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ÉRTÉKNÖVELŐ FELÚJÍTÁSOK

Mennyivel növeli meg az ingatlanunk
piaci értékét az energiakorszerűsítés?
Mire költsünk és mire ne? Segítünk.

LEDESLEGJOBB

Megmutatjuk, hogy mi alapján
célszerű kiválasztani
a legjobb LED-es fényforrást!

FŰTÉS ELEKTROMOS
ÁRAMMAL?

Az elektromos fűtési megoldások
ugyanolyan hatékonyak,
sőt a közhiedelemmel ellentétben
nem is kerülnek sokkal többe,
mint ha gázt használnánk.
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Van rá energiánk?
Á
llatkertbe menni jó dolog! A család
apraja-nagyja felkerekedik, hogy néhány kellemes órát töltsön ebben a
nyugalmas, patinás, az élet minden elképzelhető megnyilvánulásával teli oázisban a
nagyváros betonrengetegének kellős közepén.
Meg lehet lesni a kiselefántot, amint izgatottan
szalad mamája után. A tigriseket, ahol épp most
született két játékos kölyök. Vagy mondjuk a
gorillákat, ahol Bongo, a négyéves gorillagyerek
válogatott csínytevésekkel szórakoztatja rajongóit. Jó, ha jut energiánk egy ilyen látogatással,
élménnyel megajándékozni magunkat.

Hôszivattyús fûtéshez!

S ha már ott vagyunk, juthat energiánk arra is,
hogy a kikapcsolódás közepette odafigyeljünk
az állatkert üzeneteire. Például arra, hogy e sok
látványos állat nagy része nemcsak a bemutatást szolgálja, hanem azért szaporítják őket, mert
a szabad természetben a kipusztulás veszélye
fenyegeti ezeket az állatfajokat. A kérdést persze bárki felteheti: ugyan mit tudunk mi tenni
azért, hogy valahol a világ másik végén fenntarthatóbb módon végezzék a fakitermelést, az
ásványkincsek és energiahordozók bányászatát.
A válasz azonban az, hogy ezen a mindennapi
életvitelünkkel is tudunk segíteni.
Ez vonatkozik az állatkert napi „életvitelére” is,
amelyben arra törekszünk, hogy a működés
ökológiai lábnyoma a lehető legkisebb legyen.
Növényeink öntözésére például a kert területére
eső csapadékvizet használjuk fel egy nemrégi-

ben elkészült új vízelvezető rendszer segítségével. Az állatházakat pedig, ha csak lehet, nem
földgáz elégetésével fűtjük, hanem megújuló
energiával, egészen pontosan a Széchenyi Fürdő
termálvizének hőjével.

De ne csak az állatkerttel foglalkozzunk! Nézzük
meg azt is mindannyian, mit teszünk a saját, személyes életünkben! Mert mit is? Megvesszük,
használjuk, elfogyasztjuk, kidobjuk. Nagyjából ez
történik a kezeink között sok-sok tárggyal, amelyekhez a nyersanyagokat esetleg valahol a világ
másik végén bányászták ki, termelték meg olyan
módon, hogy az az ottani természetes élőhelyet
nagyrészt tönkretette. Talán éppen ott, ahol az
állatkerti kedvenceink vadon élő rokonai küzdenek a túlélésért.
A megoldás persze nem az, hogy visszatérünk barlanglakó eleink életmódjához. De ha
őszintén végiggondoljuk életvitelünket, bőven
találunk benne furcsa dolgokat. Amikor a tévékészülék távkapcsolóját használjuk, elektromos energiát vetünk be azért, hogy mozgást
spóroljunk meg. Amikor viszont a konditerem
futópadján futunk, a mozgásszegény életmódot igyekszünk ellensúlyozni, ismét villanyáram
felhasználásával. Vajon jól van ez így?

nosabb, hanem csak azért, mert úgy kényelmesebb. A kényelmünket szolgáló energia azonban
nem magától keletkezik, s egyre kevésbé áll rendelkezésre minden korlátozás nélkül. Érdemes
tehát ilyen szempontból is átgondolni mindennapjainkat, amíg van rá energiánk…
Hanga Zoltán
Fővárosi Állat- és Növénykert

Életmódunknak vannak fontos elemei, amelyhez
megkerülhetetlen az energia felhasználása. De
van, ahol igazából nem azért használjuk, mert
úgy egészségesebb, biztonságosabb vagy hasz-
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Külföldön hódít
a magyar fejlesztésű LED-rendszer
Több mint 650 millió forintos kutatás-fejlesztés, illetve két és fél éves piaci előkészítés után nemrég
elkezdte a magyar fejlesztésű, hosszú élettartamú,
energiahatékony LED-es ipari és közvilágítási rendszere, a PearlLight termékcsaládjának szállítását a
HungaroLux Light Kft. Németországba – közölte
Nagy Zsolt ügyvezető igazgató az OGH hírügynökséggel. A magyar LED-es világítótesteket hónapokon keresztül napi 24 órában tesztelték Németországban, majd havonta egyszer fénymérővel
kontrollálták a fényerősséget. Kulcsfontosságú volt
a garanciavállalás kérdése is, emiatt praktikusan
egy német céggel létrehozott vegyes vállalat képviselte a magyar terméket. Erősen meg kellett
küzdeni a távol-keleti termékekkel is, amelyek a
megrendelői oldal éberségét az alacsony árakkal
kívánják áttörni, ezeknél azonban komoly minőségi és garanciális aggályok merültek fel. Nem
ritka, hogy a távol-keleti gyártású világítótestekben három hónap múlva már akár 20% fényerőcsökkenés is tapasztalható, márpedig a lumen

(azaz a látható fény) mennyiségének csökkenése
hatványozottan hat ki a megvilágított felületre. A
magyar cég termékeiben található Cree LED-ek
teljesítménye ezzel szemben 10%-kal emelkedett
egy hónap után, miután a LED-ek „beégtek”.
A magyar cég egyébként magát a LED-et az USAból szerzi be, de a kutatás-fejlesztés, a világítási
rendszerük minden jelentős alkatrésze és maga az
összeszerelés is Magyarországon készül. Jelenleg
már több ezer darabos megrendelésállományt
szolgálnak ki, pedig a közvilágítási termékük olyan
cégekkel versenyez mint a Philips, az Osram és a
Schréder. A cég most készül betörni a német piacra
a beltéri világítással is. A piaci teszteken már ugyan
sikeresen keresztülmentek, de ebben a szegmensben lényegesen erősebb a konkurencia által
támasztott kommunikációs és a technológia szabványok szintjén kilobbizott akadály. Nagyon előrehaladott tárgyalások folynak Ausztriában (Linz) és
az orosz–ukrán piacon is. A legkeményebb diónak
mégis a magyar piac bizonyult eddig.

E-autó offenzíva
Ausztriában
Elektromos töltőállomás-offenzívát indított Ausztria, ahol 2015 végéig a meglévő 150 mellé további
400 e-autó töltőállomást telepítenek Bécsben és
környékén – 300-at az osztrák fővárosban, 100-at
pedig Alsó-Ausztriában, hogy az ingázók számára
is biztosítsák a környezetbarát és energiahatékony
helyváltoztatás lehetőségét. A hírről beszámoló
alternativenergia.hu szerint ezzel az a cél, hogy
2020-ig 4,5 százalékra növeljék az osztrák utakon
futó e-járművek arányát. Az új e-töltőállomásokra
SMS, QR-kód vagy kártya segítségével lehet bejelentkezni, de az sem okoz majd problémát, ha az
autós Ausztria határain túlról érkezik. A töltőállomások egy része gyorstöltő lesz – ezeknél tíz perc
alatt csaknem 100 kilométer megtételére elegendő áramot lehet majd vételezni. A „kutak” egy
része már az év vége előtt megkezdi működését
– például a Rathausgarage-ban, a Millennium
Cityben, a Votivpark-Garage-ban és a Parkringen
található Hotel Marriott garázsában. A töltőkutak
kiépítésének összköltsége 1,5 millió euró.
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Olcsóbb
díjtétellel érhető
el a telefonos
ügyfélszolgálat
Az eddiginél kedvezőbb díjtétellel hívhatják az
ELMŰ-ÉMÁSZ ügyfelei a vállalat ügyfélszolgálatát. A cégcsoport ugyanis olyan új telefonszámokat igényelt, amelyek révén mindhárom
mobilszolgáltató ügyfelei hálózaton belüli hívással érhetik el az áramszolgáltatót. A Telenor
hálózatából ELMŰ területén a +36 20 978 56
11-es telefonszámot, a T-Mobile hálózatából a
+36 30 978 56 11-es telefonszámot, Vodafone
hálózatából a +36 70 978 56 11-es telefonszámot kell hívni, míg ÉMÁSZ esetén a Telenor
hálózatból a +36 20 978 56 12-t, a T-Mobile
hálózatából a +36 30 978 56 12-t, Vodafone
hálózatából a +36 70 978 56 12-t.. A vezetékes telefonszámok változatlanok maradtak.
A telefonos ügyfélszolgálat megkeresése előtt
célszerű előkészíteni a szükséges nyolcjegyű
felhasználó-azonosító számot, amely a számlák jobb oldalán, a vevőadatok alatt, a„Felhasználó azonosító száma” mezőben található. Ezzel a számmal tudják az ügyfelek azonosítani
magukat a mérőóra állásának telefonos bejelentése esetén is.

Folytatódik
az ELMŰ Akadémia
ELŐADÁS-SOROZATA
Az ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport Energia
Pálya Programja keretében a BME Villamos
Energetika Tanszék együttműködésében
villamosmérnök hallgatók számára „ELMŰ
Akadémia” előadássorozatot rendez.
Az előadások témái:
2013. november 19:

Decentralizált energiamegoldások
Európában és Magyarországon
2013. november 26:

Fogyasztói berendezések vezérlési
lehetőségei
Az előadások helyszíne:

BME Informatikai épület, IB138
(1117 Budapest, Magyar tudósok körútja 2.)
Az előadások időtartama: 18–20 óráig.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak
a szervezők!

Jön a gáz aranykora
Egy évszázaddal ezelőtt Edison villanykörtéje
több millió – utcákat, tereket és vasútállomásokat megvilágító – gázlámpa fényét oltotta ki.
A korszakalkotó találmány egyúttal a gázművek
alkonyát is jelentette. A jövőben viszont, úgy tűnik,
ismét a gázé lesz a főszerep. A GE legújabb, Age
of Gas (A gáz kora) elnevezésű tanulmánya szerint
ugyanis ez az energiaforrás domináns szerepet
fog betölteni a világ energiamixében. „A földgáz
felveszi majd a versenyt a szénfelhasználással, és az
olajtól is vesz el részesedést a globális porondon”
– mondják a tanulmány szerzői, Peter C. Evans és
Michael F. Farina. Szerintük a gáz emellett egyre
nagyobb szerepet fog betölteni a szélenergia és
más megújuló energiaforrások kiegészítőjeként is,
különösen az áramtermelés területén.
Evans és Farina szerint a közművállalatoknál, a
globális cégeknél, a háztartásokban, valamint a
vonatokban, teherautókban és más közlekedési
eszközökben már most is előszeretettel használják a földgázt. Az elemzők arra számítanak, hogy a
gázfelhasználás 2025-re több mint a harmadával
nő a jelenlegi szinthez képest. Becslésük szerint
a folyékony földgáz (LNG) nemzetközi forgalma
már ezalatt az egy évtized alatt is 70 százalékkal
nő. 2025-re a földgáz adja az elsődleges globális energiatermelés 26 százalékát, amely 20%-os
növekedést jelent az 1990-es szinthez képest.
A szerzők rámutatnak, hogy a földgáznak „jelentősen kisebb a károsanyag-kibocsátása, mint más
fosszilis fűtőanyagoknak”. A földgázüzemű erőművek „rugalmassága” – kevesebb mint 30 perc alatt
beindulnak, teljesítményük pedig 100 MW/perc sebességgel felszabályozható – lehetővé teszi, hogy a
közművállalatok az időjárás függvényében változó
szél- és napenergiát is a hálózatba integrálják.
A legújabb fejlesztésű, rugalmasan üzemeltethető, kombinált ciklusú erőművek hőhatásfoka
már a 61 százalékot is meghaladja. Ez azt jelenti,
hogy a földgázban lévő energia csaknem kétharmada elektromos árammá alakul. Az amerikai

energiaügyi minisztérium ezt az eredményt egy
mérföld négy perc alatti lefutásához hasonlította. „A gáz jövője nem olyan lesz, mint amilyen a
múltja volt” – írja Evans és Farina.
A Közel-Keleten a földgáz áramtermelésben elfoglalt részesedése egyébként már most is eléri a
60 százalékot. (Ez az arány az Egyesült Államokban
28 százalék, Európában pedig 20 százalék.) Jelenleg a felhasznált gáz 89 százalékát szárazföldi gázvezetékek szállítják. A szerzők szerint a gázhálózat
bővítése, az újítások és az új szállítási lehetőségek
– mint például a palagáz – elősegítik, hogy a gázhálózat sűrűbb és rugalmasabb, valamint gazdaságosabban működtethető legyen. „A sűrűbb hálózatok stabilabbá teszik az energiarendszereket,
így azok rugalmasabban reagálnak a fennakadásokra, és az extrém áringadozások valószínűsége
is csökken” – állítják a szerzők.
Evans és Farina szerint a „gázhálózatok, amelyek
az út- és elektromos hálózatokkal ellentétben sokszor a föld alatt futnak, szélsőséges időjárási körülmények között is képesek stabil gázszolgáltatást
nyújtani. Ily módon a gáz nagymértékben növelheti a gazdaság rugalmasságát azáltal, hogy biztosítja a diverzifikáció, a tartalékolás és a backuprendszerek működtetésének lehetőségét.”
Az elosztott energiatermelés előnyei tavaly, a Sandy hurrikán idején kerültek előtérbe. Míg az északkeleti rész nagy része sötétben maradt, a Princeton Egyetem kampuszán működő gázturbina
gondoskodott a kampusz megvilágításáról és
fűtéséről. A szerzők szerint az olyan újítások,
mint például a vízen lebegő LNG-állomások és a
kisméretű gázbegyűjtő, átalakító és szállítórendszerek szintén „drámai hatással” lesznek a gázhálózat bővülésére. „A kisméretű LNG (folyékony
földgáz) és CNG (sűrített földgáz) rendszerek
„virtuális vezetékrendszerekbe” való integrálását
és átalakítását elősegítő új technológiák fontos
szerepet kapnak az új gázpiacok, például a közlekedési szektor gyors fejlődésében”.

Érdemes
e-számlára váltani
Tudta, hogy az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport elektronikus számlázási és bankkártyás
fizetési lehetőséggel bővítette Online ügyfélszolgálatának kínálatát? Az akkor útjára
indított szolgáltatás lehetővé teszi az Online
ügyfélszolgálaton regisztrált fogyasztóknak,
hogy számlafizetésükkel ne kelljen órákat a
postán tölteniük, hanem azt kényelmesen,
otthonról is elintézhessék. Az elektronikus
számla és az online számlabefizetés
• gyors, hiszen a számlák már a számlakiállítás napján elérhetők mind az Online ügyfélszolgálaton, mind e-mailben.
• kényelmes, hiszen számlabefizetéseit sorban állás nélkül, akár a fotelben ülve is elintézheti!
• sokoldalú, hiszen a számlákat átutalással,
vagy közvetlenül, bankkártyás fizetéssel is
kiegyenlítheti!
• környezetbarát, hiszen igénybevétele nemcsak a fogyasztók kényelmét szolgálja, hanem a regisztrációval az ügyfelek hozzájárulhatnak a számlák előállításához szükséges
papírmennyiség csökkentéséhez, ezáltal természeti környezetünk védelméhez is.
Regisztráljon az ELMŰ-ÉMÁSZ Online ügyfélszolgálatán, váltson elektronikus számlára,
és fizesse ki számláit bankkártyával az interneten keresztül! Intézzen minden áramügyet
egy helyen! Ingyenes regisztráció ELMŰ-ügyfeleknek: www.elmu.hu, míg az ÉMÁSZ
ügyfeleinek: www.emasz.hu.
Az
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Jönnek a napelemes
utcai lámpák

Energia a
SZALMABÁLÁKBÓL

Nem szükséges hálózati tápellátás a jövőben az
utcai közvilágításhoz, ráadásul a lámpák automatikusan bekapcsolnak az esti szürkület beálltakor. A holland Kaal Masten cég által tervezett
közvilágítás oszlopait napelemek borítják be,
így a LED-es fényforrás üzemeltetéséhez nem
szükséges odavezetni az áramot. A Spiritnek
nevezett, akár 18 méter magas lámpa napelemei még borús időben is annyi villamos energiát termelnek, amennyi szükséges egy éjszakai
világításhoz. Az egyedüli karbantartás, amit a
lámpák igényelnek, az akkumulátoraikra vonatkozik, ezeket ugyanis néhány évente cserélni
kell. Az első, teljesen napenergiával üzemelő
utcai lámpákat Eindhovenben állítják majd
üzembe, számolt be róla a geeks.hu.

A szalmabálák felhasználásából németországi
otthonok millióiban lehetne energiát és hőt
szolgáltatni – állapították meg a türingiai Regionális Mezőgazdasági Intézet tudósai és a Német Biomassza-kutató Center dolgozói közös
munkájuk során. Becslésük szerint évente közel
30 millió tonna szalma keletkezik az országban,
amelyből 8–13 tonnányit minden további nélkül fel lehetne használni energia és üzemanyag
szolgáltatására, ami 1,7–2,8 millió háztartás áramához és 2,8–4,5 millió háztartás fűtésére elegendő energiát biztosítana. Nem szabad persze
elfeledkezni arról, hogy a növények elégetése
szén-dioxid-kibocsátással jár, ám a fosszilis tüzelőanyagokhoz képest még így is 73–92 százalékkal lehetne csökkenteni a kibocsátást – írta a
tisztajovo.hu.

Hét új
ügyfélszolgálati
iroda, megváltozott
nyitva tartás

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

Az ügyfelek jobb kiszolgálása érdekében az
ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport hét új fiókirodával
bővítette ügyfélszolgálati irodáinak számát. Az
ügyfélszolgálattal kapcsolatos változás az is, hogy
nemrégiben a Dunakeszi, Szentendre, Pilisvörösvár és Gyál ügyfélszolgálati iroda nyitva tartása
megváltozott. A személyes ügyintézéshez online
ügyfélszolgálaton keresztül, vagy telefonon előzetes időpont is igényelhető, amellyel elkerülhető a
sorban állás. Személyes ügyintézés esetén szükség van valamilyen személyazonosságot igazoló
okmányra (például személyi igazolvány, új típusú
vezetői engedély vagy útlevél). Amennyiben nem
a szerződött, vagy a szerződni kívánó ügyfél jár el,
ezenkívül meghatalmazás is szükséges. Az utolsó
ügyfeleket a nyitvatartási idő vége előtt 10 perccel fogadják. Fontos, hogy az ügyfélszolgálati irodák készpénzmentesek, vagyis csak bankkártyás
befizetés lehetséges az ügyfélfogadási idő végéig.
Az ügyfélszolgálati és panaszirodák elérhetőségei,
azok nyitva tartása, valamint egy egyszerűen kitölthető meghatalmazásminta megtalálható itt:

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.**

GÁZ

LEVEGO
LEV
EGO

* 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.
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www.elmu.hu/ugyfelszolgalati-irodak
www.emasz.hu/ugyfelszolgalati-irodak

November végéig
válthatók be
a kuponok

Egyre több vállalati fogyasztó dönt az áramszolgáltató-váltás mellett – ezt igazolják a
hivatalos statisztikai adatok is.
Magyarországon 2008-ban történt meg a villamosenergia-szektorban a piaci liberalizáció,
azóta vált lehetővé, hogy a fogyasztók kedvezőbb ajánlat esetén a szabadpiacon másik
kereskedőt válasszanak maguknak. Az átszerződés adminisztrációs szempontból nagyon
egyszerű folyamat. A nagy előnye pedig,
hogy a szolgáltatóváltással a vállalkozás jelentős összegeket – több tízezer vagy akár
százezer forintokat – takaríthat meg évente.
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási
Hivatal legutóbbi adatai szerint tavaly a kis- és
közepes vállalkozások 13,3 százaléka döntött
a váltás mellett. A növekvő igényt mutatja,
hogy ez az arány (ugyancsak a nem lakossági
fogyasztók körében) 2011-ben még csak 7,9
százalék volt. Az átszerződési időszakban az
áramszolgáltatók jól célzott ajánlatokkal keresik meg a vállalkozásokat, a cégek pedig a
gazdasági nehézségek miatt hatványozottan
keresik azokat a lehetőségeket, ahol visszavághatják a költségeiket.
Az áramszolgáltató helyes megválasztásával
ráadásul igen jelentős megtakarítást érhetnek el, ami kimutatható a pénzügyi mutatók között is, pláne egy olyan vállalkozás
esetében, ahol a munkafolyamatokhoz jelentős mennyiségű energiát használnak fel.
Ilyenek például a pékségek vagy a gyárak.
A verseny ma már olyannyira kiélezett, hogy
a vállalkozások a kedvezőbb áramtarifa mellé további kedvezményeket, ajánlatokat is
kaphatnak a szolgáltatóktól. Jó példa erre
az ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ Társaságcsoport,
amely az átszerződők számára ingyenesen
óriásplakát-hirdetéseket biztosít az idei
áramszolgáltató-váltó kampányban. Bővebben: www.aramszolgaltato.hu

Immár a negyedik kuponcsomagot postázta az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport ügyfelei
számára. Az áramszolgáltató azon ügyfeleit
jutalmazza meg így, akik határidőre befizették
az összes, 2013. március 1. és június 10. közötti
villanyszámlájukat. A negyedik kuponcsomagban immár 32-féle vásárlási kedvezményre
jogosító bón található, amellyel a Társaságcsoport segítséget nyújt a takarékoskodásban.
Fontos információ, hogy a kuponok beváltására két hónapon keresztül, 2013. október 1. és
november 30. között van lehetőség, érdemes
tehát mihamarabb tanulmányozni a füzetet,
nehogy elszalasszon valamilyen vonzó lehetőséget!
Ahhoz, hogy rendszeresen megkapja a kedvezményes vásárlásra jogosító kuponcsomagokat, mindössze annyit kell tennie, hogy
valamennyi villanyszámláját időben befizeti.
Ha mégis megtörténne, hogy késedelembe
esik, akkor a Hűségprogram aktuális időszakában sajnos elveszíti jogosultságát a kedvezményekre. Viszont ha ügyel arra, hogy
további számláit ismét időben rendezze, a
soron következő negyedévben újra bekerülhet a kuponfüzetre jogosult ügyfelek körébe.
megtalálja. A kuponok egyébként díjmentesek, és szabadon átruházhatók a hátoldalukon olvasható feltételek szerint.
Ne feledje, hogy nemsokára érkezik az ötödik
kuponcsomag is! Készüljön és fizesse áramszámláit időben!

Az

energiatakarékossági magazinja

9

Mobil-

akkumulátorológia

akkumulátort vonultat fel, ez azonban kevés ahhoz, hogy ez a telefon felállhasson a legkomolyabb akksikat felvonultató képzeletbeli dobogóra. Ehhez ugyanis manapság egy legalább 3000
mAh-s áramforrásra van szükség, valami olyasmire, mint amilyen az LG G2-ben, vagy a Sony Xperia
Z1-ben található. Szinte elképesztő, de az 5 colos
érintőkijelzője révén ma már tulajdonképpen
kompaktnak nevezhető Motorola Droid Maxxben
egy 3500 mAh kapacitású akkumulátor kapott
helyet. A kapacitás persze nem mindegy, hiszen
ha az adott telefonnak nagy a fogyasztása, akkor
hiába a magas mAh érték.

Töltés, de hogyan?

Kényes témát veszünk kezelésbe, vagyis rátapintunk a modern okostelefonok
valódi Achilles-sarkára, az akkumulátor/üzemidő kérdéskörre.

A

mennyiben egy jó néhány esztendős
hagyományos mobiltelefonról most
hirtelen egy high-end okostelefonra váltunk, rögtön két sokkhatás is ér bennünket. Az egyik, hogy az új készülék legalább tízszer
annyit tud, mint az elődje, a másik pedig, hogy
ezzel párhuzamosan sokkal hamarabb lemerül.
Az utóbbi időkben alaposan lerövidült használati
idő elsősorban annak „köszönhető”, hogy a mobil
kijelzők hatalmasra nőttek, a telefonok processzora atomerőmű szintű erőt rejt magában, ráadásul
a szolgáltatások fejlődésével egyszerűen nem
tudtak lépést tartani az áramforrások. No persze
szerencsére nincs minden veszve, vagyis ha néhány ténnyel tisztában vagyunk, akkor jelentősen
meghosszabbíthatjuk a két töltés közötti időt.

Régi motorosok
A régebbi mobiltelefonokban jó néhány évvel
ezelőtt még szinte minden esetben valamilyen
nikkel tartalmú akkumulátorral találkozhattunk.
A legrégibb modellekben lévő NiCd, vagyis nikkel-kadmium példányok lényegében semmilyen
előnyös tulajdonsággal sem rendelkeznek, hozzájuk képest pedig már a NiMh, vagyis nikkel-metálhidrid akksik is komoly előrelépést jelentettek. Ez
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utóbbiakban már nincsenek mérgező anyagok és
fajlagosan több energiát képesek eltárolni: a NiCd
mintegy 50-80 Wh/kg, a NiMh pedig közel 60-120
Wh/kg-os mutatóval bír. Közös vonásuk, hogy
formázni szükséges őket, vagyis, hogy első alkalommal 16-24 órás töltési idővel kell számolnunk,
és a maximális kapacitás csak 5-6 töltési ciklust
követően érhető el.

A jelen kor harcosai
Ha ma bemegyünk egy boltba és egy új mobilt
vásárolunk, akkor nagy valószínűséggel valamilyen lítium-ion, lítium-polimer, vagy lítium-ion-polimer akkumulátort kapunk hozzá. Ezeket az akksikat már a gyárban feltöltik, de nem teljesen, vagyis
a gyári töltés maximum egy rövidebb használatot
tesz lehetővé, aztán pedig jöhet a töltő. Remek
dolog, hogy a formázást ezúttal nyugodtan el lehet felejteni, az viszont mindenképpen jó szolgálatot tehet, ha legalább havonta egyszer teljesen
lemerítjük az akkumulátort. A fentebb említett
elődökhöz képest hatalmas előnyt jelent a jelentősen alacsonyabb tömeg, ami a polimer tartalmú akksik esetében fokozottan érvényes. Fontos
pozitívum továbbá a nagyobb energiasűrűség:
egy modern Li-Ion, vagy Li-Po akkumulátor e te-

kintetben 300%-ot ver a régi NiCd, és körülbelül
150 százalékot a NiMh áramforrásokra.

Kapacitás
A szebb napokat is látott Nokia által 2002-ben
bemutatott és utána jó néhány milliós darabszámban értékesített 3410-es készülék belsejében egy mindössze 825 mAh kapacitású akkumulátor volt, a használati idő mégis jó néhány
nap volt. A 2007-ben érkezett Nokia N82 már jelentősen nagyobb tudással rendelkezett, akksija
pedig 1050 mAh-sra hízott és ezáltal körülbelül
2 napos üzemidőt biztosított. Napjaink csúcs
Nokiáiban pedig már 2000-es akkumulátorok
rejtőznek, a használat idő azonban jó esetben is
csak 1-1,5 nap. Magyarul, ha a régi szép időkre
emlékeztető üzemidőket szeretnénk ma, akkor
bizony 8-10 ezer mAh kapacitású akksikra lenne
szükség, ami persze megvalósíthatatlan.

A mobiltelefonok túlnyomó többségén ma már
szabványos microUSB-port található, vagyis egyik
készülék egyszerűen tölthető egy másik töltőjével.
Az általában külön utakon járó Apple természetesen most sem hazudtolja meg önmagát, vagyis
az iPhone-okon egyedi töltőaljzat található, annak
minden előnyével és hátrányával egyetemben.
A hálózati töltők esetében nem árt odafigyelni a
töltőáram nagyságára, amit a gyártónak minden
esetben fel kell tüntetnie valahol, ugyanis adott
esetben nem biztos, hogy egészséges, ha a gyári értéknél nagyobb árammal töltjük megfáradt
akksinkat. Az újabb töltők szerencsére akkor már
nem fogyasztanak áramot, ha végeztek a készülék
töltésével, de a régebbi modellek esetében erre is
oda kell figyelni. Alapvetés továbbá, hogy a töltést
lehetőleg szobahőmérsékleten végezzük el.

Kell a vezeték?
A vezeték nélküliség igazi varázsszó a mobil technológiában, gondoljunk csak a wifi adatátvitelre, a
Bluetooth kapcsolatra, vagy például az NFC megoldásra. Hasonlóképpen a gyártók a töltés kap-

csán is megpróbálják elfeledtetni velünk az utált
vezetékeket, egyelőre talán kisebb, mint nagyobb
sikerekkel. A „wireless charging” az indukciós eljárásra épül: a töltő maga egy lapos eszköz, vagy
akár babzsák, melyre laza eleganciával csak rá kell
helyezni, vagy dobni a telefont és a töltés automatikusan meg is kezdődik. A töltőlap és a 220 Voltos
fali aljzat között persze továbbra is él a vezetékes
kapcsolat. A manapság kapható vezeték nélkül
tölthető telefonok többsége Qi kompatibilis,
vagyis itt is működik az egyik telefon töltőjével a
másik mobilnak történő töltése. A mobilok esetében használatos low-power Qi technológia 0-5
Wattos és akár 4 centiméteres távolságot is képes
áthidalni. Negatívum, hogy wireless töltővel jól
érezhetőn tovább tart a feltöltés, ezenkívül pedig
az ilyen töltők is elég drágák. Az alaphelyzetben
Qi kompatibilis telefonok vastagabbak és nehezebbek normál társaiknál, egyes mobilokra pedig
utólagos Qi hátlapot is felapplikálhatunk.

Tankolás? Tele kérem!
Ahogy az autóiparban, úgy a mobil iparágban
is már jó ideje kísérleteznek az üzemanyagcellák
használatával. Ezek az áramforrások vegyi reakció
révén állítanak elő elektromos áramot, még pedig
fordított elektrolízis révén, vagyis kémiai energiából elektromosat állítanak elő. Az első üzemanyagcellás prototípusok már az ezredforduló
idején felbukkantak, azonban mind a mai napig
nem jelentek meg a kereskedelmi forgalomban
ezek az újgenerációs készülékek. Első körben metanol alkalmazásával kísérleteztek a gyártók, melynek révén az akksiknál körülbelül tízszer nagyobb
energiasűrűség vált elérhetővé, csak éppen a metanol nem éppen biztonságos, könnyen kezelhető anyag. Újabban hidrogén üzemanyagcellákról
szólnak a híradások, melyek minden korábbinál
könnyebbek, nagy teljesítményűek és olyan biztonságosak, hogy akár repülőgépek fedélzetére

is felengedik őket. A 20 évig teljesítményvesztés
nélkül üzemelő üzemanyagcellák mindenképpen
ígéretes fejlesztések, de széles körben történő elterjedésük továbbra is várat magára.

Mit hozhat a jövő?
Bear Grylls a sivatagban járva a saját vizeletét
itta, és hasonlóképpen akár egy mobiltelefon is
feltölthető. Feltűntek ugyanis a színen az MFC-k
(Microbial Fuel Cell), melyek szerves anyagokból
állítanak elő elektromos áramot: laboratóriumi
környezetben már működik a dolog, hogy egy
telefon egy edénybe töltött vizeletből nyer a
működéséhez szükséges energiát. Ennél már
csak az lenne szebb, ha a telefonok a levegőből töltenék fel önmagukat. És ez sem kitaláció,
vagy sci-fi, hanem egy nagyon is működő dolog,
mellyel a Nokia kísérletezik már évek óta. A fejlesztők a környezeti rádióhullámok (mobil, Wi-Fi,
tévé, rádió) energiáját próbálják meg a lehető
leghatékonyabban felvenni és tárolni. Jelenleg
még csak 5 mW-ot sikerül így kinyerni úgymond
a levegőből, ami még nagyon kevés, de ha sikerülne elérni az 50 mW-os értéket, az már elég
lenne ahhoz, hogy a mobilunk nagyon lassan, de
folyamatosan töltse magát.

Rekorderek
Napjaink egyik legkelendőbb csúcskategóriás
készüléke, a Samsung Galaxy S4 egy az elődjénél
500 mAh-val nagyobb kapacitású, 2600 mAh-s
Az
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mobilakksi-tippek, trükkök
Ahogy nincs betelíthetetlen kapacitású merevlemez és kifogyhatatlan üzemanyag-tartályú autó,
úgy nincs olyan hatalmas akkumulátorú telefon sem, amely ne lenne villámgyorsan lemeríthető.
Van azonban néhány olyan lehetőség, amellyel még egy nem túl erős akkumulátorú
és viszonylag nagy fogyasztású telefon üzemideje is kitolható.
Statisztika

Funkciók

Okostelefon fronton mostanság már 70 százalék
feletti az Android operációs rendszerű készülékek
aránya, így most mi is elsősorban ezzel a platformmal foglalkozunk. A telefon energiagazdálkodási
opcióinál érdemes lehet néhány pillantást vetni
az akkumulátorhasználati statisztikákra. Innen
megtudhatjuk, hogy pontosan melyek a legnagyobb fogyasztók: általában a kijelző, a hanghívás,
vagy például a wifi szokott sokat fogyasztani, de
az egyéni szokások erőteljesen befolyásolhatják a
megjelenített értékeket. Ilyen adatokhoz természetesen iOS, illetve Windows Phone szoftveres
készülékek esetében is hozzájuthatunk.

Rengeteg energia takarítható meg azzal,
ha némileg visszafogjuk a háttérben zajló szinkronizációs folyamatokat, illetve az
alkalmazáslistából kilőjük az esetlegesen
hibásan beragadt energiazabáló appokat. Kiváló funkció a Sony által kifejlesztett
Stamina: amennyiben ezt aktiváljuk, akkor
a telefon csak abban az esetben szinkronizál
mobilneten, vagy wifin keresztül, ha a telefon
kijelzője aktív. Magyarul a telefont a zsebünkben
tárolva ugyan nem csipognak az új e-mailek, ellenben ha rányomunk a kijelzője, pillanatok alatt
megkapjuk őket. Hasznos továbbá a helyfüggő
wifiszolgáltatás, amelynek lényege, hogy a wifi
csak akkor aktiválja magát, ha „ismerős” hotspot
közelében tartózkodunk. Az alkalmazásboltokban egyébként számos „battery” appot találhatunk, amelyekről érdemes elolvasni a kommenteket, ugyanis ezek a szoftverek sok esetben
nemhogy csökkentik, hanem inkább növelik a
fogyasztást.

Hardver

Kijelző
Amennyiben OLED technológiájú a telefon kijelzője, érdemes valamilyen fekete témabeállítást használni, ezek a megjelenítők ugyanis csak
akkor fogyasztanak, ha az adott pixelek fehéren
világítanak. LCD-panelek esetén a háttérvilágítás
folyamatosan energiát fogyaszt, így beltéri használat esetén érdemes lejjebb venni a fényerőt,
illetve bekapcsolhatjuk a fényszenzoros automatikus fényerő-szabályozást is.
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A Samsung legújabb nyolcmagos, Exynos processzorának érdekessége, hogy a négy darab
1,6 GHz-es Cortex-A15 mag csak a nagy számítási teljestíményt igénylő helyzetekben aktív,
alaphelyzetben pedig csak a szuperalacsony
fogyasztású, négy darab 1,2 GHz-es Cortex-A7
mag él. A legújabb mobilchipeknek már 28
nanométeres a csíkszélessége, ezáltal pedig alacsony a fogyasztásuk. A Qualcomm ugyancsak
28 nanométeres high-end Snapdragon 800-as
chipsetének különlegessége a Quick Charge 2.0
technológia, amelynek révén adott esetben
akár egy mindössze 10 perces töltéssel
is kaphatunk 24 órás extra használati időt.

Pótenergia
Amennyiben unibody, vagyis házilagosan megbonthatatlan kialakítású telefonunk van (például
iPhone, HTC One, Sony Xperia Z1), akkor a tartalék gyári akkumulátor kérdésköre sajnos ki van
lőve, ellenkező esetben azonban remek szolgálatot tehet egy pótakkumulátor. Ugyancsak
kiváló alternatíva és unibody esetén is működik,
ha töltővel kombinált külső akkumulátort vásárolunk telefonunk mellé, amelynek a kapacitása általában 2000 és 8000 mAh között szokott
mozogni. Ez utóbbiak akár tabletek töltésére is
alkalmasak lehetnek, ha a töltőáramuk kellően
magas. Napos időben igazi zöldenergiát biztosít egy napelemes töltő, túrázáshoz pedig akár
olyan különleges minikályhát is vásárolhatunk,
amely meleget ad, főzhetünk rajta, oldalsó microUSB-portjáról pedig a mobilunk is tölthető.

Okostelefonos
akkumulátoralkalmazások
Android

iOS

DU Battery
Saver

Battery Doctor

A kis zöld robotos platform egyik leghasznosabb és
leginformatívabb akkumulátorfókuszú alkalmazása
a DU Apps Studio által fejlesztett DU Battery Saver. Az
applikáció rendkívül részletes információkat biztosít az
akkumulátor kapacitásáról, feszültségéről, illetve még a
pontos hőmérsékletéről is, ezenkívül pedig grafikonon
ábrázolja, hogy az elmúlt órákban, illetve napokban hogyan alakult az akksi töltöttségi szintje. Természetesen
a hátralévő használati idővel kapcsolatban is kapunk
egy elég pontos becslést, ha pedig az „Optimize” gombra nyomunk, az alkalmazás teljesen automatikusan
megszabadít bennünket a haszontalan energiazabáló
háttérfolyamatoktól. Részletes kimutatást kérhetünk
az éppen futó alkalmazásokról, azok fogyasztásáról,
illetve lehetőség van arra is, hogy a nem kívánt appokat egyetlen gombnyomással manuálisan leállítsuk. Az
éppen zajló töltési folyamatról is információkat közöl a
DU Battery Saver, amelyben akár saját energiaprofilokat
is létrehozhatunk, a widget révén pedig a beállítások
bármikor villámgyorsan elérhetők.

Windows
Phone

Amennyiben alma logós okostelefonunk van, és nem
vagyunk túl elégedettek a készülék használati idejével, akkor érdemes kipróbálnunk a Beijing Kingsoft
Internet Security által jegyzett Battery Doctort. Az
iPhone akkumulátorának „orvosa” minden eszközt
bevet annak érdekében, hogy némileg kitolja a telefon készenléti, illetve használati idejét. Felhasználóként hasznos információkat szerezhetünk arról, hogy
pontosan mely alkalmazások és folyamatok okolhatók az akkumulátor idő előtti leszívásáért, valamint
tanácsokat kapunk azzal kapcsolatban, hogy egyes
funkciók letiltásával milyen eredményeket érhetünk
el. Megtudhatjuk például, hogy mennyivel nő a használati idő egyszerűen attól, hogy kikapcsoljuk a wifit,
a Bluetooth-t, vagy a GPS-t, az applikáció ezenkívül
rangsort állít fel a legnagyobb fogyasztókból, amelyek
közül aztán kényünk-kedvünk szerint kapcsolhatjuk ki
az arra érdemesnek talált delikvenseket. A Battery
Doctor igen tetszetős felülettel büszkélkedhet, amely
ráadásul igen egyszerű használatot biztosít.

Az

Battery Sense
A Nokia hathatós segítségének köszönhetően mostanság egyre többen használunk Windows Phone szoftveres okostelefonokat, így ezek a készülékek sem maradhatnak akkumulátorfókuszú alkalmazás nélkül. Az
egyik legjobban sikerült ilyen WP-alkalmazás a Bonny
Vasan által készített Battery Sense, amely a Microsoft
élő csempés külcsínű, operációs rendszeréhez nagyon
passzoló dizájnnal megspékelve segít kitolni valamelyest telefonunk használat idejét. Az alkalmazás természetesen élő csempe formájában pillanatok alatt kitűzhető a kezdőoldalra, amelynek révén bármikor gyorsan
informálódhatunk az akkumulátorral kapcsolatos történésekről és állapotjelzésekről. Az applikáció a használati
szokásaink és az akksiban lévő töltés alapján viszonylag
pontosan megbecsüli, hogy körülbelül még mennyit
tudjuk használni a mobilt, ezenkívül pedig grafikonon
is ábrázolja az akkumulátor töltési/merülési jellemzőit.
A Battery Sense számon tartja, hogy pontosan hányszor
töltöttük már fel a telefont, és hogy átlagosan milyen
hosszú üzemidőt kaptunk egy-egy feltöltéssel. Az akár
hangvezérléssel is kezelhető alkalmazás riasztani is képes, amennyiben valamilyen okból kifolyólag váratlanul
nagyon merülni kezd az akkumulátor, és ilyenkor lehetőséget biztosít a beavatkozásra is.
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bazár
Áramfejlesztő
hintaszék
Ezt a terméket egyelőre nem tudjuk megvásárolni, mivel egy dizájn versenyre
készült, ahol energiatakarékos, környezetkímélő, tehát zöld ötletekkel lehetett indulni. Ryan Klinger találmánya ez az áramfejlesztő hintaszék, amit
kitalálója elsősorban repterekre, kávézókba, várótermekbe álmodott meg. Az
ötlet a kinetikus, vagyis mozgási energia hasznosításán alapszik: míg a megfáradt utas fáradalmait a székben való hintázással piheni ki, addig a széken
elhelyezett USB-csatlakozók segítségével töltheti elektronikai eszközeit. Nagyon drukkolunk, hogy valaki felkarolja a kezdeményezést, és soha többet ne
kelljen közelharcot vívni a természetesen tökéletesen alkalmatlan helyekre
szerelt konnektorokért.

Bambuszbillentyűk
Szökik
az energia!
Ha a Black & Decker neve kerül
szóba, akkor valószínűleg méretes
láncfűrészek, ütvefúrók és hasonló nehéz szerszámok jutnak a mindennapi
vásárló eszébe. Pedig a gyártó ennél
sokkal kifinomultabb eszközöket is gyárt,
ilyen például ez a hőszivárgás-érzékelő,
amely akkor nyújt kiváló segítséget, ha
szeretnénk tudni, hogy melyek házunk,
lakásunk hideg, meleg pontjai. A készülék
infravörös hőmérővel deríti ki a beltérben kialakuló hideg
és meleg huzatot. Az év bármely időszakában, időjárástól
függetlenül bevethető, az adott pont állapotát a mért hőfoknak megfelelően piros vagy kék fénnyel jelzi. Ha tudni
szeretné, hogy a lakás mely részein szökik a hő, hol van
szükség szigetelésre, ezzel az eszközzel ez könnyedén
megállapítható.

Ha már egyszer arra vagyunk kárhoztatva, hogy egész
nap a billentyűzetet püföljük, mennyivel jobban esne
mindez, ha az ujjunk alatt bambuszból készült gombok teljesítenének szolgálatot. Az iZen Bamboo
Bluetooth klaviatúra ezt a természetközeli élményt
biztosítja, bár az némileg ront az összképen, hogy a
szinte teljes egészében bambuszból készült egység-

ben azért megbújik egy tölthető akkumulátor, amely a
Bluetooth-egységet életben tartja. Az emlegetett vezeték nélkül szabványnak köszönhetően PC-vel, androidos
mobillal, iPhone-nal, tabletekkel, sőt akár okostévékkel is
képes együttműködni. A gombkiosztás megegyezik a Mac
billentyűzetek elrendezésével, így a gyártók nem titkoltan
az Apple gépek tulajdonosait célozták meg.

Fény az éjszakában
Aki van olyan szerencsés, hogy kisgyerekekkel lakik egy
háztartásban, az nagyon jól tudja, hogy mennyire fontos
a megnyugtató éjszakai világítás biztosítása. Mivel ezek a
fényforrások hosszú órákig, akár napokig is bekapcsolt állapotban vannak, egyáltalán nem mindegy, hogy mit használunk erre a célra. A mi ajánlatunk az Ecozone Moonlight,
amely a NASA által az űrkabinok megvilágításához rendszeresített technológiát használja. A teendőnk mindössze
annyi, hogy bedugjuk a kívánt konnektorba, majd nyugodt
szívvel ott is hagyhatjuk, mivel a fogyasztása elenyésző.
A gyártó adatai szerint egy átlagos, 7 wattos éjszakai lámpa
fogyasztása 61 kWh.

Igazi géniusz
Ez az a termék, amely az „elemet nem tartalmaz” feliratot egy teljesen
más megvilágításba helyezi. A Genius elemmentes Blue-Eye egeréhez
nem kell ceruzaelemet használni, a működéshez elegendő időnként feltölteni a beépített akkumulátorát. Ezt akár 100 ezer alkalommal is megtehetjük, az pedig egyenesen lenyűgöző, hogy a töltési idő mindössze
három percig tart. Az már kevésbé praktikus, hogy egy töltéssel mindössze 3-4 órán át használható az egér, de valamit valamiért. A Blue-Eye
technológia azt biztosítja, hogy szinte az összes létező felületen nagy
biztonsággal használhassuk az egeret, így ha arra van kedvünk, akkor a
szőnyegen, márványpulton vagy a homokfúvott üveglapon is dolgozhatunk.

Szóljon hangosan!
A legújabb telefonok kétségtelenül okosak, rengeteg feladatot elvégezhetünk a segítségükkel, de amikor az eseti
zenehallgatásra kerül a sor, általában kudarcot vallanak.
A probléma nem feltétlenül a hang minőségével, hanem
inkább a hangerővel van, ezen segít az Eco-Amp. A 100
százalékig újrahasznosított anyagokból készített papírtölcsér maga is teljes egészében újrahasznosítható, így a lehető legjobban kíméli a környezetet, és még hasznos társa
is lehet a mobilosoknak. Az iPhone 4, 4S és 5 készülékhez
megálmodott kiegészítő külső áramforrás használata
nélkül működő passzív erősítőként funkcionál, amely a
készülékekhez csatlakoztatva felerősíti és jobban hallhatóvá teszi a zenét. A több színben érkező Eco-Ampet magunknak kell meghajtogatni, viszont ezt ellensúlyozandó,
számtalan minta- és színvariáció közül válogathatunk.

Melegvízmentés
A zuhanyozás általában a tökéletes vízhőfok megtalálásával kezdődik, de gyakran arra is
percekig kell várni, mire annyira bemelegszik a víz, hogy megkezdhessük a zuhanyozást. Míg ez
megtörténik, az emberek 80 százaléka valami mással foglalkozik, ennek következtében előfordulhat,
hogy a meleg víz felhasználatlanul kerül a lefolyóba. Az Evolve Showerhead egy olyan zuhanyfej, amely
a pocsékolást úgy akadályozza meg, hogy figyeli a rajta átfolyó víz hőmérsékletét, és amikor az eléri a kívánt
hőfokot, egyszerűen elzárja a vizet. Így amikor belépünk a tus alá, egy csap megnyitásával már a kellemes, meleg víz
zúdul a nyakunkba, mi pedig elkönyvelhetjük, hogy több ezer liter vizet spórolunk meg egy év alatt.
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EM: Mi az eljárás azokon a területeken, ahol a vezetékrendszer víz alatt volt?
Molnár József: A víz alá került berendezéseket
csak előzetes felülvizsgálatot követően kapcsoljuk vissza. Az utcai berendezéseket felülvizsgáltuk, szükség esetén kicseréltük a kötőelemeket,
a villanyóra előtti kisautomatákat, sőt ha kellett, a
villanyórákat is. Ez a fogyasztóinknak nem került
pénzbe, a kiszállást és a javítást ingyenesen végeztük. Azt kértük minden ingatlantulajdonostól, hogy vizsgáltassák át a saját berendezéseiket
is. Az ingatlanon belül is szükség lehet ugyanis
takarításra, szárításra, a sérült részek cseréjére, a
tömítések helyreállítására.

EM: Milyen költségekkel járt az árvízi védekezés,

Ha áram van, minden van
Az elmúlt másfél évszázad legnagyobb dunai árvize az energiaszolgáltatókat is kihívás elé
állította. Béres Józseffel, az ELMŰ Hálózati Kft. és az ÉMÁSZ Hálózati Kft. vezetőjével, illetve
Molnár Józseffel, az ELMŰ-ÉMÁSZ Hálózati Szolgáltató Kft. vezetőjével beszélgettünk.

Energia Magazin: Június elején vonult le az

elmúlt másfél évszázad legnagyobb dunai árvize.
Összességében hogyan kezelte a Társaságcsoport
ezt a kritikus időszakot?

Molnár József: Utólag már magabiztosan állíthatjuk, hogy kiválóan. Ahhoz, hogy a kritikus
időszakot kezelni tudjuk, előzetes felkészülésre
volt szükség – ehhez rendelkezésre álltak a korábbi évek tapasztalatai is. Cégünknél működésbe lépett a krízisbizottság, amely a legfontosabb
döntésekért felelt. A munkatársaink éjjel-nappal
folyamatosan ellenőrizték a veszélyeztetett villamos hálózati helyeket. Emellett kétezernél is több
fogyasztási hely kikapcsolását végezték el néhány
nap alatt, körültekintő módon. De kiváló volt az
együttműködés a katasztrófavédelmi szervekkel
is. A 2013. június 16-án megalakult operatív törz�zsel a kommunikáció a Marathon Terra rendszeren
keresztül történt, amelyhez a hozzáférésünket már
korábban lehetővé tették. A kapcsolatfelvételt követően a katasztrófavédelem megadta a kritikus
árvízvédelmi helyekre kijelölt felelőseik elérhetőségét, akikkel az üzemirányító központjaink és a
helyi, területileg felelős kollégáink révén nagyon
szoros munkakapcsolat alakult ki. A helyi hatósá-
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gok mellett a kormányzati intézmények is jelezték
folyamatos tájékoztatási igényüket. Kezdetben 3
órás gyakorisággal, később pedig 6 óránként küldtünk jelentést. Ezen tájékoztatási igény egészen az
utolsó kikapcsolt fogyasztó visszakapcsolásáig élt.

EM: Árvíz idején milyen felelőssége van a társa-

ságnak az áramellátás kellő időben történő szüneteltetése tekintetében?

Molnár József: Az árvízi védekezésben és az arra
való felkészülésben is elengedhetetlen a megbízható áramszolgáltatás fenntartása. Sokszor a már
elöntött területeken is kérik az áramellátás fenntartását, ezt néhány esetben – például a közvilágítás üzemben tartását – meg is tudjuk tenni. Csak
példaként említem a csatornázási művek Pók utcai
telepét, ahol a vízátemelő szivattyúk folyamatos
áramellátására kellett kiemelt figyelmet fordítanunk. Az áramszolgáltatás viszont veszélyes üzem,
azokon a területeken nem szabad az áramellátást
fenntartani, ahol például az épületek csatlakozóberendezését, fogyasztásmérőit már elérte a víz.
Többéves tapasztalataink alapján a legtöbb helyen
már pontosan meg tudjuk becsülni, hogy a nem
védett területeket hogyan és mikor önti majd el a

víz. Mivel ma már akár 6-8 órával is előre látható,
hogy hol lesz kritikus a helyzet, van időnk egyeztetni az érdekeltekkel is. Ahol az áramszolgáltatás
szüneteltetése a lakosságot is érintette, ott mindenütt a katasztrófavédelem és a helyi önkormányzat
szakembereivel együttműködve döntöttünk ezekről a lépésekről és a közzététel módjáról. Összefoglalva, a felelősségünk kettős: egyrészt fenn kell
tartanunk az áramszolgáltatást a lehető legtovább,
mert ezzel elősegítjük az árvíz elleni hatékony védekezést. Másrészt meg kell szüntetnünk az áramszolgáltatást az áradással már veszélyes módon
elért területeken, mert ott a feszültség jelenléte a
környezetben tartózkodókra és vagyonbiztonság
szempontjából is veszélyes lehet. A két állapotot
rendszerint csak néhány óra választja el egymástól,
és az átmenet helyes kezelése nagyon sok egyeztetést igényel az érdekeltekkel.

EM: Egy esetleges árvíz ideje alatt hogyan lehet
biztosítani a gáttal védett területeken az áramellátást? Milyen fejlesztésekre van e tekintetben szükség a jövőben?
Béres József: Erre talán a legjobb példa a Margitsziget. Az árvízi védekezésnek köszönhetően

Béres József

nem került víz alá, így a villamosenergia-ellátás
sem szünetelt. A másik eset az, ha kiemelt fogyasztóról van szó. A közműellátást biztosító
fogyasztóknál például nem lehet szüneteltetni
a szolgáltatást, amelyet ilyen kritikus helyzetben
aggregátorral kell fenntartani. A szükséges fejlesztésekre mindazonáltal már évekkel ezelőtt
sor került. Az elmúlt évek rekordszintű árvizeinek
kiértékelése után a kritikus hálózati elemeinken, berendezéseinken fejlesztéseket hajtottunk
végre: megemeltük az elosztószekrényeket és
a transzformátorállomásokat. Továbbá kiemelt
fogyasztóink energiaellátását más, árvízben nem
érintett úton látjuk el. A mostani, eddigi rekordot
meghaladó árvíz is adott tapasztalatokat, amelyeket természetesen ki fogunk értékelni, és ezek
eredményei megjelennek majd a fejlesztési folyamatunkban.

EM: Milyen tapasztalatokat gyűjtött a Társaság-

csoport az árhullám levonulása alatt? Feltártak-e
esetleges műszaki, biztonsági hiányosságokat a
rendszerben? Melyek ezek? Milyen fejlesztéseket
kell elindítani ezek jövőbeni elkerülése érdekében?

Béres József: Az előzetesen kritikusnak tartott
helyeken folyamatosan helyszíneltünk. Természetesen egy esetleges vészhelyzet kezelésére
több forgatókönyv is rendelkezésünkre állt –
egy gátszakadásnál például pontosan tudtuk,
hogy mely hálózati elemeket kell azonnal kikapcsolnunk. A jövőbeni fejlesztéseink és stratégiánk meghatározásánál továbbra is figyelembe vesszük az árvízi tapasztalatokat (pl.: csak
nagyon indokolt esetben építünk ártér mellett),
így a fogyasztóink folyamatosan magas szintű
ellátását továbbra is biztosítani tudjuk.

helyreállítás a Társaságcsoport számára?

Béres József: A korábban végrehajtott fejlesztéseknek köszönhetően minimalizálni tudtuk
az árvíz miatti károkat, hiszen a magasításoknak
köszönhetően csak kevés vízzel elárasztott hálózati elemünk volt. A költségeink nagy részét
nem a károk kezelése, hanem a megerősített
készenlét jelentette, hiszen kollégáinknak a nap
24 órájában magas létszámmal rendelkezésre
kellett állniuk.

EM: Munkaszervezés szempontjából milyen plusz-

terhet jelentett a dunai árvíz a Társaságcsoport
számára?

Molnár József: A munkabiztonság mindenekelőtt. Az első szakaszban, amikor a vízszint
emelkedett, mindig össze kellett vetni a korábbi
feljegyzéseinket az aktuális állapottal. Ügyelni
kellett arra, hogy a vízzel elöntött területeken ne
maradjon feszültségmentesítést igénylő munka.
A tetőzés szakaszában arra kellett figyelnünk,
hogy a védelem alá helyezett berendezéseink
állapotát fenntartsuk. Ügyelni kellett a váltásra,
a pihenőidő biztosítására. Több helyen telepítettünk aggregátort, néhány helyen „idegen”
áramfejlesztő üzemeltetését is elvállaltuk. A víz
visszavonulása utáni teendők szervezése talán
még a fentieknél is jobban a figyelem középpontjában volt. A legtöbb ingatlantulajdonos
mielőbb villanyt szeretett volna. Ez az igény érthető: egy régi szlogenünk szerint, „ha áram van,
minden van”. Erre készülve kiegészítettük a telefonos szolgálatunkat, és megerősített hétvégi
villanyszerelői műszakokat szerveztünk. Továbbá
szórólapokon, az önkormányzatoknál és az interneten is közzétettük, hogy a visszakapcsolás
előtt mi a teendő.

EM: Állami szinten milyen egyéb hatékonyság-

növelő intézkedésekre lenne szükség egy hasonló
katasztrófahelyzet kezeléséhez?

Molnár József: Általában jók voltak a tapasztalataink, a legtöbb helyen kompetens partnereink voltak. Mint tudjuk, a védművek mindenütt ellenálltak a víznek, de úgy látjuk, hogy a
megerősítésükre több helyen is szükség lenne.
Továbbá kizárólag a védett területekről vannak tapasztalataink, egyelőre nem látjuk, egy
esetleges gátszakadás esetén merre, s hogyan
haladna a víz. Egy hasonló katasztrófahelyzetre tehát egyelőre lehetetlen felkészülni. Éppen
ezért egy erre irányuló állami kutatásnál szívesen működnénk együtt.

EM: Okoztak-e gondot a Társaságcsoport szol-

gáltatási területén a bulvárosan „a katasztrófa
vámszedőinek” nevezett csoportok (kábellopások
stb.)? Mit gondol a büntető törvénykönyv (Btk.)
friss passzusáról, amely szerint büntetést súlyosbító körülménynek számít, ha valaki közveszély
helyszínén követ el valamilyen vagyon elleni bűncselekményt?

Béres József: A mostani dunai árvíz során
nem tapasztaltunk ilyen eseteket. Ennek ellenére örülök ennek a lépésnek, támogatom a kezdeményezést. Azonban igazi megoldásnak azt
tartanám, ha nem csak a közveszélyt tekintenék súlyosbító körülménynek. A normál üzem
esetén okozott károk ugyanolyan nagy kiesést
jelentenek a fogyasztóinknak. Jó lenne, ha minden közüzemi berendezésben okozott kár hasonlóan súlyosan és gyorsan lenne elbírálva.

Molnár József
Az
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Tiszta forrásból
AZ élhető jövő Fóton íródik

Milyen előnyei vannak a helyben történő
energiatermelésnek? Mire elegendő egy
20 kilowatt teljesítményű szélerőmű?
Mit jelent az energiaautonómia?
És hogy kerül a napelem az istálló tetejére?
A kérdésekre a most megvalósított
Élhető Jövő Parkban találtuk meg a választ.

K

evés magyarországi település büszkélkedhet olyan kivételes létesítménnyel,
mint Fót. A helyi Lovasterápiás Központ
ugyanis mára csaknem teljesen függetlenné vált a közüzemi villamos hálózattól,
energiaellátásáról az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport által telepített, megújuló energiaforrásokat
hasznosító berendezések gondoskodnak. A beruházás előkészítése és megvalósítása mintegy
két évet vett igénybe, az itt szerzett tapasztalatok
azonban akár a következő évtizedek fejlesztéseinek is irányt szabhatnak.

Kéz a kézben
Az ELMŰ-ÉMÁSZ és a Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat (NGySz) együttműködése
hosszú évekre nyúlik vissza. A Társaságcsoport
rendszeresen támogatja a szolgálat munkáját,
emellett pedig az utóbbi két évben rengeteg
munkát fektetett az NGySz égisze alatt működő
fóti Lovasterápiás Központ területén létrehozott, Élhető Jövő Park névre keresztelt mintaprojekt megvalósítására is. Az energiacég Audit
csoportja 2011 őszén felülvizsgálta a központ
energetikai rendszerét. Ennek nyomán a takarékossági és hatékonyságnövelő javaslatokon
túl felmerült annak gondolata is, hogy a létesítmény energiaellátását új alapokra helyezzék.
A két szervezet vezetésének egybevágó elkép-
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zelései mentén a szakemberek mára egy valódi
„energiaszigetet” alkottak, amely a helyben történő energiatermelés mintapéldájává vált.
A beruházást több hónapos tervezési, előkészítési fázis előzte meg. Ennek során a Budapesti
Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem szakmai támogatásával 2012 elején elkészült az a
megvalósíthatósági tanulmány, amely az elsődleges költségbecslés alapjául is szolgált. A szakértők számos műszaki tényező mellett vizsgálták
a terület földrajzi, meteorológiai adottságait is,
amelyeket az energiatermelő berendezések későbbi telepítése során is figyelembe vettek.

„Láthatatlan” energia
Az Élhető Jövő Park szinte valamennyi megújuló energiaforrás hasznosítására példával szolgál.
Az egyik leglátványosabb és legnagyobb teljesítményű berendezés a központi istálló tetején
elhelyezett napelemes rendszer. A napsugárzást
közvetlenül villamos energiává alakító modulok
mintegy 100 négyzetméteren borítják a tető déli
oldalát. Tizenöt kilowatt fölötti teljesítményével a
kiserőmű 6-8 átlagos háztartás igényeinek megfelelő mennyiségű energia előállítására képes. A
tetőn helyezték el azokat a napkollektorokat is,
amelyek a Lovasterápiás Központ melegvíz-ellátása mellett részben a fűtésről is gondoskodnak.

És a szélcsendes éjszakák?

A megújuló energiaforrások hasznosítása
egyre inkább az érdeklődés középpontjába
kerül. A természet az idők kezdete óta szinte kifogyhatatlan mennyiségben biztosítja
a földi élethez szükséges erőforrásokat,
amelyeket kihasználatlanul hagyni olyan,
mint nem észrevenni a kezet, amely életünk
lehetőségét nyújtja felénk. Fóton nemcsak
észrevették, hanem el is fogadták ezt a bizonyos kezet, és segítségével a központ ma
már képes gondoskodni saját energiaellátásáról. Egy szóval: energiaautonóm.

A park hasonlóan nagy kapacitású, és kétségkívül legszembetűnőbb eleme az a szélerőmű,
amely méreteiben ugyan eltér az idehaza is egyre gyakoribbá váló turbináktól, de 20 kilowattos
teljesítményével a központ energiaellátásának
jelentős részét biztosítja. Hatékonysága egyebek
mellett abban rejlik, hogy már igen alacsony
szélsebesség mellett is működőképes.
A park mellett folyó Mogyoródi-patak szinte tálcán
kínálta a lehetőséget, hogy a benne csörgedező
víz energiáját is a helyi áramellátás szolgálatába
állítsák. A mederben elhelyezett törpe vízerőmű
rászolgál az elnevezésre: a turbina magassága
alig 70 centiméter, tömege nem éri el a 20 kilogrammot. A környezetbarát, vörösfenyőből készült vízterelő szerkezetnek köszönhetően mégis

szorgosan termeli a Wattokat, amelyeket közvetlenül a park kisfeszültségű hálózatába táplál.
Létezik egy energiaforrás, amely a napsugárzáshoz vagy a szélhez hasonlóan láthatatlan, mégis
folyamatosan jelen van mindenhol, körülvesz
bennünket, és sokan nem is sejtik, micsoda értéket rejt magában. Ez nem más, mint maga a
levegő, amelynek hőjét úgynevezett levegő-víz
rendszerű hőszivattyú alakítja igény szerint fűtési
vagy hűtési energiává. Hatékonyságára jellemző,
hogy a felvett villamos teljesítménynek mintegy négyszeresét képes hő formájában átadni.
A Látogatóközpontba telepített egység az épület padlója alatti csőrendszerhez kapcsolódik, és
az intelligens vezérlés révén nyáron hűtésre, télen pedig fűtésre is alkalmas.

Okkal merül fel a kérdés: szép és jó, hogy a nap,
a szél és a víz helyben termeli meg a központ
számára szükséges energiát, de mi történik, ha
éppen nem süt, nem fúj, kiszáradt…? A megoldást egy szabályozható akkumulátoros energiatermelő-visszatápláló rendszer formájában
szállította az ELMŰ-ÉMÁSZ. A közel kétszáz darab
akkuból álló egység alacsony hálózati terhelés
idején eltárolja a fel nem használt villamos energiát, szükség esetén pedig azonnal képes azt
visszatáplálni. Ezáltal válik a létesítmény valóban
függetlenné a közüzemi hálózattól és az időjárási viszonyoktól egyaránt.

Az energiatermelés ingadozására, illetve a biztonságos ellátás megteremtése iránti igényre
intelligens energiafelügyeleti rendszer kialakításával válaszoltak a projekt megálmodói. A
szélerőműtől a napelemeken át a hőszivattyúig
valamennyi egység egy informatikai hálózathoz kapcsolódik. Az ezen keresztül zajló kétirányú kommunikáció révén nem csupán aktuális
adatok állnak a szakemberek rendelkezésére,
hanem távvezérléssel működtethetők, egyedileg szabályozhatók is a berendezések. Az információk ezenfelül értékes kutatási „alapanyagot”
biztosítanak azoknak az egyetemi oktatóknak és
hallgatóknak, akik intelligens energetikai rendszerek, úgynevezett smart hálózatok tervezésén,
kiépítésén, tökéletesítésén dolgoznak.

Az Élhető Jövő Park Magyarországon úttörő
kezdeményezésnek számít. Amellett, hogy a
kedvezményezett Lovasterápiás Központ a
helyben történő energiatermelés valamennyi előnyét élvezheti általa, komoly
szakmai referenciát jelent az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport számára is. A projekt
azonban csak úgy válhat valódi mintává,
az okoshálózatok előfutárává, ha az a
nagyközönség és a témában elmélyülni
kívánó szakmabeliek, tudományos munkát
végzők számára is nyitott. Ezt a célt szolgálja
a park Látogatóközpontja, amely tematikus
információk és látványos installációk útján
vezeti be az érdeklődőket a megújuló energiák, a decentralizált energiatermelés, az
energiatároló berendezések, az okoshálózati megoldások vagy az elektromos mobilitás
világába. Az épületben több számítógépes
munkaállomás áll az egyetemi hallgatók és
kutatók rendelkezésére, ezeken nyomon
követhető és modellezhető a helyi rendszer
működése is.

A jövő közlekedése sokak reményei szerint a
villamos meghajtású járművekről szól. Ennek
jegyében az Élhető Jövő Park sem maradhatott
„villanykút” nélkül, hiszen az ELMŰ-ÉMÁSZ évek
óta aktívan részt vállal az elektromos mobilitás
hazai népszerűsítésében. Az újonnan felszerelt
töltőoszlopnál és a falitötőnél egyszerre három
e-autó akkumulátorai regenerálódhatnak, akár
másfél óra alatt. A környezettudatos látogatónak
tehát nincs más dolga, mint csatlakoztatni villanyautóját, és mire körbesétál a terepen, ismét teli
akkuval indulhat útnak.
Az
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melkedettebb hangulatban így fogalmaz: „Itt ez a bolygó, ami eltart és
gyönyörködtet minket, akkor meg
miért sarcoljuk?” Baráti hétköznapisággal pedig így: „Milyen korlátolt,
bárgyú és ostoba az, aki az esti szürkület leple
alatt kivágja a háztartási szemetét a kocsiablakon az út mellé!” Elég egy óra traccsparti vele,
és átkapcsolok energiatakarékos üzemmódra.
Először persze csak fejben. De tudom, hogy
másnaptól már elkezdem kipróbálni az ötleteit a ruhák ecetes öblítésétől kezdve a szódabikarbónás fürdőig. Sohasem agitál, hanem beszélget. És viszi magával a közönségét. Naná,
hisz színésznő a javából!
Pörgős hónapok állnak előtte. Ősztől újra játszik a Rózsavölgyi Szalonban, koncertezik, és
hamarosan forgatja az HBO Terápia sorozatának
újabb epizódjait. De mindenekelőtt „örkényeskedik”. Új bemutatókra készül anyaszínházában.

Ne csak kapjunk,

adjunk is!

Látogatás Für Anikónál

Nála a környezetvédelem nem két-három csinos mondat egy interjúban, hanem életforma.
Már akkor elszánt konoksággal takarított az erdőkben és kapcsolgatta le a felkapcsolva
felejtett villanyokat a színházban, amikor ezért még – finoman fogalmazva – „hóbortosnak”
tartották. De ez sosem izgatta Für Anikót. Az Örkény Színház vezető színésznője ha valamiben
hisz, azért tesz is. S hogy közben egyre többen követik? Az jó!
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– Most Moliére Képzelt betegét próbáljuk a magyar színjátszás különleges alkotópárosával, a
Mohácsi testvérekkel. Karácsony előtt mutatjuk
be. Majd a magyar költők verseiből válogatott
irodalmi est próbája következik, Anyám tyúkja
címmel. Utána pedig a Hamletre készülünk,
amelyben Gertrudist játszom, Bagosi László
rendezésében. De ajándékba megkaptam a vénasszonyok nyarát, lesz még néhány szabad napom, és örülhetek a szép ősznek, ami a kedvenc
évszakom. Mehetünk kirándulni, erdőt járni!

– A gumikesztyűs erdőjárástól milyen út vezetett addig, hogy egy környezetvédő műsort vezess a Duna tévében?
– Érdekes, hogy amikor az emberben nagyon
erősen elkezdenek motoszkálni dolgok, az élet
előbb-utóbb kínál megmutatkozási lehetőséget
is hozzá. Velem az történt, hogy megkeresett Kocsis Tibor filmrendező, a Flórafilm nagyszerű csapatának vezetője. Felajánlotta, hogy vezessem az
akkor már hét éve futó Talpalatnyi zöld című műsorukat. Tizenegy évig dolgoztam velük, nagyszerű filmek készültek, népes szurkolótábora és
sok nézője volt a műsornak. S bár az alkotókkal
sokat lobbiztunk érte, most szűnt meg. Máig
nem értem, mert ha a környezetvédelem, a környezettudatosság nem csak jelszó, akkor az ilyen
műsorokra, filmekre nagy szükség lenne.
– Te már rég túl vagy a „nem folyatom a
vizet fogmosás közben” szinten. Számodra a környezetvédelem ennél sokkal több.
Életfilozófia?
– Igen, még ha ezzel néha közröhej tárgya vagyok
is. De egyáltalán nem zavar, mert szerintem nem én
vagyok a mániákus azzal, hogy odafigyelek. Ha már
az emberiség azon 8-10 százalékához tartozunk,
amelyik úgymond jóléti társadalomban él, akkor

ne csak elvegyünk, adjunk is, ne ártsunk többet a
természetnek, mint amennyit óhatatlanul is ártunk.
Mert ha nem akarjuk, akkor is ártunk, ma már nincs
jó lépés, csak rossz és kevésbé rossz ezen a téren.
De az emberiség valahogy mindig megússza. Az
1800-as, 1900-as évek fordulóján Párizs városában
tudományos felmérés született például arról, hogy
a népesség növekedésével arányosan nő a lovak
száma, és tíz éven belül térdig fognak járni a trágyában. És akkor megszületett az automobil. Most
meg a fel nem bomló szintetikus anyagok feltalálásával adtunk magunknak egy kegyelemdöfést,
és tudományos elemzések szólnak arról, milyen
katasztrófával fenyeget az a fajta rablógazdálkodás,
amit a bolygón folytatunk. De remélem, most is
kap majd egy utolsó utáni esélyt az emberiség.
– Egyszer egy baráti társaság verődött ös�sze nálunk. Te beléptél a lakásba, körbejártad, és lekapcsoltad a feleslegesen világító
villanyokat.
– Te meg utáltál érte?
– Dehogyis! Csak megdöbbentem, mert észre sem vettem, hogy fel vannak kapcsolva.
– Sokan mondták nekem ugyanezt. Az emberek
zöme nem elvetemült energiapocsékoló, hanem

– A kisfiad, Andris is „járja” már erdőt?
– Nem – bár már elindult –, most még egy
gyerekhátizsákból szemléli a tájat, és nagyon
élvezi. Ahogy én is élveztem, gyerekkoromban.
Édesanyám nagy túrázó volt, ahogy járóképes
lettem, vitt magával. Természetszeretetben cseperedtem, és megtanultam meglátni a szépet.
Aztán sajnos meg kellett látnom a csúnyát is.
Felfordult a gyomrom a sok szétdobált szeméttől. Én meg elkezdtem felszedni. Évekig
gumikesztyűvel és szemeteszsákkal jártam kirándulni. De hát miféle teremtmény az ember,
hogy eljön kikapcsolódni a természetbe, aztán
otthagyja a mocskot? Vagy városlakóként élvezi
a lebetonozott utcák kényelmét, de a fák körül
szabadon hagyott kis földterületeket meg a virágágyásokat beteríti csikkekkel. Szerintem az
urbánus ember nemcsak életvitelében szakadt
el a természettől, hanem morálisan és lelkileg
is. Kibélelt kényelme felülírja a természet törvényeinek betartását. Önző és felelőtlen.
Az
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észre sem veszi, hogy feleslegesen világít. Ezért
is hiszek abban, hogy erről a témáról állandóan
beszélni kell. Lehet, hogy csak egy ilyen egyszemélyes „erőszakszervezetre” van szükség, mint
amilyen én vagyok, hogy az emberek – kezdve a
barátokkal – változtassanak a szokásaikon.
– Jön a pomázi ökoterrorista?
– Drága kollégáim szoktak így nevezni az Örkény
Színházban, de hál’ istennek, nagy szeretettel. Hát
igen, én évek óta lekapcsolom a villanyokat az öltözőkben… Sokszor előfordul, hogy odabentről
egy „Naaaaa!!!” üvöltés a válasz, olyankor bocsánatot kérek. Egyébként egyre kevesebb a dolgom, a
legtöbben már maguk is figyelnek erre. Szoktam
is mondogatni: ti vagytok az idomítás csodája.
– És otthon? Hogy festetted át a háztartásodat „zöldre”?
– Energiatakarékos izzók, de nem mindenütt!
Ahol azonnal teljes fény kell, viszont nagyon
rövid ideig szükséges a lámpa – ilyen a kapubejáró, ahová csak beparkolunk – ott hagyományos „körtét” használunk. A mosókonyhában, a
konyhában, ahol sokáig világít a villany, jön az
energiatakarékos megoldás. Szelektív hulladékgyűjtés – ami nem egy nagy ügy. Pláne, hogy
hamarosan házhoz hozzák az ehhez szükséges
kukákat. Egykarú csaptelepeink vannak, így a
hőfok beállításához nem kell sokáig folyatni a
vizet. Néhány éve beszereltettem egy víztisztító
berendezést is. Nagyon hamar behozta az árát,
mert azóta nem veszünk ásványvizet.
– Mi lett az elektromos PET-palack-préselő
gépeddel?
– A születésnapi ajándékommal, amit még drága barátomtól, kollégámtól, Végvári Tamástól
kaptam? Bevittem a színházba, hogy az ott keletkező műanyag palackokat zsugorítsuk vele.
A tisztítószereim 90 százaléka környezetbarát.
Nagy rajongója vagyok az egyik környezetbarát
és megfizethető tisztítócsaládnak. Ezzel mosok,
mosogatok, takarítok. Ha pedig fehéret mosok,
teszek hozzá egy púpozott evőkanálnyi szódabikarbónát is. Szép fehér lesz a ruha tőle. Tavaszi méregtelenítésnél pedig remek módszer a
szódabikarbónás fürdő (2-3 púpozott kanál a
vízhez, hetente két-három alkalommal), kioldja
a méreganyagokat és gyönyörű lesz a bőrünk.
Egyedül a színes és fekete mosáshoz használok
más mosószert, de csak a negyedét annak, amit
a használati utasítások ajánlanak. Ehhez van
egy tanulságos történetem: az egyik barátnőm
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nagyon elégedett volt a nagymosás eredményével, amikor észrevette, hogy a gép tetején felejtette az előre kiadagolt mosóport.
– Változtattál valamin a kisfiad kedvéért is?
– Igen. Amikor megkérdeztem a védőnőket, hogy milyen öblítőt használjak a ruháihoz, azt válaszolták: semmilyet! Nem jó a baba bőrének.
Most már semmihez nem használok öblítőt, ami egyébként nagyon
árt a természetnek is. Helyette egydecinyi vízbe egy evőkanálnyi 10
százalékos ecetet teszek, ezt öntöm a mosógépbe. Puha, szép színű és
illatos lesz tőle a ruha.

Megmártóztunk

– Ecetszagú?
– Nem! Az ecet felerősíti a mosószer eredeti, jó illatát, s közben arra
is jó, hogy ne vízkövesedjen a mosógépünk. És szép lesz a járólap, a
csempe, ha ecetet adagolunk a felmosóvízhez. Na, annak persze van
ecetszaga, de hamar elmúlik. És az ecet fertőtlenít is!
– Hogyan lehet környezettudatosan gyereket nevelni az eldobható pelenkák világában?
– Megpróbáltam ökopelenkát vásárolni, de nem jött be. Nincsenek
jól megszabva, nem zárnak jól, vagy olyan szinten dagadnak meg,
hogy szinte agyonnyomják szegény gyereket. Amiben az ésszerűség
felülírja a környezettudatos elveimet, azt sajnálattal tudomásul veszem. Mint ahogy azt is, hogy nem engedhetem meg magamnak
a hibrid autót, pedig boldogan járnék olyannal. És hiába biciklizek
szívesen, Pomázról nem tudok kerékpárral bejárni Pestre.
– Színésznő vagy, sminkelned kell, ez pedig szárítja a bőrt. Nyilván sok kozmetikumot használsz.
– Nem. Egyrészt nem hiszek a reklámoknak, amelyek azt sugallják, hogy
nincs más gondunk az életben, csak a ruhán a foltok meg az arcunkon
a ráncok. Ezek lennének a legnagyobb problémáink? Másrészt szöget
ütött a fejembe, hogy az egyik bőrápoló csúcsmárkának nem létezik éjszakai krémje. Merthogy az éjszaka arra való, hogy a bőr szellőzzön és regenerálódjon. Kipróbáltam, egy hónapig semmit nem használtam, eleinte majd leesett az arcom, olyan rossz volt, de egyszer csak beindult a
C
bőr természetes mechanizmusa. Azóta nappalra sem kenek fel semmit,
csak hidratáló spray-vel permetezem az arcom, és ha gyakran kell smin-M
kelnem, utána felteszek egy nagyon kevés hidratáló krémet. Működik! Y
CM

– Van olyan háztartási fogás, amit még a nagymamádtól tanultál?
MY
– Igen. Kenyeret mi sohasem dobtunk ki. Ha ránk száradt, kicsit bevizeztük a tetejét, és betettük a sütőbe. Olyan lett, mintha frissen sült
CY
volna. Ma elég 10 másodpercre betenni a mikróba. Nem szeretek ételt
CMY
kidobni. Ha mégis lejár valaminek a szavatossága, a környékbeli kutyák
K
még örömmel fogadják. És persze van komposztáló is a kertben.
– Mennyi energiát és időt követel tőled ennek az életritmusnak
a fenntartása?
– Nagyon keveset. Csak pici odafigyelés kell hozzá. Olyan ez, mint a
kaleidoszkóp. Fordítasz egyet rajta, és máris más minta áll össze. Így
van ez a környezettudatos gondolkodással is. Csak kapcsolsz egyet
az agyadon, és a prioritások máshová kerülnek, másképp látod a világot és a te dolgodat is benne.
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LEDeslegjobb
Az elmúlt években jó néhány világítástechnikai forradalomnak lehettünk tanúi,
ezúttal pedig a legújabb revolúciós delikvenst, a LED-et vesszük górcső alá.
Cikkünkből megtudja, valóban érdemes-e LED-re váltani, mi alapján válassza ki
a legjobb típust, illetve egy piaci körképpel is segítjük az eligazodást.

A

„navigare necesse est” analógián kiindulva elmondható, hogy világítani
mindenképpen szükséges, amen�nyiben beköszönt a sötétség. Már az
ősemberek is világítottak a barlangban, hiszen a
tűz nemcsak meleget adott, hanem fényt is, ami
egy koromsötét lakóhelyiségben abszolút nem
volt elhanyagolható szempont. Azóta hatalmasat változott a világ, hiszen ma már elavultnak tekintjük azokat a fényforrásokat, amelyek a fényen
kívül hőt is termelnek. De először is tekintsük
át röviden, hogy hogyan jutottunk el napjaink
csúcsmodern LED világításaihoz!

Hagyományos
fényforrások
Nem is olyan régen még szinte csak és kizárólag
hagyományos izzókkal, népi nevükön villanykörtékkel világítottunk az otthonainkban, amelyekkel
tulajdonképpen nem is volt probléma, hiszen kellően nagy fényt adtak, kellemes volt a fényük színe,
viszont a villanyórát túlságosan tekerték. Ez annak a
következménye, hogy ezekben a fényforrásokban
ténylegesen egy izzószál található, amely a felvett
teljesítmény nagy részét, mintegy 90-95 százalékát
hővé alakítja, és csak a fennmaradó néhány százalékból keletkezik fény. Ennek megfelelően a hatásfoka mindössze 10-15 lumen/Watt, ráadásul az alig
1000 órás várható élettartam sem valami hosszú.
Nem is csoda, hogy az Európai Unió szépen las-
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san tiltólistára helyezte őket. (A lumen a fényáram
mértékegysége, a lumen/Watt érték pedig arról
tájékoztat, hogy az adott fényforrás a felhasznált
teljesítményt mennyire hatékonyan tudja fényárammá alakítani.)

Kompakt fénycsövek
Néhány évvel ezelőtt a kompakt fénycsövek valódi forradalmat indítottak, hiszen lényegében
szinte minden szempontból jobb alternatívát
biztosítottak a régi izzóknál. Ezeket az új generációs világítótesteket egy laza mozdulattal
bele lehet csavarni a már meglévő foglalatokba, tehát a váltás zökkenőmentes. A magasabb
árért pedig bőven kárpótol a 6–12 ezer órás
élettartam, ráadásul ezek már csak ötödannyit
fogyasztanak, mint elődeik. A 40–70 lumen/
Wattos hatásfok igen jól hangzik, és nem elhanyagolható szempont, hogy egy 9 W-os kompakt fénycsővel helyettesíthető egy 40 W-os
izzó, egy 11 W-os cső pedig egy 60 W-os izzót
is képes helyettesíteni. No persze azért negatívumból is akad néhány, hiszen például ez a
típus nem szereti a gyakori kapcsolgatást, idő
kell a bemelegedéséhez, sokszor egyszerűen
túl nagy méretű, ráadásul élete végén még veszélyes hulladékot is képez. A kompakt fénycsöveknek magas az elektromágneses kisugárzása,
és színspektrumuk adott esetben stresszreakciókat vagy alvászavarokat is kiválthat.

Világító dióda
A napjainkban olyannyira sok
helyen látott és hallott LED-technológia elnevezése az angol Light
Emitting Diode szavak rövidítéséből
eredeztethető, amit leginkább fénykibocsátó diódának, vagy egyszerűen
csak világító diódának lehet magyarra
fordítani. Működése a következő: a diódára
elektromos áramot kapcsolunk, amely a dióda
anyagában lévő atomokat gerjeszti, amelynek
hatására ezek nagyobb energiaszintű elektronpályára lépnek, majd pedig az eredeti energiaszintjükre történő visszatérés közben fotonokat
bocsátanak ki, vagyis világítanak. A LED-ek a
fény előállításához alacsony áramerősséget,
illetve feszültséget igényelnek, és rendkívül kis
felvett teljesítmény mellett generálnak nagy
fényáramot. A kereskedelmi forgalomban kapható LED-világítások kialakításuktól függően
néhány, vagy akár több darab LED-et is felvonultatnak, mindenféle ötletes konfigurációban
és formában.

Örökké tart?
A LED egyik nagy előnye, hogy soha nem kell
cserélni, vagyis lényegében örökéletű. Ez persze azért enyhe túlzás, hiszen lényegében semmi sem örökéletű, az viszont tény, hogy az ilyen

fényforrások jelentősen tovább üzemképesek
maradnak, mint az elődeik. A gyártók sokféle
módon számítanak várható élettartamot, így
erre azért nem árt odafigyelni. Vannak olyan
termékek, amelyeken 100 ezer órát tüntetnek
fel, ami a legtöbb esetben fikció, vagy legalábbis csak bizonyos körülmények mellett igaz. Az
élettartamot amúgy korrekt módon addig
szokták számítani, amíg a LED fényereje az újkori fényerő mintegy 70 százalékára csökken.
Magyarul a fényforrás ezt követően is működőképes marad, csak már messze nem ad annyi
fényt, mint korábban. A fényerő csökkenése
egyébként elkerülhetetlen, és elmondható,
hogy az első 5000 óra alatt mintegy 10 százalékos csökkenést tapasztalunk.

Valós élettartam

Előnyök

A valósághoz akkor járunk a legközelebb, ha 2080 ezer óra közé lőjük be a LED-ek élettartamát,
ami tehát 20–80-szor hosszabb, mint egy izzó,
és 3-6-szor hosszabb, mint egy kompakt
világítócső üzemideje. Amennyiben a
legolcsóbb modelleket tekintjük, és egy
„csak” 15 ezer órás példányt választunk, még ez a változat is legalább
10 évig stabilan fog világítani, ha az
év minden napján átlagosan napi
négy órán át használjuk. Ehhez
képest egy normál izzó még egy
évet sem bír ki hasonló körülmények mellett, és egy halogén égő
is maximum három évig húzza.

A kompakt fénycsövekhez képest hatalmas előny,
hogy a LED egyáltalán nem érzékeny a kapcsolgatásra, illetve hogy a bekapcsolást követően azonnal maximális fényerőt és konstans színhőmérsékletet biztosít. Ergonómiai szempontból kiemelt
fontosságú, hogy semmilyen vibrálástól nem kell
tartanunk, és a hosszú távú használatnak sincsenek káros hatásai. A kis méretnek köszönhetően
a lámpagyártók fantáziájának gyakorlatilag csak
a tervezői képzelet szab határt, így például manapság már az autóiparban is egyre többször alkalmaznak egyedi megjelenést biztosító, és nem
mellékesen igen hatékony LED-es fényszórókat.
Kiemelendő továbbá, hogy a LED-ek érzéketlenek
a rázkódásra, nem bocsátanak ki UV-sugárzást és

Hatékonyság

nem károsítják a tárgyak anyagát vagy színét, ennek megfelelően akár kirakatvilágításként is remekül alkalmazhatók.

A LED-es lámpák rendkívül hatékony működésre képesek, hiszen még a gyengébb példányok
is 60 lumen/wattos értékkel rendelkeznek, a
jobbak pedig akár 120 lumen/wattos adattal
is büszkélkedhetnek. És hogy mindez minek
köszönhető? Nos, például annak, hogy a hőtermelés gyakorlatilag teljesen minimális, vagyis a
felhasznált teljesítményből túlnyomórészt fény
keletkezik. A LED-ek felülete teljesen hideg,
vagy esetleg langyos (DIP LED – hagyományos
epoxyházas modul, legrégebbi típus), meleget
csak a nagy teljesítményű példányok (Power
LED – 0,5-1 W-nál erősebb, újabb modellek)
esetében tapasztalhatunk, és ott is inkább a
hűtőbordán. A LED-ekhez némi elektronika is
szükséges, ugyanis ez a tápellátó részegység
végzi el a mindenképpen szükséges egyenirányítást és feszültségcsökkentést.

Az

Hátrányok
A rengeteg előny mellett néhány hátrányos
jellemzőről is említést kell tennünk. Ezek közül
az egyik legfontosabb, hogy a LED-ek nem
szeretik a feszültségingadozást, vagyis elég
egy kis ingadozás a rendszerben ahhoz, hogy
a fényforrás azonnal tönkremenjen. Ezenkívül a
magas hőmérséklet sem tesz jót a LED-eknek,
vagyis ha tartósan nagy melegben használjuk
őket, akkor jelentősen lecsökkenhet az élettartamuk. A komolyabb, kicsit drágább LED-ek
fényereje dimmelhető, vagyis szabadon változtatható, ami mindenképpen pozitívum, arra
azonban oda kell figyelni, hogy a lakásban lévő
régebbi fényerő-szabályozók nem biztos, hogy
kompatibilisek a minimális teljesítményszintű
LED-es világításokkal.
energiatakarékossági magazinja
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MEGÉRI? nem éri meg?
A LED-es fényforrások jelenleg sajnos még
nagyságrendekkel drágábbak, mint az egyéb
világítóeszközök, azonban hangsúlyozandó,
hogy ezekre a termékekre nem fogyóeszközökként, hanem hosszú távú beruházásként kell
tekintenünk. A valódi spórolás mértéke, illetve a
megtérülési idő könnyen kiszámolható. Amen�nyiben egy 60 W-os izzót (200 forint) egy 9 W-os
LED-fényforrással helyettesítünk, akkor 42 forintos kWh-val számolva a 15 ezer órás élettartam
alatt 765 kWh energiát, illetve 32 130 forintot takaríthatunk meg, ha az év minden napján 4 órán
át világítunk. A megtérülés ideje körülbelül 1 év
és 3 hónap, ami igen rövid időnek tekinthető, bár
megjegyzendő, hogy a példában említettnél jóval drágább, igaz, akár jóval tartósabb LED-et is
kaphatunk a piacon. A számítás értelemszerűen
egyetlen fényforrásra vonatkozik, ebből következik, hogy egy komplett lakás, ház, vagy iroda
LED-esítése igen komoly beruházást jelent, a későbbiekben viszont jelentős spórolás valósítható
meg.

Electric Power
akkumulátor a biztos induláshoz!

az ilyen világítások inkább a nappaliba és a hálószobába valók, míg a magasabb színhőmérsékletű példányok a fokozott koncentrációt igénylő
helyiségekben, például irodákban ideálisak.
El kell dönteni továbbá, hogy hozzávetőleg
mekkora tért szeretnénk bevilágítani – a szpotlámpák fényszmog nélkül üzemelnek, és csak
40-60 fokos szögben világítanak, az izzóhatás eléréséhez pedig 270 fokos LED-világítást kell vá-

Jász-Plasztik Kft.
5100 Necsô telep 1. • Tel.: 57/413-413
E-mail: akku@jp.hu • Web: www.jp.hu

Milyen LED-et vásároljunk?
Először is meg kell nézni, hogy pontosan milyen
foglalatban szeretnénk LED-fényforrást működtetni – körülbelül féltucat lehetőség közül választhatunk a boltokban, ezenkívül pedig különböző
körte, gyertya, szpot és fénycső formák rendelkezésre állnak. Fontos szempont továbbá, hogy a
kiválasztott LED-nek megfelelő színhőmérséklete
legyen: ha kellemes meleg fehér fényre vágyunk,
akkor 2700-3000 kelvines példányt kell választanunk, ha viszont dizájnvilágításba szeretnénk
valamilyen hideg fehéret, akkor 6000-7000 Kelvinig is elmehetünk. Alapvetés, hogy alacsonyabb
színhőmérséklet mellett kellemesebb pihenni, így

lasztanunk. Ez utóbbi esetben a fény szinte minden irányban terjed, így jelentős felületet tudunk
megvilágítani. LED-fénycsövet is számos különböző méretben kaphatunk, ezeknek elsősorban
munkahelyi környezetben van létjogosultságuk.
Ha pedig még tovább szeretnénk csökkenteni
az energiaszámlát, akkor érdemes valamilyen
fényérzékelős LED-világítást választanunk, amely
az aktuális külső fényviszonyoknak megfelelően
mindig csak az éppen szükséges fényáramot állítja elő. A kültéri alkalmazásnak sincs akadálya,
a gyártók kínálatában több vízálló kivitelű külső
LED-lámpát is találhatunk.

Hogyan váltsunk?
Ahogy a Mercedes a legújabb S-osztály esetén
a 100 százalékos LED-esítésre szavazott, úgy
ideális esetben az otthonunkban is kizárólag
ilyen fényforrások lennének. Ez persze igen komoly beruházást jelent, vagyis érdemes ezúttal
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is a fokozatosság elvét alkalmaznunk. Első körben ajánlott azokon a helyeken lecserélni a régi
lámpákat LED-alapúakra, ahol a nap jelentős
részében szükség van a világításra, ez esetben
ugyanis hamarabb megtérül a befektetés, a
későbbiekben pedig oda is beköltözhet a LED,
ahol relatíve ritkán van szükség fényre. Így járt el
a budapesti Sárközi család is. A családfő lapunknak elárulta, hogy a 80 négyzetméteres lakásban
első körben a konyhai/étkezői világítást LED-esítették, itt ugyanis napi 4-6 órán át van szükség
világításra. Először csak egy LED világítótestet vásároltak, ez azonban a bolti próba ellenére sem
nyújtott ideális fényt otthon, de második nekifutásra már sikerült megtalálniuk a megfelelő fényforrásokat. A családfő arról beszélt, hogy az első
év tapasztalatai azt mutatják, hogy az áramszámla jól érezhetően csökkent, és már majdnem egy
év elegendő volt a befektetés megtérüléséhez.
A család ezt követően a nappalit, később pedig a
teljes lakást is LED-re szeretné átállítani. A LED-es
világítással alapvetően elégedettek, és gyorsan
hozzászoktak az új technológiához, ma már fel
sem tűnik nekik, hogy nem a jó öreg izzók, hanem szupertakarékos LED-ek világítanak az otthonukban.
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Performance Fuels

2x

SuperShop
pont!

Az elônyök alapjául, a helyi minimum követelményeket (a benzin esetében
az MSZ EN228, a dízel esetében az MSZ EN590 szabványok) teljesítô
üzemanyaggal való összehasonlítás szolgált. Részletek a www.omv.hu
oldalon. A SuperShop ajánlat visszavonásig érvényes.

Kipufogó rendszerek gyártása,
felújítása, cseréje nagy tapasztalattal.
omv.hu
OMVMagyarország
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Ünnepi fények

a kertben

Egy stílusosan elhelyezett kerti világítás feldobhatja az egész ház
hangulatát, főleg karácsony idején, amikor nemcsak a kert, hanem
a ház is fényárban úszhat. Van azonban néhány dolog, amire nem
árt ügyelnünk a díszkivilágítás telepítésekor.

T

alán az egyik legfontosabb, hogy mindenképpen nézzük meg a csomagoláson, hogy az általunk választott fényfüzér beltéri vagy kültéri-e. Ez utóbbit
nyugodtan használhatjuk az egész lakás területén, de nagyon fontos, hogy a beltéri használatra ajánlott világítási megoldások kint a szabadban életveszélyesek lehetnek!
A kültéri világítások használatához a legtöbbször
szükségünk lehet hosszabbítóra is. Itt sem mindegy, hogy milyet választunk, hiszen ebből is a
kültéri változatot kell megvásárolnunk, amennyiben a ház külső falán szeretnénk elhelyezni azt.
Ha nem most, hanem mondjuk évekkel ezelőtt
vásároltuk a hosszabbítót, illetve a világítóberendezéseket, használat előtt feltétlen ellenőrizzük
le a szigetelést, hogy nem sérült-e meg valahol,
hiszen ellenkező esetben ez is életveszélyes lehet.
Ha a dekorációs világítást nem a ház falára vagy
egyéb magas helyre tervezzük, hanem a talajra,
akkor ügyeljünk arra, hogy biztonságos helyre
tegyük őket, azaz figyeljünk rá, hogy lábunk nehogy fennakadjon és elessünk benne.
Esztétikai szempontból a kerti világítás esetén
is a kevesebb néha több elv érvényesül, ám aki
szeretné, ha a kertje fényárban úszna, sokat spórolhat, ha a hagyományos izzók helyett LED-et
választ. Igaz, a LED-es fényfüzérek drágábbak,
mint a hagyományosak, egy idő után az áruk
jócskán megtérül. Emellett a LED nagy előnye,
hogy mielőtt valamelyik izzó kiégne, a LED-nek
fokozatosan halványul a fénye.
Az ízléses kerti világítás akár néhány ezer forintból is kivitelezhető, ám vásárlás során óvakodjunk a pár száz forintos, rossz minőségű gyártmányoktól, mert nincs garancia arra, hogy ezek
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Jótanácsok
szerelés közben

Mit mivel világítsunk?
Felfelé irányuló irányfényekkel az építészeti elemeket, az oszlopokat, a szolitereket
lehet látványosan kiemelni. Az út menti
világítótestek a biztonságunkat növelik
anélkül, hogy a szemünkbe vakítanának.
A talajba süllyesztett fényekkel a cserjéket,
a fák koronáját hangsúlyozhatjuk. A faágra
szerelt lámpákkal holdfényhatást adva,
felülről tudunk világítani, a fák koronája
alulról, vagy az ágak közül jövő fénnyel
sejtelmes, laza levélszerkezetek esetén
a kert nagy részére kiterjedő szórt fényt
áraszt. A falra rögzített, falba és burkolatba süllyesztett lámpák pedig kiemelik a
burkolat textúráját.

gombnyomásra

Ha végeztünk a munkával vagy a nagybevásárlással, hazaérve sokkal egyszerűbb, ha csak
megnyomunk egy gombot, és máris kinyílik a kertkapu. Még az autóból sem kell kiszállnunk
vagy a szatyrokat sem kell letennünk a kezünkből, s máris megérkezhetünk.
Segítünk, hogyan induljon el, ha elektromos kapura vágyik.

A kültéri villamos hálózat szerelését lehetőleg bízzuk olyan villanyszerelőre, akinek
kellő tapasztalata van ezen a területen,
mert egy rosszul kivitelezett kötés, csatlakozás amellett, hogy a balesetveszélyes,
probléma esetén a kertet is fel kell ásni a
hibakeresés miatt.
A kertvilágítás létesítésekor a kültéri
villanyszerelésre vonatkozó technológiai
eljárások, valamint az érintés- és munkavédelmi szabályok betartása szigorúan
kötelező. A kiégett, működésképtelen
fényforrások cseréjénél a tömítéseket
sérülésmentesen vissza kell helyezni.
A műanyagból készült termékeket a kutya
szétrághatja, ezzel károsítva a tömítéseket, rontva a védettséget és szigeteléseket. A balesetveszélyen kívül fennáll a
beázás veszélye és rövidzárlat is.
Ne feledkezzünk meg a tűzvédelmi
szempontokról sem, mivel a száraz avar,
a lehullott fenyő tűlevelei, az elszáradt
gallyak könnyen meggyulladnak.

a kültérinek árult világítótestek megfelelnek az
érintésvédelmi előírásoknak. Ha karácsonyi dekorációt tervezünk, már ötezer forinttól vásárolhatunk százdarabos, egyszínű LED-es fényfüzért,
vagy hétezerért kétszáz darabosat.
Aki azonban nem csupán karácsonykor használná
a kerti világítást, az választhat magának reflektort,
kerti spotlámpát, többféle formájú szolárlámpát
vagy mozgásérzékelős lámpát.

Kapunyitás

J

elenleg már sokféle kertkapuból válogathatunk, ezek közül mutatunk be most
néhányat mindazoknak, akik kényelemre
vágynak. A kültéri kapuknak alapvetően
két fajtájuk létezik, az egyik a nyílókapu, amelyből
van egy-, illetve kétszárnyú, valamint a tolókapu,
amely általában egy sínen gördül oldalirányban,
újabban pedig egyre népszerűbbek az úgynevezett úszókapuk.

Tudta-e?

Már lehet kapni napelemes LED-es fényfüzért, amelynek működéséhez nem kell
hálózati áramforrás, azaz nem fogyaszt
áramot. Ráadásul nem kell ki- és bekapcsolni, hiszen sötétben magától bekapcsol.

Mielőtt nekikezdünk a vásárlásnak, gondoljuk
végig, hogy mire van szükségünk, valamint hogy
minderre mekkora hely áll rendelkezésünkre. Figyelembe kell vennünk ugyanis, hogy ha kétszárnyú tolókaput választunk, akkor autóval is be tudjunk állni az udvarra, ugyanis ez a fajta kapu nyitás
közben jókora területet lefed. Azaz közvetlenül
mögötte nem lehet parkolni, sőt télen a havat is el
kell takarítanunk, ha ki szeretnénk menni a házból.
Előfordulhat az is, hogy mire hazaérünk a munkából, akkora hó fogad, hogy ki sem nyílik a kapu, s
csak gyalogosan tudunk bejutni az udvarra. Ezekre az esetekre érdemes a kétszárnyú kapu mellé
egy egyszárnyút is csináltatni.
Amennyiben sínen gördülő kaput választunk,
nemcsak a havat kell eltüntetnünk, hanem a kapu
biztonságos működésének érdekében az egyéb

szemetet is ki kell szednünk a sínből. Ennek egy
továbbfejlesztett fajtája az úgynevezett úszókapu,
amely nem ér a földhöz, hanem mozgás közben
speciális kerekeken a levegőben „úszik”.

Mennyi az annyi?
Az interneten tucatjával találunk kertkapuk szerelésével, forgalmazásával foglalkozó cégeket, mostani összeállításunkban igyekeztünk egy közelítő
árat találni. Jó tudni, hogy a kertkapu költségének
tervezésekor nemcsak magával a kapuval, a hozzá
tartozó automatikával, valamint a szerelési költségekkel kell számolnunk, hanem többek között be
kell kalkulálnunk a helyszíni felmérést, a tartóoszlopok anyagköltségét, a betonozást, illetve – hacsak ezt nem szeretnénk mi magunk elvégezni – a
kapu festését is.

Tudta-e?
Az elektromos kapu fogyasztása nem
számottevő, mivel naponta csupán néhány
percig működik. Emellett azonban számolnunk kell az automatika úgynevezett
készenléti áramfogyasztásával, ám ez is
mindössze 100-150 forint havonta.

Egy kétszárnyú kaput 100-120 ezer forinttól vásárolhatunk, igaz, ebben nincs benne a szintén
ugyanennyibe kerülő elektronika. A sínen gördülő tolókapu 120-140 ezer forinttól elérhető,
ugyancsak a hozzá tartozó automatika nélkül. Az
úszókapu ezeknél eggyel magasabb árkategóriába tartozik, egy ilyen kapuért akár 190-210 ezer
forintot is kifizethetünk.
Az
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Ezek az összegek elsőre lehet, hogy soknak tűnnek, ám ha figyelembe vesszük a kapuszerkezetek
élettartamát, máris nem tűnnek borsosnak. A kapuk élettartamát nagyban befolyásolja a használati intenzitás, valamint a folyamatos karbantartás.
Ez utóbbi alatt a kapu forgó, mozgó pontjainak
kenése, valamint a kapuk felületvédelme értendő.
Megfelelő karbantartás mellett a nyíló- és tolókapuk akár 20-30 évig is üzemelhetnek, míg az
úszókapuk futóművének belső csapágyazását
nagyjából tízévente kell cserélni vagy felújítani.
A kapukhoz tartozó automatika élettartamát
ugyancsak befolyásolja a használati intenzitás,
valamint a beszerelt gép minősége. Egy jó minőségű automatika-karbantartással azonban
akár 10-12 évig is működik. Az egyik nagy, automata kapukkal foglalkozó cég munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy a kaputest – kevés
kivételtől eltekintve – nem készen vásárolható,
hanem a megrendelő igénye és a helyszín adta
lehetőségek (méretek) alapján egyedileg gyártják. Az automatika kapható barkácsáruházban,
vagy webáruházban, ám ez utóbbi esetén
gyakran előfordul, hogy a kedvező ár miatt a laikusok által megvásárolt típus nem jó a kapujára.
Különösen akkor van gond, amikor a szárnyas
kapuk vastag, zömök pilléreken nyugszanak.

Megcsináljuk-e
magunknak?
Elvben akár magunk is nekiállhatunk a kapuszerelésnek, ám a hozzáértők tapasztalatai szerint
nagyon sokan nem olvassák el a műszaki leírást,
illetve előfordul, hogy a megvásárolt kaput nem

Kapufajták

Így gondolkozunk a Boschnál

A Bosch filozófia

Egy jó ötlet megold
egy problémát.
Egy zseniális
sokkal többet.
Mindig hasznos már ma a holnapra is gondolni. Korunk

lehet beszerelni, mert nem oda való. „Műszaki
alapismeretekre van szükség egy elektromos
kapu beszereléséhez. Ha valaki profi villanyszerelő, és ért az elektromossághoz, még nem feltétlenül jelenti azt, hogy szakszerűen be tud szerelni
egy elektromos kaput” – mondta Hózer Gábor.
Minden egyes kapukészítő cég weboldalán kérhetünk árajánlatot, amelynek tartalmaznia kell
többek között a tervezett kapu méretét és az
esetleges felületkezelési igényt. Amennyiben az
erre a cég által küldött árajánlat megfelelő, egy
előre egyeztetett időpontban a vállalat szakemberei kimennek a helyszínre, hogy személyesen
is felmérjék a lehetőségeket. Ezt követi a társaság
részéről egy végleges árajánlat, és ha ez megfelel nekünk, jöhet a szerződéskötés. Nagyon
sok kapukészítő cég a szerződéskötés mellé a
végleges ár egy bizonyos százalékát előlegként
elkéri, majd egy újabb egyeztetett időpontban
a szakemberek nekilátnak a kapu elkészítésének,
amely akár kettő-négy hét is lehet.

Nyílásméret

Előny

Hátrány

Egyszárnyú
kapu

3–4 méter

csak egy motor
szükséges hozzá

a kapu mögé nem lehet
közvetlenül parkolni

Kétszárnyú
kapu

3–8 méter

gyalogosan és autóval
is használható

mozgatása közben
nagy területet fed le

Padlón
gördülő (sínes)
tolókapu

2–12 méter

legnagyobb
nyitásméret

a kapu sínjét állandóan
tisztítani kell

3–7 méter

független az időjárás
viszontagságaitól,
egyedi
terepviszonyoknál is
alkalmazható

Légvezetésű
tolókapu
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nagyobb a helyigénye,
mint a gördülő
kapunak

Téli segítség

globális kihívásaira válaszolva fejlesztjük, gyártjuk és
szállítjuk energiatakarékos, környezetés erőforráskímélő megoldásainkat, internet-alapú termékeinket. Vezető

Ha télen nincs kedvünk a hidegben havat
lapátolni, hogy ki tudjuk nyitni a kaput,
megoldást jelenthet, ha a bejáró vagy a
járda végleges burkolatának megépítése
előtt fűtőszálakat építünk be. Erre jöhet
az aszfalt, vagy a felső betonréteg, avagy
viacolor vagy más burkolat.
„Ha mégis utólag, az építési szakaszt
követően szereltetnék be a fűtőszálakat,
akkor két megoldás létezik, az egyik, hogy
a betonra fektetjük őket, majd leaszfaltozzuk, vagy viacolor burkolatot teszünk rá”
– mondta el a szakember.
A fűtőszálakat akár a meleg szobából
gombnyomásra bekapcsolhatjuk, ám a
szakember szerint ez hiába olcsóbb, nem
a legszerencsésebb megoldás. „Ha reggel
felébredve azt látjuk, hogy leesett 20 cm
hó, és csak akkor kapcsoljuk be a fűtést,
a hó csak délutánra olvad el. A másik
kockázat, hogy elfelejtjük kikapcsolni, és
akkor igen komoly villanyszámlát fogunk
fizetni.” Ezzel szemben a másik megoldás,
ha a fűtőszálak automatikusan kapcsolnak
be, amint az úttestbe épített érzékelő bekapcsol, méghozzá akkor, ha a hőmérséklet fagypont közeli vagy az alatti, illetve
ha nedvesség kerül a burkolatra. Ekkor a
rendszer felmelegíti a felszínt 2-3 fokosra,
elolvasztva a rákerült a csapadékot, a
havat, illetve az ónos esőt.

technológiai és szolgáltató vállalatként világszerte
306 000 munkatárssal társadalmi, vállalati és ökológiai
felelősséget vállalunk. Ha szeretnél többet tudni:
www.bosch-gondolkodj.hu

Gyártja és forgalmazza:
Raktárbázis-Tranzit Kft.
4300 Nyírbátor, Árpád u. 156/A
Telefon: +36 42 281 753

Kedves Szülôk!
Várja Önöket a BVSC-Zugló Sportóvodája (1142 Budapest, Szônyi
út 2.), ahol a hagyományos óvodai programon belül az Egyesület
sport szakosztályainak vezetôi segítségével napi rendszerességgel
ismerkedhetnek a gyermekek a különféle sport lehetôségekkel
játékosan. Így a sport a mindennapok részévé válik, amely kihat a
gyermek egész személyiségfejlôdésére.
Mindezeknek az igényeknek a kielégítését a 102 éves hagyománynyal rendelkezô helyen: a BVSC-Zuglóban, a BVSC-Zugló Sportóvodájában nagy pedagógiai tapasztalattal rendelkezô pedagógusok
együttes tevékenységével valósítjuk meg.

A ZuglóbAn lAKó gyermeKeK SZámárA
A bVSC-Zugló 20% KedVeZményt nyújt
AZ óVodAi hoZZájáruláS KöltSégébôl.
Szeretettel várjuk érdeklôdését!
Érdeklôdés és idôpont-egyeztetés az alábbi telefonszámon:

06-30-382-7230

A vendég elégedettsége mindenek elôtt!
Sörmanufaktúra

•

Sörkóstoló

•

Sörház & Étterem

www.kaltenberg.hu • info@kaltenberg.hu
www.facebook.com/Kaltenbergetterem
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Tudta-e?

Így spóroljunk
a vízenergiával!

• Egy háztartás melegvíz-igényét egyrészt
a háztartásban élők száma, másrészt a
testápolási szokások, harmadrészt pedig
a kialakult életformához tartozó igények
határozzák meg.
• A konyhában a tea, a kávé, a zacskós
levesek készítéséhez 100 fokos, lobogó
forró víz kell, minden más területen azonban alacsonyabb hőmérsékletű vízre van
szükség (mosogatáshoz 50-60, testápoláshoz 37-40 fokos).
• Egy átlagos háztartásban személyenként
és naponta 38 liter 60 fokos, vagy 56 liter
45 fokos, vagy 74 liter 37 fokos meleg
vízre van szükség. Ehhez személyenként
és naponta 2,1 kWh villamosenergia-fogyasztás tartozik.

Ma már teljesen természetes, hogy ha kinyitjuk a csapot a fürdőszobában
vagy a konyhában, egyből jön a meleg víz. Igen ám, de nem mindegy, hogy
milyen vízmelegítőt használunk, hiszen döntésünknél nemcsak az ár és a
teljesítmény, hanem a fogyasztás is döntő tényező.

N

api melegvíz-igényünk személyenként
60-80 liter, amelynek a felmelegítése
a háztartások energiafogyasztásának
10-15 százalékát teszi ki. A fűtés után
erre fordítjuk a legtöbb energiát. Csakhogy az
elavult készülékek a vizet igencsak költségesen
melegítik fel a rendszerek alacsony hatásfoka,
valamint nagy hőveszteségei miatt. A hőveszteségben többek között olyan tényezők játszanak
közre mint a tárolók rossz szigetelése, az elosztórendszer hossza, valamint a nem víztakarékos és
csöpögő csapok. A felmérések szerint egy átlagos háztartásban
a ténylegesen felhasznált
meleg víz energiatartalma a vízmelegítésre
felhasznált energiának
csupán 20-30 százaléka, a többi 70-80 százalék veszteség.

Kút
Ha valaki kutat szeretne a kertjében, jó tudni, hogy a saját kút fúrása minden esetben engedélyköteles, még ha ezt
sokan nem is tartják be. Ha a kútból kivett víz nem
haladja meg a napi 1,5 vagy az évi 500 köbmétert,
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akkor az engedélyezés a települési önkormányzat
hatáskörébe tartozik. Talajvízre telepített kutak
esetén az engedély feltétele, hogy a vízhasználat
kizárólag a kérelmező háztartása, illetve tevékenysége szükségleteinek kielégítését szolgálja.
Amennyiben rétegvízre telepítenénk a kutat,
úgy a felhasznált vízmennyiség után járulékot
is kell fizetni. A felhasznált vízmennyiség megállapíthatósága érdekében a vízkivételre hitelesített vízórát kell felszerelni.
A kút ára sok mindentől függ, többek között az
átmérőjétől, a mélységétől, a talajszerkezettől és a szükséges vízmennyiségtől is. Egy kerti, kézi fúrásos
technológiával készülő kutat
mintegy 50 ezer forintért
létesíthetünk, ám ha nagyobb
teljesítményűre
van szükségünk, például
mezőgazdasági felhasználáshoz, akkor a kút ára
talajszerkezettől függően
méterenként 10 és 18 ezer
forint között változik. A legdrágább az úgynevezett haböblítéssel,
légkalapáccsal készített kút, amely esetén
a méterenkénti ár 15 és 30 ezer forint közötti.
Nagyon fontos, hogy az elkészült kutat ki kell tisztítani, valamint a szivattyúzás alatt óránként mér-

ni kell a kitermelt vízhozamot és a kút vízszintjét.
Ezekre az adatokra az engedély megkéréséhez van
szükség. A kút létesítését követően mindenképpen
meg kell vizsgáltatni a termelt víz minőségét, mivel
csak így határozható meg, hogy a nyert vizet milyen célokra lehet felhasználni.

Bojler
A használati meleg víz előállításakor valamekkora energiaveszteséggel mindenképp számolni kell, azonban a korszerű bojlerek esetén
a veszteségek jóval kisebbek. Régi társaikhoz
képest jobban hőszigeteltek, így minimális a
sugárzási veszteségük.
Amennyiben bojlert vásárolunk, gondoljuk végig,
hogy mekkora a háztartásunk energiaigénye, valamint azt is, hogy a lakásban, illetve a házban lévő
elektromos hálózat mennyire bírja a terhelést.
Manapság a legelterjedtebb a függőleges szerelésű 80 vagy 120 literes villanybojler, amely
általában egy 3-4 fős család számára elegendő
lehet. Ennek felfűtési ideje 1,8 kWh fogyasztás
mellett, mérettől függően 2,5-4,2 óra.
Ha több vízvételi helyet, például a konyhát és a
fürdőszobát is egy helyről kell ellátni, 80–120 liter
meleg vízre van szükség. Ha csak egyet, amely
ráadásul csak kis mennyiséget használ el, kézen-

fekvő megoldás az 5–10 literes kis villanybojler,
amely csak egy kézmosót, illetve mosogatót tud
ellátni. Ennek különböző típusai hétvégi házakban, munkahelyek kis konyhájában a legpraktikusabbak, de sokszor használják akkor is, ha a
nagy bojler távol van a konyhai mosogatótól, és
sokáig tart, mire odaér a meleg víz. Ezek felfűtési
ideje mindössze 10–20 perc, illetve a víz hőmérséklete is egyszerűen szabályozható az elején
lévő forgatható szabályozógombbal.
A mai villanybojlerek zománcozott hengerpalásttal készülnek, ennek is köszönhetően a gyártók
akár hét év garanciát is adnak rá. Gyártmánytól
függetlenül minden bojlerre igaz, hogy a fogyasztását, a vízkőképződést, ezáltal az élettartamát
kedvezően befolyásolja, ha legfeljebb 60 Celsius-fokos hőmérsékletre van beállítva.

Tudta-e?
• A régi bojlerek korszerű (hatékonyabb és
jobban szigetelt) modellekre cserélésével a
használati meleg víz készítésének energiamennyisége elektromos és tárolós vízmelegítők esetén (mérettől függően) átlagban
30-45 százalékkal, hagyományos átfolyós
gázbojlerek esetén 20-25, kondenzációs
esetén 40, hagyományos tárolós gázkazánok
esetén 40, kondenzációs esetén 50-55 százalékkal, átlagosan tehát 35 százalékkal lehetne
csökkenthető.
• Korszerűbb bojler használata esetén – napi
25 liter 60 fokos vízzel számolva – naponta
átlagosan 0,56 kilowattóra energiát tudunk
megspórolni. Ez egy négyszemélyes háztartás
esetén egy nap 2,24 kWh-t, egy évben pedig
817,6 kWh-t jelent. Mai energiaárakon számolva ez villanybojler esetén ez éves szinten
több mint 39 ezer forint megtakarítást jelent.

Tudta-e?
• Ha a villanybojler elromlott, nem fűt, esetleg csöpög, érdemes szerelővel megnézetni, mielőtt újat vennénk, mert általában
ezek a hibák javíthatók, és a szerelés ára
csak töredéke egy új bojlernek.
• Ne használjuk a vízmelegítőt a maximális,
azaz 80 Celsius-fokon! Ilyenkor vízkövesedik a leggyorsabban, az áramfogyasztás pedig sokszorosára nőhet. A legideálisabb a 60 fok, ez már elég forró ahhoz,
hogy hideg vízzel lehessen keverni.
• A vízkőképződés nem védhető ki teljes
mértékben, ezért 2-2,5 évente mindenféleképpen ajánlott (garanciás bojler
esetén kötelező) a karbantartás, illetve a
vízkőtelenítés.
Az
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Hogyan spóroljunk?

Hőszivattyú

Költséges beruházások helyett némi odafigyeléssel mi magunk is nagyon sok vizet
spórolhatunk, ezáltal csökkenthetjük a
vízdíjunkat.
• Javítsuk meg a csöpögő csapot, amely naponta akár 40–120 liter vizet fecsérelhet el!
• A kádban való fürdés helyett zuhanyozzunk!
A tusolás nem csak olcsóbb, egészségesebb is.
• Ne folyassuk a csapot fogmosás, arcmosás,
borotválkozás közben!
• Mosogatáskor ne folyó vízzel öblítsük el a
tányérokat! Vizet takaríthatunk meg, ha a
mosogató egyik felét a mosogatáshoz, a másikat az öblítéshez használt vízzel töltjük fel.
• Csak akkor indítsuk be a mosógépet, ha
telepakoltuk ruhával, ugyanis félig üresen is
ugyanannyi vizet használ el!
• A gyümölcsöket, zöldségeket mossuk tálban, ne folyó víz alatt!
• Használjunk víztakarékos vécétartályt,
amelynél van kisöblítés funkció!
• Az elhasznált mosogatóvizet ne engedjük a csatornába, hiszen azzal a vécét is le lehet öblíteni!

A hagyományos bojlerek mellett
ma már elérhető áron kapható a minihőszivattyús melegvíz-készítő berendezés. A készülék lelke egy aprócska levegős hőszivattyú, amely mindössze 300 W teljesítményű.
A működéséhez szükséges levegőt a beépítés
helyiségéből veszi, célszerű tehát minél melegebb helyiségben (fürdőszobában, mosókonyhában) elhelyezni. Nem mellékes szempont, hogy
melegvíz-készítés közben a készülék párátlanít is,
a meleg víz hőfoka, rendelkezésre állásának ideje
pedig előre programozható.
Ha hőszivattyút használunk, fontos, hogy az
„elhasznált” levegőt egy csövön keresztül el
kell vezetni a szomszédos helyiségbe, padlásra,
vagy bárhová, csak ne maradjon a készülékkel
egy légtérben.
Ám nemcsak levegős, hanem úgynevezett talajkörös hőszivattyút is telepíthetünk. Az úgynevezett talajkollektor, vagy talajszonda a föld hőenergiáját hasznosítja. Ez nem más, mint egy a
talajban függőlegesen illetve vízszintesen kialakított csőkígyó, amelyen keresztül szivattyúzott
folyadék a talaj hőenergiáját felvéve juttatja el a
hőszivattyú számára szükséges energiát.

Napkollektor
Idehaza is egyre elterjedtebbek a napkollektoros rendszerek. A napkollektor a nap földre sugárzott hőjét hasznosítja, többnyire meleg víz
készítésére. Jelenleg két fő megjelenési formája
ismert, a sík- és a vákuumcsöves kollektor.
Ha napkollektoros rendszert építenénk ki, vegyük
figyelembe, hogy mire szeretnénk használni, hiszen ettől függ a méretezése. A napkollektor által
termelt meleg vizet használhatjuk használati meleg víz készítésére (fürdés, mosogatás stb.), fűtésrásegítésre vagy akár az úszómedence fűtésére is.
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Napkollektor használata esetén fontos figyelembe venni, hogy hazánkban a nyári-téli napsütéses órák között jelentős különbség van. Ha úgy
méreteznénk egy napkollektor-rendszert, hogy
az sok meleg vizet állítson elő télen, az gondot jelentene a nyári időszakban, mivel fűtés híján nem
lehetne mit kezdeni ennyi meleg vízzel és a rendszer állandóan felforrna. Nemcsak hamar tönkremenne, hanem ráadásul egy ilyen napkollektorrendszer elég sokba is kerülne.
Éppen ezért minden esetben az igényekhez
legjobban illeszkedő, mind műszaki, mind pedig gazdaságossági szempontból optimális
megoldást kell megtalálni, természetesen szakértők segítségét igénybe véve.

Mindenből

kettő kell

a
metró
soha
nem
állhat
le
A külvilágtól elzárt földalatti termekben néztük meg a metró áramellátását.

A lényeg: bármi történik is, az egymillió embert szállító szerelvények soha nem állhatnak le.

fotó: Honéczy Barnabás

K

ellemesen langymeleg a hőmérséklet
körülöttünk, olyan 23-24 fok. Kint csípős, koratéli az időjárás, 25 méterrel a
föld alatt viszont az év egészében tavasz
uralkodik. A budapestiek által soha nem látott
földalatti teremrendszerbe húzódunk le, hogy
megnézzük a metró-hálózat áramellátását. Valahol a fejünk felett száguld el éppen az M3-as vonal, itt szállít a közelünkben ezreket az M2-es, de
a „titkos termekbe” senki nem jöhet be. Az utasok
tulajdonképpen nem is tudnak ezek létezéséről,
pedig a metrómegállók földalatti labirintusai hatalmas, gépekkel teli termeket is rejtenek. A vastag betonfalak miatt mi sem érzékelünk semmit
a száguldó szerelvényekből, csak a szellőzőberendezések és a villamos energiát átalakító trafók
zúgását halljuk a gépházban, ahol szemlélődünk.
Itt aztán tényleg nem lehet hozzáérni semmihez. A „Nagyfeszültség! Életveszély!” feliratok új
értelmet nyernek, az átlagember számára felfog-

hatatlan mennyiségű áram cikázik körülöttünk
mindenhol. De hogy azért mégis megpróbáljuk
elképzelni, mennyi energia dolgozik napi közel
egymillió ember földalatti utaztatásán (lásd erről
keretes írásunkat), Baloni Csaba, az ELMŰ metrófelelőse átszámolja nekünk. A kisföldalattit nem
idevéve, a két metróvonal egy évben olyan 120
millió kWh villamosenergiát emészt fel, míg egy
átlagos család éves fogyasztása nagyjából 4000
kWh. Ez azt jelenti, hogy a két metróvonal 30
ezer család áramfogyasztását használja fel minden egyes esztendőben.
Hatalmas szám, de talán nem is ez a legérdekesebb, hanem az a jól felépített, és az év minden
napján működtetett biztonsági rendszer, amely
megakadályozza, hogy áramkimaradás miatt
két megálló között a sötét alagútban rekedjenek
emberek százaival a szerelvények. Metróhasználóként ezt természetesnek vesszük, és a statisztikák
Az

is azt mutatják, hogy az évi egyet sem éri el a leállások száma. Ehhez azonban az ELMŰ és a BKV
több száz munkatársának és jól felépített rendszereknek precíz munkája szükséges.
A laikus számára végtelenül bonyolult rendszer
leegyszerűsítve úgy néz ki, hogy az ELMŰ által Budapest körül működtetett elektromos körgyűrűből
(120/10 kV) tucatnyi alállomáson áttranszformálódik a feszültség, aztán földkábeleken – 10kV-os
szinten – innen érkezik a metróállomások fogadóberendezéseihez. A földalatti termekből oszlik
szét a két metróvonal 85 mozgólépcsőjéhez az
áram, valamint a számtalan szellőztetőhöz, a fényforrásokhoz, ez működteti a hangszórókat, vagy a
peronhoz közel merészkedőket érzékelő infrasugarakat. Ha esetleg nem tudták volna eddig: jó ideje
automata figyeli, majd mondja be, hogy „Kérjük,
hagyják szabadon a biztonsági sávot!” Innen megy
a szerelvényekhez a vontatási energiának nevezett
energiatakarékossági magazinja
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Érdekességek a metróból

áram is, amely az úgynevezett harmadik sínen jut
el a járművekhez. „A metrókocsi ugyanúgy kapja
az áramot, mint a villamos vagy a troli, csak itt nem
látják az utasok az áramszedőt” – mondja föld alatti
kísérőnk, Zentai László (képünkön), a Metró Üzemigazgatóság szolgálatvezetője. Csak miközben a
villamosnál a szerelvény tetején helyezkedik el az
áramszedő, a metrónál kerékmagasságban állnak
ki az áramszedő papucsok, amelyek a harmadik sín
felületén csúszva biztosítják az elektromos energiát
a szerelvényeknek. A peronoknál ez éppen az utasok lába alatt, az oldalfal mellett húzódik.
Nagyon fontos, hogy a szerelvények által használt alagutakban, és az általunk most végigjárt
termekben már nem földbe helyezett kábeleken
utazik az áram, hanem a falakra rögzítve, hogy
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szemmel is jól látható legyen az esetleges meghibásodásuk. Annak ellenére van így, hogy rágcsálók és egyéb illetéktelen behatolók okozta sérülések gyakorlatilag nincsenek Zentai László szerint,
aki azért felidéz két ijesztő esetet: egy alkalommal
szovjet katonák keveredtek be az alagútba (ebből kiderül, hogy nem ma történt az eset), míg
máskor egy szerencsétlen kutya. Az egyébként
50 évre méretezett kábeleket élettartamuk és a
minimális sérülésveszély ellenére rendszeresen
munkacsapatok ellenőrzik az éjféltől négy óráig
tartó üzemszünet idején. Ezekben az órákban természetesen feszültségmentesítik a sínhálózatot.
Miközben hallgatom a biztonsági előírásokat,
arra leszek figyelmes, hogy a körülöttünk zúgó
feszültség hangja bizonyos időközönként felerősödik, majd elhalkul. Aztán ismét hangosabb

lesz, majd megint csendesebb. A szolgálatvezető csak mosolyog a laikus megfigyelésén,
ezek a változások jelzik ugyanis a közelünkben
elszáguldó, majd távolodó szerelvények áramfelvételét. Közben egyre melegebbnek érzem a
levegőt, de az is feltűnik, hogy a különböző termekben lévő kisebb-nagyobb fémszekrényekből kettő van. Szinte mindenhol, mindenből
kettő egyforma áll egymás mellett, az egyik patikatisztaságú teremben például két, pontosan
egyforma cellasor húzódik egymással szemben.
Gyorsan kiderül, hogy ez az egyik kulcsa annak,
hogy az utasok soha nem érzékelnek áramszünetet a föld alatt, ugyanis ha meghibásodna valamilyen berendezés, akkor belép helyére egy
másik. Erre mondják azt a BKV mérnökei, hogy
„100 százalékos tartalékai egymásnak.”

• Az 1970/72-ben átadott M2-es vonalon átlagosan 450 ezer
ember utazik egy-egy nap, míg az 1976 óta közlekedő M3-as vonalon 625 ezer. A BKV mérnökei által inkább kelet–nyugatinak
hívott M2-es 10,3 kilométer hosszú, amelyen csúcsidőben 19
kocsi és 36 mozgólépcső szállítja az embereket, a legnagyobb
állomásmélység 38,2 méter. Ezzel szemben az észak–déli vonal
16,3 kilométerén akár 31 kocsi is közlekedhet egyszerre, azaz
pár száz méterenként követik egymást. Itt már 49 mozgólépcső
működik (persze ritkán egyszerre), míg a legmélyebb állomás
28,2 méterrel van a föld alatt. Egy-egy szerelvény átlagosan
12-14 órán át üzemel.
• Meglepő módon igen nagy különbségeket látunk a járművek
teljesítményében, már az is érdekes lehet a laikus számára, hogy
nem egy motor húzza a szerelvényeket, hanem minden egyes
tengelyen egy-egy hajtómotor dolgozik. Az 1950-es években
megalkotott orosz szerelvények összteljesítménye 1320 kW-tól
2280 kW-ig terjed, azaz 1769–3055 lóerő, míg a pár hónapja
közlekedő francia Alstom szerelvények 1500 kW-ot, azaz 2010
lóerőt tudnak.
• Habár a kocsik az M3-as vonalon km/h-s maximális sebességre
is képesek, míg az M2-esen 70-re, a megállásokat beleszámítva
az átlagsebességük utasokkal 32 km/h.
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A köztérre kikerülő plakátok magukért beszélnek. Az első helyezett Kovács Ambrus „Legyél
otthon is pulóverben” című munkája lett. A pályázó egyszerű vizuális elemekkel hívja fel a figyelmet arra, ami elődeinknek még ment, hogy
egy meleg gyapjúpulóver költséghatékonyabban tart melegen, mint a csúcsra járatott fűtés.

„Te hogyan spórolsz az energiával?”

Frenyó Teodóra

Az ARC plakátpályázat legjobbjai
Rendhagyó kampánnyal indította az idei fűtésszezont az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport.
Az energiaszolgáltató célja az volt, hogy ráirányítsa a lakosság figyelmét, hogy hogyan
valósulhat meg mindannyiunk közös álma, az igazi rezsicsökkentés, amely egyúttal
a környezetet is védi. Az ELMŰ-ÉMÁSZ ehhez a kreatív energiát hívta segítségül,
és plakátpályázatot hirdetett az ARC plakátkiállítás szervezőivel közösen.

A

mi dédanyáinknak még ment, nekünk
úgy tűnik, nagyon nehéz: visszavenni a
sokból. A föld energiáinak féktelen kiaknázása zajlik. Ez ellen pedig mindenki
a saját környezetében tehet a legtöbbet. Az alkotók, kreatív gondolkodók például leginkább
a korlátok nélküli elképzelések területén, ahol
megmutathatják a társadalom többi tagjának,
hogy az energiatudatos életmód nem megterhelő, csupán némi odafigyelés kérdése. Az
ELMŰ-ÉMÁSZ nem először hívta segítségül ezen
üzenet kommunikálásához az ARC kreatív erőit.
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„Miből nyersz energiát?” című 2011-es sikeres
együttműködésüket megismételve ezúttal is
közösen írtak ki pályázatot, amely arra kérdezett
rá, hogy mi módon spórolhatunk az energiával.
„Engedd el magad, és mutasd meg, hogyan fogod vissza az energiafogyasztásod! Te hogyan
spórolnál az energiával?” – a pályázati kiírásból
kiragadott részlet jól tükrözi mindkét cég vállalati felelősségvállalását, egyben illeszkedik az
ELMŰ-ÉMÁSZ saját energiatakarékossági programjába rendhagyó hangnemével.

Az energiaszolgáltató ugyanis felismerte, hogy
az attitűdváltás elérésének hatékonyabb útja
lehet, ha maguk a fogyasztók kommunikálnak a
velük egy cipőben járókkal. A pályázaton ezért –
az ARC hagyományaihoz híven – bárki részt vehetett, olyannyira, hogy okos, kritikus, komoly és
vicces pályamunkákat egyaránt vártak. A pályázat végeredménye, hogy a zsűri által legjobbnak
ítélt három terv óriásplakát formában is megvalósulhatott sőt kikerülhettek közterekre is. Összesen 75 példányban Budapesten, Pest megyében
és Kelet-Magyarországon.

A második helyezett, Koncz Tímea derűs,
mozgalmas alkotása egy – akár automatikussá
is válható – mozdulatra, a ki-bekapcsolók használatára és a falicsatlakozók kihúzására figyelmeztet.

Frenyó Teodóra, aki egyébként idén az ARC fődíjasa is volt, ezen a – jeligés – versenyen is az
előkelő harmadik helyen végzett. A takarékos
áramfogyasztás romantikus oldalára világít rá
alkotásával.
A takarékos energiafelhasználás globális szinten
és háztartásonként egyaránt szükséges. Mégis
a leginkább saját bőrünkön tapasztaljuk a beosztó magatartás szükségességét. Semmiképpen sem megoldás, ha a felelősséget másokra
hárítjuk. A rezsidíj mértéke elsősorban rajtunk
múlik. Az energiáról tékozlóan gondolkodni ma
már nemcsak hogy költséges, de ciki is.
Az
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A lehetséges
főbb felújítások
sorrendben
• Mindenképpen a nyílászáró cseréje legyen
az első!
• Ezt követi a külső falszigetelés.
• Ezután szabad a fűtéskorszerűsítésbe fogni
(régi, például konvektoros rendszereknél
érdemes rögtön a modern fal-, illetve padlófűtést kiépíteni: az alacsony fűtési hőfokkal
rengeteg energia spórolható).

Értéknövelő

felújítás

Milyen rendszerek
minősülnek elavultnak?
Melyek érettek a felújításra?

Valóban érdemes hozzáfogni az otthonunk energetikai korszerűsítéséhez,
hoz-e értéknövekedést a felújítás, vagy esetleg kidobott pénz a lakás energetikai
korszerűsítésére elkölthető sok százezer, sok millió? A válaszok mellett
konkrét tippekkel is segítjük az utat az energiatakarékosabb otthonok felé.

A

tél beálltával évről évre aggódva figyeljük lakásunk, házunk rezsiköltségének
növekedését, elszaladását. Különösen
akkor, ha van ráhatásunk arra, hogy például hogyan alakuljon otthonunk fűtési költsége.
Szerencsére a társasházak közül is egyre több helyen tették egyedileg mérhetővé a fűtést, ami takarékosságra sarkall. Ha még nem történt felújítás,
a társasházaknál is van tere azért annak, hogy a
lakóközösséget közös szigetelési, nyílászárócsereprojektek felé noszogassuk. Ám most elsősorban
azokhoz szólunk, akik maguk is dönthetnek arról,
szigeteljék, korszerűsítsék-e otthonukat.
A válasz pedig legtöbbször: igen. Az igazi kérdés
inkább az, hogy mit, mikor és hogyan érdemes
úgy beruházni az energiatakarékossági korszerűsítésbe, ami azután hosszabb távon nemcsak a
kényelmet, a komfortérzetet javítja, hanem egyúttal értéknövekedést is jelent ingatlanunknál. Ez
az értéknövekedés ugyanis a kulcsa annak, hogy
érdemes-e beruházni, és ha igen, mennyit.
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Mivel minden ingatlan és élethelyzet egyedi,
ezért a válaszok is különböznek. A legfontosabb
alapszabály ma, hogy eladás során csak részben
térül meg a felújítás, így pusztán az eladás miatt
nem szabad túl nagy beruházásba belefogni. Akkor sem érdemes sokat költeni, ha 2-3 éven belül
költözünk, mivel a megtérülés az eladási árban
kérdéses, a rezsicsökkenés oldaláról pedig 10-15
éves. Ugyanakkor az eladás esélyeit mégis nagyban növeli, ha újak a nyílászárók, korszerűbb a
kazán, vagy le van szigetelve a lakás, a ház.

Értéket növel?
Hogy látják a szakértők?
A vásárlásnál (akár a vevő, akár az eladó szemszögéből nézzük) messze a legfontosabb szempont az elhelyezkedés és az ár. Ezt követi az
ingatlan állapota, mérete és elosztása. E szempontokat általában szorosan követi a fenntar-

A szigetelés
fontossági sorrendje,
főbb szabályai

tási költségek kérdése – mondja Déry Attila, az
Otthon Centrum vezető elemzője. Véleménye
szerint ugyanakkor a téli hónapokra vonatkozó
rezsiköltség mellett, főként családi házaknál,
az alternatív fűtési módok, például vegyes tüzelésű kazán, cserépkályha és hasonlók szóba
kerülnek, ha a rezsiköltségek mértékéről esik
szó. E megoldások ráadásul a „gázfüggőséget”
is csökkentik, ami nagyon fontos szempont.
Ez egy értékesítés során jó pont lehet. Az elhelyezkedés, a környék, az ár és a lakás vagy a
ház elosztása sokkal fontosabb ma a vásárlóknak, hiszen ezekbe a szempontokba „szeretnek
bele”, nem pedig az átlagnál alacsonyabb rezsibe. Ez persze ingatlantípustól is függ, nyilván a
legolcsóbb otthonok vagy a hatalmas, de nem
luxus családi házak esetén sokkal többet számít
10-20 ezer forint rezsikülönbség, mint egy elit
villa, vagy egy kis luxuslakás esetén. Ugyanakkor az ingatlanközvetítő cég vezető elemzője
szerint az épületek két éve kötelező energetikai

besorolását a legritkább esetben nézik, mert
ez még nincsen benne a köztudatban. Igaz, a
rezsiköltségek révén azért igenis számítanak a
korszerűsítések.
„A jelenlegi ingatlanpiacon sajnos nem vagy legfeljebb részben lehet az eladási árban érvényesíteni a korszerűsített, szigetelt, felújított, modern
nyílászárókkal ellátott házak energiatakarékosabb voltát” – fejti ki Rutai Gábor. A Duna House
elemzési vezetője szerint a válságban a vásárlók
a lehető legolcsóbbat, a jó üzletet keresik, ezért
az energiahatékonysági beruházásokat ma még
nem vagy alig lehet érvényesíteni egy ingatlan
értékesítésekor. A szakértő szerint az egyik fő
probléma a hosszú, jellemzően 10-15 éves meg-

Elindulunk a leginkább elavultnak számító
példák felől, majd haladunk a kevéssé pazarló, de ma már mindinkább annak számító
rendszerekig.
1. Régebbi elektromos fűtés, például
elektromos cserépkályha, vagy gázolajos
fűtésrendszerek.
2. Gázfűtéses, Héra rendszerű cserépkályha,
amelynek baleseti kockázata is magas.
3. Gázkonvektoros fűtés, amely alapesetben
25-30 százalékkal fogyaszt többet egy korszerűnek éppen nem mondható, évtizedes
cirkós-radiátoros rendszernél is.
4. Régi, vegyes tüzelésű kazán. Bármit el lehet
benne tüzelni, de rossz, 60 százalék körüli
a hatásfoka.
5. Nyolc-tíz évesnél régebbi, egyszerűbb
kéményes álló, vagy fali gázkazán. (Kivéve a
nagy márkák méregdrága csúcskészülékeit,
például Vaillant, Junkers.)

• Északi, északnyugati és északkeleti falfelületek teljes leszigetelése minimum 8, de
inkább 10-12 centiméter vastag szigetelőanyaggal. A 38 centisnél vékonyabb falak
esetén inkább minimálisan 12-14 centis szigetelőréteg javasolt, különösen a hidegebb
falakra. (A szigetelőréteg alatt mindenképp
biztosítani kell a fal kismértékű szellőzését.)
• Alulról nyílt lakófelületek padló felőli szigetelése: átjárók, kiugrók feletti helyiségek, fűtetlen garázs, műhely feletti szobák szintén
legalább 8-10 centinyi szigeteléssel.
• Padlástér, beépített tetőtér záró szigetelése
legalább 20-30 centi rétegvastagságban,
modern üreges betonfödém esetén pedig
legalább 15-20 centiméter rétegvastagságban.
• További falfelületek szigetelése.
• Nyílászárók nyílászárók utólagos illesztése, leszigetelése (nem hagyható el, mert
csökkenti a szigetelés hatékonyságát), vagy
(csak a szigetelést követően) a nyílászárók
korszerűsítése.
• A nyílászárók beugró felületeit is pontosan
kell szigetelni, mert nemcsak a meleg szökhet el, de úgynevezett hőhíd is kialakulhat.
Ezzel a lakáson belül páralecsapódás, illetve
penészedés jelenhet meg.

térülési idő, amely miatt nincs túl sok relevanciája az értékesítés során a takarékosságnak. Tény
viszont, hogy hasonló adottságú és árfekvésű
lakások vagy házak közül a modernebbet, az
energiatakarékosabbat könnyebb eladni. Ám –
mint szó volt róla – az ingatlanpiaci folyamatok
miatt nem sokkal magasabb áron, mint a korszerűtlen változatot. Mint a szakértők szavaiból
kiderült: sokkal inkább az ár, a városon, országon
belüli elhelyezkedés és a környék (zöldövezet,
kellemes lakókörnyezet, jó szomszédok) dönt az
értékesítés (vagy a bérbe adás) során, ha ezek –
Az
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beleértve a versenyképes, azaz alacsony árat is
– rendben vannak, akkor kerül csak elő a rezsiköltségek kérdése.
Azonban a kedvező ár mellett szenteljünk figyelmet a nyílászárók minőségére is, hiszen a
legtöbb meleg ezeken a pontokon szökik ki.
Ezért a korszerűtlen (legalább 20-30 éve épült)
lakások, házak energetikai korszerűsítését éppen
a nyílászárócserével érdemes elkezdeni. Itt akár
15-20 százalékos fűtésienergia-megtakarítás érhető el, így egy 100 négyzetméteres családi házban éves szinten 45-60 ezer forinttal csökkenhet
a gázszámla, ami szerencsés esetben 10 év alatti
megtérülést is jelenthet. (Ha nincs túl sok ablak,
és a méretük, formájuk nem különleges, akkor félmillió alatt megúszható a teljes beruházás.) Persze
csak ha szerencsésen összekötjük más felújítással,
hiszen a nyílászárócsere sok kellemetlenséggel jár,
és esztétikai festés is szükségessé válhat.

Mi a következő FÁZIS?
Sorrendben a következő lépés a falak leszigetelése. Ez persze nem olcsó mulatság, mert egy 8-10
centis réteg négyzetméterenként (vakolattal, ragasztóval együtt) 2-2,5 ezer forint körül mozog,
míg a felrakás további 1200-1500 forinttól indul
négyzetméterenként. Egy családi ház falfelülete
jóval 100 négyzetméter feletti, így félmillió alatt
nem úszható meg egy egyszerű ház utólagos szigetelése. Igaz, egy teljes körű, 8 centis külső szigeteléssel akár 30 százalékkal is csökkenhet a rezsi.

Az utolsó lépés:
a fűtésrendszer felújítása
Arányaiban jobb megtérülés érhető el a fűtés
korszerűsítésével, különösen, ha nagyon régi
(például konvektoros) rendszerekről van szó, ám
tény: a nyílászárók cseréje előtt semmiképp sem
szabad fűtéskorszerűsítésbe fogni. Fontos viszont,
hogy egyes régi, például kályhás fűtés esetén
szakemberrel kell megvizsgáltatni, hogy marad-e
elég levegő a lakásban, hiszen az új ablakok, ajtók
légmentesen zárnak, így akár fulladásos baleset is
előfordulhat, ha a fűtési levegő külső bevezetésére nem gondolunk. (Legveszélyesebb e téren
a gázpalackkal működő szieszta kályhák és a hagyományos kályhák üzemeltetése, amelyek a szoba levegőjét veszik el a fűtés során.)
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Milyen felújítási
tételeket lehet az
árban érvényesíteni?
A felújított lakás drágább. Ezt a kijelentést egyáltalán nem tartanánk felelőtlennek, és sok esetben igaz is, de felújítási költségek érvényesítése
a lakáseladás során sokkal összetettebb kérdés,
mint az elsőre gondolnánk – állapítja meg az Otthon Centrum friss, októberi elemzése is. Az ismert
irodahálózat szekértői szerint a fővárosban idén
20 százalékkal magasabb áron cseréltek gazdát a
felújított lakások felújítandó társaiknál.
A felújítások örök kérdést jelentenek a lakáspiacon, akár makroszinten a lakásállomány állapota,
illetve a privatizáció után elmaradt felújítások,
akár a háztartások szintjén a köztudatba lassan
beszivárgó energetikai tanúsítványok szemszögéből tekintve. A téma felmerülhet a finanszírozási lehetőségek beszűkülésében érintett
háztartásoknál az elhalasztott lakáscsere alternatívájaként, de aktualitást adhatnak neki a közelmúltban bejelentett energiahatékonyságot
növelő felújításokat célzó programok is.
Így például a 3 milliárd forintos támogatást nyújtó ZBR Panel II. program. Az Otthon Centrum
megvizsgálta, hogy mekkora árkülönbség van
felújított és felújítandó lakások között, milyen
eltérést jelent a lakás árában az energetikai besorolás, illetve hogy milyen szempontokat érdemes figyelembe venni, ha a felújítási költségeket
a lakásárában is szeretnénk viszontlátni.
Tapasztalataik szerint a vevők hajlandók magasabb árat fizetni egy jó állapotú, felújított lakásért, ez azonban korántsem garancia arra, hogy
az eladó minden felújításra fordított befektetése
megtérül. A felújítás tervezésénél már érdemes
egy lehetséges eladásra is gondolni, még akkor
is, ha egyelőre a munkálatok a tulajdonos saját
igényeit elégítik ki.

bontani őket, hiszen két felújítás között is rengeteg különbség lehet műszaki tartalomban, az
esztétikai értékek összehasonlíthatóságáról nem
is beszélve” – mondta el Déry Attila. – „Azt sem
szabad elfeledni, hogy az ingatlan állapota csak
az egyik, és nem is legjelentősebb a sok ármeghatározó tényező közül” – tette hozzá.

Növekvő differencia
A létező, de nehezen számszerűsíthető árelőny
mellett az utóbbi években kinyílt az olló – az
Otthon Centrum saját, műszaki, esztétikai szempontokat figyelembe vevő kategorizálási rendszerénél maradva – a felújított és a felújítandó
ingatlanok ára között. Amíg 2007-ben a fővárosban 10 százalék körüli volt a különbség, addig
2013-ban – a fenti fenntartásokat nem feledve –
már 20 százalék az árdifferencia. Azaz a rosszabb
állapotú, felújítandó ingatlanok tulajdonosai
nagyobb árcsökkenést voltak kénytelen elkönyvelni a válság nyomán, míg a jó állapotú, felújított ingatlanok jobban tartották az árukat. Ehhez
hasonló tendenciát mutat az áralku alakulása is a
két csoport esetében. A 2013-ban gazdát cserélt
ingatlanoknál néhány százalékponttal kisebb alkulehetősége volt a vevőknek a felújítottak, mint
a rosszabb állapotú, felújítandók esetében. Panelés téglalakásoknál egyaránt 2-3 százalékponttal
kisebb az alku, a téglaépítésű házak esetén akár
4-5 százalékponttal kisebb mozgástere volt a vevőknek. Jelentős regionális különbségek nincsenek, bár vidéken a fővárosinál valamivel nagyobb
a százalékpontban kifejezett különbség az alku
mértékében a két csoport között.

Magasabb energetikai
osztály, magasabb ár?
Felújítások esetében nem lehet egzaktan megmondani, hogy mennyivel is növeli az ingatlan
értékét – mivel az ár nemcsak az ingatlan állapotának függvénye –, és ezt az energetikai besorolás, valamint az ingatlanárak közötti kapcsolat
vizsgálata is alátámasztja. Bár az energetikai besorolás hatással van az adott ingatlan árának alakulására, a kapcsolat nem függvényszerű, tehát
nem állíthatjuk, hogy egy B kategóriás ingatlan
minden esetben magasabb fajlagos áron cserél
gazdát egy G osztályzatú ingatlannál. Egyértelmű
összefüggés még akkor sem áll fenn, ha egy bizonyos területen egy bizonyos típusú ingatlant, például a XI. kerületi használt téglalakásokat vizsgálunk. Természetesen nagyon hasonló ingatlanok
esetében kimutatható a korszerűsítésből származó árelőny, ahogyan azt a korábban publikált
kutatások egy azonos környéken elhelyezkedő
korszerűsített és felújítás előtt álló panelépületek
lakásai esetében már bemutatták, de fontos látni,
hogy az ingatlan állapota, illetve energetikai jellemzői csak részben befolyásolják az árat.

Milyen felújításokat
érdemes elvégeztetni?
Nem ritka, hogy a tulajdonos saját ízlése és igényei szerint elvégzett, alapos és minőségi felújítási munkálatok költsége nem térül meg teljesen az
eladás során. „Mindig csomagban érdemes gondolkodni, egy több területre kiterjedő felújítás
költségeit könnyebben lehet érvényesíteni az árban, mint a csak esztétikai, vagy csak műszaki, gépészeti elemek felújításának költségeit” – mondta
Kühne Kata, az Otthon Centrum ügyvezető igaz-

Húsz százalékkal
drágább a felújított
Budapesten átlagosan ötödével (20 százalékkal)
magasabb áron cseréltek gazdát a felújított ingatlanok 2013-ban, míg vidéken a különbség
ennek dupláját is kitehette.
„Pontos árkülönbséget nehéz megállapítani felújítandó és felújított ingatlanok között, hiszen
egyrészt nehéz megfogni a felújítandó és felújított ingatlan fogalmát, de még nehezebb valamilyen rendező elv szerint két homogén csoportra
Az

gatója. Kulcsfontosságú, hogy a felújítási költség
megtérülése érdekében kerülni kell a szélsőséges
megoldásokat, és érdemes egy jól megválasztott
célcsoport – jövőbeli lehetséges vásárlók – igényeit is figyelembe venni. Jó példa lehet erre
olyan gépészeti rendszer kialakítása, amely segítségével okostelefonnal lehet a kanapén fekve a
világítást vagy a klímát irányítani. Egy ilyen rendszer költségei egy magasabb presztízsű területen
elhelyezkedő, így magas elvárású célcsoport igényeit megcélzó lakás esetében megtérülhetnek,
míg például egy panellakás esetében egészen
biztosan nem.
Bár évek óta a felújított ingatlanokat vásárlók
vannak többségben, de ez csak néhány százalékos különbséget jelent a felújítandó lakásokat
keresőkhöz képest. Az előbbiek esetében a fő
motiváció, hogy ők már nem akarnak sem pénzt,
sem időt és energiát költeni a felújításokra, átalakításokra, tehát számukra azok a lakások a
vonzók, ahol már szinte minden terület átesett a
korszerűsítésen. A felújítandó lakásokat keresők
ezzel szemben pedig épp saját igényeik megvalósításának lehetőségét látják a felújításban,
így ők egy félig elkészített felújítást, vagy csak
bizonyos elemeket magában foglaló felújítást
kevésbé fognak vonzónak találni. Természetesen
van, aki egy felújított lakás esetében nem érdeklődik a műszaki tartalom iránt, csak az esztétikumot nézi, de vannak tudatos vásárlók – egyre
többen – akik szakembert is bevonnak a lakás
műszaki állapotának felmérésébe, legyen szó felújított, vagy éppen felújítandó ingatlanról. Amíg
az elsőnél a szakember a műszaki korszerűsítés
tényleges megvalósulását ellenőrzi, utóbbiban
a lehetséges felújítás megvalósíthatóságát, költségvonzatát vizsgálja. Nem ritka, hogy a vevők
a szakember megállapításait külső, harmadik fél
által készített szakvéleményként az áralkuban
használják fel.
„Az eladást már az is hathatósan segítheti, ha
az eladó megbízható forrásból szakvéleményeket, igazolásokat szerez be, hogy egy átalakítás
kivitelezhető. Terveket, ötleteket készít, illetve
ad a lehetséges vevőnek a felújításhoz” – tette hozzá Kühne Kata. – „Ez gyakran többet ér,
mint egy tisztasági festés, ami egyes vevőknek
akár gyanús is lehet, hogy egy egyébként rossz
állapotú ingatlanban mit akartak a festéssel elrejteni. Ilyen ingatlanok esetén, ahol elsőre is
nyilvánvaló, hogy több elemet is fel kell újítani,
nem mindig célravezető egy tisztasági festés, ez
inkább jobb állapotú ingatlanok esetén növelheti az eladás esélyeit.”
energiatakarékossági magazinja
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Többezres
megtakarítás
A Nemzeti Éghajlat-változási Stratégia ös�szesített adataiból kiderül, hogy 2008 óta az
energiamegtakarítást eredményező pályázati
programok keretében összesen közel 56 milliárd forintot ítéltek meg, több mint 10 ezer
pályázat megvalósítására.
A pályázatok eredményeként 251 448
lakóegység, azaz a hazai lakásállomány valamivel több mint öt százalékának energetikai
korszerűsítésére került sor, ennek köszönhetően az éves szén-dioxid-megtakarítás
mértéke meghaladhatja a 80 ezer tonnát, az
energiamegtakarítás mértéke pedig megközelíti a 670 gigawattórát. Mindez azt jelenti,
hogy a programok összességében mintegy
1,5 százalékkal csökkentették Magyarország
éves energiafogyasztását.

Új év, újabb pályázatok
Jövőre is érdemes figyelni a pályázati lehetőségeket, hiszen idén is több százmillió forintot fordított
az állam a lakások és a társasházak energetikai célú felújításának támogatására. Igaz, egyelőre
csak sejteni lehet, hogy pontosan milyen kiírások várhatók és hogy azokat mekkora keretösszeggel
hirdetik meg. További újdonság lehet, ha bevezetik az energiacélú felújításokra adható szja-kedvezményt.

L

apunk megjelenésével egy időben is
zajlik az úgynevezett Nemzeti Épületenergetikai Stratégia kidolgozása, amelynek keretén belül eldől, hogy jövőre
mely energetikai pályázatokhoz mekkora pályázati keretösszeg társul, azaz hogy a lakossági
fogyasztók hogyan tudják csökkenteni a költségeiket pályázati források segítségével. Horváth
Attila Imre, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
klímapolitikáért felelős államtitkára elmondta, a
programban megtalálhatók lesznek a lakóépületek energiahatékonyságot növelő beruházásaira vonatkozó, a jövő év elején nyilvánosságra
kerülő pályázati kiírások.
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Halaska Gábor szakújságíró a pályázni kívánóknak
azt tanácsolja, hogy vagy folyamatosan figyeljék a
Nemzeti Fejlesztési Ügynökség honlapját, ahová
kikerülnek az épp aktuális pályázatok, vagy bízzanak meg egy pályázatfigyelő céget, amely a pályázat megjelenését követően azonnal benyújtja
az igénylést az energetikai korszerűsítésekre. „A sietség azért is fontos, mivel a korábbi tapasztalatok
alapján egy reggel meghirdetett pályázat kerete
délutánra már el is fogy” – teszi hozzá Halaska.
A jövő évi pályázatokról eddig annyit tudni,
hogy a 2014-es költségvetés tervezete 743 millió
forintot szán épületenergetikai fejlesztésekre, ez

pedig 27 százalékkal kevesebb, mint az idei ös�szeg, ráadásul ez is csak töredéke a 2011-es 3,3
milliárd forintnak. Ezzel szemben az úgynevezett
Zöldgazdaság Finanszírozási Rendszer az idei
5,2 milliárd forintról 9,5 milliárdra nő, ám kérdés,
hogy ebből a pénzből jut-e épületenergetikai
fejlesztésekre. Márpedig nagy szükség lenne a
pályázati pénzekre, hiszen a Magyar Energiahatékonysági Intézet Nonprofit Kft. (MEHI) felmérése szerint az idén az elnyerhető összegek
csupán néhány ezer lakás felújítását tették lehetővé. „Több millió lakás vár felújításra, ezt jelzi
az is, hogy a pályázatokat a kiírásukat követően
néhány nap után fel kell függeszteni, mert kime-

rülnek az elnyerhető összegek” – mondta el dr.
Bart István, a MEHI igazgatója. Minderre jó példa
lehet a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium által az
idén a téglaépítésű társasházak energetikai korszerűsítésére kiírt pályázat, amelyet 830 millió
forintos keretösszeggel hirdettek meg, ám ez a
keret egy nap alatt kimerült.

Szja-kedvezmény
a felújításokra

hozzá a platform elnöke –, hogy valaki a saját
napelemével termelt áram, vagy a biomasszakazánjával termelt hőenergia egy részét értékesíteni szeretné, mert a termelése átmenetileg
meghaladja a saját fogyasztását, ám ez a jelenlegi helyzetben nem igazán éri meg neki, mert
áfát és szja-t kell fizetnie. Az energia-kistermelői
beruházásokat lehetne ösztönözni azzal, hogy
kis mennyiségű energia értékesítése szja- és
áfamentes lenne, hasonlóan a mezőgazdasági
őstermelők adókedvezményéhez.

Augusztusban a Nemzeti Megújuló Energia
Platform részéről felmerült, hogy azok a magánszemélyek, akik megújuló energiába vagy energiatakarékosságba ruháznak be, személyi jövedelemadó-kedvezményben részesülnének. Ez
azt jelentené, hogy egy ablakcsere, egy szigetelés, egy napkollektor vagy egy biomasszakazán
többszörös hasznot is hozhat, hiszen nem csupán a rezsiszámla lenne kisebb, de némi adókedvezmény is járna a felújítások mellé. Glattfelder
Béla, a platform elnöke (aki egyébként egyben
a kormánypárt EP-képviselője is) kérdésünkre
elmondta, hogy javaslatukról még egyeztetnek a minisztériumok. „Az elképzelésünk szerint
a beruházás szja-kedvezménye mellé még a
megtermelt energia értékesítéséhez is szja- és
áfamentesség járna” – avatott be a részletekbe
Glattfelder Béla. Elképzelhető ugyanis – tette
Az

Iskolafelújítás
uniós pénzből
Decemberben jár le az EGT Alap Energiahatékony iskolák fejlesztése című
pályázati kiírása, amelynek célja az
iskolaépületek energiahatékonyságának
javítása. Ebbe beletartozik többek között
a külső hőszigetelés, a nyílászárók cseréje,
korszerűsítése, a hőtermelők cseréje, a
világítás energiatakarékos izzókkal való
megoldása, valamint napkollektorok használata a meleg víz előállítására. A pályázati
keretösszeg 2,46 milliárd forint.
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Bánjunk tudatosabban
az energiával!
Megújult az Energia Pont
Ünnepélyes keretek között nyitotta meg kapuit októberben az Energia Pont.
Az ELMŰ megújult bemutatóterme és tanácsadó irodája fontos eleme a cég kiemelt
feladatának, miszerint vezető szerepet vállaljon a jövő energetikai megoldásainak hazai
meghonosításában és egy fenntartható, zöldebb jövő megteremtésében.

Az

ELMŰ Váci úti székházának
földszintjén 2010 óta működik az Energia Pont, ahol eddig havonta több száz ügyfél
járt, hogy érdeklődjön és tájékoztatást kapjon
a különböző energiatakarékossági lehetőségekről, megoldásokról. A korábbi terem azonban szűknek bizonyult, így a cég vezetése úgy
döntött, hogy kibővíti, megnöveli az Energia
Pont területét, ahová így akár iskolai osztályok
is jöhetnek, hogy már gyerekkorban megismerkedjenek a környezettudatos és energiata-
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karékos megoldásokkal, valamint úgynevezett
Energia Estek tartására is van lehetőség, ahol
egy ELMŰ-munkatárs, vagy egy vendégelőadó
egyszerre húsz-harminc főnek is bemutathatja
a különböző spórolási lehetőségeket.
Dr. Kövesdi Zoltán, az ELMŰ Nyrt. igazgatósági tagja a megnyitóünnepségen elmondta,
hogy az Energia Pont felújítására fordított ös�szeg töredéke annak a pénznek, amit a vállalat
a tudatos energiafogyasztáshoz kapcsolódó
marketingre szán, amelybe beletartoznak többek között a különböző tájékoztató anyagok,

prospektusok. „A célunk az, hogy a megnövelt
alapterületű, frissített tematikával és interaktívabb installációkkal felszerelt Energia Pontban
a fogyasztók még inkább informálódni tudjanak a jövő energetikai megoldásairól” – tette
hozzá dr. Kövesdi Zoltán.
A megújult bemutatóterem szorosan kapcsolódik a Fóton október elején átadott energiaszigethez, az Élhető Jövő Parkhoz, amelynek kicsinyített mása megtalálható az Energia Pontban
is. (A fóti Élhető Jövő Parkról szóló cikkünket
megtalálja a 18–19. oldalon.)

Berzsenyi Tibor, az Energia Pont irodavezetője
tartott egy bemutatót egy hőszivattyúval is felszerelt okosotthonról, amelyben minden, a házban található eszközt egy mobiltelefonnal, vagy
akár egy táblagéppel az otthonunktól távol is
lehet irányítani. Az Energia Pontban egy okostelefonnal bárki kipróbálhatja, hogy is működik
ez a valóságban. „Ehhez csupán a falon lévő QR
kódot kell leolvasni, ezt követően a képernyőn
megjelenő házban szabályozni lehet a fűtést,
valami fel-, illetve lekapcsolni a világítást” – mutatta be az okosotthont Berzsenyi Tibor. Ez a
megoldás azonban nemcsak egy lakás, hanem
akár egy iroda számára is hasznos lehet.
Megnézhetjük azt is, hogy a családi házunk esetén mennyi energiát fogyasztunk, illetve hogy
hogyan tudnánk spórolni, ezáltal csökkenteni az
áramszámlánkat. Egy képernyőn beállíthatjuk a
házunk tulajdonságait, hogy milyen téglát, milyen
szigetelési megoldásokat alkalmazunk, illetve mi-

Az

lyen nyílászáróink vannak, és néhány gombnyomással megtudhatjuk azt is, hogy ha jobban szigeteljük a házat vagy akár kicseréljük a nyílászárókat,
akkor mennyi energiát tudunk megtakarítani. „A
házmakett segítségével a szigetelést, valamint a
beépített anyagok és a nyílászárók tulajdonságait
is leellenőrizhetjük, és megtudhatjuk, hogy mivel
mennyit spórolhatunk” – mondta el Berzsenyi Tibor. „A szimulációs képernyőn mindezek mellett
az is látható, hogy a felújításokkal hogyan változik
a házunk energetikai besorolása” – tette hozzá dr.
Kövesdi Zoltán.
Már a korábbi Energia Pontban is megtalálható
volt, és a megújult bemutatóteremben is helyet
kaptak a televíziók és a világítótestek. Mindkét
esetben néhány gombnyomással megtudhatjuk, hogy melyik készülék mennyit fogyaszt,
valamint hogy miért is érdemes energiatakarékos fényforrásra cserélnünk a hagyományos
izzónkat. A megújult bemutatóteremben helyet
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Eszközünk az ETHNA* eljárás, melynek
segítségével kialakíthatjuk az Önnek
legmegfelelőbb energiatakarékos rendszereket.
*Energia – Takarékosság - Hőszivattyú - Napenergia – Alkalmazások

Távfelügyeleti központunk folyamatosan ellenőrzi,
és szükség esetén szabályozza az adott rendszert.
Bemutatjuk néhány megépült rendszerünket:

Budapest XIV. ker. panelház
lyal, amelybe a meleg vizet tárolhatjuk, egy
négyfős családot el tud tartani, s mindez mintegy 1-1,2 millió forintba kerül. Sőt ez az eszköz
tavasszal és ősszel fűtésrásegítésre is kiváló” –
mutatta be az Energia Pontban lévő napkollektort dr. Kövesdi Zoltán.
Érdekességképpen arra is van lehetőség, hogy
szimuláljuk a zuhanyzás és a kádban fürdés közötti különbséget, vagyis hogy melyikkel men�nyit fogyasztunk, emellett pedig végignézhetjük a különböző fűtési megoldásokat, valamint
a hőszivattyús rendszereket.

kapott továbbá egy magyar gyártmányú elektromos kerékpár, amelyet otthon, a konnektorról
fel lehet tölteni, s egy feltöltéssel mintegy ötven
kilométert is megtehetünk vele. Ha pedig lemerül az akkumulátor, még mindig ott vannak a
pedálok, amelyekkel el lehet tekerni a következő
áramfelvételi helyig, vagy akár haza lehet menni
egy jóleső kirándulás után. Ez a korszerű közlekedési eszköz – dr. Kövesdi Zoltán elmondása
szerint – mintegy kétszázezer forintba kerül.
Mivel Magyarországon viszonylag magas a
napsütéses órák száma, így hasznos lehet beruházni egy napkollektorra, amellyel a használati
meleg vizet tudjuk megtermelni magunknak.
„A napkollektor egy úgynevezett puffertartál�-
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Ahogy az Energia Pont megnyitóünnepségén
elhangzott, a bemutatóterem színes kínálatának célja, hogy minden fogyasztónak tudjon
hasznos, akár teljes körű megoldásokat ajánlani.
Azoknak is, akik új ingatlant építenek, azoknak
is, akik energiatakarékossági beruházásokra készülnek, vagy épp az üzletüket korszerűsíteni
kívánó kisvállalkozóknak. Sőt azoknak a lakossági
fogyasztóknak is érdemes felkeresniük a bemutatótermet, és ingyenes, személyre szabott
tanácsadást kérni, akik szeretnék csökkenteni a
rezsijüket.

120 db SOL 27 Basic napkollektor
25 db 1000 literes tartály – HMV
Összteljesítmény: 228 kW
Gyártó: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Távfelügyelet: Internet kapcsolattal

Cégünk 2002-es megalakulása óta olyan
új technológiák rendszerbe integrálásán
munkálkodik, amelyek az új évezred kihívásaira (környezet-védelem, megújuló
energiaforrások, informatika új lehetőségei, stb.) adnak pozitív választ. Célunk
olyan tervezési és kivitelezési módszertan
mentén elvégezni a ránk bízott feladatokat, amelyek bizonyíthatóan megfelelnek
a jövő elvárásainak, különös tekintettel az
energia gazdaságos és környezetkímélő
hasznosítására.

Csorvás Város Önkormányzata
Általános Művelődési Központ
4 db WPL 57A levegő/víz hőszivattyú
– Fűtés
Összteljesítmény: 120 kW
Gyártó: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Távfelügyelet: Internet kapcsolattal

Füzesabony Pöttömke Óvoda
és Bölcsőde

Debreceni Egyetem Látóképi
Kisérleti Telep

2 db WPF 40 talajhő/víz hőszivattyú
– Fűtés
Összteljesítmény: 80 kW
Gyártó: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG
Távfelügyelet: Internet kapcsolattal

208 db TEGREON 240P napelem
4 db Fronius IG Plus 150 V-3 inverter
– Hálózatba visszatáplálás
Összteljesítmény: 27 kW+49,92 kWp (DC)
Gyártó: Stiebel Eltron GmbH & Co. KG,
Fronius International GmbH
Távfelügyelet: Internet kapcsolattal

A rendszer tervezési szempontjai között
kiemelkedő hangsúlyt kap az adott objektum gazdaságos üzemeltetésének biztosítása, az infrastruktúra és a távfelügyelet
nyújtotta lehetőségek kihasználása.
Rendszereink hőszivattyúkból, napelemekből, napkollektorokból és takarékos
hőleadó berendezésekből épülnek fel,
melyek alkalmazása lehetővé teszi a felhasználóknak, hogy ezen egységeket
komplexen alkalmazva, gazdaságos fűtő hűtő - meleg víz előállító és villamos energia termelő rendszert hozzanak létre, így
megteremtve saját „zöld” épületüket.

NEW GENERATION TECHNOLOGIES
RENDSZERFEJLESZTŐ ÉS SZOLGÁLTATÓ KFT.
Telephely (levelezési cím): 1097 Budapest, Vaskapu u. 10-14.
Telefon: +36-30-655-5636 • E-mail: ngtkft@t-email.hu • www.ngt.hu
Az

energiatakarékossági magazinja

49

120 éves az ELMŰ
A monarchiától a 21. századig

A

120 esztendős Budapesti Elektromos
Művek Nyilvánosan Működő Részvénytársaság történetét öt, egymástól jól elkülöníthető korszakra lehet
bontani. A kezdet az Osztrák–Magyar Monarchia idejére nyúlik vissza, amikor 1893. október
13-án a Magyar Villamossági Részvénytársulat
megkezdte az áramszolgáltatást a fővárosban.
1909-ben elindult a közvilágítás a Blaha Lujza tér
és az Astoria között, majd 1914-ben a két áramszolgáltató vállalat, a Magyar Villamossági Részvénytársulat és a Budapesti Általános Villamossági Részvénytársaság egyesítésével megalakult a
Budapest Székesfőváros Elektromos Művei.
A már közös társaság az első világháború végéig
töretlenül fejlődött, egyre-másra kapcsolódtak
be a fogyasztók az áramellátásba, valamint a
közvilágítás is egyre szélesebb körben terjedt el.
Az első világháború befejezése és a monarchia
széthullása egy korszak végét jelentette. 1919-re
a hazai villamosenergia-fogyasztás a töredékére
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fotó: www.fortepan.hu, ELMŰ

Az idén alapításának 120. évfordulóját ünneplő ELMŰ
fennállása során több meghatározó esemény is történt a cég
életében. Cikksorozatunk ezen részében az eddig megszokott
kronológiai áttekintés helyett most ezeket vesszük sorra.
zuhant vissza, s csupán a húszas évek közepére sikerült újra jelentősen növelni a fogyasztók
számát. A töretlen fejlődésnek egyetlen gátja
az volt, hogy a főváros villamosenergia-ellátását
egyedül a Kelenföldi Erőmű látta el, így 1940-ben
nekikezdtek egy Duna alatti kábelalagút építésének, amelyet 1943 őszére fejeztek be. A fejlődést
és a további nagyszabású terveket az 1944-ben
kezdődő bombázások szakították félbe. A Kelenföldi Erőműből 1944 decemberében megszűnt
az áramellátás, és a harcok befejezéséig egyedül
a Révész utcai erőmű biztosította a főváros villamosenergia-ellátását.
Az újjáépítés komoly feladatot rótt a szakemberekre, hiszen a fővárosi vezetékhálózat több
mint kilencven százaléka megrongálódott,
ráadásul a szénhiány következtében az Elektromos Művek képtelen volt megtermelni a
szükséges villamosenergiát, így több szükségmegoldást is alkalmaztak. Ennek egyik eleme
volt, hogy éjjel az üzemeket kikapcsolták az
áramellátásból.

A gyors ütemű újjáépítésnek köszönhetően
1947-ben a főváros villamosenergia-fogyasztása már nagyobb volt az 1943-asnál, sőt 1950ben, az államosítást megelőzően a fogyasztás
44 százalékkal haladta meg az ostrom előtti
legmagasabb értéket.
Az államosítást követően a cég neve Budapest
Főváros Elektromos Művei lett, és a vállalat szolgáltatási területe is jelentősen megnőtt, köszönhetően annak, hogy 1949-ben törvény született
Budapest területének új megállapításáról, ami
alapján az elővárosokat és a fővárossal szomszédos települések egy részét is hozzácsatolták. Így
a vállalat áramszolgáltatási területe mindegy tizenötszörösére növekedett, elérve a 3000 km2-t.

Áramszüneteket okozott
az államosítás
Az egészen 1966-ig tartó közvetlen állami irányítás korszaka a sokszor teljesíthetetlen ötéves
tervekről szólt. Az ötvenes évek elején a szakembergárda lecserélődött, régi, tapasztalt munkatársaknak kellett távozniuk a cégtől. Az ötvenes
évek közepére nemcsak a lakosságnak, hanem az
ipari létesítményeknek is többször szembesülniük
kellett az áramszünetekkel, mivel – bár szovjet
mintára az áramtermelés és az áramfelhasználás
növekedését tekintették a politikai-gazdasági fej-

lődés feltételének – az átviteli és elosztóhálózati
berendezések karbantartása elmaradt.

Áramra a forradalom
alatt is szükség volt
Az 1956-os forradalom során az Elektromos Műveken belül is megalakultak a forradalmi munkástanácsok, ám eközben a vállalat igyekezett
fenntartani az áramellátást, annak ellenére, hogy
a forradalom eseményei a villamosenergia-ellátásban is fennakadásokat okoztak. 1966-tól a
rendszerváltásig azután egész más problémával
kellett szembenézniük a cég irányítóinak. Felgyorsult a technikai fejlődés, az emberek munkáját egyre inkább a gépek vették át. Csakhogy
sok esetben nem voltak megfelelően képzett
szakemberek, akik ezeket a modern gépeket
kezelni tudták volna, továbbá, ugyancsak ennek
köszönhetően, a műszaki fejlesztések is vagy elmaradtak, vagy jóval lassabban valósultak meg.

A megalakult részvénytársaság – amely azóta
nyilvánosan működő részvénytársaság lett, és
papírjainak többsége külföldi befektetők tulajdonában van – kezdetben legfontosabb feladata a
struktúra átalakítása a piacgazdaság követelményeinek megfelelően, revitalizációs program kidolgozása a hálózatok modernizálásához, valamint az információs rendszer és a számítógépes
hálózat továbbfejlesztése.
A cég alapvető célkitűzése szerint: „Társaságunknak mindent meg kell tennie annak érdekében,
hogy a fizetőképes fogyasztók villamosenergia-igényét a lehető legmagasabb színvonalon
elégítse ki” – s teszi ezt immár 120 éve.

1992. január 1-jén a cég újra visszatért az eredeti, részvénytársasági tulajdonformára, és a
Budapesti Elektromos Művek Rt.-nek 1996-ig
csak hazai tulajdonosai voltak.
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Az ABB telepíti a világ legnagyobb,

Hollandia egész területére kiterjedő elektromos
jármű gyorstöltő-állomás hálózatát

Az

ABB Hollandia egész területére
kiterjedő, elektromos jármű gyorstöltő-állomás hálózat kiépítésére
kapott megbízást. Ennek köszönhetően a 16,7
milliós népességű országban 50 kilométerenként áll rendelkezésre majd ilyen töltőállomás.

Lubbers, a Fastned egyik alapítója. „Előre látható,
micsoda verseny kezdődik az autógyártók között
a minél gyorsabb töltés megvalósítása és minél
nagyobb kapacitású akkumulátorok gyártása
terén.”

Az ABB, a világ piacvezető vállalata az energetika
és az automatizálás területén, bejelentette, hogy
több mint 200 db elektromos jármű gyorstöltő-állomás szállítására kapott megbízást a Fastned társaságtól Hollandia egész területére kiterjedően,
ami azt jelenti, hogy a 16,7 milliós országban 50
kilométerenként áll majd rendelkezésre elektromos jármű gyorstöltő szolgáltatás.
A Hollandia főútvonalai mentén telepített
Fastned töltőállomások mindegyikét többféle
multi-standard gyorstöltő egységgel látják el,
azaz 50 kilowatt (kW) teljesítményű Terra 52
és Terra 53 típusú modellekkel, amelyek 15-30
perc alatt képesek feltölteni egy-egy járművet.
Az első ABB Terra gyorstöltők szállítását 2013
szeptemberében kezdik meg. A napelemes védőtetővel ellátott Fastned töltőállomások építése várhatóan 2015-ben fejeződik be.
Hollandia ez ideig a legnépesebb ország, amely
országos kiterjedésű gyorstöltő-hálózatot épít
ki. A töltőállomások egymástól maximum 50 kilométerre helyezkednek majd el a főútvonalak
mentén, és az ABB multi-standard kivitelnek köszönhetően képesek lesznek minden nagyobb
európai, ázsiai és USA-beli autógyártó által
forgalmazott elektromos jármű feltöltésére. Az
ABB nyílt szabványokon alapuló, felhőn keresztüli csatlakozással rendelkező megoldásai lehetővé teszik, hogy a Fastned felhasználóbarát
fizetési és hozzáférési szolgáltatásokat biztosítson minden járművezető számára.
„A Fastned az ABB jól ismert, országos elektromos jármű töltőállomás-hálózatok telepítésében
és működtetésében szerzett tapasztalatára alapozta döntését” – nyilatkozta Ulrich Spiesshofer,
a Gyártásautomatizálás és Hajtások divízióért fe-
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lelős Igazgatótanács tagja. „Az ABB
szállítja a töltőket és az iparágon
belül legmodernebbnek tartott
szoftvermegoldásokat a távkarbantartáshoz és diagnosztikához,
valamint az előfizetői és fizetési
rendszerhez való kapcsolódást
biztosító eszközöket.”
Minden internetkapcsolattal rendelkező ABB gyorstöltő széleskörű csatlakozási lehetőségekkel bír, ideértve
a távolról történő beavatkozást, működtetést és karbantartást, valamint
az intelligens szoftverfrissítést. Az ABB multi-standard kivitelű gyorstöltője mindenféle gyorstöltőszabvány és protokoll, például a CCS és a CHAdeMo, alkalmazását lehetővé teszi. Ez azért rendkívül fontos, hogy az elkövetkező években gyorsan
fejlődő autók és töltőberendezések között fenntartható legyen a kompatibilitás, illetve a Fastned
számára lehetővé váljon, hogy megbízható szolgáltatásokkal álljon fogyasztói rendelkezésére és a
technológia fejlődésével párhuzamosan frissíthesse rendszereit.
„Ez az országos kiterjedésű hálózat megalapozza az elektromos autózás kereskedelmileg fenntartható fejlesztését” – fejtette ki Bart

A holland főútvonalak mentén telepítendő
elektromos jármű töltőállomások terve 2011re vezethető vissza, amikor a
Fastned elektromos jármű töltőállomás-hálózat telepítésére
vonatkozó engedélykérelemmel
fordult az Infrastruktúra Minisztériumhoz. 2011 decemberében
a holland kormány nyilvános pályázati kiírást tett közzé a holland
főútvonalak mentén telepítendő
245 töltőállomás töltőberendezéseinek telepítésére. A Fastned
társaság 201 állomásra vonatkozóan nyert koncessziót.
A Fastned (www.fastned.nl) egy
holland start-up vállalkozás, amelyet 2011-ben alapított Bart Lubbers és Michiel Langezaal azzal a
céllal, hogy országos kiterjedésű
töltőállomás-hálózatot hozzanak
létre. Üzleti modelljük azon alapul, hogy egy adott ország piacán elsőként megjelenő szereplő
számára adott a lehetőség a gyorstöltő-állomások telepítése szempontjából legideálisabb
helyszínek kiválasztására, amely alátámasztja
egy befektetés minél korábbi elindításának létjogosultságát.
ABB magyar weboldal:
www.abb.hu.
Facebook oldal:
www.facebook.com/ABBMagyarorszag

Környezettudatosság

Budapest közösségi közlekedésében
Minél jobb egy nagyváros tömegközlekedése, annál élhetőbbé válik, és a környezetszennyezés is
annál kisebb lesz. Budapesten a közösségi közlekedés részaránya 55 százalék, a BKK hálózata lefedi
az egész várost. Ha a járatsűrűséget, illetve a lefedettséget vizsgáljuk, a magyar főváros
mindenképpen Európa élvonalában van.

A

közösségi közlekedés egyik nagy előnye a
mérsékelt károsanyag-kibocsátás. Az elektromos járművek egyáltalán nem szennyezik
a környezetet, míg az autóbuszok egy főre vetített
károsanyag-kibocsátási értéke lényegesen kedvezőbb, mint a személyautóké. A BKK is elkötelezett
a környezetvédelem mellett és évről évre frissíti autóbusz-állományát, így 2013-tól már a legmodernebb, EURO 5 EEV környezetvédelmi besorolású
járművek is közlekednek az utakon.

technológiát alkalmaznak a kivitelezők, ami lehetővé teszi a járművek halkabb közlekedését.

Helytakarékos megoldások

Energiatakarékos
villamosok és trolibuszok

Egy város élhetőségének egyik legfontosabb
fokmérője a helykihasználás minősége. A sűrűn
beépített területeken takarékosan kell bánni a
rendelkezésre álló szabad területekkel. Célszerű
minél több parkot, közösségi teret, gyalogosfelületet létrehozni, melyek szellősebbé, szerethetőbbé, használhatóbbá teszik a sűrűbben beépített városrészeket is.

Az elektromos járművek esetében az energiatakarékosság meghatározó tényező. Budapesten számos olyan villamos és trolibusz közlekedik, mely fékezésnél áramot táplál vissza a rendszerbe. Az optimális energiafelhasználást segíti,
hogy a korszerű járművek ajtói automatikusan
visszazáródnak, így hosszabb várakozás esetén
sem romlik a fűtés, vagy a hűtés hatásfoka.

190 404 személyautó váltaná ki a jelenlegi közösségi
közlekedést, ebben férnének el annyian, ahány fő
utazik a BKK járműveivel átlagosan. Ezek az autók
913 kilométeres sorban férnének el egymás mögött
és számukra bizony még parkolóhely is szükséges
lenne. Csak összehasonlításként: a világ legnagyobb
parkolójában 20 ezer autó fér el. A parkoló autók között buszok szállítják a tulajdonosokat…

Zajtalan közlekedés? –
Évről évre jobb a helyzet

Budapest sajátja:
a városképhez tartozik

A városi lét egyik legnagyobb terhe a zajártalom. A helyzet javítása érdekében a BKK évről
évre korszerűbb, halkabb járműveket állít szolgálatba Budapesten. A villamosok esetében folyamatosan zajlik az átfogó pályakorszerűsítési
program, melynek keretében olyan korszerű

A tömegközlekedés a városképet is meghatározza. Fontos, hogy a közlekedési infrastruktúra illeszkedjen a város arculatába, ne bontsa meg annak
szerves egységét. A Főváros és a BKK vezetésével
ilyen szempontok mentén újult meg Budapest
belvárosának több területe (Madách tér, Március
Az

15. tér). Jelenleg is zajlik a Ferenciek tere gyalogosbaráttá átalakítása. A városképi szempontokat a
BKK minden fejlesztésénél érvényesíti. Az idei év
végén füvesített villamospályát alakítanak ki Óbudán és Kőbányán, így nemcsak a zöldfelület lesz
több, de a környezetbarát technológia jelentős
rezgéscsillapító hatással is rendelkezik.

Az Örs vezér terén reggelente 7 és 8 óra között átlagosan 12 654 ember száll fel a metróra. 1,2 fő/autóval számolva ez 10 653 gépkocsit jelentene, ha mindenki így érkezne a munkahelyére. Ezt a tömeget
a közösségi közlekedés mindössze 24 szerelvénnyel
képes úti céljához eljuttatni.

A jövőnek építve:
okos megoldások
A XXI. század városai nem képzelhetőek el úgynevezett okos (smart) megoldások nélkül. A BKK
jelenleg három ilyen nagy projekten is dolgozik.
Idén indul az új, GPS-alapú forgalomirányítási
és utastájékoztatási rendszer (FUTÁR), melynek
segítségével folyamatosan aktuális információt
kaphatnak az utazók a járművek várható érkezéséről. A másik projekt, a közbringa rendszer
kiépítése szintén számos smart megoldást tartalmaz majd. A harmadik fejlesztés az elektronikus jegyrendszer bevezetése: a régi, elavult
papírjegyeket kártyák váltják majd fel, ezáltal egy
sokkal rugalmasabb, az utasok igényeire szabott
tarifarendszer jön létre.
energiatakarékossági magazinja
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Szigorodó
szabályozás
Megváltoztak az energiatanúsítvány
kiadásának feltételei
Magyarországon már tavaly óra kötelező az energiatanúsítvány,
ám az ehhez kapcsolódó szabályozások az idei évben szigorodtak.
Nézzük át röviden, mire kell figyelnünk!

Az

energiatanúsítvány azt jelenti, hogy
meg kell vizsgálni a lakóházak általános műszaki állapotát, és ez alapján
sorolják be őket az egyes kategóriák alá, amelyek
úgynevezett energetikai osztályba rendezik az
épületeket. A tanúsítványt készítő szakember
számba veszi az épület fűtési és hűtési rendszerét, megvizsgálja a használati meleg víz felhasználását, a mesterséges szellőzést, valamint a világítást, s ez alapján úgynevezett zöldkártyát ad ki
hozzá, amely tíz évig érvényes.
Kara László energetikus, az Energiatanácsadó Központ munkatársa kérdésünkre elmondta, hogy
az energiatanúsítványhoz köthető módosítások
nem sokat változtattak a tanúsítás leggyakoribb
ügyfeleit, a lakosságot érintő kérdésekben, hiszen
lakossági ingatlan eladásához néhány kivételtől
eltekintve energetikai tanúsítványt kell készíttetni.
Családi házak bérbeadása esetén is kell tanúsítvány, míg társasházi lakások esetén csak a 2015.
december 31-ét követően kötött bérleti szerződéshez kell hitelesítés.
„A megváltozott szabályokból látható, hogy a tanúsítások megrendelését leginkább az ingatlanpiac befolyásolja, a jogszabály változásai kevésbé hatnak rá” – tette hozzá az Energiatanácsadó
Központ energetikusa.
Azt jó tudni, hogy energetikai tanúsítványt kell
készíteni új épület építése esetén a használatbavételi eljáráshoz is, valamint ezt a dokumentumot kéri a bank a szocpoltámogatás mértékének
megítélése esetén is. „Habár az ehhez hasonló
ügyek kapcsán a megkeresés sokkal kisebb számú, mint az ingatlaneladáshoz kapcsolódóan” –
mutatott rá Kara László.
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Mivel az energiatanúsítvány kiadásának fő irányvonalai változatlanok maradtak, ezért tekintsük
most át a legfontosabb változásokat. Az előírások szigorodtak, hiszen a kormány az ingatlanok
fontos iratának tekinti az energetikai tanúsítványokat, amelyeket nem lehet mellőzni az ingatlan-adásvételek és -bérbeadások során.
– Eddig csak az 50 négyzetméternél nagyobb
alapterületű épületekre vonatkozott a rendelet,
ám az idei évtől az 50 négyzetméternél kisebbek eladásakor és bérbeadásakor is kötelező
energetikai tanúsítványt készíteni.
– Az állami tulajdonú, közhasználatú épületekre
vonatkozó szabályozás is szigorúbb lett, ennek
köszönhetően már az 500 és 1000 négyzetméter közötti épületekre is kötelező a tanúsítvány
elkészítése.
– Jó tudni, hogy az ingatlaneladással, valamint
ingatlan-bérbeadással kapcsolatos hirdetéseknél
nem kell feltüntetni az energetikai besorolást, ám
az ingatlan-adásvételi, illetve -bérleti szerződések
esetén kötelező feltüntetni a szerződésekben az
energiatanúsítvány azonosító kódját. Mindezek
mellett kötelező csatolni a felek nyilatkozatát arról,
hogy az adásvétel során megtörtént az energetikai tanúsítvány átadása.
– Az idei évtől az elkészült energetikai tanúsítvány
kötelező eleme lett a felújítási javaslat, és ezt csak
akkor lehet kihagyni, amennyiben az ingatlanon
nem lehet költséghatékony felújítást végezni.
– Az elkészült energetikai tanúsítványokról központi nyilvántartás készül, emellett pedig bevezetik a minőség-ellenőrzést.
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Energiatakarékos

a megújult
műemléki épület

Megnyitotta kapuit az ELMŰ területén lévő 19. századi
épület. Nemrégiben lezajlott felújítása során nagy figyelmet
fordítottak egykori állapotának megőrzésére és a különféle
energiatakarékossági megoldások beépítésére.

A

mikor pontosan 120 évvel ezelőtt,
1893 októberében megindult a közcélú elektromosáram-szolgáltatás Budapesten, az ELMŰ mai, Váci úti székházának helyén a Magyar Villamossági Rt. egy
szénerőművet működtetett. Ez szolgálta ki a
cég akkori teljes ügyfélkörét. Az épületegyüttes
az idők folyamán folyamatosan bővült, átalakult.
1900-ban elkészült az új irodaépület, 1907-ben
pedig felépült az erőmű kazánháza. Közben
átalakult Budapest villamosenergia-szolgáltató
rendszere is, és a Váci úti telephely 1914-ben
Budapest Székesfőváros Elektromos Műveinek
központja lett. Az erőmű 1929-ig működött
teljes üzemben, majd a második világháború végéig tartalék üzemként funkcionált.
A berendezések leszerelését követően részben
gépkocsitárolónak használták, míg a kazánház
sokáig kihasználatlanul állt. Az ipari műemlékké nyilvánított egykori kazánház hasznosítására
készültek ugyan tervek, de ezek megvalósulása
elmaradt. Mostanáig.

A megújuló jövő
technológiája
A Budapesti Elektromos Művek folyamatos racionalizációs törekvései során mostanra a régi
műemléki épületegyüttes kívül-belül egyaránt
megújult. Az egykori erőművi kazánház eredeti
állapotába visszaállított, a mai kor korszerű technológiájával ötvözött műemléki homlokzata
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mögött igazán modern, környezetbarát és energiatakarékos irodaépület-rész jött létre.
Az épület felújítása során fontos szempontként
jelent meg a megújuló energiaforrások, a környezettudatos energiafelhasználás mellett az
optimális területkihasználás, a mai komfortigényeknek megfelelő kialakítás – említette Molnár
Gábor, a projekt felelőse, az ELMŰ építész munkatársa. Emellett kiemelkedő az energiaszolgáltató cég elődei által megteremtett értékek kiaknázása is.

Kút a gőzgépekhez
Az épületegyüttes pincerendszerében fennmaradt történelmi műtárgyak közé tartozik az az
épített kút is, amely az 1900-as évek elején az
áramtermeléshez szükséges gőzgépek vízellátását, hűtését biztosította. Ezt a kutat most újra hasz-

nálatba véve, egyaránt sikerült megoldani az új
irodaépület-rész geotermikus fűtési-hűtési rendszerét és a szürkevíz-hálózat ellátását. Az eredeti
kútból kinyert vizet a történelmi pincerendszerbe
illeszkedően kiépített hat darab új nyeletőkúttal
sajtolják vissza.
Az egykori kazánház adottságai miatt a tetőre
csupán 65 négyzetméternyi napelemrendszert
lehetett felszerelni, amely az épületrész villamosenergia-ellátását egészíti ki.
Természetesen az épületrész működését egy
intelligens épületfelügyeleti rendszer vezérli,
az energiamegtakarítások támogatását többek
között a nyitásérzékelővel ellátott nyílászárók, a
vezérelt világítási rendszer és az irodahelyiségenkénti egyedileg szabályozható fűtési-hűtési körök
szabályozzák.

Az

Alagútrendszer
lóvontotta csillékkel
Az épületrész homlokzati felújítására felhasznált
egyedi téglákat kézműves módszerrel gyártották
le, amelyek méretükben és színükben megszólalásig hasonlítanak az eredetileg felhasznált téglákhoz.
A többször átalakított homlokzatrészt az 1907ben megépültek szerint sikerült visszaállítani, a
nyílászárókat pedig az eredeti állapotot tükrözve,
az irodai használatnak megfeleltetett fokozott
hőszigeteléssel ellátva építették be. Az ELMŰ
székházának ezen épületrésze joggal pályázhat a
zöldházak cím elnyerésére.
A megmaradt történelmi pincerendszer egy alagútrésze még ma is őrzi az 1900-as évek technológiájával ellátott erőművi szállítórendszert, ahol a
Dunától az erőműig nyúló útvonalon lóvontatta
csillékkel hordták be a fűtőanyagot.
energiatakarékossági magazinja
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Környezettudatos
praktikák télre
Télen többször szorulunk a négy fal közé, mint más évszakokban, de Ökoanyu segítségével
összegyűjtöttünk pár ötletet, amelyekkel könnyebben átvészelhetjük a hideg hónapokat!

Zsírkrétás falak

Megtérülő beruházás
Az ELMŰ Nyrt. racionalizálási törekvéseinek része
a hálózatirányítási rendszerének optimalizálása
és centralizálása, így ebben az irodaépületben
kapott helyet az ELMŰ Hálózati Kft. korszerű
technikai felszereltségű üzemirányító központja.
A beruházás az ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport
ingatlanoptimalizálásának lényeges eleme, és a
Társaságcsoportra vetített épületkihasználtsági
mutatók növelésével, a felszabaduló egyéb épületek üzemen kívül helyezésével a beruházás ös�szegének megtérülése 3-4 év.
A megújult épületrész ünnepélyes átadására november 6-án került sor.

A gyereknek az egész világ egy nagy
rajzpapír, nem kímélik a falakat és a bútorokat sem. Ha zsírkréta kerülne a falakra,
szekrényekre, asztalokra, könnyen letisztíthatjuk szódabikarbónás pasztával. Egy
kis tálba tegyünk egy evőkanál szódabikarbónát és egy kevés vizet, épp csak
annyira, hogy pasztát kapjunk, és ezzel
dörzsöljük át a szennyezett felületeket!
A falnál vigyázzunk, hogy ne áztassuk
sokáig, mert ha nem vízálló a festék, azt
is leszedheti.

Gyurma, házilag
Amikor kint nyúlós-nyálkás az idő, akkor jó, ha van
pár dolog a tarsolyunkban, amivel a kicsiket a lakásban is le tudjuk foglalni. A jó minőségű gyurma elég drága, de könnyen elkészíthetjük otthon
is egyszerűen, méghozzá filléres alapanyagokból.
Hozzávalók: •1 bögre liszt •1 bögre víz •1/3 bögre só •1 evőkanál olaj • ½ teáskanál citromsav
A hozzávalókat tegyük egy lábosba, és kezdjük el
melegíteni, de ne túl magas hőfokon. Közben kevergessük. Egy idő után az anyag elkezd sűrűsödni, ekkor már hamarosan készen is lesz. Ha egyszínű gyurmát szeretnénk, akkor ételszínezőből
cseppentsük keveset a vízbe, ha többféle színűt,
akkor – miután összeállt a gyurma – szedjük annyi
részre, ahány színt szeretnénk és gyúrjuk hozzá az
ételfestéket. Amikor nem használjuk, tároljuk a hűtőben egy zacskóban, vagy műanyag dobozban.
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Vízköves
zuhanyrózsa?
Amikor a szórófejből alig jön a víz, vagy
esetleg még szét is pattan a zuhany, érdemes arra gyanakodnunk, hogy belül
vízköves. Ha fémből van, egy éjszakára
tegyük ecetbe, és másnap megint olyan
lesz, mint új korában.

Az
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Vízkőtelenítés
egy fél citrommal
Ha megmaradt a kifacsart citrom héja, ne dobjuk ki! Tökéletesen lehet vele vízkövet eltávolítani! Csak jó alaposan dörzsöljük át a tisztítani
kívánt felületet, majd zuhanyozzuk le langyos
vízzel. A csapok hálásan fognak csillogni. Ha valahol komolyabban megült a vízkő, és nem jön
le elsőre, tegyünk rá „ecetes borogatást”! Egy
kisebb textil zsebkendőt vagy rongydarabot
itassunk át ecettel, és tekerjük be vele a nagyon
vízköves felületet! Egy óra múlva vegyük le, és
tusoljuk át! Nem kell ennél erősebb szert használni, az ecet is tökéletesen leszedi a vízkövet!

Egy csepp tisztaság
A hideg időben fogékonyabbak vagyunk a
betegségekre, fertőzésekre. Ha tartunk magunknál egy üvegcse jó minőségű, tiszta teafa
illóolajat, könnyen fertőtleníthetjük a kezeinket
utazás után, evés előtt. A teafa illóolaja kitűnő
fertőtlenítő. Tegyünk egyetlen cseppet a tenyerünkre, és dörzsöljük el.
Az illata kicsit szúrós, ne rójuk fel neki ezt, hiszen
fontos szolgálatot teljesít.

Olívaolajos tápláló
pakolás
Téli tea
Az alma héjából is készíthetünk finom teát télen. Két alma héját (lehetőleg bio) forrázzuk le
fél liter vízzel, majd 20 perc múlva szűrjük le.
Nem kell intenzív ízélményre számítani, de nagyon kellemes és kitűnő gyomorgondok esetén, illetve az elalvást is megkönnyíti.

Télen a nagy hidegben a sapka alatt a haj sokszor kicsit fénytelenebb, kevésbé élettel teli. Ez
lehetne akár egy szuper, csillivilli hajpakolás reklámja is, pedig csak az olívaolajé lesz!
A törölközőszáraz hajat kenjük be olívaolajjal
és hagyjuk rajta egy-két órát, majd a szokásos
módon mossuk meg! Ha nagyon száraz vagy
igénybe vett a hajunk, egész éjszakára is rajta
hagyhatjuk a pakolást, csak akkor húzzunk a fejünkre egy zuhanysapkát!
A haj csillogó lesz, fényes és könnyen kifésülhető. Próbálkozhatunk más olajokkal is: a ricinus
például remek hajnövesztő szer.

Édes szájápoló
A hideg szél gyakran kiszárítja a szájat. Egyrészt
fontos, hogy ne csak a nagy nyári melegben
helyezzünk hangsúlyt a folyadékfogyasztásra,
hanem télen is igyunk eleget. Ha pedig nagyon
kifújta a szél a szánkat, gyári kencék helyett tegyünk rá egy kevés mézet.
A mézben rengeteg értékes anyag található,
amely kitűnően regenerálja a bőrt.
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Stresszmentes karácsony
Tavaly már gyanakodva néztem magunkra. Velünk biztosan valami komoly gond van
családilag. Már novemberben elkezdhetem olvasni a cikkeket különböző online magazinokban, hogy hogyan osszuk be az időnket, hogyan kezeljük a karácsony előtti konfliktusokat, hogyan ne bolonduljunk meg satöbbi. Nálunk ebből egyszerűen semmi nincs.
Annyira nincs, hogy tavaly már komolyan azt hittem, velünk valami baj van. Még a férjemet is megkérdeztem, hogy szerinte ez normális-e. Szerinte normális, megnyugodtam.
Kerestem kicsit a titkot, de aztán rájöttem, csak annyiról van szó, hogy egyszerűen nem
akarunk többet. Semmiből. Nincs hatalmas ételtrakta, ezért nem is igényel hatalmas
szervezést a menü. Kicsit többet törődünk csak vele, mint egy normál vasárnapi ebéddel.
Megpróbáltam azért pár tippet összegyűjteni, ami kicsit talán másoknak is segíthet:
• A hatalmas traktának természetesen szimbolikus
jelentése is van. A bőség megmutatása és megélése fontos. De a bőség ma már egészen mást
jelent, mint mondjuk nagymamáink korában.
Régebben hús inkább csak az ünnepi asztalra jutott, napjainkban akár napi háromszor is eszünk
belőle. Ezért talán a bőséget nem feltétlenül a
mennyiséggel, hanem a minőséggel is szimbolizálhatjuk. Próbáljuk meg, hogy nem háromféle
különböző hús kerüljön az ünnepi asztalra, hanem találjuk ki, mi az, amit mindenki szeret a családból, és ebből keressünk igazán jó minőségűt.
Így is biztosan mindenki jól fog lakni, és még az
élmény is újszerű lesz, új ízeket fedezhetünk fel.
• Vizsgáljuk felül a hagyományt! Lehet, hogy a
nagykönyv szerint egy bizonyos ételnek mindenképpen szerepelnie kell a menüben, de
mondjuk, csak a család egyik tagja szereti és neki
sem feltétlenül ez a kedvence. Gondoljuk újra,

és hagyjuk el a menüből, ha annyira nem is a
szívünk csücske! Semmi ne kerüljön az asztalra,
csak azért mert „illik” vagy „kell”.
• Ha már tudjuk időben a menüt, amit tudunk,
vegyük meg előre és fagyasszuk le! Ennyivel is
kevesebb dologért kell az utolsó pillanatban
rohangálnunk.
• Figyeljünk a vásárlásnál a szavatossági időkre! Nehogy a nagy árudömpingben olyat vigyünk haza, amit nem tudunk a lejárat előtt
felhasználni. Dobhatjuk a kukába, és vehetünk
másikat az utolsó pillanatban.
• Próbáljunk meg úgy vásárolni, hogy minél kevesebb csomagolóeszközt vigyünk haza. Az
ünnepek tájékán nagyon megnő a háztartási
hulladékok mennyisége, és nekünk is nehezebb vele hadakoznunk a konyhában.
Az

• Takarékoskodjunk az energiával! Bizonyos ételek
alatt korábban is elzárhatjuk a gázt, illetve ha villanytűzhelyünk van, a platni még elzárás után is
sokáig tartja a meleget, érdemes 5-10 perccel korábban lekapcsolni, minthogy az étel elkészülne.
• Kevesen gondolnak rá, de fordítva is érvényesülhet ez az elv a fagyasztott dolgokkal kapcsolatban. Ha a fagyasztóból előző este kivesszük a
feldolgozni kívánt alapanyagot és a sima hűtőrészbe tesszük, hasznosulhat a hideg energia.
• Figyeljünk a méretekre! A lábosokat, fazekakat
mindig a megfelelő méretű platnira tegyük, így
nem megy kárba az energia. Jó, ha főzésnél, sütésnél előre átgondoljuk, milyen sorrendben,
melyik lábosban mit fogunk sütni, így lehetünk
minden szempontból a leghatékonyabbak.
• Ha egy új ételt szeretnénk bevenni a menübe,
amelynek az alapanyagai számunkra nem ismertek, akkor érdemes ősszel egy próbafőzést
tartanunk, hogy kiderüljön például, jó-e a recept,
amit találtunk, vagy érdemes rajta módosítani.
• A karácsony persze nem csak az ésszerű szervezésről szól, elsősorban az a fontos, hogy jól
érezzük magunkat, együtt lehessünk és közben
finomakat is együnk. Nekünk most pár éve az
egyik kedvenc fogásunk karácsonykor a konfitált
kacsa. Van itthon egy ki nem mondott leosztás,
bizonyos húsokban a férjem sokkal ügyesebb
nálam, és miután szívesen is bíbelődik vele, a
kacsa az ő reszortja.
energiatakarékossági magazinja
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Fűtsön hatékonyan,
elektromos árammal!
Konfitált kacsa

Mézes-béles

Az alábbi recept egyszerűbb már nem is lehetne. Ha sikerül „legyőznünk” egy 5-6 kilós, megtermett állatot, több dolgunk már szinte nincs
is vele.

Hozzávalók a tésztához:
1 tojás, 15 dkg cukor, 5 dkg zsír,
3 evőkanál méz, 3 evőkanál tej, 45 dkg
simaliszt, 1 kávéskanál szódabikarbóna

Hozzávalók:
1 darab hízott kacsa, kacsazsír (a legjobb, ha
kacsahájból nyerjük), só, esetleg rozmaring,
néhány gerezd fokhagyma

Vegyünk tehát először is egy jól megtermett, hízott kacsát.
A legnagyobb eséllyel piacokon találkozhatunk vele. Nem
olcsó, de mivel minden egyes részét felhasználjuk, a végén
ki fog derülni, hogy ár-érték arányban jól járunk.
Ha tudunk, vegyünk a kacsa mellé kacsahájat is. Az ebből
kiolvasztott zsírt használjuk a sütéshez, a hátra maradt pörc
pedig csodás előétel lehet.
A tisztított, „házi”, hízott kacsa legtöbbször a májával együtt
érkezik. A hízott kacsamáj legalább olyan finom, mint a hasonló libamáj – ebből is előételt fogunk készíteni.
Először is daraboljuk fel tehát a kacsát, majd minden darabot
alaposan sózzunk be. Más fűszer nem is igen kell, esetleg
néhány rozmaringágat is mellészórhatunk. Hagyjuk állni a
besózott darabokat egy éjszakára a hűtőben. Másnap daraboljuk fel a kacsahájat, alacsony lángon olvasszuk ki belőle a
zsírt. Fontos, hogy ne égjen oda, ezért ajánlott folyamatosan
kevergetni. Ha kacsazsírt használunk, melegítsük fel.
Tegyük egy nagy lábosba a kacsa darabjait, öntsünk rá annyi
zsírt, amennyi ellepi, dobjunk mellé öt-hat gerezd fokhagymát is. Lassú tűzön, forráspont alatt főzzük/süssük legalább
három órát. Akkor jó, ha a hús már magától leomlik a csontról. Ha azonnal szeretnénk tálalni, célszerű a kacsa darabjait
tepsire tenni, és néhány percig grillezni a sütőben. Ha csak
később használnánk fel, hagyhatjuk kihűlni a zsírban – így
hetekig eláll.
A kacsa májával hasonlóan járunk el. Először is óvatosan szétszedjük – kézzel is lehet –, és eltávolítjuk belőle a nagyobb ereket. Fontos, hogy a májat nem sózzuk – csak miután elkészült.
Alacsony lángon, zsírral elfedve sütjük egy lábosban, akárcsak a
kacsa többi részét, majd egy jénai tálban hagyjuk kihűlni – úgy,
hogy a zsír ellepje. Pirítós kenyéren, kis pirospaprikával megszórva tálaljuk mint előételt.
A kacsához köretként a legjobban párolt káposzta illik, a
legjobb, ha néhány almadarabbal együtt és kis köménnyel
készítjük.
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Krémhez:
0,5 l tej, 5 evőkanál gríz (búzadara)
25 dkg vaj, 20 dkg porcukor
kakaó, vaníliás cukor, baracklekvár

A tésztához gőz fölött simára keverjük a tojást, a zsírt, a
tejet és a mézet. Ha kissé kihűlt, belekeverjük a lisztet, a
szódabikarbónát, összedolgozzuk és 15 percig állni hagyjuk. A tésztát négyfelé vágjuk, és alaposan lisztezett deszkán tepsiméretűre nyújtjuk, a tepsi alját zsírozzuk és lisztezzük, azon egyenként kisütjük a lapokat. Előmelegített
sütőben kb. 5-6 perc alatt
zsemleszínűre sül, még
melegen csúsztassuk le
a tepsiről, mert ha kihűl,
nagyon törékeny lesz,
A krémhez a 0,5 liter tejben
megfőzzük a grízt, kihűtjük, majd habosra keverjük
a vajjal, a cukorral. A krém
egyik felébe vaníliás cukrot
keverünk, másik felébe 2
evőkanál kakaót. Az első
tésztalapra kenjük a kakaós
krémet, lefedjük, a második lapra baracklekvárt, a
harmadik lapra a vaníliás
cukros krémet, befedjük a
negyedik lappal, a tetejét
erősen megporcukrozzuk.
Hideg helyen kifagyasztjuk,
majd a tetejére celofánt
vagy zsírpapírt fektetünk,
erre gyúródeszkát teszünk
és súlyokat helyezünk rá
(ettől puhul meg az amúgy
kemény tészta). Egy nap
után már fogyasztható.

Tíz perces kuglóf
Hozzávalók:
4 tojás, 25 dkg porcukor, 1 dl étolaj, 1 dl tej,
20 dkg liszt, 1 citrom reszelt héja, 1 ek kakaó,
½ csomag sütőpor
Elkészítés:

A késő őszi, illetve a téli időszakban a fűtés mindig központi téma. Ha fűtési módszerekről beszélünk,
sokaknak elsőre a gáz jut eszébe, pedig az elektromos fűtési megoldások ugyanolyan hatékonyak,
sőt a közhiedelemmel ellentétben nem is kerülnek sokkal többe, mintha gázt használnánk.

A tojások sárgáját a porcukorral keverjük habosra, majd
öntsük hozzá a tejet és az olajat. Keverjük hozzá a lisztes sütőport, és végül forgassuk bele a habbá vert tojásfehérjéket.
Öntsük a tészta 2/3-át vajazott, lisztezett kuglófformába.
A maradék tésztához keverjünk hozzá kakaóport, és ezt is
öntsük bele a formába. Mehet is a sütőbe! Süssük 180 fokon
45-50 percig, ha ez lejárt, még tíz percig pihentessük a sütőben. Végül borítsuk ki, és szórjuk meg a tetejét porcukorral.

O

lyan helyeken, ahol nincs gáz, többféle megoldásban is gondolkodhatunk,
ha át szeretnénk térni az elektromos
fűtésre. Az első, ami eszünkbe juthat,
a hősugárzó, amely kellemes meleget biztosít.
Igaz, ezt leginkább a közvetlen közelében élvezhetjük, hiszen a környezet levegőjét nem
melegíti fel kellő mértékben. Éppen ezért kisebb helyiségekben, például a fürdőszobában
vagy a garázsban érdemes használnunk, ahol
nem tartózkodunk sokáig, és nem kell folyamatosan fűteni. Nagy előnye, hogy gyorsan,
kevesebb mint egy perc alatt bemelegszik, így
szinte azonnal élvezhetjük a meleget.
Az egyik leginkább költségkímélő megoldás a
hőtárolós kályha, amely vezérelt, éjszakai áramra kapcsolható, azaz gazdaságos üzemmódban
is működtethető. A gázzal szemben a hőtárolós
kályhákkal akár 44 százalékos megtakarítás is elérhető, ami elég jelentősen csökkenti a háztartás kiadásait. Ha egy átlagos, 50 négyzetméteres, kétszobás lakást szeretnénk befűteni, akkor
két kályhával, valamint egy a fürdőszobában

| 2013. ősz

elhelyezendő gyorsfűtővel számolhatunk. Ez
azonban – a szereléssel együtt – mintegy 400
ezer forintos költséget jelent, a hőtárolós kályha
éves üzemeltetési költsége pedig egy ekkora
lakás esetén 240-250 ezer forintra rúg.
Ha szeretjük az egyszerű, könnyen kezelhető, jó
hatásfokú rendszereket, akkor válasszuk az elektromos padlófűtést. Ennek előnyei közé tartozik,
hogy termosztátok segítségével minden egyes
helyiség hőmérséklete külön szabályozható, valamint hogy nem igényel karbantartást és nincs
szükség hozzá kazánhelyiségre, illetve kéményre.
Az elektromos padlófűtő rendszer a vezetékek lefektetésével és a beüzemeléssel együtt 420 ezer
forint körüli összeg, a rendszer üzemeltetési költsége pedig a fent említett – átlagos – lakás esetén
éves szinten nagyjából 230 ezer forint.
Amennyiben télen szeretnénk ugyanazt az érzetet létrehozni a lakásban, mintha a nap sugározná be a szobát, válasszuk az infrapanelt,
amely amellett, hogy jó közérzetet biztosít, az
egészségre is kedvező hatású, ugyanis nem okoz
kellemetlen bőrfelmelegedést, hiszen a meleg
Az
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eljut a mélyebb szövetrétegekhez, és ott fejti ki
áldásos hatását. Ennek köszönhető, hogy az infrapanellel való komplett fűtés esetén lényegesen
alacsonyabb lehet a léghőmérséklet a lakásban,
ennek ellenére kellemes marad a
hőérzetünk. Ahhoz, hogy az
infrapanel
megfelelő
hőmérsékletet biztosítson, hatórás üzemidőre
van szükség. Ez a megoldás a vezetékekkel és
a beüzemeléssel együtt
nagyságrendileg
550
ezer forintba kerül, az éves
üzemeltetési költsége pedig – ugyancsak a már említett lakás esetén – 210-220
ezer forint. Látszólag tehát
ez a legdrágább megoldás,
ám az eddigi említettek mellett
nagy előnye, hogy a mennyezeten van, azaz nem foglal helyet a lakásban.
energiatakarékossági magazinja
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Az elektromos
megoldások előnyei
Az elektromos fűtés beüzemeléséhez elegendő egy egyszerű hálózati csatlakozás, a készülékek tisztítása és karbantartási költsége
alacsony, a technológia tiszta és környezetbarát, működés közben nincs korom- és porkibocsátás, valamint az elektromos készülékek
üzemeltetése automatikus, ezért a készülék
nem igényel felügyeletet.

Hová nem érdemes?
Mielőtt belevágnánk, hogy a gázfűtésről teljes
mértékben áttérjünk az elektromos üzemmódra, nem árt, ha figyelembe veszünk néhány fontos dolgot. Nagy alapterületű és nagy belmagasságú, korszerűtlen épületekbe nem célszerű
elektromos fűtést telepíteni, mert óriási légtérfogatot kell kifűteni, és a padlószint környéke az
ilyen lakásokban szinte mindig hűvös marad.

Így pedig sokszor azt érezhetjük, hogy nincsen
kellőképpen meleg.
Ugyancsak nem ajánlott az elektromos fűtés a
110 négyzetméternél nagyobb, régi építésű,
hagyományos házakban, mivel ezeket nem a
mai kor hőtechnikai elvárásainak megfelelően
építették. Ahhoz, hogy ezekbe a házakba is
megérje elektromos fűtést telepíteni, nem elég
csak a nyílászárókat kicserélni, valamint kívülről
szigetelni az épületet. Ehhez szigetelni kell az
aljzatot, a födémet, a lábazatot, illetve lecserélni
a tetőszerkezetet úgynevezett átszellőztetett
tetőre.

Éves fűtési költség

földgáz

áram

Fűtőberendezés

Fűtési költség (Ft)

kondenzációs kazán

35 683

cserépkályha

62 014

konvektor

43 335

víz/víz hőszivattyú

19 049 (13 719)*

talajhő/víz

23 060 (16 608)*

levegő/víz

30 078 (21 663)*

távozó levegő/víz

24 062 (17 330)*

* Az ár a nappali elektromos áramra vonatkozik, zárójelben a hőszivattyús áramtarifával számolt összeg látható.

Ha úgy dönt, hogy infrapanelt szereltet
be az otthonába, ügyeljen a méretezésre.
Ha ugyanis alulméretezi a panelt, vagyis
nem tudja a kifűteni a helyiséget, akkor
a készülék addig működik folyamatosan,
amíg nem lesz kellő meleg. Azaz ha egy
helyiségbe 2000 W-os fűtőpanelre lenne
szükség, de csak 1000 W-osat szerelnek
be, akkor a fogyasztás 16 kWh helyett 24
kWh lesz.

A szakértő szemével

(egy 60 négyzetméteres, kiváló hőszigetelésű, 20 Celsius-fokos lakás esetén)

Energiahordozó

Tudta-e?

Gáz, vagy áram?
Ha egy átlagos, hatvan négyzetméteres lakást
nézünk, és azt vesszük alapul, hogy egész jó
a hőszigetelése, akkor gázfűtés esetén, ha
a gázkazán hatásfoka 85 százalékos, akkor
évente 847 köbméter gázt használunk, amely
nagyjából 100 ezer forintba kerül, és ebben
még nincs benne az éves kéményvizsgálat díja.
Amennyiben ugyanezt a lakást földes hőszivattyúval fűtjük, az éves fűtési költség csupán
60 ezer forint, azaz alig több mint a fele a
gázénak.

Szász János elektromosfűtés-szakértő és termékmenedzser
kérdésünkre elmondta, hogy a nagy belmagasságú lakások, házak
esetén ő az infrát ajánlja, míg háromméteres belmagasság esetén
a padlófűtést, vagy a konvektort javasolja.
„Amennyiben egy átlagos, hatvan négyzetméteres lakásról
beszélünk, egy analóg rendszerű elektromos konvektor beépítése
150-200 ezer forintba kerül, ám ehhez a legtöbb esetben szükség
van a hálózat bővítésére, azaz ezzel a költséggel is számolnunk
kell – mondta el Szász János. „Ha ezekből a digitális változatot választjuk, az 250-300 ezer, míg a távolról, akár egy SMS segítségével
vezérelhető konvektor 350 ezer forinttól kezdődik” – tette hozzá a
Fut.hu szakértője.
„Infra esetén 500 ezer forint körüli összeggel számolhatunk, ám
azt jó tudni, hogy az infrának jóval kedvezőbb a hőérzete, hiszen
az nem a levegőt, hanem a helyiségben lévő tárgyakat fűti fel” –
tudtuk meg Szász Jánostól, aki a fent említett megoldások közül a
padlófűtést tartja a legkomfortosabbnak. Igaz, az a legdrágább is,
hiszen azt, ha normál alakú szobába, szakember segítsége nélkül
szereljük be, mintegy 400-450 ezer forintba kerül. „Ha azonban a
helyiségnek bonyolultabb az alakzata, akkor mindenképpen szakembert kell hívni” – tette hozzá az elektromosfűtés-szerelő.

kályha, kandalló,
elektromos hőtároló kályha
- német minőség, 160 év tapasztalata
- 2 év garancia
- gazdaságos üzemeltetés,
magas hatásfok
- országos házhozszállítás
2013. december 31-ig
a hirdetés felmutatója
az elektromos kályhákból 4%
a fatüzelésű kályhákból 6%
engedményt kap!

Bemutatóterem:
1082 Budapest Baross u. 104.
T.: 06-1-210-1296,
Mobil: 06-30-9323377
www.hskandallo.hu
www.hotaroloskalyha.hu

Forrás: csaladihaztervezes.hu
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Nitrogénfürdőben
ujjongó diákok
Már több mint ezer iskolába jutott el az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport Fizibusz roadshow-ja.
Az oktatóprogram keretében a 7–14 év közötti iskolások rendkívül látványos természettudományos
órákon vehetnek részt, megtapasztalhatják például, milyen az, ha nitrogén ömlik rájuk,
vagy ha elektromos feszültséggel töltődnek fel. Ott voltunk az 1000. helyszínen.

T

öbb mint 200 ezer érdeklődő diák vett
részt a Fizibusz Program eddigi 1300
előadásán. Ez a két szám már önmagában is figyelemre méltó, de valójában jelentőségét akkor érzékelhetjük, ha a számok mögé
nézünk. Mi például az egyik budapesti iskolában
tapasztalhattuk meg, hogy a diákok egymással
versenyeznek azért, hogy a program két fizikatanára, Tóth Pál és Härtlein Károly kiszólítsa őket,
hogy ők is részesei lehessenek valamelyik izgalmas
és sokszor vicces természettudományos kísérletnek. Például annak, hogy milyen az, ha mínusz
200 Celsius-fokos nitrogént öntenek a testükre.
A dolog persze teljesen kockázatmentes, ennek
ellenére a lelkesen jelentkező fiatalember szemén
azért látszott némi félelem, hogy megússza-e a
dolgot, amikor megtudta, mire vállalkozott.

Az energiaszolgáltató ezeknek a látványos és szórakoztatva tanító előadásoknak a támogatásával
kíván hozzájárulni ahhoz, hogy már fiatal korban
felkelthető legyen az érdeklődés a természettudományok iránt, ami hozzájárulhat ahhoz, hogy
később, amikor összetett képleteket, tételeket kell
megtanulni, addigra már megszeressék ezt a területet. A terület iránti rajongás elengedhetetlen
ahhoz is, hogy legyenek megfelelő kompetenciájú szakemberek a munkaerőpiacon, és amikor
később a továbbtanulásukról döntenek, egyre

Az energiatakarékosság egyébként valóban fontos része az előadásoknak, például szóba kerül,
hogy milyen fontos, hogy takarékoskodjunk a
fűtéssel és a meleg vízzel, de olyan érdekességeket is megtudhatunk, hogy egy kád fürdővíz felmelegítése annyi energiát emészt fel, amennyiből
egy mobiltelefont fél éven át lehet feltölteni.

Szórakoztatva tanít
A Fizibusz Programot hat esztendővel ezelőtt indította útjára az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport.
Méghozzá azért, mert mint dr. Kövesdi Zoltán, az
ELMŰ igazgatósági tagja az Energia Magazinnak
elmondta, manapság a gyerekek, noha nagyon
sokat játszanak például számítógéppel, lelkesek
a technika vívmányai iránt, de valójában a fizika
és a kémia sajnos mégsem tartozik a legnépszerűbb tárgyak közé. (Erről mi is meggyőződhettünk, hiszen amikor az előadás elején elhangzott
a kérdés, hogy a jelenlévők szeretik-e a fizikát,
mindössze ketten tették fel a kezüket a több osztályból a tornateremben összesereglett jelentős
hallgatóságból.)

66

MAGAZIN

| 2013. ősz

többen válasszák ezt a szakmát. „Azt szeretnénk,
hogy ne csak kommunikátorok, jogászok, de fizikusok, kémikusok, matematikusok is végezzenek
az egyetemeken. Nyilván nem lehet elég korán
elkezdeni, hogy a fiatalok odafigyeljenek a természeti jelenségekre” – tette hozzá dr. Kövesdi Zoltán.
„Az ELMŰ-ÉMÁSZ nagy örömmel támogatja ezt a
kezdeményezést, hiszen amellett, hogy megszerettetjük a fiatalokkal a természettudományokat,
energiatakarékos gondolkodásra is ösztönözhetjük a jövő generációit.”

Miért jó a Fizibusz?
A Fizibusz előadásai segítenek a gyerekeknek, hogy játszva sajátítsák el a fizika
alapvetéseit. Úgy tanulnak, hogy közben
szórakoznak, így az érdeklődésük is nagyobb,
sokkal lelkesebbek és nyitottak az új iránt. Az
előadásokon egyszerre akár több osztály is
részt vehet, így az előadás anyaga több gyermekhez jut el, ráadásul a Fizibusz fogadása az
iskolák számára semmibe sem kerül, teljesen
ingyenes, csupán a helyet és az időt kell biztosítani az előadás számára. A programok nem
igényelnek előképzettséget, így a kisebbek
számára is élvezetesek és hasznosak.

160 ezer kilométer
A Fizibusz tanárai egyébként eddig már több mint
160 ezer kilométert utaztak, hogy az ország legkülönbözőbb pontjaira (kis falvakba és nagyobb
városokba egyaránt) eljussanak, sőt a program
már a határon túlra is eljutott. Az iskolák körében
olyannyira népszerű a kezdeményezés, hogy több
helyszínre már visszatérőként érkezett a busz, miközben újabb és újabb iskolák is jelentkeznek.
„Noha az előadásaink mintegy 90 perc hosszúak, a gyerekek úgy hallgatják végig ezeket, hogy
egyikükre se kell rászólni. Teljesen mindegy, hogy
Az

egy kis faluba, vagy egy nagy városba megyünk,
mindenütt ezzel a lelkesedéssel találkozunk, minden iskolában hasonlóan pozitív az előadások,
kísérletek fogadtatása” – mesélte a jubileumi előadás után Härtlein Károly az Energia Magazinnak,
de Tóth Pál tanár úr is hasonlóan beszélt. „Nem is
nagyon tudok olyan előadást mondani, aminek ne
lett volna sikere. Persze ebben nagy szerepe van
az előadások tematikájának is. Általában a legnagyobb érdeklődést a nitrogénes kísérletek váltják
ki, mert ilyen anyaghoz a diákok nemigen jutnak,
hiszen speciális palack kell hozzá, ráadásul rendkívül látványos. De az előadások többi részében is
nagyon figyelnek a diákok.”
Kérdeztük az előadó tanárokat arról is, hogy mi
volt számukra a legemlékezetesebb az eddigi
1300 előadásból. Az egyik ilyen alkalom az volt,
amikor az egyik iskolában értelmi fogyatékosoknak tartottak előadást. „Még ők is döbbent csendben figyelték a kísérleteket. Nem akarták elhinni
a tanáraik, hogy mennyire a kísérletek hatása alá
kerültek és milyen jól viselkedtek” – emlékezett
vissza Härtlein Károly, aki szerint önmagában egy
jó kísérlet nem elég, fontos, hogy a gyerekek saját
nyelvén tudjanak szólni.
Márpedig a két tanár olyannyira népszerű, hogy
a kísérletek során nem ritkák az önfeledt, ujjongó diákok sem. Nem véletlen, hogy mostanra
egyre több iskola kéri az interneten, hogy látogassa meg őket a Fizibusz. Az oktatási intézmények az alábbi címen jelentkezhetnek az ingyenes előadásokra.

http://www.energiasuli.hu/fizibusz
energiatakarékossági magazinja
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rejtvények

gyereksarok

Különbségkereső

Hét különbséget rejtettünk el a két kép között. Megtalálod?

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 valamen�nyi szám csak 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
A beküldők között összesen 10 darab 6000 Ft értékű ELMŰ-ÉMÁSZ energiatakarékossági dobozt sorsolunk ki.
Az energiatakarékossági csomag tartalma: fogyasztásmérő, energiatakarékos izzó, dinamós zseblámpa, kapcsolható elosztó.
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DUHAJ
EMBERELŐNY
EZALATT
FÜRGE
GYŰRŰZ
HOMOKVIHAR
ILYFÉLE
KELETI
KERÉKFEJ
KÉPLET
KIÜZEN
KIVON
KÍGYÓ
KOBRA
KRALL
KREOL

LEHET
LESKEL
LOKÁL
LOPÓTÖK
MIKRO
NIKKEL
OKOZATOS
OSZKÁR
RENCE
SELLŐ
SZIRMABESENYŐ
TISZTUL
ÚGYAHOGY
VÉGVESZEDELEM
ZONGORADARAB

Az

szókereső
Keresse meg a felsorolt szavakat az ábrában, 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, az érintetlenül
maradt betűket sorban összeolvasva egy
megújuló energiaforrás nevét kapja végső
megfejtésül.

energiatakarékossági magazinja
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Duplázott a vízerőmű

Elegendő vizet iszol

?

Közel 1 MW-ra, azaz több mint a duplájára nőtt a százéves felsődobszai vízerőmű kapacitása
egy nemrég megvalósult, több mint 900 millió forintos beruházás keretében.

A
A jövô alkatrészeit

Szombathelyen
tervezzük.

FonteLibra mobilapp!

Töltsd le és megtudod!

EPCOS Kft.
www.epcos.com

www.fontelibra.hu

85x104.EonFonteLibra.indd 1

ulináris élmények

EPCOS
1
9/20/13 85x104.indd
10:43 AM

reneszánsz hangulatban,

2013.09.19. 10:52:03

Jövőnk,
az autó!

ÜZLET
Tudomány
karriEr

AUTOMOTIVE HUNGARY –
Jövőnk az autó!
Nemzetközi Járműipari Beszállítói Szakkiállítás

Kényeztetô wellness hétvégék

a Hotel Bodrogban ****

auTomotive
hungary

A kiállítást magas színvonalú szakmai programsorozat is
kíséri, melyen kiemelt témák: üzlet, tudomány, karrier.

Egy felejthetetlen idôutazás a gasztronómia világába!
Reneszánsz vacsora a sárospataki várban üzemelô
Vörös-Torony Reneszánsz Étteremben.

Keresse akciós ajánlatainkat a honlapunkon: www.hotelbodrog.hu
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Az idén először megrendezésre kerülő kiállítás a járműgyártás
szakembereinek egyedülálló találkozója lesz a HUNGEXPO
Budapesti Vásárközpontban. A rendezvény kiváló lehetőség
az autóipari trendek és a piac fejlődésének nyomon követésére, bemutatására, tematikája lefedi a járműgyártás
tervezéstől a kivitelezésig tartó összetett folyamatát.

Fővédnök:
Miniszterelnökség Külgazdasági Államtitkársága

2013. november 7–9.

Társrendezvény:
AUTÓTECHNIKA Nemzetközi járműfenntartó-ipari szakkiállítás
Bővebb információ: www.automotivexpo.hu

borsodi Felsődobszán, a Hernád torkolatától 84 kilométerre létesült áramtermelő egységet 1906-ban kezdték
építeni, és hat évvel később helyezték
üzembe, 2 darab 220 kW teljesítményű turbinával. Az első gépészeti és villamos berendezéseket a Ganz és Társa szállította. Az erőmű az 1945
utáni évtizedekben került az ÉMÁSZ tulajdonába, majd 2009-ben műemlékké nyilvánították.
Az energiatermelés mellett az volt a cél, hogy
az ipari muzeális értéket jelentő egységet életben tartsák. A felújítás után kiáltó erőmű üzemeltetését 2004-ben vette át a Sinergy Kft., és
kezdte el vizsgálni a korszerűsítés lehetőségeit.
A tulajdonos ÉMÁSZ Nyrt. és az üzemeltető Sinergy Kft. 2010-ben döntött a vízerőmű fő berendezéseinek cseréjével egybekötött teljesítménynövelő átépítés mellett. A Sinergy Kft. által
megvalósított beruházás keretében korszerű
turbinák épültek be, amelyeknek köszönhetően
a vízerőmű villamosenergia-termelő kapacitása
közel a duplájára, 940 kW-ra növekedett.
A felújítási projekt keretében kicserélték az ös�szes technológiai berendezést, valamint átépítették a vízi műtárgyakat és az erőmű gépházát a
műemlékvédelmi és környezetvédelmi követelményeknek megfelelően.

A több mint 900 millió forintos beruházás keretében megújult műemlék vízerőmű teljesítménynövelő átépítését mintegy 376 millió forinttal támogatta a KEOP pályázati konstrukció keretein belül
az Európai Regionális Fejlesztési Alap és a hazai
központi költségvetési előirányzat. A támogatási
szerződést 2011 novemberében írták alá a felek,
ezt követően Sinergy Kft. az osztrák Kössler GmbHtól rendelte meg a modern Kaplan csőturbinákat.

Csökkenő SZÉN-DIOXIDKIBOCSÁTÁS
„Az új turbináknak és a Hernád vízének köszönhetően csökkenni fog a CO2-kibocsátás Magyarországon, hiszen egy megújuló energiaforrásra
építve növeltük a villamosenergia-termelésünket” – tudtuk meg Papp Andrástól, a Sinergy Kft.
ügyvezető igazgatójától a felsődobszai vízerőmű
újraindítási ünnepségén, ahol az igazgató reményének adott hangot, hogy a most átadott beruházást több, a régióban tervezett megújuló energiaforrás alapú projekt is követi, hiszen a Sinergy
Kft. 2013 elején több pályázatot is benyújtott
KEOP-támogatásra, és a pályázatok sikere esetén
ezek finanszírozási forrása is biztosítottá válik.
Az

Papp András,
a Sinergy Kft. ügyvezetője

Papp András hozzátette, hogy ez a projekt is
hűen tükrözi a Sinergy Kft. és tulajdonosa, az
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport elkötelezettségét a környezet védelme, a zöldenergia-megoldások és a fenntartható fejlődés iránt, és azon
szándékát, hogy hozzájáruljon Magyarország
sikeres megújulásához, a Nemzeti Energiastratégia és a kormány energiapolitikai célkitűzéseinek megvalósításához.
energiatakarékossági magazinja
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A szakember válaszol
Segítünk, ha ügyes-bajos kérdései vannak. Szakembereink
megválaszolják a felmerült problémákat, és tippekkel
látják el, hogy háztartása energiafogyasztását a lehető
leggazdaságosabb szintre mérsékelhesse.

Érdeklődnék a kedvezményes tarifákkal kapcsolatban (H- és GEO Tarifa). Van
egy lakás, két külön szinttel, szintenként
különálló klímás fűtéssel. Az lenne a kérdésem, hogy a két szintre meg lehet-e
oldani külön a kedvezményes tarifák
valamelyikét. Jelzem még egyszer, hogy
ez egy lakás, de a két szintet külön szeretnénk fűteni kedvezményes tarifával,
illetve így mérni is. Megoldható-e?
Kedvezményes tarifákra csak normál 24 órás
mérés mellett köthető szerződés, így a megoldás, ha külön mérőhellyel külön szerződést kötnek a másik lakrészre. Így két dupla
mérőhelyre lesz szükség.

A beérkezett számtalan kérdés
megválaszolásában ismét Berzsenyi
Tibor, a budapesti Energia Pont
munkatársa volt a segítségünkre.

Ön is kérdezne?
Írjon az energiapersely@elmu.hu
e-mail címre!
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Társasházi közös képviselő vagyok,
nálunk egyedi fűtés van, az áramot az
ELMŰ-től vesszük. Közös tulajdonban
álló házfelügyelői lakásunkban fűtéskorszerűsítést végzünk: gázkonvektor
helyett fűtő és hűtő hőszivattyút szereltetünk fel. Kérdésünk: ha külön vezetéket építünk ki erre a célra a villanyóra-szekrénytől, és ELMŰ-engedélyes
villanyszerelő igazolja, hogy erre a célra
egy második (külön) villanyóra felszerelhető, akkor kaphatunk-e H-tarifát a
hőszivattyúhoz? Hol vannak leírva ennek műszaki feltételei az ELMŰ honlapján (ha pl. nem minden hőszivattyú felel
meg)?
A H-tarifával kapcsolatos igénynek az ön
által leírt mérőhelyi és hálózati kialakítás
mellett két fő feltétele van, amit magának a
klímaberendezésnek kell teljesítenie:
1. CE minősítés
2. 
2 °C-os külső hőmérsékletnél COP>=3
(ezt valószínűleg tudja a gépük, az interneten sajnos csak 7 °C külső hőmérsékletnél mért COP-értéket találtunk, annak
magas értékéből (4,48) következtetve
úgy gondoljuk, hogy megfelel a követelményeknek, de ezt önöknek igazolniuk is
kell). Kérem, mindkét feltételt igazoló dokumentumot csatolják a kivitelezői nyilatkozathoz (ezt a berendezés beüzemelője
tölti ki) az igénybejelentésnél.

Adott két 400 W-os reklámtábla, amely
éjjel-nappal megy, valamint egy villanyórára van kötve egy Pentium III asztali PC-vel, amely havonta maximum 50
órát megy. Önök szerint melyik fogyaszt
többet, ugyanis bérlő vagyok, és a tulajdonos azt feltételezi, hogy a számítógépem többet fogyaszt, mint a két nagy
reklámtábla. Ez nekem egy kicsit sántít,
és azt érzem, hogy átvernek, mivel nem
hajlandók számlát mutatni, amikor havonta a bérleti díjat és a rezsit kell fizetnünk. Mindketten rokkantnyugdíjasok
vagyunk, így nekünk minden forint számít. Köszönjük a segítségüket!

Egy darab reklámtábla fogyasztása havonta:
0,4 kW*24 h*30 = 288 kWh , azaz a kettőé együtt 576 kWh, ami 576*44,82 Ft =
25 816,32 Ft.
Az ön PC-je ezzel szemben 100-120 Watt
átlagteljesítménnyel üzemel, ami még a nagyobb teljesítmény mellett is csupán ennyit
fogyaszt havonta:
0,12 kW*50 h*6 kWh, ami 6*44,82 Ft =
268,92 Ft.

Vezérelt GEO tarifához lehet-e áramváltót szerelni, hogy a kieső napi 4 órában
is működhessen a hőszivattyú A1 tarifáról? A mérőhely jelenleg 3x20A-es.
Ha igen, akkor szükség van-e plusz óra
felszerelésére vagy megoldható a jelenlegivel, esetleg azt kell cserélni?
Az átkapcsoló elektronika beszerelése szabálytalan vételezésnek minősül. Elvileg egy
hőszivattyúnak napi 16 óra betáplálás is elegendő, és a 2 órás szüneteknek sem kellene
gondot okozniuk. Olyan épületet érdemes
hőszivattyúval fűteni, melyben –20 °C-nál
sem esik 1 °C-nál többet a belső hőmérséklet
2 óra alatt. Ha ez a gond, a megoldás lehet,
ha a két, fix idejű üzemszünet (8.00–10.00,
16.00–18.00) előtti hőmérséklet-emelést
programoznak be a vezérlőn, hogy sose
süllyedjen a komfortszint alá a belső hőmérséklet. Nyilván HMV-funkciónál is figyelembe
kell ezt venni, vagy kiegészítő fűtőpatront
kell beépíteni a HMV-tárolóba A1-es betáplálásról. Megoldás lehet még a H tarifa, amely
24 órás betáplálást biztosít, viszont csak fűtési
időszakban (október 15. és április 15. között)
kedvezményes, egyébként A1 normál áron
kerül számlázásra.

Az

Az öreg hideg-meleg vizes Hajdú Energolux mosógépem hamarosan használhatatlanná válik. Nem tudom eldönteni,
hogy milyen gépet érdemes vásárolni.
Egy-két hideg-meleg vizes gép létezik
ugyan, de a java hideg vizes. Nem tudta
még a szerelő sem megmondani, hogy a
hideg víz melegítése, vagy közvetlenül
a meleg vízzel mosás a drágább. Tudna ebben tanácsot adni? Panelházban
lakom, adva van a meleg víz. Most is
hideg-meleg vízzel mos a gép. Hogyan
tudnám kiszámolni, hogy ha elzárom a
meleg vizet, akkor mennyi áramot fogyaszt? Van árammérő készülékem. Ha
normál módon, azaz meleg-hideg vízzel
mos, sajnos nem tudom, hogy mennyi
meleget, illetve hideget szív be a gép,
ahogy beállítja a hőfokot. Az biztos,
hogy ez a Hajdú Energolux egy mosás
alkalmával 100 litert használ el, de azon
belül a hideg-meleg víz arányát nem
tünteti fel a leírás.
Javasoljuk, ha tisztában szeretne lenni egyes
készülékeinek fogyasztásával, mérje meg külön-külön fogyasztás-ellenőrző készülék segítségével! Ezek ma már szinte minden áruházban kaphatók néhány ezer forintos áron,
de budapesti és miskolci tanácsadó irodánkban ingyenesen kölcsönözhetők is egy hétre.
Az ellenőrző-készülékkel a hálózatra villásdugóval csatlakozó készülékek mérhetők.
Egyébként üzemeltetési költség tekintetében csak a fajlagos vízmelegítési költséggel
kell számolnunk. A Főtávnál a vízmelegítési
díj bruttó 3654 Ft/GJ, ami 3,65 Ft/MJ 1kWh=3,6MJ, ami alapján önnek 1 kWh hőenergia nem egészen 11 Ft-ba kerül. Ha a mosógép fűti fel a vizet, 1 kWh hőenergiához
1 kWh villamosenergia-felvétel tartozik, ami
evesebb mint 45 forint, tehát gyakorlatilag
negyedébe kerül a vezetékes meleg víz, ilyen
üzemben a mosógép néhány tized kWh villamosenergia-felhasználással mos ki egy egész
töltetet körülbelül 1 kWh helyett.
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Fűtéssel kapcsolatos
kérdései vannak?
Az Energia Magazin segít önnek megtalálni azokat a vállalkozásokat, amelyek szakembereihez
bátran fordulhat kérdéseivel, ha a különféle fűtési rendszerekkel kapcsolatban kérdése merülne fel.

Ariston Thermo Hungária Kft.

Danfoss Kft.

www.aristonthermo.com/hu
info@aristonfutes.hu
Tel.: (1) 237-1110 Fax: (1) 237-1111

www.danfoss.com/Hungary
Tel.: (1) 450 2531
zoltan.czirjak@danfoss.com

Budatech Kft.

Fürjes Kellékház Kft.

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

Stiebel Eltron Kft.

www.budatech.hu
Tel.: (1) 310-3407
info@budatech.hu

www.furjes.hu
Tel.: (1) 333-1101
info@furjes.hu

www.stiebel-eltron.hu
Tel.: (1) 250-6055
info@stiebel-eltron.hu

Betatherm Kft .

HAAS+SOHN BEMUTATÓTEREM

Viessmann Fűtéstechnikai Kft.

www.betatherm.hu
Tel.: (46) 432-266; (1) 209-2472
betatherm@betatherm.hu
mintabolt@betatherm.hu

www.viessmann.hu
Tel.: (23) 334-334
info@viessmann.hu

BVF Fűtési Megoldások Kft.

Kályhák Kandallók
Elektromos Hőtároló Kályhák
1082 Budapest, Baross u. 104.
Tel.: (1) 210-1296 mobil: (30) 932-3377
www.hskandallo.hu
www.hotaroloskalyha.hu

www.bvfheating.hu
Tel.: (1) 253-09-10
info@bvfheating.hu

HGD-Team Kft.
www.hgd.hu
Tel.: (1) 221-1458
adam@hgd.hu

Elektro-L Kft.
www.futokabel.hu
Tel.: (1) 381-0473
info@futokabel.hu

www.mani.hu
Tel.: (1) 363-3058
mani@mani.hu

www.eurovill.com
Tel.: (1) 370 4373
titkarsag@eurovill.com
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www.zolterm.hu
Tel.: (30) 241-0895
info@zolterm.hu

Zultzer Kft.
www.zultzer.hu
Tel.: (1) 387-8151
prodanjanos@zultzer.hu

Cégünk 20 éve kínálja azt a norvég kombinációt, mely a legegyszerűbben
nyújt megoldást alternatív fűtésre. Az általunk kínált megoldás a NOBO
elektromos fűtésrendszerből és a JOTUL fatüzeléses kandallókból áll. Nem
véletlen, hogy a skandináv országokban - ahol a tél igazán hideg - piacvezetők
a fenti termékek. A NOBO elektromos fűtésrendszerünk gyors konvekciós
fűtést biztosít úgy, hogy közben minden helyiség hőfokszabályzását és programozását külön-külön lehet megadni. A JOTUL kandallók és kályhák jelentős
hősugárzást és légfűtést is biztosítanak, miközben a természetes tűz látványa
önmagában is melegséggel tölti fel a használóját. Az így kapott fűtésrendszer
kombinálja mind a légfűtés mind a hősugárzás adta előnyöket. A fatüzelés
intenzív helyi hőleadása az elektromos fűtés egyedi hőfokszabályzásával
tökéletesen illeszkedik a helyiségenkénti és időbeli különbségekhez. Az energiamegtakarítás a precíz szabályozásnak, kitűnő minőségnek és különleges
technológiáknak köszönhető.

NOBO elektromos fűtésrendszer:

Költségek

Az egyik legfontosabb erősségünk, hogy a rendszerek költségei rendkívül
kedvezők. Ha például egy 100m2-es házról beszélünk, akkor kb. 350-400
ezer forint a már programozással ellátott egyedi hőfokszabályzással kiépített
NOBO elektromos fűtés, míg az az egész ház fűtését is megoldó Jotul fatüzeléses kályhák költsége kb. 300-500 ezer forint. Ezek alapján kiszámítható,
hogy a beruházási- , karbantartási- és üzemeltetési költségeket együttesen
számolva, bármilyen hagyományos gázfűtéssel szemben kedvezőbb megoldást kínál. Nem beszélve a rendszer élettartamáról, melyet akár generációkban is lehet mérni.

Előnyök

A fenti gazdasági előnyökön túl az általunk kínált megoldás, gyorsan kivitelezhető, akár házilag is szerelhető.

• Alacsony teljesítményigény
a speciális kerámia betétnek köszönhetően
• Egyedi hőfokszabályzás és
programozási lehetőség
(akár GSM távvezérléssel)
• Kedvező beruházási költségek
• Széles termékválaszték
• Csendes, tiszta, környezetbarát fűtés

JOTUL fatüzelésű kandallók és kályhák:

MANI Kft .

Eurovill Profi Kft.
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Zolterm Kft.

Energiatakarékosság norvég módra...

Zsófi Team Kft .
www.zsofiteam.hu
Tel.: (46) 303-469, (30) 3038-648
info@zsofiteam.hu

• Kiváló minőségű öntöttvas
kialakítás
• JOTUL CB – kétszeres
égetési technológia
• Hosszú fűtési idő, akár
8-10 órán keresztül
• Jól szabályozható huzat,
mely tiszta üveg felületet biztosít
• Környezetbarát és
hangulatos fűtés

Szívesen látjuk bemutatótermünkben, ahol a termékek teljes választéka
megtekinthető, illetve ingyenes szakmai tanácsadást is adunk.
| 2013. ősz

MANI Magyar-Norvég Kft. • 1148 Budapest Nagy Lajos király útja 81.
Telefon: (1) 363-3058 • E-mail: mani@mani.hu • www.mani.hu
• www.nobo.hu
• magazinja
www.jotul.hu
Az
energiatakarékossági
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Fizesse számláit határidőre
és vásároljon olcsóbban!

www.aram.hu
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