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A biomassza – egyik rövid meghatározása szerint – a napenergia megtestesült formája. Az ember 

szinte a kezdetek óta használja energia, főként hőenergia előállítására. Napjainkban pl. a fejlett gazda-
sággal rendelkező Németország összes hőigényének kb. 10%-a származik biomasszából [1]. Egy kis-
településre tervezett biomasszával üzemelő fűtőmű, különösen ha nem csak közintézmények, hanem 
háztartások hőellátását is szolgálja, jelentős hatással lehet a település életére, jövőjére [2]. A korszerű 
minőségügy értelmezése szerint nem a terméknek, hanem az igényeket kielégítő termelési és a fo-
gyasztási folyamatoknak van minősége. Az igénykielégítési folyamat társadalmi minősége attól függ, 
hogy megfelelő-e a társadalom számára, vagyis a termelési és fogyasztási folyamatok a társadalom 
számára kellően hasznosak-e és védelmi, különösen érdekvédelmi, valamint környezetvédelmi szem-
pontból veszélytelenek-e [3]. Biomasszával üzemelő fűtőmű megvalósítására van igény Csernely 
községben mind annak önkormányzata, mind pedig lakossága részéről [4].  Cikkünkben a Csernely 
községbe tervezett biomassza alapú fűtőmű és hőtávvezeték-rendszer általános minőségi kérdéseivel 
foglalkozunk. 
Kulcsszavak: minőség, biomassza 
 

One short definition says, biomass is the embodiment form of solar energy. People use its energy 
from the very beginning, mainly for producing thermal energy. Nowadays eg. the 10% of all thermal 
needs of Germany, which country has a developed economy, origin from biomass [1]. A biomass 
based heating station, planned for a township, can make significant influence on the life and future of 
the residents [2], if this station serves not only social or public institutions but also the heat-supply of 
households. Modern interpretation of quality affair says: “not the product has a quality, but the con-
suming and producing processes which fulfil the needs”. The social quality of a process, which fo-
cuses on fulfilling the needs, depends on whether it is acceptable for the society, and are the produc-
ing and consuming processes useful for the society, and whether they are harmless from the aspects of 
inquiry and environment protection [3]. In the village Csernely there is a need from the local govern-
ment and from the residents to realise a biomass based heating station [4]. In our paper we deal with 
the general quality issues of the biomass based heating station and the related heat transmissioning 
pipe-line system. 
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Bevezetés 
 
A Borsod-Abaúj-Zemplén megye nyugati részén található, 800 fős kistelepülés, 

Csernely nem különbözik a régió nehéz helyzetben lévő településeitől, küzd a munkanélkü-
liség, az elöregedés, az erőforrások hiánya okozta nehézségekkel. Több tudományterületet 
átfogó kutatási projekt tűzte maga elé a település energiaellátásának megoldását. A térség 
adottságait és a már rendelkezésre álló berendezéseket figyelembe véve célszerű egy bio-
massza alapú hőtermelő és ellátó rendszer kiépítése. Az energiaellátásnak a minőséget szem 
előtt tartó módosítása jelentősen megváltoztatja a település életét, növeli az ellátás bizton-
ságát, gazdaságosabb működést tesz lehetővé, munkahelyeket teremt, növeli a térség ver-
senyképességét és fenntartható fejlődést biztosít.  

 
1. A minőségfogalom tárgyalása 

 
A hétköznapi szóhasználatban, de a szakirodalom is sokféle minőségértelmezés találha-

tó, a minőség fogalma mind a mai napig kialakulatlan. Egyre inkább kibontakozik azonban 
egy olyan egységes értelmezése, amelyet leginkább a rendszerszemlélet jellemez. Ez a 
megközelítés bevezeti az igénykielégítés fogalmát, ennek tartalma kiterjed a termék terme-
lési, valamint fogyasztási folyamatára, és figyelembe veszi mindezek közegét és környeze-
tét [5]. A korszerű minőségügy értelmezése szerint a termelési és fogyasztási folyamatok-
ból álló igénykielégítési folyamat minősége a termelésben és a fogyasztásban érdekeltek 
(fogyasztók, termelők és társadalom) értékrendjén alapuló értékítélete arra vonatkozóan, 
hogy a termelési és fogyasztási folyamatok mennyire elégítik ki az érdekeltek igényeit, azaz 
az érdekeltek az igényeik kielégítése által mennyi értéket kapnak. A minőség tehát átadott 
érték, hozzátartozik az érdekeltek elégedettsége. Ebből következően a minőség a három fő 
érdekelt (a fogyasztó, a termelő és a társadalom) értékítéleteként is értelmezhető, 1. ábra 
[3].  

A fogyasztási folyamat fogyasztói minősége a termék hasznosságával jellemezhető. A 
fogyasztói elégedettség feltétele, hogy a termék fogyasztási folyamat során mutatott értéke 
arányos legyen a termék árával, csereértékével. A fogyasztási folyamat fogyasztói minősé-
ge tehát rendkívül összetett folyamat, így magába foglalja a termékkel és a fogyasztási fo-
lyamattal szemben a fogyasztónak nem csak a megfogalmazott, kimondott igényeit, hanem 
a meg nem fogalmazott, rejtett (látens) igényeit is. 

A termelői elégedettség egyik alapfeltétele általában, hogy a termék ára/csereértéke na-
gyobb legyen, mint a termelési ráfordítások, költségek összege. A termelőnek természete-
sen figyelembe kell vennie a beszállítók érdekeit is. 

Az igénykielégítési folyamat társadalmi minősége attól függ, hogy megfelelő-e a társa-
dalom számára, vagyis a termelési és fogyasztási folyamatok a társadalom számára kellően 
hasznosak-e, és védelmi, különösen érdekvédelmi, valamint környezetvédelmi szempontból 
veszélytelenek-e. 
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1. ábra. A termelési és fogyasztási folyamatok minősége [3] 

2. Működő biomassza alapú fűtőmű minősége 
 
Az előzőek alapján vizsgáljuk meg egy kistelepülésre, Csernely községbe tervezett 

biomassza alapú hőtermelő és ellátó rendszer minőségét. Ehhez először be kell azonosítani, 
meg kell nevezni, hogy ebben a rendszerben valójában mi a termék, mi a termelési folya-
mat, mi a fogyasztási folyamat, mik, ill. kik az érdekeltek, és milyen igénnyel lépnek fel 
ezek az érdekeltek, 2. ábra. 

 
2.1. A termék 

 
A tervezett biomassza alapú távfűtési rendszer fő elemei jelenleg a szilárdtüzelésű me-

legvíz-kazánok (később esetleg új biomassza-kazánok) [6]. Ezek biomassza elégetésével 
hőenergiát termelnek, ami hőcserélőn keresztül megfelelő hőmérsékletre melegíti fel a hő-
hordozó közeget. A rendszer terméke tehát a kazánok által előállított hőenergia, melyet a 
hőhordozó közeg, a melegvíz juttat el a felhasználókhoz. A hőhordozó közeg hőenergiája 
egy részének a felhasználónál történő leadása után cirkulálva visszajut a kazánok hőcserélő-
jébe, így válik folyamatossá a hőenergia felhasználási helyre történő szállítása. 

 
 



150 Koncz János 

 

2.2. A termelési folyamat 
 
A termelési folyamat maga a hőenergia előállításának folyamata. A megfelelő álla-

potban lévő tüzelőanyag (biomassza) a kazánokban elégetve forró füstgázzá alakul át, ami 
hőenergiájának nagy részét hőcserélőn keresztül átadja a hőhordozó közegnek. A felmele-
gedett vizet aztán a távhővezeték-rendszer juttatja el a felhasználókhoz. 
 
2.2.1. A termelési folyamat elemei 
 

Ennek a folyamatnak fontos elemei a kazánok, hiszen nem mindegy, milyen hatásfok-
kal, mennyire üzembiztosan, milyen biztonsággal, mekkora költséggel stb. látják el felada-
tukat. 

Ugyancsak fontos és jelen esetben kulcsfontosságú eleme a rendszernek az eltüzelt 
biomassza. Biomassza energiaforrásnak az alábbiak tekinthetők [7]:  

 mezőgazdasági termények melléktermékei, hulladékai (szalma, kukoricaszár/csutka 
stb.), 

 energetikai célra termesztett növények (repce, cukorrépa, különböző fafajok), 
 állati eredetű biomassza (trágya stb.), 
 erdőgazdasági és fafeldolgozási melléktermék illetve hulladék (faapríték, nyesedék, 

forgács, fűrészpor, háncs stb.). 
A távhővezeték-rendszer fő feladata a hőenergia lehető legkisebb veszteséggel történő 

célba juttatása. A rendszernek biztosítania kell, hogy a hálózat minden pontjára eljusson az 
igényelt hőenergia. 

 
2.2.2. A termelési folyamat érdekeltjei 

 
Az eddigiekben a hőellátó és elosztó rendszer műszaki tartalmát és általános minőség-

ügyi kérdéseit tárgyaltuk. Lényeges viszont, hogy a rendszer milyen társasági jogi konst-
rukcióban fog működni. Erről részletesen szól a [8] szakirodalom. Az önkormányzat vagy 
annak kizárólagos, ill. többségi tulajdonában lévő (akár nonprofit) vállalkozás fogja üze-
meltetni a teljes rendszert? Lesznek-e társtulajdonosok, ha igen, akkor kik és milyen for-
mában? Az önkormányzat saját területéről származó biomasszán kívül hogyan fogja besze-
rezni az esetlegesen még szükséges mennyiséget? Milyen mértékben és milyen jogi szerke-
zetben vonja be a rendszerbe az önkormányzat helyi lakosságot? 

A lehetséges válaszoktól függhet az önkormányzat, a helyi lakosok, a környékbeli 
földtulajdonosok és a főleg faipari, de akár más vállalkozások érdekeltsége, hozzáállása 
és mindezeken keresztül a projekt sikere is. 

 
2.3. A fogyasztási folyamat és érdekeltjei 

 
A fogyasztási folyamat a fűtőműben megtermelt hőenergiának a fogyasztók, felhaszná-

lók helyiségeiben való felhasználása. A hő távhővezetékeken melegvíz közvetítésével jut el 
a fűteni kívánt helyiségekbe, a cél azok térhőmérsékletének komfortos szinten tartása. Ter-
mészetesen a rendszernek szélsőséges időjárási viszonyok mellett is el kell látnia feladatát 
és figyelembe kell vennie a fogyasztók eltérő igényeit is. Különösen igaz ez akkor, ha isko-
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lai, hivatali, esetleg szociális helyiségek vagy lakóépületek helyiségeinek a fűtéséről kell 
gondoskodni. 

Mindezek figyelembevételével a fogyasztási folyamatnak is érdekeltje maga a települési 
önkormányzat, annak hivatalai és alkalmazottai, a fűtési rendszerbe bevont lakóházak 
tulajdonosai, lakói és esetlegesen az önkormányzati vagy magáningatlanok helyiségeit 
használó, bérlő vállalkozások is. 

 
2.4. A folyamatok környezete 

 
Nem hagyható figyelmen kívül, hogy a tervezett hőtermelő és ellátó rendszer milyen ha-

tással lehet a környezetre. Itt nem csak a rendszer berendezéseinek működéséből adódó 
esetleges környezetkárosító hatásokat kell figyelembe venni, hanem a felhasznált biomasz-
sza előállításának körülményeit is. A tervezett rendszer keretében a település közvetlen 
környezetében erre a célra termesztett vagy egyéb mezőgazdasági, esetleg ipari (főként fa-
ipari) tevékenységből származó növények, növényi részek alkotják a biomassza alapanya-
gát. Ezeknek a növényeknek a termesztése jelentősen megváltoztathatja a település környe-
zetét. Ez a változás természetesen pozitív irányú is lehet, hiszen a jelenleg nem művelt, par-
lagon, elhanyagolt állapotban lévő földterületek művelés alá vonása rendezettebbé, szebbé 
teszi a határt. Nagy területeket érintő változások viszont meg is bonthatják a kialakult élet-
tani egyensúlyt (növény- és állatvilág, talajbiológia). 

 

 

2. ábra. A biomassza fűtőmű megvalósításának minősége, érdekeltjei 
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3. Az érdekeltek értékítélete 
 
A tervezett biomassza fűtőmű lehetőséget ad a hivatalokon és intézményeken kívül je-

lentős számú lakóépület bevonására a távfűtésbe, de a hálózat bővíthető is. A rendszer teljes 
kiépülése esetén jelentős mértékben megváltoztatja a település energiaellátását, sőt a telepü-
lés mindennapi életét is. 

Nézzük meg a biomasszának, mint energiahordozónak néhány jellemzőjét:  

 megújulása a fotoszintézisnek köszönhető, 
 az energia tárolása az által valósul meg, hogy a fotoszintézis során a növényekben 

létrejövő szerves anyagokban kémiai energia formájában raktározódik el a napfény 
energiája, 

 az energetikai hasznosítást úgy lehet megvalósítani, hogy nem növeljük a légköri 
szén-dioxid mennyiségét, 

 nagyban elősegíti az ásványkincsek megőrzését, 
 jelentősen kisebb a káros anyag emisszió (CO2, CO, SO2, CXHX) a fosszilis energia-

hordozókhoz képest, 
 az élelmiszer-túltermelés következtében felszabaduló földterületek reális alapot ad-

nak a racionális hasznosításnak, 
 kedvező hatással van a vidékfejlesztésre, a munkahelyteremtésre [7]. 

Mindezeket és a település gondjait, lehetőségeit is figyelembe véve célszerű lenne a tel-
jes biomassza alapanyag helyben történő termesztése, tüzelőanyaggá való feldolgozása. 
Ennek következtében jelentősen növekedne az érdekeltek száma is, hiszen nem csak az 
energia megvásárlásában lennének érdekeltek, hanem a biomassza előállításában is. 
 
3.1. A termelésben érdekeltek 

 
A termelésben, a hőenergia biomasszából történő előállításában leginkább érdekelt fél a 

település önkormányzata. Az önkormányzat volt a projekt elindítója, és már eddig is je-
lentős lépések történtek a projekt megvalósítása érdekében. A rendszer sikeres kiépítése 
esetén jóval gazdaságosabban megoldható az önkormányzat üzemeltetésében lévő hivata-
lok, intézmények fűtése. A biomassza előállítása, a fűtési rendszer működtetése, javítása-
karbantartása helyben, helyi munkaerővel történik, ezáltal nő a foglalkoztatás. Kihasználha-
tóvá válnak az önkormányzat tulajdonában lévő kisebb-nagyobb földterületek. Nincs szük-
ség külső energiaforrásra, így az falu energiaellátása biztonságos. Javul a falu lakosságának 
közérzete, növekszik megtartó képessége. 

A termelésben érdekeltek még azok a helyi lakosok, akik érdekeltek az új foglalkozta-
tásban. Érdekeltek még azok a földtulajdonosok, esetleg vállalkozók, akik beszállítóként 
részt vesznek a biomassza alapanyagát adó növények termesztésében, feldolgozásában 
vagy faipari, ill. egyéb tevékenységekből származó használható melléktermékek biztosítá-
sában. 

 
3.2. A fogyasztásban érdekeltek 

 
A teljes igénykielégítési folyamat vizsgálata során érdekes jelenség, amikor egy érde-

kelt fél a folyamat több pontján is megjelenik. Jelen esetben ilyen az önkormányzat, hi-
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szen ő a termelésben és a fogyasztásban is érdekelt. Ez a legtöbb esetben nem szerencsés, 
mivel torzíthatja az érdekek érvényesülését. Ilyen esetben kellő önállóságot, függetlenséget 
kell biztosítani az önkormányzaton belül leginkább érintett vezetőnek. Fogyasztási oldalon 
ilyen lehet például az iskola igazgatója, aki (akár önkormányzati tulajdon esetén is) az okta-
tási intézmény zavartalan működéséért, így a megfelelő fűtésért is felelős. 

Az önkormányzaton kívül érdekelt felek tehát az intézmények, hivatalok és a rend-
szerbe bekapcsolt lakóingatlanok tulajdonosai, használói is. 

Természetesen az összekapcsolódó érdekeltségek esetén is érvényesülnek a szolgáltatás 
nyújtása kapcsán a fogyasztókat megillető garanciális, fogyasztóvédelmi, termék-
felelősségi és hasonló jogok. 

 
3.3. A „társadalom érdeke” 

 
Főként a termelési, de a fogyasztási folyamatokhoz is sokszor nagyon markáns érdekek 

kapcsolódnak. Amennyiben ezek az érdekeltek nem akarják vagy nem tudják elérni az adott 
társadalomban elvárható erkölcsi színvonalat, akkor az érdekelt csoportok érdekei sérülhet-
nek. Mindig vannak olyan társadalmi csoportok, amelyek védtelenek, kiszolgáltatottak má-
sokkal szemben. Őket és rajtuk keresztül az egész társadalmat meg kell védeni ezektől a 
hatásoktól. A társadalomnak érdeke, hogy ne legyenek pl. olyan gyártási folyamatok, ame-
lyek károsak lehetnek a dolgozók egészségére vagy a környezetre. Viszont az is érdeke a 
társadalomnak, hogy a fogyasztási folyamatok se legyenek senkire károsak, veszélyesek. 
Ezek az érdekek egy társadalomban különféle normák, szokások, értékek, az erkölcs és a 
jog mint együttélési szabályok révén érvényesülnek. 

A csernelyi hőszolgáltató rendszer gazdaságos, környezetkímélő, a helyi közösség biz-
tonságát, önbecsülését, elismerését kiváltó működése a társadalom valódi érdeke. 

Az Európai Unió és a fejlett országok gyakorlatában egyre nagyobb hangsúlyt kap és 
hazánkban is mind nagyobb teret kell, hogy kapjon az igénykielégítési folyamatok társa-
dalmi minősége. 
 
Összegzés 

 
Összegzésként elmondható, hogy a községbe tervezett és már részben működő, bio-

massza alapú hőellátó és elosztó rendszer teljes kiépülése esetén jó eséllyel átformálhatja 
Csernely település életét. A beruházás lehetőséget ad a településen található elhanyagolt, 
nem művelt mezőgazdasági területek értelmes kihasználására, biomassza alapanyag ter-
mesztésére, ami munkahelyeket teremt. A rendszer működtetése, berendezéseinek ellátása, 
karbantartása további munkát ad a helybelieknek. Új értelmet nyerhet az emberekben gene-
rációk óta élő természetszeretet, és ez olyan közösségformáló erő lehet, ami lendületet ad-
hat a falu életének megváltoztatásához. A minőség korszerű értelmezése szerint egy rend-
szer összes elemének, az igénykielégítési folyamat minden érdekeltjének figyelembe kell 
venni az érdekét a tartós, fenntartható fejlődés biztosításához. 
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