési logikáját és néhány 
kiemelt szabályozási részletet, amelyek jelentősen befolyásol-
ják a létrejövő megtakarítások nagyságát, összetételét, időbeli 
alakulását. E kiemelt szabályozási elemek gyakorlati megvaló-
sítását egy olaszországi esettanulmány alapján szemlélteti.1

*
The article reviews international experiences with energy effi-
ciency obligation schemes in Europe. It presents the main fea-
tures of successful schemes, their operational logic and some 
of the key regulatory elements that have a significant impact 
on the size, composition and evolution of energy savings gen-
erated. The practical implementation of these key regulatory 
elements is also illustrated by a case study from Italy.

* * *

Az energiahatékonyság javulása Európa szerte elmarad a gazda-
sági-társadalmi szempontból kívánatos mértéktől, a gazdaságosan 
kiaknázható potenciál ellenére. Az Európai Unió ezért a klímaválto-
zás elleni fellépés és az energiapolitikai célok egyidejű elérésnek 
egyik leginkább hatásos eszközeként tekint az energiahatékony-
ságra. A vonatkozó uniós előírások sarokköve az energiahaté-
konyságról szóló 2012/27/EU irányelv [2] (a továbbiakban: EED), 
amelynek 2018. évi módosítása 32,5 százalékos energiahatékony-
ság-javulást írt elő 2030-ig az Európai Unió tagállamai számára. 
Az EED módosított 7. cikke szerint a tagállamoknak 2021-től 2030-
ig az éves végsőenergia-fogyasztás 0,8%-ának megfelelő új hal-
mozott végfelhasználási energiamegtakarítást kell évente elérniük 
a 2016-2018-as időszak átlagához mérve. Ez évente mintegy 7 PJ 
energiamegtakarítást jelent Magyarország számára, ami a meg-
lévők mellett további szakpolitikai intézkedések bevezetését tette 
szükségessé. Magyarország Kormánya 2020-ban elfogadta a Nem-
zeti Energia és Klímatervet, amely az energiahatékonysági célok 
elérése érdekében energiahatékonyság kötelezettségi rendszer (a 
továbbiakban: EKR) bevezetését rögzítette 2021-től. A nemzetközi 
tapasztalatok alapján az EKR az energiamegtakarítások korábbiak-
nál nagyobb mértékű és hatékonyabb elérését ösztönözheti hazánk-
ban is. A várakozások szerint az EKR „piaci alapon terelheti a beru-
házásokat azokra a területekre, amelyek esetében a legnagyobb az 
energiafelhasználás és az energiahatékonysági potenciál” [15].

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszer egy olyan piaci 
alapú mechanizmus, amely az energiapiac kijelölt szereplőit kötele-
zi arra, hogy energia értékesítésük arányában meghatározott mér-
tékű energiamegtakarítást érjenek el a végfelhasználók körében.  
A kötelezettek az EED 7. cikke értelmében lehetnek energiaelosztó 
társaságok, kiskereskedelmi energiaértékesítők, közlekedési célú 
üzemanyagelosztók és kiskereskedelmi üzemanyag-értékesítők.  
A végfelhasználók köre kiterjedhet a lakossági, ipari felhasználók-
ra, a szolgáltatási és közlekedési szektorra, nem tartozik azonban 

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

a végső energiafelhasználásba az energiaátalakítási ágazatnak és 
energetikai iparnak szolgáltatott energia. 

Külföldön jellemzően liberalizált energiapiacokon vezettek be 
EKR-t, így a rendszer finanszírozása is piaci alapú: az energiahaté-
konysági intézkedések költségeit a fogyasztók viselik. A fogyasztói 
tarifákba beépülő költségelem a magasabb energiaárak révén hoz-
zájárul ahhoz, hogy a fogyasztók ösztönözve legyenek energiata-
karékosabb felhasználói szokások elsajátítására és a hatékonyabb 
felhasználást segítő beruházások megvalósítására. Ausztria, az 
Egyesült Királyság és Írország liberalizált energiapiacain a kötele-
zett szolgáltatók a fogyasztói energiaárakba beépítik az ezzel járó 
költségeket, amelyet a leginkább hatékony megoldások, intézke-
dések megtalálása révén érdekeltek alacsonyan tartani. Dániában, 
Olaszországban és Franciaországban az intézkedések indokolt 
költségeit a szabályozó hatóság hagyja jóvá és építi be a hálózati 
tarifákba; az intézkedések költsége így is a fogyasztók között oszlik 
meg. 

Az energiahatékonysági kötelezettségi rendszerekről széleskö-
rű nemzetközi tapasztalatok állnak rendelkezésre. Ma több, mint 50 
országban működik EKR, pl. az Egyesült Államokban, Kanadában, 
Kínában, Ausztráliában, Brazíliában [12]. Európában ma 16 ország-
ban alkalmazzák, többségük a 2012-es Energiahatékonysági Irány-
elv megjelenése után döntött a bevetéséről. Az Egyesült Királyság-
ban, Dániában, Ausztriában hosszabb időn keresztül az energiaipar 
közművállalatai és a kormányzatok közötti önkéntes ágazati megál-
lapodások keretében jöttek létre energiamegtakarítások, már jóval 
2012 előtt. Ezek az országok működtetik ma Európában a leginkább 
sikeresnek mondható rendszereket. Másfél évtizedes tapasztalattal 
működik az olaszországi és a francia EKR is, amelyek kezdetektől 
forgalmazható megtakarítások (ún. fehér bizonyítványok) szerve-
zett piacon való kereskedelmének lehetőségével szintén eredmé-
nyesen ösztönözték az energiahatékonysági piacot.

A kötelezettségi rendszerek legfőbb előnye, hogy költséghaté-
kony módon eredményeznek energiamegtakarítást a végfelhaszná-
lóknál. A kötelezett vagy részt vevő harmadik felek maguk találják 
meg azokat a szektorokat, üzleti modelleket, beavatkozásokat, 
ahol és amelyek révén energiamegtakarítási projekteket valósíta-
nak meg. Az EKR-ek kevésbé előíróak, mint más, például pénz-
ügyi támogatást nyújtó szakpolitikai intézkedések, ezért erősebb 
ösztönzőt jelentenek a költségcsökkentésre és az innovációra. Az 
EKR-ek a piacon jellemző energetikai teljesítmény felett elért meg-
takarításokat ismerik el, ezzel szintén a hatékonyabb technológiák 
és megoldások terjedését segítik elő. Az EKR mozgósítja a teljes 
energiahatékonysági ellátási láncot, hozzájárul új piacok és új üzleti 
lehetőségek létrejöttéhez. Az EKR-ek további előnye, hogy a szabá-
lyok rugalmasan alakíthatók úgy, hogy egyéb szakpolitikai célokat 
is érvényesíteni lehessen, például a lakossági szegmensből vagy 
energiaszegény háztartásokból származó megtakarítások külön 
előírása és kedvezőbb elszámolhatósága révén.

A piaci alapú energiahatékonysági programok eredményessé-
gét támasztja alá az energiahatékonysági beruházások volumené-
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nek jelentős bővülése: 2005 és 2015 között a létrejött beruházá-
sok nagysága világszerte meghatszorozódott [11]. A kötelezettségi 
rendszert működtető országok száma ezalatt szintén megsokszo-
rozódott. Az Egyesült Államok tagállamainak többsége és a kiforrott 
energiahatékonysági piaccal rendelkező európai országok tapasz-
talatai alapján az EKR az egyik leginkább költséghatékony szakpoli-
tikai eszköznek tekinthető [17]. Más piaci alapú mechanizmusokkal 
(pl. aukció) együtt a kötelezettségi rendszerek a szolgáltatott ener-
gia áránál olcsóbban eredményeznek megtakarítást; számos EKR 
tényszerűen is igazolja a népszerű ’legolcsóbb energia az el-nem-
fogyasztott energia’ tételt. 

Energiahatékonysági kötelezettségi rendszert eltérő energia-
piaci és szabályozási jellemzővel rendelkező országok is sikere-
sen működtetnek. A rendszerek működési logikája közös, eltérőek 
azonban a célok, a rendszer kialakításának fő elemei és a szabá-
lyozás számos részlete tekintetében. Ezen elemek szisztematikus 
áttekintése meghaladja e cikk kereteit. Hazánkban jogszabály rög-
zítette az EKR 2021. január 1-től történő bevezetését, amely meg-
határozta a kötelezettségi rendszer működésének főbb szabályait. 
A rendszer indulásával kapcsolatban azonban még sok a nyitott 
kérdés, például, hogy milyen szektorokból és milyen intézkedések-
ből származnak majd kezdetben megtakarítások, ezt hogyan be-
folyásolják majd a megtakarítások elszámolási szabályai, hogyan 
érvényesíthetők a megtakarítások tekintetében a kiegészítő és lé-
nyegességi szempontok, miként vehető fegyelembe a megtakarítá-
sok élettartama. A következőkben néhány lényeges részletszabály 
gyakorlati alkalmazását mutatja be a cikk nemzetközi példák és egy 
olaszországi esettanulmány alapján. 

A megtakarítási előírások teljesítésének lehetőségei
Az eltérő szabályozási elemek az egyes országokban eltérő földraj-
zi és piaci adottságokkal, energiapolitikai célokkal, energiahordozó 
összetétellel, piacszerkezetekkel párosulnak, ezek együttesen ha-
tározzák meg, hogy a kötelezettek a szabályok mentén milyen üzleti 
modelleket valósítanak meg, milyen irányba fejlődik az energiaha-
tékonysági piac [5]. A kötelezettek szempontjából a megtakarítási 
előírások teljesítésére többféle megoldás létezik. 

Alapesetben a kötelezett energiaszolgáltató vagy elosztó cégek 
maguk valósítanak meg energiahatékonysági beruházásokat vagy 
egyéb intézkedéseket saját vagy más energiaszolgáltatók ügyfelei 
körében. A kötelezettek szolgáltatási profiljába korábban nem tarto-
zó energiahatékonysági szolgáltatások nyújtása együtt jár az üzleti 
modellek fejlesztésével, akár a kötelezett cég új üzletágán, akár az 
energiahatékonysági projektek megvalósítására szakosodott leány-
vállalaton keresztül. Olaszországban például a forgalmazható fehér 
bizonyítvány rendszere nagyban hozzájárult az energiahatékonysá-
gi piac felfutásához: ma kb. 1500 regisztrált ESCO (Energy Service 
Company) céggel az olaszországi Európa egyik legnagyobb és leg-
fejlettebb ESCO piaca [16]. A kötelezett elosztó cégek legtöbbször 
saját ESCO leányvállalatot alapítottak: egy 2016-os olaszországi 
felmérés szerint huszonkettő olasz közművállalatból tizennyolc 
létrehozott energiahatékonysági részleget vagy erre szakosodott 
leányvállalatot [10]. Dániában, Franciaországban és az Egyesült 
Királyságban is jellemző, hogy a kötelezettek cégek maguk is meg-
jelentek új energiahatékonysági szolgáltatásokkal ügyfeleiknél. 

A legtöbb európai EKR lehetővé teszi, hogy harmadik félnél 
létrejövő energiamegtakarítás is elszámolható legyen, és a kötele-
zettek ezáltal teljesítsék a megtakarítási előírásokat. Ennek feltéte-
le, hogy felépüljön a megtakarítások hitelesítésének eljárásrendje, 

azaz, hogy a megtakarítások olyan standard termékekké váljanak, 
amelyeket értékesíteni lehet. Harmadik fél lehet energiahatékony-
sági tanácsadó, auditor cég, ESCO, kivitelező cég, kereskedelmi 
üzletlánc, energiairányítási rendszert működtető vállalat, de önkor-
mányzat és szociális lakásügynökség is. A megtakarítások adás-
vétele történhet kétoldalú szerződés keretében, szerződéses part-
nerség kialakításával (pl. Ausztria, Szlovénia).

A megtakarítások mérésének, elszámolásának és jóváhagyá-
sának nagyobb fokú standardizálását igényli a megtakarítások 
meghatározott egységére a hatóság által kiadott tanúsítványok 
rendszere, amelyekkel szervezett keretek között lehet kereskedni. 
A forgalmazható bizonyítványok jelentős adminisztrációt jelentenek 
mind a kötelezettek, mind a bizonyítványok kibocsátásáért felelős 
hatóság oldalán [14]. Franciaországban, Olaszországban és Len-
gyelországban működik ún. fehér bizonyítvány rendszer. 

A megtakarítási előírás teljesítésének további lehetősége, hogy 
a kötelezettek aukciós eljárás során tesznek szert megtakarítások-
ra. Az osztrák kötelezettek – az évente 25 GWh-t meghaladó meny-
nyiségű energiát értékesítő energiaszolgáltatók – az energiahaté-
konysági projektek versenyeztetésével biztosítják, hogy egységnyi 
megtakarítást a legolcsóbban elérő projektek révén teljesítsék meg-
takarítási előírásaikat [8]. Harmadik felek az osztrák rendszerben 
is jogosultak megtakarítások értékesítésére, ennek feltétele a 
megtakarítások – erre a célra létrehozott IT alkalmazáson keresz-
tül történő – bejelentése és a végrehajtó hatóság általi validálása.  
A harmadik felek megtakarításaikat magánjogi szerződések kereté-
ben értékesíthetik a kötelezetteknek, Ausztriában nem vezették be 
a megtakarítások nyilvános kereskedelmét. 

A kötelezettek több európai rendszerben élhetnek a kivásárlás 
lehetőségével. A „fizess vagy takaríts meg” elv alapján a kötelezet-
tek energiahatékonysági projektek vagy intézkedések közvetlen 
végrehajtása helyett egy alapba fizetnek be, az így keletkezett be-
vételt a hatóságok jellemzően az EED 7. cikke szerint elszámolható 
megtakarítást eredményező intézkedésekre fordítják. Ezt az opciót 
általában korlátozzák: vagy maximálják a befizetések arányát, vagy 
a ’kivásárlás’ díját állapítják meg magasabban, ösztönözve a rend-
szer eredeti célját, vagyis, hogy a kötelezettek maguk hajtsák végre 
a leginkább költséghatékony intézkedéseket. Ausztriában a kötele-
zettek 20 €cent-ért válthattak ki egy kWh megtakarítást 2019-ben (a 
kivásárlási ár az első évi megtakarításra vonatkozik), Írországban  
6 €cent/kWh a kivásárlási ár a nem lakossági intézkedések eseté-
ben, 20 €cent/kWh a lakossági és 88 €cent/kWh az energiaszegény 
háztartások esetében [8]. 

Az európai kötelezettségi rendszerek mindegyike alkalmazza a 
fenti két opció egyikét: a megtakarítások (illetve az ezeket igazoló 
bizonyítványok) adás-vételét vagy a megtakarítások egy részének 
’kivásárlását’. Ez a kötelezett felek számára az előírt megtakarítá-
sok elérésének időbeli ’kisimítását’ segítik elő. A kötelezettség el-
mulasztása mindenhol büntetéssel jár. 

Mely szektorokból és milyen intézkedéseket 
számolnak el ténylegesen a kötelezettek
A legtöbb európai EKR-ben a kötelezettek szabadon választhatják 
meg azokat a végfelhasználói szektorokat, ahonnan megtakarítást 
számolhatnak el. Megtakarítás származhat a lakossági, az ipa-
ri vagy a szolgáltatási szektorból, az országok fele a közlekedési 
szektort is az EKR részévé tette. Speciális az Egyesült Királyság-
ban évtizedek óta működő rendszer (Energy Company Obligation), 
amely jelenlegi harmadik fázisában csak az alacsony jövedelmű, 
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energiaszegény fogyasztói csoportok körében megvalósított in-
tézkedésekből származó megtakarítást ismeri el. A külföldi példák 
alapján nagy eltérések mutatkoznak aszerint, hogy mely szekto-
rokból származtak ténylegesen a megtakarítások. Ez sok tényező 
együttes következménye, mivel számos szabályozási részlet be-
folyásolja, mely szektorok felé fordulnak a kötelezettek és milyen 
intézkedések dominálnak. 

Egyes országokban az EKR célja nemcsak az EED 7. cikke 
szerint elszámolható megtakarítások elérése, hanem más szakpo-
litikai célokat is beépítenek a szabályozásba. Ez eleve korlátozza a 
megvalósuló megtakarítások összetételét. Több országban is léte-
zik az EKR-en belül olyan megkötés, miszerint az elért megtakarí-
tásoknak megadott arányban a háztartási szektorból kell származ-
niuk. Ausztriában jogszabály írja elő, hogy a kötelezettség 40%-át a 
lakosságnál elért megtakarítással kell teljesíteni. A megtakarítások 
elszámolásánál 1,5-os szorzóval veszik figyelembe azokat az in-
tézkedéseket, amelyek az energiaszegény háztartásokat célozzák. 
Dániában 35%-ban, Írországban 25%-ban írják elő a lakossági 
megtakarítások kötelező arányát, Írországban az energiaszegény 
háztartásoknál elért megtakarítások arányának pedig el kell érni az 
5%-ot [3, 8].

Külön előírások hiányában az energiahatékonysági intézke-
dések, beruházások létrejöttét a projektek megtérülése és tranz-
akciós költségei befolyásoljak elsősorban, de fontos szempont az 
intézkedések elszámolhatóságának egyszerűsége is. A lakossági 
szektorban végrehajtott intézkedések a leggyakrabban a háztartási 
gépek cseréjére, a világításkorszerűsítésre, nyílászárók cseréjére 
és a fűtési rendszerek modernizációjára irányul. Utóbbit a költség-
vonzata miatt több országban meglévő egyéb állami támogatások, 
kedvezményes hitelek, adójóváírás igénybevételével kiegészítve 
valósítják meg. A szolgáltatási és közszférában szintén a gyorsan 
megtérülő, standardizálható intézkedések dominálnak, több helyen 
magán finanszírozási források bevonásával ESCO cégek közremű-
ködésével. 

Az épületek energetikai felújításában rejlő potenciál ugyan indo-
kolttá teszi, de a magas kivitelezési költségek és méretgazdaságos-
ság hiánya miatt (nehezen aggregálható projektek) nem jellemző, 
hogy a kötelezettségi rendszer keretében komplex épületenerge-
tikai felújításra kerüljön sor, hacsak nem társul hozzá kiegészítő 
támogatás más szakpolitikai intézkedés révén. Írországban a la-
kossági intézkedések kb. 60%-ánál más forrásból származó, kiegé-
szítő támogatás is párosult az EKR keretében végrehajtott intézke-
désekhez. Olaszországban egyéb programok révén segítik elő a 
lakó- és középületek felújítását (Thermal account, Ecobonus, vagy 
a 2020-ban bevezetett Superbonus 110%-os adókedvezménnyel). 

A könnyen standardizálható energiahatékonysági projektek el-
számolását a legtöbb országban a végrehajtó hatóság katalógus 
közreadásával segíti elő. A katalógus nemcsak az elismerhető in-
tézkedések listáját, hanem a megtakarítás számítási metódusát, 
a viszonyítási alapként szolgáló referenciafogyasztást, korrekciós 
tényezőket és a figyelembe vehető élettartamot is tartalmazza.  
A katalógusban foglalt intézkedések elszámolása az ex-ante, nagy-
ságrendi megtakarítás alapon történik2. Írországban például 50 
standard intézkedést ad közre a hatóság csak a lakossági szek-
torban. Az osztrák katalógus 42 intézkedés kategóriában összesen 
250 standard intézkedéshez szükséges bottom-up elszámolási 

2 A nagyságrendi megtakarítás, vagy deemed saving módszer egyike az EED V. 
mellékletében foglalt, a megtakarítások elszámolására alkalmazható négyféle 
számítási módszernek

segédletet tartalmaz. Itt a 2014 és 2017 között az elszámolt intézke-
dések háromnegyede standard számítási módszeren alapult. Dáni-
ában a megtakarítások számításához szintén standard értékeket al-
kalmaznak kisebb projektek esetében és (200 m2-ig) háztartásoknál 
megvalósított intézkedéseknél. Több országban csak az első évben 
keletkező megtakarítás számolható el, Franciaország, Olaszország 
és Dánia a megtakarítások élettartamát is figyelembe veszi [8]. 

Az ipari szektort érintő energiahatékonysági intézkedések sok-
rétűek: a lehetséges intézkedések köre a beruházási költség nél-
kül megvalósítható megtakarítási intézkedésektől (pl. tanácsadás, 
tanúsítás, energetikai audit, energiamanagement szolgáltatás) az 
épületek, a technológiai rendszerek korszerűsítését és szállítási fo-
lyamatok modernizálását érintő intézkedésekig terjed. Az ipari pro-
jektekből származó megtakarítások elszámolása jellemzően mért 
megtakarítási adatokon alapul, a hitelesítést leggyakrabban auditor 
cégek végzik. Dániában a nagy ipari és állami projektek és a 200 
m2-t meghaladó ingatlanok esetében egyedi számítást alkalmaznak 
a megtakarításokra, amelyek kidolgozásáért a kötelezett vállalatok 
felelősek. A hatóság az egyedi projektekhez több országban is szá-
mítási iránymutatást ad közre, a megtakarítások valódiságát pedig 
egyedileg ellenőrzi. Dániában, Olaszországban és Írországban a 
kötelezett vállalatok külön minőségbiztosítási rendszerrel kell, hogy 
rendelkezzenek a nem standard intézkedésekből származó megta-
karítások hitelességének biztosítása céljából. 

A közlekedés terén Ausztria (2015: 27%, 2016: 39%), Szlovénia 
(2016: 33%) és Görögország (2017: 30%) ért el eddig jelentősebb 
mértékű energiamegtakarítást [3, 8]. Mindhárom országban a köz-
lekedési célú üzemanyaghoz adott tüzelőanyag-adalékok felhasz-
nálásából származó energiamegtakarítást számolták el a kötelezet-
tek.

Több országban is jellemző, hogy az EKR első éveiben alacso-
nyan megállapított célkitűzést a kötelezettek energetikai tanács-
adással, szemléletformálási intézkedésekkel, lakossági kampányok 
elszámolásával érték el, amelyek az energiatudatosság növelése 
révén hozzájárultak a későbbi, tényleges beruházással járó korsze-
rűsítési intézkedésekhez. 

A kötelezettek által preferált szektorok, a megtakarítások ösz-
szetétele és a jellemző intézkedések típusa idővel is változik. Jó 
példa erre a hosszabb ideje bevezetett olaszországi és dán köte-
lezettségi rendszer, ahol az EKR bevezetését követő években az 
egyszerűen elszámolható, jellemzően a lakosság körében végre-
hajtott intézkedések domináltak. A megtakarítások jelentős része 
világításkorszerűsítés és háztartási eszközök cseréje révén elért 
megtakarításokból származott, vagyis a kötelezettek az alacsony 
beruházási költséggel járó, rövid távon megtérülő, könnyen elszá-
molható energiahatékonysági projekteket részesítették előnyben. 
Az addicionalitás hiánya miatt a standard módon elszámolható in-
tézkedésekben rejlő potenciál fokozatosan csökkent, a kötelezettek 
egyre kevésbé tudták teljesíteni a megtakarítási előírásokat, több 
országban a hatóság is korlátozta az ilyen típusú intézkedések el-
számolhatóságát. 

A dán, az olasz, a francia, az ír példa is azt mutatja, hogy az érett 
EKR rendszerek idővel jelentősen növelni tudták a megtakarítási 
célértéket. Ehhez szükség volt azonban arra, hogy a kötelezettek 
a fajlagosan nagyobb energiamegtakarítást eredményező, komp-
lex és költségesebb ipari intézkedések irányába forduljanak. Ezzel 
párhuzamosan ezeknek az intézkedéseknek az elszámolási sza-
bályai is fokozatosan szigorodtak, különösen a kiindulási helyzet-
hez képest kimutatott többlet megtakarítás, azaz az addicionalitási 
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követelmények tekintetében. Dániában 2018-ban a megtakarítások 
53%-át az ipari szektorban hajtották végre, Írországban 2017-2018-
ban a megtakarítások 81%-a nem lakossági intézkedésekből szár-
mazott, és az olasz rendszer kiforrott szakaszában is az ipari, fő-
ként a gyártási folyamatok energiahatékonyságát növelő projektek 
domináltak [8]. A megtakarítások összetétele tehát nagyban függ 
attól, milyen régóta van érvényben a kötelezettségi rendszer, an-
nak kezdeti vagy érettebb szakaszában jár-e, és hogy mennyiben 
merültek ki a megtakarítási lehetőségek a gyorsan megtérülő, köny-
nyen végrehajtható és elszámolható energiahatékonysági projektek 
terén. 

Az olaszországi fehér bizonyítvány rendszere
Az olaszországi fehér bizonyítvány rendszere jó esettanulmányként 
szolgál arra, hogyan épült fel másfél évtized alatt a kötelezettsé-
gi rendszer kiforrott rendszere. Az olasz példán végig követhető a 
megtakarítások nagyságának és összetételének időbeli változása, 
a megtakarítások elszámolási szabályainak szigorodása, és fehér 
bizonyítványok keresletét és kínálatát befolyásoló fontosabb ténye-
zők hatása. 

Olaszországban az EKR felállítása 3-4 évet vett igénybe, 2005-
től vezették be a megtakarítások tanúsítására alkalmas fehér bi-
zonyítvány rendszert a nyilvános adás-vétel lehetőségével. A leg-
alább 50 ezer fogyasztóval rendelkező villamos energia (12 db) 
és földgáz elosztó társaságok (44 db) kötelezettek évente előírt 
mértékű megtakarítás elérésére, az elosztott energia mennyiségé-
vel arányosan [6]. A társaságok maguk valósíthatnak meg energia-
hatékonysági projekteket, vagy a megtakarítást fehér bizonyítvány 
formájában megvásárolhatják. A kötelezett elosztó társaságokon 
kívül harmadik felek megtakarításai is megjelennek a piacon. 
A kötelezettek és a megtakarításokat értékesítő harmadik felek 
szervezett piacon, a GME által működtetett olasz energiatőzsdén 
vagy bilaterálisan kereskednek a megtakarításokkal. A kötelezett 
elosztók az éves kötelezettség 40%-át büntetés nélkül a követke-
ző két évben is teljesíthetik (2008-től a következő egy évben), a 
nem teljesített megtakarítás a következő évi célértékhez adódik. 
Az elosztó vállalatoknak a kötelezettség teljesítéséhez kapcsolódó 
indokolt költségeit az olasz szabályozó hatóság (ARERA) a tarfiá-
kon keresztül elismeri. Az indokolt költségek megállapításához a 
fehér bizonyítványok előző évi spot piaci árának súlyozott átlagát 
alkalmazzák. 

Minden, az energia végfelhasználása terén végrehajtott ener-
giahatékonysági intézkedésből származó megtakarítás elismertet-
hető. A rendszer egyik sarokköve azonban, hogy csak az addici-
onális megtakarítások számolhatók el, vagyis amelyek az egyes 
technológiákra meghatározott piaci és szabályozási bázis vagy 
alapszint (base line) felett keletkeznek. Az addicionalitás kimutatá-
sa a kérvényező részéről feltétele a fehér bizonyítvány megszerzé-
sének. Egy fehér bizonyítvány (WhC, mint White Certificate) 1 toe 
primerenergia megtakarítást jelent, a WhC-t korábban átlagosan 5 
évre, 2017 után átlagosan 7-10 évre adják ki, az intézkedés élettar-
tamától függően.

Az olaszországi EKR mára jelentős mértékű energia-megta-
karítást ért el. Az indulásakor meghatározott évi 0.2 Mtoe primer 
energiamegtakarítás 2020-ra évi 11 Mtoe feletti kumulált célértékre 
nőtt. A szabályrendszert több ízben módosították, az átalakítások 
során kiemelt hangsúlyt kapott az intézkedések kiegészítő jellegé-
nek kimutatása és az intézkedések élettartama [6].

A rendszer első éveiben a fehér bizonyítványok legnagyobb ré-
sze a lakossági áramfogyasztást (59%) és hőfelhasználást (22%) 
érintő megtakarításból származott, a leggyakoribb intézkedés a 
kompakt fénycső csere volt: 2001-2007 között 21 millió CFL ke-
rült lecserélésre. A lakossági intézkedések dominanciája egyrészt 
a projektek egyszerű, ex-post elszámolásnak volt köszönhető, 
másrészt mivel a célérték primer energiában volt kifejezve, ez az 
áramfogyasztás terén végrehajtott intézkedéseket ösztönözte. Az 
alacsonyan megállapított célértéket kezdetben könnyen teljesítet-
ték a kötelezettek, ami egyben egy sikeres tanulási folyamat része 
volt a szereplők számára. Az indulást követő három évben a fehér 
bizonyítványok túlkínálata a bizonyítványok árának jelentős csökke-
nését eredményezte (2006: 80 €/toe, 2007: 30 €/toe) [6]. 

A hatóság 2011-ben az ún. tau együttható bevezetéséről dön-
tött, amely révén az energiahatékonysági projektek élettartama 
alatt keletkező megtakarításokat is figyelembe lehetett venni, 2%-
os diszkontrátával. A tau együttható alkalmazásával az 5 évnél 
hosszabb távon jelentkező megtakarításokat is el lehetett ismertet-
ni, míg a fehér bizonyítvány standard élettartama ekkor 5 évben 
volt meghatározva. 2011-től a megtakarítási célérték nagysága  
(Mtoe/év) és a kibocsátott fehér bizonyítványok mennyisége szét-
vált, a célértéket évente mindkét mértékegységben meghatározták. 
A tau bevezetésével a legtöbb projekt 2,65-3,36 közötti szorzóval 
növelt számú bizonyítványt ért, függően a projekt élettartamától.  

1. ábra. A megtakarítások élettartamának figyelembe vétele a tau együttható révén és 
az elszámolt megtakarítások megoszlása szektoronként (Forrás: Di Santo, 2018.)
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A tau nemcsak a fehér bizonyítványok számát növelte meg, de 
bevezetése a következő években ösztönzően hatott a hosszabb 
élettartamú, jellemzően komplex ipari projektek megvalósítására, 
arányuk a 2007 évi 6%-ról 2015-re 62%-ra nőtt [6].

Pár évvel a rendszer bevezetése után az alacsony beruházási 
igényű, ex-post, nagyságrendi elszámolású projektekben rejlő meg-
takarítási lehetőségek lecsökkentek. 2011-től korlátozták is a stan-
dard intézkedések körét, és kompakt fénycső cseréből származó 
megtakarításért nem lehetett már bizonyítványt kapni. Ez megtörte 
a nagyságrendi elszámolása alapján kibocsátott WhC-k növekvő 
trendjét, és a bizonyítványok súlyozott átlagárát 2008-2011 között 
50 €-ról 110 €-ra emelte. A hosszabb élettartamú ipari projektek fel-
futásához a szereplőknek meg kellett tanulni azok összetett elszá-
molási szabályait. Az ún. ’monitoring terv’ alapú projekteknél a köte-
lezett vagy harmadik felek terjesztik elő a hatóságnak jóváhagyásra 
a bázisként szolgáló fogyasztási szintet, az addicionális megtakarí-
tás kimutatásához szükséges számítási algoritmust, a számítások 
alapjául szolgáló mérési adatokat, és az összes szükséges doku-
mentációt. A megtakarítások hitelesítése auditorok bevonásával és/
vagy minőségbiztosítási rendszer révén biztosított. 

2012 után több lépésben szigorodtak a ’monitoring terv’ alapú 
projektnél az addicionalitás, a lényegesség és a bázis fogyasztási 
szintre vonatkozó szabályok. Ekkor vezették be azt a szabályt, hogy 
a fehér bizonyítvány igényléséhez a projektre vonatkozó részletes 
tervezetet már a projekt megvalósítása előtt be kell nyújtani a ható-
ságnak: a projekt megkezdésének feltétele az előzetes projektterv 
hatósági jóváhagyása. A lényegesség ily módon történő kimutatása 
egyértelmű bizonyítéka annak, hogy a projekt a spontán piaci folya-
matokon felül, a kötelezett vagy harmadik fél közreműködésének 
eredményeként jött létre, és nem egy már megvalósult projekt utó-
lagos elismertetéséből származik a megtakarítás. 

A ’monitoring terv’ alapú projektre minden esetben külön do-
kumentációt kell egy dedikált informatikai rendszeren keresztül 
benyújtani, amely a projekt kezdete előtt 12 hónapon át legalább 
napi mérésű fogyasztási adatok alapján, majd a projekt megkez-
dése után szintén 12 hónapon át mért adatok alapján mutatja ki 
az addicionális megtakarítást, amelynek toe egysége kaphat a 
hatósági jóváhagyás után fehér bizonyítványt. A mérésen alapuló 
elszámolt megtakarítások aránya a korai fázist leszámítva mind-
végig magas volt: 82% 2013-2014-ben, 2016-ban 48%, 2017-ben 
61%, a csökkenés az elszámolási szabályok szigorításának volt 
betudható [7]. 

A bizonyítványok árát 2010-től öt éven át stabilitás jellemezte, 
100 €/WhC körüli árral. Az összetett projektek elszámolási szabá-
lyainak szigorítása a célérték egyidejű fokozatos növelésével azt 
eredményezte, hogy 2014-től a teljesítés (kiadott WhC-k száma) fo-
kozatosan elmaradt a kitűzött célértéktől, a bizonyítványok kínálata 
nem volt elegendő, ami az árak emelkedéséhez vezetett. 2013-tól 
ráadásul a fehér bizonyítvány más támogatási formákkal nem volt 
kombinálható a kettős elszámolás elkerülése érdekében. 2015-
2016-ban a bizonyítványok piacán komoly hiány lépett fel [6], a kí-
nálat szűkössége a WhC árának jelentős növekedéséhez vezetett, 
amivel a tarifákban elismert költségek csak részben tartottak lépést. 

2017-ben tovább szigorították az elszámolási szabályokat. Is-
mét módosították a base line számítására vonatkozó előírásokat, 
így annak már minden esetben a piaci átlagon kellett alapulnia, 
nem a berendezés korábbi fogyasztásán (a piaci átlagot piacku-
tatás alapján állapítják meg, amennyiben a termék vagy berende-
zés nem tartozik az Ecodesign irányelv [1] hatálya alá). A szigorú 
addicionalitási követelmény, ami az irányelv előírásain is túlmegy, 
nehezítette a további megtakarítások elérését. 2017-től kezdve 
ezért a hatóság csökkentette a célértéket és eltörölte a tau együtt-
hatót, amely a technikai élettartam előtt megszűnő projektek és 
a WhC szükséges törlése miatt egyre több bonyodalmat okozott.  
A tau eltörlésével együtt a fehér bizonyítványok élettartamát átla-
gosan 7-10 évre emelték. Mindez a következő években a kibocsá-
tott fehér bizonyítványok közel 40%-os csökkenését eredményezte 
ugyanannyi megtakarításra. 

2017-ben nagyszabású csalásokra derült fény [11], amelyek 
nagyságát 700 millió eurora becsülték [7]. A csalások ellen még 
szigorúbb ellenőrzéssel, a dokumentációs kötelezettség bővítésé-
vel és az ex-post ellenőrzések kiterjesztésével lépett fel a hatóság. 
A csalásokat követően évi 1,3 millió bizonyítványt vontak vissza a 
piacról, ami hozzájárult az árak 2017-et követő szárnyalásához: a 
WhC piaci ára 2017 év végén elérte a 200 €-t, egy évvel később 
pedig a 480 €-t. 

A csalások és a WhC kínálatának szűkülése rávilágított arra, 
milyen fontos a megtakarítási célérték nagyságának meghatározá-
sa, ez és a WhC ára orientálja ugyanis a keresletet és a kínálatot. 
Az alacsony célérték alacsony árakhoz vezethet, ami főként a har-
madik felek számára jelent visszafogó erőt és a piac zsugorodásá-
hoz járulhat hozzá. A túlságosan ambiciózus cél az árak felhajtását 
eredményezheti, ami a fogyasztói árakban is megjelenik, spekulá-
ciós célú kereskedelmet válthat ki és veszélyeztetheti a rendszer 

2. ábra. Megtakarítási célkitűzés, elért megtakarítás, és a WhC piaci ára (Forrás: Di Santo, 2018.)
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fenntarthatóságát. 2018-ban számos új intézkedés lépett életbe, 
amely a WhC kínálatának bővülését ösztönözte: új elismerhető 
projekteket vezettek be, az addicionalitás szabályait részlegesen 
könnyítették és csökkentették a bizonyítványok élettartamát. A tari-
fákban elismerhető költségekre 250 €/WhC felső korlátot határoztak 
meg, és a hatóság egyéb intézkedések révén is jogosulttá vált a 
kereslet és kínálat egyensúlyban tartására [6].

Az olasz fehér bizonyítvány rendszer másfél évtizedes műkö-
dése alatt jelentős addicionális energiamegtakarítást tudott elérni, 
nagy részét (62%) az ipari szektorban. Fontos szerepe volt a sza-
bályrendszer folyamatos és rugalmas alakításának és a kiterjedt, 
több szereplős intézményi háttérnek. A forgalmazhatóság és a 
megtakarítások szervezett kereskedelmének feltétele az a komplex 
szabályrendszer, amelynek felállítási, tanulási, és működtetési költ-
ségét csak egy megfelelően nagy piacméret felett érdemes vállalni. 

A nemzetközi tapasztalatok alapján az EKR legfőbb elő-
nye, hogy költséghatékony módon eredményezi a kitűzött 
energiamegtakarítási cél elérését, minden végfelhasználói szektor-
ban alapvetően a gazdaságosan kiaknázható energiahatékonysági 
intézkedések megvalósítása révén. Az EKR alkalmas a hosszabb 
élettartamú, főként ipari energiahatékonysági projektek megvaló-
sítanak ösztönzésére is, ami azonban a rendszer költségeinek je-
lentős növekedésével járhat együtt. A standard, rövid megtérülésű 
intézkedéseken túl csak külön szabályozási előírások és kiegészítő 
állami támogatás mellett kerülhet sor komplex épületenergetikai be-
ruházásokra.
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EKR: gyakran felmerülő kérdésekkel segíti a tájékozódást a hivatal
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal az EKR hatékony bevezetése érdekében az energiahatékonysági kötelezettségi 
rendszerrel kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdésekről egy tájékoztató anyagot készített. 

A jobb megértést segítendő az információk kérdés-válaszok, úgynevezett Gyakran Ismételt Kérdések (GYIK) formájában érhetők el 
az energiahatékonysági honlap EKR menüpontjában. 

A GYIK többek között választ ad arra, hogy
•  mely energiafogyasztás minősül végsőenergia-fogyasztásnak;
•  hogyan kell eljárni a tárgyévben esedékes energiamegtakarítás mértékét megállapító határozat átvételét követően;
•  milyen határidővel kell bejelenteni az energiamegtakarítási kötelezettség teljesítését;
•  milyen módon lehetséges az elért megtakarítás több évre történő beszámítása, ill. átvitele egyik évről a másikra;
•  mit jelent az addicionalitás és hogyan teljesíthető. 

További felmerülő kérdéseket a Hivatal az ekr@mekh.hu e-mail címen fogad.

Forrás: https://www.enhat.mekh.hu/ekr-gyakran-felmerulo-kerdesekkel-segiti-a-tajekozodast-a-hivatal
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K L E N E N 1.2

Hidrogén – kapocs az energiaágazatok és megújulók között1
 

Muth Gergely   
villamosmérnök, Magyar Hidrogén és Tüzelőanyag-cella Egyesület, muth.gergely@fronius.com

A megújuló energiaforrások alkalmazása a villamosenergia- 
termelésben teret hódított az utóbbi években, míg a szállít-
mányozásban és fűtési/hűtési rendszerekben ez kisebb mér-
tékben valósult meg. A következő ábrán láthatjuk a világ egy 
korábbi év energiamixét, ami részletesen bemutatja milyen 
energiahordozókra támaszkodunk az egyes szektorokban.1

*
The use of renewable energy sources has gained ground in 
electricity production in recent years, while this has been 
achieved to a lesser extent in transport and heating/cooling 
systems. The following illustration shows the world’s energy 
mix from an earlier year, showing in detail what energy sources 
we rely on in each sector. 

* * *

A villamosenergia-termelésben világszerte 20% körül alakul a 
megújuló energiahordozók alkalmazása. A lakossági és szolgál-
tatói szektorban mindösszesen 29%-át teszi ki a villamosenergia-
felhasználás, aminek már korábban láttuk a megújuló részarányát. 
Az iparban hasonló mértékű felhasználást tapasztalunk, míg a 
közlekedés és szállítmányozás szektorban gyakorlatilag egyetlen 
egy forrásra építünk. Az energiaigényünk növekedésével gyarap-

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

szik a megújulók száma is, viszont a részarány csak kis mérték-
ben fejlődik. Ennek hatására az utóbbi években, 1960 óta mért 
legmagasabb CO2 koncentrációt mérhetjük az atmoszféránkban 
évről évre.

A megújuló energiára támaszkodó energiahordozók, mint pél-
dául a hidrogén, széles körű elterjedése a fent említett szektorok-
ban az elkövetkező évek és évtizedek feladata. A hidrogén az egyik 
leggyakrabban előforduló anyag a Földön, amely önmagában nem 
található meg, csak más anyagokkal kémiailag kötött állapotban (pl.: 
víz). A hidrogén alkalmazható a megújulók szezonális tárolására, 
de ugyanúgy felhasználható a közlekedésben vagy a fűtési rend-
szerekben. A téli időszakra eltárolt hidrogén újra villamos energiává 
való alakításával (re-elektrifikálásával) keletkező villamos energia 
pótolja a megújulók időszakos hiányát, míg a hőt az épületek fűté-
sére tudjuk felhasználni. A hidrogén magas fajlagos energiasűrűsé-
ge miatt kitűnően alkalmazható targoncák, buszok, kamionok, hajók 
vagy egyéb vontatási járművek hajtásánál, hiszen kis súly mellett 
lehet nagy energiát hordozni. 

A hidrogén forrása szerint lehet szürke, kék vagy zöld hidrogén. 
A világ jelenlegi hidrogén igényének 98%-t a szürke, vagyis a fosz-
szilis energiahordozókból nyert hidrogén fedezi. A kék hidrogén ese-
tében is fosszilis forrásból nyerjük a kívánt hidrogént, viszont a ke-

1. ábra. Világ energiamixe 2015-ben (forrás: IEA, Key World Energy statistics)
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letkező üvegházhatású gázokat befogjuk és letároljuk. A Fronius-nál 
úgy gondoljuk, hogy a zöld hidrogén fenntartható alternatívát jelent 
a fosszilis tüzelőanyagok helyett a mobilitás területén, és a megújuló 
energiák egy lehetséges hosszú távú tárolási megoldásaként.

Az évtizedes centralizált energiatermelést az utóbbi 10 évben a 
decentralizált irány váltotta fel. Számos szakdolgozat, diplomaterv 
készült ennek bizonyítására, ami mára evidensé vált. A hidrogén 
termelés egyik hatalmas lehetősége, hogy szinte bárhol biztosítható 
az előállítás, ahol rendelkezésre áll villamos-energia és víz, így a 
szállítással járó költségeket és káros anyag kibocsájtást is minima-
lizálhatjuk vagy megszüntethetjük. 

A Fronius több, mint 17 éves tapasztalattal rendelkezik a hid-
rogén termelés és felhasználás területén. Tapasztalatunknak kö-
szönhetően a Fronius SolHub rendszermegoldásunk alkalmas ter-
melésre, tárolásra, elosztásra és a hidrogén újra villamosítására. 
Az innovatív rendszer biztosítja önkormányzatok, vállalkozások és 
az ipar számára a fenntartható mobilitási és energiatárolási kon-
cepciót.

A Fronius SolHub bővíthető és modulárisan megsokszorozható. 
A moduláris felépítésnek köszönhetően az alap rendszer bővítése 
egyazon konténeren belül megvalósítható. A hidrogén alapú infra-
struktúra bizonyított működésének köszönhetően az ügyfelek bizal-
ma is megnő, és így kockázatmentesen tudják a flotta bővülésével a 
rendszert is fejleszteni. A modularitás biztosítja a lehetőséget, hogy 
kezdetben személygépjárművekkel vagy vontatási gépjárművekkel 
(pl. autóbuszok, kamionok) kezdhessék meg az üzemet. Ezen felül 
az egyes modulok későbbiekben való hozzáépítése is biztosított, 
így akár az üzemanyagcellás kiépítés is, amivel az újra-villamosítás 
érhető el.

A rendszer 3 fő részből épül fel. 
1) Az elektrolizáló berendezést, víztisztítót és hűtést tartalmazó 

konténerből, amely alap felszereltségében 13 kg/nap hidro-
gént tud előállítani. Ugyanezen konténer bővíthetőségnek 
köszönhetően akár 52 kg/nap is elérhető. Az üzem maximá-
lis kapacitás mellett ebben az esetben 238 kW-ot igényel. 
Az elektrolizáló berendezés PEM technológián alapszik, ami 
rugalmasságának és környezetbarátabb kialakításának kö-

szönhetően könnyen illeszthető a megújuló energiatermelés-
hez. A hidrogén tisztasága 5.0, ami 99,999%-os tisztaságot 
jelent. A kimeneti nyomás 350 bar, ami a gépjárművek túl-
nyomó részével kompatibilis. Személygépjárművek esetén a 
700 bar-os szint eléréséhez egy kompresszor beépítése is 
szükségessé válik, ami szintén a rendszer részét képezheti.

2) A tároló egységből, ahol a megtermelt hidrogén tudjuk a ké-
sőbbi felhasználásra elraktározni. A 2. ábrán látható tároló 
egység 27 kg hidrogént tud eltárolni 350 bar nyomáson, ami 
megközelítőleg 830 kWh. 

3) A töltőállomásból, ami az üzemanyagcella meghajtású jár-
művek tartályait tudja feltölteni. A töltési folyamat pár percet 
vesz igénybe.

A 3. ábrán látható, a 1,5-2°C-os átlaghőmérséklet növekedéssel 
járó CO2 kibocsájtás csökkenési lehetőségeit. Feltételezve, hogy 
2016-ban sikerült volna a kibocsájtási csúcsunkat elérni és ettől 
kezdve fokozatosan az új karbonsemleges technológiákra áttérni, 
25 évünk lett volna egy fokozatos áttérésre. Ha 2025-ben érjük el 
a csúcsot, akkor kevesebb, mint 10 évünk lesz arra, hogy a teljes 
autóipart, gyártást, korábbi eszközeinket fejlesszük, lecseréljük. A 
kockázat, hogy ebben az esetben a légkörben felhalmozódott CO2 
koncentráció nem fog nagyobb mértékű melegedést vagy jelenleg 
nem látható láncreakciót beindítani, a változás szerves része lesz. 
Az ár, amit ezért fizetnünk kell, akár Magyarországon is, egyelőre 
nem beárazható.

A technológia ma már elérhető, hogy elérjük a Fronius vízió-
ját, a 24 óra napsütést, amely a megújuló energiatermelésre, hely-
ben, azonnal való felhasználásra vagy tárolásra és szükség esetén 
Smart Grid hálózatokon való elosztásra támaszkodik.

2. ábra. Fronius Solhub rendszer

3. ábra. CO2 kibocsájtás ütemezése 
a párizsi klíma célok eléréséhez
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Az energetikai hulladékhasznosítás szerepe 
a városok energiaellátásában1

 
Molnár Szabolcs  

energetikus, szabolcsmo@gmail.com 

Az ember sokszor szolgálatába állította a természetet. Életének 
kiszolgálása érdekében átalakította a természeti környezetet.  
A természet erőforrásait felhasználta, részben kiaknázta.  
A jelenkor természeti és épített rendszereit éríntő környezeti 
kihívások mára már érzékelhetők és a jövőben erősödő hatá-
sai számos megoldandó feladat elé állítja a szakembereket. A 
hulladékgazdálkodással kapcsolatban nagyon sokszor jelenítik 
meg azt a szót, hogy „probléma”. Valóban a túlnépesedés, az 
urbanizációs hatás, a folyamatosan termelődő (és folyamato-
san megújuló) hulladékok kezelésének kihívásai a mérnököket 
megoldandó feladatok elé állítják. Kiemelném viszont azt, hogy 
nem szabad problémának tekintenünk a hulladékgazdálkodási 
és hulladékkezelési kérdésekre, mind inkább megoldandó fel-
adatként tekintsünk eme tudományterületre.1

*
People have often put nature at the service of nature. He has 
transformed the natural environment to serve his life. It used 
the resources of nature, partly exploited them. The environmen-
tal challenges of today’s natural and built systems are now per-
ceptible and their growing effects in the future pose a number of 
challenges for professionals. The word “problem” is very often 
displayed in connection with waste management. Indeed, the 
challenges of overpopulation, the impact of urbanization, and the 
management of continuously generated (and continuously re-
newable) waste pose engineers with tasks to be solved. However, 
I would like to emphasize that we should not see waste manage-
ment as a problem, but rather see this field as a task to be solved. 

* * *

Megváltozott a világ – a múlt
Mind az energetikával kapcsolatban, mind a hulladékgazdálko-
dással kapcsolatban a folyamatos változás korát éljük. Nem elég 
bíznunk abban, hogy ezek a változások pozitívak lesznek, hanem 
rengeteget kell tegyünk is érte. 

A minőségi változások
A bekezdés címében szereplő minőségi változások elsősorban a 
hulladékkal kapcsolatos minőségi változásokat jelölik. Egyrészt a 
történelem során nagymértékben megváltoztak az egyes anyagok-
kal kapcsolatban a használati szokásaink. Gondoljunk csak bele, 
hogy – nem is olyan régen – a papír anyagát szinte csak a gondo-
lataink rögzítésére használtuk. Mára pedig lényegesen kibővült a 
papír, mint alapanyag használata. Felsorolni is nehéz, hogy hány 
és hány helyen használunk papír alapú terméket a mindennapjaink-
ban. A szalvéta, a különböző jegyek (belépő jegyek, menetjegyek) 
alapanyagai, papírból poharakat készítünk, az ajándékainkat sok 
esetben papír alapú csomagolóanyagban adjuk át. A felsorolást 
szinte oldalakon át lehetne folytatni. 

Másrészt megjelentek egészen új anyagfrakciók is a hulladé-
kokban. Ennek a legjobb példája a műanyagok elterjedése. A po-

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

limerek fejlődése és főként felhasználása a XX. században, illetve 
inkább annak második felében vált meghatározóvá. Energetikai-
hulladékgazdálkodási szempontból a műanyag frakció aránya alap-
vető kérdés, mert egyrészt a hulladék fűtőértékét grandiózusan be-
folyásolja, másrészt a füstgáztisztítási, kazánkorróziós kérdésekre 
gyakorolt hatása is jelentős. 

A mennyiségi változások
A mennyiségi változások elemzése szintén komplex szemléletet kö-
vetel meg. A fejlődő térségek országaiban évről évre több hulladék 
képződik. Okkal reménykedhetünk abban, hogy a fejlett régiókban 
a tudatos hulladékkezelési magatartásnak köszönhetően – talán – 
csökkenni fog a hulladék mennyiségének keletkezése.2 

A hulladék keletkezésének a centralizációja fokozatosan változtatja 
meg a hulladékgazdálkodással szemben támasztott követelménye-
ket. A globális gazdaságban Európa és Észak-Amerika tereit évti-
zedek óta a tercierizáció, a szolgáltatások szerepének emelkedé-
se és az ipar relatív visszaszorulása uralja. A szakadatlanul zajló 
koncentrációs (agglomerálódási) folyamatok eredményeiképpen 
globális centrumok, többmilliós metropoliszok alakultak ki. A nagy-
városokkal egyre erősebb funkcionális kapcsolatrendszer épült ki 
a 4-500 ezer lakosú nagyvárosok körül szerveződő metropolisztér-
ségekkel. Ezen okoknál fogva, mind a lakosságtól, mind pedig az 
ipari tevékenységekből származó szilárd hulladékok koncentráltan, 

2   TSZH=Települési Szilárd Hulladék

1. ábra. Becsült éves TSZH1-termelés 2010-ben és 2025-ben
a különböző országokban a gazdasági fejlődés és 

a városi népesség alapján [1]

2015 2025 2010 2025 2010 2025 2010 2025

Városi 
lakosság 
[millió fő]

343 676 1296 2080 572 619 774 912

Fajlagos 
hulladék 
kezelése
[kg/fő/nap]

0,6 0,86 0,78 1,3 1,16 1,6 2,13 2,1
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egy-egy metropolisz és agglomerációjához szorosan kapcsolódva 
jelennek meg (1. ábra). Megköveteli azt az igényt, hogy fenntartha-
tó hulladékgazdálkodást szervezzenek meg a szakemberek, illetve 
lehetőséget teremt az energetikusoknak arra, hogy a koncentráltan 
nagy mennyiségben rendelkezésre álló hulladékalapanyagot ener-
getikai célokra (is) hasznosítsák (2. ábra).

Az energetikai kihívások – a jelen
A világ energetikájában nagyon komoly átalakulás zajlik. Talán még 
azt sem túlzó kijelenteni, hogy energetikai forradalmat élünk át. Az 
energiahatékonyság korát éljük. Az átmenet a tisztaenergia-rend-
szerbe aligha Dirac-delta szerűen fog végbe menni. Vagyis nem 
egyik pillanatról a másikra fog lezajlódni, nem úgy fog megvalósulni, 
hogy minden eszközt lecserélünk egy hasonló emissziómentesre, 
hanem egy nagyon mély átalakulás fog végbemenni. A közleke-
dés és szállítás villamosítása a legígéretesebb ötlet, valamint az 
épületállomány energiahatékonyságának javítására kínálkoznak 
a legreményteljesebb lehetőségek. Azonban nem szabad hiú áb-
rándokba kergetni magunkat. Mind a hőenergiára, mind a villamos 
energiára igény fog jelentkezni a következő időszakban is. Európá-
ban kifejezetten előremutató energiahatékonysági szabványok je-
lentek meg, például a hűtőgépekre, mosógépekre, mely a villamos 
energia igény csökkenését jelentené, de sokkal több villanyra lesz 
szükség ahhoz, hogy a gázkazánokat hőszivattyúkra cseréljük, és 
az elektromos meghajtású autók térhódítása is a villamos energia 
igény növekedését jelenti.

Mint ahogy a vonalakat is a pontok halmaza alkotja, ugyan-
így a városokat is az épületek sokasága formálja várossá. Ahhoz, 
hogy elérjük a céljainkat, világosan meg kell azokat fogalmazni 
magunknak. Ez pedig nem más, minthogy emisszió mentes város-
okat alakítsunk ki. Az épületenergetikai fejlesztési lehetőségeket 
muszáj megragadjuk. Ha nagyvonalúan szeretnénk fogalmazni, azt 
mondhatjuk, hogy nem engedhetjük meg magunknak, hogy az ut-
cát fűtsük! Azonban az alacsony energiaigényű épületeink szerepét 
is reálisan szükséges kezelnünk. Egyrészt nagyszámú épületállo-
mányt kell – energetikailag – felújítsunk, másrészt új építésű épü-
letek esetében is, bár a technológia működik és 30 éves üzemelési 
tapasztalat áll rendelkezésünkre, mégis a passzív ház technológia 
Magyarországon még nem hódított teret magának. Az okokat meg 
kell keresnünk, és értékelnünk kell a továbblépés érdekében, de 
ennek vizsgálata túlmutat ezen cikk keretén.

Azonban az emissziómentes városok megteremtéséhez nem 
elegendő – még az épületek szemszögéből sem – csak az ener-

giaigényeket vizsgálni. Ehhez rendszerszemléletű gondolkodásra 
van szükség. Az életkörnyezetünket terhelő akusztikus hatások, 
a levegőtisztasági kérdések ugyanúgy a vizsgálataink tárgyát kell 
képezzék, nem beszélve a hulladék kezelésének a kérdéséről. Már 
létezik és „működnek” olyan autonóm épületek, melyek teljesen 
önálló épületek, melyek a közműhálózatoktól függetlenül is műkö-
dőképesek. Energiaveszteségük minimális, a szennyvizet a telek-
határon belül kezelik, azonban a keletkező szilárd hulladék biológi-
ailag nem degradálható frakcióit nem tudják ezek az épületek sem 
a telekhatáron belül kezelni, már csak a közegészségügyi előírások 
miatt sem. Tehát ezek az épületek, ugyan a közműhálózattól függet-
lenek, de a közműszolgáltatóktól nem. Vagyis az energetikusi véná-
val megáldott hulladékgazdálkodóknak még mindig rendelkezésére 
áll a hulladékfrakció energetikai alapanyagként!

A hulladék, mint anyagáram
Mind az energetikában, mind a hulladékgazdálkodásban igaz az 
a szállóigévé vált mondás, miszerint a „meg nem termelt energia/ 

hulladék a legcélravezetőbb a fenntartható fejlődés érdekében”.  
Az viszont nem célravezető, ha nem a realitás talaján mozgunk. 
Törekednünk kell a keletkező hulladékok mennyiségének a mini-
malizálására, de egyenlőre nem bízhatunk rövid távon belül a „zero 
waste” életkörülmények kialakításában.

A hulladékká vált termékek kezeléséről gondoskodnunk kell.  
A kialakítandó hulladéksorsot különböző stratégiáknak kell össze-
fogniuk. Az ajánlott hulladéksorsot az EU Hulladék Keret Irányelvé-
nek nevezett 2008/98/EK irányelv szerint kell kialakítani [3].

Az előbbi ábrát a hulladékos terminológiában a szakemberek 
hulladékpiramisnak nevezik (3. ábra). Jelen írásomban a piramist 
szándékosan megfordítva ábrázoltam, ugyanis a célkitűzéseink ér-
telmében a települési hulladék lerakással történő ártalmatlanításá-
nak arányát 2035-ig 10%-ra kell csökkenteni. Vagyis az a cél, hogy 
minél kevesebb hulladék mennyiség végezze a lerakókon. Így a 
hulladék kezelési hierarchiát fordítva célszerű ábrázolni, utalva arra, 
hogy minél kisebb területet, minél kisebb részarányt foglaljon el a 
deponált hulladékok aránya a teljes hulladékkezelési spektrumból. 
Erre a minél kisebb területre utal a hulladékpiramis egyes szegmen-
seinek minél kisebb geometriai kiterjedése. 

A hulladék tömegáramok végleges deponálástól való eltéríté-
sének kézenfekvő módja az energetikai hasznosítás. Kiemelve azt, 
hogy az energetikai hasznosítási lehetőségek sokkal többet jelen-

2. ábra. Az egyes kontinensek, térségek városi lakosságának 
múltbeli és várható száma [2]

3. ábra. A hulladékpiramis és az energetikai hasznosítások 
lehetőségei
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tenek annál, minthogy oxigén jelenlétében fiziko-kémiai átalakítás 
során elégessük a hulladékot.

Energetikai szempontból két nagy csoportra oszthatjuk az ener-
getikai átalakításokat. Amennyiben az oxigén jelen van a folya-
matban, úgy az eredmény hőenergia lesz, amennyiben az oxigént 
kizárjuk, úgy folyékony vagy gáznemű energiahordozót, illetve a 
pirolízis esetében még kokszot is nyerünk.

A fejlett országok a hulladékkezelésben a körforgásos anyag-
gazdálkodásra való áttéréssel veszik fel a harcot. Ennek lényege, 
hogy a már egyszer a primer nyersanyagok felhasználásával előál-
lított termékekben rejlő nyersanyagok ne vesszenek kárba a hasz-
nálati életciklusuk végeztével, akár másodnyersanyagént haszno-
sítsuk újra a hulladékká vált termékeket. Azonban nem szabad arról 
megfeledkezni, hogy ahogyan másodfajú perpetum mobile sem 
létezik, ugyanúgy minden anyag sem alakítható már vissza má-
sodnyersanyaggá, mert minden folyamatnak van vesztesége, akár 
energiaveszteségről, akár anyagveszteségről beszélünk. Tehát 
még a legtökéletesebb termelésintegrált környezetvédelem kialakí-
tásával is, a gyártási folyamatok velejárói a hulladékok keletkezé-
se (lásd alább, 8. ábra). Továbbá az energetikai hulladékkezelési 
eljárások során a visszamaradt maradékanyagok (salak, pernye) 
– mégha alacsonyabb szintű termékként is -, de útépítésekben, 
építőanyagként vagy megfelelő kezelés után akár talajjavító anyag-
ként is hasznosíthatók. Vagyis a termikus hulladékkezelési eljárá-
sok maradék anyagai egyes folyamatokhoz másodnyersanyagként 
használhatók.

A termikus hulladékkezelési eljárások
A termikus hulladékkezelési eljárásokat négy nagy csoportba so-
rolhatjuk.

1.  Égetés
2.  Elgázosítás
3.  Pirolízis
4.  Egyéb technológiák

Az égetési technológiákat jelen írásomban nem mutatom be 
részletesen. A hulladékok erőművi égetése nagyon kiforrott tech-
nológia, éppen ezért rendkívül üzembiztos műszaki megoldások. 
Jelenleg a rostélytüzelés a leggyakrabban alkalmazott égetőművi 
technológia. A legtöbb hulladékégetőmű Japánban található, me-
lyek közül 84%-a rostélytüzelésű. Köztük is kiemelkedik Tokió vá-
rosa, ahol összesen 21 darab égető van [4]. Európában a kiépített 
kapacitás több, mint 90%-a rostélytüzelésű. A fluidágyas tüzelésnél 
a hulladékot levegővel fluidizálják, ezzel homogénebb égetést ér-
nek el és magas tüzeléstechnikai hatékonyságot. Ez a technológia 
alkalmas RDF, illetve SRF3 tüzelőanyag égetésére is. Azonban min-
denképpen szükséges a hulladék előkezelése is, mert a fluidágyas 
tüzelésnél a hulladék fém anyagtartalma és egyes műanyagfrakciók 
leválasztása mindenképp kívánatos, mert a folyékony (megolvadt) 
fém és műanyag, ráfolyik a fluidágyat létrehozó fúvókákra, eltömít-
ve azokat.

Szakmai körökben is véleményütköztetésre ad lehetőséget an-
nak a kérdése, hogy az elgázosítás, pirolízis és egyéb – plazma 
technológia és bioenergiahordozó előállítására létesülő – termikus 
módszerek alkalmazása teret fog-e hódítani magának a jövőben.

Az elgázosításos eljárások lényege, hogy kevés levegővel, 
λ<1 légfelesleggel részleges oxidáció történik. A folyamat során 
tisztítandó nyers gáz és megolvadt szervetlen maradék keletkezik.  
A szerves anyagok hőbontása 850 –1800 °C hőmérséklethatárok 
között, segédanyagok – levegő, oxigén, vízgőz – segítségével 
megy végbe, a lehető legnagyobb gázkihozatal érdekében. Az el-
gázosításhoz szükséges energiát a szerves anyagok parciális ége-
tése biztosítja. A gáztermék döntően hidrogént és szén-monoxidot 
tartalmaz. Az alkalmazott elgázosító reaktorok szilárd ágyas, fluid 
ágyas és áramlásos rendszerűek lehetnek. A gáztermékek energe-
tikai hasznosításra kerülnek. Az elgázosítási eljárások előnyei:

• az égetéshez képest kevesebb tisztítandó gázmennyiég ke-
letkezik,

• a nagymolekulájú szénhidrogének, főként az ártalmas klór 
tartalmú vegyületek nagyhőmérsékletű lebontása a dioxinok 
és furánok redukáló atmoszférával gátolt képződése miatt 
kevesebb,

• üvegszerű salakgranulátum előállításával (nehézfémek 
megkötésével) a szilárd maradékok másodlagos környezet-
szennyező hatásai kevesebbek, egyúttal könnyebben hasz-
nosítható végtermék nyerhető,

• a tiszta gáztermék előállítása, amely sokoldalúan (energia-
nyerés, szintézisgáz) hasznosítható.

A legismertebb elgázosítási termikus hulladékkezelési eljárás 
a Thermoselect-eljárás. Alapvetően szilárd települési és ipari hul-
ladékok kezelésére dolgozták ki. A Thermoselect-eljárás techno-
lógiai lépései a hulladék tömörítése, gáztalanítás, elgázosítás és 
nagyhőmérsékletű égetés. A hulladék a fogadó és tároló részen 
keresztül jut az előkezelő berendezésre, majd markoló és nyomás 
alatti beadagolással kerül a termikus kezelőbe. A hulladék hetero-
gén összetétele miatt a kezelés első lépése a hulladék tömörítése. 
Ezt követi a levegő kizárása és állandó nyomás mellett, közvetetten 
fűtött csatornában a kigázosítás 500–600 °C hőmérsékleten, majd 
folyamatosan az elgázosítás tiszta oxigénnel 1200 °C hőmérséklet 
feletti tartományban. A magas hőmérsékletű kamrában keletkezik a 
szintézis gáz és az olvadék. A megolvadt szervetlen alkotórészek 

3 RDF= Refuse Derived Fuel, SRF= Solid Recovered Fuel. A kettő tüzelőanyag 
közötti az a különbség, hogy az SRF anyag az EN 15359 szabvány követel-
ményeknek megfelelő tüzelőanyagot jelent.
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4. ábra. A hulladékok energetikai hasznosításainak lehetőségei
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homogenizálva, stabil vegyületekben kötődnek meg, amelynek 
további hasznosítása kedvező (építési és kohászati alapanyag).  
A tisztított szintézisgáz (CO és H2) égethető és a hagyományos mó-
don energetikailag hasznosítható villamos energia és távhő terme-
lésre. Az eljárás nagy előnye, hogy továbbkezelendő anyagok nem 
keletkeznek. A nagyhőmérsékletű elgázosítás során valamennyi 
szerves anyag elbomlik, a képződő szintézisgáz lényegében hid-
rogénből, szén-monoxidból és vízgőzből tevődik össze, kismennyi-
ségű szilárd és gáznemű szennyező tartalommal. A szintézisgázt 
a reaktorból elvezetik, majd hirtelen – vizes érintkeztetőben ún. 
kvencselőben – lehűtik. A hirtelen hűtés előnye, hogy nem keletkez-
nek újra dioxinok, furánok és szerves vegyületek [5]. 

Települési szilárd hulladékokra alkalmazható technológia a piro-
lízises eljárás, mely nem más, mint külső hevítéssel végzett száraz 
átalakítás. A pirolizálás során a hulladék körülbelül 400-700 °C-os 
tartományra hevítve éghető gázokká alakul át, amely során illó 
részek keletkeznek. A nem éghető szilárd rész salak formájában 
marad vissza. A nagy széntartalmú hulladékok éghető anyaga nem 
tud teljes mértékben elgázosodni, hanem a széntartalom egy része 
is - elégetetlenül – a szilárd maradékban marad. A szabályozott ter-
mikus oxidáción alapuló pirolízis technológia lényege, hogy az első 
kamrában oxigénmentes körülmények között, a szilárd hulladékot 
alkotó szénvegyületek gázfázisúvá alakulnak át, a második kam-
rában (az ún. utóégetőben) a gáz levegővel turbulens áramlással 
keveredik, ez által magasabb hőmérsékletet elérve, biztosítjuk a 
lehetséges veszélyes anyagok teljes ártalmatlanítását. A pirolízises 
eljárások több változata ismeretes (Schwel-Brenn eljárás, Babcock 
eljárás), melyekben a pirolízis, a gáz égetés, a maradvány kezelés 
és a gáztisztítási technológiák különböznek [5].

A hőbontás legnagyobb előnye az, hogy termékei értékesíthe-
tő alifás és aromás szénhidrogének, továbbá légszennyező hatása 
jelentősen kisebb, mint a hulladékégetésé. Az eljárás végterméke 
már nem tartalmaz toxikus kioldható anyagokat, így például több 

külföldi országban ez az anyag minden megkötöttség nélkül lerak-
ható (akár települési hulladékkal együtt.) Hátránya viszont, hogy na-
gyobb az anyag-előkészítési igénye, a gáztisztítása összetettebb, 
bonyolultabb, a gáztisztítás során keletkező mosóvizet is komplex 
módon kell tisztítani. Gyakorlatban ott terjedt el, ahol viszonylag ho-
mogén ipari hulladékok (műanyag, gumi hulladék, savgyanta, illet-
ve a települési és az egészségügyi veszélyes hulladék) kezelésére 
tudják alkalmazni.

Különleges termikus energetikai eljárástechnikai megoldás a 
plazmaíves technológia, mely nagy hőmérsékletű gázt vagy gáz-
elegyet használ fel szerves hulladék hőbontására. A plazmát a gáz 
vagy gázelegy (pl. levegő) 10 000–15 000 °C-ra (max. 25000 °C-
ra) hevítésével állítják elő úgy, hogy a gázt a plazmagenerátorban 
két elektród között létrehozott íven vezetik át. Ezzel a megoldással 
ionizálják a gázt, mely lehet redukáló, oxidáló vagy inert hatású.  
A magas hőmérsékletű termikus kezelés alkalmas, a veszélyes hul-
ladékok hasznosítására is, amelyhez oxidáló atmoszféra kívánatos. 
Az ionizált gázplazma lehűlésekor elegendő hőenergia szabadul 
fel a veszélyes hulladék molekuláinak elbontásához szükséges 
endoterm folyamatokhoz. A plazmareaktorban előállított ionizált 
plazmaáramot a reakciótérbe vezetik, ahová ugyancsak betáplál-
ják az elbontandó folyékony hulladékot (pl. klórozott szerves hulla-
dékokat). A gáz plazmaállapotában a hulladékkal kölcsönhatásba 
lép és a molekulák atomokra hasadnak. A technológia veszélyes 
hulladékok kezelésére való alkalmasságát az adja meg, hogy a le-
hűlő gázáramban az atomok az eredeti alkotókhoz képest kevésbé 
veszélyes termékké alakulnák át, mint például hidrogén-kloriddá, 
szén-monoxiddá, szén-dioxiddá, oxigén-, kén-dioxiddá, hidrogén-
gázzá, vagy finom szénné. A kinyert gázt vizes technológiával 
tisztítják, majd hőtartalmát hasznosítják. A plazmaíves technológia 
meglehetősen bonyolult, ezért települési szilárd hulladékok kezelé-
sére gazdaságtalan. Viszont egyre több és több szintetikus anya-
got használunk, így egyre heterogénebb a hulladék összetétele, a 

5. ábra. Thermoselect-eljárás
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veszélyes hulladék kezelésében van létjogosultsága a plazmaíves 
technológiának. A különböző klórozott szerves vegyületek, köztük a 
nagy PCB-tartalmú hulladékok, valamint a viszonylag nagyobb hő-
mérsékleten is stabil anyagok (pl. metil-etil-keton, szén-tetraklorid) 
nagy hatásfokú hőbontására előnyösen alkalmas [6].

Az energetikai hulladékhasznosítás várható szerepe 
– a jövő
Mi lesz az energetikai hulladékhasznosítás szerepe a jövőben?  
A feltett kérdésre kettős választ tudok adni. Egyrészt a hulladékok 
termikus eljárással történő kezelése részét fogják képezni a hulladék-
gazdálkodásnak. Ennek magyarázata, hogy a hulladékáramok végle-
ges lerakástól való eltérítésének leghatékonyabb módja az energeti-

kai hasznosítás. Kiváltképp igaz ez az égetéssel való hasznosításra. 
Ki kell emelni azt, hogy a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék 
hasznosításának egyik leghatékonyabb módja a közvetlen égetőmű-
ben történő elégetése. Hangsúlyozva azt, hogy az ilyen típusú égető-
művekben csak és kizárólag a vegyesen gyűjtött hulladékfrakció ke-
zelése és hasznosítása történik. Nem kerül az égetőbe a szelektíven 
gyűjtött hulladék anyagában hasznosítható frakciója. 

Másrészt azért nehéz választ adni az energetikai hulladékgaz-
dálkodás jövőbeni szerepére, mert a fejlesztések iránya sokrétű. 
Célkitűzés a minél magasabb energetikai hatásfok elérése, a minél 
kevesebb füstgáz emisszió és minél hatékonyabb füstgáztisztítás el-
érése. További fejlesztési törekvés, hogy a visszamaradó maradék-
anyag mennyisége csökkenjen és hasznosíthatósága növekedjen. 

6. ábra. A pirolízis technológia

7. ábra. Elgázosítás plazma technológiával
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A körforgásos anyaghasználatra való áttérésben is az energeti-
kai hasznosításnak szerepe lesz. A világon jelenleg több mint 2500 
égetőmű üzemel, melyekben 4850-nél több kazánegységben ége-
tik a hulladékot. Az Ázsiai országokban, napjainkban is a növekvő 
hulladékmennyiség kezelésére az égetést alkalmazzak. Csak Vi-
etnámban számos, 1 millió tonna per évnél nagyobb kapacitású 
égetőmű épül, melyek lassan üzembe állnak. Az EU 27 országában 
összességében 404 égetőmű üzemel, melyhez még hozzá vehetjük 
az Egyesült Királyság 40 égetőművet is. Ekkora méretű kapacitás 
sem kiváltani nem lehetséges, és nem is érdemes a hatékony hul-
ladékkezelés érdekében!

Az alternatív termikus kezelési eljárások (elgázosítás, pirolízis, 
plazmaíves technológia) szerepét ma még nehéz megmondani a 
jövőben. Ázsiában 113 (Japánban 95), az EU-ban 21 ilyen jellegű 
üzem működik. Az egyes nemzetek eltérő hulladékkezelési straté-
giát követnek. Lengyelország további TSZH égetőket kíván építeni, 
Olaszország a meglévő égetőművek energetikai fejlesztésein dol-
gozik, növelt paraméterű (magasabb gőznyomás, magasabb hő-
mérsékletű gőz kiadása) körfolyamatok megvalósításában látja a 
fejlesztések kulcsát.

Azonban a fenti számok tükrében egyet tisztán kell látni. A „ha-
gyományos” égetőművekben történő hulladékégetésnek a hulla-
dékhasznosítási stratégiákban helye van! Ezek közül is kiemelked-
nek a különböző mozgó rostélyos égetési technológiák. Láthatjuk, 
hogy amíg az EU-ban több, mint 400 termikus oxidáción alapuló 
égetőmű van, melyek közel 80 millió tonna hulladékot hasznosí-
tanak évente, addig ezzel szemben 21 darab alternatív égetőmű 
alkotja az egész EU-n belül az alternatív égetési portfóliót. Az érvek 
és ellenérvek felsorolása és egymással szemben állítása hosszú 
és komplex elemzéseket igényel. Ahogy korábban is említettem a 
dekarbonizációs célok és a „zöld” gazdaság kialakítása nem egyik 
pillanatról a másikra fog végbemenni. Azon fejlődő országoknak, 
ahol robbanásszerű hulladékmennyiség növekedés várható – Dél-
Ázsiai régió, Afrika országai – ott egész egyszerűen nem marad 
más reális alternatíva a deponált hulladékmennyiség csökkentésé-
re, mint a vegyesen gyűjtött települési szilárd hulladék égetőmű-
vekben történő hasznosítása. Érdemes megemlíteni Németország 
példáját is, ahol nagymértékű energiahatékonysági fejlesztések jel-
lemezik az energetikai stratégiát. Az német stratégia szerint 2030-
ban is ugyanakkora égetési hulladékmennyiséggel számol, mint a 

2015-ös évben. Vagyis a „zöldülés” ellenére sem kívánja csökken-
teni az égetőművekben hasznosított hulladék mennyiségét. Német-
országban 96 darab égetőműben történik energiaátalakítás. Ekkora 
kapacitás kiváltására nincs lehetséges – ésszerű – alternatíva. 

Érdemes rendszerszintű elemzésekbe, komplex módon vizsgál-
ni az égetési és az alternatív termikus hulladékkezelési eljárásokat 
összehasonlítani. Ennek egyik lehetőségét láthatjuk az alábbi ábrán 
(8. ábra).

A függőleges tengelyen a hatékonyság-hasznosítás-minőség 
hármasát láthatjuk, ami energetikai gondolkodásmódban – a hatás-
fok definíciójával paralel módon – a „hasznos munkavégzést” jelöli. 
A vízszintes tengelyen pedig az erőfeszítés-költség-előkezelés fo-
galmak találhatók, ami az összes, befektetett energiát jelöli. Termé-
szetesen van egy minimum követelménye az erőművi hulladékége-
tésnek, hiszen az égetőműbe a hulladékot össze kell gyűjteni és 
az erőműbe be kell szállítani. Azonban, amíg a vegyes égetésnél 
a hulladéktestnek csak minimális előkezelése szükséges – vizuális 
vizsgálat és markoló kanalakkal történő homogenizálás -, addig pél-
dául a már említett fluidágyas tüzelésnél a fémtartalom és bizonyos 
műanyagtartalom radikális csökkentésére van szükség, tehát a hul-
ladék előkezelése nagyobb erőfeszítést igényel. 

Látható már a fent felsorolt rövid gondolatokból is, hogy nehéz 
– és talán nem is szükséges – egzakt választ adni arra, hogy „mit 
égessünk” és, hogy az „egyes termikus hulladékkezelési eljárások-
nak milyen jövőbeni szerepe várható”. Ezen kérdések megválaszo-
lására, mélyreható, több szempontrendszerű, komplex, rendszer-
szintű elemzések szükségesek.

A körforgásos anyaggazdálkodás kialakításában – többek között 
– az egyik kulcskérdés a polimer anyagfrakciók kezelése. Az ener-
getikai hulladékkezelési eljárások, a különböző hőbontások révén, 
erre is tudnak megoldást nyújtani. A különfélébb polimertermékek 
(hőre lágyulók és térhálósak egyaránt) alkalmasak lehetnek vegyi-
pari pirolitikus bontás útján (a makroláncok kontrollált tördelése ré-
vén) kismolekulás szerves vegyületek előállítására. Új szintézishez 
alkalmazható közbülső termékek, intermedierek állíthatók így elő, 
például PMMA -ból MMA monomer. 

A körforgásos anyaggazdálkodásban az energetikai hatékony-
ság a másodnyersanyagok alkalmazásában is megjelenik. A gyár-
tási folyamatok energiafelhasználásának csökkentésének további 
lehetősége, hogy a termeléshez szükséges alapanyagokat nem 
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8. ábra. A TSZH energetikai kezelésének értékelése 
az erőfeszítés és a haszon alapján 
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elsődleges, hanem másodlagosan előállított, illetve már egyszer 
(fel)használt anyagokból, úgynevezett másodlagos alapanyagok-
ból vegyük. Egyrészt így nem kell a Földünk nem megújuló ásványi 
nyersanyag készleteit kiaknázni, másrészt a másodlagos alapanya-
gokból előállított fémtermékek gyártásának energiaigénye is jóval 
csekélyebb [8].

Konklúzió
A hulladékok energetikai hasznosítása a fel nem használt mara-
dékanyagaink kezelésében mindig is szerepet játszott. Már az ős-
korban is a hulladékká vált anyagokkal a tábortüzet táplálták, tehát 
energetikailag hasznosították ezen anyaghalmazokat. A napjainkra 
kialakult komplex, fenntartható hulladékgazdálkodás megköveteli 
a fejlesztéseket. Előremutató vállalása az EU-nak, hogy 2035-re 
10% alá akarja csökkenteni a lerakott hulladékok arányát. Ennek 
elérésnek egyik nagyon ígéretes módja a körforgásos anyaggazdál-
kodásra való áttérés, mely a termékek újrahasználatán, újrahaszno-
sításán és alapanyagként való újrahasználatán alapszik (9. ábra). 
Az energetikai hasznosítási lehetőségek is hasznosítási eljárások. 
A hulladékká vált termékek kémiailag kötött energiáját szabadítja 
fel, hasznosítja energetikailag. 

Az emberiség jelenlegi tudásszintjén abban még nem szabad 
gondolkodjunk, hogy „zero waste” életkörülményeket alakítsunk ki. 
Nagy mennyiségben és a hulladék keletkezésének rendszerszintű 
vizsgálatával (háztartási hulladék, ipari hulladék, köztéri hulladék 
stb.), erre nincs még reális lehetőség. A maradékanyagok hulladék-
áramának a lerakóktól való eltérítésének legkézenfekvőbb módja a 
termikus kezelési eljárások alkalmazása, de a körforgásos anyag-
gazdálkodás kialakításában is nagy szerepe van. Mi sem bizonyítja 
ezt jobban, minthogy az EU 2035-ös hulladékkezelési stratégiájá-
ban is mintegy 142 millió tonna hulladék energetikai hasznosítása 

mellett kívánja elérni a 10% alá csökkentett végleges deponálási 
arányt (10. ábra).

Összességében megállapíthatjuk, hogy az energetikai célú 
hulladékkezelési eljárások a városok működéséhez nagymérték-
ben hozzájárulnak. A hulladékból előállított energia a nagyvárosok 
energiaellátásnak a része kell legyen. A hulladékgazdálkodási rend-
szereket, akárcsak az energetikai rendszereket fejlesztenünk kell. 
Az innovációhoz szükséges, hogy együtt, közösen gondolkodjunk a 
magunk elé kitűzött ambiciózus célok eléréséhez.
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Hulladékgazdálkodás, városenergetika, energiahaté-
konyság
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18 mt 

Lerakás 
7% 

18 mt 

Energetikai 
hasznosítás 

28% 
69 mt 

Energetikai 
hasznosítás 

25% 
73 mt 

10. ábra. A körkörös gazdasági modell, szcenárió – 2035 [9]



ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5 29

K L E N E N   2.1

Épületautomatizálás szerepe az épületenergetikában ‒ 
MSZ EN 15232 szabvány1

 

Balogh Zoltán  
ügyvezető, balogh.zoltan@ek.hu

Az épületek energetikai hatékonyságát nem csak az épületfizi-
kai jellemzők befolyásolják, hanem az épület energetikai rend-
szereinek üzemeltetési módja is. A megfelelő automatizálás 
jelentősen csökkenti az adott épület energia felhasználását és 
ezzel együtt jobb minőségű komfortot biztosít az épületet hasz-
nálóknak. 1

*
The energy efficiency of buildings is influenced not only by 
the physical characteristics of the building but also by how the 
building’s energy systems are operating. Proper automation 
significantly reduces the energy consumption of a building 
and, at the same time, provides better quality comfort for the 
users of the building.

* * *

Bizonyára mindenki találkozott már olyan esettel, amikor télen egy 
közintézményben, például egy iskolában, a belső terek hőmér-
séklet szabályozását az ablakok kinyitásával oldották meg. Arra 
gondolok, hogy amikor túlságosan melegnek érzik a helyiség hő-
mérsékletét, ahelyett, hogy alacsonyabbra vennék a fűtést, inkább 
hideg levegőt engednek be kívülről. Bele sem gondolva, hogy ez 
mekkora energia veszteséget jelent az épület számára. Ezt a pél-
dát azért hoztam fel, mert manapság teljesen elfogadott tény, hogy 
az épületek energiahatékonyságát a jobb hőszigetelő anyagokkal 
és üvegezéssel lehet növelni. Ez természetesen igaz is, de mint 
ahogy a fenti példa is mutatja nem elegendő. Másképp fogalmaz-
va, ha nem fordítunk kellő figyelmet egy megfelelően kialakított 
épületautomatizálási rendszerre, akkor tévesen azt gondolhat-
juk, hogy az épületünk maximálisan energiahatékony automati-
ka nélkül is. Az MSZ EN 15232 szabvány pontos megnevezése 
„Épületek energia-teljesítőképessége. Az épületautomatizálás, a 
szabályozás és az épületmenedzsment kihatásai”. De mit is jelent 
ez a valóságban? Egy épület energiaháztartása nem csak a szi-
getelőanyagoktól, a beépített gépészeti eszközöktől függ, hanem 
nagyon nagy mértékben annak használatától is. Ez a szabvány 
azzal foglalkozik, hogy milyen hatással van épületeink energia 
felhasználására az, ha az épületben nincs semmilyen épületau-
tomatizálási rendszer kialakítva. Illetve abban az esetben, ha va-
lamilyen szintű automatikát beépítünk. Nem határoz meg konkrét 
energia szükséglet értékeket, hanem egy faktort kapunk, amellyel 
korrigálni kell a más módszerrel kiszámolt energiaigényünket. Az 
1. ábrán látható, hogy négy osztályba sorolja az épületeket an-
nak függvényében, hogy milyen mértékű az épületautomatizálási 
rendszer kiépítése.

Látható, hogy D-től A felé haladva egyre jobb értékeket ka-
punk. Minél integráltabb és professzionálisabb a rendszerünk, 
annál kedvezőbb értékeket kapunk. Látható, hogy ez a faktor 
a C osztály esetében 1. Ez azt jelenti, hogy ekkor már van egy 

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

alap kiépítettségű rendszer az épületben, de még nem annyira 
hatékony, mint a B vagy az A esetében. Ez azt is jeleneti, hogy 
amennyiben nincs legalább egy C szintű rendszerük, az épület 
többet fog fogyasztani, mint amit pl. a TNM rendeletnek megfele-
lően kiszámoltunk. Ez lehet, hogy elsőre meglepőnek tűnik. Miért 
is fogyaszt többet, mint amennyit számoltunk? A válasz a beve-
zetőben írt példa. Hiába használunk korszerű anyagokat és gé-
pészeti berendezéseket, ha a felhasználok például télen ahelyett, 
hogy csökkentenék a beállított hőmérsékletet, az ablakon engedik 
ki a meleget. Vagy éppen egy irodaházban reggel felkapcsolják a 
lámpákat, de napközben, amikor már nincs szükség a mestersé-
ges világításra, senki nem kapcsolja azokat le. Ezért lehetséges, 
hogy alap vezérlés nélkül meglepően többet fogyasztanak épü-
leteink, mint azt várnánk. Viszont jó hír, hogy már egy alap kiépí-
tés sem ront az energiaháztartáson. Tehát a faktor 1. Azonban a 
cél leginkább az, hogy minél hatékonyabban üzemeltethessünk a 
házainkat. Ennek érdekében javasolt a B vagy még inkább az A 
osztálynak megfelelő mértékű épületautomatizálási rendszer ki-
alakítása. Hiszen látható, hogy ezekben az esetekben a faktor már 
jóval 1 alatt van. Az 1. ábra jól szemlélteti, hogy mekkora mértékű 
energiamegtakarítás érhető el ezzel a szemlélettel. Az ábra per-
sze csak egy rövid kivonata a szabványnak. Látható, hogy a szab-
vány két fontos területre bontja az energiafelhasználást. Az egyik 
a termikus energia, a másik pedig a villamos energia. Ennek meg-
felelően határoz meg termikus energia felhasználási és villamos 
energia felhasználási faktorokat. Épületeinkben gyakorlatilag ezen 
kétfajta energiafelhasználás a legjelentősebb. A termikus energia 
esetében jól látható, hogy sokkal nagyobb energiamegtakarítási 
potenciál van, mint a villamos energia esetében. Pedig egy kor-
szerű világítási vezérlés százalékosan több energiát takarít meg, 
mint amennyit például a fűtéssel elérhetünk. Viszont ne felejtsük 
el, hogy épületeink többségében a termikus energiafelhasználás 
szinte 100%-ban az épület fűtésére fordítódik. Míg az elektromos 
energiát nem csak a világításra, hanem például a fénymásoló gé-
pekre, számítógépekre, hűtőgépekre és más egyéb olyan beren-
dezések működtetésére fordítjuk, amikre nincs az épületfelügye-
leti rendszernek ráhatása. Tehát bár nagy megtakarítás érhető el 
egy korszerű világításvezérléssel, az épület teljes villamos energia 
igényét csak kisebb mértékben csökkenti. Az is látható az ábrán, 
hogy különböző épület típusok esetében nem azonos a faktor. 
Hiszen eltérő rendeltetésű épületek esetében, eltérő mértékben 
lehet energiát megtakarítani. Bár az ábrán nem szerepel a családi 
ház, de ott csak kisebb megtakarítások érhetőek el. Egy családi 
ház esetében a számlafizető maga a tulajdonos. Tehát nem fogja 
az „utcát fűteni”, lekapcsolja a lámpákat azokban a helyiségek-
ben, amiket nem használ stb. Ezzel szemben egy középületben 
sokkal rosszabb ez a morál. Például a diákok nem azzal foglal-
koznak, hogy mennyibe kerül egy-egy nyitva hagyott ablak vagy 
felkapcsolva maradt lámpa. A szabvány 4 olyan területet vesz fi-
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gyelembe, amire az épületautomatizálásnak ki kell terjednie. Ezek 
a fűtés és hűtés vezérlés, a szellőztetés, a világítás vezérlés és az 
árnyékolástechnika vezérlése. Ugyanis ezek azok a berendezé-
sek, melyek megfelelő vezérlésével komoly energiamegtakarítás 
érhető el. A C hatékonysági osztály eléréséhez is már ezen te-
rületek alapszintű vezérlése szükséges. Ez a fűtés esetében 
lehet például a radiátor szelepekre helyezett termosztatikus fej.  
A kazánház előremenő vízhőmérsékletének külső hőmérsékleti jel 
alapján és időprogramszerinti vezérlése. Részleges reteszelés a 
fűtés és hűtés között. Tehát, hogy még csak véletlenül se lehes-
sen egyszerre a két rendszert egy adott helyiségben üzemeltetni. 
Télen ne lehessen véletlenül se bekapcsolni a hűtést és nyáron 
fordítva. A szellőztetésnek idővezérlés alapján, beállított konstans 
értékre szabályozva kell működnie. Nem mehet folyamatos üzem-
ben, de nem kell figyelembe venni a foglaltságot. Viszont külső 
hőmérséklet kompenzációval kell rendelkeznie annak érdekében, 
hogy ne hűtse le túlságosan az épületet téli üzemben. A világítás-
nak kézi be/ki kapcsolást kell biztosítani, de időprogram alapján 
központilag le kell kapcsolni. Alapszintű manuális napfényvezér-
lést kell biztosítani. Az árnyékolók kézi vezérlésűek. Akár motoros 
akár mechanikus kivitelűek is lehetnek. Tehát ahhoz, hogy a faktor 
1 érteket érjen el, már szükséges a hagyományos kiépítéshez ké-
pest jóval korszerűbb rendszer alkalmazása. De ezzel még csak 
azt értük el, hogy kvázi „nem rontottunk” az épület energiaház-
tartásán. Más szóval kiküszöböltük az alapvető energiapazarlást. 
Ha azonban további hatékonyság növelés a célunk, mindenképp 
szükség lesz egy integrált épületfelügyeleti rendszer kialakítására. 
Ez azt jelenti, hogy nem elegendő az egyes berendezéseket, rend-
szereket önállóan vezérelni. Szükség van ezek teljes, egy rend-
szerbe integrálására. Ekkor érhető el, hogy az egyes rendszerek 
együttműködve támogassák egymást. Az A osztály eléréséhez az 
árnyékolóknak már a nap mozgását kell követniük. Ezzel elérhető, 

hogy az épületbe mindig a lehető legtöbb napfény jusson be. Minél 
kevesebb fényt kelljen mesterségesen előállítani. Ugyanakkor a 
direkt napsugárzást ne engedjük be. Ez ugyanis nyári üzemben 
felesleges plusz energia terhet jelente az épület számára, amit a 
hűtési rendszernek kellene megoldania. Mivel ezzel a vezérléssel 
kiküszöböljük, hogy túl hevüljenek az épületek, kevesebb hűtési 
energia is elegendő a megfelelő komfort hőmérséklet eléréséhez. 
Látható, hogy csak az árnyékolók megfelelő vezérlésével milyen 
jótékony hatás érhető el a világítás és a fűtési- hűtési rendszerek 
esetében. Persze ezen túlmenően a rendszernek figyelembe kell 
vennie, hogy tartózkodik e valaki az adott helyiségekben. A helyi-
ségszintű vezérlésnek alapkövetelménye a megfelelően kialakított 
jelentlétérzékelés figyelése. Ennek függvényében lehet a világí-
tást állandó fényerőre szabályozni. Csak akkor és csak akkora 
mértékben kelljen világítani, amikor és amennyire szükség van. 
A fűtési és hűtési rendszerek is akkor tartják a komfort fokozatot, 
amikor használják a helyiségeket. Egyéb esetekben csak csök-
kentet üzemben működnek. A szellőztetés is igényfüggő vezérlést 
kap. A levegő minősége és a jelenlét fogja eldönteni, hogy milyen 
fokozatban kell üzemeltetni a szellőztetést. Látható tehát, hogy 
minél hatékonyabb üzemeltetést szeretnénk, annál integráltabb, 
annál kifinomultabb rendszer kialakítására lesz szükség. A gya-
korlat azt mutatja, hogy egy ilyen rendszer megtérülési ideje sok 
tényező függvénye, azonban átlagosan 3-5 év közé tehető, ami 
jóval az épület élettartama alatt van. Valamint egy jól kialakított 
és kiválasztott rendszer képes akár évtizedeket is kiszolgálni. Te-
hát mindenképpen javasolt, hogy minél több épület tervezése so-
rán vegyék figyelembe az MSZ EN 15232 szabvány előírásait és 
ezeknek megfelelő, korszerű épületeket építsenek Magyarorszá-
gon is.  Fenti követelményeknek megfelelő épületautomatizálási 
rendszerek kiépítésében az Elektro-Kamleithner Kft. több, mint 20 
éves tapasztalattal vesz részt.

1. ábra. Az MSZ EN15232 szabvány hatékonysági osztályok értékei eredeti kép mellékelve tif-ben: MSZEN15232-1.tif
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Hidrogén tüzelőanyagcellás technológiák alkalmazása 
a jövőben földön és vízen1

 

Hirth Ferenc   
elektrotechnikus, f.hirth@kontakt-elektro.hu 

A tüzelőanyag cellák a folyamatos fejlesztésük következtében 
egyre szélesebb területen jelennek meg. A szünetmentes áram-
forrásként való alkalmazásuk mellett a járműhajtás területén is 
fontos szerephez juthatnak. A közvetlenül hidrogénnel üzeme-
lő tüzelőanyag cellák működése károsanyag kibocsátás nélküli 
így alkalmazásuk tömegessé válása hozzájárul a fenntartható 
fejlődéshez. 

*
The widening of the application of fuel cells is increasing as 
a result of their continuous development. In addition to being 
used as a backup power source, they can play an essential role 
in vehicle propulsion systems. The direct hydrogen operated 
fuel cells are free from emissions, contributing to sustainable 
development by massing their use. 

* * *

Történelem
A Hidrogén egy csodálatos elem. A történelem folyamán nagyon 
sok neves tudós, és kutató igyekezett megismerni a gáz tulajdon-
ságait, kutatták a felhasználási lehetőségeket. Az első hidrogénnel 
működő tüzelőanyag-cella felfedezése két európai tudós nevéhez 
fűződik. Christian Friedrich Schönbein, svájci, német kémikus 1838-
ban fedezte fel a polarizációs effektust, vagyis elektrolit folyadék-
ba merített két platina huzal között – az elektrokémiai reakció által 
– létrehozott feszültséget. 1839-ben Sir William Grove, brit fizikus 
és jogász már gyakorlatiasabb volt, és megépítette az első, mű-
ködő tüzelőanyag-cellát. Figyelemre méltó a Jules Verne által a 
Rejtelmes sziget című regényben leírt látomás a Nautilus tenger-
alattjáró elektromos hajtásáról. Leírta a víz elektrolízises bontása 
által nyert hidrogén és az oxigén felhasználását, 1874-ben. (Ez a 
látomás 1989-ben megvalósult miután a SIEMENS az első német 
tengeralattjáróját egy 100 kW teljesítményű, tüzelőanyag-cellás 
hajtással látta el.) A 19. század után hosszú szünet következett a 
technológia fejlődésében, majd Francis Bacon az 1930-as években 
kezdett el újra foglalkozni a fejlesztésével. Az ő celláját fejlesztette 
tovább a NASA, és készítette el az első ismert és működő, 1 kW 
teljesítményű PEM cellát 1963-ban a Gemini 5 energiaellátására. 
Az 1980-as években már több fejlesztő jelentkezett működő beren-
dezésekkel. Az intenzívebb fejlesztések az 1990-es évek második 
felében indultak meg. Vancouver város bölcsőjéből a BALLARD és 
a HYDROGENICS cégek váltak a világpiac vezető gyártóivá. Őket 
ma már igen sok versenytársuk tartja jó kondícióban: az USA, Ja-
pán, Dél Korea, Kína, Németország, az Egyesült Királyság és a 
skandináv államok igen gyorsan fejlődő és növekvő, hidrogéntech-
nológiában érdekelt vállalatai.1

Hazánkban 2009-ben megalakult a Magyar Hidrogén és Tüze-
lőanyag-cella Egyesület, majd 2020. április hónapban megalakult 
a Nemzeti Hidrogéntechnológia Platform, mely szervezet a tech-

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

nológiában érdekelt vállalatokat, egyetemeket, és intézményeket 
foglalja magába, jelenleg mintegy 70 taggal.

Hogyan működik?
A tüzelőanyag-cella szerkezete az akkumulátorokhoz hasonló le-
mezkötegből épül fel, ezt stack-nek nevezik. Legismertebb válto-
zata a PEM-nek nevezett, protoncsere membrános típus. Az anód-
oldalra bevezetett hidrogén, és a katódoldalra bevezetett oxigén 
(a gyakorlatban levegő) a katalizátorokkal bevont, sorbakapcsolt 
membránokon keresztül, az elektrokémiai reakció által, membrá-
nonként (MEA) közel 1V-os feszültséget produkál. Figyelemre mél-
tó, hogy az 50% feletti villamos hatásfok mellett a cellák felületén 
az elérhető áramsűrűség: 1-2 A/cm2, míg az üzemi hőmérséklet  
40-80 °C között alakul (alacsony hőmérsékletű PEM). A cellák élet-
tartama a felhasználás jellegétől függően 2.000-20.000 óra között 
változik manapság.

A tüzelőanyag-cellák teljesítménye a néhány W-tól, a kW-os 
nagyságrenden át a több MW-os rendszerekig terjed. Ismert pél-
dák: Alstom mozdonyok Németországban, Daesan erőmű Dél-Ko-
reában, MS Innogy sétahajó Németországban. Egyedülálló előny a 
környezetünk védelmében: a működés során az egyetlen mellékter-
mék a desztillált víz, mely gőz formájában képződik.

Mire használható?
Közúti járműipar, hajózás, vasúti hajtások, repülőgép ipar, decent-
ralizált energiatermelés és energiatárolás, szigetüzemű energiael-
látás, szükségáramforrások, katonai alkalmazások.

Eredmények és fejlesztések a világgazdaságban
A legfontosabb cél a korszerű, megújuló forrásokból származó, biz-
tonságos és gazdaságos energiaellátás megteremtése, mely a leg-
kisebb környezetkárosító hatással jár. A fejlesztések legyenek alkal-
masak a decentralizált energiatermelés, valamint az energiatárolás 
megvalósítására, széleskörű alkalmazási területeken.

Az ALSTOM által gyártott, hidrogénhajtású, tüzelőanyag-cellás 
elektromos mozdony 2018 óta üzemel Németországban, és már 
több mint 25db-os újabb megrendeléssel rendelkezik a cég. Ha-
sonló mozdonygyártásra készül a SIEMENS a BALLARD céggel. 
Rohamosan terjed az elektromos autóbuszok gyártása ugyanezzel 
a technológiával. A hidrogénpalackokat a buszok tetejébe építik. 
Azok tároló képességének a függvényében elérhető a 6-800 km-
es hatótávolság, egyetlen tankolással. A projektekben a BALLARD 
és a CUMMINS (HYDROGENICS) cellái kerülnek a legnagyobb 
számban beépítésre. Élenjáró országok: Kanada, USA, KÍNA, Dél-
Korea, Japán, valamint Európában az Egyesült Királyság, Németor-
szág, Franciaország és a skandináv államok. Elkészült a SOLARIS 
is lengyel gyártmányú buszaival, valamint holland-belga kooperáci-
óban készülnek kukásautók.

Személyautó gyártásban a Toyota és a Hyundai cégek vezetik a 
mezőnyt, mintegy 20.000 db forgalomban lévő járművükkel. Várha-
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tóan a Mercedes, a VW konszern és a BMW is hamarosan megje-
lenik a piacon. Népszerű a technológia a raktári targoncák energia-
ellátásában, részben az akkumulátorköltségek mellőzése, részben 
a rövid töltési időszükséglet miatt. Gyorsan terjed a hajtások alkal-
mazása a hajóiparban, a szünetmentes tápegységek gyártásában, 
és természetesen a hadiipar számtalan területén. Európában és az 
USA-ban már ismert eredmények vannak a repülőgépgyártásban 
történő alkalmazásokban is.

Figyelemreméltó jelenség, hogy szinte valamennyi autógyár, 
és a nagyobb autóipari beszállítók már évek óta folytatják kísérleti 
fejlesztéseiket a tüzelőanyag-cellás technológiák területén. Belát-
ható, hogy a bonyolult mechanikai konstrukciókat tartalmazó benzin 
és diesel üzemű járműhajtásokat felváltják a magasabb hatásfokú, 
környezetkímélő, korszerűbb elektromos hajtások. A gyártók az 
első lépcsőben az elektromos hajtásokhoz szükséges berende-
zések és tartozékok kutatás-fejlesztési munkáit kezdték el. Ezzel 
párhuzamosan nagy erőforrásokkal folyik a hidrogénüzemű tüze-
lőanyag-cellás tápellátás fejlesztése is. A stack fejlesztésben elért 
jelentős teljesítmény-, élettartam- és hatásfok-növekedés mellett a 
kiegészítő-terepi készülékek fejlesztése (Balance of Plant – BOP) 
is előremutató sikert hozott az autóipari beszállítóknak. Ide tartoz-
nak a kompresszorok, szivattyúk, elektronikus vezérlések, DC/DC 
átalakítók, inverterek, szenzorok vagy a gázellátás szerelvényei is.

A bekerülési költségeknél több tényezőt kell figyelembe venni.  
A tömeggyártás beindulásával a berendezések ára abszolút ver-
senyképes lesz, ami abból is látszik, hogy a hidrogénhajtású 
személyautók már ma is megtalálják vevőiket. A jelenlegi közle-
kedésünkben használatos fosszilis üzemanyagok általi környezet-
károsító hatásokat igen nehéz számszerűsíteni. Tény, hogy óriási 
mértékű a klimatikus károkozás. A hidrogéntechnológia bevezetése 
és tömeges elterjedése nagyon sokat fog javítani a környezetvéde-
lem helyzetén. Ezeket a célokat szolgálja az EU, valamint hazánk 
klímavédelmi programja is.

A gázellátás megoldásai
A hidrogéngázt jelenleg a földgáz reformálásával (elbontásával) ál-
lítják elő a leggazdaságosabban. Ennek az eljárásnak a jelentős 
hátránya a gyártás közben felszabaduló nagymennyiségű széndi-
oxid. Jó néhány vegyipari eljárás is ismert, mely által nagymennyi-
ségű hidrogén melléktermékként kerül előállításra. Az utóbbi évek 
klímavédelmi törekvéseiből, valamint az iparág fejlesztési eredmé-
nyeiből arra lehet következtetni, hogy a jövőbeni ipari méretű hid-
rogén termelés a már ismert elektrolízises eljárással fog felfejlődni.  

A nagy gázgyártó cégek (LINDE, AIR-LIQUID, MESSER stb.) ké-
szen állnak a növekvő igények kielégítésére. Működik a palack-
cserés, a tankautós és a töltőállomásos kiszolgáló rendszer. (Ez 
utóbbi várhatóan hazánkban is elindul 2021-től.) A nagynyomású, 
általában szénszál beszövésű kompozit palackok üzemi nyomása 
300-700 bar, a felhasználási területek függvényében. A mélyhű-
téssel cseppfolyósított gázt általában különleges nagyfogyasztók 
használják. Előreláthatólag 2022-től már a Mercedes is elkezdi 
nyergesvontatók gyártását, melyek 2×40 kg folyékony gázt tároló 
tartállyal üzemelnek. A nagyobb fogyasztás beindulásával a prog-
nosztizált hidrogén ár 6-8 euro/kg-ra becsült.

Rendkívül fontos a gázellátás infrastruktúrájának kiépítése. Né-
metország már több mint 100, Ausztria 8 töltőállomással rendelke-
zik. Európában mintegy 4-5 vállalat gyárt hidrogén töltőállomáso-
kat. A Linde cég bécsi gyárából már több mint 100 db töltőállomás 
került a piacra. Hazánkban a töltőállomások várhatóan a meglévő 
töltőállomások bővítéseként kerülnek telepítésre. A hidrogénüzemű 
járművek egyik igen fontos előnye akkumulátoros versenytársaikkal 
szemben a rövid tankolási időszükséglet. Ez személyautóknál 3-4 
perc!

Tervek a zöld hidrogén jövőbeli előállítására: Kanada 88 MW 
teljesítményű elektrolizáló berendezést tervez, a LINDE az ITM 
Power-rel 24 MW-os elektrolizáló berendezést tervez a LEUNA 
Chemical telephelyén, a francia Engie és a TOTAL pedig 40 MW-os 
berendezéssel napi 5-15 t hidrogént kíván termelni!

Ha a világmindenség vízkészletére, és a rendelkezésünkre álló 
nap és szélenergiára, valamint környezetvédelmünk megoldására 
gondolunk, akkor szabadon lehet tovább elmélkednünk…

A KONTAKT-Elektro Kft fejlesztései:
A 2003. évi Hannoveri Vásáron figyeltünk fel erre az egyedülálló-
an környezetbarát technológiára. Társaságunk a technológiával 
kapcsolatos ismerkedést, majd a fejlesztésekhez szükséges tudás-
anyag megszerzését a 2005-ös évben kezdte el. 2008-ban elké-
szült az első 100 W teljesítményű cellánk. A gyártásra alkalmas, 
300 W teljesítményű csónakmotor hajtásunk 2009-ben készült el. 
2011-ben pedig további, különböző területekre szánt, 200-300-
500-1000 W teljesítményű berendezéseink. 2014-ben elkészültünk 
3000 W és 5000W teljesítményű áramfejlesztő berendezéseinkkel, 
melyeket BALLARD gyártmányú cellákból építettünk meg. Az első 
3000 W teljesítményű szünetmentes áramforrásunkat 2015-ben 
adtuk el osztrák megrendelőnknek. 2014-ben megépítettük a nap-
elemekkel táplált elektrolizáló berendezésekkel előállított hidrogén-
gáz palackokba töltését szolgáló konténerállomásunkat. Ezáltal a 
karbonszálas kompozit palackjainkat 250 bar nyomásig vagyunk 
képes tölteni. Fejlesztéseinkben alapvető szerepet vállalt az MTA 
Anyagtudományi Intézete és a BME Polimertechnika Tanszéke.  
A fejlesztések igen magas költségeit az elnyert pályázati források 
támogatták.

A technológiáról közismert, hogy igen drága. Számunkra meg-
felelő, fejlesztéseinket szolgáló pályázati támogatások hiányában 
fejlesztési munkáinkat 2 évig szüneteltettük. A világpiacon az elmúlt 
években tapasztalt fellendülés hatására azonban 2019-ben újrain-
dítottuk fejlesztési munkánk II. ütemét.

Európában 5 nevesebb konzorcium igyekszik fejlesztéseinek pi-
acra vitelét a következő 1-2 évben befejezni. Ezek a fejlesztések el-
sősorban az autóipart szolgálják. Vállalatunk a piaci részterületeken 
látja üzleti lehetőségeit. Jelenleg egy 15 kW teljesítményű berende-
zés fejlesztésének befejezésén dolgozunk. Ez a berendezésünk a 

1. ábra. A Cummins cég (Hydrogenics) nagyteljesítményű, 
vízhűtéses tüzelőanyag-cella modulja (HD50)



Hirth F.: Hidrogén tüzelőanyagcellás technológiák alkalmazása a jövőben földön és vízen

33ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5

balatoni és a folyami kishajók hajtásrendszerét képezi, egyben egy 
másik változata a csendes üzemű szükségáramforrások gyártására 
szolgál, mellyel a diesel üzemű aggregátorok versenytársát kíván-
juk gyártani. 2020 szeptember 4-6. között, a Balaton Boat Show 
kiállításon bemutattuk az ezen alapuló 8 személyes, 15 kW telje-
sítményű kishajónkat, melyet egy termékcsalád első moduljának 
szánunk (2. ábra).

A szünetmentes áramforrások kooperációs fejlesztéséhez és 
gyártásához jelenleg partnereket keresünk. Meggyőződésünk, 
hogy technológiánk számtalan előnnyel rendelkezik az akkumulá-
toros energiatárolással szemben. Munkáink során, ahol csak lehet-
séges az akkumulátorok helyett igyekszünk szuperkondenzátorokat 
alkalmazni, melyekkel már bíztató eredményeket sikerült elérnünk.

A számunkra érdekes teljesítménykategóriák szóródása igen 
széles. Az 50-100 W teljesítmények mellett az 1-5 kW, valamint a 
15-100-300 kW teljesítményű berendezések gyártásában is látunk 
lehetőségeket.

A 2021-es évben kívánjuk elkezdeni hulladékszállító járművek 
(kukásautók) tüzelőanyag-cellás hajtásának fejlesztését és prototí-
pusának gyártását. Első ütemben egy 90 és egy 120kW teljesítmé-
nyű tüzelőanyag cellás Range-Extenderes modult tervezünk beépí-
teni egy komplett villamos hajtással rendelkező (Mercedes, MAN, 
IVECO, RENAULT) alvázra, melyre a cégünkkel már sok éves gyár-
tási kapcsolatban lévő SERES Kft. építi rá a komplett felépítményt.

A jövőbeni decentralizált energiatermelés és tárolás demonstráció-
jaként készítettük el napelemes-elektrolízis konténerünket, melyben 
250bar nyomáson vagyunk képesek hidrogénpalackjainkat feltölteni.

Az Európai Unióban az utóbbi néhány évben már látható, hogy 
a többi országokhoz képest meglévő lemaradást igyekeznek ro-
hamtempóban behozni. Kiugróan magas uniós, és külön állami fi-
nanszírozást (megrendeléseket) biztosítanak a fejlesztő cégeknek 
és konzorciumoknak.

Küzdelem a tyúk és a tojás problematikájával: amíg nincs meg-
felelő méretű piac, addig nehéz az iparszerű és korszerű termelés 
felépítése ( nincs meg a kritikus tömeg ), de amíg nincs meg a meg-
felelő méretű és színvonalú termelési kapacitás, addig nehéz a piac 
felépítése…

Társaságunk, a KONTAKT-Elektro Kft. az elmúlt 15 év során a ki-
terjedt nemzetközi kapcsolatrendszerének kiépítésével szerezte meg 
azt a tudásanyagát, melyből lépésről lépésre gyarapította azokat a 
technológiai ismereteket melyek a mai teljesítőképességét biztosítják.

Források
[1]   AVReporter szoftver kezelési leírás

3. ábra. A tervezett tüzelőanyag-cellás hulladékszállító autó

 

 
 

2. ábra. A Balaton Boat Show kiállításon 2020-ban bemutatott tüzelőanyag-cellás kishajónk
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Hőveszteség csökkentés gazdaságosan1
 

Babocsán Dániel  
gépészmérnök, daniel.babocsan@dynoteq.com 

Az ipari termeléshez kapcsolódó energiafelhasználás igen 
jelentős. A termelési tevékenység során előforduló magas 
hőmérsékletű objektumok megfelelő hőszigetelése jelentős 
energiamegtakarítást eredményezne. Az ipari létesítmények 
esetében a hőszigetelési követelményekre csak ajánlás vo-
natkozik (VDI 4610/1) míg a lakossági épületekre vonatkozó-
an folyamatosan szigorodó követelmények határozzák meg a 
szigetelés mértékét. Az ipari létesítményeknél ugyanakkor a 
hőszigetelés számos egyéb kihívásnak kell megfelelnie, ilyen 
például a hibaelhárításnál vagy karbantartásnál szükséges le-
szerelhetőség és a szigetelt állapot egyszerű helyreállítása. 1

*
Industrial energy utilisation is very significant. The proper 
thermal insulation of high-temperature objects in production 
could result in significant energy savings. In industrial instal-
lations, thermal insulation requirements are subject only to a 
recommendation (VDI 4610/1), while continuously tightening 
requirements for residential buildings determine the degree of 
insulation. At the same time, in industrial installations, ther-
mal insulation has to meet several other challenges, such as 
the decommissioning required for troubleshooting or mainte-
nance and the easy restoration of the insulated state.

* * * 

A XI. században egyre nagyobb jelentősége van a tudatosságnak. 
A környezetvédelem, klímapolitika, és nem utolsó sorban az ener-
getika területén jelentős törekvéseket láthatunk annak érdekében, 
hogy mind Európai Uniós, mind pedig tagállami szinten olyan dön-
tések, intézkedések, eljárásrendek szülessenek, amelyek egy fenn-
tartható, tudatos, veszteség-minimalizáló jövőhöz járulnak hozzá. 
Az ipari szereplők teszik ki a világ energiafelhasználásának jelen-
tős részét, a gazdaságot működtető folyamatos termelés lakossági 
szemmel felfoghatatlan mértékű erőforrásokat vesz igénybe. Egy 
nagyobb termelőüzem akár egymillió háztartás energiaszükségletét 
is felhasználja [1]. Ennek ellenére a lakossági épületek energetikai 
besorolásával kapcsolatos követelmények a 2010-es években je-
lentősen szigorodtak, szemben az ipari létesítmények forró felülete-
inek szigeteléstechnikai követelményeivel, ahol nincsen elfogadott 
szabályozás maximális felületi hőveszteséget illetően, csak ajánlás, 
„best practice” (VDI 4610/1), de az is jelentősen elmarad a lakossá-
gi szektorban elvárt értékektől [2].

Az energiapiac változásai, valamint a feljebb említett indokok 
alapján várhatóan még nagyobb érték lesz az energia az ipari sze-
replők részére is, ezáltal egyre nagyobb figyelmet fordíthatnak a 
gazdaságos energiafelhasználásra. A rendszereken fellépő ener-
giaveszteség igen jelentős része hőenergia formájában realizáló-
dik, amely veszteség megfelelő óvintézkedésekkel, hőszigetelések-
kel nagymértékben redukálható.

Az Európai Szigeteléstechnikai Szövetség (Eiif) legfrissebb ta-
pasztalatai szerint az átlag európai uniós országban nem merül fel 
az igény sem minőségi szigetelőanyagok használatára. Számos 
értelmezése van a megfelelő szigetelésnek, lehet munkavédelmi 

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

előírásoknak megfelelő (60 °C alatti külső felületi hőmérséklet), le-
het a gazdaságosságra optimalizált, azonban jelenlegi tapasztala-
tok alapján legkevésbé elterjedt, mégis legjelentősebb értelmezése 
szerint energetikai tanúsítvány alapján meghatározott maximális 
felületi hőenergia veszteségre tervezett szigetelésről is beszélni. 
A szövetség tanulmánya [2] alapján az EU ipari létesítményeiben 
található meleg felületek 10%-án sérült, hiányos, vagy egyáltalán 
nincs szigetelés. 

A magyarországi tapasztalataink alapján ezen felületek igen 
jelentős részét a gyakran megbontott, sok esetben bonyolult geo-
metriával rendelkező szerelvények, elemek teszik ki. A magyar 
vállalatoknál több visszajelzés alapján is a következő gyakorlat a 
jellemző: kivitelezéskor, előírás szerint a „hagyományos” (bádog) 
szigeteléssel, nagyméretű dobozokkal körbeépítik a szerelvényeket 
is, azonban az első időszakos karbantartás vagy meghibásodás so-
rán megbontják a szigetelést. Mivel a kemény külső réteg alakítása 
szakipari munka, a meghibásodások esetén pedig sürgősen kell 
cselekedni, a szakszerű eltávolításra nincs lehetőség. A keményhé-
jas szigetelések esetén az újrafelhasználhatóság igazán szakszerű 
eltávolítás esetén is ritka, a vállalatok saját karbantartó személyzete 
által végzett bontás esetén szinte minden esetben megsérül a héj, 
valamint a szigetelés. A sérülés mértékétől függően általában az 
első-második megbontásig foglalkoznak a szerelvények, karimák, 
bonyolult felületek szigetelésével.

A szigeteletlen felületek jelenléte mind munkavédelmileg, mind 
pedig energetikailag rendkívül aggályosak, arról nem is beszélve, 
hogy az utóbbi 3 évben a szén-dioxid kvóta ára meghatszorozódott, 
és várhatóan a jövőben ez tovább fog drágulni.

Ezen szempontok figyelembevételével kijelenthető, hogy az 
épületgépészeti szigetelések fejlesztése, alkalmazása, és megfe-
lelő megválasztása rendkívül fontos egy ipari, magas hőmérsékletű 
rendszer üzemeltetésénél. Az elmúlt években, évtizedekben súlyos 

1. ábra. Illusztráció a különböző épületgépészeti berendezések 
energetikai besorolásáról a VDI 4610/1 szabvány alapján [3]
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szabályokat hoztak akár az autóiparban, vagy az épületenergetiká-
ban, ahol az üzemeltetési feltételeknél megszabott minimum elvá-
rások már túlmutatnak az energia-, vagy költséghatékony fenntartá-
son, és egyre szigorúbb normák születnek annak érdekében, hogy 
a lehető legkevesebb, végcélként pedig a nullához közelítő meny-
nyiségű környezetet terhelő gáz, károsanyag kerüljön kibocsátásra. 

Az említett példákhoz hasonlóan az épületgépészeti rendszerek 
szigetelésénél is felmerült, hogy szükséges egy keret definiálása, 
ami alapján megállapíthatóak az alkalmazandó szigetelések szük-
séges paraméterei, esetleg osztályozhatóak a jelenlegi szigetelé-
sek. A VDI 4610/1 szabvány ezzel a témakörrel foglalkozik, megha-
tároz egy CO2 tömegegységre vonatkoztatott optimálisan szigetelt 
állapotot, majd ehhez viszonyítva különböző (az épületenergetiká-
hoz hasonló) besorolásokat állapít meg.

Ahogy az 1. ábrán is látható, valamint korábban is említettem, 
a szigeteléseket több optimumra lehet tervezni, ilyenek például az 
anyagi gazdaságosság, megtakarított hőenergia (és ezzel arányo-
san „ki nem bocsátott” CO2) mennyisége, illetve sajnos Magyaror-
szágon igen jellemző szempont az egyszeri beruházás forrásigé-
nye, költsége.

A felületi hőenergiaveszteségek szisztematikus csökkentésénél 
szükséges egy olyan rendszer felépítése, amely garantálja a vesz-
teség megfelelő feltárását, opciókat kínál a beazonosított vesztesé-
gek csökkentésére, megszüntetésére, és tartalmaz egy szempont-
rendszert, amely alapján az egyes felhasználásokra az opciók közül 
a lehető legalkalmasabb megoldás kiválasztható.

Az első oldalon kifejtettek szerint az épületgépészeti rendszerek 
jelentős részét kitevő csővezetékek, egyszerű geometriájú felületek 
szigetelésére általánosan elterjedt megoldás a keményhéjas szi-
getelési eljárás, „bádogozás”. A probléma a bonyolult geometriájú, 
vagy karbantartási igénye miatt megbontott felületek szigetelése. 
Ezen felületek az ipari létesítmények elnyomó többségében jellem-
zően szigeteletlenül vannak hagyva.

A Dynoteq Kft.-nél ezen problémát felismerve egy olyan szigete-
léstechnikai szolgáltatást hoztunk létre, amelynek keretein belül az 
adott rendszert végigjárva a található veszteségeket hőkamerás 
vizsgálat segítségével feltárjuk, a feltárás során készített do-
kumentáció alapján energetikai számításokat végzünk, ezzel 
párhuzamosan pedig adott feladatra ideális szigeteléstechnikai 
konstrukciót kínálunk, amelyre az energetikai veszteségszámítá-
sok alapján a szigetelési beruházás megtérülését is kiszámítjuk.

Ebben az esetben a felhasználónak nem szükséges mély ener-
getikai ismeretekkel rendelkeznie, illetve az emberi erőforrásait 
lekötnie a projekt megvalósításával, a feljebb említett veszteség-

csökkentésére szolgáltató rendszer működtetését a szakipari válla-
lat átvállalja, „csupán” a döntéshozatal, a szándék kinyilvánítása a 
megrendelő feladata.

Ahogy a 2-3. ábrákon látható, a korábban említetteknek meg-
felelően egy jól karbantartott rendszeren is előfordul a technológia 
sajátosságai miatt, hogy a bonyolult alakok bádogos szigetelése 
sérült, hiányos, és ennek köszönhetően hőtechnikai szempontok 
alapján sem kielégítő. Ezzel szemben egy szigetelőpaplanos meg-
oldással a szerelvények bonyolult alakja is kompakt, újrafelhasznál-
ható módon szigetelhető, azaz a szerelvények karbantartása során 
könnyedén, hozzávetőlegesen 30 másodperc alatt le-, valamint 
újra felszerelhetőek a szigetelések, különösebb hozzáértés nélkül.  
A hőkamerás felvételekből látható, hogy a 220 °C feletti szigetelet-
len felületi hőmérsékletről egy rétegben alkalmazott szigetelőpap-
lan esetén is a bevezetésben említett, munkavédelmi szempontból 
biztonságosnak tekinthető (60 °C alatti) hőmérséklettartományra 
hozzuk a felületet.

Ezen természetesen az energetika, valamint ezzel párhuzamo-
san kezelhető CO2 kibocsátás szempontjából lehetne tovább javíta-
ni, de a hőenergia-veszteséget a szigeteletlen felülethez képest már 
ezzel a megoldással is hozzávetőlegesen 90%-kal csökkentettük, a 
szigetelés élettartamát a szerelvényeken pedig többszörösére nö-
veltük, így egy jelentős előrelépés a korábbi állapotokhoz képest.

A magyarországi piaci helyzet a korábban említettek szerint 
elsősorban az ehhez hasonló, kis beruházási összegű konstruk-
ciót helyezi előtérbe, azonban a szabályozásoknak, irányelveknek 
köszönhetően már érezhető a tendencia, miszerint megjelenik az 
igény a lehető legminőségibb szigetelések alkalmazására, amely a 
jövőben várhatóan tovább dráguló CO2 kvótával, és egyéb, kialakí-
tás alatt álló törvényekkel tovább fog növekedni.

Források
[1] Juszku Lajos: Az ISO 50001 szabvány szerinti energiairányítá-

si rendszer kialakítása és alkalmazásának tapasztalatai a MOL 
Nyrt-nél, 2017.

[2] Andreas Guertler: Decarbonising industry & the ICT sector 
webinar, European Industrial Insulation Foundation presentation, 
2020.

[3] VDI 4610/1 szabvány

3. ábra. Illusztráció a különböző épületgépészeti berendezések 
energetikai besorolásáról a VDI 4610/1 szabvány alapján [3]

2. ábra. Egy gőzosztó szerelvényeinek szigetelése – bádogos, vala-
mint szigetelőpaplanos megoldás
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Környezetbarát vízkőmentesítés AQUABION®-nal, 
energiahatékony megoldások tusolóknál1

 
             Petri Béla  
     gépészmérnök, petri.bela@blueandgreen.eu    

A melegvíz felhasználásának kellemetlen következménye a víz-
kőképződés. A probléma környezetbarát megoldását kínálja az 
AQUABION eszköz. A tusolók melegvízfelhasználásának ener-
gia igénye hővisszanyerő hőcserélő alkalmazásával csökkent-
hető. A tusoláshoz felhasznált víz mennyiségét pedig levegő 
hozzákeveréssel mérsékelni lehet.

*
The formation of lime scale is an unpleasant consequence 
of the use of hot water. Aquabion offers an environmentally 
friendly solution to the problem. The energy demand of the 
hot water use of the showers can be reduced by using a heat 
recovery heat exchanger. The amount of water used for the 
shower can be moderated by air mixing.

* * *

A társaságunk célja, a magas szintű mérnöki tervezésen túl, hogy 
olyan innovatív termékeket vezessünk be a magyar piacra, melyek 
a legjobb minőségben, környezettudatosan, magas technológiai 
hátteret biztosítva elégítik ki partnereink elvárásait, ezért vettük fel 
palettánkra az AQUABION® nevű vízkő és korrózióvédelmi eszközt, 
ZYPHO® tusolók alá építhető hőcserélőt és ECOTURBINO® tusolás 
közben vízfogyasztás csökkentő eszközt.1

Társaságunk 2010 júniusában kezdte meg tevékenységét, fő 
profilként a vízi közműtervezést, valamint a kerttervezést megha-
tározva. Viszont a folyamatos bővülést és profil kiegészítést már 
megalakulásunk elején kitűztük célul, így egy tudatos véletlennek 
köszönhetően 2016. októberében az AQUABION® korrózió és vízkő 
védelmi eszköz magyarországi forgalmazójává váltunk. 

Az AQUABION®-nal együtt további két környezettudatos termék 
hazai forgalmazását megkezdtük. 

Mivel a „VÍZ KINCS” oda kell figyelnünk annak védelmére, mert 
nem tudhatjuk meddig élvezhetjük szabadon fogyasztását. E két 
termék a ZYPHO® és az ECOTURBINO®. Elsővel energiát takarít-
hatunk meg amennyiben tusolónk alá beépítjük és a zuhanyzásnál 
elhasznált vízzel előmelegítjük fürdővizünket. Második eszközzel a 
tusolás során elhasznált víz mennyiségét csökkenthetjük, illetve ez-
zel párhuzamosan a meleg víz előállításához szükséges energián 
spórolhatunk.

AQUABION® Vízkő-és Korrózióvédelmi eszköz
Ivóvizeink sok helyütt kemények, ez leginkább bosszúságot jelent!

A víz keménységét a kalcium és magnézium ionok okozzák. 
Leginkább elfogadott kutatások szerint élettani szempontból min-
denképpen fontos az ivóvízben a kalcium és magnézium jelenléte. 

Az egészséges élő emberi szervezetnek kellő mennyiségű ás-
ványi sókat tartalmazó vizes oldatra van szüksége!

A kevés magnéziumot tartalmazó vizek esetében megnőhet a 
magas vérnyomás veszélyének faktora,  bizonyos szív és érrend-
szeri betegségek gyakorisága is emelkedhet.

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

A túl kemény víz azonban rengeteg műszaki problémát is je-
lenthet. Kazánoknál, vízmelegítőknél, hőcserélőknél fokozott víz-
kőképződésre számíthatunk. Mosásnál, a túl kemény vízhez több 
mosóport kell adagolnunk. A mosóporok csomagolásán feltüntetik 
a vízkeménység függvényében szükséges mosópor mennyiségét. 
Mosogatógépeknél alacsonyabb hőmérséklet alkalmazásával csök-
kenthető az edényeken tapasztalható só kiválás mértéke.

Magyarországon a vízi közmű szolgáltatók által háztartások 
százezreibe eljuttatott csapvíz fogyasztásra kiválóan alkalmas. 
Azonban a csapvíz nemcsak ivóvíz, hanem a háztartási vízfelhasz-
nálás eleme. Így adott esetben a csapvíz további  helyszíni keze-
lést igényelhet, hogy a háztartási eszközök hatékonyságát a vízben 
lévő vízkő ne csökkentse. 

Ha a víz meszes, tartós meszesedések léphetnek fel, főként 
fémes felületeken, amelyek a csővezetékekben vagy a hőcseré-
lőkben akár csőelzáródáshoz is vezethetnek. Az ION Deutschland 
GmbH szabadalmazott terméke, az AQUABION® 2004-ben került 
a piacra. Ez a készülék lehetővé teszi a környezetbarát, ökológiai 
vízkezelést kemikáliák hozzáadása nélkül. 

Így működik az AQUABION®: 
Az ivóvíz összetétele só és más kemikáliák hozzáadása nélkül úgy 
változik meg, hogy az AQUABION® cink ionokat ad le a beáramló 
vízbe, amely ahhoz vezet, hogy más felépítésű kristályok képződ-
nek a nemkívánatos vízkő helyett. Pontosabban meghatározva egy 
ásvány képződik, melyet aragonitnak hívunk, s nem mellesleg ez a 
gyönyörű gyöngy alapanyaga a gyöngykagylóban, illetve a gyöngy-
hozó osztrigában. 

Az AQUABION® sajátos hatása a szabadalmazott készülék-
testen alapul. Az ivóvízben a cinkionok – anélkül, hogy reakcióba 
lépnének velük – gömb alakú, vagy lemezszerű kristályok képződé-
séhez vezetnek, amelyek aztán nem rakódnak le, például a bojlerek 
vagy vízforralók fémes felületein vagy a vízcserélőkben. 

A víz ízének változása a folyamat által nem lesz észrevehető, 
valamint a víz alaptulajdonságai sem változnak meg.

Az AQUABION® különbözik más hagyományos rendszerektől, 
amelyek bizonyos anyagokat adagolnak az ivóvízhez (például olya-
nokat, amelyek oltókristályokat képeznek). A különbség abban áll, 
hogy az AQUABION® minimális mennyiségű cink ionokat old ki az 
anódból. A kioldott cink ionok azt eredményezik, hogy párolgásnál 
vagy a víz melegítésénél keletkező kemény vízkő helyett kalcium-
karbonát-kristályok képződnek, amelyek különböznek a kalcittól.

Egyszerűbben fogalmazva: Az AQUABION® fémes felületeken 
a mésztartalmú üledékek határozottan könnyebb eltávolításához 
vezet, amelyek így látványosan kevesebb nyomot hagynak hátra.

Az AQUABION® nevű eszközzel tehát nem „jobb” vizet sze-
retnénk „készíteni”, mert erre nincs szükség, hiszen vizeink kiváló 
minőségűek, nagy részük a kemény 21 nk° feletti, vagy félkemény 
14-21 nk° tartományba tartozik.

AQUABION® nevű eszközzel megóvjuk a víztechnológiai gépe-
ket, berendezéseket, csőhálózatokat, háztartási gépeket a vízkőtől. 
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Beépítést követően, az eszköz védelmet nyújt a már kialakult vízkő 
és korrózió ellen és megakadályozza annak létrejöttét. Mindezt oly 
módon, hogy a víz keménysége nem változik, íze változatlan ma-
rad, ellenben a „hagyományos” vízlágyítási technológiákkal szem-
ben. 

Az AQUABION® beépítésével azonban nem csak komfortzó-
nánk javul, de energiafelhasználásunk is hatékonyabb lesz, akár 
háztartási vagy ipari felhasználásról beszélünk. 

AQUABION® legfontosabb tulajdonságai:
• AQUABION® szabadalmaztatott vízkezelő rendszer; 
• Egy nagy tisztaságú cinkanód és különböző örvénykamrák 

kombinációja; 
• A természetes vízkeménység esetén is megakadályozza az 

újbóli vízkő lerakódását a felületeken; 
• A kalcitból nem lerakódó aragonit képződik amely a vízzel 

elfolyik; 
• A már lerakódott vízkő folyamatosan lebomlik; 
• A cső belső felületén képződik egy passzív védőréteg, amely 

tartósan megakadályozza a korróziót;
• Védelem a vízkő és biofilm lerakódás ellen, továbbá a 

bioorganizmusok és a Legionella baktérium ellen, stb.
• Védelem a mikrobiológiai korróziótól, mivel a túl lágy víz elő-

segíti a biofilmréteg képződését;
• Semmilyen külső energiaforrást nem igényel, nincs mozgó 

alkatrésze;
• Karbantartást csak legfeljebb 5 évente igényel;
• Környezetbarát technológia;
• A vízben oldott anyagokat csupán méretükben változtatja 

meg, így az ivóvíz minőségű marad;
• Az oldott anyagok alkotórészek fizikai méretcsökkenésének 

eredménye a lágy vízhatás. Az ivóvíz selymesebb lesz;
• Az alkotórészek ‒ így a keménységet okozó vegyületek, me-

lyek nagy felületű  lapkristályok formájában rakódnak le a 
csővezetékek, szerelvények, eszközök felületén ‒ kis mére-
tűvé és gömb alakúvá válásuk miatt nem tudnak lerakódni; 

• A zárt vízhálózatban már meglévő lerakódások folyamatosan 
lebomlanak, valamint fémvezetékek belső felületén védőré-
teg képződik;

• A csőrendszerekben képződött vízkőréteg lebomlásával je-
lentősen növekedik a hőcserélők hatásfoka;

Vízkőlerakódás vastagsága és a hő veszteség összefüggése:
• A mosáshoz nincs szükség vízlágyító szerre, ami jelentős 

költség- és környezeti szennyezés csökkenést eredményez;
• Tapasztalatok szerint ‒ az eredeti vízkeménységtől függő-

en ‒ 15 ÷ 48%-kal kevesebb mosó- és mosogatószerre van 
szükség, ez szintén jelentős költség- és környezeti szennye-
zés csökkenést eredményez;

• A mosott textíliák élettartama megnő, mivel a vízkő, illetve a 
vegyi anyag maradványok a rostokat nem károsítják, általá-
ban 15 ÷ 30%-kal tovább maradnak szépek, lágy tapintásúak 
lesznek és nem szürkülnek el;

• A vízzel működő eszközök (pl. kávéfőző): vízkőlerakódása 
megszűnik, energiafogyasztása csökken;

• Edényben való vízmelegítéshez 16 ÷ 21%-kal kevesebb 
energia kell;

• Fürdéshez, tusoláshoz kevesebb szappan, sampon kell, 
mert a lágyhatású vízben intenzívebb a habképződés. A 
megmosott haj selymesebb lesz;

• A lágyhatású vízben hamarabb fő meg az étel, a kávé, a tea, 
gyorsabban puhulnak az alapanyagok és sokkal finomabb, 
aromásabb ízek keletkeznek;

• Az lemosott felületek (csempék, műanyag felületű bútorok), 
elmosott edények, poharak, evőeszközök foltmentesen szá-
radnak;

• A kifolyócsapokon nem keletkezik vízkőlerakódás;
• A víz oxigén felvevő képessége megnő, így a vízben élő oxi-

gént nem kedvelő  baktériumok száma mintegy 75%-kal 
csökken. Az oxigéndúsabb víz sokkal egészségesebb;

• A kezelt vízbe az egészségügyi határérték maximum 1/100 
részét kitevő tiszta cink elegyedik, ami az inzulin termelésé-
hez nélkülözhetetlen;

• a szénhidrát-, fehérje-, zsír-, nukleinsav anyagcseréhez, illet-
ve a növekedéshez, a nemi fejlődéshez, és a szaporodáshoz 
szükséges;

• Minél nagyobb a szükséges maximális vízfogyasztás alapján 
kiválasztandó készülék, annál kisebb a fajlagos vízfogyasz-
tásra eső költsége;

Víz és vízminőség:
Ivóvízként értelmezzük, ami a törvényes előírásoknak- és a min-
denkori érvényben levő ivóvíz rendeletnek megfelel. Az AQUABION 
teljesíti a törvényesen előírt alkalmazási feltételeket mind az ivóvíz 
mind a használati víz területén. A következő üzemeltetési határérté-
kek javasoltak az AQUABION hatékony alkalmazásához:

Vezetőképesség: min. 150 μS/cm, max. 2500 μS/cm
pH-erték: min. 5,0
Vízkeménység: min. 4° nk/ német keménységi fok
A vízminőségnek és az üzemeltetési feltételeknek az alkalmazás 
egész ideje alatt az üzemeltetési határértéken belül kell maradnia.

● Rozsdamentes alapanyagú, 
speciálisan kialakított turbulens 
felületekkel rendelkező 
örvénykamrák segítik a 
működést és az öntisztító 
funkciót

● Elektrolitként a víz 
vezetőképessége határozza 
meg az AQUABION® 
feszültségpotenciálját

● Az AQUABION®-t speciális, 
sárgarézből készült fémház 
védi

● A nagy tisztaságú cink 
védőanódok reagálnak, és 
megkötik a CaCO3-at

● Nyomásállóság 16 bar-ig (PN 
16)

● A forgatható DIN karimák 
egyszerű szerelést tesznek 
lehetővé

● Karimás és csavaros széri-
améretek: DN 50 – DN 250

● Karimás és csavaros speciális 
méretek: DN 1000-ig 

 

 

 

 

1. kép. AQUABION® működési elve a gyakorlatban 
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Alkalmazási terület
Az AQUABION csak kizárólag légmentes, rendszeres vízáramlást 
biztosító csővezeték rendszerekben (ivóvíz és használati víz) alkal-
mazható. 

Az AQUABION feltüntetett maximális térfogatáram értékét az 
AQUABION előtt beépített vízmérő illetve szivattyú névleges térfo-
gatáramának kell megfeleltetni.

Az AQUABION működik csekély térfogatáramnál, illetve pangó 
víz esetén is, ameddig az anódok üzemelnek és létrehozzák a meg-
felelő feszültség különbséget. 

Nem szabad túlméretezetett AQUABION-t beépíteni a csőveze-
tékrendszerbe, mert ezáltal  a működéshez szükséges turbulenciák 
valamint az öntisztító hatás  elmaradhat, melyek működési zava-
rokhoz vezethetnek. Lakásokban a vízmérő nagysága szolgálhat a 
dimenzionálás alapjaként.

ECOTURBINO® ‒ A VÍZFOGYASZTÁS CSÖKKENTÉ-
SE ZUHANYOZÁSNÁL
Az ECOTURBINO® egy szabadalmaztatott, osztrák fejlesztés, 
amely levegő hozzákeverésével 36%-kal csökkenti a vízfogyasz-
tást zuhanyozáskor a komfortérzet csökkenése nélkül. A kevesebb 
melegvíz-fogyasztás egyúttal az energiaköltségeket is csökkenti, 
amivel az ECOTURBINO® a klímavédelemhez is hozzájárul az ala-
csonyabb CO2 kibocsátásnak köszönhetően. Az ECOTURBINO® 
beszerelése gyorsan és egyszerűen elvégezhető a zuhanytömlő 
előtt lévő szerelvényen. 

AZ ECOTURBINO® MŰKÖDÉSMÓDJA
A vízcsap megnyitásakor az átmérő leszűkítése miatt a vízfolyás 
felgyorsul. A tölcsér végén vákuum keletkezik, amely által egy 
bypasson keresztül levegő szívódik be, ami keveredik a vízzel. A le-

2. kép. Beépítési példák 
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vegővel dúsított víz térfogata ezáltal növekszik, ezért a 36%-os víz-
megtakarítás ellenére zuhanyozáskor nem csökken a komfortérzet. 

Ezen kívül ugyanilyen mértékű az energia-megtakarítás is, mi-
vel kevesebb meleg víz szükséges.

EGYSZERŰ SZERELÉS
Az ECOTURBINO® terméket a szerelvény és zuhanytömlő közé 
kell beszerelni, és 5 perc múlva már használható is.

A magas energia-megtakarítási potenciál miatt az 
ECOTURBINO® ára már néhány hónapon belül megtérül.

ALKALMAZÁSI TERÜLET
Ipar, hotelek és kempingek, iskolák és sportlétesítmények, lakta-
nyák, kórházak, idősotthonok és kollégiumok, uszodák és gyógyfür-
dők, tengerjáró hajók, családi- és társasházak, lakóépületek.

AZ ECOTURBINO® ELŐNYEI

Vízmegtakarítás
Az osztrák találmánnyal zuhanyozásonként akár 4 vödör meleg víz 
is megtakarítható ‒ a fogyasztás akár 36%-kal is csökkenhet a kom-
fortérzet csökkenése nélkül!

Energia- és pénzmegtakarítás
Az ECOTURBINO® termékkel nemcsak víz takarítható meg, ha-
nem energia is ‒ ez a környezet javát szolgálja, és egyben pénz-
megtakarítást is jelent. Mert a kevesebb melegvíz kisebb ivóvízkölt-
séget, kevesebb csatornadíjat és energiaköltség csökkenést jelent.

Csökkentett CO2 kibocsátás
A melegvíz megtakarítással kevesebb energia szükséges, ami ke-
vesebb CO2 kibocsátással jár. Egy négyszemélyes háztartás ese-
tén a különbség kb. 400 kg évente.

Ugyanolyan komfortérzet
A levegő hozzávezetéssel a vízsugár a beépített ECOTURBINO® 
termékkel ugyanolyan erősnek érezhető, mint korábban.

A Legionella megelőzése
A turbulens levegő/víz- keveréknek köszönhetően az 
ECOTURBINO® megakadályozza az egészségre ártalmas 
Legionella baktériumok képződését.

Energiahatékonysági törvény
2015. január 1. óta Ausztriában is kötelesek a nagyvállalatok és az 
energiaszolgáltatók bevezetni az energiairányítási rendszert vala-
mint az energiahatékonysági intézkedéseket. A TÜV Ausztria az 
ECOTURBINO® terméket az Energiahatékonysági törvény intéz-
kedéseként sorolta be.

Budapest, Király utca 20. Wombat Hostel
Teszt 1. emelet

 

3. kép. Az Ecoturbino beszerelve 

4. kép. TÜV tanúsítvány

5. kép. Kézi zuhany, típus Lagoon 
6. kép. Eredmény Ecoturbino 

nélkül ~11 l 
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ZYPHO – INNOVATÍV HŐKINYERÉS ZUHANYVÍZBŐL
A ZYPHO egy kompakt és nagyon hatékony hőcserélő, amely a 
zuhanytálca alá kerül beépítésre. A hőcserélő elnyeli a meleg ener-
giát a szennyvízből és felhasználja annak érdekében, hogy a hideg 
vizet előmelegítse. A folyamat által az energiafelhasználást 40%-ra 
lehet csökkenteni.

A kívánt vízmelegség alapján a zuhany keverőszelepében a 
hideg víz összekeveredik a meleggel. A ZYPHO hőcserélőben a 
meleg szennyvíz előmelegíti a hideg vizet, így az magasabb hő-
mérsékletű lesz a keverőszelepben. Ezáltal a szükséges friss víz 
mennyisége jelentősen csökken, nem kell annyi vizet felhasználni 
annak érdekében, hogy a kívánt hőmérsékletet elérjük.

A hő visszanyerés hatékonysága lehetővé teszi egy átlagos 4 
fős háztartás számára, hogy évenként körülbelül 60.000.- Ft-ot spó-
roljon, ami azt jelenti, hogy a hőcserélő kevesebb, mint  2 éven belül 
visszahozza az árát.

A ZYPHO beépítésével nem csak hogy hozzájárulhatunk a kör-
nyezetünk védelméhez, hanem tudatosan is használjuk fel az ener-
giaforrásainkat. 

MŰSZAKI ADATOK
A ZYPHO egy olyan hőcserélő a szennyvízhez, amely a speciá-
lis, zuhanyokhoz kialakított beépítési módjával könnyen beépíthető 
bármely zuhanytálca alá.

• Méretek (hossz x szélesség x magasság mm-ben): 650 x 
130 x 90

• A standard kialakításnál a szennyvíz beáramlása felültörté-
nik, míg a különleges kialakításnál, a ZYPHO IZI-nél ez az 
oldalán történik, az alternatív beépítési lehetőségek miatt. 

• Megengedett hőmérsékleti tartomány: 0°C - 60°C
• Maximális vízátfolyás: 30 l/min
• Csak alacsony kiegészítő beépítési költségekre kell számíta-

ni a zuhanyok felújításánál, vagy újonnan beépítésénél. 

HIGIÉNIA ÉS BIZTONSÁG
A ZYPHO teljes mértékben megfelel a legszigorúbb higiéniai előírá-
soknak. A szennyvíz az EN 1717 előírásnak megfelelően egy dupla 
falú rendszerrel van elválasztva a friss víztől, és sosincs közvetlen 
érintkezésben a tiszta zuhanyvízzel. A Legionella baktérium nem 
jelent veszélyt, hiszen a meleg víz a belső 2%-os lejtésnél sosem 
stagnál, és a Zypho a nyugalmi állapotban 25°C alá hűl (a WHO 
ajánlásának megfelelően). Továbbá a felhasznált vörösréz csövek 
hozzájárulnak a Legionella baktérium kialakulásának megelőzésé-
hez. 

7. kép. Eredmény WR-11-es 
Ecoturbinoval 9 l

8. kép. Eredmény WR-9-es 
Ecoturbinoval 6,5 l

10. kép. A zuhanyhőcserélő beépítése 

Új szakosztály alakult az ETE-ben:

Megújuló energiaforrások, 
energiatárolás

A megújuló energiaforrások hasznosításával és az energia-
tárolással foglalkozó kollégákat és a területek iránt érdeklő-
dőket egyaránt várjuk, vegyenek részt rendezvényeinken és 

jelentkezzenek a szakosztály tagjának!
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Ipar 4.0 alkalmazása a termelés és 
energiahatékonyság érdekében1

 

Ihász Nóra   
kommunikátor (újságíró); noraihasz12@gmail.com, support@konsys.hu 

Környezetvédelmi és gazdasági szempontból egyaránt kiemel-
kedő jelentősége van az energiamenedzsment rendszereknek. 
Miért az egzakt, mért adatoknál kezdődik minden, miért fontos 
fontolóra venni egy ilyen szoftver telepítését, amikor optimali-
zálási folyamatokba szeretnénk belekezdeni, és milyen verseny-
előnyökhöz juttathatja a vállalatokat? Többek között ezekre és 
még sok érdekes, energiamenedzsmenttel kapcsolatos kérdés-
re kaphatunk választ, amikor a KONsys Kft. cikkét olvassuk.1

*
Energy management systems have outstanding environmental 
and economic importance. Why does it all start with the exact, 
measured data, why is it important to consider the installation 
of such software just as soon as we would like to start optimi-
zation processes, and what competitive advantages can it give 
to companies? Beyond these questions, we can find answers 
to many other interesting ones related to energy management 
if we read the article of KONsys Kft. 

* * *

Gazdasági és környezeti tényezők egyaránt hatással vannak, ösz-
tönzőleg hatnak azokra a vállalatokra, intézményekre, amelyek 
energiamenedzsment rendszerek bevezetése mellett döntenek. 
Mindkét szempontnak megvan a maga súlya és sokszor kéz a kéz-
ben járnak: a felelősen, előremutatóan gondolkodó gazdasági sze-
replők mind a termelékenység fokozását, mind a környezetvédel-
met prioritásként kezelik. Amikor változtatni szeretnénk, mindig fel 

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

kell mérni jelenlegi helyzetünket, majd annak ismeretében tudunk 
előre lépni. Ez az élet megannyi területén így van – most tekintsük 
át, mit is jelent ez az energiamenedzsment és az ipari automatizá-
lás témakörén belül! Ebben az izgalmas kérdéskörben a KLENEN 
2021 egyik előadó cége, a piac meghatározó szereplője, a KONsys 
Kft. kalauzol el minket.

Mérés és analitika
Azokat a döntéseket, amelyeket a hatékony üzemvitel és a ver-
senyelőny elérésének érdekében kell meghozni, kizárólag helytálló 
adatokra és elemzésekre lehet alapozni. A gyártásoptimalizáláshoz 
első körben tehát egzakt, mért adatokra van szükségünk, legyen 
szó például energiafogyasztásról, termeléskihasználtságról vagy 
termelési selejtekről. Amíg ezek az adatok nem állnak rendelkezés-
re, addig nem tudjuk, hogy miből takarítsunk meg.

Így, amikor a hatékonyságnövelési folyamatok elkezdődnek, 
az első lépés a mérési rendszer kiépítése. A gyártó cégek életé-
ben gyakran felmerülő kérdésekre úgy tudunk válaszokat megfo-
galmazni, hogy adatokat rögzítünk, majd elemezzük őket. Ezáltal 
már nem üresek azok a kérdések, mint például: mekkora energiát 
használ egy adott gyártósor, mekkora energiafelhasználás történik 
egységnyi termékre vonatkozólag, hogyan lehet feltárni és hol a 
legnagyobbak a veszteségek, hogyan térülnek meg az energetikai 
beruházások, és min célszerű változtatni? Amíg nincs mérési rend-
szer, addig ezeket a sarokszámokat, kiinduló adatokat sem tudjuk 
meghatározni.

1. ábra. ISO 50001 Energiairányítási rendszer



42

Ihász N.: Ipar 4.0 alkalmazása a termelés és energiahatékonyság érdekében

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5. szám

Fontos kiemelni, hogy célszerű egységben gondolkodni: az 
adatelemzéshez integráljuk össze a mérési rendszert a vállalatban 
található egyéb (például termelés- és vállalatirányítási) rendszerek-
kel, hogy megfelelő, fajlagos adatokat, információkat lehessen ké-
pezni! A szoftver tehát egy felületen jeleníti meg az összes adatot, 
így egyedi riportok készíthetőek. Emellett, a megfelelő szoftver nagy 
adatokkal is gyorsan dolgozik, desktop és cloud környezetben is biz-
tonsággal futtatható, valamint megfelel az ISO 50001 szabvány el-
várásainak és a szakreferensi adatszolgáltatást is támogatja. Mind-
ez jellemzi a KONsys Kft. Magyarországon fejlesztett szoftverét, az 
AVReportert, amely az egyik legversenyképesebb energiamenedzs-

ment szoftver. Jó példa erre egy autóipari beszállító cég, ahol ko-
rábban nem voltak energiamenedzsment adatok, az egyes gyártó-
sorokon történő konkrét energiafogyasztásokat nem tudták képezni. 
A rendszer segítségével ma már meg tudják határozni, hogy ha egy 
gyártósor standby üzemmódban van, nincs-e felesleges energiafo-
gyasztás vagy, hogy nincsenek-e veszteségek a sűrített levegőnél. 

Az adatok elemzése által össze tudják hasonlítani a gyártósoro-
kat és a műszakokat (például gépbeállítások, tűrésértékek és gép-
paraméterek szempontjából), ütemezni tudják a karbantartásokat, 
és optimalizálják az egységnyi termékre bontott fajlagos energiafo-
gyasztást. A világítás integrálásával konkrétan el tudják választani a 

2. ábra. AVReporter Explorer áttekintő

3. ábra. AVReporter felhő megoldás
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csarnok energiafogyasztási adatait a termelési adatoktól. Emellett, 
olyan piaci előnyökről is beszélhetünk, mint például a szakreferensi 
adatszolgáltatási elvárásoknak való megfelelés, az időmegtakarítás 
és a termékek értékesítési margójának növelése.

Az energiamenedzsment rendszer felépítése
Ha az említett előnyökről visszakanyarodunk magára a kiépítési 
folyamatra, láthatjuk, hogy milyen főbb lépésekből tevődik össze 
az energiamenedzsment rendszer létesítése. A különböző terepi 
eszközök (általában villamos mérőeszközök) telepítése után fel 
tudjuk fűzni őket a kommunikációs hálózatra, majd egy úgynevezett 
gateway-be vagy IoT (Internet of Things) szerverbe csatlakoznak. 
Ezt követően el tudjuk dönteni, hogy hová legyenek tovább küldve 
az információk, vagyis felhőalapú (cloud) vagy helyi telepítésű (lo-
kális) megoldást szeretnénk-e telepíteni?

 
Helyi telepítésű vagy felhő megoldást válasszunk?
Mindig a vevői igények döntik el, hogy a kétféle megoldás közül 
melyik lesz igazán a megfelelő, sőt bizonyos esetekben akár hibrid 
cloud-ban is lehet gondolkodni. Ami a lokális szervert illeti, vannak 
gyárak (például a gyógyszeriparban), ahol központi IT előírások 
miatt választják a helyi telepítésű szervert. Ebben az esetben a fo-
lyamatos rendelkezésre állás nehezebben elérhető, költségesebb, 
illetve helyi IT szolgáltatást kell igénybe venni.

Felhő alapú megoldás esetén azonban nincs szükség szerver 
számítógépre, ezáltal gyorsabban, fennakadásmentesen valósít-
ható meg és a telepítés költségei is kisebbek. Jellegéből adódik, 
hogy mindig aktuális szoftver környezet érhető el, és heti 7 napban, 
24 órás rendelkezésre állás biztosított hozzá. Kiemelkedő előnyei 
még, hogy egyedi igényekre szabható, támogatja a valós idejű 
döntéshozatalt, magas szintű biztonságot nyújt és minden aktuális 
szabványi elvárásnak megfelel.

Amikor az ügyfelek az adott energiamenedzsment rendszert ki-
választják, a fő szempont az szokott lenni, hogy integrálható legyen 
a meglévő vállalati környezetbe. 

Sok cégnél olyan felhasználók kezelik ezeket a rendszereket, 
akiknek nincs átfogó ismeretük a szoftverekről, így kulcsfontos-
ságú, hogy könnyen kezelhető legyen az alkalmazás. Az igények 
pedig folyamatosan formálódnak, emiatt lényeges szempont, hogy 
flexibilisen tudják összeállítani a riportokat a felhasználók.

Végül vegyünk ismét szemügyre egy példát, egy nemzetközi cé-
get, amely tetőtéri ablakok gyártásával foglalkozik, és Európa szerte 
19 gyárban állítják elő termékeiket. Hasonló kérdések fogalmazód-
tak meg bennük, mint a fent leírt autóipari beszállító vállalatban, ám 
az ő esetükben az volt a legfőbb cél, hogy nemcsak az adott gyáron 
belül, hanem az európai üzemek között is össze tudják hasonlítani a 
termelési adatokat. A vállalatirányítási és az energiamenedzsment 
rendszer összekapcsolásával sok problémát derítettek fel (például 
a faipari megmunkálásokhoz szükséges kemencék működése kap-
csán), így már valós, mért eredmények alapján tudják koordinálni 
az optimalizálásokat, beruházásokat és fejlesztéseket.

Források
[1]   AVReporter szoftver kezelési leírás

4. ábra. Riportozási lehetőségek az AVReporter-ben

A járvány ellenére is rendületlen a háztartási 
méretű naperőművek terjedése 

Egy év alatt másfélszeresére nőtt a háztartási méretű naperőművek 
darabszáma és beépített teljesítménye. Mára közel 72 ezer háztar-
tás rendelkezik napelemes kiserőművel – mondta dr. Tóth Tamás, a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) általá-
nos elnökhelyettese.

A villamosenergia-elosztók aktuális adatszolgáltatása alapján a 
Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) közzé-
tette a háztartási méretű erőművek (HMKE), ezen belül a (max. ~50 
kW kapacitású) naperőművek 2020. év végi összesített adatait.

Dr. Tóth Tamás, a hivatal általános elnökhelyettese a legfrissebb 
adatokkal kapcsolatban elmondta, a HMKE-k terjedését nem fékezte 
meg a koronavírus-járvány sem, hiszen az előző év végi adatokhoz 
képest másfélszeresére nőtt a darabszámuk és beépített teljesítmé-
nyük. A növekedési ütem ráadásul tovább gyorsult: míg 2019-ben 
44% körül alakult, addig 2020-ban már megközelítette az 50%-ot.

Dr. Tóth Tamás emlékeztetett, a Nemzeti Energiastratégia szerint 
a kormányzat célja, hogy 2030-ra legalább 200 ezer háztartás ren-
delkezzen átlagosan 4 kW teljesítményű, tetőre szerelt napelemes 
erőművel. Az adatok alapján 2020-ban továbbra is többnyire ter-
mészetes személyek birtokoltak háztartási méretű naperőműveket: 
2020 végén már közel 72 ezer háztartásnak volt napelemes háztar-
tási méretű kiserőműve, míg 2019 végén még csak mintegy 47 ezer 
háztartás mondhatta el ezt magáról. 

A háztartási méretű kiserőművek 2020. évi adatai elérhetők a Vil-
lamos energia, Megújuló energiák rovatban.

mekh.hu-enhat.mekh.hu
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Gépi tanulási algoritmusok összehasonlítása napelemparkok 
termelés előrejelzésére1

 
   Markovics Dávid  Dr. Mayer Martin János  
    MSc Energetikai mérnök hallgató, markovics.david@eszk.org    egyetemi adjunktus, mayer@energia.bme.hu

A kutatásom során napelemparkok statisztikai alapú termelés 
előrejelzésének lehetőségeit vizsgáltam, a Python scikit-learn 
könyvtárának gépi tanulási algoritmusait alkalmazva, amelyek 
negyedórás sugárzás és hőmérséklet adatok alapján adnak 
becslést egy napelempark day-ahead és intraday termelésére, 
felhasználva a korábbi működés során tapasztalt valós terme-
lés – időjárás előrejelzés adatsorokat. Az eljárásokat optima-
lizáltam, vizsgáltam az egyes módszerek kombinációjának le-
hetőségét, továbbá bevezettem olyan mérőszámokat, amelyek 
segítségével tiszta és felhős napokra bontva külön betanított 
algoritmussal lehet jósolni.

A hibaszámítás kapcsán azt tapasztaltam, hogy a célfügg-
vény nem egyértelmű, hiszen a tulajdonosok a havonta befi-
zetendő kiegyenlítő energia pótdíj számláját szeretnék csök-
kenteni, amelynek elszámolási rendszere igen komplex, a sok 
változó miatt nem képezhető belőle explicit képlet a fizikailag 
mérhető eltérések általános értékelésére.1

*
In my research, the possibilities of statistical-based produc-
tion forecasting of photovoltaic power plants has been inves-
tigated using some of the machine learning algorithms of the 
Python scikit-learn library, estimating the day-ahead and intra-
day production of a solar park based on quarter-hour resolu-
tion real production – weather forecast (irradiation, windspeed 
and temperature) datasets. The algorithms have been manually 
tuned, and also some additional procedures have been tested, 
like combining different methods and defining metrics with the 
purpose of predicting for clear and cloudy days using a sepa-
rately trained method.

Regarding the error calculation, I found that the objective 
function is not clear, as the owners want to reduce the monthly 
balancing energy surcharge bill, which has a very complex 
system with multiple drivers, therfore cannot be used as an 
explicit formula for the overall assessment of physically meas-
urable differences. 

* * *

Kulcsszavak: PV termelés előrejelzés, gépi tanulás, verifikáció

A fotovoltaikus energiatermelés világszerte felívelőben van [1], a 
technológia fejlődésével és a szabályozói környezet támogatásával 
intenzív növekedés tapasztalható a beépített teljesítmények tekin-
tetében. Ez a trend a hazai szempontból mérvadó 2020-ban kiadott 
Nemzeti Energia és Klíma Tervben foglalt WEM (jelenlegi intézke-
déseken alapuló), és  WAM (kiegészítő intézkedéseket tartalma-
zó) alapján [2] a továbbiakban is prognosztiázálható. Különösen 
utóbbi esetén, amelyet 2030-ra 6 000, 2040-re pedig 12 000 MW 
beépített napelemkapacitást vetít előre. Látva azt, hogy már 2020 
tavaszán, nem sokkal a 16-i csúcs [3] előtt már 20% körüli nettó 
részarányú napelemtermelés szabályozásához le kellett terhelni a 

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

Paksi Atomerőművet [4], következtethető, hogy a következő két év-
tizedben meghatározó kérdés lesz a napelemparkok (és HMKE-k) 
termelésingadozásainek kiegyenlítése, szabályozása, illetve ennek 
cikknek a  fő témája a termelés előrejelzés, amely kapcsán egy 
rövid áttekintő, után a területet a statisztikai módszerekre szűkítve 
fogom bemutatni kutatási eredményeimet.

Az előrejelzések módszertanilag két fő csoportra osztha-
tók, vannak fizikai, illetve statisztikai modellek. Előbbi kapcsán a 
fotovoltaikus erőművek technológiai folyamatait leíró fizikai össze-
függések (cellahőmérséklet, áramköri és inverter modellek) segít-
ségével lehet átalakítani a meteorológiai szolgáltatóktól kapott idő-
járás előrejelzés várható értékeit, korrigálva az adott napelempark 
fizikai elhelyezkedéséből adódó napsugárzás modellel. Összessé-
gében a fizikai modell elkészítéséhez szükséges ismerni a pontos 
technológiát, elhelyezkedést (koordináták, dőlésszög, árnyéko-
ló hatások), illetve minden egyéb berendezés olyan gyári adatát, 
karakterisztikáját, amely egy munkapont számításhoz szükséges. 
Ezzel szemben a statisztikai módszerek alkalmazásához gyakor-
latilag csak a historikus adatokra van szükség, amely tartalmazza 
a (jövőben is használandó) időjáráselőrejelzési és a hozzá kapcso-
lódó valós termelési értékeket. Létezik még egy külön kategória, 
amelyet hibrid módszernek nevezünk, ide tartoznak az olyan eljá-
rások, amely különböző fizikai vagy statisztikai modellek egyesíté-
séből, átlagolásából állnak elő. Az 1. ábrán látható kördiagramon J. 
Antonanzas foglalta össze 2016-ban [6], hogy a témában folytatott 
kutatások milyen arányban oszlanak meg az egyes módszerek kö-
zött. Ebből is látható, hogy a statisztikai módszerek igen komoly 
kutatási irányt képviselnek.

Jelen cikkben tehát statisztikai módszerek, azon belül is hét 
különböző gépi tanulási algoritmus alkalmazása és eredményei 
lesznek bemutatva előrejelzési hiba és időhorizont kapcsán, kiegé-
szítve olyan menetrendfejlesztési lehetőségekkel, mint az időjárás 
alapú szeparálás, illetve a módszerek eredményeinek kombinálása.

1. ábra. A kutatások megoszlása típus szerint
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Módszertan

Algoritmusok
Az előrejelzéshez a Python egyik scikit-learn könyvtárának algorit-
musait [6], illetve egy saját valmint egy várható TI (terület index) 
alapú szeparálást alkalmazó eljárást használtam, melyeket nevei 
és rövidítései  az 1. táblázatban találhatóak.

A gépi tanulási módszerek mind rendelkeznek belső paraméte-
rekkel, amelyt a tanulás fázisában optimalizál az algoritmus, illetve 
hiperparaméterekkel, amelyek egyfajta keretrendszerként hangolha-
tóak az adott problémának megfelelően egy hálókereséssel. Ebben 
a cikkben manuálisan hangolt hyperparamétereket alkalmaztam.

Adatok
A kutatás során az MVM Zrt. egy hazai napelemparkjának 2019-es 
termelési adatai és az Országos Meteorológiai Szolgálat által bizto-
sított előző napi (DA) és aznapi (ID) időjárás előrejelzésekből dol-
goztam. Mindkét adatsor a hazai menetrendezési gyakorlatban is 
használt negyedórás bontásban állt rendelkezésre, a meteorológiai 
paraméterek közt pedig szerepelt a várható globálsugárzás, felszíni 
hőmérséklet és szélsebesség, amelyekt az OMSZ egy adott nap 
00-val időpontjában 24-48 és 00-24 idősávokra vonatkoztatva adott 
meg, előbbi tehát alkalmas előző napi, utóbbi pedig aznapi menet-
rend pontosításra. Az előrejelzés során ötszöri 80/20-as arányú ta-
nulás – tesztelés felosztást alkalmazva, a kapott teszteredmények 
átlaga lesz a későbbiekben bemutatva.

Kiértékelés
A témában jelenleg még nem létezik olyan általánosan elfogadott 
kiértékelési (vagy a nemzetközi irodalomból véve verifikációs) mód-
szer, amely alkalmas lenne különböző elhelyezkedéésű, méretű, 

technológiájú napelemparkok elltérő szolgáltatótól származó előre-

jelzések alapján történő menetrendezésének összehasonlítására 
[13][14]. Ez tehát jelentősen nehezíti az egyes utatások eredménye-
inek összehasonlítását, illetve hasonló probléma ipari szempontból, 
hogy a különböző hibaszámítási módszerek nem feltétlenül tükrözik 
egy adott menetrend pénzügyi értékét, hiszen a kiegyenlítőenergia 
piaci alapon változnak. Ahhoz viszont, hogy menetrenfejlesztésből 
pénzügyi optimalizálás lehessen, nem csak a kiegyenlítőenergia ára-
kat kellene megbecsülni, hanem ezen felül még a többi mérlegköri 
szereplő menetrendezési hibáját. Ezen problémafelvetés megoldása 
túlmutat jelen cikk tartalmán, így köztes megoldásként a következő, 
energetikai szemlélettel indokolt hibaszámítási módszerek kerültek 
alkalmazásra.

Eredmények

Prediktorok
Elsőként érdemes megnézni, hogy miből dolgoztunk ehhez érde-
mes megnézni a bemenő adatok korrelációját a valós termeléssel. A 
prediktorok kiválasztásánál többféle módszerrel is próbálkoztam, a 
legjobb eredményeket úgy kaptam, hogy az adott i-edik negyedórá-
ra vonatkozó sugárzási érték mellett az egy órával későbbi levegő 
hőmérsékletet, az adott nap sorszámát, az [i-2, i+2] intervallumban 
lévő további negyedórák és az i-1, i+1-edik negyedórák átlagát vet-
tem figyelembe A 3. ábrán látható, hogy a globálsugárzás, ahogy 
várható volt a legmeghatározóbb, a hőmérséklet közepesen, a 
szélsebesség pedig szinte egyáltalán nem hasznos az előrejelzés 
szempontjából, illetve a tapasztalataim alapján az adott negyedóra 
cellahőmérsékletének hatását jobban jellemzi az egy órával ké-
sőbbre várt léghőmérséklet, mint az azonos időbélyegű.

ID Név a scikit-learn könyvtárban Típus
LR LinearRegression Egyszerű lineáris regresszió algoritmus, négyzetes hibát minimamalizál. Referencia 

modellként is alkalmazható.

knn KNeighborsRegressor Az adott pillanatbeli állapotot összehasonlítva a korábbi adatokkal, amelyeket a tanulás-
hoz használunk, kiszámítja az euklidészi távolságokat, és az első k darab „szomszéd” 
alapján következteti a kimenetet. [7]

DTR DecisionTreeRegressor A prediktorokat értékük szerint csoportosítva leveleket alkotnak. A megfogalmazott prob-
lémától (törzs) az elágazásokban feltett kérdéseken (ágak) keresztül jutunk el a megfe-
lelő levélhez és annak várható értékéhez, amely az adott levélen lévő prediktorokhoz 
tartozó értékek átlaga lesz. [8]

ABR AdaBoostingRegression Az AdaBoosting gyenge tanulói alapvetően olyan döntéshozó fák, amelyek csak egy 
választással bírnak. Az algoritmus súlyozza a megfigyeléseket úgy, hogy a nehezebben 
klasszifikálható elemeket nagyobb, míg a már így is pontosakat kisebb értékekkel látja 
el. Ezt a folyamatot az iterálás során újra és újra elvégezve a nehezen klasszifikálható 
elemek egyre növekvő súlyokat kapnak, amíg az algoritmus meg nem találja azt a mo-
dellt, amely megfelelően azonosítja ezeket a mintákat is. Maga a predikció a gyenge 
tanulók többségi szavazatának pontossággal súlyozott átlagaként áll elő. [9]

GBR GradientBoostingRegressor Az AdaBoosting általánosítása, az algoritmusban minden lépés egy súlyozott minimali-
zálásból és az osztályozók, valamint a súlyozott prediktorok újraszámításából áll. [10]

MLP MLPRegressor Neuronok működése inspirálta több rejtett rétegű háló, numerikusan súlyokkal ellátott 
kapcsolatokkal. [11]

SVM SupportVectorRegression Kernel módszer, több lineáris regresszió együtteseként funkcionál átalakított 
prediktorokkal, úgy, hogy közben egyszerű, nem túl komplex rendszert alkotva jól illesz-
kedjen az adatokra.[12]

SVM_
sep

Az alap SVM algoritmus külön tanítva napos és felhős esetekben.

SK - Saját készítésű módszer, amely hasonló pontokat keres a tanuló adatsorban, majd a 
hozzájuk tartozó valós értékek átlagát adja vissza.
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Korreláció
Alapvetően a korrelációra kisebb hangsúlyt fektettem az eljárások 
fejlesztése során, azonban elvégeztem néhány kimutatást az érté-
keléshez. Az alábbi táblázatban összefoglaltam az egyes módsze-
rek és a valós termelés korrelációs tényezőit. A 3. táblázatra visz-
szacsatolva, a valós termelés és a globálsugárzás közti korrelációs 
együttható 0,842 volt a teljes adatsorra vonatkoztatva, jelen értékek 
pedig az ötödik negyedórákra vonatkoznak.

Az első szembetűnő információ a színkódok alapján az, hogy 
a magyarázóerő az rMAE, rRMSE kapcsán megállapított sorren-

det adja vissza, a referenciaként használt LR az, amelyik ebből a 
szempontból gyengébb eredményt adott. A második észrevétel, 
hogy a valós termeléshez képest jóval erősebb a kapcsolat az 
egyes módszerek között, ami viszonylag triviális, hiszen mind va-
lamilyen szempontrendszer szerinti optimális középértéket próbál 
adni. A harmadik pedig az, hogy habár a MLP és az SVM a két fő 
hibaszámítás alapján éppen ellentétes szempontok szerint minősült 
jónak, a kettő közti magyarázóerő nagyobb, mint a köztes megol-
dásokkal vett.

rMAE

•  N a teszt időszak negyedóráinak száma
•  yi az i-edik negyedórára jósolt termelés
•  Pi az i-edik negyedóra valós termelése

Megadja, hogy egységnyi energia előállításához mennyi kiegyen-
lítő energia szükséges a hálózattól, ami értékes információ, nem 
veszi figyelembe az eltérés irányát és nem bünteti a nagyobb ki-
lengéseket.

rRMSE Bünteti a nagyobb eltéréseket, ami olyan szempontból érdekes, 
hogy a merit orderben nagyobb igények esetén drágább erőmű-
vek belépése is indokolt, így az árak valóban magasabbak lehet-
nek. Szintén érzéketlen az eltérés irányára.

wMAE

•  wle, wfel: a le- és felszabályozási árakat reprezentáló 
súlyok,

•  i,j: a Q db alulmenetrendezett és R db felülmenetren-
dezett negyedóra futó változói.

Eltérő súlyokkal veszi figyelembe az eltérések rMAE hibáját attól 
függően, hogy a menetrendezési hiba melyik irányányba történt.

Corr

• Cov: kovariancia
• σ: a változó szórása 

Pearson féle korrelációs együttható, irányfüggetlen, általánosan 
alkalmazható, így nem áll fenn olyan probléma, hogy egyes cik-
kekben maximum, máshol átlag termelésre normalizálnak.

TI

• Qi: az adott nap i-edzik napsütötte negyedórájának 
jósolt globálsugárzás értéke W/m2-ben,

• Pmax: a napelempark maximális teljesítménye,
• nd: pedig az adott nap vizsgált negyedóráinak száma.

Ezt a mutatószámot arra használtam, hogy az átlagoló jellegű 
előrejelzésből kiszűrjem a felhős napokat. Egy határérték alatt 
felhős, felette pedig napos kategóriába sorolva, a két típusra kü-
lön-külön betaníthatóak az algoritmusok, ezáltal elérhető, hogy a 
menetrendezési szempontból ideális napok ne legyenek a túlzott 
átlagolás miatt alulbecsülve.

2. táblázat. Hibaszámítási és értékeési módszerek és azok megfontolásainak bemutatása

 

∑
∑

=

=
−

N

i i

N

i ii

P

Py

1

1

 
( )

∑

∑

=

=

⋅

−⋅

N

i i

N

i ii

P
N

Py
N

1

2

1

1

1

 [ ]( )
felle

Q

i

R

j jjfeliile
N

i i
wRwQ

PywPyw

N
P ⋅+⋅

−⋅+−⋅
⋅
∑ ∑

∑
= =

=

1 1

1

1

 ( )
yiPi

ii yPCov
σσ ⋅

,

 

d

i

nP
Q

TI
⋅

= ∑
max

3. táblázat. A valós termelés és a prediktorok korrelációs 
együtthatója

4. táblázat. A valós termelés és az egyes módszerek közti 
korrelációs együtthatók bemutatása százalékos formában
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rMAE – rRMSE
A módszereket az említett módon relatív hiba (rMAE) és rRMSE 
szerint értékeltem. A következő diagamon ábrázoltam az eredmé-
nyeket az öt vizsgált tanuló-teszt adatsorra vonatkozóan.

Láthatóan a két hibaszámítást figyelembe véve nincs egyértelműen 
legjobb módszer, azonban vannak olyanok, amelyek kiemelkedőek. 
Ezek név szerint az SVM, ennek terület index alapján szeparált ver-
ziója kifejezetten rMAE szempontjából, a knn mindkettő, GBR pedig 
inkább rRMSE irányából számítanak jónak. Az MLP, illetve a saját 
modellem (SK) a középmezőnyben, a lineáris regresszió az ABR 
és a DTR algoritmusok pedig nem bizonyultak pontosnak, ezért 
utóbbiakkal kevesebbet foglalkoztam. Ezen az ábrán a mix2 nevű 
módszer az MLP_adam és az SVM_sep átlagolásából származik, 
míg a mix3 ennek továbbfejlesztése az adott napi termelési görbék 
felfutó és leívelő ágának korrekciójával.

Kombinált módszerek
Az előző pontban kiemelt legjobb módszerekből súlyozott átlago-
lással is készítettem hibrid-statisztikai előrejelzéseket. A súlyokat 
az egyikről fokozatosan a másik irányába áthelyezve színátmene-
tesen ábrázoltam a következő diagramon, amelyen jól látható, hogy 
a módszerek rendre javíthatóak más algoritmusokkal való kombiná-
lással, azonban ezek egytől-egyig Pareto hatékonynak bizonyultak, 
az átmenet középső (lényegi) részén a két hibatípus csak egymás 
rovására javítható. Megfigyelhető továbbá, hogy az algoritmusok 
kombinálása az ábrázolt módszerek között minden esetben javí-
totta a menetrend pontosságát, még a leggyengébb algoritmus is 

tudta javítani a legerősebbet (SK-SVM_sep). Ez a megállapítás 
meglehetősen fontos, és tovább erősíti azt a gondolatot, hogy a me-
netrendezés célja nem a fluktuációk követése, hanem a középérték 
megtalálása, amelyet segíti a zavaró hatások diverz szűrése.

A kombinálás eredményeként láthatóan az SVM_sep és a GBR 
átlagolása bizonyult a legjobbnak, a továbbiakban azonban ezzel 
a vegyes megoldással nem foguk tovább foglalkozni, mivel alap-
vetően ennek a munkának a célja maguknak a módszereknek, és 
különböző praktikáknak a vizsgálata, nem pedig a menetrend vég-
telenségig történő fejlesztése. 

Le- és felszabályozás szerinti súlyozás
Az eredményeket piaci szempontból vizsgálva, a fel és leszabá-
lyozási árak arányában a következő hibagörbéket produkálták az 
egyes módszerek.

Az x tengelyen a felirat szerint, a le- és felszabályozás súlyainak 
(egységárának) aránya látható, míg az y tengelyen a kapott súlyo-
zott rMAE, azaz wMAE (weighted MAE) értékeket ábrázoltam. A pl. 
az USA-ban használt [14] szimmetrikus árazási rendszer az x=1 
helyen található, míg a hazai rendszerre korábban jellemző 3-5, de 
akár 10-15-szörös arány ettől jobbra látható. Amit ebből a diagram-
ból le lehet szűrni, az az, hogy a módszerek közül vannak olyanok, 
amelyek a hazai szinten alkalmazott alulmenetrendezés támoga-
tó [15] elszámolási rendszerben működnek jobban, sőt, a többség 
egyébként ilyen, azonban az ABR, DTR, mix3 és GBR módszerek 
esetében ez a trend ellentétes. Itt visszacsatolnék a korábban is-
mertetett kombinált módszerekre, amelyeknél a GBR volt az egyik 
legjobb társmódszer, mivel ezt a hazai környezetben árnyalja az 
előzőekben realizált felülmenetrendezés támogató jellege. 

Az időhorizont hatása
A következőkben az intraday és day-ahead előrejelzések pontos-
sága közti eltéréseket fogom bemutatni. A menetrendjavítás legtri-
viálisabb, illetve ebből adódóan leginkább szorgalmazott területe az 
időhorizont, tehát a menetrend leadása és a vonatkozó negyedórák 
közti idő csökkentése. A jelen esetben alkalmazott kétféle előrejel-
zés megfelel a hazai szabályozásnak, hiszen a másnapi menet-
rendet délelőtt 10:00-ig, az aznapi módosításokat pedig minimum 
2,5 órával későbbre lehet leadni. Ennek értelmében a most vizs-
gált esetnél már a mostani körülmények között is lehetne közelebbi 
intraday menetrendezést végezni.

A hibák átlaga jellegre hasonlóan alakul, értékben egy kb.  
5%-os relatív javulás érhető el az ID menetrend módosítással.

2. ábra. Napon belüli (00-24) rRMSE, rMAE eredmények

4. ábra. Le- és felszabályozás szerint súlyozott rMAE

3. ábra. Módszerek kombinálásának eredményei
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Összegzés
A módszerek eredményeinek összehasonlításánál azt tapasztal-
tam, hogy vannak módszerek, amelyek rRMSE, és vannak, ame-
lyek rMAE alapján jobbak inkább. A legjobb négy algoritmusnak az 
SVM, MLP, GBR és a k-NN adódott. A módszerekből képezhetőek 
olyan hibrid eljárások, amelyek javítják a pontosságot, azonban 
ezeknek sem létezik egyértelmű optimuma, rendre Pareto görbéket 
produkáltak. 

Tapasztalataim szerint a kiértékelés problémája az egyik legfon-
tosabb kérdés a témában. Ameddig a piaci cél, a költségcsökken-
tés nem fogalmazható meg egyértelmű módon a menetrendezés 
pontosságára vonatkozóan, addig nem lehet eldönteni, hogy melyik 
a legjobb módszer. Ugyanígy fontos kérdés a menetrendfejlesztés 
beárazása, azaz, hogy mit ér adott százaléknyi javulás.

Véleményem szerint a módszerek optimalizálásának egy adott 
időjárás előrejelzés esetén véges határa van, amelyen túl csak az 
időhorizont csökkentésével és az előrejelzés pontosításával javít-
ható a menetrend.

Amennyiben a lehető legjobb menetrendet szeretnénk elérni, 
azt a módszerek hiperparamétereinek és prediktorainak megfelelő 
beállításával, eljárások kombinálásával, terület index alapú szepa-
rálással, és a hajnali, esti szakaszok korrekciójával érdemes opti-
malizálni a célfüggvény ismeretében.
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6. táblázat. Aznapi és másnapi menetrendek átlagos hibái

  LR DTR ABR GBR knn SVM MLP SK SVM_sep mix2 mix3 

rMAE 0,333 0,297 0,420 0,273 0,265 0,256 0,284 0,280 0,254 0,266 0,264 
ID 

rRMSE 0,473 0,472 0,518 0,416 0,418 0,430 0,427 0,431 0,426 0,423 0,425 

rMAE 0,348 0,318 0,419 0,289 0,288 0,273 0,303 0,301 0,267 0,284 0,282 
DA 

rRMSE 0,489 0,498 0,521 0,437 0,448 0,455 0,450 0,455 0,451 0,446 0,448 

 

Új korszak nyílik a zöld közlekedésben
Hamarosan az eddigi legnagyobb elektromos autóbusz-beszer-
zés valósulhat meg Magyarországon.

Megszületett a döntés a Zöld busz program első, elektromos 
meghajtású buszok beszerzésére és a kapcsolódó infrastruktúra 
kiépítésére benyújtott pályázatairól - jelentette be Steiner Attila, 
az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) körforgásos 
gazdaság fejlesztéséért, energia- és klímapolitikáért felelős ál-
lamtitkára.

Ezzel új korszak nyílik a zöld közlekedésben, hiszen több 
nagyváros buszállományának összetétele alakul át. A városi 
buszflották megújítása a klíma- és természetvédelmi célok el-
érése mellett a szolgáltatási színvonal növelésével és a lég-
szennyezés nagyarányú mérséklésével a városi életminőség 
javításához is hozzájárul.

A Klíma- és természetvédelmi akcióterv részeként, 2020 
novemberében elindított pályázati felhívás keretében önkor-
mányzatok és közlekedési közszolgáltatók, illetve ezek konzor-
ciumai nyújthattak be pályázatot önjáró trolibuszok, elektromos 
autóbuszok beszerzésére, valamint töltőinfrastruktúra kialakítá-
sának támogatására az Innovációs és Technológiai Minisztérium 
által felügyelt Zöld Busz Projektirodához.

A nagy érdeklődésnek köszönhetően a benyújtott pályázatok 
igénye jelentősen meghaladta az eredetileg tervezett 4,2 milliárd 
forintos keretösszeget, így a Zöld busz program projektirányító 
bizottság az elérhető támogatás növeléséről döntött és jóvá-
hagyta a beérkezett, összesen 18,37 milliárd forintnyi igényt.

A kedvezményezett városok és közszolgáltatók részére a tá-
mogatási szerződések megkötése és a támogatási összegek kifi-
zetése augusztusban megkezdődik, így 123 elektromos autóbusz 
és 4 önjáró trolibusz beszerzése történhet meg a közeljövőben. 
Emellett hamarosan új pályázat nyílik, amely a Zöld busz program 
még több városra való kiterjesztésére biztosít lehetőséget. 
Forrás: https://www.enhat.mekh.hu/uj-korszak-nyilik-a-zold-
kozlekedesben
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A hidrogén árának vizsgálata technológiával összevetésben, 
jövőbeli prognózisok áttekintése1

 

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

A karbonmentes jövő egyik lehetséges szekunder energiahor-
dozójának tartják a hidrogént, a villamos energia mellett. Többfé-
le technológiával állítható elő, és a múltban ezeknek a fejlődése 
nagy hatást gyakorolt az árak alakulására. Jelenleg leginkább a 
vegyipar hasznosítja, azonban a jövőben a karbonmentes köz-
lekedésben feltehetően részt tud venni az elektromos autózás 
mellett a hidrogénes szállítmányozás. A cikkben részletezem, 
hogy a különböző rendelkezésre álló technológiák milyen áron 
állítanak elő hidrogént, valamint a szakirodalom alapján a jövőt 
is vizsgálom, hiszen a megújuló energiák térnyerése segítheti a 
karbonmentes hidrogén elterjedését is.1

*
Hydrogen is considered to be one of the possible secondary 
energy carriers for a carbon-free future, in addition to electric-
ity. It can be produced with a variety of technologies, and in 
the past, their development has had a major impact on price 
developments. Currently, it is mostly used by the chemical in-
dustry, but in the future, in addition to electric driving, hydrogen 
transport is likely to be involved in carbon-free transport. In the 
article, I detail the price at which the various available technolo-
gies produce hydrogen, and I also examine the future based on 
the literature, as the spread of renewable energies can also help 
the spread of carbon-free hydrogen. 

* * *

A hidrogén a karbonmentes társadalom egyik lehetséges fő ener-
giaforrása, hiszen széles körben alkalmazható, sok esetben olyan 
területeken is, ahol az elektromossággal történő megoldás vagy 
nem lehetséges, vagy pedig nem költséghatékony. A hidrogént je-
lenleg is többféle iparágban felhasználják, a legtöbb hidrogént az 
ammónia előállítása során használják fel, ami a műtrágyagyártás 
egyik legfőbb alapanyaga. Szintén egy nagyon jelentős hidrogénfo-
gyasztó a kőolaj-ipar, ahol a finomítás során használnak fel renge-
teg hidrogént, legfőként a kéntelenítés, és a hidrokrakkolás során. 
Ezen felül a vegyiparban használnak nagy mennyiségű hidrogént, 
de az űrhajók hajtóanyagaként is szolgál, már a 60-as évektől. [1]

A jövőben teljesen más területeken is találkozhatunk a hidro-
génnel, mint karbonmentes lehetőséggel. Az iparban nagy jelentő-
sége lehet a hidrogén felhasználásának az acél előállítása során, 
amivel a fosszilis kokszot ki lehet váltani. Nagy jelentősége lehet az 
energetikában is, ahol a hidrogén tárolása segíthet az időjárásfüggő 
megújuló energiaforrások kiegyenlítésén, mert a hidrogén nagyon 
hosszú ideig tárolható. Energetikai szempontból még akár háztartá-
si méretű kapcsolt energiatermelést (CHP ‒ Combinated Heat and 
Power) is lehetővé tehet elszigetelt helyeken. Ipari méretekben a 
kapcsolt hasznosítása túlzottan költséges, emiatt még alacsonyabb 
ár szükséges az ilyen jellegű felhasználáshoz. A hidrogén közleke-
désben történő hasznosítása az amelyet az átlagember a minden-
napjai során megtapasztalhat a jövőben, azonban a közhiedelem-

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

mel ellentétben nem csak a közúti közlekedésben hasznosítható 
(személygépjárművek, teherautók, kamionok, buszok), hanem a 
vasúti, vízi, és légiközlekedésben is szerepe lehet a jövőben. [2] [3]

Az előállítási módok megkülönböztetése
Az ipari méretű folyamatokhoz használt hidrogént az előállítás mód-
ja alapján alapvetően három külön csoportra lehet bontani. A meg-
újuló energiaforrások segítségével előállított hidrogén a zöld hidro-
gén. Az előállítás történhet közvetetten, megújuló energiaforrással 
előállított villamos energia segítségével, vagy pedig közvetlenül egy 
megújuló energiaforrásból (pl.: biomassza).

Jelenleg is nagy mennyiségű hidrogént állítanak elő szénből, 
földgázból, illetve egyéb szénhidrogénekből (kőolaj), amely folya-
matok nagy mennyiségű szén-dioxid és szén-monoxid termelődé-
sével járnak. A kék és a szürke hidrogén is ezen folyamatok során 
keletkezik. A fő különbség a kettő között, hogy a szürke hidrogén 
esetében a létrejövő üvegházhatású gázokat szabadon engedik, 
míg a kék hidrogén esetében valamilyen módon csapbába ejtik a 
keletkező szén-dioxidot, ez rendszerint CCS (Carbon Capture and 
Storage eljárással (szén-dioxid leválasztás és tárolás) történik. [4]

Az előállítási folyamatokat az 1. ábra foglalja össze.

A technológiák költségének, és kibocsájtásának 
áttekintése

1. ábra. A hidrogén előállítási folyamatainak áttekintése [5]

2. ábra. A hidrogén előállítási módjainak megoszlása [1]
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SMR eljárás
A hidrogén legelterjedtebb előállítási módja, mint ahogy az a 2. ábrán 
is látható, földgáz segítségével történik. Ezen belül az egyik ilyen mód 
a katalitikus gőzreformálás (továbbiakban SMR – Steam Methane 
Reforming), amely során a földgázból víz segítségével szén-dioxi-
dot (és/vagy szén-monoxidot) és hidrogént állítanak elő. A keletke-
ző szén-monoxidot is fel szokták használni hidrogén termelésére.  
A folyamat endoterm, és ahhoz, hogy megvalósuljon, a gőznek 750-
1000 °C-osnak kell lennie. A folyamat hatásfoka 70,03%, az SMR 
során 9,37 kg szén-dioxid keletkezik 1 kg hidrogén előállítása so-
rán, a költsége CCS nélkül 2,08 $, CCS-el 2,27 $ [6] [7].

Pirolízis
A pirolízis során a metánból gáz halmazállapotú hidrogén és szi-
lárd halmazállapotú szén keletkezik. Katalizátor nélkül szükséges 
hozzá a legmagasabb hőmérséklet (1100 °C+), szén katalizátorral 
valamelyest alacsonyabb (800-1000 °C) míg vas (700-900 °C) és 
nikkel (500-700 °C) katalizátorral még alacsonyabb hőmérsékleten 
is beindul a folyamat, mint ahogy a 3. ábrán is látható. A folyamat-
nak az SMR-hez képest alacsony a hatásfoka, mindössze 58%. [8]

 

Nagy előnye, hogy nem szükséges külön folyamat a szén-dioxid 
tárolására, a szilárd szenet könnyen tudjuk tárolni. Ugyanezen fo-
lyamat segítségével a biomasszából is elő lehet állítani hidrogént, 
ami esetén a keletkező szén is felhasználható, hiszen megújuló 
energiaforrás, a folyamat hatásfoka pedig ebben az esetben 35-
50%. [9]

1 kg hidrogén előállításának költsége metánnal 1,59-1,70 $ kö-
zött alakul, biomasszával pedig 1,77-2,05 $ között. [6]

ATR technológia
Az ATR az autotermikus reformálás rövidítése, amely folyamatnak 
a lényege, hogy a metánhoz gőzt és oxigént kevernek, és ezt az 
elegyet elégetik nagyjából 1900 °C-on. Az ATR során két folyamat 
játszódik le, a metán és oxigén keverékéből szén-dioxid és víz 
keletkezik, míg a gőzből és metánból szén monoxid és hidrogén 
keletkezik. A folyamat hatásfoka 60-75%, 1 kg hidrogén előállítása 
során 8,74 kg szén-dioxid keletkezik, az ára pedig CCS-el 1,48$. 
[6] [7] [9]

Szén elgázosítás
A hidrogén egyik legrégebbi előállítási módja a szén elgázosítása 
víz segítségével. A folyamat során a szenet 900 °C-ra hevítik, majd 

gőzzel és oxigénnel keverik, így a folyamat végén hidrogén, szén-
monoxid és szén-dioxid keletkezik. A folyamat nagy hátránya, hogy 
nem feltétlenül jobb üvegházhatású gázok szempontjából, mintha 
a szén el lenne égetve, 1 kg hidrogénre 26,2 kg szén-dioxid jut. 
Ugyanezzel a folyamattal is elő lehet állítani biomasszából hidro-
gént, amellyel a folyamat karbonsemleges marad.

Szén elgázosítása esetén 1 kg hidrogén költsége CCS nélkül 
1,34 $, CCS-el 1,63 $, biomassza esetén ugyanez (CCS nélkül) 
1,77-2.05$. [6]

Parciális oxidáció
Amennyiben hidrogént kőolajból kell előállítani, úgy a parciális oxi-
dációt szokták alkalmazni, amely során a szénhidrogénhez oxigént 
adnak, és a folyamat során szén-monoxid és hidrogén keletkezik. 
A szükséges hőmérséklet 1300-1500 °C-körül alakul katalizátor 
nélkül, katalizátorral ez a tartomány 700-1000 °C, azonban a hő-
mérséklet tartása nehezebb. Metán esetén a folyamat hatásfoka 
60-75% körül alakul, metán felhasználása esetén 1 kg hidrogén 
előállítása során 8,69 kg szén-dioxid keletkezik, költsége 1,3 $ körül 
alakul kőolajszármazékok esetén. [6] [7] [10] [11]

Előállítás elektrolízissel
Az elektrolízis során a vizet hidrogénre és oxigénre bontják, lénye-
gében az üzemanyagcellában történő folyamat fordítottja zajlik le. 
Két elektródát (egy anódot és egy katódot) helyezünk elektrolitba, 
mely lehet lúgos oldat, vagy akár polimer is. Jelenleg az alkálikus 
elektrolizálók a legelterjedtebbek, de fokozatosan fejlődnek a poli-
mer alapúak is. A folyamat egyszerű sémája a 4. ábrán látható. [12]

 

Zöld hidrogént ennek a folyamatnak a segítségével elő tudunk állí-
tani olyan módon, hogy a naperőművek, szélerőművek által megter-
melt energiát használjuk fel. A folyamatnak sajnos nagyon alacsony 
a hatásfoka (40-60%), ugyanakkor nagy a tőkeigénye, emiatt drága 
az ilyen módon megtermelt hidrogén. A naperőművek által megter-
melt áram esetén 1 kg hidrogén előállításának az ára 5,78-23,27$ 
között van, szélerőművekkel megtermelt áram esetén pedig 5,89-
6,03$ között mozog. [6] [9]

Termokémiai bomlás
Hidrogént napenergiával nem csak úgy tudunk előállítani, ha 
naperőművekkel áramot termelünk, hanem ha egy optikai 

3. ábra. A metán pirolízis üzemelési hőmérséklete különböző 
katalizátorok segítségével [8]

4. ábra. Az elektrolizáló egyszerűsített felépítése 
és folyamatábrája [12]
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kollektorrendszerrel elérjük az 1500-2000 C°-ot, ahol termokémiai 
bomlás zajlik le, hidrogénre és oxigénre bontva a vizet. A folyamat 
hátránya, hogy drága, és nem teljesen biztonságos, illetve egy nap 
csak 4-10 órát tud működni, 1 kg hidrogén költsége ebben az eset-
ben 7,98-8,4$ között alakul. [1] [6] 

Fotokatalízis
Léteznek olyan katalizátorok, amelyek fény hatására vizet bonta-
nak, mint például a titán-dioxid. Ez a folyamat a fotokatalízis, amely 
jelenleg inkább kutatási fázisban van, azonban akár lehetséges le-
het a jövőben. Hatásfoka 4%-körül alakul és 1 kg hidrogén előállítá-
sának költsége pedig 10,36$. [1] [6] [8]

Biotechnológiai módszerek
A fotoszintézis során különböző baktériumok kedvezőtlen körülmé-
nyek között képesek a hidrogén termelésre. A folyamat vázlatos raj-
za az 5. ábrán látható. [1]

Ez a fajta technológia a biofotolízis, amelynek létezik indirekt, és 
direkt változata is. Direkt biofotolízis esetén az algák anaerob kö-
rülmények között bontják a vizet. Az indirekt biofotolízis során szén-
dioxid is szükséges és az alábbi folyamatok játszódnak le:

12 H2O + 6 CO2 = C6H12O6 + 6 O2

C6H12O6 + 12 H2O = 12*H2 + 6 CO2

1 kg hidrogén költsége direkt biofotolízissel 2,13$, indirekt 
biofotolízissel pedig 1,42$ [6]

A zöld hidrogén lehetőségei, előrejelzések
A hidrogén megújuló villamos energiával történő előállítása jelenleg 
6$ körül mozog, amit ha átszámolunk energiává (1 kg hidrogénből 
nagyjából 55 kWh energia nyerhető ki), akkor azt kapjuk, hogy az 
ára 90$/MWh, ami nem versenyképes ár. Az elektrolizáló üzemek 
20/80-as CAPEX/OPEX aránnyal (tőkeköltség/üzemeltetési költ-
ség) üzemelnek, és az üzemelési költség 95%-a maga a villamos 
energia ára, ebből következik, hogy a jövőben elegendő, ha idő-
szakosan alacsony a villamos energia ára, máris megéri zöld hid-
rogént villamos energiával előállítani. Ami jelenleg hátránya a zöld 
hidrogénnek, hogy jóval magasabb adótartalma van, mint a kék és 
a szürke hidrogénnek, így eleve versenyhátrányból indul. [13]

2030-ra a tervek szerint Európában összesen 40 GW 
elektrolizáló kapacitás lesz üzembe helyezve, azonban 2050-re cél 
az 1700 GW annak érdekében, hogy minél nagyobb legyen az elő-

állított zöld hidrogén aránya, mint a kék és szürke társaié, ahogyan 
az a 6. ábrán is látható. A fő probléma az elektrolizáló rendszer 
alacsony hatásfoka. Jelenleg ez 65-67%, és elméletben 75% a ma-
ximum, amit el lehet érni. 2030-ig előfordulhatnak megfelelő helyek, 
ahol a zöld hidrogén ára 3$/kg környékén lesz, az már jóval ver-
senyképesebb, mint a jelenlegi 6$/kg. [14]

 

A hidrogén alkalmazását a különböző területeken elősegíti a ma-
gas CO2 kvótaár. Az acélgyártásban ez a határár 50$/tCO2, míg az 
ammóniagyártásban ez 78$/tCO2, így látható, hogy csak az olcsó 
megújuló alapú villamos energia lehet a hidrogén elterjedésének a 
kulcsa. A 7. ábra azt szemlélteti, hogy a jövőben milyen előállítási 
költsége lehet a hidrogén különböző típusainak. Megfigyelhető, hogy 
esetenként akár már 2030-ra olcsóbb lehet a zöld hidrogén, mint a 
kék társai (a CCS technológiával történő hidrogénelőállítás). [3]

 

A hidrogén tárolása is egy működő üzleti modell lehet a jövőben, 
hiszen már jelenleg is tudjuk légnemű, és folyékony halmazállapot-
ban is tárolni, de már folynak a kutatások a szilárd bázisú hidrogén 
tároláson. A légnemű hidrogén esetén szóba jöhető tárolási helyek 
lehetnek a sóbarlangok, a meddő gázmezők, a kőbarlangok, és a 
magasnyomású tartályok is. Ezek közül a jövőben komolyabb lehe-
tősséggel a magasnyomású tartályok, és a sóbarlangok lehetnek 
alternatívák, mivel jelenleg még a tárolás költsége az előbbi ese-
tén 0,19 $/kg, az utóbbinál 0,23 $/kg. A jövőben ez 0,17 $/kg és  

5. ábra. A hidrogén biológiai előállításának egyszerűsített rajza [1]

6. ábra. Az előállított hidrogén 2018-as és 2050-re 
tervezett mennyisége és típusa [14]

7. ábra. A zöld és kék hidrogén előállítási költségeinek 
alakulása a jövőben [3]
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0,11 $/kg is lehet, amelyek jóval versenyképesebbek a többi tárolási 
lehetőséggel szemben. A folyékony halmazállapotú tárolás legver-
senyképesebb lehetősége jelenleg az ammóniában történő tárolás, 
azonban ez is 2,83 $/kg-os költséggel bír, és a jövőben valószínűleg 
nem fog 0,87 $/kg alá esni. A szilárd bázisú tárolás jelenleg még 
nem becsülhető. 

Bár ma még nem léteznek hidrogén üzemű erőművek, és a 
prognózis alapján nem feltétlenül történhet meg egyhamar, hiszen 
ahogyan a 8. ábrán is látható, még a 2050-es becslésekben is csak 
nagyon ritka esetekben lehet olcsóbb hidrogénnel üzemelni egy tur-
binát földgáz helyett. Természetesen ezen egy jóval magasabb CO2 
kvótaár változtathat. [3]

2010 óta 10-15 $/kg-ról 6 $/kg-ig csökkent a zöld hidrogén ára, és 
amennyiben az offshore szélerőművek költsége a jelenlegi ütem-
ben csökken, a segítségükkel 2030-ig még 60%-kal csökkenthető a 
zöld hidrogén ára. A fő mozgatórugók a zöld hidrogén termelésben 
előrejelezve az elektrolizáló üzemek méretgazdaságossága (2030-
ig 25%-os költségcsökkenést okozva), az elektrolizálók hatásfok-
növelése, és üzemeltetési költségüknek a csökkenése (10%-os 
költségcsökkenést okozva), és az alacsonyabb megújuló energia-ár 
(20%-os csökkenést okozva) lehet, amelynek következtében 1 kg 
zöld hidrogén költsége 1,3 $-ra is eshet.

A jövőben az egyre bővülő alkalmazási lehetőségek is növelik a 
hidrogén potenciálját. Előrejelzések szerint, elsősorban a nagyobb 
tömegű járművek (mint a teherautó, kamion) üzemeltetése során 
léphet elő komoly alternatívává, hiszen nagyobb méretekben job-
ban megéri hidrogén üzeműre átállni, mint elektromosra. [2]

A Nemzetközi Energiaügynökség előrejelzései szerint hosz-
szú távon a 9. ábrán látható árak jöhetnek létre a szél- és 
napenergiatermelés fokozódásának köszönhetően. 

Összefoglalás
A hidrogén semmiképpen sem lehet elhanyagolható ténye-
ző a jövőben, amennyiben komolyan gondolja a társadalom a 
karbonmentességet. Jelenleg még leginkább a szürke hidrogén ke-
rül előállításra, legfőképp egy adott üzem telephelyén, ahol egyből 
felhasználásra is kerül, azonban már a kék hidrogén is fokozatosan 
terjed, és a megújuló energiaforrások árának csökkenésével a zöld 
hidrogén is egyre nagyobb méretekben kerülhet előállításra. A fej-
lett világban egyre több ország támogatja valamilyen formában a 
dekarbonizációs célokat, és ennek az egyik módja az elektrolizáló 
üzemek építésének, valamint a hidrogén meghajtású tömegközle-
kedési eszközök beszerzésének támogatása, amely akár előbb-
utóbb versenyképes lesz a folyamatosan növekvő fosszilis üzem-
anyagokkal szemben.

Az előrejelzések alapján a jövőben várhatóan lesznek területek, 
ahol az olcsó zöld hidrogén se jelent feltétlenül megoldást, de min-
denképpen egy nagy lépés lehet a céljaink elérésnek az érdekében, 
ha egyre nagyobb mértékben használjuk fel, mint energiahordozót.
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8. ábra. Zöld hidrogén üzemű gázturbinák jelenlegi és jövőbeli 
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a különböző területeken [3]
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Mélyhűtés alapszinten ‒8 °C-ig ammónia-víz 
abszorpciós folyadékhűtőkkel

Varga Péter  
okl. gépészmérnök, pvarga@regale.hu 

Az abszorpciós, litium-bromiddal működő hűtőberendezések 
alkalmazása elsősorban komfort hűtésre volt szokásos. Az 
újabb fejlesztések és sorozatgyártás eredményeként 85-95 °C 
hőmérsékleten rendelkezésre álló hulladékhő esetén 20-2100 
kW névleges hűtőteljesítmény tartományban már fagypont 
alatti hőmérsékletű hűtőközeg előállítására is gazdaságos le-
het, de ezek már ammonia-víz keverékkel működő abszorpciós 
folyadékhűtők. Cikkünkben erre mutatunk be példákat. 

*
The absorption chillers, operated with Lithium-Bromide solu-
tion, at first are applicated in air-conditioning. Thanks to new 
developments and results of serial productions, when disponi-
ble waste heat energy around 85-95 °C is available, the produc-
tion of chilled media below 0 °C, till –8°C, can be economically 
done by cooling capacity of 20-2100 kW, but now with ammonia 
absorption chillers. This article shows some examples.

* * *

Hulladékhővel hajtott abszorpciós 
mélyhűtőberendezés 
A gázmotoros kapcsolt energiatermelés esetén nyáron a komfort 
hűtésre sok helyen alkalmazzák közvetlenül a füstgázzal, vagy az 
általa felmelegített vízzel hajtott abszorpciós hűtőberendezéséket.  
Komfort hűtésre más hulladékhő forrásokat is hasznosítanak. (Ma-
gyarországon komfort hűtésre 2009-ben napenergiával hajtott 250 
kW névleges hűtőteljesítményű abszorpciós hőtőberendezést he-
lyeztek üzembe.)

90°C vagy magasabb hőmérsékletű hulladékhővel a legújabb 
technológiával gyártott ammónia-víz folyadékhűtők képesek akár 
–8 ÷ –10 °C hőmérsékletű hűtött (általában sósvizet) előállítani. Ezt, 

az élelmiszeriparban, gyógyszergyártásnál és egyéb technológiai 
termeléshez vagy raktározáshoz már gazdaságosan lehet felhasz-
nálni. 

A gyakorlati példa bemutatása előtt az 1. és 2. ábrák segítségé-
vel, 1000 kW névleges hűtőteljesítményt feltételezve, elevenítsük 
fel ismereteinket és lássuk a kétféle hűtőkörfolyamat közti hasonló-
ságot és különbséget.

A fejlesztések eredménye
A mélyhűtésre szolgáló abszorpciós hűtőberendezések fejlesz-
tésének célja a gázmotoros kapcsolt energiatermelés kihasznált-
ságának növelése volt. A standard méretezett sorozatokban és a 
névleges paraméterek szerinti berendezések kedvező gyártási ha-
táridőket és költségeket eredményeztek a korábbi tisztán „testre-
szabott” gyártáshoz képest.

1. ábra. Hűtő körfolyamat mechanikus kompresszorral

3. ábra. Egy 1000 kW névleges hűtőteljesítményű ammónia-víz 
abszorpciós folyadékhűtő teljesítményének változása a hajtóközeg 

hőmérsékletének függvényében [1]

2. ábra. Hűtő körfolyamat termikus kompresszorral
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A 3. ábrán egy 95/80 °C hőmérsékletű melegvíz hajtóközeggel, 
27/32 °C hőmérsékletű hűtővízzel és -2/-7 °C hűtő/sós vizet termelő 
abszorpciós folyadékhűtő hűtőteljesítményének változása látható a 
hajtó közeg hőmérsékletének függvényében.

Egy húsüzem energiaellátását biztosító trigenerációs rendszer 
fényképe a névleges teljesítmény és üzemi paramétereivel együtt 
a 4. ábrán látható. Itt a gázmotorokból származó hőt egyidejűleg 
használják technológiai gőz termelésre és abszorpciós hűtésre.

Az 5. ábrán egy 1000 kW-os -10°C-os rendszer egyszerűsített 
kapcsolási vázlata látható az alapparaméterekkel.

Az 1. táblázat a berendezés alkalmazásának eredményeként 
kapott CO2 emisszió csökkentését mutatja be. Egyértelmű, hogy 
ezen a téren milyen hatékony az abszorpciós hűtőrendszer.

Összefoglaló megállapítások
Környezetvédelmi következmények a hulladékhőt hasznosító am-
móniás abszorpciós folyadékhűtőberendezések alkalmazásakor:

●  Csökkentik a CO2 emissziót.
●  GWP = 0 → Nincs üvegházhatású tényező.

●  ODP = 0 → Nincs ózon lebontási tényező.
●  Alacsony zajterhelés.
●  Nincs szükség korrózió gátló szerekre.

Gazdasági következmények az ammóniás abszorpciós folyadékhű-
tők alkalmazásakor:

●  Alacsony karbantartási költségek.
●  Alacsony hűtőközeg költségek.
●  Alacsony üzemeltetés költségek, amikor a hulladék hőt hasz-

náljuk.
●  Kapcsolt hőtermelés esetén növekedik a kihasználtság és 

általa az összhatásfok.
●  Kevesebb üzemórát jelent a villamos kompresszoros folya-

dékhűtőknek, ezzel csökkentik az éves villamosenergia fel-
használást.

●  A beruházás egyszerű megtérülési ideje 3 – 5 év.

Forrás:
[1] https://akm-industrieanlagen.de/

4. ábra. Egy húsüzem energiaellátását biztosító 
trigenerációs rendszer [1]

5. ábra. Egy 1000 kW-os -10°C-os rendszer egyszerűsített 
kapcsolási vázlata [1]

Hűtés mód: Kompresszoros 
folyadékhűtő Abszorpciós folyadékhűtől

CO2-megtakarítás
hulladék hővel működtetett abszorpciós 

folyadékhűtő villamos meghajtású 
kompresszoros folyadékhűtő helyett

Hűtőteljesítmény 
igény  -5° C-on 1 000 kWth 1 000 kWth

COP 3,5 Termikus: 0,44 Elektromos: 25

Meghajtó energia a 
hűtőrendszerbe 286 kWele 2 273 kWth 40 kWele

Éves üzemórák 6 000 h 6 000 h

Hűtési igény
MWh/év 6 000 MWhth 6 000 MWhth

Betáp energia igény 1 716 MWhele 13 638 MWhth 240 MWhele

Hő és villamos 
energia igény 1 716 MWh 13 878 MWh

Energia forrás Villamos Hulladék hő Villamos

Átalakítási tényező
 t CO2 /MWh 0,537 0,0 0,537

CO2 emisszió
t/év 921,49 t CO2 0,0 t CO2 128,88 t CO2

Teljes CO2 emisszió 
t/év 921,49 t CO2 128,88 t CO2

-792,61 t/év -86%

1. táblázat. Működés jellemző adatai és a CO2 megtakarítás mértéke
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Hibrid rendszerű hőtárolós lakáskészülék megoldások
Egyházi Zoltán  

okl. gépészmérnök, zoltan.egyhazi@aalberts-hfc.com

A távhő hálózatok fejlődése, illetve energiahatékonyságának 
növekedése, a CO2 kibocsátás csökkentése egyre alacsonyabb 
primer oldali előremenő hőmérsékletet igényel. Az alacsony 
primer előremenő hőmérséklet a HMV előállítás szempontjá-
ból kihívást jelent. A hazai előírásoknak megfelelő használati 
melegvíz hőmérséklet biztosítására szolgál az alábbiakban be-
mutatott hibrid rendszerű lakáshőközpont megoldás.

*
The development of district heating networks, the increase 
of energy efficiency and reduction of CO2 emissions requires 
lower primary temperatures. Low primary forward tempera-
tures are a challenge for DHW production. The hybrid house-
hold heat center solution presented below is used to ensure 
the domestic hot water temperature.

* * *

A távhő hálózatok generációi
A távhő hálózatok születését az 1880-as évekre datáljuk. Kezdet-
ben hőhordozó közegként 200 °C-nál magasabb hőmérsékletű 
vízgőz került felhasználásra. Az idő előrehaladtával a hőhordozó 
közeg forróvízre, utána pedig melegvízre változott. Jelen pillanat-
ban a fejlődés a 4. generációnál tart, ahol a jellemző primer oldali 

előremenő hőmérséklet nem haladja meg az 50‒60 °C értéket. A 
hőmérséklet csökkenés által a távhő rendszerek energiahatékony-
sága nő, illetve alternatív, megújuló energiaforrások is bevonásra 
kerülhetnek.

Az alacsony primer előremenő hőmérséklet és 
a HMV előállítás

Használati melegvíz hőmérsékletére vonatkozó 
hazai előírások
A központi fűtésről és melegvíz-szolgáltatásról szóló 189/1998 
(XI.23.) számú kormányrendelet a kifolyó csapoknál minimálisan 
40 °C értéket ír elő, illetve előírja a heti két alkalommal, legalább 
80 °C értékre történő felfűtést. A távhőszolgáltató cégek jellemzően 
40...45 °C hőmérsékletű használati melegvizet szolgáltatnak.

HMV előállítás megoldása
A primer oldali hőhordozó közeg hőmérsékletének csökkenésével 
nehézségek adódhatnak a megfelelő HMV hőmérséklet biztosítá-
sában. Adott esetben szükség lehet a hőközpontban előállított HMV 
hőmérsékletének további növelésére. Erre a problémára adhatnak 
megoldást a különböző hibrid rendszerek (1. ábra).

1. ábra. Hibrid megoldás alacsony hőmérsékletű hálózatokhoz
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A hibrid megoldás alkalmazása főként olyan többlakásos társas-
házak esetében javasolt, ahol a távhő hálózat vagy a hőszivattyú túl 
alacsony előremenő hőmérsékletet biztosít (pl. 48 °C). A lakáson-
ként történő, decentralizált HMV előállítás során a lakáshőközpont 
a primer fűtővíz (48 °C) felhasználásával előmelegíti a használati 
melegvizet (40 °C), a hőmérséklet további emelése (60 °C) egy új-
szerű elektromos fűtésű hőtároló egység és egy segédenergia nél-
küli háromjáratú szabályozó szelep felhasználásával valósul meg. 
A lakások fűtése alacsony hőmérsékletű hőleadók, pl. padlófűtési 
rendszer alkalmazásával történik.

Lakáshőközpont
A lakáshőközpont (2. ábra) lakásonként kerül elhelyezésre, bizto-
sítja a fűtés egyedi szabályozását, a decentralizált HMV előállítást 
és a fogyasztott hőmennyiség egyedi mérését. A primer oldaldali 
előremenőben hőmérsékletérzékelő (13) szűrő (7) és ultrahangos 
hőmennyiségmérő (6) került beépítésre. A primer oldali visszatérő 
ág hőmérséklet érzékelőt (16) és motoros szelepeket (15, 14) tartal-
maz. A HMV előállításra forrasztott lemezes hőcserélő (5) szolgál. 
A HMV hőmérséklet érzékelő (10) és áramlás érzékelő (11) jeleit a 
szabályozó elektronika fogadja. Segédenergia nélküli nyomássza-
bályozó szelep (9) gondoskodik az állandó nyomáskülönbség tartá-
sáról a szekunder fűtési rendszeren.

Elektromos hőtároló és utófűtő egység
A lakáshőközpont által előfűtött használati melegvizet a hőtároló/
utófűtő egységbe vezetjük, ahol a víz hőmérséklete eléri a 80°C ér-
téket. A kívánt 45...60 °C-os HMV hőmérséklet az előfűtött és utófű-

tött víz összekeverésével állítjuk be. Az utófűtő egység elektromos 
energiát igényel, a megtermelt hőenergiát fázisváltó anyag (speciá-
lis sóolvadék) tárolja és működés közben csak éppen a szükséges 
mennyiségű melegvizet fűti fel. Az utófűtőt napenergiával előállított 
elektromos árammal is működtethetjük. A hőtermelő egység mérete 
jellemzően a fele a hagyományos elektromos vízmelegítő berende-
zéseknek.

2. ábra. Lakáshőközpont kapcsolás

3. ábra. Az elektromos fűtő és hőtároló egység
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A lakossági földgáz árak
Szilágyi Zsombor

mérnök; drszilagyizsombor@freemail.hu  

Megjelent a mindennapi hírek között az energiapiacokon ki-
alakult válsághelyzet. A földgáz és az áram ára többszörösére 
ugrott a tőzsdéken. A földgáz szabadpiacon a felhasználók leg-
többje máris érzi a hihetetlen mértékű áremelést, ami erős ha-
tással van minden termelési folyamatra is. A magyar lakosság 
még élvezi a 2013-ban bevezetett „rezsicsökkentés” előnyeit, 
de ennek a rendszernek a fenntartása egyre nagyobb terhet ró 
a költségvetésre. Cikkünkben tekintsük át ezeket az eseménye-
ket.

*
The crisis in the energy markets has appeared in the daily 
news. The price of natural gas and electricity has jumped 
several times on stock markets. Most natural gas free-market 
users are already feeling the incredible price increase, which 
substantially impacts all production flows. The Hungarian pop-
ulation still benefits from the "overhead reduction" introduced 
in 2013, but maintaining this system places an increasing bur-
den on the budget. In our article, let's review these events.

* * *

Az egyetemes szolgáltatás tartalma
Egyetemes szolgáltatásra jogosultak a lakossági és a 20 m3/h ka-
pacitást meg nem haladó vásárolt kapacitással rendelkező egyéb 
felhasználók: vállalkozók, önkormányzati intézmények, és olyan 
társasházak, ahol a lakások hő- és melegvíz ellátását tömbfűtés 
biztosítja [1].

A földgázpiaci egyetemes szolgáltatás ára tartalmazza a föld-
gáz árát, a rendszerhasználati (szállítás, tárolás, elosztás) díjakat, 
a nagykereskedelmi és egyetemes szolgáltatási árrést, a tárolt gáz 
finanszírozási költségét [1]. Az egyetemes szolgáltatásban része-
sülők eltérő árat fizetnek az éves 1200 m3 alatti és e feletti gázfo-
gyasztás után.

Az Európai Unió nyugati tagállamaiban a lakosság is piaci áron 
kapja a földgázt, a földgáz tőzsdei árának mozgása rövid időn belül 
megjelenik a gázszámlákban. Az EU egységes abból a szempont-
ból, hogy a gázszámlákban a rendszerhasználati díjakat (földgáz 
szállítás, tárolás, elosztás díjai) minden országban rendeletekkel 
szabályozzák. Adó is terheli a földgáz felhasználást. Mivel a földgáz 
piaci ára elég erős ármozgást mutatott az elmúlt években, ezért a 
gázszámlák terhei is erősen változtak a lakosok esetében.

A magyar kormány 2012-ben határozta el, hogy hatósági ársza-
bályozás alá vonja az egyetemes fogyasztók által fizetendő díjakat. 
Ezt a döntést akkor az EU-val is el kellett fogadtatni. Az EU 2025-ig 
tekinti elfogadhatónak, mert több tagállam is kérte ennek a hatósági 
árrendszernek az elismerését.

Amikor 2013-tól a hatósági egyetemes szolgáltatási díj hatályba 
lépett, akkor szintén miniszteri rendelettel szabályozták az egyete-
mes szolgáltatók földgáz beszerzéseinek mennyiségeit és árát is: a 
hazai földgáz termelést teljes egészében az egyetemes szolgálta-
tók rendelkezésére bocsátották, és az Ausztria irányából behozott 
földgáz egy részét is az egyetemes szolgáltatók részére kötötték le. 
Az egyetemes szolgáltatók részére biztosított hatósági áras földgáz 
beszerzési lehetőség 2013-ban az egyetemes szolgáltatóknak sze-
rény nyereséget biztosított.

Ez a hatósági árszabályozás fékezte a hazai földgáz termelést, 
egy sor lelőhelyen a kitermelés nem volt jövedelmező.

A lakosági földgáz felhasználás súlya
2012-ben a hazai földgáz termelés 2,795 milliárd m3 volt, a teljes 
felhasználás 27,9 %-a. Az akkori hazai kutatási eredmények nem 
biztattak további jelentős földgáz feltárásokkal.

2012-ben a hazai gázigények kielégítésére 8173 millió m3 föld-
gázt importáltunk, főleg Oroszországból. (Az Ausztria irányából be-
hozott földgáz jelentős része szintén Oroszországból származik.) 
Ez az import arány is mutatja a magyar földgáz piac kitettségét a 
nemzetközi gázpiaci változásoknak. Az orosz import földgázt euró-
pai tőzsde áraival árazzák.

2012-ben 2878 településen volt vezetékes földgáz szolgáltatás, 
az összes település 91,2%-án. A gázelosztó hálózat hossza 83 208 
km volt. A 4,439 millió háztartásból 3,301 millió részesült földgáz 
ellátásban, ebből 2,887 millió 20 m3/óra teljesítmény alatti volt. Az 
egyetemes szolgáltatásra jogosultak 2012. évi földgáz fogyasztá-
sa 3685 millió m3 volt, az ország teljes felhasználásának 36,8%-a. 
2013-ban 11 071 új felhasználót kapcsoltak be az ellátásba.

A földgáz ára a lakosságnak
2012-ben átlagosan 115,86 forintot fizetett egy egyetemes szol-
gáltatásban részesülő magyar felhasználó egy m3 földgázért, ÁFA 
nélkül, az 1200 m3/év alatti felhasználói kategóriában. Ebből a 
földgázár a rendszerhasználati díjakkal együtt 76,10 Ft volt m3-en-
ként, a kereskedelmi árrés és a tárolói mobilgáz finanszírozás  
8,34 Ft/m3 volt.

Magyarországon a lakossági földgáz árak hatósági szabályozás 
alatt vannak 2013 óta. A földgáz ár összetevőit a kormány (napja-
inkban a MEKH) évente felülvizsgálja, és korrigálja, arra ügyelve, 
hogy a lakosságnak az egységnyi földgázért fizetendő díja (1. táb-
lázat) ne változzon.

2013-ban a „rezsicsökkentés” valódi megtakarítást hozott az egye-
temes szolgáltatást igénybe vevőknek. 2013-tól a földgázár csök-
kenése a változatlan átlagár miatt a költségvetésnek hozott több-
letbevételt.

Földgáz-
ár

Ker. 
árrés

Szállí-
tás

Táro-
lás

Elosz-
tás

Átlag-
ár

2013 68,15 7,83 7,09 4,06 13,72 101,06

2014 61,80 6,01 5,62 4,51 11,33 89,27

2015 57,78 6,53 5,66 4,81 11,80 86,58

2016 51,03 8,42 7,08 4,87 12,15 86,61

2017 48,07 7,01 7,07 6,41 18,08 86,64

2018 48,44 6,69 5,23 8,56 17,73 86,64

2019 51,69 7,08 4,09 5,90 17,89 86,66

2020 47,62 7,29 5,60 7,46 18,70 86,67

1. táblázat. Lakossági földgáz átlagár Magyarországon, 
felhasználás <1200 m3/év esetén, ÁFA nélkül, Ft/m3 [1].
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A földgáz ára az európai tőzsdéken változatosan alakult, de 2019-ig 
alapvetően alacsony volt, amint azt a 2. táblázat mutatja.

Az egyetemes szolgáltatási tevékenység 2013-tól az árak szabályo-
zása miatt érdemi nyereséget nem hozott a szolgáltatóknak, de az 
árszabályozáson keresztül a költségvetés bevételei pozitívak vol-
tak. Az egyetemes szolgáltatók 2013-tól 2020-ig fokozatosan állami 
tulajdonba kerültek. A szállítási, elosztási, tárolási díjak évenkénti 
hatósági változása erős ösztönzést adott a magyar földgáz piacon 
jelen lévő külföldi cégeknek a tevékenység megszüntetésére. Mára 
a földgáz egyetemes szolgáltatást egy cég, az állami tulajdonban 
lévő MVM Next Energiakereskedelmi Zrt. végzi.

A MEKH évente vizsgálja a rendszerüzemeltetők (földgáz szál-
lító, tároló és elosztók) költségeit, és rendelettel határozza meg az 
egyetemes szolgáltatásban részesülők által fizetendő díjakat. Az 
elosztók költségei eltérőek, a gázelosztó rendszerek különbségei 
(például az elosztóhálózat leterheltsége) miatt.

2020. decemberben a lakossági fogyasztók földgáz átlag-
ára Magyarországon 2,84 Eurocent/kWh volt, a legalacsonyabb 
az EU tagországai között [1].  Ugyanekkor az ipari felhasználók  
26,6 Euro/MWh árat fizettek, évi 10-100 ezer GJ fogyasztás mel-
lett, ÁFA nélkül.

A földgáz tőzsdék szerepe
A földgáz tőzsdék a világban első sorban a földgáz piaci események 
mérésének legalkalmasabb helyei, de hatással van a forgalomra és 
az árakra még egy sor egyéb tényező is, például új jelentős lelőhe-
lyek termelésbe állítása, a nem hagyományos földgáz kitermelés si-
kerei, háborús események, de az egyes országok energetikát érintő 
kormányzati döntései is.

Az európai földgáz piacokon már 2012-ben is lényeges szere-
pe volt a hollandiai TTF (Title Transfer Facility) földgáz tőzsdének. 
Ezen a tőzsdén az árak viszonylag pontosan és szorosan követték 
a világ többi jelentős földgáz tőzsdéje (például az amerikai Henry 
Hub, vagy a brit NBP tőzsde) ármozgását.

A budapesti villamos áram és földgáz tőzsdéken (CEEGEX és 
HUDEX) a forgalom látványosan nő. 2020-ban a szabadpiaci föld-
gáz forgalom több, mint 10%-a a tőzsdén forgalmazott földgáz volt. 
A CEEGEX-en kialakult azonnali ügyletek, és a HUDEX-en kialakult 
határidős ügyletek árai pontosan együtt mozognak a legjelentősebb 
európai földgáz tőzsde, a holland TTF áraival, de a magyar földgáz 
ellátás szempontjából jelentős ausztriai CEGH tőzsde áraival is.

A budapesti CEEGEX tőzsde a földgáz azonnali ügyleteket bonyo-
lítja.

2019-től két lényeges esemény forgatta fel a szénhidrogének 
piacát:

● a koronavírus járvány miatt az energiafelhasználás csök-
kent, a gazdaság különböző ágazataiban eltérő mértékben. 
Például a légi közlekedés energia igénye mintegy 90%-kal 
csökkent, a háztartásoké mintegy 5%-kal nőtt.

● az amerikai nem hagyományos szénhidrogén kutatás és ki-
termelés sikerei lehetővé tették, hogy az USA kőolajból önel-
látó, földgázból nettó exportőr lett. Ezzel az eddigi amerikai 
kőolaj import a piacon eltűnt, a kőolaj felesleg az árak zuha-
nását eredményezte.

2021. nyarától a TTF spot tőzsdei földgáz árak is száguldásba 
kezdtek, amit a 3. táblázat illusztrál.

Október közepén látszik némi konszolidáció és az árak csökkenése [3]:
● 2021. október 7-én a spot tőzsdei ár a TTF tőzsdén 87,5 

Euro/MWh volt,
● Október 18-án 86,05 Euro/MWh.

Mit jelent a „rezsicsökkentett” gáz ár?
A háztartási földgáz fogyasztó 2021-ben a gázszámlán:

● az elfogyasztott gáz energia tartalma után
‒ I. árkategóriában (1200 m3/év fogyasztásig): 2,364 Ft/MJ
‒ II. árkategóriában (1200 m3/év fogyasztás felett): 2,712 

Ft/MJ árat,
● háztartási alapdíjat: 766 Ft/hó
● 27% Áfa-t az előző két tételre fizet.

A számlát 34,86 MJ/m3 fűtőértékkel számolják.
A háztartási fogyasztók legtöbbje az év minden hónapjában 

azonos számlát fizet, és évente egyszer kap korrekciós számlát, a 
mérő leolvasása után.

Mintegy 400 ezer távfűtéses háztartásban nincsen gázmérő, 
mert a földgázt csak a tűzhelyhez használnak. Ezek a fogyasztók 
az év minden hónapjában azonos gázszámlát kapnak, aminek ösz-
szege csak attól függ, hogy milyen a gáztűzhely: főzőhelyek száma, 
a sütő villamos vagy gázüzemű. Részükre rendelet írja elő a gáz-
számla összegét, 2013 óta.

2021: a nagy ár ugrás időszaka
Az európai földgáz piacon az előző években is voltak már olyan 
események, amelyek a földgáz árának kiugró emelkedését okozták, 
általában rövid ideig.

2021. év sok és nagyon komoly változást hozott a földgáz tőzs-
déken: a kínálat szűkült, a kereslet megugrott, az árak soha nem 
látott magasságba kúsztak. A változásnak több oka volt:

● az ázsiai legjelentősebb földgáz felhasználók (Kína, India, 
Japán, Dél-Korea) gázigénye a COVID járvány után soha 

2. táblázat. A TTF tőzsde néhány spot ára (Eur/MWh) [3]

3. táblázat. TTF spot tőzsdei árak változása (Euro/MWh) [3]

Dátum Spot ár
2015.12.07. 15,10

2016.05.26. 13,43

2017.03.18. 15,72

2018.02.14. 18,45

2018.07.02. 21,81

2019.03.01. 17,37

2019.12.23. 12,77

2020.04.14. 6,94

2020.05.22. 3,02

2021.01.28 19,66

2021.06.04. 25,78 Dátum Spot ár
2021.07.05. 36,03

2021.08.10. 13,43

2021.09.20. 65,15

2021.10.04. 88,21

2021.10.06. 116,12
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nem látott mértékben megugrott, a térségből származó LNG 
szállítmányokon kívül lefoglalták az eddig Európának szánt 
cseppfolyós gáz szállítmányokat is

● Oroszország erős vitába keveredett az EU-val, az Északi-
Áramlat II. földgáz vezeték miatt, amely vezeték évi 50 milli-
árd m3 többlet szállítást biztosítana Európának. Az EU nem 
akarta, hogy a tagországai (főleg Németország) még jobban 
függjenek az orosz gáz szállításoktól, és a vezeték építésé-
vel kapcsolatban szigorúan be kell tartani az EU előírásait. 
Ezt most egy német bírósági ítélet is megerősítette. Az EU 
érintett tagországai a vezeték építést különböző kifogások-
kal késleltették. Most a csővezeték nyomáspróbái folynak, és 
várhatóan 2022 év elején indulhat el a szállítás a vezetéken. 
Az orosz szállítások csökkenése összefüggésben van ezzel 
az eljárással.

● Az orosz föld alatti földgáz tárolók feltöltése késve indult el, 
ezért (is) Oroszország csökkentette a vezetékes földgáz 
szállítást Ukrajnán és Lengyelországon keresztül.

● A Gazprom 2021 eleje óta nem foglalt megszakítható kapaci-
tást az ukrán tranzit vezetéken, és becsülhető, hogy a 2024-
ben lejáró tranzit szerződést nem fogja meghosszabbítani.

● Az új orosz-török-bolgár-szerb gázvezeték (amelyre mi is 
csatlakoztunk) csak október 1-re készült el.

● Az EU-ban a nyári tároló feltöltések elmaradtak az előző 
évek szintjéhez képest, nyár végén kapkodás indult a tárolók 
feltöltésénél. Ugyanakkor az Európába eddig szállított LNG 
mennyisége szinte eltűnt a piacokról. A magyar földgáz táro-
lókban 2021. október elején 5 milliárd m3 földgáz volt.

● Az EU-ban a klímavédelmi célok eléréséhez a szénhidrogé-
nek használatának gyors leépítését tűzték ki célul. A szén-
hidrogének lecserélésére indított programok nem hoztak 
olyan eredményt, mint amit a szénhidrogének beszerzésénél 
terveztek, vagyis szénhidrogén hiány alakult ki. Most:
‒ az OPEC elindította kőolaj kitermelés növelését, de 2021 

végéig sem érik el a piac által megkívánt 90...95 millió 
hordó/nap szintet.

‒ Oroszország is enged az Északi-Áramlat II. vezeték be-
indítása érdekében elhatározott szállítási korlátozásain. 
Putyin elnök a járvány miatt leállt gázüzemeket tekinti a 
földgáz hiány okának, de a hosszú távú szerződéses kö-
telezettségeik teljesítését ígérik.

* Q1 22: 2022. év első negyedéve
Átszámítás: 1 Euro/MWh = 3,33 Ft/m3

                    1 Euro = 350 Ft     
                    1 MWh = 105 m3 földgáz

A piaci földgáz hiány hamar megjelent az árakban is. Soha nem 
látott szintre ugrottak a gáz árak a tőzsdéken. Az áremelkedés a 
földgáz szabadpiacot erősen feldúlja: az ipar kénytelen emelni a 
termékek árát, vagy a termelést visszafogják, egyes áruk hiánya 
már látható a piacokon. A földgáz ár biztosan emeli az inflációt.

Franciaország befagyasztotta a lakossági földgáz árakat, és ha-
sonló döntések várhatók szerte Európában.

Nagy-Britanniában 2021. őszéig két gázszolgáltató jelentett 
csődöt, mert a brit energia hatóság által maximált lakossági földgáz 
áron nem tudtak működni. Nagy Britanniában a magyar végső me-
nedékes szolgáltatáshoz hasonló rendszer védi a felhasználókat. A 
kormány most mérlegeli a földgáz áfájának csökkentését.

Napjaink határidős földgáz árai 2022. évre már kedvezőbb 
képet mutatnak, az árak megközelítik a 2020. év végi árakat (4. 
táblázat). Talán 2021. október közepe az az időszak, amikor az Eu-
rópába érkező gázmennyiség növekedni kezdett és a tőzsdei föld-
gáz árak száguldása megállt. 2021-ben az áram tőzsdék is hasonló 
ármozgást mutattak, mint a földgáz tőzsdék.

[1]  MEKH Országgyűlési beszámoló, 2020
[2]  https://www.hudex.hu
[3]  https://www.powernext.com

2021.
09.22.

2021.
09.24.

2021.
09.30.

2021.
10.01.

2021.
10.05.

2021.
10.07.

Szept 21 245,02 238,93

Okt 2 233,8 226,37 294,74 291,67 353,51 327,94

Nov 21 228,94 223,24 291,97 287,44 349,38 332,63

Dec 21 205,73 202,89 271,09 267,2 330,5 302,99

Q1 22* 205,33 268,36 262,37 325,11 303,13

Q2 22 139,56 169,1 170,59 189,34 154,54

Q3 22 123,21 148,12 146,35 169,90 134,80

Q4 22 123,81 123,08 137,63 107,09

4. táblázat. HUDEX határidős földgáz árak (Ft/m3) [2]

Elérhetők a földgázrendszer 2020. évi adatai
Megjelent a magyar földgázrendszer 2020. évi működési adatait 
összegző kiadvány.  A Magyar Energetikai és Közmű-szabályo-
zási Hivatal (MEKH) és az FGSZ Földgázszállító Zrt. együtt-
működésében nyolcadik alkalommal megjelenő összefoglaló a 
legfontosabb magyar és a nemzetközi szállítási rendszerüze-
meltetői adatokat tartalmazza. 

A földgázszállító- és elosztórendszer zavartalan működé-
sének, valamint a földgáztárolók egész éves magas töltöttségi 
szintjének köszönhetően az ország ellátásbiztonsága 2020-ban 
is folyamatosan biztosított volt.

A hazai lakossági árszint a hivatkozott EUROSTAT adatok 
alapján az egyik legalacsonyabb volt az EU27-ek körében, leg-
főképpen annak köszönhetően, hogy szinte az összes lakossági 
fogyasztót az egyetemes szolgáltatók látják el, 2014 óta válto-
zatlan díjszabás mellett.

A földgáztárolókba betárolható gáz mértéke (a hivatal és a 
Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat engedélye alapján) a 
korábbi 6,3 milliárd m3 helyett meghaladta a 6,5 milliárd m3-t.

Az összefoglaló adatai szerint 2020-ban a teljes belföldi föld-
gázfelhasználás 2019-hez képest közel 3,9%-kal, 10 443 millió 
m3-re emelkedett, ennek ellenére a napi csúcsérték az utóbbi öt 
év legalacsonyabb értékét hozta (58,15 millió m3).

Az idei összefoglaló részletesen bemutatja a földgázszek-
tor szabályozási környezetét, az országos földgázmérleget, a 
földgázforrások, -termelés és -import alakulását, a napi közép-
hőmérséklet földgázfelhasználásra gyakorolt hatását, a föld-
gázszállító és -elosztó vezetéki, valamint a tárolói és csúcsnapi 
adatokat.

A kiadvány, valamint a kapcsolódó táblázatok a MEKH és az 
FGSZ Zrt. honlapján egyaránt elérhetők.

Forrás: http://www.mekh.hu/elerhetok-a-foldgazrendszer-2020-
evi-adatai



60

E T E   H Í R E K

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5. szám

A Magyar Mérnöki Kamara 2021. évi díjazottjai 

A Magyar Mérnöki Kamara az elnökéből és az alelnökeiből álló 
testület döntése alapján évente három kategóriában díjazza a 
szervezeti egységek által előterjesztett tagjait. A 2021. évi díjakat, 
elismeréseket Nagy Gyula elnök 2021. május 28-án az alábbi sze-
mélyeknek adta át: 

Az Év Mérnöke Aranygyűrű életműdíjat idén Schulek János-
nak, a Főmterv Zrt. műszaki igazgatójának, a mérnöki létesítmény 
kategóriában pedig a szegedi lézerközpont (ELI) BIM-szemléletű 
gépészeti tervezéséért Virág Zoltánnak, a Duoplan Kft. ügyvezető-
jének ítélte a bíráló testület.

2021-ben a magas színvonalú köztestületi és mérnöki tevékeny-
séget elismerni hivatott Zielinski Szilárd-díjat kapta: Benedicty 
Gyula, dr. Kozák Péter, dr. Szabó Éva Ibolya, Takács Zsuzsanna, 
Tóth Tibor és dr. Zsebik Albin.

A Magyar Mérnöki Kamara tiszteletbeli tagja címet Dr. Bándi 
Gyula, Dr. Beinschróth József, Evetovic Cvijanovic Kornelija, Ham-
vas István László, Dr. Kaderják Péter, Dr. Németh Géza és Pap 
Zoltán veheti át.

Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület a Magyar Mér-
nöki Kamarával kötött megállapodása alapján tagjai által működik 
együtt a hasonló célkitűzések megvalósításáért. 

Büszkék vagyunk arra, hogy az idei díjazottaink között három 
Egyesületi tagunk is van. Gratulálunk nekik munkájuk ilyen módon 
történő elismeréséhez, további sikeres tevékenységet kívánunk.

Az ETE tag díjazottak laudációja:
Dr. Zsebik Albin okleveles gépészmérnök és mérnöktanár, a Buda-
pesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara Elnökségének tagja részére, 
a távhőellátás gazdaságosságának javítása, valamint a hatékony 

energiagazdálkodás érdekében kifejtett jelentős tudományos és ok-
tatási tevékenységéért, továbbá a fiatalok kamarai munkába történő 
bevonásáért.
A Zielinszki díj: Jelképezni hivatott ez a díj névadójának élet-
művével hitelesített felfogását a mérnöki mesterség és tudomány 
egységében élő, mindenkor az embert szolgáló, ennek érdekében 
művelőitől szilárd erkölcsi tartást is igénylő, kiemelkedő mérnöki te-
vékenységéről, hivatástudatáról.
Hamvas István László fizikus, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. nyu-
galmazott vezérigazgatója részére a hazai és nemzetközi nukleáris 
energetika, valamint a magyar nemzetgazdaság számára egyaránt 
kiemelkedő jelentőségű életútja, szakmai tevékenysége, továbbá a 
hazai atomenergia-termelés meghatározó fejlesztéseinek végrehaj-
tásában szerzett érdemei elismeréseként.
Dr. Kaderják Péter közgazdász, energetikai kutató részére az ener-
getikai szabályozás, valamint a klíma és energiapolitika területén 
végzett úttörő munkája, továbbá a hazai energiapiac liberalizáció-
jában folytatott tevékenysége, és magas színvonalú posztgraduális
oktatói munkájának elismeréseként.

Tiszteletbeli Tag: Az MMK Tiszteletbeli Tag címet adományoz azon 
magyar és külföldi állampolgárságúak, nem kamarai tagok részé-
re, akik a kiemelkedő mérnöki illetve közéleti munkásságukkal és 
magatartásukkal kiérdemlik a mérnöktársadalom elismerését. A 
Tiszteletbeli Tagság adományozásának szempontjai: hosszabb és 
kiemelkedő mérnöki tevékenység, színvonalas mérnöki alkotás(ok) 
létrehozása, hosszabb és magas szintű részvétel a mérnökképzés-
ben, mérnöki tevékenységért és alkotásért elnyert kitüntetések és 
díjak, a mérnöktársadalom javáért végzett közéleti tevékenység, 
hazai és nemzetközi elismertség.

Az MMK díjazottjai Nagy Gyula kamarai elnök társaságában
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Feladatunk a jó példát követni és jó példát mutatni 
Kivonat dr. Zsebik Albin köszönő beszédéből

Tisztelt Elnök úr, Hölgyeim és Uraim, 
kedves Kolléganők, Kollégák!
Amikor elgondolkodtam azon, mit mondjak pár mondatban, a költőt 
idézve „jutott eszembe számtalan, szebbnél szebb gondolat”.
Végül kettőt választottam, amelyre beszédemet felépítem. 

A köszönetet és a példamutatást.
Az első esetben rövid leszek. Megtisztelő számomra a díj. Kö-

szönöm a Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara elnökségé-
nek, hogy idén engem is előterjesztett a díjra. Köszönöm a döntést 
hozó testületnek, hogy engem is megtisztelt a díjjal. Elnök úr, kö-
szönöm!

A példamutatással kapcsolatosan a Mérnök Újság 2019. évi 
októberi számában közzé tett jegyzetem jutott eszembe. Abban 
többek között a díj névadójának Zielinski Szilárdnak, az országos 
hatáskörű Budapesti Mérnöki Kamara első elnökének, a szegedi 
víztorony tervezőjének személyiségét és példamutató tevékenysé-
gét mutattam be. 

Ebből a jegyzetemből emelek ki néhány gondolatot.
Zielinski Szilárd 

● Szorgalmasan tanult. 
● Tanulmányéveinek szünidejében különféle építéseknél gya-

kornokoskodott, ahol több neves vezető mérnök elismerését 
érdemelte ki. 

● 1884-ben kitüntetéssel diplomázik és állami ösztöndíjjal két 
évre külföldi tanulmányútra megy, mely alkalommal Francia-
ország, Anglia és Németország vasutjait, nagyobb hídjait és 
nevezetesebb mérnöki alkotásait tanulmányozza. 

● Hosszabb ideig dolgozik Párizsban az Eiffel-cég szerkeszté-
si irodájában, mint mérnök, ahol széles látókörű, neves mér-
nökök vezetése alatt mélyebb bepillantást nyer nagyszabású 
technikai alkotások jelentőségébe.” 

● A nyugati technikai műveltség legelőkelőbb légkörében el-
töltött két esztendő, a francia könnyed szellemesség és zse-
nialitás szülte nagy alkotások fogékony lelkületét teljesen 
átitatták. 

● Párizsból hazatérve, telve ambícióval és lelkes hazafias ér-
zülettel foglalta el a neki felajánlott tanársegédi állást. 

● „Pihenést nem ismerő nagyratörő egyénisége, páratlan mun-
kabírása és munkakedve, minden szép és nemes iránt fel-
lángoló lelkesedése rövidesen a magyar mérnöktársadalom 
élére állították.” 

● 1889-től saját mérnöki irodájában végzi kiemelkedő mérnöki 
tevékenységét, s vele párhuzamosan a közjó érdekében a 
társadalmi munkát. 

A hidak tervezési és kivitelezési munkái közül a szegedi víztorony 
tervezése azért kiemelkedő, mert itt alkalmazta elsőként Magyaror-
szágon az 1900-as párizsi világkiállításon megismert, Hennebique-
féle francia vasbetonépítési módszereket. 

E módszer alkalmazásával és fejlesztésével meghonosította 
Magyarországon a vasbeton építést. 
A francia vasbetonszerelők és zsaluzóácsok tapasztalatait és szak-
mai fogásait megismerve szegedi ácsokkal folytatta az építést. 
Példamutatónak tekintem 

● a szorgalmát tanulmányaiban, 
● törekvését a szakmai ismeretek megszerzésében itthon és 

külföldön. 

● A hazajövetelét és tapasztalatainak hazai alkalmazását, tu-
dására alapozott bátorságát az új, „innovatív” ötletek fejlesz-
tésében és hazai megvalósításában. 

Napjainkban is nagy szükség van minderre. Ösztönözzük az egye-
temeinken tanuló mérnökjelöltjeinket, fiatal mérnökeinket a gyakor-
lati feladatok megoldására, segítsük Őket innovatív ötleteik megva-
lósításában. Az egyetemen dolgozó mérnökök felkérésére, vagy a 
BPMK által kezdeményezett „Mérnök Iskola” keretében írjunk ki az 
egyetemi hallgatóknak a munkánkat is segítő tervezési feladatokat, 
vonjuk be őket kivitelezési, kivitelezés szervezési feladatokba. 

Tegyük magunkévá Zielinski Szilárd „szilárd” meggyőződését 
és segítsük elő, „hogy a magyar mérnökségnek minden alkalmat 
meg kell ragadnia arra, hogy társadalmunkban a mérnöki tudás és 
alkotások elismerését növeljük és erősítsük.” 

Az elismeréshez mutassunk jó példát a körültekintő mérnöki 
munkával, a „baráti szeretettel”, mint ahogy ezt tette „már deák ko-
rában” Zielinski Szilárd. 

Bízom benne, hogy a Zielinski Szilárd díj az is bizonyítja, hogy 
ehhez kicsit én is hozzájárultam.

Köszönöm a figyelmet.
Budapest, 2021. május 28.

„E-mobilitás másképpen” 
Konferencia és szakmai 

továbbképzés
2021. november 16-án, 

az Automotive Hungary Kiállítás 
nyitónapján a HUNGEXPO 

Budapesti Vásárközpontban.
A Budapesti és Pest Megyei Mérnöki Kamara a Jedlik Ányos 
Klaszterrel és további szervezetekkel együttműködve 

„E-mobilitás másképpen” mottóval hetedik alkalommal 
szervez konferenciát.

A több éves, nagy sikerű rendezvénysorozatot idén is három 
fő blokkra tagolták. Elsőként a szakpolitikai célkitűzések és in-
tézkedések, majd a hazai gyártási lehetőségek kerülnek majd 
áttekintésre, végül egy kerekasztal beszélgetés keretében átte-
kintik és megvitatják az e-mobilitás helyét a hazai közlekedés-, 
ipar- és környezetpolitikában, az új nemzeti energiastratégiában, 
különös figyelmet fordítva annak feltárására, miképpen lehet in-
tegrálni a hazai mérnökök kreativitását a hazai gyártást a nem-
zetközi fejlesztési és gyártási folyamatokba.

Az ingyenes konferenciára az Energiagazdálkodás olvasóit 
is tisztelettel meghívják. 

A szervezők különösen fontosnak tartják, hogy a résztvevők 
a kerekasztal beszélgetésen hozzászóljanak az elhangzott 
előadásokhoz, elmondják tapasztalataikat, véleményüket, 
megfogalmazzák javaslataikat, s általa hozzájáruljanak a 
nemzeti stratégiák, szakpolitikai intézkedések jobbításához. 

A részletes programért keresse fel a www.bpmk.hu webol-
dalt. 
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Szakmai kirándulás Zalában 

2021. október 13-án az ETE Székesfehérvári Csoportja, vala-
mint az MEE Székesfehérvári Szervezet tagjai egy közös szak-
mai kirándulás keretében ellátogattak a nagykanizsai E.ON 
gázipari tanpályára, továbbá megtekintették és bejárták a Zala-
egerszegi, ZALA-ZONE Járműipari tesztpályát. 

A program első állomásán, az E.ON Közép-dunántúli Gáz-
hálózati Zrt.-nél Hódosi József üzemeltetési és technológiai 
szakterületvezetőtől egy színes, izgalmas, átfogó előadás hangzott 
el a földgázellátás ipartörténetéről és műszaki érdekességeiről.  
307 000 fogyasztó részére biztosít gázellátást az E.ON Közép-du-
nántúli Gázhálózati Zrt.  kezelésében lévő 9 018 km gázvezetéken 
keresztül. A cég kezdete egészen 1950-ig nyúlik vissza, napjaink-
ban fő profilja a földgázszállítás, de feladatai közé tartozik az üzem-
irányítás, a hálózat fejlesztése, karbantartása, az ügyfélkapcsolatok 
ápolása, valamint mérési és leolvasási feladatokat is végeznek a 
társaság munkatársai. 

A prezentáció során szó esett többek között a gázelosztó-rend-
szerek előírásairól, az elképesztő méretekkel bíró, az E.ON Hun-
gária Zrt. kezelésében lévő összesen 18 102 km hosszú hálózat 
üzemeltetéséhez szükséges eszközállományról, az egyes vezeték-
szakaszok sajátosságairól, a nyomásértékekről, nyomásszabályo-
zásáról (1. ábra). 

Ismertetésre kerültek a földgáz fizikai és kémiai paraméterei, a 
nyomásszabályzó-állomások típusai, azok gépészeti elemei, illetve 

a földgázelosztó-vezetékek kizárásánál használt, a biztonságos ja-
vításhoz szükséges szakaszoló berendezés is, amit később a hely-
színen meg is tekintettünk. 

A látogató csoportok számára kötelező oktatás helyszínét el-
hagyva kiosztásra kerültek a védősisakok, ami után beléphettünk 
a tíz évvel ezelőtt kialakított gázipari tanpályára. A pálya eredeti 
célja felkészíteni a veszélyes üzemmel dolgozó szakembereket a 
váratlan helyzetek megoldására. Nemcsak bemutatási célokat szol-
gál ez a létesítmény, hanem lehetőséget nyújt a katasztrófavédelmi 
szakembereknek, tűzoltóknak gyakorlati tapasztalatokat szerezni 
a gáztüzek sikeres megfékezéséhez. Elsőként bemutatásra került 
a gázcsövek gázmentesítése (2. ábra), amit egy működő transz-
parensen modelleztek az E.ON-os kollégák. Ez elengedhetetlen a 
szerelési munkálatok megkezdéséhez, mivel a sérült szakasz el-
záróval történt kizárása önmagában nem jelent teljes biztonságot.

Megtekinthetők voltak – a környezeti terepviszonyoktól függően 
– a különféle anyagokból készített, földbe telepített szerelvényaknák, 
ezenfelül gázrobbanásokat is láthattunk. Az E.ON-os kollégák model-
lezték egy gázzal megtelt szoba berobbanását és egy munkagép is 
lángra kapott, amely tévedésből megsértette a földben húzódó gázve-
zetéket (3. ábra), de borult lángba feltárt vezetékhez kialakított szere-
lőakna, robbant fel nyomásszabályzó szekrény, sőt megtapasztalhat-
tuk a fáklyacsőből kiáramló égő gáz hő és hanghatásait. A látottakat 
követően abban mindenki egyetértett, hogy a szabályok, előírások is-
merete és szigorú betartása elengedhetetlen a biztonságos gázhasz-
nálat érdekében, legyen szó otthoni vagy ipari szintű felhasználásról.

A nap második állomása Zalaegerszegen a Járműipari Tesztpálya 
volt (4. ábra), ahová koradélután, az előzetes ütemezés szerinti idő-
ben érkeztünk. A nem mindennapi látogatás egy ismeretterjesztő pre-
zentációval kezdődött, amely egyértelműen azt az üzenetet hordozta, 
hogy minden lehetséges forgalmi helyzet kipróbálásához lehetőséget 
nyújt a világszínvonalú pályarendszer - különböző dőlésszögű emel-
kedők, szerpentinek, síkosított és tükörsima, masszív útburkolati felü-
letek, továbbá egy híddal ellátott autópálya részlet helyezkedik itt el.  
A négy négyzetkilométeres létesítmény 60%-ban osztrák és 40%-ban 
magyar tulajdon, a kapacitás értékesítéséről a többségi tulajdonos 
határoz. 

A helyszín Zalaegerszegtől északra fekszik, ahol néhány éve még 
mezőgazdasági tevékenység zajlott. A pályát kifejezetten hálózatba 
kapcsolt, önvezető, elektromos autók tesztelésére és fejlesztésére 

1. ábra. A földgáz szállítás-ellátás rendszere

3. ábra. Földben futó gázvezeték sérülését okozó 
munkagép kigyulladása

2. ábra. Ballonozó berendezés bemutatása
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építették, de a látogatással egyidőben a rendőrség is több járművel 
volt jelen. Az egyenruhások épp a migrációs válság kezelése kapcsán 
gyakran alkalmazott elfogási manővereket hajtották végre szolgálati 
gépjárműveikkel. 

A való életben is alkalmazott, szilárd építőanyagokból elkészített 
utcarészletek (az úgynevezett „Smart City”) - autók, motorkerékpá-
rok és gyalogosok habból elkészített életnagyságú másai, illetve az 
azokat mozgatni képes csúcs technológiai megoldások is mind együt-
tesen segítik a kutatók munkáját. Az előadás végén számos kérdés 
hangzott el, amire a tesztpálya munkatársa készséggel válaszolt. Ezt 
követően csapatunk ismét buszra szállt, és a jármű ablakain keresz-
tül, az élő tárlatvezetést hallgatva folytatódott a sokszínű tesztpálya 

megismerése.  Megtapasztalhattuk a vészfékezést vizes pályán, és 
felhajtottunk egy 25%-os, igen meredek emelkedőre is.  

Tisztán látszik, hogy az idő előrehaladtával egyre szorosabb és 
egyre „meghittebb” a kapcsolat a járműipar és az informatika tudo-
mánya között. Az eredményes tesztelés érdekében a pálya minden 
szegmensét lefedi az 5G-s kommunikációs rendszer, valamint WIFI 
hálózattal is rendelkezik a helyszín, ami a létező leggyorsabb adatfor-
galmat teszi lehetővé a járművek, illetve az intelligens infrastruktúra 
között. 

A technológiai fejlesztések teszteléséhez elengedhetetlenek az 
olyan platformok, mint a Zala-Zone tesztpálya, ahol biztonságosan és 
eredményesen tudnak a szakemberek valós helyzeteket modellezni, 
felállva a tervezőasztal mögül, átlépve az elméleti kutatások korlátait, 
méréseket tudnak végezni. A létesítmény szolgáltatásai által ugyanis 
fény derülhet azokra a problémákra, amelyekkel a tervezési fázisban, 
a számítógépes szimulációk során nem szembesültek a fejlesztők.  
Talán már csak alig 10-15 év kérdése, és az okos járművek térhódítá-
sa olyan méreteket ölt, amelyhez a közlekedés infrastruktúrájának is 
illeszkedni kell majd.  

A szakmai látogatás záróakkordja egy jó ebéd elfogyasztása volt 
Zalaegerszegen.  Ignáczy Elek, az ETE Székesfehérvári Csoport el-
nöke a visszafelé vezető út végével néhány szóban összefoglalta, ér-
tékelte és sikeresnek ítélte meg az eseményt, továbbá megköszönte 
a gépjárművezetőnek, a balesetmentes utazást. A megszólalásra a 
résztvevők hangos tapssal fejezték ki egyetértésüket.   
Mihályi Attila
Mihalyi.Attila@szepho.hu

4. ábra. A Járműipari Tesztpálya bejárata Zalaegerszegen 

Elnök-titkári értekezlet 
Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület 2021. október 19-én 
tartott elnök-titkári értekezletet tényleges megjelenéssel. Az értekezlet 
szakmai előadását Bakács István elnök tartotta „Fontos fejlemények 
Európában”. Az előadás első része az Európai Bizottság ez év július-
ban kiadott „Fit for 55” (Irány az 55) szabályozási csomagját mutatta 
be, amelyben a Bizottság a 2050-es karbonsemlegességi cél érde-
kében több meglévő szabályozás módosításának, illetve néhány új 
szabályozás tervezetét tette közzé. Az előadás második része az idén 
ősszel kialakult energetikai ár krízist (a földgáz, a villamos energia és 

a széndioxid kvóta árak robbanásszerű növekedését) tárgyalta, be-
mutatva az eddigi eseményeket és ezek okait.

A pandémiás helyzet következtében online rendezett közgyűlések 
alkalmával nem volt mód az ETE kitüntetések átadására, így a 2020-
21. évi kitüntetettjeinek az elnök-titkári értekezleten kerültek átadásra 
a megítélt díjak. A kitüntetésben részesültek méltatását 62 évfolyam 
(2021) 2-3. számának 56. oldalán tettük közzé, így röviden ehelyütt 
csak megismételjük ki, milyen elismerésben részesült. Az elismerése-
ket Bakács István elnök úr adta át.

A szakmai előadást követően Bakács István ETE elnök bejelentette, 
hogy a Küldöttközgyűlés határozata értelmében, illetve az Elnökség 
döntése alapján meg kell kezdeni a tisztújítási folyamatot, úgy, hogy 
az a 2022. májusában tartandó éves Küldöttközgyűlésen az Egyesület 
vezető szerveinek megválasztásával záródjon. Azon szervezeti egy-
ségeknél, amelyeknél az utóbbi 2 év során történt tisztújítás, illetve új 
szervezeti egységként alakultak meg, a tisztújítást a következő ciklus-
ra érvényesnek tekintjük.

Bakács István előadta, hogy az Egyesület megújulása mindenkép-

pen szükséges, új fiatalabb aktív korú vezetők bevonása szükséges 
az Egyesület hosszútávú sikere, illetve fennmaradása érdekében. Meg 
kell vizsgálni az Egyesület működésének több aspektusát is, nem ki-
zárva szükség esetén az Alapszabály esetleges módosítását is. Gon-
doskodni kell a fiatalság, elsősorban az egyetemisták bevonásáról az 
egyesületi munkába. Bejelentette, hogy az Elnökség döntése alapján 
egy kérdőívet küldenek ki az Egyesület valamennyi tagjához az Egye-
sület és az egyesületi élet megújításának érdekében.

A bevezetőt vita követte..

Energiagazdálkodásért kitüntetést kapott
Bubálik Sándorné
Gyenis Miklós
Kaszás István
Koós László
Szauter Ákos

Szikla Géza-díjat kapott
Hadzsi Sándor
Némethi Balázs 

Szabó Imre-díjat kapott
Bubálik Sándor (posthumus)

Ségner János András-díjat kapott
Zanatyné Uitz Zsuzsanna

Kerényi A. Ödön-díjat kapott
Ludányi György
Zsebik Albin

A díjazottaknak gratulálunk!
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Az Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület három volt tisztségvise-
lőjétől búcsúztunk az elmúlt hetekben. Elhunyt Dr. Zettner Zamás Egye-
sületünk tiszteletbeli elnöke Bubálik Sándor a Veszprém megyei szerve-
zet titkára és Vavrik Antal az ERBE szervezeti egységének volt elnöke és 
Egyesületünk vol elnökségit tagja.

Dr. Zettner Tamás, Egyesületünk tiszteletbeli 
elnöke, a MTESZ, azt ETE volt elnöke, az MVM 
nyugalmazott vezérigazgató-helyettese néhány 
éve visszavonultan élt, majd életének 96. évé-
ben csendben és békességben hunyt el.   

Több évtizeden keresztül Egyesületünk 
meghatározó személyisége volt. Ő vezette 
hosszú időn keresztül az ETE akkoriban talán 
legaktívabb szervezeti egységét, az Erőmű 

Szakosztályt. Az Egyesület Küldöttközgyűlése a rendszerváltást követően 
őt választotta elnökévé. Meghatározó szerepe volt abban, hogy a rend-
szerváltás által támasztott új követelményeknek Egyesületünk meg tudott 
felelni és azóta is aktívan és eredményesen működik. 

Dr. Zettner Tamás a civil szervezeti tevékenységben szerzett tapasz-
talatait a Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetségében 
is eredményesen hasznosította, a MTESZ elnökévé választotta. Amíg a 
Szövetségnek ő volt az elnöke, sikerült biztosítania annak a működését és 
a működés anyagi feltételeit. Zettner Tamás a MTESZ-ben betöltött elnöki 
funkciójának lejártát követően csökkentette aktivitását, de mint tiszteletbeli 
elnök hosszú időn keresztül részt vett Egyesületünk tevékenységében, ja-
vaslataival, tanácsaival segítette az ETE működését.

Dr. Zettner Tamás életpályájának csak kis részét jelentette a civil 
szervezetekben folytatott tevékenysége. Szakmai életpályája lényegében 
egész életében a villamosenergia iparhoz kapcsolódik. 1955-től a Csepel 
Vas- és Fémművek Erőmű gyáregységében kezdte mérnöki munkáját, 
ahol hamar elnyerte a munkatársai megbecsülését és bizalmát, aminek kö-
vetkeztében 1956-ban a Csepeli Munkástanács egyik vezetőjévé válasz-
tották. Ez is közrejátszott abban, hogy a Csepel Művektől az Erőmű Tröszt 
állományába került át, majd kinevezték az akkor épülő új Pécsi Hőerőmű 
főmérnökének. Innen vezetett az útja az akkor megalapított Villamos-
energia-ipari Kutató Intézetbe, ahol tudományos igazgató lett. 1972-ben 
kinevezték a Magyar Villamos Művek Tröszt termelési igazgatójának. Fel-
ügyelte a hazai villamosenergia-rendszerhez tartozó erőművek működését 
és az Országos Villamos Teherelosztó irányító munkáját. Szakmai irányító 
tevékenysége mellett végzett tudományos tevékenységéért 1957-ben a 
műszaki tudomány kandidátusa, majd 1977-ben a műszaki tudományok 
doktora tudományos fokozatot kapta. 

1983-ban kinevezték a Magyar Villamos Művek Tröszt műszaki vezér-
igazgató-helyettesének. Feladata volt az erőművek és villamos hálózatok 
fejlesztésének irányítása, és külön miniszteri megbízással és vezérigaz-
gatói jogkörrel a Paksi Atomerőmű üzembehelyezési tevékenységének 
koordinálása és felügyelete. 

Tudományos és oktatói munkája is az energetikához kötődött. Azon 
kevesek közé tartozik, akik az iparban kifejtett tevékenységük mellett 
tudományos-oktatói is munkát folytattak. A Budapesti Műszaki Egyete-
men, külső munkatársként oktatott, adott ki diplomatervezési feladatot és 
egyetemi docensként, majd egyetemi tanárként látta el az államvizsga 
bizottságok elnöki teendőit.

Dr. Zettner Tamás a Paksi Atomerőművel összefüggésben is szere-
pet vállalt az oktatásban. Kiemelkedő tevékenysége, hogy létrehozója és 
szervezője volt a Pakson az Atomerőmű támogatásával 1983-ban meg-
alapított energetikusi felsőoktatási intézménynek, amely a BME Gépész-
mérnöki Kar tanulmányi felügyelete alatt kezdte meg működését. Mint a 
Gépészmérnöki Kar dékánhelyettese, a Kar megbízásából végezte az 
oktatási felügyeletet. Akkor ezt az intézmény különleges volt hazánkban. 
Az atomerőmű teljes vállalati támogatását élvezte, a BME oktatói látták 
el az oktatói feladatokat, s a BME adta ki a tanulmányukat sikeresen 
befejező hallgatóknak az oklevelet. 

Dr. Zettner Tamás szakmai munkájának elismeréseként megkapta 
a Munkaérdemrend bronz, ezüst és kétszer az arany fokozatát, majd 
1988-ban az Állami Díjat 2007-ben A Magyar Köztársasági Érdemrend 
lovagkeresztjét.

Bubálik Sándor az ETE Veszprémi Csoportjának 
volt emblematikus elnöke. Több évtizedes kiemel-
kedő és példamutató egyesületi tevékenységé-
nek elismeréseként kapott Szabó Imre-díjjat már 
nem tudta átvenni, életének 83-ik évében fájdal-
mas betegségében hunyt el. A BME Villamosmér-
nöki Karán diplomázott 1966-ban. A VBKM 7.sz. 
VÁV Gyárában kezdett dolgozni, majd 1967-ben 
a veszprémi Fémfeldolgozó Vállalathoz került, 

amelynek neve nem sokkal később Bakony Fém- és Elektromoskészülék 
Művekre változott. Technológus, szerkesztő munkakörökben dolgozott, majd 
kinevezték a vállalat főenergetikusának. 1976-ban a BME-en gazdaságmér-
nöki oklevelet szerzett. Nyugdíjazásáig a Vállalat energiagazdálkodását, 
energiaracionalizálását irányította. Bubálik Sándor a Veszprémi csoport ala-
pító tagja, később titkára és elnöke, vezetésével a csoport évtizedeken ke-
resztül országos energetikai konferenciákat szervezett Balatonaligán. Ezek 
a rendezvények az ETE központi programjának részeként is fontos esemé-
nyek voltak. A konferenciákat a rendszerváltás után Sopronban tartották és 
kiegészítették ausztriai látogatással. A Veszprémi Csoport hosszú éveken 
keresztül – a saját maga által megtermelt anyagi eszközök igénybevételé-
vel – évente cserelátogatásokat szervezett lengyelországi energetikusokkal. 

Bubálik Sándor 10 évvel ezelőtt az Energiagazdálkodás folyóiratunk-
ban a következőképpen mutatkozott be és foglalta össze egyesületi sze-
repvállalását: „1974-ben, mint alapító tag kerültem az ETE Veszprémi Cso-
portjába. 1984 óta a Csoport titkára, majd elnöke vagyok. Tevékenységünk 
rendkívül összetett, sokrétű. Kezdetben az energetikával összefüggő tanfo-
lyamokat szerveztünk, de tevékenységünk kiterjedt tervezési feladatok vég-
zésére is. Később meghatározó szerep jutott a Csoport anyagi feltételeinek 
megteremtésében a vill.energetika területén végzett szakértői tevékenysé-
günknek. Emellett energetikai konferenciákat szerveztünk, köztük nemzet-
közi konferenciát is. Balatonaligán 20 éven keresztül tartottunk évente kon-
ferenciákat, ezt követően néhányat Sopronban is. Kapcsolatokat ápolunk 
külföldi szervezetekkel. Erdélyiekkel, Lengyelekkel. A lengyelországi NOT 
Czestochowai szervezettel több mint 20 éve tartunk évente közvetlen de-
legáció-cseréket. Emellett Csoportunkkal bejártuk szinte egész Európát, s 
közben lehetőséget teremtettünk energetikai ismereteink bővítésére.”

Vavrik Antal sok éven keresztül vállalat igazga-
tóként az ETE ERBE Csoportját vezette. Hosz-
szas betegeskedést követően váratlanul hunyt el.

Gépészmérnöki diplomát 1972-ben szerzett 
Moszkvában Külkereskedelmi és atomerőmű be-
ruházási szakmai továbbképzéseken vett részt 
itthon, majd Németország, USA és Japán külön-
böző intézményeiben. Szakmai pályafutását a 

Hűtőgépgyár kalorikus fejlesztési osztályán kezdte, az energetikához kö-
zelebb a Transelektrónál került. Az ERBE-ben 1980-tól a Paksi Atomerőmű 
Beruházás import feladatait végezte osztályvezetőként, később a cég igaz-
gatója, illetve vezérigazgatója lett. Az MVM ERBE Zrt. vezérigazgatójaként 
ment nyugdíjba 2010-ben. Nyugdíjazását követően saját vállalkozásban vég-
zett szekértői munkát. 2000 után két ciklusban az ETE elnökségi tagja volt.

Egyesületi szerepvállalásáról korábban így nyilatkozott: „Az ETE 
tagságának bővítését, tevékenységének ismertté tételét tekintem leg-
fontosabb feladatomnak, elsősorban a fiatalok, az utánpótlás körében. 
Kiemelten segítettem és segítem a fiatal szakemberek ismereteinek, hi-
vatástudatának elmélyítését hazai és nemzetközi együttműködések kiala-
kításával és fejlesztésével.”

Búcsúzunk Egyesületünk volt tisztségviselőitől, követjük példa-
mutató tevékenységüket, emléküket megőrizzük!

Nyugodjanak békében!

Búcsúzunk és emlékezünk 



65

Gruhala Á., Mezősi A.: A közép-kelet-európai erőművi beruházások vizsgálata

ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5. szám 65ENERGIAGAZDÁLKODÁS   62. évf. 2021. 4-5. szám

A Generon a mi stílusunk

Elekfy család
[ Pest megye ]

  Mi szeretjük szép dolgokkal körbevenni magunkat. A családunknak mindig is fontos volt az 

esztétikum. A napelemes tetőcserepünkben azt szeretjük nagyon, hogy amellett, hogy 

hasznos, még jól is néz ki. Szeretjük, hogy minden mindennel harmonizál. 
 

 

Válassza Ön is az esztétikus  Generon napelemes tetőcserepet!

N A P E L E M E S  T E T Ő C S E R É P

terran-generon.hu

Energiamenedzsment megoldások 
felhasználóbarát

kezelőfelületen a WAGO-tól!

WAGO Hungária Kft.
www.wago.hu
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