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Apró lépésenként
Az egyik legjobb barátnőm jógaoktató. Amikor egy nehezebb gyakorlat kerül sorra az óráján, vagy valaki valamit nem tud elsőre megcsinálni, mindig az a tanácsa: „Képzeld el a gyakorlatot!” És ameddig nem megy a gyakorlat, addig ez marad a fő feladat. Annyira jó
mondás ez, hogy később az életünk minden területére beszivárgott.
Bonyolult családi logisztika? Megoldhatatlannak tűnő munkahalom?
Először képzeld el a gyakorlatot!
Így voltam én is a környezettudatossággal. Nem volt semmi nagy
megvilágosodás, életfordulat, hanem egyszer csak megláttam egy
házi mosószer receptjét: egy mosószappan, három liter víz.
Megtetszett, és elképzeltem a gyakorlatot. Egy mosószappan nagyjából 100–200 forintba kerül, a három liter ásványvíz, ami kell hozzá,
szintén 200 forint körül. A ráfordított idő pedig nagyjából fél-egy
óra. Tehát ha kipróbálom, veszítek maximum négyszáz forintot és
egy órát az életemből, ha nem sikerül. Ha sikerül, biztos, hogy az
egész családom olyan ruhákat fog hordani, amelyekből nem kerülnek
méreganyagok a szervezetükbe, és nem mellékesen elég sok pénzt is
megspórolunk havonta.
Megterveztem az egészet és kipróbáltam. Sikerült, és aztán a ruhák is
tiszták lettek, sikerélményem volt. Azt gondoltam, ha ezt megoldottam, akkor más sem lehet annyira bonyolult. Így hát újabb és újabb
gyakorlatokat „képzeltem el” és valósítottam meg végül. Persze nekem is voltak kudarcaim, de miután több volt a sikerélmény, mindig
sikerült továbblépnem. Egy év alatt gyakorlatilag teljesen kizöldítettem háztartásunkat, és valami egészen furcsa nyugalom szállt meg.
Néha akkor is előjön, amikor felveszem reggel a pulcsimat. Igen,
rendben vagyunk így, mindenkinek jó. Jót teszek az egészségünknek
és jót teszek a környezetünknek is.
Messze nem gondolom azt, hogy már mindent megoldottam, bőven
van még „elképzelni való gyakorlat”, de nem sürgetem magamat,
mindig annyit csinálok, amennyi épp belefér. Ha esetleg kedvük van
kipróbálni párat a házi praktikáimból, a 30–31. oldalon összegyűjtöttem nyolc apró és egyszerű lépést. Próbálják meg! Apró lépésenként.
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MAGYAR EGYETEMISTÁK SIKERE

DÍJAZZA A HŰSÉGET AZ ELMŰ-ÉMÁSZ

A NEMZETKÖZI PASSZÍVHÁZ-TERVEZÉSI VERSENYEN
Három kategóriában is kiemelkedően teljesített és dobogós helyezést ért el a madridi Solar Decathlon Europe versenyen a budapesti műegyetemisták által tervezett ODOO-ház, amely olyan energiahatékony, könynyűszerkezetes passzívház, amely kizárólag napenergiát használ fel. Az ODOO
45 négyzetméteres, két személyre tervezett családi ház terasszal. A tetőn és a falon összesen 60 négyzetméternyi napelem termeli a villamos energiát, ezek óránként
9 kilowattot képesek előállítani. A padlóban és a mennyezetben csőkígyó, illetve légcsatornák biztosítják
a hűtést és a fűtést, amelyet levegő-víz hőszivattyú táplál. A nappali többletenergia a hálózatba kerül,
az éjszakai áramot onnan vételezi a ház.

Lakossági Hűségprogramot indított az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport. A program keretében az áramszámlákat hónapról hónapra
pontosan, határidőre beﬁzető ügyfelek megbízhatóságát kuponcsomaggal hálálja meg a cégcsoport. Az első kedvezménycsomagot
2012 szeptemberének végéig már kézhez is vehették
a hűséges ügyfelek, akik olyan termékekre és szolgáltatásokra szóló kedvezményekhez jutottak, amelyek szinte minden háztartás számára hasznosak.
A Hűségprogram második kuponkiküldési időszakában az ELMŰ-ÉMÁSZ ismét megajándékozza
a rendszeresen, határidőre ﬁzető fogyasztókat.
A kuponcsomag automatikusan jár azoknak, akik
határidőre beﬁzették a 2012. július 27. és 2012.
október 31. között esedékes valamennyi áramszámlájukat. Ők 2013. február végéig kapják
kézhez az áramszámla mellékleteként közvetkező
kedvezménycsomagjukat. Legyen szó étkezésről,
ruházkodásról, üzemanyagról, utazásról, kultúráról
vagy egyéb kikapcsolódásról, az ELMŰ-ÉMÁSZ
ebben is segít takarékoskodni! A részletekért és
a pontos részvételi feltételekért kérjük, látogassa
meg a www.aram.hu/husegprogram weboldalt.

OTTHONBOLT – VÁSÁROLJON OTTHONRÓL!
Kibővült választékkal várja ügyfeleit internetes felületén, az ÁramBolton belül kialakított
OtthonBoltban az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport novembertől. Az egyedülálló webshopból
elérhető eszközök hasznos segítséget jelenthetnek az áramfogyasztás csökkentéséhez,
ezáltal is hozzájárulva a takarékoskodáshoz és a környezettudatos életvitelhez. Az ügyfelek
így ezentúl akár karosszékben ülve is válogathatnak az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport online
termékkínálatához, többek között áramfogyasztás-mérőhöz, energiatakarékos fényforráshoz
és kapcsolós fali elosztóhoz. Válasszon az energiatakarékos termékek közül, vagy lapozzon
bele elektronikusan a kiadványokba!
Látogasson el a www.arambolt.hu internetes oldalra, ahol megismerkedhet a megújult
OtthonBolt termékkínálatával!

RENDELJE MEG AZ
ENERGIA MAGAZINT!

Vodafone RED Havonta végtelen perc
és SMS, belföldi lakossági
használatra
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Korántsem általános, hogy egy villamosenergia-szolgáltató nemcsak mint szolgáltató végzi tevékenységét, hanem ügyfeleinek érdekeit szem előtt tartva tanácsokkal
is igyekszik támogatni az optimális fogyasztást.

Az ELMŰ

és az ÉMÁS
Z energiat
akarékossá
gi magazin
ja | 2012
. tél

MAGAZIN

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport – Magyarország egyik vezető villamosenergiaszolgáltatójaként – évek óta szívügyének tekinti ügyfelei energiával és energiafogyasztással kapcsolatos igényeit, és próbálja minél több csatornán keresztül
maximálisan kielégíteni azokat.
Ha önnek is fontos a környezettudatosság, és ﬁgyel arra, hogy mennyi energiát használ otthonában, akkor a megújult Energia Magazin hasábjain bizonyára
talál olyan kézzelfogható tippet, ötletet, amelyet hasznosan alkalmazhat
mindennapjaiban. Olvashat a legújabb technikai vívmányokról is, amelyek
segítik otthona és környezete számára a kedvezőbb energiafelhasználást,
kímélve ezzel háztartásának kiadásait.

Fizessen elő az Energia Magazinra, hogy ne csak spórolhasson, hanem egyike legyen az energiatudatos
fogyasztók népes táborának! Megrendelőink között kisorsolunk 1 db elektromos kerékpárt és 10 db egyéves
National Geographic-előﬁzetést is! Legyen ön is magazinunk előﬁzetője!
Az éves előﬁzetési díj csak 598 Ft!

A megrendelőszelvényt magazinunk 13. oldalán találja.
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Szárnyas ablak

Spóroljon

Hőszigetelt

nyílászárókkal!
Nagymértékben segíti a spórolást, és
jóval alacsonyabbá teszi a villanyszámlát,
ha ablakot cserélünk otthonunkban. Ma
már többféle üveg közül választhatunk,
ám egyáltalán nem mindegy, hogy melyik
mellett döntünk. Segítünk.
Télen, a fűtési szezon idején különösen fontos, hogy olyan ablakaink legyenek, amelyek egyrészt nem engedik be a lakásba a hideg
levegőt, másrészt nem engedik ki az otthonunkban lévő meleget.
Az utcát fűteni ugyanis óriási energiapazarlás, ráadásul nem elég,
hogy otthon nincs elég meleg, még a rezsiszámla is hatalmas öszszegre rúg.

Dupla üvegű

Low-E bevonat

Otthonunk fűtésének hatékonyságát meghatározza a hőszigetelés minősége, és a teljes hőveszteség mintegy húsz százalékáért
a nyílászáróink a felelősek. Éppen ezért a nyílászárók korszerűsítése jelentős megtakarítást eredményezhet a fűtésszámlából, és ha
mindezeken változtatni szeretnénk, kézenfekvő megoldás egy új,
tökéletesen hőszigetelő ablak beszerelése. Amennyiben ablakcserében gondolkodunk, ügyeljünk arra is, hogy a szerepük nem merül
ki a hőszigetelésben. Hasonlóan fontos a hangszigetelés, a napvédelem, és esztétikai funkciók, valamint a biztonság kérdése is.

Argongázas

Ablaktípusok
A 60-as, 70-es években épült panelházakban az úgynevezett
egyesített szárnyas ablakokat építették be. A szárnykeret két önHáromrétegű
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álló szerkezetű és üvegezésű keretből áll, amelyek egymáshoz
vannak csavarozva. Azonban a csavarozás nem jelent légmentes
zárást az üvegek között, így a két szárny közé a hideg külső levegő egyszerűen bejut.
Ezeket váltotta fel a hőszigetelt üveggel készülő nyílászáró. Itt
már egy közös szárny van, és ebben helyezték el a két vagy három rétegből álló üveget. A technológiai újítás lényege az volt,
hogy a távtartókkal egymáshoz illesztett üvegtáblák között légmentes zárású teret hoztak létre.
Ennél energiatakarékosabb a kétrétegű üvegezés, amelynél két,
egyenként 4 mm vastagságú, 16 mm-es távtartóval ellátott hőszigetelt üveg az alapkivitel, amelyek között levegő van.
Erre a kétrétegű üvegre egy úgynevezett Low-E bevonatot készítettek, ami nem más, mint egy alacsony emissziójú lágyfém
bevonat, amelyet azért tettek az üveg felületére, hogy a hőt az
épületbe visszatükrözze. Így a kétrétegű üvegezés hőátbocsátási értékét a felére lehet csökkenteni.
Még több pénzt takaríthatunk meg, amennyiben az üvegek közé
argongázt töltenek, ugyanis az argonnak jobb a hőszigetelő
képessége, mint a levegőnek, így ennél a szerkezetnél a hőátbocsátási érték tovább csökken, nagyjából 1,1 W/m2K értékre.
Ez az érték a minimális követelmény az ablakok esetén.
Igaz, ennél is van energiatakarékosabb megoldás, méghozzá a
háromrétegű üvegezés Low-E bevonattal, valamint argongáztöltéssel. Ennél az ablaktípusnál a háromrétegű üveget többféle
távtartómérettel kombinálják, valamint a Low-E bevonattal és
az argongáztöltéssel vértezik fel a kiszökő meleg levegő ellen.
Ez a fajta nyílászáró 0,6 W/m2K értékig csökkenti a hőátbocsátási
értéket, azaz egy háromrétegű üveggel felszerelt ablak hőszigetelése ötször jobb, mint egy egyesített szárnyas ablaké.

Mire ﬁgyeljünk új ablak
vásárlásakor?
2

1. A W/m K mértékegység jelzi az ablaküveg hőátbocsátási
tényezőjét, ami minél kisebb, annál jobb szigetelést jelent. Az
1,0 W/m2K kitűnő szigetelést biztosít, a 2,8 W/m2K azonban
elég gyengét.
2. Figyeljünk a szerkezetben lévő légkamrák számára! Ez az érték minél nagyobb, annál jobb. Többnyire 3-5 kamrát alkalmaznak az ablakgyártók, de a legjobb ablakok 6 kamrásak.
3. A beépítési mélység lényeges tényező a stabilitás és a hőszigetelés szempontjából is. A hosszabb élettartam érdekében
62–74 mm beépítési mélységű ablakot válasszunk.

10 energia E9?9RAF|*()*&ld

Körültekintő választás
Szerencsére ma már több fajtából is válogathatunk, mindenesetre vásárlás előtt a legfontosabb, hogy megnézzük az adott ablak
hőátbocsátási tényezőjét, amely meghatározza, hogy mennyit
spórolhatunk az adott nyílászáróval. A hőszigetelés mutatója az
úgynevezett U érték. Minél kisebb az U érték, annál jobb az ablak
hőszigetelő képessége. Vásárláskor ügyeljünk arra, hogy az ablak U
értéke függ az üvegtől és az ablakkerettől is, azaz amennyiben nyílászárót veszünk, az együttes U értéket vegyük ﬁgyelembe. Ha az
egyes ablaktípusokat összehasonlítjuk, láthatók az óriási különbségek. A szimpla üvegezésű ablakok U értéke 5,9 W/m2K, azaz hőszigetelő képességük gyakorlatilag a nullával egyenlő. Az elmúlt
egy-két évtizedben épített lakóingatlanok többségében dupla üvegezésű ablakok vannak, ezek U értéke nagyjából 2,5-3 W/m2K, ám
ezek a nyílászárók sem képesek a lakásban tartani a hőenergiát.
A modern, hővédő üvegezésű ablakok U értéke 1,1 W/m2K körüli,
ezek közelítenek az energiatakarékos szinthez, ám a legújabb típusok, a háromrétegű, illetve négyszeres üvegezésű nyílászárók a legjobbak, U értékük 0,6-0,8 W/m2K. Ez utóbbiak hőszigetelő képessége gyakorlatilag megegyezik egy vastagon hőszigetelt falazattal.

Nagy a különbség
Amennyiben személyesen is szeretnénk meggyőződni az egyes
ablaktípusok tulajdonságairól, érdemes ellátogatni az ELMŰ Székházában lévő Energia Pontba. Ottjártunkkor Berzsenyi Tibor, az
ELMŰ értékesítési koordinátora egy nagyon érdekes kísérlettel
szemléltette az egyes ablakok hatásait. Egy hűtőládát három fokra hűtöttek le, majd fölé tettek egy szimpla, egy dupla, valamint
egy hőszigetelt tripla üvegezésű ablakot. Mindegyikre szereltek
egy hőmérőt, hogy kiderüljön, az adott ablaküveg mennyire engedi át a hideget, valamint hogy mekkora hőt hagy a lakásban.
A szimpla üvegezésű ablak használatakor 14,8 fok volt a meleg
oldalon a hőmérséklet, a dupla üvegezésűnél 16,9, míg a hő-

szigetelt tripla üvegezésűnél 18,2, azaz ez utóbbi használatával
majdnem négy fok különbség érhető el egy lakásban, ami amellett, hogy komoly energiaveszteséget és felesleges pénzkidobást
jelent, a lakásban is jóval hűvösebb van.
Az Energia Pontban emellett lehetőség van arra is, hogy megnézzünk, mennyit spórolhatunk, ha lecseréljük az ablakainkat.
Egy kalkulátor segítségével meghatározhatjuk az ablakfelületek
méretét, az ablakok számát és fajtáját, majd ez alapján a gép kiszámolja, hogy az adott ablaktípussal mekkora a hőveszteségünk,
illetve hogy ez az érték hogy változik, ha nagyobb hőszigetelő
képességű ablakokat szerelünk a lakásba.

4. Nemcsak a hő-, hanem a hangszigetelést is vegyük ﬁgyelembe! A több légkamra és a megnövelt beépítési mélység együttesen javítja a hangszigetelést.
5. Az ablakvasalatok minősége ma már nem csupán technikai,
hanem biztonsági kérdés is. Érdemes stabil acélmerevítésű,
biztonsági vasalatelemekkel ellátott szerkezetet választani, hogy
jobban megóvhassuk otthonunkat.

szimpla üvegezésű

dupla üvegezésű

hőszigetelt tripla
üvegezésű

6. Minden esetben bízzuk szakemberre a falnyílás helyszíni
felmérését és az ablak beépítését! Egy tökéletes hő- és hangszigetelt nyílászárót is be lehet úgy építeni, hogy az lényegesen
veszítsen jó tulajdonságaiból.
7. Mindenképp érdeklődjük meg, hogy az ablakgyártó cég hány
év garanciát vállal termékeire, illetve mióta van a piacon. Ha
kétségeink támadnának, mindenképpen kérjünk referenciát,
mielőtt nagy összegeket ﬁzetünk ki az ablakokért.
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Fénnyel működő billentyűzet
Búcsút mondhatnak az elemekkel és a kábelekkel
való vesződségnek azok az Apple-felhasználók,
akik beszerzik a Logitech trendi vezeték nélküli napelemes billentyűzetét. A Logitech K760 bármilyen
körülmények között használható: kevés fényben
és lámpafénynél, bel- és kültéren egyaránt. Teljesen feltöltött állapotban legalább három hónapig
üzemképes, még teljes sötétségben is. Egyedi
tervezésű, homorú billentyűi gyors, csendes és
kényelmes gépelést tesznek lehetővé a Mac
számítógépeken, sőt beépített Bluetooth egysége révén képes az iPad táblagéphez és az
iPhone készülékhez is csatlakozni.

Bazár
Önállósodó környezetbarát
gombatöltő
A csatlakozóaljzatba dugott mobiltelefonok, táblagépek, fényképezőgépek,
MP3-lejátszók, diktafonok, e-könyv olvasók vagy más elektromos készülékek
akkor is fogyaszthatják az áramot,
amikor már teljesen feltöltődött
az akkumulátoruk. A Mushroom
GreenZeróra csatlakoztatott eszközök esetében viszont ilyesmi
nem fordulhat elő. A gomba
formájú és nem csak megjelenését
tekintve zöld termék ugyanis érzékeli, ha
feltöltődött a csatlakoztatott berendezés akkumulátora, és azonnal leválasztja a töltő áramkörét
a hálózatról, így nem fogyasztja értelmetlenül az
energiát.
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Mobillal vezérelhető
intelligens foglalat
Mobilról vagy táblagépről is vezérelhetjük a Philips különleges
LED-es fényforrását az Apple online boltjából elérhető applikációval. A 16 millió szín megjelenítésére képes, HUE fantázianevet viselő intelligens lámpákkal bármilyen hangulatvilágítást,
például elalváshoz való fényt vagy éppen a lemenő nap színéhez hasonló bulivilágítást is kikeverhetünk az okostelefonunkról vagy
a táblagépünkről.
Sőt akár betörőket
elijesztő időzített kibekapcsolásokat is
megvalósíthatunk.
További előny, hogy
a LED-es fényforrások jóval magasabb
élettartamúak, ráadásul sokkal kevesebb áram felvételével működnek.

Telefontöltés dinamóval
Egy-egy hosszabb kerékpártúrán praktikus lehet a nálunk
lévő okostelefon. Fényképezőgépével megörökíthetjük
élményeinket, ha pedig eltévednénk, a navigációs
szoftverével könnyen megtalálhatjuk a helyes
útirányt. A mobilunk azonban a GPS használatakor gyorsan lemerül, ráadásul meglehetősen balesetveszélyes lehet a készüléket
menet közben kézben tartani. Erre a két
problémára nyújt megoldást az EcoXPower dinamós töltő, amely a bicikli első
kerekének mozgási energiáját hasznosítja.
Árammal látja el az első és a hátsó lámpát,
emellett a nálunk lévő eszközöket is tölti.
A telefont a kormányon lévő dokkolóegységre rögzíthetjük, amelynek tokja megóvja
a ketyerét útközben a víztől is. A dinamórész
egyébként akkumulátort is magában foglal,
így akkor is világíthatunk és tölthetünk, ha éppen nem tekerünk.
2x
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A jövő
gépjárműve

A fosszilis
energiahordozók
csökkenése, az
egyre magasabb
üzemanyagárak,
valamint környezetünk
védelme érdekében
egyre inkább előtérbe
kerülnek az elektromos
autók, amelyek ma
már valós alternatívát
jelentenek a benzinnel
vagy dízellel működő
járművekkel szemben.
Ezeket az autókat
villanymotor hajtja,
amely általában egy
nikkel-fém hibrid
vagy lítium-ion
akkumulátorból nyeri
az energiát.
A járművek akkumulátorait általában
kétféleképpen tölthetjük fel: a legelterjedtebb a lassú töltés, ami általában
6-8 órát vesz igénybe, ám ha útközben
vagyunk, megállhatunk a gyorstöltő berendezéseknél is, amelyek jóval hamarabb
is képesek feltölteni az akkumulátort.
Az országban már több ilyen „kút” is
megtalálható, az ELMŰ 2010 szeptemberében, a székháza előtt avatta fel az
első nyilvános töltőállomást, és jelenleg
Budapesten hét, Miskolcon egy helyen
található elektromos autókat töltő, az
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által üzemeltetett berendezés, amelynek kezelése
pont olyan egyszerű, mint amikor otthon
bedugunk egy teafőzőt a konnektorba.
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állnak le, hiszen a fosszilis üzemanyagkészletek erőteljes csökkenéséből, illetve a benzin
és a dízel árának folyamatos növekedéséből
adódóan egyre fontosabbá válik valamilyen
alternatív megoldás kifejlesztése azok helyettesítésére. Így a következő években erőteljes
fellendülés várható az elektromos energiát, vagy
más alternatív üzemanyagot hasznosító technológiák fejlődésében.

Az autót a töltés idejére akár magára is hagyhatjuk, a dugasz ugyanis olyan retesszel van ellátva, hogy rosszindulatú emberek nem
tudják kihúzni a csatlakozóból.

Városi csendestárs
A jelenleg használatos elektromos autók főleg városi közlekedésre
a legideálisabbak, hiszen piros lámpánál vagy dugóban vesztegelve
nem eregetnek semmilyen káros kipufogógázt, így akár szmogriadó
idején is bátran használhatók, sőt, benzinnel üzemelő társaikhoz
képest jóval halkabbak, és nem mellesleg jóval kisebb költség az
üzemeltetésük. Ugyanakkor, bár elképesztően jól gyorsulnak és
egyébként képesek nagy sebességgel is haladni, azért autópályán,
tartósan felvéve az ottani forgalom ritmusát, már ﬁgyelni kell, mert
hamarabb merülni kezd az akkumulátor, amire a műszerfalon lévő
fogyasztásmérő is emlékeztet bennünket.
Aki először ül elektromos autóba, annak nemcsak az lehet először
furcsa, hogy a slusszkulcs elfordítása után nem hallani motorhangot, hanem az is, hogy az elektromos autókban nincs kuplung. A
gázpedál nyomása során a kocsi szinte teljesen hangtalanul halad,
majd ahogy gyorsul, úgy hallható egyre inkább a halk motorhang.
Az elektromos autók fogyasztása akkor a legideálisabb, ha 65–80
km/h-s sebességnél nem megyünk tartósan gyorsabban, ám a sebességimádók is elektromosra válthatnak, hiszen például a Tesla
Roadster akár 210 km/h-ra is képes, és négy másodperc alatt gyorsul nulláról 100 km/h-ra. Akik a sebességnél többre értékelik a megszokott, megbízható márkákat, azoknak jó hír lehet, hogy a nagyobb
autógyártók rájuk is gondoltak, hiszen többek között a Nissan, a
Mitsubishi, a Toyota és a Mercedes is készít elektromos autókat.

Pénztárcakímélő
Igaz, a jelenleg kapható elektromos járművek drágábbak, mint
benzines társaik, de hosszabb távon mégis megéri váltani. Egyrészt
azért, mert az elektromos autók mintegy negyven százalékkal kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki (azt is a működtetéshez
szükséges elektromos áram előállításakor),
mint a hagyományos gépjárművek. Mindez elsősorban annak köszönhető,
hogy az elektromos autók energiahatékonyabbak, mint
a hagyományos
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társaik. Az elektromos járművek álló helyzetben egyáltalán
nem fogyasztanak, sőt alacsony sebességnél is csak alig
használnak fel áramot. Másrészt az elektromos autók fenntartási költségei jelentősen csökkennek. Kilométerenként
nagyjából öt forintból közlekedhetünk, ugyanis a villamos
energia ára alacsony.
Az elektromos autók áttöréséhez a beszerzési ár mellett
néhány technikai akadályt is le kell küzdeni, hiszen a jelenlegi lítium-ion akkumulátoros technológiával egy átlagos
felszerelésű villanyautó 100-200 km-t képes megtenni egy
feltöltéssel, és ezt a teljesítményt jelentős mértékben csökkenthetik a külső környezeti viszonyok, a vezetési stílus, a
fényszóró, a klímaberendezés vagy éppen a rádió használata. Ráadásul az akkumulátor viszonylag nagy helyet foglal
el, és ez csökkenti a szabadon kihasználható csomagtér-kapacitást. (Az általunk tesztelt Mitsubishi i-MiEV-ben ezt úgy
oldották meg, hogy az akkumulátort a hátsó üléssor és a
csomagtartó alatt rejtették el.) A fejlesztések azonban nem

Egy ideális városi autó
Olcsó, kényelmes és jóval kevésbé stresszes vezetni egy
elektromos autót – véli Györki László, a ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport gépjárműosztályának munkatársa, akinek segítségével mi is kipróbálhattuk a Mitsubishi i-MiEV márkájú,
rendkívül dinamikusan gyorsuló, ötszemélyes elektromos autót.
Útközben elbeszélgettünk.
– Mennyi ideig tart a teljes feltöltés?
– Ezt autója válogatja, ám a folyamatosan bővülő gyorstöltőhálózaton nagyjából 20 perc alatt fel lehet tölteni a gépkocsi akkumulátorát 80%-ra. A normál, otthoni töltés nagyjából 7-8 órát vesz
igénybe, de ez azt jelenti, hogy nulláról száz százalékra töltjük fel
az autót.
– Teljesen hagyományos konnektorról is fel lehet tölteni az autót?
– Pontosan. Mivel az autók 230 V-os csatlakozóval is rendelkeznek,
akár otthon, vagy a garázsban is elvégezhetjük a töltést. Sőt adott
esetben azt is elképzelhetőnek tartom, hogy később egyes éttermekhez vagy gyorsbüfékhez érkezve is lehetőség lesz a töltésre,
így mire megebédelünk, feltölthetjük az esetleg lemerülőfélben
lévő autót egy hosszabb út esetén. Ez remek reklámlehetőség lehet
az adott vendéglátó-ipari egység számára.
– Mennyibe kerül az autó feltöltése?
– Az ELMŰ-ÉMÁSZ töltőpontjainál jelenleg ingyenes a kültéri töltés,
sőt a terv az, hogy egy ideig még így is marad. Ha otthon töltjük, akkor egy teljes feltöltés nagyjából 800-900 forintnyi áramot
emészt fel. Azaz két liter benzin árából teljesen fel lehet tölteni az
autót, amivel legalább 100 km-t lehet menni.
– Mennyi elektromos autó van jelenleg Magyarországon?
– Nagyjából negyven-ötven. Ez talán nem tűnik soknak, de a tavalyi évhez képest a négyszeresére nőtt az elektromos autók száma.
Jelenleg ugyan még sokba kerül a beszerzésük, hiszen például egy
Peugeot iOn 8,5 millió forint, de biztos vagyok benne, hogy a sorozatgyártás további bővülésével lejjebb mennek az árak, nem beszélve arról, hogy tényleg rengeteg pénzt meg lehet takarítani egy
ilyen autó használatával, vagyis hosszú távon nagyon is megéri.
− Mennyivel másabb egy elektromos autót vezetni?
− Szinte semmi különbség nincs, olyan, mintha az ember egy automata sebességváltós autót vezetne, azaz csupán két pedál van, a
gáz és a fék. Ezzel a kocsival akár 170 km-t is meg lehet tenni egy
feltöltéssel, ráadásul a végsebessége 130 km/h, azaz elvben autópályán is lehet vele haladni, bár ilyenkor azért gyorsabban merül.
Azt gondolom, hogy az elektromos autó előnyei a városokban
mutatkoznak meg igazán. Besoroláskor vagy hirtelen előzéskor ideális, hogy sokkal jobban gyorsul, mint a hagyományos autók. Vezetés közben tökéletes, hogy csendes az
autó és nincs motorhang, hiszen ezáltal jóval kevésbé
érezzük stresszesnek a városi közlekedést, a dugóban
való ácsorgást. Viszont a sofőrnek és a gyalogosoknak is jobban kell ﬁgyelniük, mivel az autó nagyon
halk, így amikor a járókelők lelépnek a járdáról, nem
elég, ha csak a fülükre hagyatkoznak.
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TERMÉSZETESEN

A saját energiájával nem spórol, ha a családjáról, a gyerekeiről vagy
a munkájáról van szó. De nem engedi a ﬁúknak, hogy feleslegesen
folyassák a vizet, lekapcsolja a villanyt ott, ahol nem tartózkodnak, és
környezetkímélő szerekkel takarít. Nem azért, mert most ez a trend,
hanem azért, mert számára ez a természetes. Így nőtt fel. Novodomszky
Éva vidéki lányként nem csak kirándult a természetben, együtt élt vele.
Híradósként a világot, a Főtér egyik legnépszerűbb riportereként az országot hozta be
az otthonunkba, most pedig ő fogad minket
délelőttönként televíziós „otthonában”. Novodomszky Éva a Család-barát magazin egyik
műsorvezető-háziasszonya. Az m1 stúdiójában
berendezett lakásban sztárvendégekkel és
szakértőkkel beszélget. Néha egészen különleges ötletekről is hallhatunk. Például arról,
hogyan lehet vadgesztenyével, vagy a távoli
tájakról importált mosódióval mosni.
Sokszor dolgoztunk együtt, úgyhogy én a képernyőn
is látom rajtad, ha valami nemcsak műsorvezetőként
érdekel, hanem magánemberként is. Miért csillogott
a szemed úgy a mosódiótól?
Mert érdekes, új, és ha ezzel mosol, elfelejtheted a vegyszereket. De leginkább a mosószódával barátkoztam meg. Egyetértek a műsor
szakértőjével, Nyíri Zsuzsa kémiatanárnővel
abban, hogy remekül lehet vele mosni, ráadásul barátságos a környezettel. Tudod, amióta
megszületett az első ﬁam, Cristiano, elkezdtem
azzal foglalkozni, hogy lehetne vegyszermentesebb az otthonunk, de igazából sehol sem találtam hiteles információkat. A biokínálat persze
már akkor is gazdag volt, csak éppen ezek a
termékek sokszor másfélszer annyiba kerültek,
mint a hagyományos mosó- vagy tisztítószerek.
És most, hogy belépett az életembe a Családbarát, megismertem Nyíri Zsuzsát, aki könyvet
is írt Háztartásunk kémiája címmel arról, hogyan lehet kiváltani a durva vegyi anyagokat a
környezettel és velünk magunkkal barátságosabban viselkedő szerekkel, ecetet használok
vízkőoldásra, mosószódát mosásra, fehérítő sót
fertőtlenítésre. Mindezek a nagyobb háztartási
boltokban is kaphatók.
De mintha az energiatakarékos autógumik nem
hoztak volna lázba. Pedig szerintem érdekes, hogy
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már ezeket is úgy címkézik energiatakarékossági
szempontból, mint a mosógépeket. Hitted volna,
hogy az A kategóriás gumival az autód több mint 7
százalékkal kevesebbet fogyaszt?
Hinni hiszem, de kiszámolni nem tudom. S bár
érdekelnek az olyan „ﬁús” témák is, mint a gumiabroncs, de a minőség-futamidő-fogyasztás
kalkulációnál elveszítem a fonalat. Egyébként
sokat autózom, és szeretem biztonságban tudni magam, ezért csak minőségi gumikat veszek.
Jártam már úgy, hogy mindenki megcsúszott
körülöttem, de én meg tudtam állni. Ami pedig
az energiatakarékosságot és a spórolást illeti,
a műsor nagyon proﬁ szakértőkkel dolgozik,
úgyhogy bízhatunk bennük.
A szakértők az adás ideje alatt fogadják a nézők
telefonjait. Akkor is égnek a vonalak, ha zöldtémáról
van szó, mint mondjuk a komposztálás vagy az energiatakarékos fényforrások?
A receptek és az egészségügyi kérdések vezetik
a népszerűségi listát, de a környezetvédelem
és a takarékosság – energia- és mindenféle más
megtakarítás – is érdekli a nézőket, így az is,
hogy milyen trükkökkel lehet spórolni a villanyszámlán. Az energiatakarékossággal egyébként
rendszeresen foglalkozunk.
Elhangzott olyan tanács a műsorban, amit te is megfogadtál?
Például azt, hogy ne hagyjam standby üzemmódban a tévét, a videót vagy a CD lejátszót,
ha elmegyünk otthonról. Hányszor jutott
eszembe korábban is, amikor elutaztunk valahová, hogy talán áramtalanítani kellene
mindent, a hűtőszekrényt kivéve. Na jó, de
hogyan? Járjam végig a lakást, vagy csapjam le
a biztosítékot, vagy vegyek egy olyan hosszabbítót, aminek külön kapcsolója is van?
Szerintem azért a biztosítéktáblával nem kellene
bajlódni…

„Nekem az
energiatakarékosság
ugyanazért
fontos, amiért nem
szemetelek,
nem szórom ki
a kocsiablakon az
üres rágópapírt,
ami miatt elzárom
a csapot fogmosás
közben, nem
engedek le minden
vegyszert az
ivóvízbázisunkba.”
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Jó, ez most már nekem is természetes. Elég annyi, hogy mielőtt
kilépsz az ajtón, kapcsold ki a tévét és társait.
Ki veszi nálatok a villanykörtét, te, vagy a férjed, Salvo?
Mindketten, de cserélni általában én cserélem. A villanykörtének
ugyanis van egy furcsa tulajdonsága, mindig akkor ég ki, amikor
egyedül, vagy a gyerekekkel vagyok otthon.
És hogy állsz a lassan éledő energiatakarékos változatokkal, amelyek
petróleumlámpa üzemmódban kezdik, és néhány másodperc kell, hogy
teljes fényükben pompázzanak?
Nálunk csak energiatakarékos fényforrások vannak. Nem mondom, hogy könnyű volt megszeretni, de hozzászoktam, hogy a
kapcsolás után nem lesz azonnal világos, kell egy kis idő, amíg
bemelegszenek. A legelső típusoknál egyébként az zavart, hogy
hideg fényük volt. De ma már sokféle kapható, olyan is, amelyiknek meleg a fénye és a formája is hasonlít a régi villanykörtére.
Ettől aztán barátságosnak mutatkozik. Egyébként ti miért váltottatok?
Mert nekem, nekünk ez fontos. A gyerekeket is úgy nevelem,
hogy nálunk nem folyik a víz a vakvilágba, s ahol nem kell a villany, leoltjuk. Nem a spórolás miatt, mert, hogy őszinte legyek
én azt sem tudom kiszámolni, hogy a takarékos fényforrásaink és
háztartási gépeink miatt mennyivel kevesebb a villanyszámlánk.
Nekem az energiatakarékosság ugyanazért fontos, amiért nem
szemetelek, nem szórom ki a kocsiablakon az üres rágópapírt,

ami miatt elzárom a csapot fogmosás közben, nem engedek le
minden vegyszert az ivóvízbázisunkba. Próbálok vigyázni erre a
kis földgolyóra a gyerekeim miatt is.
Abban, hogy így gondolkodsz, közrejátszott a híradós múltad, a természeti katasztrófákról szóló tudósítások?
Nem, az játszik közre, hogy így nőttem fel. Vidéki lány vagyok,
nálunk Szarvason rengeteg a zöld, nagyon szeretem a természetet. Ez nem jelenti azt, hogy minden hétvégén folyómedret
tisztítottunk vagy parkot takarítottunk – bár volt ilyen program
is az iskolában. Egyszerűen szeretek kinn lenni a szabadban, és
nekem az a jó, hogy ha csörgedezik egy patakocska, annak tiszta
a vize, vagy ha kifekszem egy tisztásra napozni, nincs szemét
körülöttem.
A ﬁaidat könnyű a „természetbarátságra” szoktatni?
Marco még kicsi ehhez, a nyolcéves Cristiano pedig abszolút követőm. De nem érzi feladatnak, természetes a számára. Olyanynyira, hogy amikor elsős korában a tanító néni megkérdezte
tőlük, egészségesen táplálkoznak-e, vagy vigyáznak-e a környezetükre, Cris azt válaszolta, hogy ő nem különösebben. Aztán
amikor elkezdték sorolni a példákat – elzárjuk a vizet, elvisszük
a gyűjtőbe a műanyag palackot, sok zöldséget eszünk –, akkor
megszólalt „Ja, mi ezt pont így csináljuk!” Egyébként imádja
laposra taposni a PET palackokat, és kicsi korától jó programnak

tartja, hogy elvisszük ezeket a gyűjtőbe. Amikor megjelent a
kolléganőm és barátnőm, D. Tóth Kriszta meséje, a Kukasziget és
palackpulcsi – ami arról szólt, hogy hogyan tanította a kislányát
a szelektív hulladékgyűjtésre –, felolvastam az akkor még óvodás
Cristianónak. Imádta. Vagy ezerszer el kellett mesélnem neki, és
állandóan mennünk kellett a palackokkal a kukaszigetre, vagyis
a gyűjtőbe.
Nem csak itt, Olaszországban is otthon vagy. Van, amit ott tanultál
környezetvédelemből?
Ami a környezettudatosságot illeti, arra Észak-Olaszország
lehet jó példa. Olyan vasszigorral vezették be a szelektív hulladékgyűjtést, hogy a barátnőm a múltkor órákat autózott, amíg
talált egy helyet, ahol leadhatta a bútorszállításból hátramaradt
kartondobozokat. A közeli telepek ugyanis pont akkor vannak
nyitva, amikor ő is dolgozik, a ház elé meg nem teheti ki, mert
nemhogy nem viszi el a szemetes, még jól meg is büntetik. De
azért is jön a pénzbírság, ha nem a megfelelő szelektív gyűjtőbe
teszi a szemetet. A ház előtti kukákon rajta van mindenkinek az
azonosítója, úgyhogy még tévedésből sem lehet a papírhoz tenni a tönkrement kotyogót.
Pörgős életet élsz. Hogyan takarékoskodsz a saját energiáddal?
Az emberi energia szerintem más kategória. Egy bizonyos
egészséges szintig minél többet használsz el belőle, annál több
termelődik. Ezzel én nem szoktam takarékoskodni. De ma már
egyszerre nem két-három, csak egy dolgot csinálok. Ki kellett
alakítanom egy rendszert, család és két gyerek mellett ugyan-

is ez másképp nem megy.
Lehet, hogy nem fekszem
le éjfél előtt, de amikor hazaérek ötkor vagy hatkor,
akkor nem foglalkozom
mással, csak a gyerekekkel. Amíg nem alszanak
el, addig ők a főszereplők.
Utána jöhetnek az egyéb feladataim. De szánok időt a
feltöltődésre, a rendszeres
mozgásra és az egészséges
táplálkozásra is. Amióta
megismertem az olasz Filippo Ongaro doktort, és
az ő „rendszerszemléletű
medicináját” – aminek a
lényegét az első magyarul is
megjelent könyvének címe
fejezi ki a legrövidebben:
Úgy egyél, hogy jól legyél
– másképp eszem, eszünk,
sok zöldséget, gyümölcsöt,
halat, friss ételeket. Nincs gondom
az energiával.
Völgyi Vera

Még mindig gázzal fűt?
Váltson gázról levegőre és
csökkentse fűtési költségeit!
Fűtsön akár fél évig ingyen!*

6 000 kWh energiadíj-engedmény, az
ELMŰ-ÉMÁSZ jóvoltából - GEO Tarifával!

MÉG MINDIG GÁZZAL FŰT? VÁLTSON LEVEGŐRE ÉS CSÖKKENTSE FŰTÉSI KÖLTSÉGEIT.
FŰTSÖN AKÁR FÉL ÉVIG INGYEN* AZ ELMŰ-ÉMÁSZ GEO TARIFA ÉS
A PANASONIC HŐSZIVATTYÚ HASZNÁLATÁVAL.
Ha most vásárol Panasonic hőszivattyút és az ELMŰ-ÉMÁSZ által biztosított GEO Tarifát is igénybe veszi,
akkor 6 000 kWh fogyasztásig az energiadíját kedvezményként adjuk Önnek.
Biztosítson kellemes meleget a legnagyobb hidegben is! Az AQUAREA a PANASONIC legújabb fejlesztésű levegő-víz
hőszivattyú családja, mellyel és az ELMŰ-ÉMÁSZ által biztosított kedvezményes GEO Tarifás árambetáplálással,
energiatakarékosan fűtheti, hűtheti lakását házát, mindeközben a hőszivattyú még a használati meleg vizet
is megtermeli. A PANASONIC északi országokban szerzett tapasztalatait felhasználva végezte az AQUAREA
hőszivattyú fejlesztését, ezért segítségével még a legzordabb, akár -20°C-os időjárási viszonyok között is
tökéletes komfortot biztosít otthonában. Mi, a PANASONIC dolgozói tudjuk, hogy milyen nagy felelősség a
fűtő- és hűtőrendszerek építése és telepítése, ezért csak a legkiválóbb fűtési és hűtési megoldásokat ajánljuk
Önnek. Maximálisan bízunk termékeinkben, ezért az AQUAREA fő alkotóelemére, a kompresszora 5 év garanciát
biztosítunk vásárlóinknak. Hőszivattyúink energiafogyasztásának költségei az ELMŰ-ÉMÁSZ által biztosított
GEO Tarifa használatával tovább csökkenthetőek. Ráadásul most 6 000 kWh energia díját takaríthatja meg, melyet
az ELMŰ-ÉMÁSZ az Ön áramszámlájából engedményez.**
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* Az akció keretében 6 000 kWh energia díját kapja kedvezményként. Ezen energiadíj felhasználásának időtartama a fűtési szokások függvényében változhat!
** További információkért keresse fel a www.panasonicaquarea.hu oldalt vagy hívja a Panasonic Aquarea vonalat: +361-382-6060/258m. A GEO Tarifáról a
www.aram.hu/geotarifa oldalon tájékozodhat.

Egy háztartás számára nem csak az fontos, hogy melyik fényforrást melyik helyiségben érdemes használni, hanem az is elsődleges, hogy a különböző világítási megoldások mennyi áramot fogyasztanak, azaz mennyire terhelik meg egy család pénztárcáját.
Amennyiben lámpát és izzót veszünk, ﬁgyeljünk az izzó színhő-

Világítson
gazdaságosan!
A hagyományos fényforrásokat, vagy ahogy sokan
hívják őket, villanykörtéket hamarosan
teljesen felváltják az energiatakarékos világítási
megoldások. Mivel az Európai
Unióban a 100-as és a 60-as izzók után
januártól már a 40-est sem lehet
forgalomba hozni, adódik a kérdés,
hogy melyiket válasszuk
helyette. Halogénizzó,
kompakt fénycső,
LED? Cikkünk segít
a választásban.

mérsékletére, a bura színére, valamint a kettő együttes hatására.
Méghozzá azért, mert a hagyományos fényforrások meleg fehér
fényt bocsátanak ki, amely otthonos hatást kelt, a fénycsövek és
kompakt fénycsövek pedig a bennük lévő gáztól függően másmás színű fénnyel világítanak.

HAGYOMÁNYOS IZZÓLÁMPA
Energiatakarékossági szempontból ez a legelavultabb fényforrás, ugyanis működése során a felvett energia mintegy 90 százalékát hőtermelésre fordítja, s csak a felhasznált energia 10
százalékából lesz fény. Éppen ezért, amennyiben hagyományos
izzót használunk, érdemes őket olyan helyiségekbe tenni, ahol
nem töltünk el sok időt, például az előszobában, vagy a vécébe. Az általános energiatakarékossági szabály pedig az, hogy
ha nem használjuk, kapcsoljuk le őket. Az Európai Unió rendelkezéseinek értelmében 100-as és 60-as hagyományos izzókat
már évek óta nem lehet forgalmazni, míg januártól a 40-esre is
érvényes ez a tilalom, így néhány év múlva a hagyományos izzók
teljesen eltűnnek a boltok polcairól.

HALOGÉNLÁMPA
A halogénlámpa a hagyományos izzótól
annyiban tér el, hogy az izzószálat kisméretű, többnyire kvarcüvegből készült bura
veszi körül, amelyben valamilyen semleges gáz és kis mennyiségű halogénelem
található. Takarékossági szempontból a
hagyományos izzókhoz hasonlóan a halogénlámpákat is csak akkor használjuk, ha
feltétlenül szükséges, különben kapcsoljuk le őket! Mivel ezek a halogénlámpák
takarékosabbak a hagyományosnál, ezért
ezeket olyan helyiségekbe is ajánlatos
tenni, ahol több időt töltünk el, például a
konyhába vagy a fürdőszobába.

Mi az a lumen?

Amennyiben mostanában izzót vásárolunk, biztos találkozunk a dobozon található lumen kifejezéssel a korábban jól megszokott
Wattérték mellett. A lumen nem más, mint a fényáram valódi mértékegysége, és a jövőben ez a megjelölés lesz az általános az izzók
erősségére vonatkozóan. A 100 wattos izzólámpa megfelelője az 1300–1530 lumen erősségű izzó, a 75 wattos megfelelője a 920–1060
lumenes, a 60 wattosé a 700–810 lumenes, a 40 wattosé a 410–470 lumenes, míg a 25 wattosé a 220–250 lumenes lámpa.
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Miben különbözik a hagyományos izzó, a kompakt fénycső és a LED?
Hagyományos izzó

Kompakt fénycső

LED

Élettartam (óra)

1-2 ezer

néhány ezer

30-50 ezer

Melegedés

igen

igen

mérsékelten

Érzékenység
kapcsolgatásra

mérsékelten

igen

nem

Bekapcsolás után
teljes a fényereje

igen

nem

igen

KOMPAKT FÉNYCSŐ
A kompakt fénycsövek óriási előnye a hosszú élettartamuk és hatékonyságuk, hiszen
ezek akár 65–80 százalékkal alacsonyabb energiafogyasztás mellett is ugyanolyan
fényerőt biztosítanak, mint egy hagyományos izzólámpa. Használatuk során energiatakarékossági szempontból nem árt ügyelni az alábbiakra: ha felkapcsolás után, nagyjából tizenöt percig nem tartózkodunk a helyiségben, ne kapcsoljuk le a fénycsövet,
csak abban az esetben, ha hosszabb ideig mennénk ki az adott helyiségből!
Amennyiben a kompakt fénycsövek használata mellett
döntenénk, vegyük ﬁgyelembe, hogy míg
az izzók gyakorlatilag pontszerű fényforrásnak tekinthetők (azaz piciny
felületen koncentrálódik a teljes
fénykibocsátás, igen nagy
fényességűnek érzékeltetve
azt), addig a kompakt fénycsövek kevésbé kápráztató hatásúak, ezért
kisebb fényűnek
tűnnek.
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LED
Jelenleg a LED a leginkább energiatakarékos megoldás az
eddig említettek közül, hiszen akár 80-90 százalékkal kevesebb
energiát fogyaszt, mint a hagyományos izzólámpa, és feleanynyit, mint az energiatakarékos izzó vagy a kompakt fénycső.
Ám jó tudni, hogy a LED nem alkalmas a teljes lakás megvilágítására, mert ezek a fényforrások jobbára még csak kis egységteljesítményben kaphatók. Annak ellenére, hogy a LED-es

Mennyi az annyi?
Az izzóvásárláskor is érvényes az a szabály, hogy a minőségért
többet kell ﬁzetni, ám ebben az esetben a befektetés többszörösen megtérül. Ugyanis egy drágább izzó nemcsak, hogy hoszszabb élettartamú, de a havi villanyszámlánk összegét is csökkenti.
A hagyományos izzók a legolcsóbbak, akár már 60 forinttól meg
lehet vásárolni őket, de amellett, hogy az élettartamuk csupán
ezer óra, ezek a fajták fogyasztják a legtöbb áramot.
A halogénlámpák 200-300 forint körüli áron kaphatók, és 30
százalékkal fogyasztanak kevesebbet, mint a hasonló fényerejű
izzók, ráadásul a várható élettartamuk a hagyományos kétszerese, azaz kétezer óra.
A kompakt fénycső ára 600-800 forinttól kezdődik, ám 80 százalékkal kevesebb energiát használ fel, élettartama pedig 6–15
ezer óra.
LED-es izzót négy-ötezer forintért vásárolhatunk, ami bár elsőre
talán soknak tűnik, jó tudni, hogy több mint 90 százalékkal kevesebb energiát használ fel, mint a hagyományos izzók, és átlagosan mintegy 30–40 ezer órán keresztül rendelkezésünkre áll, azaz
ha szeretnénk, akár több mint négy éven keresztül folyamatosan
világíthatunk vele.

izzók kerülnek a legtöbbe az energiatakarékos megoldások
közül, mégis megéri beruházni, az ára ugyanis mintegy három
és fél év alatt megtérül. Ez egyrészt az energiatakarékos üzemmódból adódik, másrészt abból, hogy a LED-es izzókat szinte
biztosan évekig nem kell cserélni. Mindezek mellett a LED
óriási előnye, hogy a gyakori ki- és bekapcsolgatás ellenére a
teljesítménye alig romlik.

Izzóvásárlás során érdemes megnézni az energiafogyasztási
címkét a lámpa hatékonyságának ellenőrzésére, mert előfordulhatnak óriási különbségek. Ugyanakkora fényerő mellett az
A energiaosztályú kompakt fénycső harmadannyi elektromos
áramot fogyaszt, mint egy tökéletesített izzólámpa, amely a C
energiaosztályba tartozik. Sok pénzt megtakaríthat, ha a leghatékonyabb fényforrást választja.
Jó tudni, hogy a kompakt fénycsövek általában A (legjobb) vagy
B, a halogének C és D, a régi villanykörték pedig E, F vagy G
minősítést kapnak. A LED-es fényforrásokra még nem született
egységes osztályozási stratégia.
Célszerű ﬁgyelni arra is, hogy míg a hagyományos izzólámpák
mindig ugyanolyan fényszínt bocsátanak ki (meleg fehér), addig
a kompakt fénycsövek és a LED-ek a színhőmérsékletek széles
skáláját nyújtják. Ezeket a különbségeket azért érdemes ﬁgyelnie, mert nem mindegy, hogy melyik izzót hol használja. Válaszszon 2700 kelvines vagy meleg fehér színt pihenéshez és 4000
kelvin fölöttit vagy hideg fehéret munkához. Bármelyik izzó
mellett is dönt, a világítást igazítsa a használathoz, vagyis az
általános megvilágítás legyen alacsony, a munkavégzés helyén
viszont magas. Ez nemcsak a szemnek jobb, de az atmoszférára
is jó hatással van.
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Otthoni
kényeztetés,
néhány
gombnyomásra
Képzeljük el, milyen érzés
az, ha a munkahelyünkön
megnyomunk
néhány gombot egy
érintőképernyős
telefonhoz hasonló
eszközön, majd mire
hazaérünk, ideális
otthoni hőmérséklet
fogad, le vannak húzva
a redőnyök és kellemes
hangulatvilágítás mellett
pihenhetjük ki a munka
fáradalmait! Nekünk
pedig csupán annyit
kell tennünk, hogy
hátradőlünk, és élvezzük
az okos otthonunk
kényelmét.
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Az úgynevezett okos házakban ma már teljesen természetes egy olyan hűtőszekrény, amely megmondja, milyen
élelmiszer van kifogyóban, valamint azok az ablakok, amelyek eső esetén automatikusan bezáródnak. A hordozható,
érintőképernyős monitor segítségével pedig a ház bármely
pontján valamennyi világítás, ablak, redőny, a fűtési rendszer és a klímaberendezés is kényelmesen vezérelhető.
De vajon mitől számít egy ház okosnak? Egy intelligens
otthon a világítás, az árnyékolás, a fűtés és hűtés, a vízmelegítés, a kerti medence, a garázs- és kertkapu-irányítás, a
multimédiás, a riasztó-megﬁgyelő rendszerek közös szisztémába foglalásán és azok intelligens irányításán alapul.
Vagyis az intelligens jelző az épületben található bármely
elektromos eszközre, villamos berendezésre utal, hiszen
azok képesek egymással, illetve egy központi rendszerrel
kommunikálni, reagálni a különböző eseményekre, automatikusan értesítést küldeni akár egy központba, akár a
ház lakóinak számítógépére vagy mobiltelefonjára. Mindemellett az intelligens épületek új lehetőséget jelentenek
az energiamegtakarítás, a mindennapi kényelem, valamint
a biztonság szempontjából.

Okos otthonba
okos eszközök
Wiﬁhálózatra is képes csatlakozni a Samsung legújabb felső kategóriás, WF457-es
jelzésű mosógépe. Az elöltöltős készülék
a vezeték nélküli kapcsolaton keresztül
kommunikál az okostelefonnal, amellyel
vezérelni lehet a mosási programot,
és a gép rezgéssel vagy dallammal jelzi
azt is, ha végzett a mosással.
Ezen a mosógépen a hagyományos tárcsákat és gombokat egy tablethez hasonló
érintőképernyő váltja fel, ezen keresztül
lehet mindent beállítani. A készülék negyedével rövidebb idő alatt végzi el a mosást,
mint a hagyományos társai, mert speciális
habosító megoldással is ellátták, így áramfogyasztása is alacsonyabb.
A Panasonic sem szeretne lemaradni délkoreai társától, ezért Japánban elkezdte
forgalmazni azokat a háztartási eszközöket – légkondicionáló, hűtő, mikrohullámú
sütő, mosógép –, amelyek a mobiltelefonhoz kapcsolódva „megmondják” az aktuális
fogyasztásukat. Sőt a hűtő arra is képes,
hogy a letöltött adatokból megtanulja,
általában mikor nyitjuk ki este utoljára a
hűtőt, és mikor nyitjuk ki először reggel,
a két időpont között pedig automatikusan
energiatakarékos módra vált.

SmartHome az RWE-től
Az RWE által kifejlesztett SmartHome egy olyan integrált távfelügyeleti rendszer, amely akár vezetékes, akár
mobilinternet-hozzáféréssel bármikor, bárhonnan elérhető. Segítségével az otthonától távol ellenőrizheti és
szabályozhatja elektromos, valamint épületenergetikai
berendezéseit. A SmartHome rendszerben megtalálható
behatolás- és tűzvédelmi szolgáltatás, valamint a korszerű
biztonságtechnikai rendszerek minden eleme. Ezek közé
tartoznak a nyitás- és mozgásérzékelők, valamint a füst- és
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tűzérzékelők integrált, vezérelhető részegységei. A SmartHome
segítségével előre beprogramozhatja, illetve az otthonától távol
módosíthatja lakásának fűtés- és hűtésviszonyait. Távvezérelve
csavarhatja lejjebb a radiátorszelepet, kikapcsolhatja a törülközőszárítót, valamint nyithatja és csukhatja az ablakokat is.
Különbséget tehet a nappali, a háló- és a gyerekszoba hőmérséklete között, ráadásul az alacsonyabb éjszakai beállításokról
már maga a rendszer gondoskodik. A SmartHome fénykomfortcsomag segítségével előre programozható és fokozatmentesen
változtatható fényviszonyokat állíthat be. Így a mozgásérzékelőknek köszönhetően egy-egy helyiségbe belépve nem kell a
kapcsolókat keresgélni, és azokat elhagyva még véletlenül sem
marad égve a villany. Ezt a funkciót a teljes világítás mellett
kiterjesztheti a vezérelt konnektorokra is, így kikapcsoltathatja
mind a tévét, mind a híradás-technikai berendezéseket, hogy
azok standby állapotban se fogyasszanak, tovább csökkentve
ezzel a villanyszámla összegét.

Programozás
A lakást beprogramozhatjuk, azaz különböző sablonokat rendelhetünk a távirányítónkhoz. Megadhatjuk például, hogy az
esti tévénézéskor milyen hőmérséklet legyen a szobában, mely
lámpák kapcsolódjanak le, melyek fel, és azok milyen fényerővel
világítsanak, valamint hogy a redőny lehúzódjon-e – mindezt
egyetlen gomb megnyomásával. Ugyanígy beállíthatók az esti
fürdéskor vagy akár a reggeli felébredéskor kedvünkre való funkciók. Emellett a házat több fűtési zónára oszthatjuk (lakó, alvó,
fürdő stb.), és mindegyikhez más-más hőfokot rendelhetünk,
időzónákat határozhatunk meg (reggeli készülődés, nappali
távollét, esti családi együttlét, alvás, munkanap, ünnepnapok),
amelyekhez ugyancsak más és más hőmérsékletet rendelhetünk
hozzá. Ha télen elutazunk, elég, ha a visszaérkezésünk napján
vár bennünket a megszokott kellemes hőmérséklet, az üres ház
nyugodtan tartható 12-14 fokon is. Nyaraláskor ugyancsak teljesen felesleges állandóan hűteni a házat, bőven elegendő, ha

Okos otthonokból okos város

Az LG Electronics a szöuli World Smart Grid Expón
mutatta be a Smart Place-t, amely egy városnyi területre kiterjeszthető, intelligens energiagazdálkodási
hálózatot jelent. Az átfogó Smart Grid teszthálózatot az LG Electronics egy dél-koreai szigeten építette
ki, hatezer otthon összekapcsolásával. Az LG Smart Place lelke a Smart Server, amely az
energiaszolgáltató és az otthonokban található különböző elektronikai
termékek között „átjáróként” működik ideérte az LG Cinema 3D okostévéket, az LG Smart hűtőket, az LG Smart
mosógépeket és az LG napelemeket. A Smart Server valós időben frissíti a család energiafogyasztására vonatkozó adatokat és a
kapcsolódó villanyszámlát. Ezen adatok birtokában a Smart Server központilag vezérli és menedzseli az összes csatlakoztatott eszköz
energiafogyasztását. A rendszer fontos részét képezi, hogy az adott ház napelemei által előállított vagy újrahasznosított energia
elérhetőségének függvényében a Smart Server automatikusan a gazdaságosabb energiaforrást választja. Ha a Smart Server azt
érzékeli, hogy a villanyszámla a szokásosnál magasabb összegű lesz, akkor az LG Cinema 3D Smart tévék automatikusan
energiatakarékos módra váltanak. Az LG Smart hűtőszekrényei és légkondicionálói pedig akkorra maximalizálják az
energiahasználatot, és hűtenek intenzívebben, amikor az elektromos áram olcsóbb, csúcsidőben
pedig minimalizálják azt. Az LG Smart mosógépei hasonlóan működnek, beazonosítják a
csúcsidőn kívüli órákat, és ezeket javasolják a mosáshoz.

hazaérésünkkor vár bennünket a kellemes hűvös. Az érintőképernyős vagy hangvezérléses irányítással ésszerűsödik a fogyasztás,
csökken az energiapazarlás, vagyis akár 30 százalékkal is kevesebb lehet az energiafogyasztás.

Energiamegtakarítás
A világítás, a fűtés, a légkondicionáló távozáskor való automatikus lekapcsolásával vagy alacsonyabb szintre állításával jelentős
energiát takaríthatunk meg. A világítás alacsonyabb fényerőre
állítása vacsora közben és éjszaka nemcsak hangulatos és kevés-

sé zavaró, de szintén energiát takarít meg. Ugyanezt a célt szolgálja az automatikus, mozgásunkat követő világításkapcsolás
is. A napfényes órákban árnyékolóink automatikus elsötétítése
szintén költségcsökkentő. A termosztát beállítását távolról, az
interneten keresztül megváltoztatva, már hazainduláskor elkezdődhet otthonunk felfűtése, így hazaérve kellemes meleg várhat. Ráadásul, ha elfelejtettünk volna lekapcsolni vagy bezárni
valamit, nem kell hazasietnünk, mindezeket az érintőképernyős
távirányító vagy az internet segítségével a munkahelyünkön, sőt
akár munkába menet is elintézhetjük.

Biztonság

HEMS: Home Energy Management System:
Lakásenergiakezelő rendszer
Smart homes: intelligens otthon
EV Infra: infravezérlésű elektromos jármű
TOC: Transmission and Operation Control:
Átviteli és irányító központ
Intelligent grid: intelligens energiaátviteli hálózat
Generation Plant: Termelő üzem Termelő egység
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ESS: Energy Storage System: Energiatároló rendszer
Microgrid: microgrid mikrohálózat
Renewables: megújuló energiák
Power plants: erőművek
FEMS: Factory Energy Management System:
Ipari energiakezelő rendszer
BEMS: (building energy management system):
Épület energiamenedzsment rendszer

Sok család számára jelent gondot nyaraláskor, hogy kire is hagyja a
házat. Nos, ha a házunk „okos”, akkor az úgynevezett jelenlét-szimuláció révén képes előre meghatározott időpontokban (vagy internetes, telefonos utasításaink alapján bármikor) végrehajtani a napi rutinfeladatokat:
felhúzza a redőnyöket, este felkapcsolja a villanyokat, majd sorban lekapcsolja őket,
lehúzza a redőnyöket, ugyanúgy, mintha valaki otthon lenne. A Control4 rendszer
például a hagyományos riasztókkal is képes együttműködni, így ezeket is a rendszer
integráns részeként kezelhetjük, felügyelhetjük. Sőt a riasztó különféle jelzéseit
használhatjuk más funkciók aktiválásához, például hazaérkezéskor bizonyos útvonalak kivilágítására, vagy mozgás esetén adott lámpák felkapcsolására. A biztonsági
kamerák képeit pedig a Control4 kezelőfelületein megtekinthetjük, a kaputelefon és
más érintőképernyők között pedig audio- és videokapcsolatot hozhatunk létre.
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Nyolc fájdalommentes
tipp egy zöldebb életért
Szortírozzon, szelektáljon, adományozzon!
Néha már nem tudjuk hová pakolni a ruhákat, játékokat és az egyéb, a háztatásunkban felhalmozódott tárgyakat. Érdemes évszakonként szelektálni egy
nagyot, és a felesleges holmikat eladományozni. Azon túl, hogy segíthetünk másoknak, a ruhák, tárgyak újrahasznosításával szintén
teszünk valamit a környezetünkért.

Néha nehezen szánjuk rá magunkat a „nagy változtatásokra”. Mi lenne,
ha megpróbálnánk apránként? Ökoanyu összegyűjtött nyolc egyszerű,
a hétköznapokban is könnyen megvalósítható környezettudatos tanácsot,
hogy könnyebb legyen elkezdeni!
Járjunk piacra!
A piacoknak semmihez nem fogható hangulatuk van. Jó látni, ahogy évszakonként megjelennek a standokon a friss gyümölcsök, zöldségek. Egy piaci séta sokkal kellemesebb, mint a szupermarketek neonfényében ténferegve válogatni a szomorú paradicsomok között, amelyek átutazták a fél világot.
Érdemes őstermelőket keresni, némi rutinnal felismerhetjük az igazi háztáji portékákat.

Tipp: Szimpla Háztáji Piac

Hetente egy nap hús nélkül!
Ugye ezt azért nem is annyira nehéz megvalósítani?
A húsfeldolgozás ökológiai lábnyoma sokkal nagyobb a zöldségekhez,
gyümölcsökhöz képest. Ha akár egy napot is kihagyunk a héten, kicsit
máris csökkentettük a saját ökológiai lábnyomunkat! Egy jó tészta
ﬁnom zöldségekkel, vagy egy igazán laktató, gazdag zöldségleves
a hideg napokon is jól felmelegíti az embert. Meglepő adat, de
ezzel a kis lépéssel pont annyival leszünk „zöldebbek” mintha
hybridautót vezetnénk!

Cipőt le, jöjjön be!
Egy nagyon régi kedves kabarétréfám szlogenje volt ez, amely a kispolgári létet
ﬁgurázta ki. Régebben nem gondoltam, hogy ez is a környezettudatos alapszabályok közé tartozik, pedig ugyanolyan fontos, mint hazaérkezés után a
kézmosás. A számtalan baktériumon túl növényvédő szereket, az autók kipufogógázának lecsapódott szennyeződését és még számtalan láthatatlan
szennyeződést tudunk behordani a lakásba.

Csökkentsük a háztartási mérgek használatát!
A vegyszermentes háztartás kialakítása könnyebb, mint
gondolnánk. Érdemes apró lépésenként haladni, mindig csak
egy-egy újabb házi szerrel próbálkozni. Ha például a mosáshoz
csak fele adag mosóport használunk és kiegészítjük ugyanennyi mosószódával, máris a felére csökkentettük mosásunk
környezetszennyező hatását.

Tippek és receptek: okoanyu.blog.nlcafe.hu

Autó helyett banyatank?
Igen! Banyatank gúnynévvel illették régen a kis kockás, gurulós bevásárlótáskákat. Ma viszont már egyáltalán nem ciki, gyakorlatilag kiegészítőszámba megy a kis gurulós. Van belőle pöttyös, csíkos, kis virágos, mindenki találhat ízlésének és pénztárcájának megfelelő darabot. Ha csak
„bevásárlószatyornak” használjuk a családi kisautót, érdemes erre váltani.

Tipp: www.trend-design.hu

Tartsuk bent a meleget!
Még ősszel érdemes felülvizsgálni ajtóinkat, ablakainkat. Ha megfelelő a szigetelés, akár 20-30 százalékkal is csökkenthetjük az energiafogyasztásunkat. A kis lépések is számítanak, az ablakok közé helyezett
szivacsrudak is sok meleget képesek bent tartani. De körbe is szigetelhetjük az ablakokat, ajtókat erre a célra gyártott szigetelőcsíkkal, vagy ha
kritikusnak ítéljük a helyzetet, nézessük meg szakemberrel a nyílászárókat!

Válassza az illatmenteset!
Az illat csábít… Mindenre. Érdemes kipróbálni egy mesterséges illatoktól mentes
életet. A hagyományos illatanyagok gyakran tartalmaznak olyan vegyi anyagokat,
amelyek, ha bekerülnek természetes vizeinkbe, hathatnak a hormonháztartásra és
megzavarhatják az ökoszisztémát. Megszámolta már, hogy egy reggeli készülődésnél
hányféle illat kerül Önre? Nézze meg, hogy kedvenc parfümjeinek melyek a fő összetevői:
rózsa, vanília, ylang-ylang? Keressen ennek megfelelően természetes illóolajokat, és nem
kell nélkülöznie az illatokat! Ha szeretne haladó lenni, akár parfümöt és készíthet saját kezűleg!

Tipp: www.kencesuli.hu
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Az otthon
melege
Manapság már többféle fűtési módszer közül
választhatunk, összeállításunkban igyekszünk
bemutatni a legelterjedtebb, a leginkább
energiatakarékos, valamint a legnépszerűbb
megoldásokat.
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A fűtési rendszer kiválasztásánál igyekezzünk olyan fűtőberendezést választani, amelynek teljesítménye megfelel a lakás
hőigényének, szervize és alkatrészellátása pedig hosszú távon
biztosított. A legtöbb családi házban és lakásban központi fűtés
van, hiszen ez a legkényelmesebb és legnépszerűbb fűtési mód.
Emellett egyre kedveltebbek az olyan új, korszerűbb fűtési rendszerek, mint a padlófűtés vagy a napkollektor. Hogy melyiket
választjuk, azt ízlésünk és pénztárcánk határozza meg, ám azt
fontos ﬁgyelembe venni, hogy a helyes fűtési mód megválasztásával, illetve a fűtési rendszer egyes részeinek jobb kihasználásával jelentős összegeket takaríthatunk meg. Nézzünk példát
néhány fűtési módra!

Pénztárcakímélő megoldások
A konvektoros fűtésrendszer kiépítése a kis költségigénye miatt,
valamint azért igazán kedvelt, mert később továbbfejleszthető,
így rugalmasan igazodhat az anyagi helyzetünkhöz. A gázkonvektorok átlagos hatásfoka a legtöbb esetben meghaladja a
gázüzemű központi fűtésekét, ennek oka pedig elsősorban az,
hogy a (gáz)kazán nem a fűtendő helyiségben helyezkedik el, így
hőleadása veszteségesebb. Egy gázkonvektor ára 40–100 ezer
forint között van, ám sokat lehet spórolni vele, ha ezzel csak az
éppen használt helyiségeket fűtjük fel.
Ha a radiátor mellett döntünk, ügyeljünk az elhelyezésére, azokat ugyanis lehetőleg a külső falhoz, az ablakok alá kell tenni,
mivel a helyiségben így lesz optimális a hőmérséklet-eloszlás.
A radiátor előnye, hogy igen gyorsan reagál a szabályozásra, és
dinamikusan képes változtatni a leadott hőteljesítményt.
Olcsó megoldásnak számít, hiszen egy lapradiátort akár 20-30
ezer forintból megvásárolhatunk. Ráadásul, ha nem szeretnénk

klasszikus, fehér színűt, akkor lehetőségünk van dizájnradiátorokat beszerezni, amelyek lakásunk, házunk díszei is lehetnek.
A fürdőszobában pedig beszerelhetünk egy csőradiátort, amely
egyben törülközőszárító is lehet.

Megtérülő befektetések
Mostanában egyre divatosabb a padlófűtés, ebben az esetben
a kazánban termelt hőt a nagy felületű padlózaton át nagyrészt
sugárzással adják le a beépített réz- vagy műanyag csövek.
A padlófűtés leginkább a hidegburkolatú, valamint nagy alapterületű, nagy belmagasságú és a sok üvegfelülettel kialakított
helyiségekben ajánlott.
Bár egyenletes melegérzetet nyújt, hálószobákba nem javasolt,
mert lassan szabályozható, azaz nehezen érhető el vele az alváshoz szükséges, kellemesen alacsony hőmérséklet. Hátránya,
hogy a padló közelében nagyobb koncentrációjú port tartalmazó légréteg alakul ki, ami például a gyerekszobában nem annyira
szerencsés. A padlófűtés beszerelésének ára anyagköltséggel és
munkadíjjal együtt 7500–9000 forint/négyzetméter.
Energiatakarékosság szempontjából az egyik legjobb megoldás
a napkollektor, amely a napból a földre érkező sugárzás energiáját hasznosítja, elsősorban a használati meleg víz előállítására,
illetve fűtéskiegészítésre. A napkollektor akkor hasznosítja a legnagyobb hatásfokkal a napenergiát, ha arra minél merőlegesebben érkezik a napsugárzás, azaz nálunk a déli tájolás és a 40-45
fokos dőlésszög adja a legtöbb energiát. A vákuumcsöves vagy
síkkollektorok tetőre, tetőbe, homlokzatra és szabadon állva is
elhelyezhetők, optimális működésüket pedig egy mikroproceszszoros vezérlésű szabályozó felügyeli. A rendszerek másik legfontosabb részeleme a melegvíz-tároló, amely a kollektorra érkező
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Cserépkályha vásárlásánál az ember nemcsak az eszére
vagy a pénztárcájára, hanem a szívére is hallgat, hiszen
a belőle sugárzó meleg befűti a házat és a lelkünket is
melengeti. Az a hő, amit lead, össze sem hasonlítható
egy gázfűtéses lakás melegével, arról nem is beszélve,
hogy egy jól kifűtött cserépkályha 8-10 órán át biztosítja
a meleget. Ráadásul nem kell tartanunk az áramszünettől vagy a gázszolgáltatás akadozásától. Hátránya lehet,
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Bízzuk szakértőre!
Amennyiben kályhát telepítenénk az otthonunkba,
mindenképpen kérjük ki egy szakember véleményét,
akitől megtudhatjuk, hogy milyen fűtési megoldásokban gondolkodhatunk. Ezt követően akár valamelyik
nagyobb áruházban is megvásárolhatjuk a kiszemelt
terméket, a fontos az, hogy az építést és a beszerelést
bízzuk mindig szakemberre!
A mesteremberek közül az interneten keressünk többet is, nézzük meg a korábbi munkáit, és kérjünk
árajánlatot. Figyeljünk arra, hogy az általuk adott árajánlat tartalmazza-e a beszerelési költségeket, vagy
csak az anyag árát, nehogy utólag érjen meglepetés
minket. Ha olyan megoldást választunk, amelyhez
kéményt is kell építenünk, vegyük ﬁgyelembe, hogy
a kémény építéséhez engedélyt kell beszereznünk.
Mivel a kéményeket ma már a tüzelőberendezéshez
tervezik, a berendezés létesítése előtt a gázterveket
a gázszolgáltatónak szakmai szempontból felül kell
vizsgálnia. A kivitelezés csak a felülvizsgált terv alapján kezdhető meg, ami azt jelenti, hogy az előírt biztonságtechnikai feltételeknek teljesülniük kell. Maga
a kémény a szerelésen kívül százezertől háromszázezer forint körüli összegbe kerül. Cserépkályha esetén
nem mindegy, hogy bontott, vagy új cserépből építkezünk, illetve hogy mekkora kályhát szeretnénk. A
cserépkályhák ára 200-250 ezer forinttól kezdődik, a
felső határt pedig az elképzeléseink, a rendelkezésre

Cirkó és kályha 165
Konvektor és kályha 169
Kályha 171
Cirkó, kazán 195
Konvektor 212
Házközponti 298
Távfűtés 324

Távfűtés 12%

Konvektor
és kályha 6%

Cirkó, kazán 41%

Házközponti fűtés 4%
Cirkó és kályha 4%

Egyéb fűtés 1%
Forrás: Energiaklub

álló hely, illetve pénztárcánk határozza meg. Az ELMŰ egyik partnercégénél, a Fürjes Kellékház Kft.-nél a kandallókat a romantikus lelkületűeknek
ajánlják, akik a meleg mellett szeretnék nézni a lobogó tűz látványát,
míg a villamos hőtárolós kályhák lakások mellett irodákba, üzletekbe és
iskolákba is tökéletesek. Ezekből a kályhákból az alapmodell 150, míg
a legnagyobb teljesítményű 330 ezer forintba kerül. Az, hogy melyiket
választjuk, nagyban függ nemcsak a pénztárcánktól, hanem attól is, hogy
mekkora helyiséget szeretnénk befűteni vele. Például egy 45 m3-es helyiséghez, amelyen ablak és külső fal is van, 4 kW-os kályhát ajánlanak,
amelyet 203 ezer forintért tudunk megvenni a Fürjes Kellékház Kft.-nél.

Együtt 198

Az egy négyzetméterre
jutó átlagos havi fűtési
költség fűtési rendszerek
szerint (Ft/m2)

Ha otthon egy fokkal alacsonyabbra veszi a hőmérsékletet, azzal akár hét százalékkal is csökkentheti a fogyasztást. A lakásban
a 20-22 fok bőven elég, a hálószobában pedig ennél egy kicsivel hűvösebb is lehet. Napközben, ha nem vagyunk otthon, nyugodtan vegyük alacsonyabbra a fűtést.
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Meghitt hangulat

hogy aki fával fűt, annak idejében be kell szereznie
a tüzelőt, azt felaprítania, valamint egy jól szellőző,
száraz helyre pakolnia. A tűzifa vásárlásakor ugyan
egy összegben kell megﬁzetni az egész téli fűtőanyag
árát, de ez jóval kevesebb, mintha gázzal fűtenénk,
hiszen egy köbméter fa nagyjából 20-30 ezer forintba
kerül. Bár a fával való fűtés nem a legtisztább eljárás,
egy kis rutinnal minimálisra csökkenthető az ezzel járó
piszok.

er

energiát a felhasználásig tárolja. Bár a napkollektorok ára
250 ezer forinttól kezdődik, az alacsony energiafogyasztásnak köszönhetően mintegy 4-5 év alatt megtérülnek.
Ugyancsak sokat spórolhatunk, ha kondenzációs fali
kazánt használunk. Ezek ára a napkollektorokéhoz hasonló, ám ez többletköltség a magasabb hatásfoknak
köszönhetően gyorsan megtérül. A kondenzációs kazánokra ugyanis magas hatásfok, megbízhatóság, hosszú
élettartam és különösen alacsony károsanyag-kibocsátás
a jellemző. Kondenzációs készülék telepítésénél vegyük
ﬁgyelembe, hogy annak nemcsak „füstgáz” égésterméke
van, hanem a lecsapódó kondenzátumot (vizet) is el kell
vezetni, így a készülék számára szennyvízcsatorna-csatlakozást is ki kell alakítani.
Napjainkban egyre jobban terjed az infrafűtés, amelyet
a leggyakrabban nagy belmagasságú épületeknél használnak. Ennek oka, hogy az infrapanelekkel közvetlenül
az a zóna fűthető, ahol arra szükség van, vagyis ahol tartózkodunk. Emellett 19-20 fokos hőmérsékletnél is képes
olyan hőérzetet kelteni, mintha melegebb lenne a lakásban. A falak melegebbek, mint a szoba levegője, s mivel
a testünk is képes közvetlenül az infravörös sugarakból
felvenni a szükséges hőmennyiséget, ezáltal fűtési költséget takaríthatunk meg. Mivel szinte csak sugárzás útján
adja le a hőt, nem okoz porterelést. A keletkező sugárzás az egészségre jótékony hatással van, hiszen a nap
is főként infrasugárzás segítségével adja le a hőjét, így
hasonló érzetet kelt az infrafűtés is. Előnye még, hogy
nem a környezeti levegő hőmérsékletét emeli, így a hagyományos technológiákkal szemben kevesebb villamos
energiát fogyaszt. Emellett könnyen szabályozható és
könnyen elhelyezhető, akár a falra, akár a mennyezetre.
Hátránya, hogy a felvett, valamint a leadott teljesítménye közel azonos, míg a korszerű fűtéstechnikai megoldások némelyike akár 3-4-szer több hőenergiát ad le, mint
amennyi elektromos áramot használ.

Együtt 16 400
Kályha, kandalló
13 600
Konvektor 15 000

Átlagos havi fűtési
költség fűtési
rendszerek szerint
(forint, kerekítve)

Házközponti fűtés 16 200
Távfűtés 16 700
Kazán-, cirkófűtés 18 500

Együtt 198
Gáz és tűzifa 169
Tűzifa 167
Gáz 219
Távhő 324

Az egy négyzetméterre
jutó átlagos
havi fűtési költség
energiahordozók
szerint (Ft/m2)
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Belestünk
az ügyfélszolgálat
kulisszái mögé

Ellátogattunk az
ELMŰ-ÉMÁSZ Váci úti
ügyfélszolgálatára, ahol
új típusú ügyintézési
renddel, napi sajtóval és
gyereksarokkal várják az
ügyfeleket, Budapestről és
vidékről egyaránt.

Világos, rendezett, forgalmas. Ezek a jelzők jutnak először eszünkbe, amikor fotós kollégámmal
megérkezünk az ELMŰ-ÉMÁSZ Váci úti ügyfélszolgálatára. És szinte azonnal azt is hozzátesszük,
hogy barátságos, ugyanis az ügyintézők és a várótérben álldogálók is ránk mosolyognak. Ugyanígy
fogad minket Lavocsán Ferenc, az ELMŰ normál
irodáinak – nem ﬁókirodák, illetve nem üzletközpontban lévő irodák – irányítója és Lécz Krisztina,
az ügyfélszolgálati irodák osztályvezetője is.

Váci úti ügyfélszolgálat

1133 Budapest, Váci út 76. (bejárat a Dráva utca felől)
Nyitva tartás:
hétfő és szerda: 8.00-16.00
kedd és péntek: 8.00-14.00
csütörtök: 12.00-20.00
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Krisztinától megtudjuk, hogy ez az iroda a főváros
egyik legnagyobb ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfélszolgálati
irodája, ahol napi 300-600 ügyfelet fogadnak.
„Alapvetően három nagy cég, az ELMŰ, az ÉMÁSZ
és a MÁSZ Kft. ügyfélszolgálatát látjuk el, utóbbi
az első két vállalat versenypiaci kereskedője.
Maga az iroda egyébként már régóta létezik, csak
másik épületben működött. Azt, a maga 14 pultjával néhány éve kinőttük, ezért 2009 szeptembere
óta itt várjuk a fogyasztókat. A helyiség és a kiszolgáló pultok száma is megnőtt, ügyfélszolgálatunkon 16 pult és két, úgynevezett előkészítő pult
található” – mondja Lécz Krisztina. Majd a bejárat
mellé mutat, ahol egy hosszú, magas asztalnál
álló ügyintéző épp két idős hölgynek segít eligazodni néhány nyomtatvány rejtelmeiben.
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Nem halljuk őket, mert a másik irányba,
az ügyfélszolgálati pultok felé teszünk
néhány lépést, ahol már javában folyik
a segítségnyújtás és a problémák rendezése. Az ügyfeleket elnézve itt nincs
két egyforma ember: idősek, ﬁatalok,
vidékről érkezők és fővárosiak egyaránt
megtalálhatók az ügyük megoldására
várók közt. „Az ellátási területünk elég
nagy: Budapest nyugati pereme, a Tisza
vonala, majd egészen az északi és keleti
határig nyúló terület az ELMŰ-ÉMÁSZ-hoz
tartozik. Hozzánk tehát éppúgy bejöhet
például egy sárospataki ügyfél, ahogyan
mondjuk fővárosiak is” – árulja el Lavocsán Ferenc.

Változó igények
Az ügyfelek kiszolgálása során a tapasztalt és felkészült ügyfélszolgálati dolgozóknak a változó fogyasztói igényekhez
is alkalmazkodniuk kell. Az irodában

Lécz Krisztina,
az ügyfélszolgálati irodák osztályvezetője

megtudjuk, hogy az építőiparban végbement változások után jóval kevesebb
az új létesítés, ami alatt az energia új
otthonokba történő bekötését értik. De
továbbra is gyakoriak a bővítéssel, műszaki kérdésekkel, kereskedelemmel, számlázással kapcsolatos megkeresések, illetve
a fogyasztók körében egyre népszerűbb a
zöldenergia is.

Ha dühös az ügyfél
Az ügyfelek viszont olykor nem érdeklődni
érkeznek az ügyfélszolgálatra, hanem komoly problémák rendezése miatt – néha
igencsak felpaprikázva. „Ügyintézőinknek
jelentős gyakorlata van a problémás,
illetve a dühös ügyfelek kezelésében is,
és oktatásokon, tréningeken képezzük
őket tovább. Természetesen nem könnyű
a kollégáinknak sem, ha az ügyfél ideges,
esetleg felemeli a hangját, de ügyintézőink ezt is nagyon jól tudják kezelni. Szakmai tapasztalataik mellett empátiájuk is
segíti őket: az ügyfélszolgálaton emberi
oldalról is próbálják a lehető legtöbbet
tenni a fogyasztókért” – mondja Lavocsán
Ferenc. Majd a hátralékkezelést hozta fel
példaként, ahol szigorú jogszabályokat
kell betartania az ügyfélszolgálatnak,
illetve az ügyintézőnek, de amennyiben
van lehetőség, az ügyfél részletﬁzetési
vagy egyéb kedvezményt kaphat.
Lécz Krisztina és Lavocsán Ferenc is
megerősíti, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Váci
úti irodájában is lényeges szerepet kap
a kommunikáció. „Mindenki, még a legnehezebb helyzetben lévő ügyfél is egy
közvetlen, udvarias és szakmailag nagyon képzett ügyintézővel találja magát
szemben, akár műszaki, akár behajtással
kapcsolatos ügyet intéz. A kollégáinkat
egyébként alapvetően két csoportra osztjuk. Vannak a műszakiak, akik a hálózattal
kapcsolatos dolgokat intézik, és vannak a

Mosolykártya program

kereskedelemmel foglalkozó munkatársaink, akik minden egyébben kompetensek”
– magyarázza Ferenc.

Új típusú ügyintézési rend
De ki dönti el, hogy melyik ügyfél hová
kerül? Ebben a bejáratnál látott előkészítő
pultnál dolgozó munkatárs segít, méghozzá egy új típusú ügyintézési rendnek köszönhetően. „Ezen az irodán próbáltuk ki
először ezt az új ügyintézési rendet, és azt
tapasztaljuk, hogy jól működik. Lényege,
hogy kint, a várótérben már ügyintézővel
találkozik az ügyfél. Ezzel kiküszöböljük
azt, hogy akinek nem itt kell az ügyét intéznie, vagy például nem hozott személyi
igazolványt és lakcímkártyát, az ne várakozzon feleslegesen” – mondja Lavocsán
Ferenc. Majd felvázolja az ügyintézési folyamat további részét: az ügyfél megkapja
a sorszámát és a szükséges dokumentumokat, így jut el az ügyintézői pulthoz. Ez
sokkal rugalmasabb, gyorsabb ügyintézést
tesz lehetővé, amivel nemcsak a várakozási
idő javul, hanem az ügyintézés ideje is.
Ez a két paraméter azért is fontos, mert a
céget és az ügyfélszolgálati irodát ebből
ítélik meg – nemcsak a fogyasztók, hanem
az ELMŰ-ÉMÁSZ felügyeleti szerve, a Magyar Energia Hivatal is. Ők azt is vizsgálják,
hogy az ide érkező ügyfelek hány százalékát fogadják 10, illetve 20 percen belül. Ha
ez a mutató nem megfelelő, akkor a hivatal
akár jelentősebb gazdasági ösztönzéseket,
szankciókat is bevethet.

Az apróságokra is gondolnak
Az ügyfélszolgálaton viszont a fogyasztók
elégedettségéért is dolgoznak, amibe a
humánus és szakszerű ügyintézés mellett
egyéb apróságok is beletartoznak. Igyekeznek például a várakozás kényelmét
is javítani: a várótérben napi sajtó áll az
ügyfelek rendelkezésére, és a kisgyer-

A Mosolykártya program keretében az ügyfelek kis kártyákat adhattak az ELMŰ-ÉMÁSZ ügyintézőinek, ha meg voltak elégedve
a munkájukkal. Negyedévente összesítették a kártyákat, és a legtöbbet összegyűjtő irodai csapatot jutalmazták. Ennek egyik
része egy személyes jutalom volt, például elmehettek vacsorázni vagy kirándulni, másik része pedig egy meghatározott keretöszszeg, amit jótékony célra ajánlhattak fel. A Váci úti ügyfélszolgálati iroda csapata többször is nyert, így több felajánlásuk is volt,
többek közt a Vakok Intézete számára.
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Lavocsán Ferenc,
az ELMŰ normál irodáinak irányítója

mekkel érkezőkre gondolva létrehoztak
egy színes, barátságos gyereksarkot is.
„A kicsik nyilvánvalóan hamarabb elunják
a várakozást, de elfoglalhatják magukat, hiszen biztosítunk papírt, színezőt,
színes ceruzát és puzzle-t is. Egyébként
igyekszünk a gyerekeseket, babakocsival
érkezőket előrehozni az ügyintézés során,
ahogyan a mozgáskorlátozottakat is” –
mondja Lécz Krisztina. „De tudnánk más
példát is mondani dolgozóink emberséges, becsületes magatartására” – veszi
át a szót Lavocsán Ferenc. – Többször is
felejtettek már pénztárcát a pulton, és
volt, hogy 400 ezer forintot találtunk benne. De ezek soha nem vesztek el, hanem
visszakerültek a tulajdonosaikhoz, akár
az ügyintéző, akár a biztonsági őr volt a
becsületes megtaláló.”

A vakvezető kutya
Az ügyfélszolgálat dolgozóinak megható
történetekből is kijutott már, ezek közül
Krisztina és Ferenc egyet elevenít fel. Egy
ügyfél – az ajtóra kihelyezett tiltótábla
ellenére – kutyával lépett be az ügyfélszolgálatra. Az ott dolgozók csak utólag vették észre, hogy miért: az állat vakvezető
kutya volt. Az eb nemcsak intelligensen
és illedelmesen viselkedett, hanem sokak
szemébe könnyeket is csalt, milyen szeretettel gondoskodik a gazdájáról. „Ezért
nem is volt kérdés, hogy a Mosolykártya

programban nyert aktuális felajánlásunkat a vakvezető kutyák kiképzésére fordítsuk. A mai napig nagyon jó kapcsolatot
ápolunk a Vakok Intézetével, amelynek
már több ilyen felajánlást tettünk” – idézi
fel az esetet Lavocsán Ferenc.

Hogyan segít az ügyintéző?
A beszélgetés vége felé közeledve teszünk
egy sétát az ügyfélszolgálati pultoknál is.
A tágas, napfényes irodában számos
ügyfél vár megoldást a problémájára, de
nincs zaj, sem tömeg. Megismerkedünk
Dezső Sárával, aki örömmel segít felidézni
néhány képzeletbeli párbeszédet, hogy
általában miként segít a fogyasztóknak.
„A részszámla mennyiségének módosításához kellene egy óraállás, azután ki kellene tölteni egy adatlapot. Akkor el tudom
végezni a módosítást” – mondja, majd a
szintén népszerű elektronikus számláról
is mesél. „Fel kellene menni a honlapra,
ahol ki lehet választani a Szolgáltatásoknál az ’Elektronikus számla’ menüpontot,
ítt lehet bővebb tájékoztatást kapni. De
ha nem boldogulsz, szívesen segítek” – teszi hozzá mosolyogva. Segít, mert számára ez a természetes – mint mondja, részben emiatt szeret itt dolgozni. „Öt éve
kezdtem itt a munkát. Eleinte sorszámadó
hosztesz voltam, de belecsöppentem a
társaságba, és nagyon megszerettem
a kollégákat. De nemcsak őket, hanem

Milyen az
ügyfélszolgálat
egy napja?

Lavocsán Ferenc elmondása szerint
minden nap hasonlóan telik: az
ügyfelekkel, az ügyfelekért dolgoznak.
Úgy véli, a hónap és az év különböző
időszakaiban azért vannak eltérések.
„A hónap második fele csendesebb, az
eleje viszont mindig zsúfoltabb, valószínűleg azért, mert az ügyfelek akkor
jutnak jövedelemhez. A tavaszi-nyári
időszakban is nagyobb mozgás van,
főleg az új létesítéseknél, illetve ha
a napszakokat nézzük, a reggeli nyitás
is elég forgalmas” – mondja az ELMŰ
normál irodáinak vezetője.

az ügyfeleket is szeretem, és szívesen
segítek a problémáik megoldásában” –
meséli Sára. Bólintok, búcsúzunk, ő pedig
már fogadja is a következő ügyfelet, aki
számíthat segítségére, felkészültségére,
emberségességére és természetesen
a mosolyára is.
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És lőn világosság...
Az Elektromos Művek története
Gondolták volna, hogy nem a fővárosban létesült először
közvilágítás? Pedig így van. Most kezdődő sorozatunkban
felidézzük az ELMŰ 119 éves történetét, a hőskortól indulva,
amikor még csak kísérletképpen működött az utcai világítás.
Olvashatnak a háborúk okozta nehézségekről, az újjáépítésről
és a jelenkorról, amikor is a legmodernebb technikai eszközök
biztosítják a városok világítását.
Mátészalka beelőz
Talán hihetetlennek tűnik, de 1888-ban – Budapestet
megelőzve – elsőként Mátészalkán épült meg egy 2x150
V-os egyenáramú hálózat, amely nemcsak lakásokat,
hanem közvilágítási lámpákat is ellátott. Azaz ez az
időpont tekinthető a hazai közcélú áramszolgáltatás
kezdetének. Nyilván a nem sokkal korábban egyesült
főváros sem maradhatott ki, így 1892-ben a fővárosi
tanács a Ganzzal és a Trieszti Általános Osztrák Légszesz Társulattal szerződést kötött, amelyben kikötötték, hogy a cégek kötelesek a Duna mindkét partján
nagyobb hálózatot kiépíteni. A két társaság önálló
leányvállalatot alapított a feladat elvégzésére, a Ganz
cég Magyar Villamossági (MV) Részvénytársulat, míg a
gáztársaság Budapesti Általános Villamossági (BÁV)
Részvénytársaság néven hozott lére leányvállalatot. A két cég között komoly
konkurenciaharc indult
a fogyasztók megszerzéséért. Egyrészt amiatt,
hogy melyikük mennyire
pártolja a hazai ipart,

másrészt pedig, hogy melyikük kezdi meg előbb a szolgáltatást. Mindkét vállalat a koncessziós szerződés aláírása előtt
elkezdte építeni erőművét és hálózatát, így az áramszolgáltatás az MV Rt. részéről 1893. október 13-án, míg a BÁV
Rt. részéről november 1-jén indult. Vagyis hivatalosan az
október 13-i dátum tekinthető a fővárosi áramszolgáltatás
kezdetének. Villanyszerelést egyébként már akkor is csak
hatósági engedéllyel rendelkezők végezhettek, és minden
bizonnyal volt elég munkájuk, mivel a korabeli Budapesti
Hírlap mindössze kilenc ilyen céget sorolt fel.

A Váci út bemutatkozik
1901-ben az MV Rt. Magyar Műhely és Raktártelep Rt. néven
leányvállalatot alapított, és az ELMŰ mai
székházában, a Váci út 74.-ben villamosított műhelyépületet adott bérbe.
A cég csupán a négyemeletes épület pincéjét
tartotta fenn magának, a földszinten vendéglő, kávépörkölő, villamosmotorgyár és gázmotorjavító műhely kapott
helyet, az emeleteken pedig asztalos, könyvkötő és papírfeldolgozó, cukorgyártó, műszerész és egyéb műhelyek
voltak.

Budapesten az első tényleges közvilágítás
a BÁV Rt. felajánlásának köszönhetően
1909-ben indult meg, amikor a cég saját
költségén a Rákóczi úton a mai Astoria és
a Blaha Lujza tér között 38 próbalámpát
állított fel, amelyek a lakosság körében
nagy tetszést arattak. A fényt Siemens
gyártmányú, 37 voltos egyenáramú
ívlámpák sugározták 9 méter magas, öntöttvas díszítésű Oetl kandeláberekről. A
lámpákat hármasával kötötték rá az akkori
110 voltos villamos hálózatra, és naponta
kézzel kapcsolták őket be és ki, mint a
gázlámpákat. A lámpák 8 lux értékű megvilágítást adtak, ami ma is elfogadható
lenne.
A BÁV Rt. és az MV Rt. rivalizálásából
újabb villamos közvilágítási szakasz épült
a Lipót (ma Szent István) körúton. Az MV
Rt. ugyanolyan kandelábereket alkalmazott, mint a BÁV Rt., de a Ganz Villamossági Rt. ívlámpáit használta, és 110 V-os

egyenáram helyett, 200 V-os váltakozó
áramú hálózatot épített ki, hogy ne legyen összekapcsolható a két rendszer.
A siker ekkor sem maradt el, és még
ugyanabban az évben hasonló lámpákat
szerelt fel az MV Rt. a Váczi körúton, a
Vilmos császár (ma Bajcsy-Zsilinszky) úton
és a Kiskörúton.
A villamos közvilágítás költségei arra késztették a fővárost, hogy saját erőművet
és villamos hálózatot létesítsen. Ennek
köszönhető a Budapest Székesfőváros
Elektromos Művei (BSzEM) megalakulása,
amely Stark Lipót műszaki igazgató irányítása alatt 1914. június 1-jén átvette az
MV Rt., majd 1916 márciusában a BÁV Rt.
teljes berendezését és szervezetét.

Fények a pályaudvar környékén
A Rákóczi úti kísérleti szakaszt követően,
1910-ben már az Andrássy úton, majd
1911-ben a Nyugati pályaudvar és a Bo-

ráros tér között is felgyulladtak az utcai
lámpák. A töretlen fejlődést – amelynek
során a főváros szinte minden frekventáltabb útján megjelent a közvilágítás
– az első világháború törte derékba. Sok
gázlámpát üzemen kívül kellett helyezni,
helyettesítésüket pedig ideiglenes jelleggel az épületek falára és kerítésekre
szerelt egyszerű, 60 W-os izzólámpákkal
oldották meg. Mindennek köszönhetően
1918 őszén 2700 lámpatestet szereltek
fel, és az év végén már 3200 villamos
közvilágítási lámpatest volt üzemben. Az
Osztrák–Magyar Monarchia felbomlása
azonban új kihívások elé állította az elektromos műveket is.

A tízes években történt, hogy a Kazinczy utca és a Király utca sarkán egy nem igazán gyakorlott villanyszerelő próbált bekötni egy kábelt az elosztószekrénybe. Miközben dolgozott, észrevette, hogy a szülei is érdeklődéssel ﬁgyelik tevékenységét,
és meg akarta mutatni nekik rátermettségét, és azt, hogy milyen bátran dolgozik feszültség alatt lévő kábelek között. Ezt
bizonyítandó, a kezében lévő rézdrótot ráejtette a kábelre, ám a művelet annyira jól sikerült, hogy a bekövetkező zárlatnak
köszönhetően a szerelő nadrágja is leégett…
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Rejtvény
Szókereső
Keresse meg az ábrában a felsorolásban szereplő
szavakat, amelyek nyolc irányban – vízszintesen
balról jobbra és jobbról balra, függőlegesen felülről lefelé és alulról felfelé, valamint átlósan – rejtőznek, és húzza át betűiket! Ha jól dolgozott, néhány
betű érintetlenül marad, amelyeket folyamatosan
összeolvasva egy modern fűtőberendezés nevét
kapja végső megfejtésül.

AGYAG
ALATT
AUTÓÚT
ÁTEMEL
ÁTHAT
DAKOTA
ÉBRESZT
FESTÉK
GULYA
KALIT
KIADÁS
KINEMATOGRÁF
KIRÁLY
KOTTA
KUGLÓF

KVITT
MASZK
ÓVADÉK
PERTU
PLAKÁT
PUSZI
RAKÉTA
SERIFF
SZÉPÉRZÉK
SZÉTÜT
TÉRÜL
TÚLÓRA
VERMUT
ZABPEHELY

Szudoku
Töltse ki az ábra üres négyzeteit az 1-től 9-ig terjedő egész számokkal úgy, hogy minden sorban
és oszlopban, valamint a vastag vonalakkal határolt területeken belül minden szám csakis egyszer
szerepeljen!

Legyen az Energia Magazin szerencsés 10 olvasójának egyike!
Küldje be a skandináv rejtvény megfejtését nevével, címével
és telefonszámával az alábbi postacímre:
Energia Magazin rejtvény
1554 Budapest Pf. 61
Vagy küldjön e-mailt:
energiamagazinmegfejtes@sanomamedia.hu
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Az első 10 helyes beküldő 6000 Ft értékű ELMŰ-ÉMÁSZ
energiatakarékossági dobozt nyer. Az energiatakarékossági
csomag tartalma: fogyasztásmérő, energiatakarékos izzó,
dinamós zseblámpa, kapcsolható elosztó.
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Hatékonyságát és fogyasztását tekintve melyik elektromos fűtési rendszert ajánlja egy 36 négyzetméteres
földszinti, bérházban lévő lakás
fűtésere?

A szakember
válaszol
Építkezik? Felújít? Sokallja
a háztartási eszközei fogyasztását?
Kérdezzen az Energia Magazin
szakembereitől, akik megválaszolják
a kérdéseit és tippekkel látják el,
hogy optimalizálhassa az
energiára fordított kiadásait.

32 ezer Ft a havi villanyszámlánk,
amit egy kicsit soknak találok. Hol
tudok utánanézni annak, hogy az
egyes háztartási gépeink milyen fogyasztásúak, amennyiben a vásárlási
tájékoztatókat már kidobtuk?
Minden meghibásodás nélkül akár ennyi
is lehet a fogyasztás, ha a PC-t, a tűzhelyet, a mosógépet, a tévéket sokat használják. Például a számítógép fogyasztása
önmagában szélsőséges esetben 3-4 kWh
is lehet. Előfordulhat a hűtő meghibásodása vagy az ideális hőmérsékletnél alacsonyabb hőmérsékletű beállítás, ezek
miatt napi 2-3 kW-t is fogyaszthat a készülék. Mosógépnél és bojlernél magas vízhőmérsékleten való használat (T>=60°C)
miatti szapora vízkőlerakódás is okozhat
magas fogyasztást. Javasoljuk energiafogyasztás-mérő műszerrel lemérni az
egyes készülékeket. Ilyen műszert ingyenesen kölcsönözhet Energia Pontjainkon
az alábbi címeken.

Budapesti irodánk címe:
ELMŰ Székház, 1132 Budapest, Váci út 72-74.
Nyitva tartás
hétfő 9–17 óra,
kedd 9–17 óra,
szerda 9–17 óra,
csütörtök 9–17 óra,
péntek 9–17 óra között.

A kérdések megválaszolásában ezúttal Varga Tamás,
az Energia Pont munkatársa volt a segítségünkre.
Ön is kérdezne? Írjon az energiapersely@elmu.hu
e-mail címre, és mi megválaszoljuk!
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Miskolci irodánk címe:
ÉMÁSZ Székház, 3525 Miskolc, Dózsa
György út 13.
Nyitva tartás
hétfő 8–16 óra,
kedd 8–14 óra,
szerda 8–16 óra,
csütörtök 12–20 óra,
péntek 8–14 óra között.

A leghatékonyabb fűtési mód az ön
esetében egy jó minőségű inverteres
klímaberendezés lenne, ha a kültéri egység elhelyezése megoldható. Ehhez igénybe vehet H
tarifát, amellyel fűtési időszakban kedvezményesen üzemeltetheti klímáját. Fűtési költsége egy
jó gázfűtéshez képest 30 százalékkal is olcsóbb
lehet, ha pedig eddig „ősrégi” gázkonvektoros
fűtése volt, akkor akár féláron is kifűti a lakását.
Ha bármilyen, például egészségügyi okból ez
nem járható út, a hőtárolós kályha a következő
legalacsonyabb üzemeltetési költségű eszköz,
amely B vezérelt (régebbi nevén: „éjszakai
áram”) tarifára köthető. Ez már egy jó gázfűtést
nem előz meg üzemeltetésben, de egy nem túl jó
konvektort igen. Ha szereti a szép belsőépítészeti elemeket, kályhacsempéből is rakathat ilyet, ez
a hősugárzása miatt még valamivel olcsóbban is
jön ki (sőt, még talán a beruházás is), mint egy
gyári kályha, ami jóformán csak a levegőt fűti
(mint például egy radiátor).

Érdeklődöm, hogyan
tudok takarékosan inverteres klímával az őszi
időszakban fűteni?
Klímaberendezése inverteres vezérlése lehetővé
teszi a legtakarékosabb
üzemet, ezt olcsóbbá már csak az
úgynevezett H tarifa igénylésével
teheti. Ez egy kéttarifás mérés,
amely fűtési időszakban (október 15. és április 15. között) a
vezérelt B tarifa egységárán teszi
lehetővé az elszámolást.

Indukciós főzőlap beépítésére
minden, az ELMŰ szolgáltatását használó háztartásban
van lehetőség? Illetve milyen
paraméterekre kell odaﬁgyelni
indukciós főzőlap vásárlásánál?
Természetesen mindenhol üzemeltethető indukciós főzőlap, ez csak attól függ, hány amperes csatlakozásuk van. Jó
esetben megadják a főzőlapok teljesítményét külön-külön
is. Innen már ki tudják számolni az egyes lapok áramfelvételét. Pl.: P=1000 W , U=230 V I=P/U=1000/230= 4,35 A.
A teendő tehát: meg kell nézni, mekkora a mérő alatt lévő
biztosíték (A). Át kell gondolni, maximum mennyi főzőlap
fog egyszerre működni, és azok áramfelvételét összeadni.
Javasoljuk, vegye ﬁgyelembe a többi nagy teljesítményű
fogyasztó (mosó-, mosogatógép, mikro, porszívó, vasaló,
hősugárzó stb.) áramfelvételét is, és azok egyszerre való
használatát átgondolva számolja ki, hogy minimum hány
amperes csatlakozás szükséges. Szükség esetén teljesítménybővítést kell kérni valamely ügyfélszolgálaton. 32 A-ig
ez a szolgáltató felé ez csak 5000 Ft kiszállási költséggel jár.
Társasházban 16 A fölött már szükséges a közös képviselő
engedélye. 32 A-re való bővítéshez már regisztrált szerelői
igazolás is kell, hogy a fővezetéke elbír-e ekkora áramot (25
A-ig erre nincsen szükség). 32 A felett amperenként 4572
Ft hálózatfejlesztési hozzájárulást kell ﬁzetni. A 32 A után
a következő lépcső 40 A, e fölött már családi háznál 3 fázisra van szükség légkábel esetén. A tűzhely paraméterei
tekintetében az energiaosztályon és a főzőlap-teljesítményeken kívül nincs más említendő paraméter fogyasztás
tekintetében. Javasoljuk, hogy olvassák el az internetes
fórumokon a felhasználói véleményeket az egyes készülékekről. Én minden nagyobb vásárlás előtt ezt teszem.

Ezenkívül néhány ezer forintért beszerezhet ilyen
mérőkészüléket áruházakban vagy villamossági
szaküzletekben is. Ebben az esetben is segítünk a
mérési teendőkben és az eredmények kiértékelésében – keresse meg az Energia Pont munkatársait.
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Lakásfelújítás
állami segítséggel
Tudta-e, hogy energiahatékonysági programok keretében rendszeresen lehetősége van
felújításokra támogatást kérnie, hogy ezáltal jóval olcsóbban végeztethesse el a munkát?

November 20-án járt le a meghosszabbított beadási határideje a
Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által kiírt Új Széchenyi Terv Zöld
Beruházási Rendszer Mi otthonunk felújítási és újotthon-építési
alprogramjának.
A több mint 1,5 milliárd forint keretösszegű programban a támogatható tevékenységek közé tartozott többek között a nyílászárók,
a homlokzatok és födémek hőszigetelése, az épületek nyári hővédelmének javítása, árnyékoló vagy árnyékvető beépítése, valamint
a hagyományos energiaforrással működtetett fűtési és használati
melegvíz-rendszerek felújítása, átalakítása.
A legfontosabb cél az volt, hogy az átalakítások a lakásokban legalább 50-60 százalékos energiamegtakarítást eredményezzenek.
A felújított épületnek ezáltal minimum három energetikai kategóriát
kellett javulnia, vagyis legalább B szintű besorolást kellett elérnie.
A több száz érdeklődő lakásonként legfeljebb 3-5 millió forint
támogatást szerezhetett. A Knauf Insulation építőanyag-gyártó
felméréséből kiderült, hogy a családiház-tulajdonosok 54 százaléka
energiamegtakarítás, azaz a fűtésszámla csökkentése miatt fogott
a felújításba, ezt követően volt szempont a kényelem (36 százalék),
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valamint az ingatlan esztétikai állapotának javítása (30 százalék).
A felújítás során a családiház-tulajdonosok 35 százaléka cserélte le
az ablakait, 29 százaléka korszerűsítette a fűtést, 28 százaléka homlokzati, tető-, illetve padlásszigetelést, 25 százaléka pedig mindezek
kombinációját igényelte otthona energiahatékonyságának javítása
érdekében.
Ha ön is szívesen pályázna, azt tanácsoljuk, ﬁgyelje a közeli
jövőben a lehetőségeket, mivel a gyakorlat azt mutatja, hogy a
nagy érdeklődés miatt igen hamar elfogynak a pályázati keretösszegek! A további pályázati
lehetőségek, valamint a Mi
otthonunkra beérkezett és
nyertes pályázatok folyamatosan megtalálhatók a Nemzeti Környezetvédelmi
és Energia Központ Nonproﬁt Kft. honlapján,
a www.nkek.hu oldalon.

Indul az Iskolaújság
Támogató Program!
Az Energia Suli program csapata a 2012/2013-as tanévre is számos újdonsággal készült, sőt,
a Fizibusz roadshow idén jubileumi fordulóponthoz érkezett!
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Energia Suli programjának egyik idei újdonsága, hogy a cégcsoport támogatást
biztosít az általános iskolai korosztály számára ahhoz, hogy
ﬁgyeljenek, írjanak, szerkesszenek, fotózzanak, és elkészítsék saját iskolaújságjukat. Az olvasás megszerettetése, az
írott szó és a gondolat fontosságának hangsúlyozása volt
a vállalat célja akkor, amikor az Iskolaújság Támogató
Programja elindításáról döntött. E program keretében
a www.energiasuli.hu weboldalon regisztrálva egy
szoftveres felület segítségével bárki könnyedén és
egyszerűen összeállíthatja az iskola saját újságját. Az őszi és a tavaszi félévben minden iskola
egy-egy iskolaújságot készíthet el ezen felület
segítségével. Sőt, a Társaságcsoport mindkét
félévben a 100-100 leggyorsabban jelentkező
iskolának 500-500 példányban ki is nyomtatja
és le is szállítja a kész iskolaújságokat!
A tanév írásbeliséget népszerűsítő irányvonalához igazodva az Iskolaújság Támogató Program
mellett a Társaságcsoport hamarosan meghirdeti
különleges, Energia Mese pályázatát is azon kreatív
diákok számára, akik szívesen részt vesznek az ELMŰÉMÁSZ első interaktív mesekönyvének létrehozásában.
Készüljön egy mesekönyv gyerekektől gyerekeknek!

Továbbra is úton a Fizibusz
Ha pedig Energia Suli, akkor nem feledkezhetünk meg
a Fizibuszról sem! Bizonyára sokak számára ismerősen cseng
a Fizibusz roadshow elnevezés, amely az Energia Suli programon belül, az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport jóvoltából továbbra is ingyenesen áll az általános iskolák rendelkezésére.
A roadshow ebben a tanévben ünnepli 5 éves jubileumát,
ami némi számvetésre is okot ad. A Fizibusz hamarosan az
1000. iskolát is meglátogatja, így immár 200 000 gyerekhez
jut el. Az elmúlt években az általános iskolák között megtett
kilométereket összeszámolva, mostanra pont négyszer körbeért volna a Fizibusz az Egyenlítő körül.

Részletes információk:
www.energiasuli.hu

Az Energia Suli programot 2006 őszén indította a Budapesti Elektromos Művek Nyrt. (ELMŰ) és az Észak-magyarországi Áramszolgáltató
Nyrt. (ÉMÁSZ). A két vállalat az iskoláknak szóló programjával szeretne hozzájárulni a jövő generáció természettudományos ismereteinek bővítéséhez, egy energiatakarékosabb szemléletmód kialakításához. Az elmúlt hat év során ajándékoztak már mezeket iskolai
sportcsapatok számára, indítottak rajzpályázatot, illetve hirdettek
tanulmányi versenyt is. Az idén ismét meglepetésekkel készültek
az általános iskolás korosztály számára.
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Ingyenes
elektronikus számla önnek is!
Belegondolt már abba, mennyi időt vesz el feleslegesen a sorban állás a mindennapjaiból?
Bizony, a magyar háztartások 80 százaléka ma még sárga csekken ﬁzeti rendszeres kiadásait.
Ha szeretné, hogy munka után ne a postán kelljen töltenie szabadidejét, ráadásul még
a környezet védelméhez is hozzájárulna, van egy javaslatunk.

Tudta-e?

Az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport online
ügyfélszolgálata számos
más hasznos funkcióval
is segíti ügyfelei kényelmét, hogy otthonról
intézhessék szerződéseikkel, számlázással
kapcsolatos ügyeiket.
Ennek köszönhetően
ma már nem szükséges
telefonon diktálni az
óraállást vagy személyesen felkeresni az
ügyfélszolgálatot.
A webes felületen
történő azonosítást
követően lehetőség van
a postázási cím módosítására, egyenleglekérdezésre, igazolás
letöltésére, részfogyasztás módosítására, az
ügyfélszolgálati irodába
történő időpont-egyeztetésre és különböző
bejelentések megtételére is.

Váltson e-számlára!
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 2012 októberében
új, környezetbarát megoldásokkal bővítette online
ügyfélszolgálati rendszerét. Ennek jegyében elektronikus számlát és elektronikus bankkártyás ﬁzetési
lehetőséget kínál minden online ügyfélszolgálati
regisztrációval rendelkező ügyfele számára. A papírra
nyomtatott számlával ellentétben az e-számla előállítása és kézbesítése nem szennyezi a környezetet,
emellett az ügyfelek hétköznapjait is kényelmesebbé
teszi. Az e-számla egyszerűen tárolható és rendszerezhető, ugyanakkor adójogi szempontból teljesen
megegyezik a papíralapú számlával, így szükség esetén bármilyen számlabemutatási kötelezettség során
hivatalos dokumentumnak számít.

Ne járjon készpénzzel,
ﬁzessen bankkártyával!
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport másik új szolgáltatásával, az elektronikus bankkártyás ﬁzetéssel akár a
karosszékben ülve, könnyedén és biztonságosan, néhány kattintással, az interneten keresztül ki is egyenlítheti számláit. Az ön kényelmét szolgálja az is, hogy
amennyiben a Társaságcsoport mindkét újdonságát,
az elektronikus számla szolgáltatást és a bankkártyás
ﬁzetést együtt használja, könnyen nyomon követheti
beﬁzetéseinek aktuális státuszát is, hiszen az online
ügyfélszolgálat felhasználói felületén naprakészen
jelenik meg minden, a felhasználási helyére vonatkozó adat.

Alternatív
energiára
váltana?
Segítünk megtalálni
a legjobb szakembereket!
Sokallja az otthoni meleg víz előállításának költségeit? Szeretné
elfelejteni a magas téli gázszámlát, ami háza kifűtéséből adódik?
Úgy döntött, korszerű hőszivattyúval tenné energiahatékonnyá
otthonát? Az Energia Magazin segít önnek megtalálni azokat
a cégeket, amelyek szakembereihez bátran fordulhat kérdéseivel,
ha hőszivattyú beszerzését fontolgatja.

(20) 971-7000
dropbt@pr.hu
hoszivattyu-drop.eu

Budatech Kft.
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Egyszerűen igényelheti
és még nyerhet is!
Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport új, elektronikus számla szolgáltatásának igénybe
vételéhez regisztráljon az online ügyfélszolgálaton (www.elmu.hu, www.emasz.hu),
és intézzen minden áramügyet egy helyen,
elektronikusan! Amennyiben a szerencse
is kedvez önnek, 2013. január 31-ig tett
e-számla igénylésével az új évet a sors kegyeltjeinek táborában kezdheti, hiszen a
Társaságcsoport a január végéig elektronikus számlát igénylő ügyfelei között kisorsol egy, összesen 480 000 Ft értékű vásárlási utalványt.

Drop Bt.
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(1) 310-3407
ch.hu
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Paleotherm Kft.
(1) 422-3636
info@paleotherm.hu

GEORT Kft.
(1) 200-0459
info@geor t.hu
www.geort.hu

STIEBEL ELTRON Kft.
(1) 250-6055
info@stiebel-eltron.hu
www.stiebel-eltron.hu

Scwung Kft.
(30) 288-2867
info@scwung.hu
www.schwung.hu

(28) 586-950
er.hu
roland@shub

HGD-Tea
m Kft.

Kft.
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Shuber Kft.

Zolterm Kft.
(30) 241-0895
info@zolterm.hu
www.zolterm.hu

Viessmann Fűté

stechnikai Kft.
(23) 334-334
ann.hu
info@viessm
n.hu
an
m
ss
ie
www.v

Panasonic Marketing Europe Gmbh
South-East Europe Fióktelep
(40) 201-006
customer.budapest@eu.panasonic.com
www.panasonic.hu

*Az akció részletes feltételeit a www.elmu.hu és a www.emasz.hu weboldalon elérhető Részvételi és játékszabályzat tartalmazza.
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Új kazán, új fűtési rendszer,
új konstrukció a FŐGÁZ-tól
A FŐGÁZ Zrt. több mint 155 éves tapasztalatára építve új üzletágat indított a társasházak
elavult hőközpontjainak megújítására
Az új, épületenergetikai üzletág 2012 nyarán kezdte meg tevékenységét, amelynek keretében a fűtési és hőtermelő berendezések felújítását és cseréjét vállalja a társasházak számára. A konstrukcióban
a társasház meghatározott időtartamra ﬁx szolgáltatási díjat ﬁzet,
de ezt az új kazánnal elért megtakarítás „kitermeli”. Cserébe a társasház biztonságos, hosszú távon is gazdaságos fűtési rendszerhez
jut, amelyet a szolgáltatási idő alatt a FŐGÁZ üzemeltet, tart karban,
s melynek távfelügyeletét is biztosítja. A társasházaknak nem kell a
nagy összegű beruházást önerőből ﬁnanszírozniuk. Ráadásul a beépített korszerű, energiahatékony berendezéseknek köszönhetően
megtakarítást, végső soron költségcsökkenést érhetnek el, hiszen a
hőtermelés hatásfoka – a kondenzációs technológiának köszönhetően
– elérheti a 100-105%-ot, a korábbi 75-80%-os hatásfokhoz képest.
A beruházást minden esetben igényfelmérés előzi meg. Ekkor derül ki,
hogy az épülettípushoz és a lehetőségekhez melyik kazántípus illesz-

kedik a legjobban. Az előkészítés, a beszerzés és a beruházás végleges elkészítése majd beüzemelése átlagosan 2 hónapot vesz igénybe.
Az átalakítási munkák a kazánházra és a kéményekre korlátozódnak.
A beépített kazánok és berendezések, eszközök a FŐGÁZ tulajdonában maradnak a szerződési időszak végéig, amikor a társasház dönthet arról, hogy jelképes összegért megvásárolja ezeket.

Mindenkinek
van lakáscélja!
oskodott már az Önnek
30%, de legfeljebb

72 000 Ft
támogatásról1?

Már megvalósult
Az első fűtéskorszerűsítési beruházás Budapesten, a Bimbó úton
a mintegy 100 lakásos társasházegyüttesben augusztusban kezdődött és szeptemberre el is készült. 2012-ben három további
társasház is a FŐGÁZ által felújított kazánnal és kéményekkel várta
a fűtési szezont. Ha a következő fűtési szezonban már új kazánnal szeretnének fűteni az Önök társasházában is, tájékozódjon
a www.fogaz.hu/epuletenegetika oldalon.

Állami támogatás, kedvező lakáskölcsön
¥ fătskorszerăstsre,
¥ nylszrcserre s
¥ energiahatkony beruhzsokra is!

formáció: 06-1-411-8181

ww.fundamenta.hu

Az llami tmogats mrtke, szerzdsenknt s szemlyenknt, havi rendszeres megtakartst felttelezve legfeljebb vi 72.000,- Ft. A 821. szm mdozat (4 v 4
hnap) llami tmogatssal egytt szmtott EBKM rtke 10,56%; az llami tmogats nlkl szmtott EBKM rtk: -0,72%.
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1 A jelen tájékoztatóban megjelölt EBKM érték a betéti kamat és az értékpapírok hozama számításáról és közzétételérôl szóló 82/2010. (III. 25.) Korm. rendelet alapján került megállapításra, havi 20.000,- Ft folyamatos betételhelyezést feltételezve. A megtakarítási idô változása az EBKM érték változását is jelentheti, amely érték csökkenhet. A jelen tájékoztatás nem tekinthetô a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. részérôl hivatalos ajánlattételnek, az itt leírtak kizárólag a figyelem felkeltését célozzák. A tájékoztatás nem
teljeskörû, a betéti szerzôdés részletes leírását az Általános Szerzôdési Feltételek (Üzletszabályzat) tartalmazza. Az Ön tanácsadója mint pénzügyi közvetítô a Fundamenta-Lakáskassza Zrt. (1052 Budapest, Váci utca 19-21., cg.: 01-10-043304; tevékenységét a
Pénzügyi Szervezetek Állami Felügyelete ellenôrzi, tevékenységi engedély száma: 255/1997. számú ÁPTF-határozat) képviseletében és érdekében, annak pénzügyi közvetítôjeként jár el. A pénzügyi közvetítô a pénzügyi szolgáltatás nyújtására irányuló szerzôdés
megkötéséért közvetítôi díjazásban részesül. Lakáskölcsön referencia THM értéke: 5,23%. A jelen reklámanyagon szereplô termékek és az azokkal kapcsolatos valamennyi információ a nyomtatás idôpontjában (2012.11.15.) hatályos állapotot tükrözik.

