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A „Virtuális erőmű program” keretében szervezett Energiahatékonysági
Kiválósági Pályázat1 díjátadóját és a „Klímaváltozás – Energiatudatosság - Energiahatékonyság” konferencia2 szervezését ismét a nemzetközi
energiatakarékossági világnaphoz (március 6.) kapcsolták3.
Az idei konferencia szervezésében meghatározó szerepet játszott az
energiahatékonyság növelésére irányuló törvény szintű szabályozás. Ebből kiindulva a megnyitó előadások és a záró pódiumvita a törvény által
meghatározott feladatok teljesítésének eddigi tapasztalataival és jövőbe
tekintéssel foglalkoztak.
A konferencia hagyományaihoz híven plenáris előadások keretében
kerültek ismertetésre a Virtuális Erőmű Program és az Energiahatékonysági Kiválósági Pályázat díjnyertes vállalkozásainak energiahatékonysági
törekvései és eredményei is.
Az első nap szekció ülésein gyakorló szakemberek tolmácsolták az
épületek, ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása során szerzett tapasztalataikat. A kiállításon bemutatásra kerülnek korszerű eszközök és eljárások csakúgy, mint az épületek és épületgépészeti rendszerek energia hatékony működtetésével, és a megújuló energiaforrások
integrálásával kapcsolatos lehetőségek.
A második nap reggelén az ISO50001-es rendszert bevezetők, tanácsadók és auditorok osztották meg tapasztalataikat és adták közre
véleményüket a felkészítés egyes folyamatairól, az elvárásokról és ezek
teljesítésének lehetőségeiről. Ezzel párhuzamosan a „Tehetséges fiatalok
az energetikában” szekció keretében a társszervező Energetikai Szakkollégium tagjai ismertették friss kutatási eredményeiket.
A konferencia zárásaként az energiahatékonysági törvény megvalósításának tapasztalatait pódiumvita keretében vitatták meg a jogalkotók és
a jogalkalmazók szempontjából. A konferenciát követően az érdeklődők
a székesfehérvári távhőrendszerbe újonnan illesztett 20 MW-os kondenzációs kazánt, valamint a Virtuális Erőmű Program székesfehérvári demonstrációs célú „passzív ház” jellegű mintaépületét látogathatták meg.
A konferenciát dr. Zsebik Albin a szervező bizottság elnöke nyitotta
meg, majd az ETE elnökhelyetteseként a társszervező Egyesület nevében
is köszöntötte a résztvevőket. Köszöntőt mondtak még a további társszervezők vezetői, Mezősi Balázs, a Virtuális Erőmű Program™-operatív igazgatója, Czinege Zoltán, az Association of Energy Engineers Magyar Tagozatának elnöke és Péter Norbert, az Energetikai Szakkollégium elnöke.
Dr. Zsebik Albin megnyitóbeszédében felhívta a figyelmet, hogy a
nagyvállalatok számára közel egy éve törvény írja elő az energiaveszteség-feltárást, de ezt ne kötelezettségnek, hanem ösztönzésnek tekintsék,
s ha a jogalkotók közzé teszik az önkéntes vállalások feltételeit használják
ki a lehetőséget energiahatékonyságuk növelését eredményező intézkedések megvalósítására. Reményét fejezte ki, hogy a konferencia előadásai, a kiállított eszközök és a tapasztalatcsere hozzájárul a résztvevők ismereteinek bővítéséhez, segítik Őket mindennapi munkájuk végzésében.
Az alábbiakban a konferencián elhangzottak rövid összefoglalóját
tesszük közzé.

Plenáris előadások

Az első plenáris előadó Olti Máté, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
munkatársa volt. Prezentációjában ismertette a párizsi klímacsúcs célkitűzéseit és a megvalósítás felé tett első lépéseket. Ilyen például a
szénadó bevezetése, vagy a Nemzetközi Napenergia Szövetség meg1
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alapítása. Ezután rátért az energiahatékonyságot célzó magyar intézkedések eredményeire, az EU 20-20-20-as célok jelenlegi hazai állapotára.
A klímacsúcs kapcsán külön bemutatásra kerültek azon területek, ahol
még jelentős intézkedéseknek kell megtörténniük. Ezek közzé tartozik
a Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terv frissítése. Kiemelte az
épületekhez kapcsolódó hatékonysági programot és az Otthon Melege
Programban elért eredményeket.
Következő előadóként dr. Molnár László, az ETE főtitkára beszélt
az energiahatékonyság ellen dolgozó politikákról. Számos példát mutatott arra, hogy mi okozza a célok lassú ütemű teljesítését. Magyarország
például rövidtávon nem érdekelt a további csökkentésben a leépült ipar
miatt. Az EU államai összesen 10%-át képezik a CO2 kibocsátóknak.
A párizsi klímacsúcs 192 ország részvételével történt, de az első 6 a
70%-át teszi ki a világ teljes CO2 kibocsátásnak. Előadásában felhívta
a figyelmet, hogy a világ későbbi CO2 kibocsátása a legújabb szcenárió
szerint is 16%-kal nőni fog a következő 30 évben. Egyedül Németországban látni primerenergia felhasználás és kibocsátás csökkentést egyszerre, de ez az előírt célkitűzések eléréséhez nem elegendő. Egységesebb
fellépésre van szükség főként az USA és Kína energiafogyasztásával
szemben.4
A harmadik előadást Tóth Tamás, a MEKH főosztályvezetője tartotta. Az auditálás törvényi szabályozásához kapcsolódó feladatokat és a
teljesítésével kapcsolatos tapasztalatokat ismertette. Elmondta, hogyan
illeszkedik a jogszabályi háttér az EU-s elvárásokhoz, továbbá milyen szabályzatok vonatkoznak az auditorra és az auditálás folyamatára, kiknek
köteles auditálást végeztetni és milyen gyakran. Az auditokat regisztráló
szervezet a Magyar Mérnöki Kamara, míg a Hivatal többek között az auditálások ellenőrzésért felelős. 2016. december 31-ig egy nagyvállalat sem
lesz megbüntetve az elmaradt audit miatt, azonban utána a Hivatalnak
nincs mérlegelési lehetősége. A Hivatal szeretné elérni, hogy az audit ne
egy kötelező rossz, hanem egy fontos lépés legyen a nagyvállalatok energiahatékonyságának növelésében. Ezért szorgalmazza, hogy a javaslatok
minél könnyebb megvalósításához támogatásban részesüljenek a nagyvállalatok.
A délelőtt negyedik előadását Nagy Péter, a Magyar Mérnöki Kamara
audit munkacsoportjának vezetője tartotta. Bemutatta, hogy mint regisztráló szerv, milyen feladatokat kell ellátnia a Kamarának. Többek között ők
szervezik a felkészítő tanfolyamokat és az auditori vizsgákat. Ezek alapján látható, hogy az eddig névjegyzékbe vett személyek mellé legalább
további 120 auditorra lenne szükség, hogy a négy évenkénti kötelező és
felelősségteljesen elvégezhető auditáláshoz elegendő hazai szakemberrel rendelkezzünk. A jelenlegi auditorok száma a teljesíthetőséggel kapcsolatosan aggodalomra ad okot.
Záró előadóként Czinege Zoltán ismertette az ISO 50001 rendszer
és az auditálás közti különbségeket, előnyöket és hátrányokat. Véleménye szerint az energiairányítási szabványt bevezetők egy általános
energiahatékonyságot előirányzó rendszert, míg az auditokat készítetők
a vállalatra szabott energiahatékonyság növelő javaslatokat kapnak. Előadásának tanulsága, hogy az előbbi lassabban, de megfontoltan halad
az energiahatékonyság felé (sokszor nincs szükség külön erőforrásokra),
míg az utóbbi költséges, de gyors eredménnyel jár, azonban folyamatosan meg kell ismételni, hogy a következő lépéseket is optimálisan megválaszthassuk.
Gáthy Benjámin
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VEP szekció – az Energiahatékonysági Kiválósági
Pályázat díjazottjaiak előadásai

Bevezetőként a szekció levezető elnöke Mészáros Mihály, a Virtuális
Erőmű Projekt szakmai vezetője ismertette a VEP célját. Vagyis vállalati
energiahatékonyság növelő megoldássokkal 2020-ig évente egy 200 MW
névleges villamos teljesítményű földgáz bázisú korszerű erőmű által egy
év alatt felhasznált tüzelőanyag energiatartalmával egyenértékű energiát
takarítsunk meg. Eddig mindösszesen 6000 vállalat kapcsolódott a programhoz és közülük 14 cég érte el az Energiahatékonysági Mentor Vállalat
Díj kitüntetést. A VEP egyik jövőbeli projektje a KKV szektor épületenergetikai hatékonysági vizsgálata, hogy ezzel is hozzájáruljon a CO2 megtakarításhoz.
A következő előadást Alexi Zoltán a FŐTÁV munkatársa tartotta.
A vállalat különböző technológiai megoldásokkal folyamatosan igyekszik
csökkenteni saját energiafelhasználását. Füstgáz hőhasznosítókat építettek be Rákoskeresztúron és Zuglóban, alacsony NOX égőket telepítettek,
a termikus gáztalanítókat vákuumos megoldásra váltották, és a szivattyúkat is korszerűbbre cserélték.
Buday Ágota a BKV Zrt. energia megtakarítási lehetőségeit vázolta
fel. Rengeteg energiát emészt fel a villamos vontatás és a segédüzemek
működtetése. Ezért a BKV tudatos energiabeszerzési politikát folytat, berendezéseit korszerűbbre és energiatakarékosabbra cseréli, illetve ahol
csak tehetik, a hajtásokon keresztüli visszatáplálást is kialakítják. A kőolaj felhasználást is igyekszik csökkenteni gázüzemű CNG buszokra való
átállással, emellett tudatos fogyasztáscsökkentésre oktatják a sofőröket.
Energia monitoring rendszer, és ISO 50001 irányítási rendszer bevezetését egyaránt tervezik 2016-ban.
A Fővárosi Vízművek részéről Till Gábor ismertette a vállalat VEP
programban megvalósult fejlesztéseit. Többek közt a nyomásmenedzsmentnek, a hővisszanyerő rendszereknek, a technológiai folyamatok racionálisabb megvalósításának és egy rekuperációs turbinának köszönhetően folyamatosan csökken a vállalat energiafelhasználása.
Szabadka Sándor a Cothec Kft. részéről bemutatta a sátoraljaújhelyi távhő szolgáltatás korszerűsítésére tett lépéseiket. A meglévő kazánokból egyet elbontottak és vele párhuzamosan másik két új kazánt
építettek, összesen ugyanakkora hőteljesítménnyel. A szivattyúkat is a
régi fix fokozatú helyett változó fordulatszámúra cserélték, így sokkal
könnyebben követhető a hőigény, és a kazánok is kedvezőbb hatásfoktartományban működnek. Ennek köszönhetően jelentős földgáz megtakarítást értek el.
Gáthy Benjámin

1. szekció − Ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása

E szekcióban az első előadó Kepka György, a GET-Energy Magyarország Kft. projekt menedzsere volt. Előadásában a gyorsan megtérülő
energiahatékonysági intézkedéseket ismertette. Többek között itt szerepelt a hőtermelői optimalizálás, egy bemutatott példa szerinti telephely
saját villamos fogyasztására gázmotor (át)telepítése 2,7 év megtérülési
idejű beruházás volt. Példaként említette a szivattyúcserét, termosztatikus
radiátor szelepek alkalmazását, s felhívta a figyelmet a világítás korszerűsítésére. Számításaik szerint ez is a gyorsan megtérülő javaslatok közé
tartozik.5
A második előadó a szekció levezető elnöke, a GET-Energy Magyarország Kft. energetikai igazgatója, Rácz Attila volt. Röviden bemutatta a
Kft-t, amelyet 2009-ben alapítottak. A cég független energetikai tanácsadó
és kivitelező tevékenységet végez. Iparvállalatok energetikai auditjának
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tapasztalatai című előadásában ismertette az energetikai audit tartalmát,
menetét, és statisztikák alapján mutatta be az eddigi tapasztalatokat. A közel 500 db kiadott árajánlat alapján készített statisztika szerint egy átlagos
energetikai audit költsége cégenként 2-3 millió Ft.
Balkányi György, a Spirax Sarco Ltd. képviseletében Az auditok
során feltárt tipikus ipari gőz- és kondenzrendszeri hibák és azok kiküszöbölése című előadásában gyakorlati példákat mutatott be az auditálási
területekre. Legfontosabb auditálási tapasztalataként említette, hogy „a
meghibásodás helye és a hibát kiváltó ok az esetek többségében térben
erősen elkülönül egymástól, ezért; a hatékony auditáláshoz rendszerszemléleti megközelítés szükséges.” Gyakorlatban pl. hasznos lehet,
ha a gőzkazán iszapolás kézi szelep helyett, automatikus iszapolással
oldják meg. Ezáltal a pótvíz és hőveszteség is csökkenthető.
Újrafelhasználható bevarrtpaplanos szigetelések felépítését és alkalmazását mutatta be Fehér Károly, a Dynoteq Kft. ügyvezető igazgatója.
Előadásában kitért a szigetelés fontosságára. Veszteségek szempontjából
1 db DN200 elzáró szelep megegyezik 1,5 m DN200 vezetékkel, 10 db
DN200 elzáró szelep megegyezek 15 m DN200 szigeteletlen vezetékkel,
ami 10 m2 szigeteletlen felületet jelent. Egy átlagos gőzrendszer ~150 db
szerelvényből áll, ez átlagosan ~60 GJ/m2 hőveszteség 200 °C-os felületen. A bevarrtpaplanos szigetelés segíthet az energiahatékonyság növelésében, az üzemeltetési költség csökkentésében, valamint hozzájárul a
munkakörnyezet hőmérsékletének és a balesetveszély, égési sérülések
lehetőségének csökkentéséhez.
Szanyó Árpád, a Szanyó Hűtő- és Klímatechnika Kft. ügyvezetője
az abszorpciós folyadékhűtők alkalmazhatóságát ismertette ipari környezetben. Előadásában az abszorpciós hűtőgépek történelméről, működéséről, a technológia előnyeiről és fejlesztéseiről beszélt. 1859-ben találta
fel Ferdinand de Carre az első abszorpciós hűtőgépet. Az abszorpciós
hűtőgépeket minimális üzemeltetési költség, nagyfokú tartósság, hosszú
élettartam és alacsony karbantartási költség, környezetvédelmi szempontból pedig nulla ózonlebontó potenciál és alacsony szén-dioxid terhelés jellemzi.
A szekció utolsó előadásában Veres Csabától (Lenergy Magyarország Kft.) a Szabadhűtés, mint energiatakarékos, környezetbarát megoldásról hallhattak az érdeklődők. A szabad hűtés (free cooling) rendszer
lényege, hogy az üzemidő egy részében a gépi hűtés (részben vagy
teljes egészében) kiváltható külső közeg általi hűtéssel, amely segítségével csökkenthető a vállalat energiafogyasztása. A szabadhűtés felhasználható komfort és ipari területen is. Az előadó ismertette a direkt és
indirekt szabadhűtési rendszereket, előnyöket, alkalmazási területeket is.
A megtérülésnél fontos szempont, hogy milyen hőfoklépcsőre méretezik
a hűtési rendszert6.
Az első szekció során a szakemberek kiváló előadásai által a hallgatóság értékes információkkal gyarapodhatott az ipari üzemek és folyamatok energetikai auditálása terén.
Tomasics Sára

2. szekció − Épületek és épületgépészeti rendszerek
energetikája, megújuló energiaforrások hasznosítása

A délután második szekcióját Matuz Géza, a Rosenberg Hungária Kft.
értékesítési vezetője kezdte. Előadásában az 1253/2014/EU irányelv rövid ismertetésén keresztül az épületek energiatakarékos szellőztetését
mutatta be. A szabályozási előírás 2016. január 1-jén lépett hatályba és a
szellőző berendezésekre, a hővisszanyerőkre és a központi szellőzőkre
vonatkozik. Az előadás második felében a Rosenberg eco-design követelményeknek megfelelő termékeit mutatta be.
6
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A második előadó Mezősi Balázs, a Magyar Innováció és Hatékonyság Nonprofit Kft. operatív vezetője volt. Előadásában a hazai KKV-k energiahatékonysági és megújuló energetikai potenciál felmérésének eredményét ismertette. Ez az eddigi legnagyobb
ilyen hazai felmérés volt. Több mint 4000 vállalat idősoros adatát
gyűjtötték össze 3 évre visszamenőleg. 1000 interjút készítettek és
300 auditot bonyolítottak le 6 hónap alatt. Az eredmények szerint
1,35 TWh villamosenergia és földgáz megtakarítási lehetőség van a magyarországi KKV szektorban.
A harmadik eladó Molnár Szabolcs a Pöyry-Erőterv Zrt.-től volt. Az
épületek energiahatékonyságának javításáról tartott előadást. Kiemelte,
hogy a megtermelt energiák 50%-át az épületek használják fel, így a
világgazdaságra és a klímaváltozásra is globális hatásuk van. E magas felhasználás mögött nagy veszteség rejlik. Az előadó egy épület
hőveszteségeit, majd az alacsony energiafelhasználású épületeket mutatta be. Közülük is kiemelkedő egy Németországban megvalósult „aktív
ház” 59 lakásával. Ez kevesebb energiát fogyaszt, mint amennyit termel.
A szekció negyedik előadója, Severnyák Krisztina volt a Debreceni
Egyetemről. „Költségoptimalizálás és energiahatékonysági szempontok
elemzése” címmel tartott előadást. A TNM rendelet módosításával kezdte, 2020-ig fokozatosan cél, hogy újonnan egyre inkább csak közel nulla
energiaigényű épületek épüljenek. Különböző épületek felújítását vizsgálta, így a ’60-as, ’70-es és ’80-s években népszerű „Kádár-kockát” is,
melyből hazánkban több mint 800 000 épült. Az egyes felújítási változatok
gazdaságosságát és CO2 kibocsátását mérte össze.
Az ötödik előadóként dr. Csűrök Tibor, az ETE Energiahatékonysági Szakosztály titkára „Megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségeinek elemzése az energetikai auditokban” címmel tartotta előadását.
Dilemmaként fogalmazta meg, hogy az épület az energiahatékonyságról
szóló törvénynek elsősorban tartalmilag vagy formailag feleljen-e meg.
A cél az, hogy az épületekben és technológiai folyamatokban minél nagyobb mértékben hasznosítsák a megújuló energiaforrásokat, ezért az
auditálás során, a helyi adottságokra tekintettel, körültekintően kell megvizsgálni az alkalmazás lehetőségét. Az előadás második felében a megújuló energiaforrások alkalmazási lehetőségét értékelte.
Kurunczi Mihály, a Magyar Termálenergia Társaság elnöke a helyi
energiaforrások hasznosítási lehetőségeiről tartotta előadását. Különböző helyi megoldásokat ismertetett, például a pornóapáti távfűtőművet, a
gyömrői fűtőművet és a nyírbátori biogáz üzemet. Bemutatta azt a programot, amely alapján a megújulók aránya jelentősen megnövekedne a
hőellátásban, a hazai gazdaságra és a foglalkoztatottságra is jótékony
hatással lenne7.
Pintér László

3.1. szekció - Az ISO 50001 tanúsítás tapasztalatai

A szekció első előadását, Tánczos Lajos levezető elnök nyitóbeszéde
után, Papp Zsolt Csaba az ÉMI-TÜV SÜD Kft. auditora tartotta. Az előadása során részletesen bemutatta a jogszabály által előírt és regisztrált
auditorok által végzett energia audit és az ISO 50001 szabvány szerinti
energiairányítási rendszer összevetését. A lényegesebb tartalmi elemeket,
a közös, vagy hasonló, illetve az eltérő elemeket, valamint egymáshoz
viszonyítottan a tapasztalható előnyeiket és a hátrányaikat. Külön kitért
az EIR-ben alkalmazandó az energiatervezés folyamatára (energiaátvizsgálásra, az energiafelhasználásra, a jelentős energia felhasználásokra, az
energia célokra), mindezt egy-egy „gyakorlati” példával is bemutatva.
A következő előadást dr. Zsebik Albin, az ETE Energiahatékonysági Szakosztály társelnöke tartotta. Előadásában az energiaveszteség7
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feltárás szükségességét hangsúlyozta az ISO 50001 bevezetésének
felkészítésében. Felhívta a figyelmet a felkészítő felelősségteljes hozzáállásának fontosságára. Véleménye szerint az ISO 50001 bevezetése
csak akkor eredményez jelentős megtakarításokat, ha az körültekintő
energiaveszteség-feltáráson alapul, s az energiagazdálkodás tervezésekor (a szabvány szerint energiatervezés) a feltárt energiahatékonyság-növelő intézkedések megvalósítását a vállalatok lehetőségeivel
összhangban betervezik és megvalósítják. Az előadó ipari példákkal
támasztotta alá a veszteségfeltárásra alapozott ISO 50001 bevezetésének pozitívumait.
Nagy Ervin, a Quality Engineering Kft. vezető tanácsadója részletesen bemutatta az EIR bevezetésének lépéseit, felhívva a figyelmet a
felső- és középvezetés megfelelő tájékoztatásának szükségességére és
az energiairányítási csoport szakszerű kijelölésének fontosságára. Az
előadás folytatásában az EIR dokumentációs rendszerének kialakítását,
valamint az alkalmazottak oktatásának jelentőségét részletezte.
Pap Zoltán, a BDK Kft. ügyvezető munkatársa a közvilágítás szolgáltatás feladatait és műszaki sajátosságait mutatta be. A BDK Kft.
energiatudatos szemléletmódjának köszönhetően felismerte az energia
menedzsment fontosságát, amely jócskán hozzájárult a főváros energiafogyasztásának csökkentéséhez. A beszerzett áram árának növekedésével szükségessé vált a beépített teljesítmény csökkentése, amelyet csak
tudatos tervezéssel és megfelelő nyilvántartási rendszerrel sikerült elérni,
amelyhez az EEGIS szoftver nyújtott segítséget. A program segítségével
nyilvántarthatók a lámpahelyek, a lámpatestek és fényforrások adatai,
amellyel az eszközállomány amortizációs időhöz tartozó megújításához
igazodik a beruházás kialakítása és végrehajtása. Pap Zoltán öt projektben mutatta be, hogy LED világítás alkalmazásával egy-egy esetben
50-65%-os energia-megtakarítás is elérhető, gondos műszaki, beszállítói és üzemeltetői követelmények meghatározása és betartása mellett.
A tudatos energia menedzsment és a rendelkezésre álló eszközöknek köszönhetően 2015-ben a BDK bevezette és eredményesen működteti az
ISO 50001 szerinti EIR-t, melyet még 2015. októberében, a törvényben
megszabott határidő előtt sikeresen tanúsíttatott.
Antal Béla, a Creaton South-East Europe Kft. gyártásvezetője és
egyben EIR megbízottja, a tetőcserépgyártás során alkalmazott EIR pozitívumait mutatta be. A tetőcserepek kiégetésé során rendkívüli mennyiségű földgáz kerül felhasználásra (akár 2000 m3/h) így több szempontból
is fontos, hogy csökkentsék energiafelhasználásukat. Több példa segítségével vázolta az elért sikereiket és a folyamatban levő fejlesztéseket,
mint például az égető kamrák gázégő fejeinek átalakítását, vagy az ideális kamra hőmérséklet meghatározást és fenntartását. Az előadása végén
az EIR alkalmazása során szerzett tapasztalatait és meglátásait ismertette a hallgatósággal.
A szekció utolsó előadását Csuport Attila és Dömök Ferenc, a
Continental munkatársai tartották. Az előző öt éven át folytatott energiamenedzsmentnek köszönhetően 25%-os energia megtakarítást értek
el termékeik gyártása során, amely évi 150 ezer Euró megtakarítással
egyenlő. Folyamatos fejlesztéseiket figyelembe véve − mint például a
LED világítás telepítése vagy a sűrített levegő veszteségek felderítése
−, még nagyobb költség- és energia-megtakarításra számítanak. Eddigi
tapasztalataik alapján a LED világítás telepítése 2 év alatt, míg a sűrített
levegő folyamatos veszteség feltárása kevesebb, mint egy év alatt megtérül. A fűtési rendszer rekonstrukciójával 2010 és 2015 között 41,75%-os
gáz megtakarítást értek el.8
Juhász Gergely
8
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3.2. szekció - Tehetséges Hallgatók az Energetikában

A konferencia keretein belül a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi
Egyetemen működő Energetikai Szakkollégium fiatal kutatói is lehetőséget kaptak aktuális kutatási témáik bemutatására.
A szekciót dr. Gács Iván, a BME Energetikai Gépek és Rendszerek
tanszék nyugalmazott docense, az EDUTUS Főiskola professzor emeritusa vezette.
A szekció első blokkjának fő témája a villamosenergia-rendszer rendszerszintű és -piaci szabályozása volt.
Első előadóként Tomasics Sára mutatta be az időjárásfüggő megújuló energiaforrások regionális piaci hatásait. Előadásában szó volt az
aktuális piaci helyzetről, a megújuló energiaforrások időjárásfüggéséből
eredő problémákról, illetve az ún. „merit-order” hatásról, ami az olcsón
termelő megújulók miatt a drágábban termelő konvencionális erőművek
piacról való kiszorulását foglalja magában.
Második előadóként Takács Borbála beszélt a hazai primer szabályozási piac aktuális helyzetéről. A téma aktualitását adja, hogy Magyarországon az elmúlt néhány évben jelentősen megnőtt a primer szabályozási
tartalékok éves költsége, ami miatt mind a rendszerhasználati, mind a fogyasztói díjak növekednek. Előadásában kitért az árak növekedésének
okaira, a probléma hazai megoldásai javaslatára és kivitelezésének tapasztalataira, illetve nemzetközi példákra.
A szekció második blokkjában Gáthy Benjámin az Oxyfueltechnológia hazai megvalósíthatósági lehetőségeiről adott elő. A témafelvetést a Mátrai Erőmű 2020-as években történő bezárása teszi aktuálissá.
A kieső kapacitás pótlására alternatívaként vizsgálta a hazai tüzelőanyagbázison megvalósított Oxyfuel-tüzelésű blokkok műszaki és gazdasági
paramétereit. A technológia nagy előnye, hogy közel 100%-os CO2leválasztást érhetünk el a tiszta oxigénnel történő tüzelés miatt. Hátránya
azonban, hogy a jelenlegi megoldások nagyon nagy önfogyasztás mellett
valósíthatóak meg, ezek az erőmű esetében akár 5-10%-os hatásfokromlást is okozhatnak.9
A szekció harmadik blokkjában az okoshálózatok és mérések nyújtotta
lehetőségek egy-egy aspektusáról esett szó.
Első előadóként Táczi István mutatta be energiatároló alkalmazások
hatásainak vizsgálatát kisfeszültségű hálózatokon. Kutatását az ELMŰ
Fóti Élhető Jövő Parkjában végezte, ahol jól szimulálható egy kezdetleges
kialakítású okos hálózat, illetve az azon jelentkező termelők és fogyasztók.
Munkája során a hálózatra csatlakozó megújuló termelők költségeinek és
műszaki paramétereinek szimulációs modelljét dolgozta ki, lehetőséget teremtve az energiakereskedelem figyelembevételére is.10
A blokk, és egyben a szekció utolsó előadója Pintér László volt. Prezentációjában a fogyasztó oldali vezérlés nemzetközi gyakorlatáról hallhattunk. A fogyasztó oldali vezérlés célja, hogy a fogyasztást a felhasználóknál a piaci és egyéb külső körülményeknek megfelelően átütemezzék,
ezzel mind a hálózat, mind a felhasználók számára kölcsönösen előnyös
megoldást létrehozva. Ennek segítségével az erőművi termelés menetrendje, a teljesítmény fel- és lefutási meredeksége, valamint a terhelhetőségi korlátok is javulnak, ami által megtakarítások érhetőek el termelői és
szolgáltatói oldalról. Ennek következménye, hogy a felhasználók költségei
is csökkennek. Az előadásban hallhattunk a fogyasztók csoportosításáról,
különböző árazási módszerekről, illetve az európai régióban található fogyasztói vezérlés aktuális helyzetéről.11
Péter Norbert
9
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Pódiumvita - Az Energiahatékonysági törvény
megvalósításának tapasztalatai

A konferencia zárásaként egy pódiumvitára került sor, melynek három fő
témaköre a következő volt:
1. Az energiahatékonysági törvényhez és végrehajtási utasításhoz
kapcsolódó kérdések.
2. A 2015. évi feladatok végrehajtásához kapcsolódó tapasztalatok
és kérdések.
3. A 2016. évi feladatok végrehajtásához kapcsolódó feladatok és
kérdések.
A pódiumvitában a felkért hozzászólók, Kapros Zoltán, a Hivatal
(MEKH), Hunyadi Sándor, a regisztráló szervezet (MMK), Dömök Ferenc
(Continental Automotive Kft.) és Hári Kornél (DENSO Kft.) a nagy és kisvállalatok képviseletében, Köteles Géza és Papp Zsolt Csaba, az ISO tanúsító szervezetek auditorai, Czinege Zoltán és dr. Csűrök Tibor, regisztrált auditorok és auditáló szervezetek képviselői, valamint a konferencia
részvevői vettek részt.
A vita bevezetőjében dr. Zsebik Albin moderátorként röviden bemutatta a hatályban lévő energiahatékonysági törvényt, rámutatott a hivatalra, a szakmára vonatkozó pontokra, a nagyvállalatokra vonatkozó kötelezettségekre. A pódiumvita céljaként tűzte ki, hogy az észrevételek, jobbító
javaslatok a törvény módosítása során figyelembevételre kerüljenek.

1. témakör - Az energiahatékonysági törvényhez és
végrehajtási utasításhoz kapcsolódó kérdések

Dömök Ferenc szerint az energiahatékonysági törvény megvalósíthatóságának egyik alappillére az emberi tényező. Fontos, hogy a döntéshozásban a hatékonyság iránt motivált, tevékeny emberek legyenek, akiknek
egyúttal meg kell kapniuk a szakma részéről is az elismerést. Náluk nagy
előnyt jelentett, hogy az auditálást a cégvezetés maximálisan támogatta.
A törvényhez kapcsolódóan észrevételezte, hogy a jogszabály az előkészítés során szakmát gyakorlókkal nem volt megvitatva. A bevezetés előtt
több időt kellett volna hagyni az előkészítésre, hogy a törvény jobban illeszkedjen a tényleges gyakorlathoz. Fontos lett volna az érintettek véleményének kikérése is.
Hári Kornél szerint az ISO bevezetés / auditálás folyamatában optimálisan a „saját érdek > ösztönzés > kötelezés” hármas sorrendiségét kellene figyelembe venni. Jövőre vonatkozó javaslatként megjegyezte, hogy
kedvezményt kellene adni azoknak a cégeknek, akik önerőből, korábban
vezetnek be energiahatékonysági intézkedéseket. Ez egyúttal mások figyelmét is felhívhatja az ezzel járó előnyökre.
Dávid Péter (CETEF) hozzászólásában a nemzetközi példaként
mondta el, hogy egy német cégnél 2010-ben kezdték el az ISO 50001
bevezetését. Mivel határidőre elkészültek, kedvezményképp olcsóbban
vehették az energiát. A hazai környezetben jelenleg a határidőn kívül más
ösztönzőt nem lát.
Papp Zsolt Csaba véleménye, hogy a jogszabályra energiahatékonysági szempontból is figyelni kell, mivel ez alapvetően egy fontos, közös
érdek. Szerinte a cégvezetőkek HUF/EUR/stb. megtakarítási számokkal
lehet ösztönözni a javasolt intézkedések megvalósítására. Tapasztalata,
hogy nagy cégeknél akár ~30%-os energiaköltség-megtakarítás is elérhető, ezért mindenképp foglalkozni kell a problémákkal. Mindenképp figyelembe kell venni a tevékenység-technológia-infrastruktúra mellett a költséghatékonyságot. Véleménye szerint nem jó motiváció a bírság, jó lenne
pl. adókedvezményt adni annak, aki megtakarításokat ér el.
Kapros Zoltán a hivatal képviseletében elmondta, hogy a MEKH célja, hogy azt is megtalálják, amivel eddig még nem foglalkoztak. A kötelező
auditálás által olyan cégek figyelmét is felhívják a megtakarítási lehetőségekre, akiknél az energiahatékonyság eddig nem volt fontos és cél.
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A Hivatalban is fontosnak tartják az ösztönzők bevezetését. A törvényhozás hátterében áll, hogy az EU-ban elvárás, hogy mindenki foglalkozzon
az energiahatékonysággal. Az audit-rendszer túlmutat az EU-n, a G20 országoknál pl. elvárás, hogy az ISO 50001 bevezetése saját érdek legyen.
Az eddigi tapasztalataik azt mutatják, hogy a hozzáállással Magyarországon nincs probléma.
Zsebik Albin szerint ösztönzők lehetnek KKV-k esetén különböző környezetvédelmi pályázatok kiírása. Korlátot jelenthet azonban, hogy 2016.
december 31-ig nem lehet alaposan auditálni annyi céget, amennyi a jogszabály hatálya alá esik.
Ismeretlen hozzászóló 1.: a jogszabály szerint eredetileg 2015. december 31-ig kellett volna tenni valamit a cégeknek, azonban a Hivatal
2016. december 31-ig nem bírságol. Kérdésként merült fel, hogy a MEKH
részéről visszamenőlegesen fognak-e bírságolni, vagy bírságolhatnak-e
egyáltalán?
Ismeretlen hozzászóló 2.: jelenleg nagy hiány van képzett auditorokból.
A jogszabály szerint kitétel, hogy az auditoroknak MSc végzettséggel kell
rendelkezniük, azonban sok, már évek óta és jelenleg is energiaveszteség-feltárással foglalkozó szakembernek nincs MSc szintű végzettsége.
Kérdés/előterjesztésként merült fel, hogy ki lehetne-e váltani az MSc diplomát pl. vizsgával, vagy releváns szakmai gyakorlattal?
Ismeretlen hozzászóló 3.: fontos, hogy tisztázzuk a fogalmakat, illetve
elvárásokat.
Nagy Tibor tanácsadó hozzászólása, hogy a jogszabályban meghatározott és most kezdődő 4 évenként ismétlődő auditálási ciklus nem előnyös, az auditálást simítani kellene, mivel a most az auditorok és auditáló
szervezetek túlterheltek, ez munkájuk minőségének rovására megy, s lehet, hogy ha az auditálás idén lezajlik, jövőre nem lesz energiaveszteségfeltáró feladatuk.
Csűrök Tibor véleménye, hogy azért nehezek a felvetések, mert az
EU-törvény hazai bevezetését nagyon sokáig halasztották, viszont központi dátumot kellett betartani. A törvény ilyen formájában 2020-ban megszűnik, ezért a hangsúlyt pl. a kisebb szinten lévő jogszabályok javítására
kellene helyezni. Példaként említette az audit szabványok és a jogszabály
kapcsolatát, illetve az auditálókkal szembeni elvárásokat megfogalmazó
jogszabályokat.
Czinege Zoltán szerint kevés auditor és több ISO tanúsító van. A legtöbb cég a kötelező négyévenkénti auditot kiválthatja ISO bevezetéssel,
ez azok számára lényegesen egyszerűbb, akik korábban KIR/MIR bevezetésével is foglalkoztak a cégnél. Véleménye alapján a törvény szerint
lehetséges visszamenőleg is büntetni a cégeket, a jelenlegi szemlélet
alapján azonban ez nem valószínű. Törvénnyel kapcsolatos meglátása,
hogy előbb használni kell, hogy meglássuk, mi a rossz vele kapcsolatban.
Problémaként vetette fel külföldi diploma honosítása esetén az elfogadhatóságot. Fontosnak tartja, hogy mielőbb le legyenek írva az audit eredményének feltöltésével kapcsolatos pontos követelmények.
Tánczos Lajos (ÉMI-TÜV SÜD Kft.) hozzászólása: A jogszabály hatálya alá nagyjából 1500..2000 cég tartozik. Ha március 1-től kezdve ezek
a cégek jelentkeztek volna, év végéig 40-50 közötti auditálást kellett volna
egy auditornak elvégeznie. A jelenlegi auditorok száma a cégekhez képest
nagyon kevés.
Köteles Géza szerint plusz nehézség, hogy az auditort a terepi munkavégzés során is korlátozza a törvény, ez plusz munkanapokat jelent egyegy cég esetében. Véleménye, hogy az auditor hiány miatt jelenleg nem
vagyunk felkészültek.
Kapros Zoltán megjegyezte, hogy az auditori elvárások az egész EUban érvényesek lehetnek, a MEKH-nél külön eljárás van külföldi auditorok
be- és elfogadására. Egyúttal lát rá esélyt, hogy a jövőben ne 4 évenkénti auditálási ciklusok legyenek. Véleménye szerint egyetemi végzettség
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szempontjából a BSc szint még nem hozza az elvárt szakmai tudást, azonban kétségkívül vannak tapasztalt BSc végzettségű szakemberek. Úgy
gondolja, hogy az MSc végzettséggel szembeni elvárást ki kell egészíteni
egyéb kritériumokkal, amik lehetővé tennék BSc végzettség elfogadását
is. A büntetéssel kapcsolatban megjegyezte, hogy 2017-től lesz, folyamatos ellenőrzés (akár pl. 2-3 havonta), és hiányosság esetén folyamatosan
növekedő bírság.
Csűrök Tibor szerint van olyan munka, ami nagynak tűnik, miközben
nem az (pl. irodaházak auditálása). A munkát ennek fényében lehetne a
cégek energiaköltségeihez kötni.
Papp Zsolt hozzátette, hogy rendelet az épületekre már régebb óta
előírja a kötelező tanúsítást.
Hári Kornél szerint a hazai környezet nagyon bonyolult. Ezekkel a
bonyolításokkal kedvező növekedési, fejlődési lehetőségeket vesztünk el.
Az egyszerűbb megfogalmazás sok esetben nem a legpontosabb, azonban nem hiányos és nem szűkíti a lehetőségeket, könnyen értelmezhető.
Ismeretlen hozzászóló 4.: az MMK elvárásai alapján BSc/Főiskolai
végzettséggel és munkatapasztalattal is lehetne valaki auditor. Felvetette,
hogy rendelet alapján elfogadhatóvá lehetne tenni pl. egy éves kiegészítő
célirányú auditori képzést akkreditált intézményben.
Sinka Lajos (Evopro) hozzászólása: szükséges lenne nemzetközi
kitekintést is végezni, hogy a szomszédos országokban a törvényt, az auditot, illetve az ösztönzést hogyan végzik.
Ismeretlen hozzászóló 5.: Németországban pl. adókedvezménnyel,
energiadíj-kedvezménnyel ösztönöznek a kitűzött cél elérésének függvényében.
Kapros Zoltán megjegyezte, hogy az irányelv 2012 óta létezik, így sok
ország már korábban bevezette. Zsebik Albin kiegészítette, hogy a külföldi anyacégek (pl. Audi, HILTI) elvárják és előírják az energiahatékonyság
növelését más országokban levő gyáraikban is.
Ismeretlen hozzászóló 6.: véleménye szerint pozitív, motiváló törvényre van szükség, nem a büntetést kell előtérbe helyezni. Szerinte jutalommal jobban lehet ösztönözni.
Czinege Zoltán szerint az itt elhangzottak lassan jutnak el a jogalkotóhoz. Mindenképp fontos az érdek vs. kötelesség témakörről beszélni,
mivel az auditálást sokan csinálják érdekből. Szerinte az ISO bevezetés
minőségbiztosítása lehet az energiahatékonyságnak. Véleménye szerint
nem az a jó, ha 4 évente van audit, aminek jobbító javaslatait lehet, hogy
nem is valósítják meg, mivel a Hivatal az auditálási folyamatot várja el,
nem az ott megfogalmazott célok elvégzését. Az ISO tanúsítás elősegítheti az energiahatékonysághoz kapcsolódó kultúra meghonosítását a
cégeknél.
Zsebik Albin kérdése, hogy az auditálás végén mit kell az auditoroknak
feltölteniük a Hivatal honlapjára, hogy az auditot elfogadják? Kapros Zoltán válasza, hogy ezek a jogszabályban le vannak írva. Egy ismeretlen
hozzászóló elmondása alapján a felület nem elérhető, a kész munkákat
jelenleg nem lehet feltölteni, ellenőrizni, illetve hiánypótolni. Csűrök Tibor
javaslata, hogy ha elérhetővé válik a felület, központilag értesítsék az érintetteket.

2. témakör - A 2015. évi feladatok végrehajtásához
kapcsolódó tapasztalatok és kérdések

Ismeretlen hozzászóló 1: az auditori vizsgatematikát felül kellene vizsgálni, ha szükséges, módosítani is kell rajta.
Zsebik Albin szerint a kidolgozás során nem volt elég lehetőség a vizsgakérdések részletes átbeszélésére. Egy ismeretlen hozzászóló szerint
széles tématerületet kellett a kérdéseknek áttekinteni, emiatt volt szükséges az átfogó kérdéscsoportok összerakása.
Köteles Géza szerint a vizsgatematika jó, egy auditornak tudnia kell az
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elvárt általánosságokat. Illetve szintén elvárt, hogy a szakemberek időről
időre vizsgázzanak.
Papp Zsolt Csaba szerint a vizsga hasznos, azonban vannak fenntartásai. Németországban a szakember hiány miatt pl. más képzésterületről
vettek át auditorokat, akik nem voltak kellően felkészültek. Szükségesnek
tartja a minimum 1 éves képzést. Úgy gondolja, hogy minden auditornak
és tanúsítónak egyaránt szükséges a vizsga letétele, mivel bele kell látniuk a mögöttes folyamatokba is.
Czinege Zoltán véleménye, hogy a felkészítő tanfolyam egyelőre kényszer, de ennek kiterjesztésére van szükség pl. a levelező képzések mellé.
Csűrök Tibor véleménye, hogy az amerikai AEE szervezet CEM vizsgájának módszere lett átvéve. A vizsgán hasznos volt, hogy lehetett segédanyagot vinni és használni. A szabványokra vonatkozó kérdésekkel
nem értett egyet (pl. mit mond az XY szabvány Z. pontja), de összességében színvonalasnak tartotta a vizsgát.
Hári Kornél szerint nagy vállalatokon belül az ott lévő emberekkel kell
dolgozni auditálás szempontjából. A jövőben a hangsúlyt egy erős felkészítésre, és egy jó vizsgára kell helyezni.

3. témakör: A 2016. évi feladatok végrehajtásához kapcsolódó feladatok és kérdések.

Ismeretlen hozzászóló 1.: A 4 évente végzendő auditálási kötelezettség
a folyamatos számonkérések miatt nem csak 4 év lesz. Szerinte hiba a
rossz kommunikáció. Kérdése, hogy mi lesz azokkal, akik 2011-12 óta jelentős megtakarításokat értek el? Számukra jelenleg jelentős többletberuházást jelent a további jobbítás.
Kapros Zoltán példaként hozta fel az Ausztriában működő egyéni
komplex rendszert az energiahatékonysági beruházások szemszögéből.
A Hivatal részéről itthon önkéntes megállapodásokban gondolkoznak, pl.
vállalásokért cserébe ösztönzők bevezetése, de ezt jól kell kialakítani és
sok mindenre oda kell figyelni, hogy ne éljenek vissza a rendszerrel.
Zsebik Albin kérdése, hogy a szereplők közül kinek mit kell idén tennie?
Köteles Géza szerint, ha kényszerből végezzük a jobbításokat, nem
lesz eredmény, mert az audit után nincs előírva, hogy teljesíteni is kell a
javaslatokat.

Papp Zsolt Csaba szerint olyan rendszer kellene, hogy adott éves relatív megtakarítások alapján lássuk, az EU-hoz képest hol tartunk.
Csűrök Tibor szerint idén a legjobb tudásunk szerint kell dolgoznunk.
Hunyadi Sándor szerint saját érdekből kell cselekedni a cégeknek. El
kell érni, hogy belássák az intézkedések hasznát.
Kapros Zoltán szerint a szakmai színvonalat kell előtérbe helyezni. A
szakmát meg kell védeni, hogy jó emberek dolgozhassanak. Szerinte a
szabványok alkalmazása javasolt.
Hári Kornél szerint azzal kell foglalkozni, amit jelenleg biztosan tudunk. Szerinte összetett cégek esetében inkább az ISO tanúsítás bevezetése javasolt.
Czinege Zoltán szerint inkább a motivációra kell helyezni a hangsúlyt.
A pódiumvita végén Zsebik Albin megköszönte az észrevételeket,
hozzászólásokat, záró gondolatként elmondta, hogy a jogalkotónak és az
energiaveszteség-feltárással foglalkozó szakembereknek szoros együttműködésben kell megtalálni a módját, hogy az energiahatékonysági törvény ösztönzésére, vagy saját érdekünket felismerve a eddigi hazai és
külföldi energiaveszteség-feltáró tapasztalataink alapján eredményesek
és hatékonyak legyünk.
Összefoglalóként megállapította, hogy az elhangzottak is megerősítették, hogy az energiahatékonysági törvény, az energiaveszteség-feltárással foglalkozó MSZ EN 16247 szabványsorozat, s különösen az
MSZ EN ISO 50001 szabványban alkalmazott fogalmak nincsenek
összhangban az oktatásban és szakmai gyakorlatban eddig alkalmazott
fogalmakkal. Célszerű lenne mielőbb módosítani.
Törvénymódosítás során néhány fogalom pontosítása mellett fontos
lenne, hogy az auditori jogosultságot megszerezhessék a szakmai gyakorlattal rendelkező BSc végzettségűek is. Az alapvégzettség helyett a
legmagasabb végzettséget kellene figyelembe venni.
Pontosítani kellene a szakmai gyakorlat elismerésének szabályait is.
A kötelező energetikai auditálás alól az EU irányelvvel összhangban
akkor kellene az auditálási kötelezettség alul mentesíteni a nagyvállalatokat, ha olyan EN ISO 50001 szabványnak megfelelő energiagazdálkodási rendszert működtetnek, amelyek teljesítik az energetikai
audit minimális tartalmi követelményeit.
Péter Norbert

KLENEN ’17
Gárdony, 2017. március 7-8.
A konferenciát és kiállítást az energiahatékonysági törvény megvalósításához kapcsolódva az energetikai auditok készítése során szerzett
tapasztalatok cseréjére fordítjuk. Az energiaveszteség-feltárás által javasolt energiahatékonysági projektek bemutatása mellett a szokásosnál
nagyobb hangsúlyt kap az auditálás módszere, a szerzett tapasztalatok nyilvános, „fehér asztal melletti” megbeszélése és a kialakult gyakorlatok jobbítási lehetőségének kerekasztal beszélgetés keretében történő megvitatása.
Továbbra is keressük a választ az: Energetikai auditálás, vagy ISO 50 001 energiairányítási rendszer bevezetése? - kérdésre. Mind az
előadók, mind a hallgatóság aktív részvételével számítunk a gyakorlati példákon keresztül megismerhető előnyök és hátrányok bemutatására.
Külön felhívjuk a figyelmet, hogy ismét megszervezzük a „Tehetséges fiatalok az energetikában” szekciót, ahol a végzés előtt álló egyetemi
hallgatók tartanak szakmai előadást, diplomamunkájuk, vagy TDK dolgozatuk témájában. A Konferencia feltett szándéka, hogy a hagyománynyá váló szekció keretében lehetőséget adjon a résztvevőknek a tehetséges egyetemi hallgatók megismerésére, az eddigi gyakorlattal összhangban jövőbeli kollégák kiválasztására.
A konferencián az érdeklődőknek lehetőséget biztosítunk az energiahatékonyság növelését segítő termékeik és eszközeik bemutatására a
szekcióüléseknek helyt adó termek előtti területen. Igény esetén a programba illesztve, vagy párhuzamos szekciókban lehetőséget biztosítunk
a kiállított termékek bemutatására.
Kérjük, hogy a konferenciára előadással jelentkezők mielőbb küldjék meg előadásuk címét és rövid összefoglalóját a
klenen@klenen.org és a klenen@congress.hu címekre.
Az előadással jelentkezés határideje 2016. október 30.
Kérjük a kiállítás és termékük bemutatása iránt érdeklődőket is, hogy előzetesen jelezzék ez irányú igényüket.
További információ a www.klenen.eu honlapon
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