klenen’15
PROGRAMFÜZET
és az előadások összefoglalói

„Osszuk meg tapasztalatainkat,
dolgozzunk együtt a természet
egyensúlyának megôrzéséért”

Energiahatékonysági
mintaprojektek bemutatása,
tapasztalatcsere
Budapest, Hotel Gellért
2015. március 10-11.

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
A nemzetközi energiatakarékossági világnapot – 2000
óta Magyarországon is – március 6-án ünnepeljük.
Három éve ezen a napon adják át az Energiahatékony
sági Kiválósági Pályázat díjait is, ezért ehhez az
eseményhez kapcsoltuk a “Klímaváltozás – Energia
tudatosság – Energiahatékonyság” konferencia szerve
zését. Meg
tartva a konferencia kialakult program
szerkezetét, a megnyitó és záró plenáris ülések között a
beérkezett előadásokat témák szerinti párhuzamosan
futó szekciókba rendeztük.

A magyar kreativitás bekapcsolását az európai integ
rációs folyamatokba innovációs ötletbörze szervezé
sével segítjük. Ezt az Európai Innovációs és Technoló
giai Intézet (EIT) által létrehozott Tudás- és Innovációs
Közösségeivel (KIC), valamint további intézményekkel
együttműködve szervezzük. Ennek keretében terem
tünk lehetőséget az ötletgazdáknak a környezet védel
méhez és az energiagazdálkodás hatékonyságának
növeléséhez kapcsolódó ötleteik bemutatására, befek
tető és pályázatkészítő partnerek keresésére.

Mivel a hatékony energiagazdálkodás ösztönzőit és
korlátait a jogalkotók, ill. hatóságok határozzák meg,
a hazai helyzet bemutatásáról az illetékes tárca
államtitkára tart előadást.

Bízunk abban, hogy a konferencia előadásai, a kiállított
eszközök, a tapasztalatcsere és az energiagazdálkodás
hatékonyságának növelését eredményező módszerek
és technikák bemutatása hozzájárul a résztvevők
ismereteinek bővítéséhez és segítik mindennapi
munkájuk végzésében.

Plenáris előadás keretében tekintjük át a nemzetközi
ener
giahelyzetet és a megújuló energiák várható
szerepét az előttünk álló negyed században, majd
foglalkozunk a légköri széndioxid szerepével.
Plenáris előadások keretében kerülnek ismertetésre a
Virtuális Erőmű Program, és az Energiahatékonysági
Kiválósági Pályázat díjazottjainak eredményei.
Ezt követően szűkebb szakterületeken kerül sor az
eredmények bemutatására, a tapasztalatcserére.
• Az ipari energia- és költséggazdálkodás szekcióban
te
kint
jük át a földgáz és villamos-energia árának
várható alakulását a csökkenő olajár függvényében,
majd az energiaköltség csökkentését eredményező
különböző megoldásokat.
• Nagy-, kis- és középvállalatok képviselői osztják meg
tapasztalataikat és számolnak be az elért sikereikről
és a hozzá vezető néha rögös utakról.

Dr. Zsebik Albin
ETE elnökhelyettes
a szervezőbizottság elnöke

Czinege Zoltán
AEE Magyar Tagozat
elnök
a szervezőbizottság
alelnöke

Kádár Márton Gábor
Energetikai Szakkollégium
elnök
a szervezőbizottság
társelnöke

Olyan témát is napirendre tűzünk, amelyek a korábbi
konfe
renciákon nem szerepeltek, vagy csak kisebb
hangsúlyt kaptak. Önálló szekciót szervezünk
• a napjainkra jelentős energia felhasználóvá vált
adatköz
pontok energia hatékony építésével és
üzemeltetésével foglalkozó előadásoknak, és
• tapasztalva az érdeklődést frissen végzett mérnökök
iránt, a tehetséges fiatalok bemutatkozásának.
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2015. március 10., kedd
8:30 - 9:30

Regisztráció

9:30 - 9:50

Megnyitó, köszöntők

9:50 - 11:40

Az energiahatékonyság és környezetvédelem ösztönzése itthon és
külföldön

8:30

Regisztráció

9:30

Megnyitó, köszöntők
Dr. Zsebik Albin - a szervezőbizottság elnöke, az
ETE elnökhelyettese
Fürjes Balázs - a Virtuális Erőmű Program™
ötletgazdája és vezetője

11:40 - 12:40 Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjazottak összefoglaló előadásai
12:40 - 14:00
14:00 - 16:00

16:20 - 18:20

19:00 - 21:30

1.1 szekció: Ipari energia- és
költséggazdálkodás

1.2 szekció: Adatközponti
energiahatékonyság

Kávészünet
2.1 szekció:
Ipari energiagazdálkodás tapasztalatcsere

2.2 szekció: Környezetvédelem
és megújuló energiaforrások
hasznosítása

Gála vacsora – főtámogatói pohárköszöntővel

2015. március 11., szerda
8:00 - 8:30
8:30 - 10:40

Regisztráció
3.1. szekció:
Az energiahatékonyságot növelő
eszközök és módszerek

10:40 - 11:00
11:00 - 13:00
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Czinege Zoltán - a szervezőbizottság alelnöke, az
AEE Magyar Tagozat elnöke

Ebéd

16:00 - 16:20

részletes program

3.2. szekció:
Innovációs ötletbörze
Angol nyelvű szekció

Kávészünet
4.1. szekció:
Tehetséges fiatalok az
energetikában

4.2. szekció:
Innovációs ötletbörze
Angol nyelvű szekció

13:00 - 14:30

Záró ünnepség és ebéd

14:30 - 16:30

Üzemlátogatás

9:50

Plenáris előadások
Szabó Zsolt, Fejlesztés- és klímapolitikáért,
valamint kiemelt közszolgáltatásokért felelős
államtitkár / Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
Az energiahatékonyság és klímavédelem
területén elért eredményeink és
célkitűzéseink
Dr. Molnár László, az ETE főtitkára
Európai energiaellátás - megújulók,
energiahatékonyság
Dr. Gács Iván, BME Energetikai Gépek és
Rendszerek Tsz. , ny. egyetemi docens
Légköri széndioxid: mennyi az annyi?
Dr. Mika László Tamás, BME Kémiai és Környezeti
Folyamatmérnöki Tanszék, egyetemi docens
Biomassza alapú platform molekulák az
energiatermelés és a környezetvédelem
szolgálatában

11:40 Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat
díjazottak összefoglaló előadásai
Levezető elnök: Gáspár Attila
Buday Ágota, BKV Zrt., műszaki titkár
Energiatudatos Vállalat – Az önértékelés és a
vállalások módszertana a BKV Zrt.-nél
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Zsigmond Vince, Fővárosi Állat-és Növénykert,
botanikai és fenntarthatósági referens
Szerzőtárs: Jászay Pál
Tiszta energia a Fürdőből... az Állatkertbe!
– Három éve üzemel a Fővárosi Állat- és
Növénykert geotermikus fűtési rendszere
12:40 Ebéd
14:00 1.1. szekció - Ipari energia- és
költséggazdálkodás
Levezető elnök: Hunyadi Sándor
Farkas Zoltánné, MEKH Földgáz Árszabályozási
Főosztály, főosztályvezető
A földgáz nagykereskedelmi árának várható
változása az olajárcsökkenés tükrében
Dr. Nagy Zoltán, Ipari Energiafogyasztók
Fóruma, elnök
Milyen villamos-energia árral számolhatnak
az ipari fogyasztók 2015. évben Magyarorszá
gon és a környező országokban
Orbán Tibor, FŐTÁV Zrt., műszaki vezérigazgatóhelyettes
Szintetikus gázzal történő csúcslevágás
engedélyezési, létesítési és üzemeltetési
tapasztalatai a FŐTÁV-nál
Hartmann Bálint, MTA Energiatudományi
Kutatóközpont Környezetfizikai Laboratórium,
tudományos munkatárs
Energiatárolás ipari környezetben
Kurucz Balázs, FŐTÁV Zrt., Hőtermelés
üzemeltetési régióvezető
Füstgáz hőhasznosító létesítési és üzemelte
tési tapasztalatai a FŐTÁV Zrt.-nél
Zajácz János, Danfoss, hajtástechnikai tanácsadó
Fordulatszám szabályozás az energiahatékony
ság tükrében
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14:00 1.2. szekció - Adatközponti
energiahatékonyság
Levezető elnök: Balogh Tamás
A szekció szakmai védnöke a Persecutor Kft.
Tekes Attila, Persecutor Kft., projektvezető
Adatközpont energetika holisztikus megkö
zelítésben
Czinege Zoltán, Persecutor Kft, kutató
Adatközponti energetikai szimulációs modell
Balogh Tamás, Persecutor Kft, üzletfejlesztési
igazgató
CFD technológia jelentősége az adatközponti
energetikában
Békés Viktor, RITTAL Kft, IT termékmenedzser
Energiahatékony adatközpont, tudatos energia
menedzsment – Rittal RiZone DCIM szoftver
Juraj Giacko, sales manager & Ivo Gasic Area
Sales Manager Thermal Management, Emerson
Croatia (Angol nyelvű előadás)
Adiabatikus és evaporációs hűtési techno
lógiák adatközpontokban – Water hazard
16:00 Kávészünet
16:20 2.1. szekció - Ipari energiagazdálkodás –
tapasztalatcsere
Levezető elnök: Kováts-Megyesi Balázs
Takács Péter, AUDI HUNGARIA MOTOR Kft.,
épületgépész mérnök
Energiahatékonyság növelő intézkedések
tapasztalatai irodai és üzemi környezetben
Boza-Kiss Benigna, GreenDependent Intézet
Az ESCO piac fejlesztése a garantált energia
megtakarítási szerződések iránti bizalom
növelésével
Ifj. Gönczi Imre, NRG Agent Kft., beszerzési vezető
A kapcsolt energiatermelés jövője: a háztar
tási méretű kiserőmű
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Bacsó László, CROWN Magyarország Kft.,
karbantartás vezető energetikus
Energiahatékonyság oldószergőzök termikus
oxidációja során

2015. március 11., szerda

8:00

Regisztráció

8:30

3.1. szekció - Az energiahatékonyságot növelő
eszközök és módszerek
Levezető elnök: László Tamás

Nagy Balázs, Regale Kft., okl. épületgépész mérnök
Az adiabatikus zárt rendszerű hűtőtornyok
előnyei a hazai ipari hűtési területen

Szűcs János, Rockwool Technical Insulation,
műszaki szigetelések értékesítési vezető
Energiamegtakarítás ipari alkalmazásoknál,
tűzhatlan kőzetgyapot hőszigeteléssel

Kováts-Megyesi Balázs, Plant Design Kft., ügyvezető
Energiamegtakarítás célirányos
karbantartással

Zentai László, BKV Zrt. Metró Üzemigazgatóság,
szakszolgálat vezető
Villamos energia visszatáplálás a BKV Zrt. Metró
áramellátási rendszereiben

16:20 2.2. szekció - Környezetvédelem és megújuló
energiaforrások hasznosítása
Levezető elnök: Czinege Zoltán

Hős Csaba, BME Hidrodinamikai Rendszerek TSz.,
egyetemi docens
Fogyasztás-bizonytalanság hatása optimális
szivattyú menetrendekre

Zubor Imre, New Life Energy Kft., üzemeltető mérnök
A gyáli depónia gáz alapú kiserőmű III. ütemi
bővítésének tapasztalatai
Baldauf Ákos, BME, hallgató
Fogyasztói befolyásolás lehetőségei napele
mes okos házakban

Bacsó László, CROWN Magyarország Kft.,
karbantartás vezető energetikus
Az energiahatékonyság növelése központi
folyadékhűtő kialakításával

Kis Ferenc, Budapest Airport Zrt., környezetvédel
mi vezető
Budapest Airport környezetvédelmi és
klímaváltoztatással kapcsolatos tevékenysége

Baracskai Attila, KONsys International Kft., ügyvezető
A vállalati energia gazdálkodási rendszerek
optimalizálása - avagy, kritikus értékek, kritikus
következmények kezelése, megelőzése energia
adat-menedzsment, energiaveszteség-feltérké
pezés segítségével

Rácz Lilla, enHome (ELMŰ Nyrt.), gazdasági
főmunkatárs
Teljes körű energetikai korszerűsítés
országszerte

Polgár Győző, Cothec Energetikai Üzemeltető
Kft., energetikai szaktanácsadó
Irodaházak energia megtakarítási
fejlesztéseinek lehetőségei

Takács Borbála, BME, hallgató
Háztartási méretű fotovoltaikus energiater
melés értékelése
Rudolf Péter, Pannonpower Holding Zrt., ügyvezető
A Pannonpower szalmatüzelésű erőmű az
üzemi tapasztalatok tükrében
19:00 Gála vacsora - főtámogatói pohárköszöntővel
VEP díjazottak köszöntése
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részletes program

8:30

3.2. szekció - Matchmaking Meeting Innovációs ötletbörze
Chairman - Levezető elnök: Christo Balinow
Introductory presentations:
Dr. Ing. Fulcieri Maltini, FM Consultants
Associates, IEEE Senior Life Member, PES, COMSOC
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Evaluation of innovative technologies for
energy production and energy efficiency
Az energiatermelés és hatékonyság innovatív
technológiáinak értékelése
Christo Balinow, KIC InnoEnergy, Outreach
Development Manager
KIC InnoEnergy and the administrative criteria
of a successful project
A KIC InnoEnergy és a sikeres projektek
kritériumai
Innovative project ideas:
Tamás Darányi
Fast Charging of SLA batteries - The Future of
Electric Vehicles
Eljárás és kapcsolási elrendezés kötött elektro
littal rendelkező akkumulátor gyorstöltésére
József Steier, Sunwo Zrt.
CO2 irrigation - change of paradigma in CO2
position?
CO2 öntözés - paradigmaváltás a széndioxid
megítélésében?
dr. Dávid Raisz, ENVIRO-PHARM Kft.
High performance energy storage system
using carbon dioxide
Nagyteljesítményű akkumulátor szén-dioxid
felhasználásával
10:40 Kávészünet
11:00 4.1. szekció - Tehetséges fiatalok az
energetikában
Levezető elnök: Dr. Gács Iván
Kalló Péter, BME hallgató
Sörkollektor
Kádár Márton Gábor, BME hallgató
Szénerőművi kapacitás illesztése a magyar
energiapolitikába
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Lipcsei Gábor, BME hallgató
Stratégiai tervezés és szcenárió módszer az
energetikában
Pintácsi Dániel, BME hallgató
Magyarország hulladékgazdálkodásában
rejlő energetikai lehetőségek
Péter Norbert, BME hallgató
Egy kombinált ciklusú erőmű exergoökonómiai
vizsgálata
Papp Máté, BME hallgató
Sűrített levegős energiatárolás lehetőségének
vizsgálata a villamos-energia rendszerben
Dobsa Máté, BME hallgató
Energiamenedzsment az oktatásban
11:00 4.2. szekció - Matchmaking Meeting Innovációs ötletbörze
Chairman - Levezető elnök: dr. Albin Zsebik
András Weiszkopf, Andor Szamos, József Kolossa
Radical reduction in primary energy demand
of buildings based on site-specific microclimatic data
Épületek primer energiaigényének radikális
csökkentése
Dénes Hajtó
An effective tool to convert slow moving, large
volume river’s kinetic energy to a rotation of
a shaft with high efficiency without dams and
Watergates
Lassú folyású vizek energiájának hasznosítása
gátak nélkül
dr. János Stadler
LIGNIMIX technology for stabilization of
municipal sewage sludge
Szennyvíziszap környezetbarát hasznosítása
Péter Cseh, SMART Innovációs Intézet Kft., CEO
MagmaTank
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Balázs Kőrössy
Torus Engine
Torus motor

István Reszler
Cooking stove operated on wood gasification
Faelgázosítás elvén működő asztali
főzőtűzhely
Pál Molnár, SMART Innovációs Intézet Kft., R&D
manager
HelioBarrel
János Mátraházi
CRANK Wing wind turbine
Forgattyús szárny szélturbina
13:00 Záró ünnepség - A szekciók rövid szakmai
értékelése
13:30 Ebéd
14:30 Választható fakultatív programok szakmai
vezetéssel
1)

Üzemlátogatás a Főtáv Zrt. Rákoskeresztúri
telephelyén: a csúcslevágáshoz szintetikus gáz
rendszer, füstgáz hőhasznosító, fordulatszám
szabályozás és vákuumos gáztalanítás megte
kintése, üzemviteli tapasztalatainak helyszíni
megbeszélése

2)

A BME laboratóriumainak megtekintése,
az oktatásban és kutatásokban történő
szerepvállalásának bemutatása
Áramlástan Tanszék: Magyarországon egyedül
áló szélcsatorna és a benne végzett kutatás
Energetikai Gépek és Rendszerek Tanszék:
Fluidágyas kiskazán és/vagy gázturbina
hőhasznosítása
Villamosenergetika Tanszék: Nagyfeszültség
alatti munkavégzés
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plenáris
előadások összefoglalói

EURÓPAI ENERGIAELLÁTÁS, MEGÚJULÓK
ÉS ENERGIAHATÉKONYSÁG
dr. Molnár László, okl. gépészmérnök, lmolnar@t-online.hu
A cikkben áttekintjük globális és az európai energia
ellátás kérdéseit. A Közép-Keleti politikai káosz kér
déseket vet fel az olajellátással kapcsolatban. Az oroszukrán válság növekvő kockázatot jelent az európai
gázellátással kapcsolatban.
Vegyes jelzések vannak a 2015-ös párizsi Klímacsúccsal
kapcsolatban
Az atomenergia fontos szerepet játszik az ellátásbiz
tonság és az emisszió csökkentés terén, de finanszí
rozása és lakossági elfogadottsága alapkérdés. Az USAban, Oroszországban és Indiában összesen 60 GW új
nukleáris kapacitás, Kínában 130 GW (= több mint száz
új paksi blokk!) épül a következő negyed században.
A modern megújuló energiák használata gyorsan nő az
áram, a hő és a bio-üzemanyagok termelésében. De a
jövőben nagy figyelmet kell fordítani a megújulós
fejlesztések költség-hatékonyságára.
A megújuló energiák szerepe az EU villamosenergia
ter
melésében. A megújuló energiák lényegében ki
szorít
ják az olajat, és a szén és lignit is jelentősen
visszaszorul.
Váratlan kedvezőtlen fordulatok: Az Unió helyzete
2015-ben.

ENERGY SUPPLY, RENEWABLE ENERGIES
AND ENERGY EFFICIENCY IN EUROPE
An overview is given on the questions of the global and
European energy supply. Turmoil in the Middle East raises
doubts over future oil balance. The Russian-Ukrainian
crisis is an increasing risk for the European gas supply.
Mixed signals in run-up to crucial climate summit in Paris
in 2015.
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Nuclear power can play a role in energy security & carbon
abatement – but financing & public concerns are key
issues. In the USA, Russia and India60 GW, in China 130
GW new capacity will be built till 2040.
The use of the modern renewable energies is rapidly
growing in the production of power, heat and bio-fuels. In
the future the cost-effectiveness of the renewable energy
developments should be increased.
The role of the renewable energies is increasing in the
generation of electric power. The renewable energies push
out the oil from the electricity mix, and the coal and lignite
are also pushed into the background.
Unexpected, unfavorable changes: the situation of the EU
in 2015.
Plenáris előadás

LÉGKÖRI SZÉNDIOXID: MENNYI AZ ANNYI?
dr. Gács Iván, okl. gépészmérnök, gacsivan@upcmail.hu
A világ energiafelhasználási forgatókönyveinek egyik
legfontosabb szempontja a légkör széndioxid koncen
trációjának elfogadható korlátok között tartása. A leg
szigorúbb forgatókönyv szerint e határérték a 450 ppm.
Ugyanakkor a Föld legelismertebb széndioxid háttér
mérő állomásán, a Mauna Loa Obszervatóriumban a
mért értékek 2014 tavaszán túllépték a 400 ppm
értéket. Mit jelent ennek a határértéknek a túllépése?
Tényleg túllépte-e a globális érték a 400 ppm-et? Az
előadás – amellett, hogy e kérdésekre választ keres –
kitér arra is, hogy milyen okok vezettek e magas
értékhez és milyen irányban kell keresni a további
növekedés megakadályozásának vagy legalább lassí
tásának megoldását.

ATMOSPHERIC CARBON DIOXIDE: HOW
MUCH IS SO MUCH?
One of the most important aspects of the world’s energy
scenarios is to keeping the at-mospheric carbon dioxide
concentration within acceptable limits. This limit in the
most rigorous scenario is 450 ppm.
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However the concentration values detected nowadays in
the world’s most respected car-bon background measuring station, the Mauna Loa Observatory in the spring of
2014 exceeded 400 ppm. What is the relevance of exceeding this limit? Did the global value really exceed 400 ppm?
This presentation – beyond looking for answers to these
ques-tions – focuses on the reasons that led to a high value and the direction in which to look for to prevent or at
least slow down the further growth of the concentration.

Plenáris előadás

BIOMASSZA ALAPÚ PLATFORM
MOLEKULÁK AZ ENERGIATERMELÉS ÉS A
KÖRNYEZETVÉDELEM SZOLGÁLATÁBAN
Dr. Mika László Tamás, Budapesti Műszaki és Gazdaság
tudományi Egyetem, Kémiai és Környezeti Folyamatmérnöki Tanszék
laszlo.t.mika@mail.bme.hu
Napjainkban az emberiség energia- és nyersanyag
szükségeltének több mint 90%-át fosszilis eredetű
forrásokból fedezzük és ezen készletek pontos ki
merülési ideje ismeretlen. Civilizációnk fenntart
hatósága jelentősen függ attól, hogy el tudjuk-e látni
az emberiséget megfelelő mennyiségő élelmiszerrel,
ivóvízzel, energiával és szénalapon előállított javakkal,
úgy hogy eközben bolygónk hosszútávú egészségét
nem veszélyeztetjük. A biomassza, mint lehetséges
alternatív nyersanyagforrás átalakításával kapcsolatos
kutatások olyan platfrom molekulák azonosításához
vezettek, amelyek átvehetik a fosszilis eredetű építő
kövek szerepét. Ilyen platform molekula a
γ-valerolakton, amely előállíthatók különböző bio
masszából és biomassza alapú hulladékokból és
felhasználható mind energiaforrásként mind pedig
szénalpú építőelemként. Az előadásban ezen pletform
molekulák jövőbeni szerepének kérdései és lehetséges
megoldásai kerülnek bemutatásra.

15

BIOMASS DERIVED PLATFORM CHEMICALS
IN SUSTAINABLE DEVELOPMENT
One of the most pressing problems of the growing global
population is the replacement of the depleting fossil
resources, which currently provide 90% of our energy
needs and almost all the carbon-based chemicals.
Intensive research on biomass conversion has
resulted in the identification of several platform chemicals
e.g. levulinic acid and its de-rivative γ-valerolactone,
which could either replace the currently used basic
chemicals or serve as the renewable feedstock for their
production. Due to the outstanding physical and chemical
properties, γ-valerolactone could be considered as a
sustainable liquid and can be used for the production of
energy and carbon based chemicals. Details of the
production of these platform chemicals and their role in
the green chemical technology and sustainable
development will be discussed.
Referenciák/References
Fábos, V.; Mika, L. T.; Horváth I. T. Organometallics, 2014,
33, 181.; Novodárszki, G.; Rétfalvi, N.; Dibó, G.; Mizsey, P.;
Cséfalvay, E.; Mika, L. T. RSC Advances, 2014, 4, 2081.;
Szabolcs Á., Molnár M., Dibó G., Mika L. T. Green Chem.,
2013, 15, 439.; Horváth, I. T.; Mehdi, H.; Fábos, V.; Boda,
L.; Mika, L. T. Green Chem., 2008, 10, 238.

A Virtuális Erőmű Program Energiahatékonysági Kivá
lósági Pályázatához kapcsolódva a BKV Zrt. megkapta
az Energiatudatos Vállalat 2014 címet.
A Pályázat keretében el kellett végezni a Társaság
önértékelését, amely során kidolgozásra került az egy
séges értékelést eredményező módszer. Az önértéke
lés alapján tett vállalások figyelembe veszik a szervezet
tagoltságát és méretét, az elvégzendő feladatok pedig
illeszkednek a BKV Zrt. Energiagazdálkodási Stratégiá
jához. Az előadás bemutatja az önértékelés folyamatát,
valamint a vállalások összhangját megteremtő lépéseket.

Energy-conscious Company - The
self-assessment methodology and
the commitments of BKV Ltd.
The management of BKV Ltd. is committed to energy
efficiency, energy awareness for years, efficiency improve
ment measures for energy savings are among its
fundamental pillars.
By joining the Energy Efficiency Excellence Application of
the Virtual Power Plant Program, BKV Ltd. received the
Energy-Conscious company 2014 title.
In the frame of the Application the Company’s selfassessment had to be carried out, in which the single
assessment method was developed. Commitments made
under the self-assessment take into account the diversity
and size of the organization, the tasks are fitted to the BKV
Energy Management Strategy. The presentation
introduces the self-assessment process and the steps for
creating consistency commitments.

Plenáris előadás

Energiatudatos Vállalat – Az
önértékelés és a vállalások
módszertana a BKV Zrt.-nél
Buday Ágota
A BKV Zrt. menedzsmentje évek óta elkötelezett az
energiahatékonyság, energiatudatosság terén, mely
nek egyik alappillérét az energia-megtakarítást célzó
hatékonyságjavító intézkedések jelentik.
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Plenáris előadás

TISZTA ENERGIA A FÜRDŐBŐL... AZ
ÁLLATKERTBE! – HÁROM ÉVE ÜZEMEL A
FŐVÁROSI ÁLLAT ÉS NÖVÉNYKERT
GEOTERMIKUS FŰTÉSI RENDSZERE
Zsigmond Vince,

op. projektvezető, okl. kertészmérnök,
zsigmond@zoobudapest.com
Jászay Pál, mb. energetikus, okl. gépészmérnök, jaszaypal@gmail.com

A Fővárosi Állat- és Növénykert (FÁNK) 2011-ben az ÚSZT 
KMOP társ-finanszírozásával a Széchenyi Fürdő geo
termikus eredetű hulladékhőjét hasznosító fűtési rend
szert épített ki. A 2012-től üzemelő rendszerrel az
Intézmény évi cca. 25.000GJ hőenergia igényének közel
felét az eddigi földgáz alapról geotermikus energiára
helyezte át, amely évről-évre jelentős költségmegtakarí
tást eredményez, illetve a FÁNK CO2e kibocsátását is évi
több mint 500 tonnával csökkenti. A hőenergia ellátás
„két lábra” állításával a nagy eszmei és piaci értékű
melegigényes élő állat- és növénygyűjtemény ellátási
biztonsága is nagyban nőtt. A rendszer becsült meg
térülési ideje 12 év, tervezett élettartama 40 év, így hazánk
és az EU 2020-ra kitűzött céljain túl a 2050-es stratégiai
célokhoz is hozzájárul.
Példaértékű a projekt fentieken túl azért is, mert több
fővárosi intézmény számára is kölcsönös előnyökkel jár:
fentieken túl a hulladékhő átadásával a Fürdő bevételhez
jut és kényszerhűtési szükséglete is jelentősen csökken, a
Budapesti Távhőszolgáltatási Zrt. közreműködésével a
megvalósításban és az üzemeltetésben szintén bevétel
hez jut, egyben mindez referenciát jelent számára a
geotermikus alapú távfűtés terén.
A projekt példaértékét tovább emeli, hogy egy olyan, évi
1.000.000 fő látogatót fogadó kulturális intézményben
valósult meg, amely kifejezetten küldetésének tekinti a
környezettudatosságra nevelést és a fenntarthatósággal
kapcsolatos üzenetek közvetítését, így a projekt meg
valósításával az Intézmény hitelessége is jelentősen nőtt.
A projekt révén a FÁNK 365,3kW-tal járult hozzá a Virtuális
Erőmű építéséhez, amellyel 2015-ben kiérdemelte az
Energiahatékony Vállalat díjat.
Előadásunk fentiekről és az első három év üzemeltetési
tapasztalatairól szól.
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CLEAN ENERGY FROM THE SPA… TO THE
ZOO! – GEOTERMAL HEATING SYSTEM HAS
BEEN OPERATING IN THE BUDAPEST ZOO &
BOTANICAL GARDEN FOR 3 YEARS
In 2011 Budapest Zoo & Botanical Garden (BZBG)
constructed a heating system using geothermal waste
heat energy of the Széchenyi Bath by co-financing of
Central Hungary Operative Program of New Széchenyi
Plan. By the system has been operating since 2012, BZBG
has changed near the half of its 25.000GJ/year heating
energy demand from natural gas base to geothermal
heat energy, what results significant cost saving year by
year as well as reduces the CO2e emission of BZBG by
more than 500 tonnes/year. By setting the heating system
up on “two feet”, safety of the supply of the warmdemanding living animal and plant collections of great
value increased signifi-cantly. Estimated return of the
system is 12 years, planned technical lifetime is 40 years,
means BZBG contributes to the realization of strategic
objectives generated by Hungary and the EU not only for
2020, but for 2050, as well.
Additionally, project is exemplary as well, because it
provides benefits for several insti-tutes owned by the
Municipality: Spa realizes takings by supplying refuse
heating energy and its cooling demands are reduced as
well as Budapest District Heating Co. Ltd. by its
contribution in the implementation and in the operation
realizes incomes and these also means reference for it in
the field of geothermal based district heating.
Exemplary status of the project has also been risen by it
was realized in a cultural insti-tution with 1 million visitors
in a year, and BZBG has considered its mission to transmit
messages for the higher environment consciousness and
sustainability, so this project has also improved credibility
of BZBG in the same time.
Thanks to this project BZBG has contributed with 365,3kW
to the establishment of the Virtual Power Station
Programme and deserved the Energy Effective
Corporation Award.
In our presentation we provide information about the
above and some experience of the operation in the first
three years.
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előadások összefoglalói

Szekció 1.1

SZINTETIKUS GÁZZAL TÖRTÉNŐ FÖLDGÁZ
CSÚCSLEVÁGÁS ENGEDÉLYEZÉSI, LÉTESÍTÉ
SI ÉS ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI A
FŐTÁV-NÁL
Orbán Tibor,
szakmérnök

Szekció 1.1

A FÖLDGÁZ NAGYKERESKEDELMI ÁRÁNAK
VÁRHATÓ VÁLTOZÁSA AZ OLAJÁRCSÖKKENÉS
TÜKRÉBEN
Farkas Zoltánné, MEKH Földgáz Engedélyezési és Árszabályozási
Főosztály, Főosztályvezető
2014 végén és 2015 elején az olajár jelentősen csök
kent. Az előadásban bemutatom az olajár változását,
illetve ennek hatását a földgáz árra. Mivel nagykeres
kedői árról az egyetemes szolgálatatás esetében be
szélhetünk, tájékoztatást adok arról, hogy ennek mi
lyen hatása lehet a nagykeresdelmi árra, illetve milyen
egyéb szempontokat kell figyelembe venni, mielőtt a
nagykereskedelemi árváltozásról dönteni lehet.

THE NATURAL GAS WHOLE SALE PRICE
POSSIBLE CHANGES ACCORDING TO THE
OIL PRICE DECREASE
At the end of 2014 and the beginning of 2015 the oil price
decreased dramatically. In the presentation I will introduce
the changes of the oil price and its effects on the natural
gas price. As wholesale price can be mentioned according
to the Universal Supply, I will show its effect on the
wholesale price, and what other point should be taking
into consideration before the deceison occur about of the
wholesale price.
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FŐTÁV Zrt., okl. gépészmérnök, okl. távfűtési

A FŐTÁV Zrt. fontos célként tűzte ki a tárolt tüzelőanyagra
alapozott hatékony földgázkapacitás-gazdálkodást.
A társaság e cél elérése érdekében a 35 MW csúcsigényű
hőkörzetet ellátó Rákoskeresztúri Fűtőműben valósított
meg szintetikusgáz-előállító és bekeverő rendszert,
amellyel 1.500 m3/h földgázkapacitás kiváltása valósul
meg olyan, propángázra alapozott gázkeverék előállí
tásával, amely égési paramétereit tekintve alapvetően
megegyezik a földgázéval, és így eltüzelhető a meglé
vő kazánokban azok átállítása nélkül.
Előadásunkban a már működő rendszer létesítési, enge
délyezési és üzemviteli tapasztalatairól számolunk be.

PERMITTING, IMPLEMENTATION AND
OPERATING EXPERIENCES OF SNG SYSTEM
FOR NG PEAK SHAVING AT FŐTÁV
Budapest District Heating Company (FŐTÁV) has
identified efficient natural gas capacity management
based on stored fuel as an essential goal.
To achieve this goal, FŐTÁV has implemented a synthetic
natural gas (SNG) produc-ing and feeding system in the
Rákoskeresztúr Heat Only Plant, heat source of a district
heating system of 35 MW peak demand. As a result of the
investment FŐTÁV has reduced the contracted natural
gas capacity by 1,500 m3/h, by the use of propane based
gas mixture, stored in gas tanks. Concerning combustion
parameters SNG is very similar to natural gas, so it can be
burnt in existing boilers without any alterations.
The presentation will introduce the permitting, imple
mentation and operating experi-ences of the installed
SNG equipment, already in operation.

21

Szekció 1.1

ENERGIATÁROLÁS IPARI KÖRNYEZETBEN
Dr. Hartmann Bálint, PhD, okl. villamosmérnök, hartmann.balint@

energia.mta.hu

A napjainkban üzemelő ipari rendszerek működését
nagyban meghatározzák a hő- illetve a villamosenergiaigények ellátásához kapcsolódó speciális követel
mények. Különösen igaz ez utóbbira, hiszen a villamos
energia váltakozó áram formájában nem tárolható, így
a pillanatnyi fogyasztói igények kielégítését a termelői
oldal folyamatos szabályozásával tudjuk csak meg
teremteni. Mindkét energiaforma tekintetében új
horizontok nyíltak meg az energiatárolás különböző
formáinak újbóli térnyerésével.
Az előadásban bemutatjuk a napjainkban használt
legfontosabb hő- és villamosenergia-tárolási techno
lógiákat, megvizsgálva azok lehetséges alkalmazási
területét, illetve jövőbeni szerepét.

ENERGY STORAGE IN AN INDUSTRIAL
ENVIRONMENT
The operation of todays industrial systems is highly
characterised by the special requirements of heat and
electricity supply. It is particularly true for the lattero one,
since electricity cannot be stored in AC form, therefore to
provide the instantaneous power needs, the generation
side needs to be continously regulated. New frontiers were
opened in case of both forms of energy with the recent
expansion of the field of energy storage.
The presentation focused ont he introduction of todays
most important heat and electricity storage technologies,
evaluating their possible applications and future potential.
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FÜSTGÁZ HŐHASZNOSÍTÓ LÉTESÍTÉSI ÉS
ÜZEMELTETÉSI TAPASZTALATAI A FŐTÁV
ZRT-NÉL
Kurucz Balázs, FŐTÁV Zrt., okl. gépészmérnök, energetikai mérnök
A FŐTÁV Zrt. stratégiai célként tűzte ki az egységnyi érté
kesített hőre jutó földgázfelhasználának csökkentését.
A társaság e cél elérése érdekében – telephelyei közül
elsőként – a 35 MW csúcsigényű Rákoskeresztúri Fűtő
műben valósított meg füstgáz-hőhasznosító rendszert,
amellyel a kazánokban keletkező füstgáz jobb lehűtése
révén 4%-os hőtermelési hatásfoknövekedést ér el, és
mintegy 7 447 GJ/év földgázfelhasználást vált ki.
Előadásunkban a már működő rendszer beruházási és
üzemviteli tapasztalatairól számolunk be

ESTABLISHMENT AND OPERATING
EXPERIENCE OF FLUE GAS HEAT RECOVERY
SYSTEM AT FŐTÁV LTD.
Budapest District Heating Ltd. (FŐTÁV) has set a strategic
aim of reducing the use of natural gas per heat energy
unit sold.
To achieve this goal, FŐTÁV implemented a flue gas heat
recovery system in it’s Rákoskeresztúr Heating Plant with
35 MW of peak demand as a pilot project. The system
increases the efficiency of the boilers about 4% by means
of cooling down the flue gases better, and with that about
7 447 GJ/year natural gas energy could be saved.
Our presentation will cover the establishment and
operating experiences of the implemented system.
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FORDULATSZÁM SZABÁLYOZÁS
AZ ENERGIAHATÁKONYSÁG TÜKRÉBEN

ADATKÖZPONT ENERGETIKA
HOLISZTIKUS MEGKÖZELÍTÉSBEN

Ács-Sánta Ottó, okl. villamosmérnök, otto.acs-santa@danfoss.com
Zajácz János, okl. villamosmérnök

Tekes Attila, Persecutor Kft., projektvezető

Előadásunkban a frekvenciaváltókkal szabályozott villa
mos hajtásokkal általánosan elérhető energiamegtakarí
tási lehetőségeket tárgyaljuk. Érintjük a frekvenciaváltó
felépítését, az egyes alkalmazási típusokban rejlő
megtakarítási lehetőségeket is. Kitérünk a frekvenciaváltók
olyan speciális tulajdonságaira, mellyel további megta
karítások realizálhatók. Ismertetünk egy energia meg
takarítási szempontokat előtérbe helyező, 2014-ben
megvalósított élelmiszer ipari szállítópálya-hajtásrend
szer csere projektet. Szólni fogunk érintőlegesen a
hajtástechnikai alkalmazások területét érintő trendekről,
időszerű előírásokról.
Célunk, hogy rávilágítsunk, hogy a villamos motorokkal
hajtott rendszerekben milyen megtakarítási potenciálok
rejlenek és azokat frekvenciaváltókkal és azok tulaj
donságaival hogyan lehet maximálisan kiaknázni.

MOTOR SPEED REGULATION IN RELATION
TO ENERGY EFFICIENCY
Our presentation is about energy saving with frequency
converter controlled electrical drive systems. We will talk
about frequency converter build-up and energy saving
potential in many applications. We will look into
converters dedicated and special features which are help
to achive further savings.
We will cover a realized conveyor system renewal, new
drive trends and new regulations. Our aim to point to the
energy saving potential in electrical drive systems and
how to utilize them with frequency converters.
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Az előadás igyekszik átfogó képet bemutatni az
adatközpontok energiafelhasználási trendjeiről, és fel
hívni az energetikai szakmai közösség figyelmét az
előttünk álló fogyasztási robbanásra. Ez utóbbi indu
kálja azt a számos fejlesztést, ami várhatóan jelentősen
át fogja alakítani az adatközpontok létesítésének szok
ványos gondolkodásmódját, és hatással lehet ha
zai
adatközpont telepítésekre. Az előadás kitekint a nem
zetközi fejlesztési irányokra, és bemutatja a Persecutor
Kft. témában végzett kutatási eredményeit is.

HOLISTIC APPROACH OF DATA CENTRE
ENERGETICS
The presentation takes effort to show a comprehensive
picture from energy consumption trends of data centres,
and draw attention to the consumption boom ahead to
energy professionals. It indicates several improvements
will alter the mentality of DC’s planning and siting. The
presentation shows international development trends,
and demonstrates the research results of Persecutor Ltd.
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ADATKÖZPONTI ENERGETIKAI
SZIMULÁCIÓS MODELL

CFD TECHNOLÓGIA JELENTŐSÉGE AZ
ADATKÖZPONTI ENERGETIKÁBAN

Czinege Zoltán, Persecutor Kft., kutató,

Balogh Tamás, Persecutor Kft, üzletfejlesztési igazgató

czinege.zoltan@persecutor.hu

Az adatközponti energiaellátás viszonylag egyszerű,
hiszen nagy mennyiségű szervert és kommunikációs
eszközt kell villamos-energiával ellátni, majd a
termelődő hőt elvonni. Mégis mi ennek a legjobb
módja? Milyen eszközökkel és milyen stratégia mellett
minimalizálható az energiafelhasználás? Az előadás
ezekre a kérdésekre igyekszik választ adni, illetve be
mutatni a Persecutor Kft. kutatási projektjében fejlesz
tett szimulációs eszközt és az eddig elért eredményeket.

DATA CENTRE ENERGY SIMULATION MODEL
The energy supply of a data centre is relatively simple,
because there has to supply big amount of IT and telco
equipments etc. and distract the produced heat. But what
is the best method of it? What type of equipments and
what kind of strategy should use to minimalize the energy
consumption? The presentation tries to give answers for
these questions, and demonstrates the simulation tool
developed by Persecutor Ltd. in its research project.
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A CFD technológia az energetika számos területén
bizonyította alkalmasságát, sőt nem egy helyen a
pótolhatatlanságát is. Az előadás arra kívánja felhívni a
figyelmet, hogy a CFD szimulációk adatközponti
alkalmazása milyen jelentős kapacitás növelési, illetve
energia-megtakarítási potenciált rejt magában. Számos
adatközpontban gyakori a struktúrák változása, a
lokális terhelés változás. A CFD modellezés az
üzemeltetőknek egyszerű eszközt kínál a várható
hatások értékelésére, és a virtuális környezetben
elvégezhető a változások előzetes értékelése még
bekövetkezésük előtt. Mindez lehetőséget teremt az
üzemvitel optimalizálására.

SIGNIFICANCE OF CFD TECHNOLOGY AT
DATA CENTRE ENERGETICS
CFD technology has proved at several area of energetics
its ability but in several cases its irreplaceability. The
presentation tries to draw attention to using CFD
simulation in date centres includes remarkable potential
of capacity increment and energy consump-tion
reduction. There are frequent structural and local load
changes in several data centres. CFD gives a simple tool to
the operators to evaluate the expectable effects and fulfil
pre-evaluation of the modification in the virtual
environment before its occurrence.
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ENERGIAHATÉKONY ADATKÖZPONT,
TUDATOS ENERGIAMENEDZSMENT –
RITTAL RIZONE DCIM SZOFTVER

ADIABATIKUS ÉS EVAPORÁCIÓS HŰTÉSI
TECHNOLÓGIÁK ADATKÖZPONTOKBAN
- WATER HAZARD

Békés Viktor, RITTAL Kft, IT termékmenedzser

Ivo Gasic, Area Sales Manager, Emerson Croatia,

A legprecízebben akkor lehet optimalizálni az adat
központ energiahatékonyságát, ha minden szükséges
és releváns információ a rendelkezésünkre áll. Tudatos
energiamenedzsmet segítségével nemcsak a pillanat
nyi állapotról, hanem a jövőbeni trendekről is meg
bízható analízist kapunk. A RiZone szoftver segítségével
az egész adatközpont működése precízen összehan
golható, beleértve a felügyeleti eszközök menedzse
lését éppúgy, mint a hűtést, az áramellátást vagy a
biztonságot.

Juraj Giacko, Sales Manager, Emerson Croatia

EMS SYSTEM IN DATA CENTRES AS A PART
OF DCIM
The most accurate way to optimise energy efficacy of a
Data Centre if all required and relevant information are
available. We can get reliable analysis from not only the
current status but the future trends also by conscious
energy management. Using RiZone software the whole
date centre’s operation accurately tuneable including
managing administrative tools, cooling, power supply
and security.
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Az előadás az Emerson adatközponti felhasználásra
tervezet, evaporációs technikára alapuló hűtőrendszreit
mutatja be, kiemelve az így megvalósítható rendkívül
energiatakarékos működést. A rendszerek számos más
technológiai környezetben is alkalmazhatók, ahol nincs
szükség a szokásos komfort viszonyoknál alacsonyabb
hőmérsékletekre, mint pl. hangárok, üzemcsarnokok,
stb.

ADIABATIC AND EVAPORATIVE COOLING
TECHNIQUES IN DATE CENTRES - WATER
HAZARD
The presentation shows the Emmerson’s cooling systems
for data centres based on evaporative techniques,
emphasize the energy efficient operation. These systems
are adaptable for different technological systems there is
no need lower temperatures than usual comfort level
requires.
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Energiahatékonyság növelő
intézkedések tapasztalatai irodai és
üzemi környezetben
Takács Péter,

Gyártervezés

Audi Hungaria Motor Kft. Épületgépész mérnök,

2013-ban közel 700 munkatárs részére került kiala
kításra egy új modern irodaépület. Az AUDI Hungaria
egy olyan energiahatékony komplex rendszert épített
ki, mely hűen tükrözi a vállalat elkötelezettségét az
energiahatékonyság és a fenntartható fejlődés iránt.
Bemutatásra kerül az épület szellőztetése, klimatizálása
és az alternatív hőenergia hasznosítás.
A csarnokok fűtési és szellőztetési rendszerei is átala
kításra kerültek oly módon, hogy lehetőség nyíljon a
hulladékhő további hasznosítására. Bemutatásra kerül
a csarnokaink hűtő-, fűtő-, szellőztető rendszereinek
működése és optimálása.
Szekció 2.1

AZ ESCO PIAC FEJLESZTÉSE A GARANTÁLT
ENERGIAMEGTAKARÍTÁSI SZERZŐDÉSEK
IRÁNTI BIZALOM NÖVELÉSÉVEL
Boza-Kiss Benigna, GreenDependent Intézet,
benigna@greendependent.org
Vadovics Kristóf, GreenDependent Intézet
Az ESCO vállalatok energetikai felújítást vagy a
fejlesztést végeznek, melyben a befektetés költségeit a
megtakarított energiaköltségekből fedezik.
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A magyar ESCO piacot éveken át a közép-európai
csodának tartották, de 2007 és 2010 között ingataggá
vált, majd drasztikusan lecsökkent. Az egyik fő
probléma, hogy megrendült a pénzügyi és építőipari
szektorba, így az ESCOkba vetett bizalom.
Ugyanakkor, az ESCO modell segítségével nagy
energiahatékonysági potenciált lehetne kiaknázni,
melyet az európai és hazai szakpolitikák is elismernek.
Ezért a Transparense projekt (www.transparense.eu) a
modell iránti bizalom és a piac átláthatóságának
helyreállítását tűzte ki célul, melynek kulcseleme az
Európai EPC Etikai Kódex. Ez az ESCO-k önkéntes
elköteleződése – többek között – a tisztességes partneri
kapcsolatok mellett. 2014 végére a Magyarországon
működő ESCO cégek kb. 90%-a már aláírta a Kódexet.
Továbbá az Energy Hungary egyik projektjében
teszteljük is a Kódex gyakorlati alkalmazását: az EPC
Kódex a szerződés mellékleteként került aláírásra.

DEVELOPMENT OF THE ESCO MARKET VIA
IMPROVING TRUST IN ENERGY
PERFROMANCE CONTRACTING
ESCOs (Energy Service Companies) implement energy
efficiency improvement measures, whereas the costs are
covered from the resulting energy cost savings.
The Hungarian ESCO market was considered as the
Central European miracle, however fluctuated between
2007 and 2010, followed by a drastic decline. Currently,
one of the key barriers is the lack of trust in the ESCO
model, while a large energy saving potential could be
tapped through ESCO projects, and this is supported by
European and Hungarian policies.
On this note, the Transparense project (www.transparense.
eu) aims to restate trust in the EPC model and improve
transparency of the market, having developed the
European EPC Code of Conduct as a key solution, which is
a voluntary committment by ESCOs to – among others –
fair and honest partnerships. As of the end of 2014, cc.
90% of the active ESCOs in Hungary signed the Code.
Furthermore we are testing the use of the Code on a
project of Energy Hungary (http://energy-hungary.hu/),
where the EPC Code of Conduct is used as an attachment
of the ESCO contract.
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KAPCSOLT ENERGIATERMELÉS JÖVŐJE:
A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ KISERŐMŰ
Gönczi Imre, gonczi.imre2@nrgagent.hu
Gönczi Gergő, gonczi.gergo@nrgagent.hu
Az NRG  AGENT Kft. a magyarországi háztartási kis
erőművek fejlesztésének és gyártásának egyik kie
melkedő alakja, amit a több éves CHP karbantartás és
telepítés során szerzett tapasztalatnak is köszönhet.
Cégünk jelenleg közel 50 főt foglalkoztat, és számos
helyen képviselteti magát itthon és a közeli országok
ban egyaránt a technológiában. Úgy gondoljuk a
megújuló energiák mellett jelentősebb figyelmet kell
fordítanunk a földgázra is, mely a jelenlegi ütemmel is
fogyasztva évszázadokra elegendő energiával lát el
minket és utódainkat. Ennek háztartásméretű kihasz
nálására HMKE (háztartás méretű kiserőműveket) látjuk
legmegfelelőbbnek, melyet az átlag energia felhaszná
ló is megengedhet magának és jó magunk hisszük,
hogy ez lehet a kapcsolt energiatermelés jövője. Az
általunk gyártott háztartási méretű CHP-k teljesítmény
szerinti bemutatása, avagy, hogyan érjük el a legjobb
összhatásfokot, illetve a kihasználtságot. Lényege a
pontos méretezés, a felhasználási hely tényleges hő- és
villamos igény oldalról való részletes felmérése útján.
Ezen fogyasztásokra illesztett maximális kihasználtság.
A teljes rendszer átláthatósága. Követelmények meg
felelése, hasznossága.

consumed for centuries will be sufficient energy supplie
for all of us. To exploit we see the the most appropriate is a
CHP (household size power plants) for the average energy
users and we believe that this may be the future of
cogeneration. We present the house hold sized CHP units
by power and how to achieve the best overall efficiency
and utilization. We achive this via precise measurements,
the effective use of heat and a detailed assessment of the
demand side of the user Maximum utilization of these,
matched to consumption. The overlook of the entire
system. Requirements and its usefulness.

THE FUTURE OF COGENERATION: THE
HOUSHOLD SIZE SMALL POWER PLANT
NRG AGENT Ltd. is one of the outstanding figures of the
domestic development of house hold power plants in
Hungary, which is thanks to the experience gained during
the many years of maintenance and installations of CHP
units. Our company currently employs approximately 50
people, and through numerous places represented both
at home and in the nearby countries. We believe that next
to the major renewable energies we need to focus on
natural gas, which is on the current schedule of increments
32
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AZ OLDÓSZERGŐZÖK TERMIKUS
OXIDÁCIÓVAL ELÉRT MEGTAKARÍTÁSOK
Bacsó László, energiagazdálkodási szakmérnök,
laszlo.bacso@hotmail.com
A Klenen ’12. konferencián az ipari szárítókemencék
füstgáz-hőhasznosításának egyik lehetséges megol
dását ismertettem. Akkor fő célkitűzésünk az volt,
hogy a hulladékhőt abszorpciós hűtő „hajtására”, ezzel
a hűtési energiaigény fedezésére is felhasználjuk a
fűtési- és használati meleg víz előállítása mellett.
Mostani előadásomban más hulladékhő-hasznosítási
megoldás vizsgálati eredményének megemlítése mel
lett szeretném bemutatni az egyik szárítókemence
energiahatékonyságát növelő műszaki fejlesztését.
Ismertetem a lakkgőzök termikus oxidációját biztosító
berendezés cseréjével elért eredményeket.
Az előadás tartalma:
• lakkozott acéllemezek szárítási technológiájának
rövid bemutatása
• vizsgált füstgáz-hőhasznosítási megoldások átte
kintése
• energiahatékonyság növelése a termikus oxidáció
korszerűsítésével
• tudatos gyártástervezés és az energiahatékonyság
kapcsolata
• az energiahatékonyságot célzó beruházások a
döntéshozók szemszögéből

and introduce an implemented energy efficiency
increasing tech-nical development of one drying oven. I
review the achieved results by replacing equipment that
ensures the thermal oxidation of the solvent vapours.
Contents of the lecture:
• brief introduction of the lacquered steel sheets drying
technology
• overview of the investigated flue gas heat recovery
solutions
• increasing the energy efficiency with the modernization of thermal oxidation processes
• connectionbetween conscious production planning
and the energy efficiency
• investments enhancing energy efficiency from the
perspective of the stakeholders

ENERGY SAVINGS BY THE TERMIC
OXIDATION OF SOLVENT VAPORS
In my lecture during the Klenen‘12 Conference I presented
a possible solution for flue gas heat recovery of industrial
drying ovens. Our main target was to use the recovered
waste heat not only for producing hot water for heating
and domestic purposes but also for operating an
absorption refrigeration system in order to cover the
energy demand for cooling.
In my current presentation I would like to mention the
results of another possible waste heat recovery solution
34
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AZ ADIABATIKUS ZÁRT RENDSZERŰ
HŰTŐTORNYOK ELŐNYEI A HAZAI IPARI
HŰTÉSI TERÜLETEN
Nagy Balázs, okl. gépészmérnök, bnagy@regale.hu
Kiss Gergely, okl. gépészmérnök, gkiss@regale.hu
Hagyományos az iparban alkalmazott: kompresszoros
folyadékhűtők, száraz hűtők, vagy evaporatív hűtési
megoldások összehasonlítása adiabatikus zárt rend
szerű hűtési rendszerekkel
• hagyományos hűtési rendszerek működési elve,
felépítése
• adibatikus hűtőberendezés bemutatása, előnyei,
alkalmazási területek
• hagyományos tornyok és adiabatikus hűtés el
méleti összehasonlítása
• összehasonlítás egy konkrét példán keresztül alátá
masztva megtérülési számítással öntődei alkalmazáson

BENEFITS OF THE ADIABATIC CLOSED
COOLING TOWERS IN INDUSTRIAL COOLING
Traditional industrial applications: comparison of
compression chillers, dry coolers or evaporative solutions
with adiabatic closed cooling systems
• principles and structure of traditional solutions
• introduction of adiabatic coolers, benefits and
applications
• Theoretical comparison of traditional and adiabatic
cooling
• Example project comparison in a foundry with
payback calculation
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A GYÁLI DEPÓNIA GÁZ ALAPÚ KISERŐMŰ
III. ÜTEMI BŐVÍTÉSÉNEK TAPASZTALATAI
Zubot Imre üzemeltető mérnök
Az előadás témája a kiépített gázrendszer, a gázmotor
és az elmúlt 1 év tapasztalati. A gyáli CHP egység hazai
fejlesztés. A kiserőmű alapja egy Caterpillar G3516
típusú gázmotor, melyet a kecskeméti székhelyű NRGAGENT Kft. alakított depóniagáz üzemre alkalmassá. Az
elmúlt 1 évben rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk,
mind a gázrendszer, mind a gázmotor üzemeltetésével
kapcsolatban. Az előadásban elhangoznak adatok a
megtermelt áramról, az ártalmatlanított biogáz
mennyiségéről és üzemórákról, valamint azokról a
buktatókról
amikkel
az
üzemeltetés
során
szembesültünk.

EXPERIENCES AND CONCLUSIONS
CONCERNING THE EXPANSION OF SMALL
SCALE GENERATING UNIT, INSTALLED ON
LANDFILL GAS IN THE LANDFILL OF GYÁL
CITY, STAGE III
The topic of the presentation covers the gas collection and
handling system of the built biogaslines. The CHP unit in
Gyál is of domestic development. The prime mover of the
generating unit is a Caterpillar G3516 type engine,
modified for landfill gas operation by NRG-AGENT Ltd.
with its headquarters located in Kecskemét city.During
the last year of operation we have gained vast information
concerning both the biogas collection system and the
operation of the CHP unit. During the presentation we
shall present.data concerning the generated electrical
energy, elimination of biogas both quantities and
operating hours run, as well as the difficulties faced during
operation.
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FOGYASZTÓI BEFOLYÁSOLÁS LEHETŐ
SÉGEI NAPELEMES OKOS HÁZAKBAN
Baldauf Ákos, villamosmérnök, MSc hallgató,
baldauf.akos@eszk.org
Az utóbbi évtizedben, a növekvő környezettudatosság
és a vissza nem térítendő támogatások egy figyelemre
méltó beruházási trendet indítottak a lakóházakra
telepített napelemes (fotovoltaikus) rendszereket ille
tően. Jóllehet, hogy ez egy üdvözölendő növekedés a
környezetbarát energiatermelők terén, de mind gaz
dasági és mind műszaki aspektusból szem előtt tar
tandó ezen eloszott termelők hálózatra gyakorolt
hatása. A megújuló ener
giaforrások ingadozó ter
melése számos kérdést vet fel a hálózatüzemeltető
oldalán. A fogyasztói vezérlés egy kedvező megoldást
kínálhat mind a lakossági napelemes termelők és
fogyasztók (ún. prosumerek) és mind a közcélú villamos
hálózat oldalán, hogy a hálózat képes legyen meg
birkózni a napelemes háztartási méretű kiserőművekkel
(HMKE).
A modelezett okosház rendszerében alkalmazott algo
ritmus célja, hogy a fogyasztó költségeit csökkentse,
elősegítse a megfelelő feszültségminőség tartását a
hálózaton és minimalizálja a teljesítményveszteséget.
Az algoritmus a berendezéseket előre ütemezi, fo
gyasztó kényelmének szignifikáns zavarásának elkerü
lése érdekében. Az ütemezés a fogyasztói szokások
múltbeli rögzített adatai és a fotovoltaikus termelés
előrejelzésén alapul.

considered, both financial and technical aspects. The
intermittent electricity production of PV systems brings
several issues on the grid operator’s side. In order to be
able to control and take the DER’s production into the grid
without risking power quality, demand side management
(DSM) can make positive effects on this issue at residential
level. Also the electricity provider’s tariff structure has to
be considered at the optimization of the monetary costs.
In this presentation an intelligent residential DSM system
for a rooftop installed residential PV is introduced. The
applied DSM technique aims to reduce costs of the
customer and also power losses on the grid. In order to
avoid reducing the consumer’s convenience significantly,
a scheduling algorithm is applied, using historical data of
the consumer’s habits and PV generation forecasts.

A SMART HOME DEMAND-SIDE
MANAGEMENT SYSTEM CONSIDERING
SOLAR PHOTOVOLTAIC GENERATION
Lately, over the past decade both the growing
environmental awareness and the subsidies provided for
renewable energy sources triggered a remarkable
residential investment in photovoltaic (PV) systems.
Although this is a desirable change, the effects of these
widespread distributed energy resources (DER) have to be
38
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TELJES KÖRŰ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍ
TÉS ORSZÁGSZERTE

A HÁZTARTÁSI MÉRETŰ FOTOVOLTAIKUS
ENERGIATERMELÉS ÉRTÉKELÉSE

Rácz Lilla, MBA, okl. közgazdász, cég: enHome,
e-mail: lilla.racz@enhome.hu

Takács Borbála, BME, hallgató

Átfogó szakmai felkészülés és több hónapos keres
kedelmi pilot időszakot követően 2014 szeptemberében
enHome márkanéven országosan is piacra lépett új
üzletágunk, mely az energiahatékonyság és a zöld
energiák hazai elterjesztését tűzte ki céljául.
Anyavállalatunk több mint 120 éves szakmai tapasz
talatára, stabilitására támaszkodva, mégis a hagyomá
nyos áramszolgáltatói profiltól elkülönülő, dinamikus
szervezetet hoztunk létre az innovatív technológiák
bevezetésére.
Előadásomban az új üzletág elindításához vezető és az
azóta megtett út tapasztalatait osztom meg Önökkel.

COMPLEX ENERGY MODERNIZATION
SERVICES NATIONWIDE
Following a thorough professional preparation as well
as a commercial pilot period, our new business unit,
called enHome entered the countrywide market in
September, 2014, with the purpose to actively promote
energy efficiency and the use of green energy in
Hungary. Supported by our mother company’s over
120 years of experience in the energy industry, we have
created a dynamic organization differring from the
traditional power supplying profile, in order to
introduce diverse innovative technologies.
I will share the experiences of our journey towards the
market entry, as well the main lessons we learnt since
then.
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A megújuló alapú energiaforrások egyre nagyobb
szerepet játszanak a világ energiatermelésében. Az
Európai Unióban először 2009-ben határoztak meg
irányelveket a megújulók fejlesztésének céljából.
Jelenleg ezek az új technológiák nem képesek önállóan
felvenni a versenyt a konvencionális energiatermeléssel,
ezért az országok különböző támogatási rendszereket
alkotta az elterjedésük megkönnyítésére vonatkozóan.
A támogatásoknak köszönhetően a legtöbb helyen a
háztartási villanyár növekedése figyelhető meg, ami
arra ösztönzi az embereket, hogy önállósodni pró
báljanak a hálózattól és háztartási méretű kis erő
művekkel, főleg napelemekkel próbálják maguknak
megtermelni a szükséges energiát
Az Európai Unióban több féle támogatási és elszámolási
rendszer is létezik. Magyarországon az úgynevezett
nettó elszámolás vonatkozik a háztartási méretű kis
erőművekre, ami lényegében annyit jelent, hogy
vesznek egy hosszabb periódust (jellemzően egy
hónap vagy egy év) és ezen belül nettósítják az
energiaforgalmat, azaz a vételezett energia
mennyi
ségből levonják a hálózatba betáplált mennyiséget és a
számlázás alapja az így kapott egyenleg. Ez a fajta
elszámolás nem nyújt fedezetet a valóságos termelésre,
mert a hálózathasználati díj csak a napelem összes
termelését meghaladó villamosenergia-fogyasztásra
kerül felszámolásra, az az a hálózat, mint egy ingyenes
tároló jelenik meg a fogyasztó számára. Jelenleg az így
okozott veszteség nem jelentős, de a tömeges elter
jedés esetén komoly hatása lehet ennek az elosztó
hálózatra és a tarifákra.
Érdemes elgondolkodni egy másik, Európában több
helyen használt elszámolási rendszer, a klasszikus
elszámolás bevezetésén. Ebben az esetben a hálózatra
táplált és onnan vételezett energia elszámolása teljesen
elkülönül, azaz a hálózatba táplált összes villamos
energiáért megkapja a termelő az érvényes tarifát,
41

viszont az összes vételezett energia költségét ki kell
fizetnie.
Dolgozatomban részletesen bemutatom a fent említett
elszámolási rendszereket és megnézem a hálózat
szempontjából felmerülő problémákat a napelemek
tömeges elterjedése esetén. Illetve vizsgálom azt is,
hogy egy háztartást nézve mit jelentenek a különböző
elszámolási rendszerek.
Ezek mellett számítást végzek egy családi ház egyéves
fogyasztási adatai és egy telepített napelem ugyanerre
az időszakra vonatkoztatott termelési adatai alapján,
hogy egy tárolókapacitás és egy napelemes rendszer
segítségével milyen mértékben tud egy fogyasztó
függetlenedni a hálózattól. Megvizsgálom, hogy a
jelen gazdasági körülmények között milyen megtérülés
várható a fent említett megoldásra és kitérek arra, hogy
milyen piaci és szabályozási tényezők tudnak segíteni a
jövőben az amúgy igen költséges napelemes
technológia elterjedésén, Magyarországon.
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ENERGIAMEGTAKARÍTÁS IPARI ALKALMA
ZÁSOKNÁL, TŰZHATLAN KŐZETGYAPOT
HŐSZIGETELÉSSEL
Szűcs János,

INSULATION

értékesítési menedzser, ROCKWOOL TECHNICAL

A ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION a ROCKWOOL
Csoport független divíziója, világelső a műszaki, tech
nológiai szigetelések terén. Az ipari piacok számára
szánt ProRox termékcsoport és a hajózási szektor
részére kínált SeaRox termékcsalád lefedi az ipari
célokra felhasznáható hő- és tűzvédelmi szigetelések
teljes skáláját.
Kőzetgyapot szigetelés alkalamzásával javulhatnak a
munkakörülmények (zajcsökkentés), csökkenthető a
hőveszteség, javul az alkalmazott berendezések haté
konysága, valamint a berendezésekkel vagy azok
közelében dolgozók munkabiztonsága is. Fontos hatá
sa az energiaszámlák csökkenése.
Előadásunkban bemutatjuk a tűzhatlan kőzetgyapot
hőszigetelésben rejlő lehetőségeket – az ipari alkal
mazások vonatkozásában.

ENERGY SAVING OPPORTUNITIES AT
INDUSTRIAL SITES WITH STONE WOOL
BASED FIRESAFE THERMAL INSULATION
SOLUTIONS
ROCKWOOL TECHNICAL INSULATION – a subsidiary of the
ROCKWOOL Group – develops innovative technical insulation solutions for the process industry and the shipbuilding & offshore market. Through our comprehensive product lines ProRox and SeaRox we offer a full spread of
sustainable products and systems guaranteeing the high42
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est possible thermal and firesafe insulation of all technical
installations.
Stone wool insulation is a proven technology that increases personal protection, improves working conditions
(noise reduction), reduces heat loss, raises the equipment
effectiveness, improves energy efficiency.
Our presentation will show the possibilities of using the
firesafe stone wool insulation at industrial sites and its advantages.
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Villamos energia visszatáplálás a
BKV Zrt. Metró áramellátási
rendszereiben
Zentai László,
Az előadás bemutatja a budapesti metró vonalakon
alkalmazott áramellátási rendszer sajátosságait, az
alkalmazott járműveket, összehasonlítva az elmúlt
évek hagyományos eszközeivel. Ismerteti a vontatási
hálózat rekonstrukció előtti és az azt követő fogyasztási
adatait, elemezve a megtakarítás lehetséges okait. Az
előadás rámutat az infrastrukturális elemek fontos
ságára, az azokon keletkező veszteségek csökkentési
lehetőségeire, valamint a rendszer finomhangolásának
fontosságára, módszereire.

Electricity backfeed to the metro
power system of BKV Ltd.
The presentation introduces the particularities of the
power supply system applied in the metro lines of
Budapest, the in-service vehicles compared with the
instruments used before I in the past years. It shows the
consumption data of the traction network before and
after the reconstruction, analyzing the optional reasons
of saving. The presentation highlights the importance of
the infrastructure components, the decreasing methods
of the resulting losses and the importance of the finetuning of the system and its methods.
44

Szekció 3.1

FOGYASZTÁS-BIZONYTALANSÁG HATÁSA
OPTIMÁLIS SZIVATTYÚ MENETRENDEKRE
Vér Gábor, okl. gépészmérnök (BSc), MSc hallgató
Dr. Hős Csaba, okl. gépészmérnök, egyetemi docens
Városi ivóvízellátó hálózatok üzemeltetési költségének,
és a felhasznált villamos energia túlnyomó többségét a
szivattyúzás energiaigénye emészti fel. Matematikai
optimalizálási módszerek segítségével meghatározha
tók azok az optimális, azaz minimáis energiafelhasz
nálású szivattyúmenetrendek, melyek a gazdasági és
műszaki mellékfeltételeket is kielégítik. Ezen módszerek
azonban bemenő adatként igénylik az optimalizálási
időszakra becsült vízfogyasztásértékeket, melynek szó
rása bizonytalanná teheti az optimálizálási eredmények
robusztusságát.
A számításokhoz egy valós vízelosztó hálózatot, Sopron
ivóvízhálózatának részmodelljét vizsgáltunk. A munka
során a hálózaton mért (valódi) fogyasztásértékeket
várható értékekként felhasználva különböző szórású
(pl.:1 %, 5 %, 20 %), normális eloszlású fogyasztásadatokat
generáltunk, majd az így meghatározott optimális
szivattyúmenetrendek költségigényét vetettük össze.
Vizsgáltuk a szivattyúk kapcsolás-gyakoriságának (1, 2
ill. 4 óra) hatását. Számításainkat zsinórtarifa és csúcsvölgy tarifarendszer esetére egyaránt elvégeztük.

EFFECT OF DEMAND UNCERTAINTY ON
OPTIMAL PUMP SCHEDULES
The vast majority of the operational cost and consumed
energy of water distribution systems (WDS) is the energy
need of pumping. With the help of mathematical optimization techniques it is possible to compute the optimal
pump schedules, i.e. the operational strategy that result in
minimal energy consumption yet fulfills the economical
and engineering requirements. These techniques require
the estimated water demand as input data, but its deviation makes the optimal pump schedules ambiguous.
Within this study, a real-life WDS, i.e. a subsystem of the
Sopron WDS was analysed. We used the measured (true)
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consumption data as median values and, upon generating
demand profiles with given standard deviation (e.g. 1%,
5% and 20%), we studied the effect of demand unvertainty
on the pump schedules. We ran computations with
different pump switching intervals (1, 2 and 4 hours) and
for uniform and peak-valley energy price profiles.
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AZ ENERGIAHATÉKONYSÁG NÖVELÉSE
KÖZPONTI FOLYADÉKHŰTŐTELEP
KIALAKÍTÁSÁVAL
Bacsó László,

hotmail.com

energiagazdálkodási szakmérnök, laszlo.bacso@

Az Európai Únió 2015. január 1-től megtiltotta az R22
(monoklór- difluor-hidro-metán, CHCLF2) hűtőközeg
használatát, ezzel lépéskényszerbe hozta cégünk mű
szaki vezetését is. Dönteni kellett, hogy az egyedi
folyadékhűtők megtartása mellett a HCFC hűtőközeg
retrofit HFC hűtőközegre való átállást, vagy új beren
dezések beszerzését válasszunk.
Előadásomban a folyadékhűtők technológiában betöl
tött szerepének bemutatása mellett a megvalósított
központi folyadékhűtő telep kialakítását, és az ezzel
elért eredményeket ismertetem.
Az előadás tartalma:
• ipari folyadékhűtők szerepe a konzervdobozgyár
tás technológiájában
• tipikus hűtési hőigény és az azt kiszolgáló
berendezések
• az R22 hűtőközeg kivezetése miatti döntéskényszer
– lehetséges megoldások
• a megvalósított központi folyadékhűtő telep
bemutatása
• energiahatékonyság, üzembiztonnság növekedés
46

INCREASING ENERGY EFFICIENCY BY
CONSTRUCTION OF A CENTRAL CHILLER
SYSTEM
The European Union prohibited the usage of the R22
(monochlorine-difluoroamine-hydro-methane, CHCLF2)
coolant from 1st January 2015, that affected our technical
management’s decision too, regarding the future of the
factory. We had to choose be-tween two options: we keep
the individual chillers and change the HCFC coolant to the
retrofit HFC coolant or we buy completely new equipments.
In my presentation my aim is to introduce the design of
the implemented central chiller system and the achieved
results, as well as describe the function of chillers in
general.
Content of the lecture:
• the role of  industrial chillers  for can production
• typical energy demand of cooling and the installed
equipments
• forced decision by the prohibited R22 coolant –
possible solutions for replacement
• introducing the implemented central chillier system
• increasing the energy efficiency and the operational
reliability matters
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A vállalati energia gazdálkodási
rendszerek optimalizálása
– avagy, kritikus értékek, kritikus
következmények kezelése, megelőzé
se energia adat-menedzsment, ener
giaveszteség-feltérképezés
segítségével

values of nitrogen gas by alarms), Egis Pharmaceuticals
(management of energy supply chain (reliable energy
supply, prevent disruptions of the energy supply, maintain
vaccine storage temperatures, sustain MSZ EN standard)
and the OTP Bank Nyrt. (quality control and analytics of
the electric supply EN50160)

Baracskai Attila, KONsys Kft. ügyvezető igazgató
Az előadás során Baracskai Attila (Ügyvezető Igazgató,
KONsys) számos esettanulmánnyal demonstrálja, - az
energiamenedzsment rendszerek alkalmazott struk
túrája szerint- hogy működésüket tekintve különböző
szektorokban, mely kritikus események előzhetőek meg,
illetve kezelhetők veszteség redukcióval sikeresen.
Betekintésként többek között a következő példák is
szerepelni fognak: Gallicoop Pulykafeldolgozó Zrt.
(hűtőházi kritikus események megelőzése, menedzs
mentje- nitrogéngáz veszélyt figyelő rendszer), Egis
Gyógyszergyár Zyrt. (energiaellátási zavarok, steril
készímény kezelés, MSZ EN 50 160 szabványi meg
feleltetés ), illetve  OTP  Bank Nyrt.   (Villamos energia
ellátás minőségi problémáinak elemzése és kikü
szöbölése (EN50160)).

The optimisation of industrial energy
management systems- preventing and
handling critical values, events by
the sufficient management of data
and energy-loss analytics
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IRODAHÁZAK ENERGIA MEGTAKARÍTÁSI
FEJLESZTÉSEINEK LEHETŐSÉGEI
Polgár Győző, energetikai szaktanácsadó,
polgar.gyozo@cothec.hu

Irodaházak elavult hőtermelő berendezéseinek szük
ség
szerű cseréjének megvalósítása energia megta
karítás céljából. Az épületek beépített teljesítményei
nek, fogyasztási adatainak, fajlagos értékeinek
vizsgálata az MN6 Energiaügynökség által készített
„Épületenergetikai Audit jelentést felhasználva. Az új
rendszerekkel és további fejlesztésekkel elérhető
megtakarítások elemzése, amelyet az ügyfeleknek
ajánlunk a berendezések üzemeltetésével, karbantar
tásával és javításával hosszútávú szolgáltatási szerződés
keretében.

During the presentation Mr Attila Baracskai (Head of
Technical Developments, MD) will demonstrate - by
showcasing several case studies-, how deploying energy
management systems can prevent or help manage some
critical events in highly sensitive segments, reducing
valuable loss in data, equipment and technology.
The audience will get an in-sight of Gallicoop Zrt
(optimisation and management of the critical cooling
48
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SÖRKOLLEKTOR
Kalló Péter, épületgépész hallgató, kallo.peter@eszk.hu
Az Energetikai Szakkollégium tagságának elhatá
ro
zásából alapult meg egy Projekt csapat, melynek célja
az volt, hogy olyan kézzel fogható berendezéseket
készítsen, melyeket akár oktatási célra is fel lehet
használni. Ennek a csapatnak az első terve egy
sörkollektor megépítése volt (alumínium italdobo
zokból készült hőcserélő), mely teljesen a tervezési
fázistól a megvalósításig, és még azon túl is tartott,
illetve tart.
A méretezés és tervezés időszaka igen fontos volt,
annak érdekében, hogy a rendszer különböző elemei
megfelelően működjenek együtt. A rendszer egy sza
bályozott ventilátor segítségével keringteti a helyiség
levegőjét és a feketére festett alumínium dobozokból
álló csövekkel fűti fel a Napból nyert energia által.
A megépítése igen sok tapasztalatot szolgáltatott
számunkra, mivel ez volt az első projektünk. Minden
lépést alaposan meg kellett gondolnunk, az alapa
nyagokat be kellett szereznünk, szerszámokat kellett
kölcsönöznünk és szállításokat kellett intéznünk. Sok
szervezési feladattal járt az építés, mivel minden tag az
egyetemi és egyéb elfoglaltsága mellett vállalta, ezt a
feladatot.
Mérésekkel szeretnénk megerősíteni a projekt sikeres
ségét és szeretnénk az oktatás részévé tenni ezt az
alkalmatosságot, hogy a következő generációk is
láthassák, hogy szükséges az egyetemi tanulmányokat
kiegészíteni gyakorlati tapasztalatokkal már a képzés
során is.
Előadásom célja ismertetni a feladat elvégzésének
menetét, illetve bemutatni az elkészített sörkollektort
képekkel, rajzokkal, gyártási anyagokkal és egyéb
módszerekkel.
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SZÉNERŐMŰVI KAPACITÁS ILLESZTÉSE A
MAGYAR ENERGIAPOLITIKÁBA
Kádár Márton Gábor, energetikai mérnök BSc, kadar.marton@

eszk.org

Magyarországon az elmúlt pár évben az energia
politikában számos súlyos döntés született, melynek
hosszútávú hatásait senki nem ismeri, míg az ellá
tásbiztonság továbbra is egy olyan kritérium, melyet
teljesíteni kell. Utóbbihoz az ideális gazdasági környezet
egy kiszámítható, következetes iparági stratégiát
feltételez, melyben a termelők, ezen alapvető kritérium
teljesítésének alappillérei folyamatos fejlődést tudnak
produkálni.
Egy másik sokat hangoztatott problémakör a magyar
energiaellátás magasfokú kitettsége a külföldi primerés szekunder-energiahordozó importnak. Ezzel gyak
ran párhuzamba állítják a Magyarországon idén végleg
leálló szénkitermelést és az ennek ellenére magas
szénvagyonunkat, azonban kevés hiteles forrás talál
ható utóbbinak a tényleges volumenére, lehetőségeire.
Munkám témáját, mely egy új magyarországi szén
erőmű létesítésének lehetőségeivel foglalkozik, ez a
két problémakör alapozta meg, célom volt, hogy
eredményeimmel reális képet kapjak arról, hogy egy, a
mai műszaki színvonalnak maximálisan megfelelő
szénerőmű hogyan illeszkedhet a magyar villamos
energia-ellátásba és –rendszerbe.

A MODERN COAL-FIRED POWER PLANT IN
THE HUNGARIAN ENERGY POLICY
In the past few years in Hungary, several significant decisions have been made regarding energy policy. Although
based on the published data the consequences in the long
run had not been evaluated however, the security of supply is still prioritised. Latter is the ultimate goal in case of
new investments which makes a transparent, predictable
policy necessary in the energy industry.
Another much discussed topic is the Hungarian dependency on raw material import. It is getting more serious as
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the last coal-mine in Hungary has been closed at the end
of the year 2014, while many experts suggests to facilitate
our underlying coal resources. Nevertheless the Hungarian articles and bibliography in this topic is hardly profound and often contradictory.
The topic of my research was based on these suggestions
and with my results I attempted to assess the real situation of a coal-fired power plant bearing the modern technology of the 21st century.
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STRATÉGIAI TERVEZÉS ÉS SZCENÁRIÓ
MÓDSZER AZ ENERGETIKÁBAN
Lipcsei Gábor, okl. energetikai mérnök
A stratégiai tervezés fontos része az energetikának a
beruházások tőkeigényessége és az energetikai beren
dezések és rendszerek hosszú élettartama miatt. Éppen
ezért kiemelt figyelmet kell fordítani a döntések
meghozatalára és várható következményeire, hiszen
azok meghatározó ideig konzerválhatják a jövőt. A
döntések támogatására többféle módszertanilag
különböző lehetőség áll rendelkezésre, amelyek közül
vannak, amelyek minél pontosabban próbálják
meghatározni a várható eseményeket a tisztább
jövőkép és egyértelműbb döntések érdekében.
Azonban a jövőt sohasem ismerhetjük pontosan, a
bizonytalanság teljesen nem megszüntethető. A másik
út a bizonytalanság csökkentésén túl, azok kezelésére
irányul. A napjainkban divatos szcenárió módszer
alkalmas erre a feladatra.
Az energetikai szektor meghatározó szerepe miatt
speciális helyzetben van szcenárió készítés szem
pontjából, de hogyan érdemes eligazodni a különböző
tanulmányok különböző eredményeket adó szcenáriói
között, hogyan érdemes tekinteni ezekre és nem utolsó
sorban hogyan érdemes készíteni ezeket? Ezek a
kérdések kerülnek megválaszolásra az előadás során.
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STRATEGIC PLANNING AND SCENARIO
APPROACH IN THE ENERGY SECTOR
Strategic planning is important part of the energy sector
due to its high capital intensity and the long lifetime of the
energy systems and equipments. Therefore, special
attention should be paid to decision making and expected
consequences, since they may preserve the future for
decisive time. There are several options are available for
decision support with different methodologies, some of
them attempt to determine the expected events more
precisely for clearer vision and more univoque decisions.
However, the future will never be known exactly, the
uncertainty cannot be completely eliminated. Another
way is to deal with the uncertainty at a manageable level.
The nowadays fashionable scenario method is suitable
for this purpose.
Due to its dominant role, the energy sector is in special
situation in terms of the scenario approach, but how can
one navigate through the scenarios of the distinct results
of different studies, how can one consider these and not
least, how should one create these? These questions will
be answered during the presentation.
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MAGYARORSZÁG HULLADÉKGAZDÁL
KODÁSÁBAN REJLŐ ENERGETIKAI
LEHETŐSÉGEK
Pintácsi Dániel, energetikai mérnök szakos MSc hallgató,
pintacsi.daniel@eszk.org
Napjainkban mind a hulladékgazdálkodás, mind az
energetika területén nagy kihívásokat támaszt az
igények fenntartható kielégítése. Ezen területek egyik
közös metszete, mely mindkét terület bizonyos prob
lémáira megoldást nyújthat a hulladékok ernergetikai
hasznosítása.
Előadásom keretében a magyarországi hulladékgaz
dálkodáshoz kapcsolódó energetikai lehetőségeket
vizsgálom külön kitérve a hazánkban keletkező összes
hulladékmennyiségben rejlő tüzelőanyag potenciálra
és a hulladékokból előállított másodlagos tüzelő
anyagok (RDF – refuse-derived fuel / SRF – solid
recovered fuel) piacára.
A vizsgálat során a hazánkra jellemző hulladék
keletkezési értékekből valamint a feldolgozói kapaci
tásokból származó országos (elméleti) tüzelőanyag
potenciál mellett a jelenlegi, és a várhatóan a közeljö
vőben megjelenő felhasználói kapacitásokat is be
mutatom, hogy minél teljesebb képet kaphassunk
mind a hulladékkeletkezési, mind a –felhasználói
oldalról.
Továbbá összahasonlítom a hulladék nyers, váloga
tatlan formában, valamint feldolgozott másodlagos
tüzelőanyag (RDF/SRF) formában való hasznosítási
lehetőségét környezetvédelmi, energetikai illetve gaz
daságossági szempontból, valamint viszgálom ezen
felhasználási technológiák megfelelőségét, illeszthe
tőségét a hatályos Európai Uniós irányelveknek.

provide solutions for certain problems in both fields.
In my research, I examine the opportunities of utilize the
Hungarian municipal and industrial waste to produce
electrical and/or thermal energy for the Hungarian grid
and district heating networks. During the investigation I
examine the annual amount of generated solid waste in
Hungary and try to estimate it’s primary energy content,
while also examine the Hungarian secondary fuel (RDF –
refuse-derived fuel/ SRF – solid recovered fuel) producing
capacities. After I try to compare these two, different waste
utilization technology (the utilization of raw, unsorted
waste and the utilization of secondary fuels (RDF/SRF))
considering the aspects of environmental protection,
sustainability, economic feasibility and the compliance to
European Union trends and standards.

POSSIBILITIES OF ENERGY RECOVERY IN THE
HUNGARIAN WASTE MANAGEMENT SYSTEM
Nowadays it is a major challenge to satisfy the needs in
the field of waste management and energy as well. The
recovery of the generated waste’s energy content can
54
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EGY KOMBINÁLT CIKLUSÚ ERŐMŰ
EXERGOÖKONÓMIAI VIZSGÁLATA
Péter Norbert, energetikai mérnök (MSc),
peter.norbert@eszk.org

Egy erőművi beruházás életképessége nagyban függ
annak gazdaságosságától. Emiatt kiemelten fontos a
gazdasági vizsgálatok elvégzése, ami képet ad a
vizsgált létesítményről, valamint optimalizálásra is
lehetőséget teremt. Az exergoökonómiai vizsgálatok
egyszerre veszik figyelembe a gazdasági és műszaki
szempontokat, melyek által nem egy adott paraméter
változásának lokális következményeiről, hanem a teljes
rendszer üzemvitelére gyakorolt hatásáról kapunk
információt. Vizsgálataim során egy hazai erőmű
exergoökonómiai értékelését végeztem el. Ennek alap
jaként az erőmű által megadott adatok felhasználásával
Cycle-Tempo program-környezetben készített statikus
termodinamikai modell szolgált. Az így kapott exer
giaértékek és tömegáramok segítségével elvégezhe
tővé váltak az exergoökonómiai számítások. Mun
kámban az említett létesítmény által előállított villamos
energia egységköltségét határoztam meg exergo
ökonómiai módszerekkel.
Minden erőmű esetében fontos a helyes tervezés,
kivitelezés és megfelelő üzemeltetés. A rendszerszintű
tervezést segíti elő a megfelelő mélységű hőkapcsolás
helyes kialakítása. A hősémák meghatározását segítik
elő a különböző termodinamikai szemléletmódok,
melyek fejlődése a technológiák fejlődésével egyide
jűleg történt, és történik jelenleg is. Ennek egyik
legfőbb oka, hogy ezen szemléletmódok egyike sem
ideális, mindegyik egyformán rendelkezik előnyökkel
és hátrányokkal, de nem elhanyagolható tény, hogy a
hőkörfolyamatok folyamatos fejlődése egyre újabb és
újabb elvárásokat állít a tudomány elé. A hőkör
folyamatok termodinamikai vizsgálata összetett, bo
nyolult feladat. A vizsgálat során képet kell kapnunk az
energiaátalakítás hatásfokáról, az átalakítás során
fellépő energiaveszteségről, valamint a folyamat
gazdaságosságáról is.
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SŰRÍTETT LEVEGŐS ENERGIATÁROZÁS A
MAGYAR VILLAMOSENERGIARENDSZERBEN
Papp Máté, energetikai mérnök (MSc), papp.matel@eszk.org
Dr. Bihari Péter, konzulens
Az energiatárolás fontos szerepet fog betölteni a jövő
energetikájában. Úgy gondolom ahhoz, hogy egy
gazdaságos, környezetbarát, valamint fenntartható
ener
giatermelést valósítsunk meg, elengedhetetlen
lesz a megújuló energiaforrások lehető legnagyobb
mértékű használata, így már most el kell kezdenünk
olyan irányba tervezni, hogy a biztonságos energia
ellátás garantálható legyen egy olyan rendszerben is,
ahol a termelt villamos energia nagy hányada megújuló
forrásból származik.
A sűrített levegő, mint energiahordozó, nem újkeletű
technológia. Városra kiterjedő sűrített levegős rend
szereket már 1870 óta építettek; több nyugat-európai
városban telepítettek ilyeneket. Először Victor Popp
használt sűrített levegőt órák energiaellátására. A
sűrített levegős rendszerek gyors fejlődésbe kezdtek
ezután: nyomdák, fogorvosok, pékek használtak sű
rített levegőt. Később a XX. század során fejlesztették ki
a sűrített levegős tározós erőműveket az addigra
elterjedt gázturbinás technológia módosításával. A
megújulók térnyerésével egyre fontosabb szerepe lesz
az energiatárolásnak, az olyan nagy hatásfokú tech
nológiáknak, melyek kiküszöbölhetik a megújulók
időszakos jellegéből adódó problémákat.
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ENERGIAMENEDZSMENT AZ OKTATÁSBAN
Dobsa Máté, villamosmérnök, Bsc, dobsa.mate@gmail.com
Németh Bálint, nemeth.balint@vet.bme.hu
Maráczi Zoltán, okl. villamosmérnök, külső konzulens
zoltan.maraczi@freemail.hu

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem
Villamos Energetika Tanszékén zajló energiamenedzs
ment oktató laboratórium kialakításának kezdeti
lépéseiről a KLENEN’14 konferencián hangzott el
előadás. Itt bemutatásra kerültek a felhasználható
eszközök, valamint a távlati célok és lehetőségek. Ezen
előadás folytatásaként szeretnénk bemutatni a labo
ratórium fejlődését.
Előadásunkban beszámolunk a kialakított végleges
laboratóriumról és a benne folyó munkáról, illetve a
labormérésekkel megvalósíthatő célokról.

ENERGY MANAGEMENT IN EDUCATION
Last year at the KLENEN’14 conference we presented the
first steps of planning an educational laboratory at the
Department of Electric Power Engineering of the Budapest
University of Technology and Economincs. The available
equipments, future plans and opportunities have been
shown. As a continuation of that presentation we would
like to show the development of the laboratory.
Our presentation will cover the final version of the
laboratory, and the aims that can be feasible with
measurements.
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