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3.8 A földgáz alkalmazása üzemanyagként 
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Napjainkban intenzíven keresnek megoldásokat a levegő közleke-

dés által okozott veszélyesanyag-tartalmának és az üvegházhatást oko-
zó emissziók csökkentésére. Egy ilyen megoldás lehet az alternatív 
üzemanyagok alkalmazása. Az Európai Unió célkitűzése szerint 2020-ig 
a hagyományos üzemanyagok legalább 20%-át alternatív üzemanyaggal 
kell kiváltani, ennek a fele földgáz mint környezetkímélő primerenergia-
hordozó legyen. A célkitűzés oka kézenfekvő: a földgáz elégetésekor 
20–25%-kal kevesebb CO2 és kevesebb veszélyes anyag keletkezik, 
mint a benzin elégetésekor. A földgázüzemű gépjárművek már napjaink-
ban is megfelelnek a környezetkímélő gépjárművekre vonatkozó (EEV) 
szabvány szerint a haszongépjárművek és autóbuszok esetében 2008-
ra elérni tervezett veszélyes anyag emissziós határértékeknek (Euro 5). 
Ezen túlmenően a földgáz az évszázad közepéig elegendő mennyiség-
ben rendelkezésre áll, alkalmazásával csökken az ásványolajtól való 
függés és bővül az üzemanyag-választék.  

Az EU célkitűzése szerint 2020-ban a sűrített földgáz (CNG, 
compressed natural gas) a közlekedés üzemanyag felhasználásának 
10%-át kell adja, ekkor a CO2-kibocsátás csökkenése Németországban 
eléri az 5 M t/év értéket. 

Minden marketingtevékenység alapja a piackutatás. Akik új termé-
keket akarnak egy piacra bevezetni és ezáltal nyereségre szert tenni, 
szükségük van a piac jövőbeni alakulásának megbízható előrejelzésére: 
kik a lehetséges vásárlók, mekkora a piac felvevőképessége, milyen 
gyorsan fejlődik a piac, kik a konkurens cégek, milyen áron lehet az új 
termékeket értékesíteni? 

A földgázüzemű gépjárművek esetén ezekre a kérdésekre sokféle 
válasz adható. A piackutatók szerint a földgázüzemű gépjárművek piaca 
az elkövetkezendő 15 évben robbanásszerűen növekedni fog. 

 



A földgáz mint üzemanyag jelentősége 
a gázgazdálkodásban 

Becslések szerint Németország gépjárműállománya 2020-ig közel 
50 M-ra nő. Az EU fentiekben ismertetett célkitűzése értelmében a mai 
15 000 földgázüzemű gépjármű darabszáma 2010-ig 500 000-re, 2020-
ig 4,5 M-ra emelkedhet, az éves CNG-igény pedig elérheti a 10 Mrd m3 
értéket, ami a 2002. évi németországi földgáz-kitermelés 10%-a. 

A fejlődés már az elmúlt évben megkezdődött. 2002-ben Németor-
szágban több mint 4000 földgázüzemű gépjárművet helyeztek forgalom-
ba. Fontos szerepet játszott ebben a szövetségi kormány döntése, 
amely szerint a földgázt, mint üzemanyagot nemcsak 2009-ig, hanem 
2020-ig támogatja adókedvezménnyel. 2020. december 31-ig a ma ér-
vényes, csökkentett ásványolajadó marad hatályban, amely megfelel a 
teljes földgáz- ásványolajadó 40%-ának.  

Ezáltal megvalósítható a hosszú távú befektetési biztonság a gáztöl-
tő állomás infrastruktúra egyenletes kiépítésére és a gépjárművek to-
vábbfejlesztésére. 

A földgázüzemű gépjárműállomány 
és a földgáztöltő állomások számának növekedése 

Napjainkban az egész világon több mint 2,5 millió földgázüzemű 
gépjármű üzemel, ebből közel 1 M Argentínában, 430 000–430 000 
Olaszországban és Brazíliában, 200 000 Pakisztánban, 100 000 az 
Egyesült Államokban. Németország CNG meghajtású gépjárműállomá-
nya 15 000 darab, ebből 800 autóbusz, 2000 tehergépjármű. A típusvá-
laszték folyamatosan bővül: a személygépkocsik és a könnyű haszon-
gépjárművek esetében jelenleg 13 sorozatgyártású, földgázüzemű Fiat, 
Ford, Opel, Peugeot, Volkswagen és Volvo között lehet választani. Új a 
piacon a Fiat Punto kétfajta üzemanyagot felhasználó változata, 2004-
ben pedig a Mercedes megjelenteti az ugyancsak kétfajta üzemanyagot 
használó E-osztályú modelljét.  

A mindenki számára hozzáférhető földgáztöltő állomások hálózata 
Németországban egyre sűrűbb. 1999-ben 100, 2003. végén már 400 
földgáztöltő állomás működött. Ez a szám 2006-ig várhatóan megkétsze-
reződik, ami azt jelenti, hogy a földgázüzemű gépjárművek a városokban 
5 km-enként, külterületen 10–15 km-enként, városon kívül 20–25 km-
enként tudnak tankolni. 

 



Intézkedések a földgáz használatának kiszélesítésére 
Kérdés, miért tétováznak még mindig a piac szereplői: a vásárlók, a 

gyártók és a kereskedők? Műszaki szempontból ez már nem indokolt. A 
földgázüzemű autók már bizonyították alkalmazhatóságukat és verseny-
képességüket a mindennapokban. Senki nem szeret olyan gépjárművet 
venni, amelynél nem biztos abban, hogy a következő sarkon tankolni 
tud, ahogy azt a benzin és a Diesel üzemanyag esetében már megszok-
ta. Ugyanakkor az ipar is tétovázik, kiépítsen-e országos földgáz üzem-
anyagtöltő hálózatot, ha nincsenek vásárlók. 

A dilemmából egy kiút létezik: a vásárlók számára reklámozni kell a 
földgázüzemű autót és egyidejűleg ki kell építeni az infrastruktúrát. A 
nagy energiaszolgáltatóknak is korlátozottak a lehetőségeik: ijesztően 
magasak a beruházási-költségek és napjainkban senki nem tudja bizto-
san megmondani, milyen gyorsan és milyen mértékben fejlődik a föld-
gázüzemű autók piaca.  

A jelenleg mindenki számára hozzáférhető földgáz üzemanyagtöltő 
állomások egyenetlenül helyezkednek el. Több program indult annak ér-
dekében, hogy ezt az akadályt a CNG technológia elterjedése elől elhá-
rítsák, ezek közül két program kerül részletesen ismertetésre. 

1. A Mobil Földgáz program 
A Mobil Földgáz (19 gázszolgáltató társaságból 2002. áprilisában 

alapított társaság) célul tűzte ki, hogy 2007-ig kiépít egy 1000 földgáztöl-
tő-állomást magában foglaló hálózatot. Fontos a földgáztöltők teljes mér-
tékű integrálása a meglévő töltőállomásokhoz, hogy a földgáz üzem-
anyagot vásárlók részére ugyanazt a tankolási lehetőséget biztosítsák, 
amit a benzin vagy a diesel üzemanyag esetén megszoktak. A Mobil 
Földgáz partnerei a regionális gázszolgáltató társaságok, valamint az 
Aral/BP, az Esso és a Total benzintöltő állomások.  

Marketing tevékenység 

A gázipar több módon segíti a földgázüzemű gépjárművek elterje-
dését. Anyagilag támogatják a gépjárművek földgáz üzemre történő át-
alakítását. Egy 2000-ben alapított, a gázipart, az autóipart, az ásványolaj 
ipart és a Szövetségi Környezetvédelmi Minisztériumot összefogó társa-
ság összehangolt cselekvési tervet dolgozott ki, anyagi bázist biztosít és 
a sajtó, illetve kiállításokon való részvétel útján marketing feladatokat is 
ellát a földgázüzemű gépjárművek széleskörű elfogadtatása érdekében.   

 



Az országos szintű intézkedéseket helyi marketing tevékenység kí-
séri. A potenciális vevők (úgy a gépjárműparkot üzemeltetők, mint a ma-
gánemberek) közvetlen tájékoztatásában fontos szerepet játszik a helyi 
autókereskedőkkel való együttműködés. 

A földgáztöltő állomások kivitelezése 

A Mobil Földgáz üzemanyagtöltő kútjai szabványosak és moduláris 
felépítésűek, ami jelentős költségmegtakarítást biztosít. A földgázkút ve-
zérlési feladatokat is ellát és különböző kompresszor/tároló egységekkel 
kombinálható és a kompresszor, illetve a tároló kapacitásának a függvé-
nyében bővíthető, a jövőbeni növekvő földgáz üzemanyag igények ki-
elégítése érdekében. A tankolás során rövid idő alatt nagy töltési fok ér-
hető el. A szabványos kialakítás nemcsak a beruházási, hanem a kar-
bantartási költséget is csökkenti. A gázellátókból, a gyártókból és a szol-
gáltatókból kialakított karbantartási társulás átveszi a javítást és az alkat-
részellátást, rövid javítási időt biztosítva ezáltal. 

A gépjárművek üzemanyagtartálya 

A földgázüzemű gépjárművek üzemanyagtartályaként jelenleg szab-
ványosított, nyomásálló, acél vagy ötvözet anyagú palackot alkalmaznak. 
Több palack beépítésekor a rendelkezésre álló beépítési tér a gépjármű-
ben nem használható ki optimálisan. A jelenleg fejlesztés alatt álló tartá-
lyok henger formájúak és jobb a tér-kihasználásuk, azaz azonos bruttó 
beépítési tér esetén nagyobb nettó tároló térfogattal rendelkeznek.  

A motor fejlesztése 

A földgázüzemű gépjárművek motorjai az Otto-motor elvén működ-
nek. Míg a személyautók esetében általában olyan Lambda-1 motorokat 
alkalmaznak, amelyek benzinnel vagy földgázzal egyaránt üzemelhet-
nek, a haszongépjárműveket a gyártók csak egyfajta üzemanyagot fel-
használó motorral szerelik. A tehergépjárművek és az autóbuszok mo-
torját a hatásfok növelése érdekében „soványan” üzemeltetik. A sze-
mélygépkocsik motorjai megfelelnek a kipufogógázokra vonatkozó, je-
lenleg hatályos szabványok előírásainak (Euro 3, Euro 4), üzemanyag-
felhasználásuk közel azonos a benzinmotorok üzemanyag-felhasz-
nálásával. A Diesel-motorok fogyasztási értékeihez viszonyított hátrá-
nyukat kompenzálja a földgáz üzemanyag kisebb CO2-kibocsátása. A 

 



haszongépjárművekben alkalmazott földgázüzemű motorok megfelelő 
kialakítás esetén teljesítik a magas minőségi követelményeket előíró 
EEV-emissziós szabvány előírásait. A Diesel-motorokkal szemben 
azonban hátrányban vannak a forgatónyomaték átvitel és az üzem-
anyag-felhasználás tekintetében. A személy- és a haszongépjárművek 
esetében a földgáz előnyeinek a következetesebb kihasználásával lehe-
tőség van a teljesítmény jelleggörbe és a hatásfok javítására. Ilyen pél-
dául a kétfajta üzemanyagot alkalmazó Lambda-1 motorokkal üzemelő 
személygépkocsik kipufogógáz turbófeltöltővel való felszerelése és mér-
sékelt kompresszióviszony fenntartása. Az egyfajta üzemanyagot fel-
használó motorok esetén, amelyek a földgáztöltő hálózat kiépítésével és 
a CNG-technológia fejlesztésével már a személygépkocsiknál is terjed-
nek, fennáll a lehetőség a kompresszióviszony növelésére. Kísérleti gép-
járműveken végzett vizsgálatok során igazolták, hogy a fenti koncepció-
val az Euro 4 szabvány előírásainak betartása mellett jelentős fogyasz-
tás- és CO2-kibocsátás csökkenés (50%-ig) érhető el az azonos teljesít-
ményű benzinmotorhoz képest. 

Az üzemanyag jobb hasznosítása érdekében további cél a Diesel-
motor elvének adaptálása a gázmotorokra, azaz a gázmotorok kedvező 
emissziós viszonyainak egyesítése a Diesel-motorok jó teljesítményével 
és hatásfokával. Ekkor a gáz beporlasztását a Diesel motor beporlasztás 
elvén végzik. Az üzemanyag/levegő keverék begyújtásához izzógyertyát 
vagy Diesel gyújtósugarat alkalmaznak. Az Egyesült Államokban és Ka-
nadában már működnek gyújtósugarú motorral szerelt gépjárművek. 

2. Az Avacon PartnerPlus programja 

Az Avacon Alsó-Szászország 50 városi közmű társaságának és re-
gionális gázellátójának egy akciót ajánl (Avacon PartnerPlus program), 
amelynek keretében közösen építenék ki a körzetben a földgázüzemű 
gépjárművek működtetéséhez szükséges infrastruktúrát.  

PartnerPlus programja stratégiai partnerkapcsolatot ajánl minden 
egyes üzleti partnerének. A program jelenleg 34, az építőkocka elvén 
felépülő modulra tagozódik, amelyekből minden vásárló azt a modult ve-
heti meg, amelyre szüksége van. A kínálat folyamatosan bővül. A 34 
modul egyike a „földgáz, mint üzemanyag” modul.   

Az Avacon PartnerPlus programnak a műszaki feltételek csak egy 
részét képezik: mindenekelőtt a vásárlókat kell megnyerni. A földgáz-
üzemű autók csak a benzin- vagy a Diesel-üzemű gépjárművek kiszorí-
tásával terjedhetnek el. Ehhez viszont jó példával kell elől járniuk a gép-

 



járműoktatóknak, a taxisoknak, a gépjárműparkot üzemeltetőknek és a 
szolgáltatóknak: aki ajánl egy terméket, de saját maga nem használja, 
nem hat túl meggyőzően a lehetséges vásárlók számára. 

A „Földgáz mint üzemanyag” modul 

Az Avacon PartnerPlus program keretében kidolgozásra kerül a 
földgázüzemű autók marketingje is. Az ajánlat kitér többek között a piac-
kutatásra, a telephely kiválasztásának szempontjaira, továbbá gazdasá-
gossági számításokat, reklámanyag készítést és az új földgáztöltő állo-
mások telepítését kínálja. Kiemelt feladatnak tekinti a gázipar és az au-
tókereskedők, mint piaci partnerek közötti párbeszéd kialakítását, amit 
az autókereskedők egy külső tanácsadó cége is támogat. 

A „Földgáz, mint üzemanyag” modul alkalmazásának részét képezi: 
• a vásárlókkal való kapcsolat kialakítása, a földgázüzemű autó ter-

mék iránti érdeklődés felkeltése 
• az elismertség és megbízhatóság növelése és az együttműködő 

partneri kör kialakítása 
• a földgáz-értékesítés növelése 
• üzemeltetési-költség megtakarítás biztosítása 
• a partnerek motiválása 
Ehhez a teljes klasszikus marketing tevékenységet átfogó eszköztá-

rat alkalmaznak, a piaci adatok gyűjtésétől az üzemanyagtöltő állomások 
elhelyezése koncepcióján, a mérnöki szolgáltatásokon, kommunikációs 
koncepciókon és költségvetés-tervezésen át az intézkedések értékelésé-
ig. A teljes modul 16 elemet használ, amelyek az 1. táblázatban kerültek 
összefoglalásra. 

A gázminőség hatása 

Németországban a földgáztöltő kutaknál H-gázt vagy L-gázt forgal-
maznak. A két gázfajta az összetételében és az égéstechnikai jellemzői-
ben tér el egymástól. A gáz minőségi paramétereinek megengedett elté-
réseit a DVGW G 260 szabvány rögzíti. A H- és az L-gáz felváltva törté-
nő tankolásakor a gépjármű üzemanyag-felhasználásában és hatótávol-
ságában figyelhetők meg különbségek. A H-gáz energiatartalma na-
gyobb, mint az L-gázé, de az eltérő gázárak miatt a fogyasztók azonos 
összeget fizetnek azonos teljesítményért. 

 
 

 



1. táblázat  
A „Földgáz mint üzemanyag” modul elemei 

 
Elem Tevékenység Elem Tevékenység 

1. partnerkapcsolatok kiépítése, 
szerződéskötés 

  9. az autókereskedők mint piaci 
és együttműködő partnerek megnyerése 

2. a lehetőségek feltárása 10. az akció indítása, sajtókonferencia  
szervezése 

3. marketingkoncepció kidolgozása 
az egyes partnerek számára 

11. beszerzés/eladás 

4. oktatás és információszolgáltatás 
a partnerek számára 

12. kommunikáció a vásárlókkal 

5. reklámeszközök/ 
peremfeltételek 

13. kommunikáció a gépjárműparkot 
üzemeltetőkkel/ iparvállalatokkal 

6. hirdetések és cikkek megjelentetése 14. kísérő PR-tevékenység 
7. kommunikációs pontok meghatározása  15. az akció elemzése és értékelése, 

folyamatos információ és beszerzés 
8. ösztönző verseny indítása 16. a cselekvési terv továbbfejlesztése 

 
Sajnos a gépjármű vezetője a H- és az L-gázok eltérő energiatar-

talma miatt a jelenleg használatos tartálynyomás kijelzővel pontatlan in-
formációt kap a gépjármű aktuális fogyasztásáról és hatótávolságáról. 
Szükséges ezért a földgázüzemű gépjárművekhez egy pontos, az eltérő 
gázminőséget is figyelembe vevő fogyasztás és hatótávolság kijelző ki-
fejlesztése.  

Összeállította: Regősné Knoska Judit 
 

Zizow, E.; Hoppe, M.: Erdgaseinsatz im Verkehr. = Gas Erdgas, 144. k. 10. sz. 2003. 
p. 635–637. 
 
Brandtner, A.: Gemeinsames Marketing für das Erdgas-Auto. = Gas, 54. k. 2003. 
júl.–aug. p. 24–27. 

Röviden… 

Egy múzeumnak helyreállított középkori torony 
energiaviszonyai 

A múzeumok különleges jelentőségű épületek funkciójuk és társadalmi 
helyzetük miatt. Ugyanakkor olyan épületek, amelyek esetében a legritkábban 
alkalmaztak energiatakarékossági elveket. A görög Kulturális Minisztérium el-
határozta, hogy egy 1344-ben erődnek épített középkori tornyot, az 
Ouranoupoliszban álló Proszforió erődöt, amelynek a falai 0,8–1,5 m vasta-

 



gok, ablaka alig van, múzeummá alakíttat. Ennek során létre kellett hozni az 
egyensúlyt a műtárgyak állagának megőrzése és a látogatók kényelme érde-
kében szükséges, egymástól eltérő belső klíma-követelmények között, egyút-
tal megőrizve az épület esztétikai és történeti jellegét. Külön nehézséget oko-
zott az épület termikus jellemzőinek (a falak hőátadó-képessége és 
hőkapacitása) és a természetes szellőzésnek a meghatározása. Ennek alap-
ján lehetett azután méretezni a HVAC (Heating, Ventilating, Air Conditioning – 
fűtés, szellőzés, légkondicionálás) rendszert, amelyet külön kihívásként a le-
hető legkevésbé feltűnően kellett az épületbe telepíteni. 

A múzeumok esetében elérendő környezeti és energetikai célok a követ-
kezők: 

Az energiafogyasztás és CO2-kibocsátás csökkentése. • 
• Fenntartható és innovatív technológiák alkalmazása nemcsak az ener-

getikai hatékonyság, hanem a kényelem érdekében, beleértve az 
akusztikai környezetet is. Sajnos, gyakori a múzeumokban az akuszti-
kai tényezők elhanyagolása, aminek zaj és visszhang a következmé-
nye, és a beszéd rosszul érthető. 

• A városokban telepített múzeumok ne növeljék környezetük szennye-
zettségét, és nyújtsanak az épületen belül szennyeződésmentes kör-
nyezetet. 

• A kulturális örökséget őrizzék meg és fejlesszék. 
• Használjanak megújuló energiaforrásokat a múzeumépületekben. A 

mai gyakorlatban a természetes világítást és a napsugárzás energiáját 
általában nem hasznosítják. A divatos „zárt doboz” típusú kivitel ugyan 
megoldást nyújt néhány gondra, de nagy mennyiségű energia felhasz-
nálása árán. 

A Proszforió torony 

A város kicsi, mégis sok turistát vonz. Az Athosz hegy kapujában fekszik, 
így az ottani több mint 20 kolostort felkereső látogatók tízezrei átutaznak rajta. 
Mivel az Athosz hegyre nőknek kb. ezer éve tilos belépni, a kirándulók mint-
egy fele kényszerűen itt tölti idejét. 

A torony a tengerparton áll, 22 m magas, hasznos területe 330 m2. Kőből 
épült, fa födémekkel és belső lépcsőkkel, a tetőt cserép borítja. Az ajtók-
ablakok egyszeres üvegezésűek, közepesen légzárók és olyan kicsik, hogy 
nincs számottevő légáramlás, és a rajtuk beáramló fény sem elegendő termé-
szetes világítás céljára. Az egyes szinteket falépcsők kötik össze, szintenként 
más-más helyen, így a szintek között sem tud kialakulni huzat. Ez a kellő mér-
tékű mesterséges szellőztetés kialakításánál is nehézségeket okoz. 

A torony falainak hőtani paramétereit 30, az épület egészében egyenle-
tesen elhelyezett ponton mérték meg. Átlagosan 3,23 W/m2K a hővezetés, de 
a méretezéshez a szintenként eltérő vastagságú falakon végzett mérések 

 



 

eredményeit használták. A tenger közelsége miatt a levegő nedves és sós, 
időnként ködcseppekkel, ezért szűrőket kellett beépíteni a beszívó rendszer-
be. A klímaberendezés méretezéséhez 1000 látogató/nap értéket vettek ala-
pul, csúcsértékként 100 látogató/órát. Szintenként – biztonsági okokból – 20 
főre vették a megengedhető látogatók számát. A méretezést szintenként 10, 
15 és 20 főre végezték. A hűtési és a fűtési időszakra is 2–2 referencia érték-
párt (hőmérséklet és relatív páratartalom) vettek föl mint kívánatos belső téri 
klímát. A szabad téri viszonyokról (hőmérséklet, páratartalom, napsugárzás) 
részletes, hónapokra bontott átlagos és csúcsértékeket tartalmazó adatsorok 
álltak rendelkezésre.  

A HVAC rendszer kiválasztásához az alábbi szempontokat tartották szem 
előtt. 

• A kiállított tárgyak és a látogatók számára szükséges klimatikus és 
akusztikus környezet megteremtése.  

• Biztonsági előírások mind a kiállított tárgyakra, mind a látogatókra vo-
natkozólag. 

• Minimális szinten kell tartani a berendezés vizuális hatását. Ennek kö-
vetkezményeként az egyik fő méretezési paraméter a légvezető csa-
tornák nagysága lett. Szintenként egy befúvó és egy elszívó nyílást te-
lepítettek, a fel- és leszálló szellőzőcső négyszög keresztmetszetű, 
egyik mérete 450 mm, a másik szintenként változik 450 mm és 1000 
mm között. 

• Az energiafogyasztás és a működési költségek minimálása. 
A rendszer becsült éves fajlagos fogyasztása 114 kWh/m2. Amennyiben 

szintenként 10 látogató van átlagosan, és csak félórát töltenek az épületben, a 
rendszer a csökkent terheléssel is jól működik, és fogyasztása 55 kWh/m2. 

 
(Energy and Buildings, 35. k. 9. sz. 2003. p. 951–961.) 

 
 
 


