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Egyre takarékosabbak a budapesti hidak
A fővárosi hidakat korszerű világítási rendszerrel szerelték fel. A Margit híddal együtt
összesen négy átkelő rendelkezik majd díszkivilágítással, amelyek évi mintegy kétezer
órát működnek, jellemzően negyven kilowatt
alatti beépített teljesítménnyel. A megújuló
energián alapuló − napelemes vagy szélkerekes − közvilágításra azonban szakértők szerint még jó néhány évig várni kell.
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Energiát takarít meg
az intelligens otthon
A számítógép által vezérelt intelligens háztartási
megoldások a kényelem és a biztonság mellett az
energiafelhasználás csökkentését is szolgálják. Léteznek a komplex rendszereknél olcsóbb és egyszerűbb megoldások, amelyekkel jelentősen csökkenthetők a rezsiköltségek, és az sem mindegy,
mivel fűtünk vagy melegítjük fel a vizet.
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Októberben indulnak
a napkollektoros
pályázatok
Idén is népszerűek voltak a lakossági energetikai felújítási pályázatok, az augusztusi
kiírás néhány nap alatt kimerült. A fejlesztési tárca közben októberre ígéri a melegvíz-előállítást segítő napkollektoros pályázatok kiírását, hárommilliárd forintos
keretösszeggel.

7. oldal
Még ritka a zöld
tömegközlekedés
A hazai közösségi közlekedésben a pozitív hozzáállás ellenére egyelőre leginkább a
pénzügyi realitások szabnak határt az alternatív meghajtású járművek üzembe helyezésének, szakértők szerint már ma is lehetséges
lenne, hogy árammal hajtott buszokkal váltsák ki a jelenleg szinte teljes egészében gázolajjal közlekedő flottákat, a többletköltségek
átlagosan öt év alatt térülnek meg.

15. oldal

www.aram.hu
A lapban közölt tanácsok, tippek a szerkesztő és a megszólalók véleményét tükrözik, és
nem minősülnek befektetési ajánlatnak. A vékony keretben szereplő, illetve vékony vonallal
elválasztott vagy cégemblémával ellátott vagy az (x) -szel jelölt felületek nem szerkesztőségi
tartalmat jelölnek, hanem fizetett hirdetések. A lap ingyenesen terjesztett, kereskedelmi
forgalomba nem hozható
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Biogázüzem indult Szarvason
Magyarország legnagyobb biogázerőműve kezdte meg működését szeptemberben. A GE ecomagination tanúsítvánnyal rendelkező, három Jenbacher
J416-os biogázmotor által működtetett trigenerációs erőmű 4,2 megawatt
megújuló villamosenergiát és ugyanekkora mennyiségű hőenergiát termel
Szarvason. Az új trigenerációs erőművet a német BayWa r.e GmbH leányvállalata, a r.e Bioenergie GmbH építette és a Gallicoop Pulykafeldolgozó
Zrt.-vel működteti. A biogázt évi 22,5 ezer tonna pulyka- és szarvasmarhaalmostrágya, 31 ezer tonna sertés-hígtrágya, 47,5 ezer tonna vegyes hulladék (vágóhídi hulladék, tejsavó és szennyvíziszap), valamint 18 ezer tonna
silózott cukorcirok felhasználásával, anaerob emésztés útján állítják elő. Az
üzemben termelt biogázt egy speciális gázvezetéken szállítják a pulykafeldolgozóban elhelyezett Jenbacher motorokhoz, a rendszer által termelt
hőenergiát a telephely fűtésére és hűtésére használják fel. A felesleges
villamosenergiát a helyi villamosenergia-hálózatba táplálják. A mezőgazdasági hulladék az egyik legjelentősebb ipari metánforrás, a metán pedig az
egyik legfontosabb üvegházgáz. A feldolgozás melléktermékeként értékes
talajjavító tápanyagokat tartalmazó biotrágyát is előállítanak.

Erőműhajó keresi meg a legjobb szelet és hullámokat
Hullámerőmű-hajót tervezett egy bostoni kutató, Andre Sharon, amivel meg lehet keresni azokat a helyeket, ahol jó szél fúj, és kedvezően hullámzik a tenger − számolt be a nol.hu. Az energiatanker egy
úszó hullámerőmű, amely folyamatosan tölti fedélzeti akkumulátorait. A mintegy
50 méter hosszú hajó kiúszik a nyílt tengerre, ahol megfelelő a hullámzás, és
horgonyt vet, a hajó vízvonalánál körben tengelyekre rögzített bóják csatlakoznak a fedélzetre szerelt generátorokhoz, amelyek a hánykolódó bóják mozgását
elektromos energiává alakítják. Amint teljesen feltöltődtek az akkumulátorok, a hajó elindul a legközelebbi kikötőbe és betáplálja az elektromos hálózatba a „feltankolt” energiát. A módszernek az az előnye, hogy nincs szükség
drága tenger alatti kábelre, mert a hajó szállítja a megtermelt energiát.

Készházakkal spórolhatunk
az energiával
Az alacsony üzemeltetési költség és az elérhető energiamegtakarítás miatt idén ismét megnőtt az érdeklődés
a készházak iránt. Egy kulcsrakész ház négyzetméterára 180 ezer forintról, míg az előírásoknak megfelelő A+ kategóriás, minősített épületé alapozással
együtt 230 ezer forintról indul. A készház-technológiák legfőbb előnye a szakemberek szerint
a gazdaságosság, a favázas épületek hőszigetelése rendkívül jó a téglaházakhoz viszonyítva. A minősített, jól tervezett és megépített
könnyűszerkezetes házaknak a legalacsonyabb
a hővesztesége. A falak télen bent, nyáron kint
tartják a meleget. A jelenlegi minimumkövetelményeknek megfelelő, négyzet alakú, földszintes
ház négyzetméterét áfával együtt technológiától
függetlenül nem lehet 180 ezer forint alatt megépíteni. A szerkezetkész állapot indulhat 110 ezer
forintról: ehhez jön a nyílászáró, a vakolat, a hőszigetelés és a cserepezés.
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Harmadrészben megújuló
alapon működik a Google
A Google 2007 óta semleges széndioxid-kibocsátó, tavaly pedig már
a működéséhez szükséges energia negyedét megújuló forrásokból szerezte be, ami idén
30, jövőre pedig 35 százalékra nő − derül ki a társaság által
közzétett adatokból. A keresőóriás szerint adatközpontjai
más hasonló berendezések átlagos energiafogyasztásának felét produkálják, maga
a g-mail-levelezés is sokkal kevesebb energiát igényel, mint az úgynevezett helyi
levelezési rendszerek. Az egyik finnországi adatközpontja például olyan egyedülálló
hűtési rendszerrel rendelkezik, amely a tengervizet használja erre a célra, és így csak
minimális mennyiségű áramot igényel működése − írta a smartplanet.fr szakportál.
A Google nemrégiben szerzett be két szélerőműfarmot saját adatközpontjai ellátására, a megújuló energiával kapcsolatos fejlesztésekre pedig idén júniusig összesen
550 millió dollárt költött, összesen 1,7 gigawatt áramtermelő kapacitást hozva létre
(ez nagyjából 350 ezer háztartás áramellátásához elegendő).

Energiatakarékossá
válnak a börtönök
Összesen több mint 1,7 milliárd forintot nyert el a
büntetés-végrehajtás kilenc pályázatával börtönépületek korszerűsítésére, épületenergetikai fejlesztésekre és megújuló energián alapuló fejlesztésekre.
Lesz, ahol napkollektor segítségével nyerik majd a
meleg vizet, lesz, ahol a
fűtés, máshol pedig a
homlokzat újul
meg − számolt be az

Az évtized végére
olcsóbb lehet
a napenergia a szénnél
Elsősorban a kínai napelemgyártás felfutása következtében egy
évtizeden belül már a szénből termeltnél is olcsóbb lehet a napenergia alapú villamos energia előállítása. Kína például már idén
megduplázza napenergia-kapacitásait, de egyre több régióban
hasonló törekvések kerülnek előtérbe. A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) prognózisa szerint 2060-ra a világ áramellátásának felét a napenergia adhatja. Egyik vezető elemzője ezzel
alaposan felértékelte a napenergia várható hasznosítását, mivel
az ügynökség egy korábbi előrejelzésében egészében 21 százalékra tette a nap által termelt villamosenergia- és
hőenergia-ellátás részarányát a globális energiaellátásban − írta a tisztajovo.hu.

MTI. Elsősorban a
régi, gyakran százévesnél is idősebb
épületekre nyújtottak
be pályázatot a börtönök a Környezet és Energia Operatív Programhoz. A
beruházások javítják majd a börtönökben dolgozók munkavégzésének és a fogvatartottak elhelyezésének körülményeit. Tökölön utólagos hőszigetelést, nyílászárócserét terveznek, korszerűsítik a
hőtermelő rendszert. A 110 éves székesfehérvári
börtönépületben kicserélik a nyílászárókat, a kazánokat és melegvíz-termelő berendezéseket is − az
éves üzemeltetési költség ezzel 3,6 millió forinttal
csökkenhet. Sátoraljaújhelyen napkollektorokat és
napelemeket szerelnek fel, a pálhalmai, a szegedi,
a miskolci és a debreceni intézetekben pedig összesen több mint 300 millió forintból valósítanak meg
fejlesztéseket.
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Több száz tonna nemesfémet
rejtenek a mobiltelefonok
Évi mintegy 120-130 ezer tonna e-hulladék
keletkezik Magyarországon − közölte
az e-hulladékok begyűjtésének
és újrahasznosításának koordinálásával foglalkozó
Electro-Coord Magyarország Nonprofit Kft.
Az elhasznált készülékek rengeteg olyan
anyagot tartalmaznak, amelyek csak
szűkösen állnak rendelkezésünkre, így
hamarosan kifogyhatunk belőlük. Egy átlagos mobiltelefonban
például a periódusos rendszer több mint negyven eleme megtalálható, köztük több
nemesfém is (például 24 milligramm arany). Csak a világon
eddig legyártott mobiltelefonokban
mintegy 300 tonna ezüst, 29 tonna arany és 11 ezer tonna réz szunnyad. E fémek
bányászata egyrészt óriási természeti terhelést jelent, másrészt pedig belátható
időn belül kifogynak a nem megújuló források. A környezetvédelmi erőfeszítéseknek köszönhetően az elektromos berendezések anyagának több mint 80 százaléka kerül újrafeldolgozásra.

Ambiciózusabb
megújuló-tervekkel
állt elő Kína
A korábbinál is nagyobb fejlesztési célokat tűz
ki a következő öt évre maga elé a megújuló energiák terén Kína. A távol-keleti óriás már most is sok
szempontból világelső a zöld energiákat illetően. Lapértesülések szerint Peking 2015 végére a hálózatba kötött szélenergia-kapacitást 100 gigawattra kívánja emelni, ami 10 gigawattal több a nemzeti energiahivatal
által korábban kitűzött célértéknél. Így éves szinten
mintegy 190 milliárd kilowattóra energia származhat
majd az ország szélerőműveiből. Felfelé módosították a vízi energiát érintő irányszámokat is: az évtized
közepére a vízerőművektől 250 helyett 260 gigawattóra energiát remélnek. A napenergiát
illető cél 10 gigawattóra maradt, a napfényből közvetlenül származó energia
ennek 90 százalékát adná, a fennmaradó részt pedig a napsugarak
összegyűjtésére és hőtermelésre
tükröket használó szolár-termál
tech nológia szolgáltatná.
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Szennyvízből
állít elő energiát
Miskolc
Augusztusban indult a Biogas-Miskolc Kft.
beruházásában 2,2 milliárd forintból épülő biogázüzem építése. Az erőmű kivitelezése 46,2 százalékban európai, illetve hazai támogatásból valósul meg, tervezett
kapacitása évi 12,5 millió kilowattóra. Az
üzem próbaüzeme a tervek szerint 2012
szeptembere és 2013 májusa között indul
el. Az egység a meglévő szennyvízkezelő
üzemhez csatlakozóan, annak területi bővítése nélkül, de a működő létesítménytől
leválasztva valósul meg. A fejlesztés révén
Miskolc szennyvíziszap-kezelési technológiai alkalmazáshoz jut, a telepen keletkező
évi 25 ezer tonna híg szennyvíziszapból és
a kisebb tisztítótelepekről beszállított hasonló nagyságrendű éves iszapmennyiségből, továbbá veszélyes hulladéknak nem
számító ételmaradékokból, élelmiszer-ipari
hulladékokból biogázt állítanak elő.

Energiapolitika

Októberben írják ki a
napkollektoros pályázatokat
Abban a szakértők is egyetértenek, hogy épületállományunk
korszerűsítése jelentheti hazánk
üvegházhatású gáz kibocsátásának egyik legnagyobb csökkentési lehetőségét. A magyarországi lakások, állami és
önkormányzati épületek európai
összehasonlításban meglehetősen gyászos képet mutatnak.
Az igény nagyságát jelzi, hogy
a nemrégiben megnyílt állami
támogatási források néhány nap
alatt kimerültek. A szaktárca
szerint hamarosan napkollektorok felszerelésére pályázhat a
lakosság, a kvótabevételek függvényében pedig új programok is
indulhatnak.

A korábbi évekhez hasonlóan idén is
népszerűek voltak az új és használt lakások számára kiírt energiatakarékossági pályázati konstrukciók. Az Új Széchenyi Tervbe integrált, forrásait azonban
a széndioxidkvóta-bevételekből nyerő
Zöld Beruházási Rendszer (ZBR) Mi otthonunk felújítási és újotthon-építési
alprogramjaira augusztus 15-étől lehetett pályázni, az 1,6 milliárd forintos keret azonban néhány nap alatt ki is merült. A Nemzeti Fejlesztési Minisztérium
tájékoztatása szerint az augusztus 15től meghirdetett és a keret kimerülése
miatt augusztus 17-én felfüggesztett

pályázatra összesen 816 tender érkezett, mintegy 3,2 milliárd forintnyi igénynyel − ami átlagosan lakóegységenként
négymillió forintos támogatási igényt
jelent. A formai ellenőrzés befejezése
után szeptember első napjaiban kezdődött meg a tartalmi ellenőrzés, ha a feltételeknek megfelelően három kategóriát javul az energetikai besorolás, akkor a
becslések szerint akár 60-70 százaléknyi
energia takarítható meg a pályázaton
részt vevő társasházakban, illetve családi
házakban. A tárca szerint a korábbi évek
tapasztalatai alapján a kizárási arány 20
százalék körül mozog.
Az energetikai felújításokban érdekelt
piaci szereplők már korábban azon véleménynek adtak hangot, hogy bár megfelelőnek tartják a Mi otthonunk program
támogatásának mértékét és nagyságát

Az épületfelújítások Európa legnagyobb kibocsátáscsökkentő programját
jelentik − fogalmazott Olajos Péter, a fejlesztési tárca helyettes államtitkára egy szakmai konferencián. A magyarországi 4,2 millió lakó-, 130 ezer
önkormányzati és 12 ezer állami épület általánosságban meglehetősen
rossz állapotban van energetikai szempontból, hatékonyságuk az Ausztriában jellemző érték egyharmadát éri el. Az energiamegtakarítás 80
százaléka a lakossági épületeknél érhető el az államtitkár szerint, a dilemmát a programok mélysége jelenti. Egy-egy lakótelepi épületnél
például a technikai potenciál 80 százalékos energiamegtakarítást is lehetővé tenne, ez azonban már túlzottan nagy anyagi erőforrásokat igényelne − célszerűbb ezért 25-30 százalékos megtakarítást hozó beruházásokkal jelentősen nagyobb számú épület elérését lehetővé tenni.
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is, a kiírás pedig ideálisnak tekinthető
komplex beruházásoknál, ugyanakkor
az 1,6 milliárd forintos keretösszeg az
élénk érdeklődés következtében akár
néhány nap alatt is kimerülhet. Hasonló konstrukciókban 10-12 milliárd forint
sem számítana soknak, az új építésű ingatlanok teljes bevonásával pedig ennek

Az energiahatékonyságban rejlő
többoldalú előnyöket jól jellemzi,
hogy egyes becslések szerint az
európai energiaszámla 2020-ig
összességében 200 milliárd eurót tehet ki évente. Mind a cégek,
mind a lakossági oldal számára így
a legpesszimistább megtakarítási értékekkel is tízmilliárd eurós
nagyságrendű potenciál áll rendelkezésre.
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akár kétszerese is gond nélkül felhasználható lenne, hiszen a mintegy 2,7 milliós magyarországi lakásállomány zöme
modernizálásra szorul, amiből még az Új
Széchenyi Terv szerint is évente 50−100
ezer lakást kellene felújítani. A kiírásban
majdan elnyert támogatások ugyanakkor mintegy kétmilliárd forintnyi lakossági saját erőt is mozgósíthatnak, ami
az építőiparnak több mint 3,5 milliárdos
megbízást jelenthet. A fejlesztési tárca
gyors kiértékelést és feszített sebességű
döntési folyamatot ígért a pályázóknak,
hogy a beruházások a lehető leggyorsabban megindulhassanak. További pályázatokról azután várható döntés, hogy a
szaktárca a mostani tapasztalatokról beszámolt a kormánynak. A kiírások alapfeltétele, hogy a kormány a széndioxidkvóták eladásával megteremtse azok anyagi
hátterét. Fellegi Tamás nemzeti fejlesztési miniszter korábban úgy nyilatkozott,

hogy idén összesen hat- és nyolcmilliárd
forint közötti bevételt valószínűsít a kvótaeladásokból, a piaci árak mozgásától
függően, az állami tulajdonú széndioxid-kibocsátási kvóták értékesítésének
előkészítése pedig a befejezéséhez közeledik, a kormány a potenciális vásárlók
széles körével tárgyal.
Az augusztusi kiíráson a hagyományos
építésű, 1992 előtt épült ingatlanok
komplex − energiahatékonysági felújítást és megújulóenergia-felhasználást
ösztönző − energetikai korszerűsítésére tulajdonosok és lakóközösségek
nyújthatnak be pályázatot. A nyílászárók cseréje és beépítése mellett a
homlokzatok, födémek hőszigetelése,
illetve a hagyományos energiaforrással
működtetett fűtési és használati melegvíz-rendszerek felújítása, átalakítása számíthat állami segítségre. Ehhez

Energiapolitika
támogatását célozó része azt írta elő,
hogy az épületek A vagy A+ kategóriás
energetikai besorolást érjenek el. Ezen
a kiíráson természetes személyek mellett építtető, gazdálkodó szervezetek
juthattak négyzetméterenként 40−60
ezer, lakóegységenként legfeljebb 4−6
millió forint pályázati forráshoz. A támogatás mindkét esetben vissza nem
térítendő és utófinanszírozású.
A szaktárca tájékoztatása szerint nem
kizárt, hogy a ZBR panelalprogramjában

A napenergiából áramot termelő
napelemes rendszerek nincsenek
ilyen jó helyzetben, ezek ugyanis
a várhatóan a jövő év elején életbe
lépő új kötelező átvételi rendszer
révén juthatnak majd támogatáshoz. Dotáció nélkül a napenergia
egyelőre nem versenyképes a foszszilis áramtermeléssel, Magyarország ráadásul nagy lemaradásban
van ezen a téren. Az áramtermelő
rendszereknél a fogyasztó eladhatja a megtermelt áramot a hálózatba, a fogyasztását meghaladó
mennyiségre azonban már jóval
alacsonyabb tarifa érvényes, így
nem is igazán éri meg nagyobb
szabású fejlesztésekbe fogni. A
körvonalazódó új kötelező átvételi
rendszer a jelenlegi elképzelések
szerint az 50 és 500 kilowatt közötti teljesítményű rendszereket
támogatná, a lakosság azonban
elsősorban a két kilowattos tartományban lehetne aktív.
lakásonként legalább 50-60 százalékos
energiamegtakarítást kell elérni, a támogatás felső plafonja pedig 3−5 millió
forint, a pályázati forrás a teljes beruházási érték 40-50 százalékát fedezheti.
A konstrukció másik, új építésű lakások

Egy hetvenes
években épült családi
ház CO2-kibocsátása
(tonna, évente)
Alapesetben
Alapvető felújítás után

14
5,6

Alacsony energiafelhasználást lehetővé
tevő felújítással

2,8

Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés

elbírált, de forrás hiányában nem szerződött pályázóknak is jut még további
támogatás az idén, mintegy 1,2 milliárd
forint összegben − ez újabb háromezer
lakóegység korszerűsítésére nyújtana
lehetőséget. A ZBR lényege, hogy az
üvegházhatású gázok kvótaértékesítéséből származó bevételeket az európai
és kiotói értékesítési rendszerben egyaránt csak éghajlatvédelmi beruházásokra lehet fordítani. A kvótabevételekből megvalósuló beruházásoknál hiteles
módon kell mérni és nyilvántartani az
elért energiamegtakarítást, valamint az
üvegházgáz-kibocsátás csökkenését.
A fejlesztési miniszter döntése alapján az
elmúlt hetekben három épületenergetikai
program pályázatairól is döntés született.
A Magyar Távirati Iroda tudósítása szerint
a többlakásos társasházak távfűtésének
költségmegosztó beruházásaihoz, az egy-

csatornás gyűjtőkémények felújításához
és a ZBR energiahatékonysági alprogram
utolsó elbírált csomagjába kerülő családi
házak korszerűsítésére közel kétmilliárd
forint támogatásról döntöttek, amelyek
mintegy ötmilliárd forint értékű beruházást jelenthetnek a kivitelezésben részt
vevő vállalkozásoknak.
Nem kell már sokáig várniuk a napkollektor beszerelésében gondolkodóknak
sem, a napenergiát hasznosító, használati meleg vizet előállító berendezéseket támogató pályázati konstrukciót
októberben írhatja ki a minisztérium.
A közel hárommilliárd forintos keretösszegre családi házak és legfeljebb
12 lakásos, hagyományos építésű társasházak pályázhatnak majd. A hárommilliárd forintos közösségi forrás a
becslések szerint mintegy 6-7 milliárd
forintnyi beruházást generál − fogalmazott nemrégiben Bencsik János klímaés energiaügyekért felelős államtitkár.
A mintának szánt programban 5-6 ezer
lakóegység meleg vizét szolgáltathatja
napkollektor, ami − az áramtermelésre használható napelemmel szemben
− gyorsabb megtérülést hoz. Az államtitkár szerint amennyiben a fejlesztési
miniszter jóváhagyja a javaslatot, a korábbi pályázatok megmaradt forrásaiból
kora ősszel új, a szénmonoxid-mérgezés
lehetőségét csökkentő kéményfelújítási
program is indulhat, mintegy 500 millió
forintos keretösszeggel. Bencsik János
szerint idén az épületenergetikai és az
üvegházgáz-kibocsátás csökkentésére
irányuló éghajlatvédelmi programokban összességében 16,6 milliárd forint
támogatást ítéltek meg, ami becslések
szerint 38,5 milliárd forint értékű beruházást generál. Az eredményes pályázatokon 47 400 lakóegység kapott támogatást, a megtakarítható energia eléri
az évi 460 ezer gigajoule-t, míg az üvegházhatású gázok kibocsátása évi 40 500
tonnával csökkenhet. 

Az energiatakarékossági pályázatokra
− összesen 816 pályázat érkezett
− összességében 3,2 milliárd forintnyi támogatási igénnyel
− lakóegységenként átlagosan 4
millió forintot igényeltek a pályázók
− a társasházak és családi házak
akár 70 százaléknyi energiát is
megtakaríthatnak
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Új források szabadulnak fel
A gazdasági nehézségek és
a szektorban tapasztalható
általános pénzhiány ellenére az utóbbi időben is számos jelentősebb energetikai
felújítást hajtottak végre az
önkormányzatok. Az évente
olykor több tíz százalékos,
tízmillió forintos nagyságrendű megtakarítást − és a
környezetszennyezés mérséklését − eredményező
projektek megvalósításában
nagy szerepet játszanak a
különféle pályázatok, elsősorban az Új Széchenyi Terv
és az EU kiírásai, amelyek
nemegyszer százszázalékos
támogatás mellett kínálnak
jelentős vissza nem térítendő támogatást. A pályázatokat változatos célokra lehet
benyújtani, a választék a
nyílászárócserétől a komplett
épületenergetikai rekonstrukcióig terjed. A következőkben néhány jó példát
ismertetünk.

Baja városa több önkormányzati intézményben végzett jelentősebb energetikai felújítást. A nagyobb projektek
közül említést érdemel a Szent László
Általános Művelődési Központ épületegyüttesének energetikai korszerűsítése, a városháza épületének energetikai
felújítása és a Beszédes József Kollégium felszerelése napkollektorokkal. A
beruházásokra az intézményeknek öszszesen több mint 122 millió forint támogatást ítéltek meg a Környezet és Energia Operatív Program (KEOP) keretén
belül. A művelődési központ felújítása
a Dél-alföldi Regionális Operatív Program támogatásával kezdődött; az önkormányzat közel 50 millió forint saját erőt
biztosított a 381 millió forintos támogatás mellé. A több épületet érintő munkálatok során egyebek mellett hőszige-

A kisebb településeknek sem kell lemondaniuk arról, hogy komolyabb megtakarítást hozó fejlesztések valósuljanak meg területükön. Az alig 2700 lelket
számláló Újszilvás község önkormányzata a Közép-magyarországi Operatív
Programból nyert el 433 millió forintos támogatást országosan is jelentősnek számító naperőműve több mint 600 millió forintba kerülő megvalósításához. A 400 kilowatt teljesítményű, napkövető, fotovoltaikus (azaz a nap
energiájából áramot termelő) rendszer által megtermelt energia egy helyileg telepített transzformátorállomáson keresztül jut majd el az országos villamosenergia-hálózatba. Az önkormányzat nem titkolt célja, hogy ésszerű
műszaki megoldással és az áramszolgáltatóval, illetve a hálózatüzemeltetővel kötött partneri együttműködéssel Újszilvás önkormányzata képes legyen
áramfelhasználását napenergia termelésével ellensúlyozni.
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telésre, a fűtés, a nyílászárók, illetve a
burkolatok cseréjére került sor. A megtakarítások mértékét és kedvező hatását
jól érzékelteti a Szent Rókus Kórházban
végzett 50 millió forintos rekonstrukció, amely után az intézmény konyháján
gőz helyett már gázzal főznek. A lényeg,
hogy az átalakítással évente több mint
10 millió forintot takarít meg az intézmény, ami 4-5 nővér egész évi munkabérének felel meg.
Ugyancsak kiemelkedő aktivitást mutat
Tatabánya is az energetikai modernizáció terén. A teljesség igénye nélkül − a
városban a Sárberki Általános Iskola
mellett a Komárom-Esztergom Megyei
Önkormányzat Szent Borbála Kórházát,
illetve a városi közvilágítást is korszerűsítik, korszerűsítették. Az általános iskola energiafelhasználását a rekonstrukció
57 százalékkal mérsékelte, és csupán ez
az egy projekt 65 tonna széndioxid kibocsátásától kíméli meg a környezetet
évente. A beruházást az Európai Unió
összesen 239 millió, Tatabánya önkormányzata pedig 149 millió forinttal
támogatta. A város az intelligens LED
közvilágítási lámpahálózat kiépítésébe is belefogott, a beruházás összköltsége meghaladja a 350 millió forintot.
Az alkalmazott fényforrások magyar fejlesztésűek, a nátriumlámpákhoz képes
ötven százalékkal kevesebb energiát
használnak fel, a világítótestek forga-
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l a zöld önkormányzatoknál
lomfüggő vezérlésével pedig további
30 százalékos megtakarítás érhető el.
A Szent Borbála Kórházban megvalósuló fejlesztés során pedig kicserélik az
épület ablakait, korszerűsítik a központi
műtő és intenzív osztály klímaberendezéseit, szigetelik a külső homlokzatot,
illetve megújuló energiaforrásokat telepítenek. Az energiafogyasztást 10 százalékkal csökkentő felújítás révén − az
alacsonyabb felhasználással együtt − az
intézmény fenntartási költségei is jelentősen mérséklődnek.
Csanádpalota önkormányzata a művelődési ház és az orvosi rendelő mellett a
polgármesteri hivatal és az idősek gondozóházának energetikai felújításához
is támogatást nyert el az Új Széchenyi
Tervben. A polgármesteri hivatal korszerűsítésére a város több mint 41 millió forintot, a beruházás teljes költségének 80
százalékát kapja támogatásként. A
nyílászárócsere mellett itt is külső
hőszigetelést, illetve fűtés-korszerűsítést hajtanak

végre. A pályázathoz benyújtott kalkuláció szerint a korszerűsítéshez felhasznált
saját erő − az energia és a karbantartás
költségeit együttesen számolva − mindössze négy és fél év alatt megtérül. A
fejlesztés eredményeként a hivatal éves
energiaszámlája az eddiginek alig egyharmadát teszi majd ki, a felszabaduló
forrásokat a város így más célokra fordít-

hatja. A Naplemente Idősek Gondozóházának hasonlóan komplex energetikai
korszerűsítésére a város közel 10 millió
forintot, a beruházás teljes költségének
65 százalékát nyerte el. A saját erő ebben
az esetben is kevesebb mint öt év alatt
megtérül, a fejlesztés révén a gondozóház éves energiaszámlája az eddiginek a
felét sem fogja elérni. 

Az Újszilvásnál nem sokkal nagyobb Sződ a Hunyadi János Általános
Iskola épületenergetikai korszerűsítésére több mint 52 millió forint
támogatást kapott a KEOP-programból. Az összességében 70 millió
forintos felújítás során az iskola korszerűtlen kazánjait modern, jóval
nagyobb hatásfokú gázkazánokra cserélték; emellett komplex szigetelési és nyílászárócsere-munkálatokat is elvégeztek az épületen. A két
hónapig tartó fejlesztések imponáló eredményt hoztak: az egyéb előnyök mellett az éves gázigény az épületben megfeleződött, közel 25,5
ezer köbméterről 12,5 ezer köbméterre. A mindössze 550 lakosú Becske
szintén KEOP-pályázaton szerzett támogatást a 16,5 millió forintos, az
általános iskola és óvoda komplex energetikai felújítását célzó projekthez. A 20-25 százalékos hatékonyságjavulást hozó fejlesztés kazáncserét, az épület korszerű szigetelését és a nyílászárók cseréjét foglalta
magában.
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Már egyre többen
gyártanak elektromos autót
Még sehol nem volt a benzinmotor, amikor már elektromos
autókkal szaladgáltak az utakon. A kezdeti időszakot követően azonban ledolgozták hátrányukat a robbanómotoros
járművek, s több évtizedig uralták a világot, ám jelenleg úgy
tűnik, hogy hamarosan sor kerülhet a revansra, amely után a
villamosenergiával hajtott autók várhatóan visszaveszik majd
korábbi vezető helyüket.
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Úgy tűnhet, hogy az elektromos autózás
felé haladással valami egészen futurisztikus dolgot hajt végre az emberiség,
holott a helyzet sokkal inkább emlékeztet a gyökerekhez való visszatéréshez. A
legelső elektromos autót ugyanis 1834ben építették meg, akkor, amikor még
sehol nem voltak a belső égésű motorok.
A közel két évszázada épített első elektromos autókat persze ma már nehéz
komolyan venni. A 6,4 kilométer/órás
sebesség 1838-ban még szenzációnak
számított, az akkumulátorokat − azaz
ekkor még sokkal inkább az elemeket −
pedig lemerülésük után cserélni kellett.

E-közlekedés
sének ma is az egyik legfőbb korlátozó
tényezője: a hatótávolság. Ez addig kevésbé számított, ameddig a szekereknek
szánt utakon kellett autózni, azonban a
beton-, illetve az aszfaltutak kiépülésével azonban az emberek már nem csak
pár kilométeres távokat szerettek volna a
korábbinál gyorsabban és kényelmesebben megtenni. A másik komoly probléma
is fennáll ma, az elektromos autó ugyanis száz éve is drágának számított, főként
az után, hogy Henry Ford elindította a
T-modell futószalagos sorozatgyártását.

A kezdeti próbálkozások után már a XIX.
században is komoly sikereket ért el az
elektromos autó. A 105 kilométer/órás
sebességrekordot például ilyen járművel
állították be 1899-ben. Becslések szerint
a századforduló autóparkjának megközelítőleg 38 százaléka elektromos hajtású
volt. Okkal merül fel a kérdés, ha bő száz
évvel ezelőtt már komolyan foglalkoztak az elektromos autók fejlesztésével,
mi több, sikereket is elértek, akkor miért
kellett egy évszázadnak eltelnie ahhoz,
hogy ismét napirendre kerüljön ez
a terület. A válasz ugyanaz,
ami az elektromos
autók térnyeré-

Látszólag tehát nem sok problémát sikerült megoldani az elmúlt közel száz évben, de valójában persze jóval közelebb
áll az elektromos autó a diadalhoz, mint
az előző századforduló környékén. Az biztos, hogy most sincs könnyű dolga, nem
véletlenül tűnt el ilyen hosszú időre az
utcákról. Olykor persze egy-két gyártó leporolta az archív tervrajzokat és készített
egy-két elektromos modellt, de ezek sikeréről mindent elmond, hogy az 1900-as
évek második felének legismertebb elektromos autója az Apollo−15-ös holdjárója
volt. Történészek bizonyára találnak majd
olyan mérföldkövet, amelyet az elektromos autók második forradalma kezdeteként lehet mutogatni, egyelőre azonban
ez sokkal inkább egy lassú folyamatnak
tűnik, mintsem egy gyors paradigmaváltásnak. Abban azért biztosak lehetünk,
hogy az elektromos autók térhódításának
történelmében kiemelt szerepe lesz a Toyota Priusnak. A Prius ugyan nem elektromos, hanem hibrid modell, ugyanakkor
a mára több mint kétmillió példányban
eladott autóval a japánok bizonyították,
hogy a relatíve nagy teljesítményű elektromotornak és az azt tápláló akkumulátoroknak igenis van helyük egy modern
autóban.

A kilencvenes évek gyári prototípusai
után két, egymástól meglehetősen távoli kategóriában jelentek meg az első
megvásárolható modellek. A népesebb
− és tegyük hozzá, logikusabb − kategória a városi kisautóké. Az elektromos autókat ugyanis mintha éppen
ide teremtették volna: csendesek, nem
szennyeznek helyben, viszonylag kis,
120−160 kilométeres hatótávjuknál
pedig nem is kell több ilyen környezetbe. Könnyű diadalra ugyanakkor ebben
a szegmensben sem lehet számítani,
amit jól mutat a REVA esete is. A legismertebb elektromosautó-márkának
számító indiai cég nagy várakozásokkal
vágott bele az üzletbe, a kezdeti, kissé
esetlen formatervű autók után pedig
egészen tetszetős modelleket is piacra dobtak. A legfrissebb adatok szerint
azonban még így sem sikerült összesen
ötezer autót eladni. Összehasonlításként, a Porsche 911-ből 20 ezret adnak
el egyetlen év alatt.
Az újak mellett a robbanómotornak elkötelezett márkák sem akarnak lemaradni az elektromos autók forradalmáról. Az
üzleti kockázattól mentes tanulmányautók után a PSA-konszern és a Mitsubishi
alkotta meg az első olyan városi minit,
amely Európa nagyobbik részén − így
Magyarországon is − megvásárolható. A
Citroën C-Zero, Peugeot iOn és a Mitsubishi i-Miev az első próbákon legalább
annyi embert győzött meg, amennyit elbizonytalanított. Az alig 3,5 méter hoszszú, ötajtós elektromos autókkal ugyanis átlagos városi használatban akár
két-három napig is kényelmesen eljárhatunk anélkül, hogy azokat konnektorba
kéne dugni, menetdinamikájuk alapján
pedig akár még sportosnak is lehet őket
nevezni − legalábbis ebben a kategóriá-

Elektromos Smart és Audi Frankfurtban
Idén is sok újdonságot tartogat a frankfurti autószalon és persze tisztán
elektromos modellből is érkeznek nagyobb horderejű újdonságok. Ilyen az
elektromos Smart, amely a márka megmentője lehet. A Mercedes-Benz az
utóbbi években meglehetősen gyengén teljesítő miniautójánál már jó ideje tesztelik az elektromos hajtást, a tapasztalat pedig a
remények szerint érződik is majd a kétüléses városi autóban. A számok mindenesetre nem roszszak: a tesztautók 42 lóerős motorja helyett
az új már 75 lovasat kap, és a 100 kilométer/órás végsebesség is 120-ra tolódott
ki. A lítiumionos akkumulátoroknak hála
egy feltöltéssel 150 kilométert lesz képes
megtenni az elektromos ForTwo, ami a
célközönség számára elegendőnek bizonyulhat.
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ban. Mindezek ellenére a tízmillió forint
feletti vételár még így is soknak tűnik,
még akkor is, ha abba beleszámítjuk a
jövőautó-faktort.
A városi miniken felül a közelmúlt és a
jelen másik hangsúlyos iránya az elektromos sportautók fejlesztése. A logika ebben is tagadhatatlanul jelen van: mivel
egy vérbeli sportkocsi egyébként is drága mulatság, ezért az elektromos hajtás
felára szinte észrevétlen lesz, nem úgy,
mint az eredeti árának két- háromszorosáért kínált városi miniknél. További
nyomós érv az elektromos sportautók
koncepciója mellett, hogy ezeket sem a
mindennapokban használják tulajdonosaik, hanem inkább hétvégéken, igaz, akkor gyakran a standard 150 kilométernél

Egy másik ígéretes debütáló az Audi
A2. Igen, ilyen autó már volt egyszer, az új modell azonban már elektromos hajtással érkezik Frankfurtba.
Üröm az örömben, hogy az Audi
egyelőre tanulmányként aposztrofálja az ötajtós kisautót, a pletykák
szerint azonban jó az esélye annak,
hogy valamikor a jövőben sorozatgyártásba kerül.
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nagyobb távokat is megtesznek velük,
ráadásul az átlagosnál jóval gyorsabban.
Ezekkel a gyártók is tisztában vannak,
az év elején bejelentett Mercedes SLS
e-cell hatótávolságát például kerek 400
kilométerre ígérik, ami a négy másodperces 0−100 kilométer/órás sprinttel
együtt igazán szép teljesítmény lenne.
Ennél valamivel kevesebbet, konkrétan
250 kilométert ígér az Audi az R8 e-tron
modelljére, amelynek értékesítését a
jövő év végén kezdik meg − a 313 lóerő
összteljesítményű elektromotorokat 550
kilónyi lítiumion akkumulátor táplálja.
Az elektromos sportautó készítésének
nehézségeiről árulkodik az az apró részletmegoldás is, hogy a telepek köré folyadékhűtést kellett tervezniük a németeknek, azok ugyanis túlhevültek volna
bizonyos esetekben. A jelenlegi versenyzők között a legismertebb a Lotusalapokra épített Tesla Roadster, illetve a
négyajtós Fisker Karma. Utóbbira a cég
állítása szerint eddig háromezer megrendelést adtak le.
A sportautókon és a városi autókon túl
van egy igazi elektromos kakukktojás. A
Nissan Leaf már több mint tíz európai országban kapható, de Japánban és ÉszakAmerikában is forgalmazzák, vagyis ez a
modell nemcsak papíron létezik. A szak-

mát meggyőzte, nemcsak az európai, de a
világ év autója díját is az elektromos kompakt kapta idén. A koncepció itt az volt,
hogy egy teljes értékű kompakt ötajtóst
hozzanak létre, rendes hátsó térkínálattal és tisztességes csomagtérrel. A kitűzött célok sikerültek is, idén júliusban már
több mint tízezer Leaf rótta az utakat. A
Nissan elektromos autója értékesítésének
lendülete azonban könnyen lehet, hogy
alábbhagy, a konkurencia ugyanis nem
nyugszik. A belső égésű motorral szerelt, de azok által közvetlenül nem hajtott
elektromos autók, mint a Chevrolet Volt
vagy ikertestvére, az Opel Ampera ugyanis hasonló összegbe kerülnek, hatótávjuk
azonban a telepeket töltő négyhengeresnek hála 600 kilométer feletti.
Kétség sem férhet hozzá, hogy az elkövetkező években már nemcsak elméleti, de
gyakorlati szempontból is nagy jövő áll az
elektromos autók előtt. Előrejelzések szerint a 2013-ban eladott elektromos autók
száma eléri majd a félmilliót, így ténylegesen beszélhetünk majd elektromosautópiacról. Addig is várjuk, hogy nálunk is legyenek töltési pontok, ezek nélkül ugyanis
csak egy elkötelezett szubkultúra szánja
rá magát a vásárlásra. Nem véletlen, hogy
a Leafet egyelőre nem tervezik felvenni a
Nissan magyarországi árlistájába. 

E-közlekedés

Egyelőre ritka a zöld közösségi
közlekedés Magyarországon
Az Európai Bizottság közlekedéspolitikai célkitűzései
szerint kevesebb, mint két
évtized áll rendelkezésre ahhoz, hogy a kontinens városaiban közlekedő, „hagyományos” üzemanyaggal működő
gépjárművek aránya a felére
csökkenjen. A brüsszeli tervek
szerint további két évtizeden
belül teljesen eltűnnének az
európai városokból a „füstokádó” járművek.

Az elektromos járművek beruházási többletköltsége átlagosan öt
év alatt térülhet meg. Ezt követően már olcsóbb az elektromos
buszok alkalmazása, a járművek
hasznos élettartama 15-20 év,
így ehhez képest a beruházás az
élettartam első harmadában már
megtérül.

Az érdeklődés, a nyitottság és a pozitív hozzáállás ellenére Magyarországon
egyelőre nem látható, hogy a − pénzügyi
− realitások alapján mikor vehet repülőstartot a „zöld” közösségi közlekedés.
Hazánkban alapvetően két energiahordozó jellemző, a közúton a gázolaj, a
vasúti, illetve kötött pályás (trolibusz,
villamos, metró, HÉV) közlekedésben

si gondokat okozhat. Néhány, egyelőre
igen költséges energiatárolási megoldás
mellett az áramtermelésnek gyakorlatilag
az iparból ismert „just-in-time” rendszerben kell működnie − hívta fel a figyelmet
Pénzes László, a Közlekedéstudományi
Intézet (KTI) Járműtechnikai, Környezetvédelmi és Energetikai Tagozatának
helyettes vezetője. Ebben a megközelí-

Magyarország közlekedési célú energiafelhasználása
(2010, ktoe*)
Magyarország teljes energiafelhasználása

18 284,81

Magyarország összes közlekedési energiafogyasztása
A közúti közösségi közlekedés energiafogyasztása

4 916,82
53,07

A vasúti közlekedés (személy- és teherszállítás) energiafogyasztása 149,53
*ktoe: kilotonna-olajegyenérték
Forrás: KTI

pedig az áram. (A budapesti autóbuszközlekedés már a II. világháború előtt
átállt a benzinről a gázolajra.)
A hazai áramtermelés a jövőben egyre nagyobb mértékben támaszkodhat a megújuló, illetve alternatív forrásokra. A ma
elérhető technológiai megoldások mellett
ugyanakkor az energiatöbblet készletezé-

tésben az elektromos energia hidrogénelőállítás révén történő tárolása továbblépést jelenthet, ennek azonban ma még
technológiai akadályai vannak.
A közúti közlekedésben azonban sokan
már most is alkalmazhatónak látják az
áramot. Miskolcon idén május végén egy
héten át teszteltek egy cseh gyártmányú elektromos meghajtású autóbuszt,
a Miskolci Városi Közlekedési Zrt. (MVK)
tapasztalatai szerint a jármű sík úton
megfelelő gyorsulást produkált,
és az 50 kilométeres óránkénti sebesség is kényelmesen tartható
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vele. Az autóbusszal akár 180 kilométert
is meg lehet tenni, a városi forgalomban
ugyanakkor − a kilométerenkénti két-három megálló miatt − ez a távolság 120
kilométerre csökkent. Míg a gyártó cég
adatai szerint a jármű üzemeltetése ötvenszázalékos megtakarítást jelent a dízelüzemű buszokhoz képest, az MVK tapasztalatai szerint a busz a hagyományos
üzemű járművek költségeinek harmadáért futott a tesztidőszak alatt. Az MVK
ugyan saját forrásból nem tudja buszparkját elektromos járművekkel feltölteni,
pályázati források segítségével azonban
néhány buszt mindenképpen beszerezne
a vállalat. Mint megtudtuk, az MVK 190
járműből álló buszparkjából a forgalom
lebonyolításához szükséges állományt −
mintegy 160 járművet − lecserélni nagyjából 16 milliárd forintos beruházást jelentene, ami nem tartalmazza a kapcsolódó
infrastruktúra kialakításának költségeit.
A KTI szakértője szerint az elektromos
üzemű járművek elterjedésének egyik
jelentős akadálya, hogy a meglévő energiatároló elemek (akkumulátorok, kondenzátorok, üzemanyagcellák) energiasűrűsége egyelőre kicsi, illetve nagyon
drágák, de akár egyszerre is rendelkeznek mindkét hátrányos tulajdonsággal.
A hagyományos üzemű dízelbuszoknál
alternatív energiahordozó lehet gyakorlatilag minden olyan üzemanyag, amely
a buszokban alkalmazott dugattyús motorokban elégethető: a biogázolaj, a
bioetanol, a biometán, a propán-bután
vagy a metángáz (CNG). Ezek használatához azonban a motorokat és az üzemeltető infrastruktúrát is át kell alakítani. Pénzes László szerint az elektromos
autóbuszok alkalmazása üzemszerűen
Budapesten, Debrecenben és Szegeden
várható a közeli jövőben, ezekben a városokban ugyanis trolibuszok is közlekednek. A szakember ugyanakkor nem
zárta ki annak lehetőségét sem, hogy
− a helyi infrastruktúra, illetve üzemeltetési kultúra alapján − Miskolcon
is meginduljanak ilyen járatok.
A komprimált földgáz alternatív motorhajtó anyagként való
használatára már Magyarországon is van példa a szegedi
és a debreceni városi közlekedésben. Cseppfolyósított
propán-bután földgázt pedig
Székesfehérváron alkalmaznak.
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Debrecenben jelenleg is zajlik egy elektromos busz próbaüzeme, illetve megkezdődtek az előkészületek a zöld járművek
folyamatos gyártására − mondta lapunknak Farkas Péter, az Inter Tan-ker (ITK)
Zrt. vezérigazgató-helyettese. A debreceni gyárnak otthont adó telket már
megvette az ITK-csoport, jelenleg a kivitelezés előkészítése folyik, illetve po-

vekedést a közösségi közlekedésben, sőt
az alternatív energiák alkalmazása még
járulékos többletköltséget okoz, így az
alternatív üzemű járművek elterjedése
egyelőre igencsak korlátozott.
A miskolci Zöld Nyíl villamospálya-rekonstrukciós projekt eredményei azt
mutatták, hogy tavaly november-de-

Miskolc csatlakozott a NER 300-as projekthez, így sikerülhet átugrani
egy fejlődési lépcsőfokot, kiépülhet a megfelelő naperőmű-kapacitás és
elektromos töltőállomás-hálózat. Ebben a projektben a napenergiát hasznosító fotovoltaikus elemeket egy központi helyen és közintézmények tetején helyeznék el. Ez kapcsolódna a tömegközlekedést átalakító programhoz, a kiépítendő töltőhálózat az autóbusz-közlekedést és a városi
haszongépjárműveket is el tudná látni megújuló energiával.

tenciális megrendelőkkel is megkezdték
a tárgyalásokat. A vezérigazgató-helyettes szerint egy jármű kis szériás gyártással nagyjából 60-65 millió forintba kerül,
a háttérkiszolgálás további költségvonzata azonban szinte elhanyagolható. Az
elektromos buszok javítása jóval egyszerűbb, mint a hagyományos üzeműeké,
ráadásul sokkal ritkább a szervizigény.
Farkas Péter szerint 2016-tól lehet az
elektromos buszok megjelenésére számítani.
Pénzes László úgy véli, a zöldenergia
alkalmazása önmagában még nem
jelent pénzügyi hatékonyságnö-

cemberben az érintett szakaszon 119
183 kilowattórával csökkent a fogyasztás 2009 azonos hónapjaihoz képest (ez
több mint hétszáz észak-magyarországi
háztartás egy hónapos fogyasztásának
felel meg). Az MVK várakozásai szerint
a teljes vonalon összesen 30 százalékos
energiamegtakarítás várható. Az új villamosok képesek a fékezésből származó
energiát áramként a rendszerbe visszatáplálni, amelyet optimális esetben felvehet egy másik jármű vagy később visszatáplálható a közvilágításba is. 

Interjú
Az energia ára a következő
években várhatóan a mostaninál csak magasabb szintekre
emelkedik, ezért az eddigieknél is fontosabbá válik a
takarékossághoz szükséges
szemléletváltás ösztönzése
mind a szolgáltatók, mind az
állam részéről − véli Dr.
Kövesdi Zoltán.

Interjú Dr. Kövesdi Zoltánnal, az ELMŰ Nyrt.
és az ÉMÁSZ Nyrt. igazgatósági tagjával

Az energia már nem
lesz olcsóbb
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Interjú
− Nemrégiben nyitotta meg az ELMŰÉMÁSZ Társaságcsoport második Energia Pont tanácsadó irodáját Miskolcon. Milyen tapasztalatokat hozott
az egység indulása?
− Az ELMŰ-ÉMÁSZ közel három éve kezeli kiemelt kérdésként az energiatakarékosságot, akkor ez még viszonylag
újszerű megközelítésnek számított a
magyar piacon. A budapesti iroda után
idén tavasszal ennek megfelelően nyitottuk meg a miskolci Energia Pontot,
ahol az ügyfelek személyes tanácsadást vehetnek igénybe. Az érdeklődők
szakértőktől kaphatnak információkat
takarékossági kérdésekben, megtekinthetik a ma rendelkezésre álló korszerű lehetőségeket. A takarékossági
törekvéseknek ugyanakkor gátat szab,
hogy a gazdasági válság nyilvánvalóan
korlátozza a háztartások pénzügyi lehetőségeit, ráadásul Magyarországon
egy olyan fogyasztói szemlélet alakult
ki, amely a terepjárókat részesíti előnyben az energiaszámlát csökkentő hőszivattyúkkal vagy a napkollektorokkal
szemben. A szemléletváltás hosszan
tartó és lassú folyamatnak ígérkezik,
ennek első pozitív lépése az információ-átadás, a szaktanácsadás. A budapesti tapasztalatok alapján a nyári időszakban kevesebb érdeklődő látogat el
az irodába, tavasszal és ősszel azonban
mindig emelkedik a létszám.
− Véleménye szerint a kormányzati politika mennyiben támogatja az
ilyen törekvéseket?
− Kevés, ha csak az áramszolgáltató végez energiatakarékossági tanácsadást
és népszerűsítő tevékenységet. Az
utóbbi időszakban azonban a politika
is erőteljesen hangsúlyozta a kérdés
fontosságát, a kormányzat is felkarolja a törekvéseket. A terület fontosságát erősíti, hogy a felújítások − akár
adókedvezményeken keresztüli − támogatása a hazai építőipar számára
is hatalmas megrendelésállományt
generálhat. A magyarországi ingatlanállomány meglehetősen rossz állapotban van, a homlokzati szigetelés vagy
éppen egy kondenzációs kazán beszerelése pedig az energia-felhasználás
csökkentése mellett kiszámítható megtérülést jelent a tulajdonosok számára.
A legnagyobb problémát jelenleg az jelenti, hogy a megtakarításhoz egy kezdeti befektetésre van szükség, e nélkül
spórolásra sem nyílik lehetőség.
− A tanácsadáson kívül milyen egyéb
szemléletformáló programokat folytat az ELMŰ-ÉMÁSZ?
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− A tervek között több irány is szerepel, ezek közül az egyik a legfontosabb
az ismeretek átadása a gyermekeknek,
ebben társaságunk évek óta aktív szerepet vállal. Az ELMŰ-ÉMÁSZ Energia
Suli programjának alapvetése, hogy minél fiatalabb korban bemutassa az energiatudatosság vagy éppen a szelektív
hulladékgyűjtés fontosságát, illetve a
nap- vagy a szélenergia működését. Ez a
kérdéskör a jövőben egyre inkább megkerülhetetlenné válik, így létfontosságú,
hogy az újabb generációk időben felkészüljenek arra, hogy számukra már más
módon lesz majd elérhető a mindennapi életvitelhez szükséges energia, mint
ahogyan azt most tapasztalják.
− A japán fukusimai erőmű katasztrófája mennyiben alakíthatja át a világ,
illetve kontinensünk energiaiparát?
− Fukusima minden szempontból mérföldkövet jelent, főként Európában,
illetve ezen belül Németországban.
A szakma egyelőre nem foglalt el egységes álláspontot azzal kapcsolatban,
hogy a katasztrófára adott reakciók közül melyik bizonyul majd helyesnek. Németország a magyarországi beépített
áramtermelői teljesítménynek megfelelő, nyolcezer megawattnyi atomerőművi
termelést állít le, ezzel szemben Franciaországban továbbra is közel 80 százalékban nukleáris erőművekben termelnek áramot. Magyarországon az
elfogyasztott áram 40 százalékát a paksi atomerőmű adja, ezért ennek nincs is
jelenleg alternatívája. A hazai atomerőmű bővítésének legnagyobb kérdése a
finanszírozás, a szigorúbb biztonsági
előírások ugyanis jelentősen növelik a
költségeket. A helyzet várhatóan erőteljes innovációs tevékenységhez vezet
Németországban, hiszen az atomenergiát ki kell váltani − azaz felgyorsulhatnak a megújuló energiával kapcsolatos
fejlesztések. Az első ebből a szempontból a szélenergia lehet, de a napelemek
gyártása is komoly felfutás előtt áll,
mindezek eredményeként egyre több
decentrális áramtermelő egység megjelenésére lehet számítani.
− Elképzelhető, hogy a hagyományos
nagyerőművek több országban háttérbe szorulnak?
− Azt vélhetően senki sem vonja kétségbe, hogy a nagyerőműveknek továbbra
is jelentős szerepük lesz az áramtermelésben, az erős decentrális termelés
azonban kiegészítheti működésüket.
A decentrális termelés a családi házak
tetején elhelyezett napelemekkel vagy
a kertben felállított szélerőművekkel,

illetve a hőszivattyús fűtéssel, esetleg mini vagy mikro gázmotorok használatával terjedhet el. A német ipart
és energetikát az ottani kormány modellváltásra kényszeríti. Ha ez sikerül,
annak kisugárzó hatása lesz a többi
térségbeli országra is, ráadásul a megújuló alapon energiát termelő berendezések árának várható esésével Magyarországon is egyre nagyobb mértékben
terjedhetnek el ezek az eszközök. Ezzel kapcsolatban nagy kérdés még az
energia tárolása. Az azonban bizonyos,

Interjú

Névjegy
Dr. Kövesdi Zoltán Budapesten született. Pécsett vegyészmérnöki, majd
Németországban és Angliában gazdasági-üzleti tanulmányokat folytatott,
1996-ban MBA-fokozatot szerzett.
Pénzügyi kontrollerként dolgozott
németországi vállalatoknál, 1991-től
pedig az ABB Energia Kft. igazgatója
lett Budapesten. Az RWE Solutions
kelet-európai igazgatójaként tevékenykedett 1999 és 2005 között, ezt
követően az ELMŰ Nyrt. és az ÉMÁSZ
Nyrt. igazgatóságának tagja lett.

hogy az energia a mostaninál csak drágább lesz, így kiemelten fontossá válik
az okos gazdálkodás.
− Az energiatárolás szempontjából az
elektromos autók terjedése is jelenthet megoldást. Milyen eredményeket ért el eddig az ELMŰ-ÉMÁSZ által
nemrégiben alapított e-közlekedési
platform?
− Az ELMŰ már idejekorán jelentős szerepet vállalt az elektromos mobilitás
népszerűsítésében, bár az árammal haj-

tott járművek ára jelenleg még nem a lakosságnak megfelelő szinten áll. Éppen
ezért a nagyobb cégeknek kell élen járniuk, ezt a célt szolgálja a társaságunk
által alapított közösség küldetése is. Az
elérhető árú, megújuló áramtermelés,
illetve a szintén megfizethető tárolás
együttesen hatalmas lépést jelent majd
a fenntartható fejlődés felé. Az ELMŰÉMÁSZ hisz abban, hogy egy Budapesthez hasonló városban van létjogosultsága egy villanyautó-rendszernek.
Azokban az országokban, ahol az e-köz-

lekedés már jobban elterjedt, jellemzően valamilyen kedvezményt vezettek
be. Az E-Mobility Network néven alakult
platformnak néhány hónapos működés
után jelenleg közel 20 tagja van, a vállalatok ráébredtek arra, hogy a környezettudatosságnak reklámértéke is van.
Az áttörést tehát nem a lakossági oldalon, hanem a felelős nagyvállalatok részéről kell várni, az elektromos járművek
ugyanakkor tökéletesen alkalmasak az
átlagautós napi közlekedési igényeinek
kielégítésére is, ráadásul így segítsé-
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Interjú

gükkel a károsanyag-kibocsátás a városon kívülre kerül. A kör akkor lesz teljes,
amikor az autók által felhasznált áram
nagy része megújuló forrásból származik majd. A platformon belül több cég
vásárolt már ilyen autót, és bár a tízmillió forinthoz közeli ár egyelőre nehezen
átléphető küszöböt jelent, az év végére
célul kitűzött 30 jármű beszerzése reálisan megvalósulhat a csatlakozott vállalatok részéről.
− Mire lehet számítani a hamarosan
induló okos mérési tesztek kapcsán
Magyarországon?
− Az okos mérés technológiája ahhoz
hasonló, amikor a logarlécet felváltotta
a zsebszámológép, azaz a régóta használt forgótárcsás mérőket előbb-utóbb
felváltják majd az okos mérők. Az ELMŰÉMÁSZ néhány hónapon belül indítja
el ezzel kapcsolatos pilot-projektjét,
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ami egy tízezer darabos tesztet jelent.
Az okos mérés azonban feltételezi azt,
hogy a fogyasztó is „okos”, hiszen a mérőeszköz sok adatot biztosíthat, a lehetőségekkel azonban a felhasználónak
kell élnie. Ha például az okos mérés révén többféle áramtarifát alakítanak ki a
szolgáltatók, akkor az ügyfeleknek kell
az adott berendezéseket ténylegesen
az olcsóbb időszakokban használniuk.
Azon országokban – például Németországban vagy Csehországban –, ahol
már működik decentralizált áramtermelés − azaz kétirányú mérésre van szükség − az okos mérés terjedése is gyorsabb. Az okos mérés csak a végpont,
mögötte egy, a feladatok ellátására alkalmas hálózatnak kell állnia, ezért jelenleg a nagy alállomások rekonstrukciója mellett egy olyan hálózati topológia
kialakításán dolgozunk, ami a jövőbeni
igények kielégítésére is alkalmas lesz.

− Az ELMŰ a napokban indította el lakossági Zöld tarifacsomagját. Milyen
várakozásokkal tekintenek az új termékre?
− Társaságunk közel három éve vezette be a hőszivattyúk terjedését segíteni hivatott kedvezményes tarifát. A
most elindult Zöld Tarifa célja, hogy
azok a fogyasztók, akik kívánnak, illetve tudnak tenni a környezetért és
a Földért, vásárolhassanak kizárólag
megújuló alapon termelt áromot. A
megújuló energia „szépséghibája”,
hogy − mint minden innováció − a kezdeti időszakban valamivel drágább a
hagyományos megoldásoknál - a mintegy tíz százalékkal magasabb árú Zöld
Tarifával a fogyasztók erre nyitott prémium szegmensét szólítjuk meg. Az
új termék is a szemléletváltás eszköze lehet a nemzetközi tapasztalatok
alapján. 

Interjú

Az energiA nem vész el,
csAk pénzbe kerül!
Készenlétben működő berendezései
észrevétlenül szabadítják meg forintjaitól.

Ingyenes energiatakarékossági
tanácsokkal várja Önt az Energia Pont
Bemutatóterem és Tanácsadó Iroda!
1133 Budapest, Váci út 72-74.
Nyitva tartás: hétfőtől péntekig, 9.00 – 17.00 óráig
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Takarékos háztartás

Biztonságot ad és megtaka
Az intelligens ház a szakértők szemében egy olyan bonyolult, számítógép vezérelte rendszer, amely szükséges
és − valljuk be − szükségtelen elemeket is tartalmaz.
A kényelmet szolgálja, de
hozzájárul az épület energiafogyasztásának csökkentéséhez is. Helyi intelligens
eszközöknek azokat nevezzük, amelyek önmagukban
fogyasztanak kevés energiát.

A vízfogyasztás csökkentésének legolcsóbb eszköze az a kis
elem − az úgynevezett perlátor
−, amely a csaptelep végére csavarható és levegőt kever a vízbe,
ezzel a percenkénti 10-12 liter
kifolyó vízmennyiséget a felére
csökkenti, ára pedig 1000-1200
forint körül alakul. A karos csaptelepbe utólag beépíthető egy
olyan korlátozó eszköz is, amely
szintén felére csökkenti a percenkénti vízmennyiséget, ez viszont
már négyezer forintba kerül, míg
egy víztakarékos csaptelep ára
20-25 ezer forint.

Az otthon „intelligenciája” a bejárati ajtónál kezdődik, és ekkor a biztonságot
javítja: nem kell például a gyereknek elveszíthető kulcsot adni, az iskolából hazaérkezve a mobiltelefon gyorshívóján
felhívja a zár számát, amely ellenőrzi,
hogy a megfelelő készülékről hívták-e,
majd nyitja az ajtót. Ha napokra elmegyünk otthonról, a „ház agya” − a beállított program szerint − lámpát gyújt
az egyes helyiségekben, bekapcsolja a
televíziót, este leengedi, reggel pedig
felhúzza a redőnyöket. Mindez szintén
a biztonságot szolgálja, akárcsak az, ha
a televízió képernyőjének a sarkában
látjuk, ki csenget a bejárati ajtónál. Ha
a lakás összes lámpája lekapcsolható a
hálószobából, már közel járunk az energiatakarékossághoz, de ide tartozik az
intelligens termosztát is, amely a nappali távollétkor visszaveszi a fűtést,
majd egy telefonhívás vagy számítógépes üzenet küldésére felfűt, mire hazaérünk.
A vezérelt intelligens ház sokba kerül,
és talán nem térül meg soha − bár a
biztonságnak és a kényelemnek is ára
van. Léteznek ugyanakkor egyszerűbb
megoldások, amelyeket hívhatunk helyi intelligenciának is. Ilyenek például az energiatakarékos csaptelepek és
fényforrások. A lakásrezsin takarékoskodni vágyó család saját energiaszámláiból készíthet táblázatot, itt csak az
összesített adatok bemutatására nyílik lehetőség. A Központi Statisztikai
Hivatal (KSH) adataiból kiderül, hogy
tíz év alatt a víz- és csatornadíj két és
félszeresére, az áram közel háromszorosára, a gáz háromszorosára, míg a
távhő duplájára drágult. A háztartások energiafogyasztásának belső szerkezetében a fűtés a legnagyobb tétel:

A világítás és a háztartási készülékek működtetése kisebb tételt jelent a villanyszámlában, de itt is lehet takarékoskodni. Egy
„A” kategóriás, 200 liter normál és 50 liter
fagyasztóterű hűtő átlagos éves fogyasztása 250 kilowatt. Ehhez képest minden
egyes + jel 10 százalék körüli megtakarítást
jelent, az alacsonyabb energiaosztályok
pedig számottevő többletet mutatnak. A
világításnál a kérdés egyre inkább költői,
hiszen az EU-ban fokozatosan betiltják a
hagyományos, 6 százalékos hatásfokkal
működő izzókat. Halogénlámpákkal 20,
kompakt fénycsövekkel pedig 80 százaléknyi áram takarítható meg. A LED-es fényforrások pedig gyakorlatilag alig fogyasztanak áramot. A gondot egyelőre az izzók ára
jelenti, a kompakt fénycső legalább tízszer
drágább az izzólámpánál, igaz, élettartama
is 5-10-szerese annak. A LED-es világítótestek pedig ma még a legnagyobb beruházással járnak, áruk kb. duplája a kompakt
fénycsövekének, a 40 wattos, volfrámszálas izzó fényerejénél nagyobb fényerejűek
még 8-10 ezer forintba kerülnek, cserébe
viszont elnyűhetetlenek. Sajnos, mivel a
LED-piacon nagyon sok a rossz minőségű
termék olyan helyen érdemes megvásárolni, ahol meg lehet tekinteni működés
közben, illetve vissza lehet vinni az esetlegesen nem bevált fényforrást.

amennyiben a közlekedést is számításba vesszük, 54, anélkül pedig 76 százalékot tesz ki.
A megtakarítást pedig illik e legnagyobb tételnél kezdeni. A magyar távfűtésre vonatkozó szabályozás egybeesik
az EU törekvésével, azaz a kapcsolt rendszerű, földgáz alapú fűtést favorizálja.

Az egy főre jutó háztartási kiadások részletezése COICOP-csoportosítás szerint
2000

2001

8 578

9341

10 623 12 542 16 899 18 207 18 025 18 909 20 924 22 664

Elektromos energia

17 148 19 056

20 418 21 418 28 502 30 421 32 102 36 641 41 286 44 362

Gáz, vezetékes, palackos

15 875 17 690 20 169 22 557 24 896 27 036 29 100 33 531 42 226 45 593

Vízellátás és szennyvízelvezetés

Folyékony tüzelőanyagok

2002

2003

2004

2005

2006

2007

2

2008

1

2009

36

20

8

4

3

3

2

Szilárd tüzelőanyagok

5 277

5 900

6 306

6 797

6 583

7 135

7 684

6

Központi fűtés, távhő

6 552

7 504

7 938

8 287

9 171

9 802 10 242 12 600 13 904 13 485

8 436 11 458 13 131
Forrás: KSH
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arít az intelligens otthon
A háztartások energiafogyasztásának megoszlása
(százalék)
Megnevezés

Fogyasztás

Fűtés

76

Meleg víz

11

Főzés

7

Egyéb

6
Forrás: e-villamos.hu

A hűtőgépek
többletfogyasztása
az „A” osztályhoz képest
(százalék)
Energiaosztály
A

0

B

25−40

C

60−65

D

80−90

E

100−110

F

120−130

G

150−160
Forrás: villanyszaklap.hu

Ez azt jelenti, hogy a földgáz meghajt
egy gázmotort, amely egy generátorral
áramot termel, majd a motor hűtővizét
használják fűtésre. A megoldás racionális, azonban egyesített hatásfoka is csak
70 százalék körül alakul. Számolni kell a
fűtőmű és a házak közti szállítási veszteséggel, és a beruházás tételei közé fel
kell venni az épületenkénti hőközpontot
is. Ellenben ha minden házba egy akár
100 százalék feletti hatásfokkal működő kondenzációs gázkazán kerül, akkor
nincs szállítási veszteség, így a hatásfok
lényegesen magasabb lesz − a helyi fűtés pedig az olcsóbb.
A családi házaknál más a helyzet, ott az
egyedi fűtést kell szemrevételezni. A tizenöt-húsz éves gázkazánok 60 százalék
körüli hatásfokkal működnek. Egy hagyományos rendszerű, de új kazán hatásfoka
már 80 százalék körüli, míg a kondenzációsé − amely a füstgázban lévő hőt is hasznosítja − az említett akár 100 százalék felett

van. Az előbbi 200 ezer forint körüli beruházást igényel, az utóbbi ennek a dupláját. A megtakarítás a hatásfokkal arányos,
ezt tessék összevetni a beruházással! No
és még valami. Legolcsóbb a fel nem
használt energia, ami itt a ház hőszigetelését jelenti, ami egy családi háznál több
millió forintba kerül. A jelenlegi energiaárak mellett még talán érdemesebb a hőszigetelésre, ablakcserére fordított pénzt

A lakosság
energiafogyasztása
(százalék)
Fűtés

54

Közlekedés

26

Meleg víz

11

Háztartási eszközök

8

Világítás

1
Forrás: epito.bme.hu

befektetni, és 10 százalékos hozamnál
már megtérül a teljes évi fűtés ára.
Természetesen ez nem tartós megoldás,
és kockázatos a befektetés is, a majdani
energiaárakról nem is szólva. Az energiafelhasználás másik nagyobb tételét
a meleg víz készítése adja. A régi kombi
gázkazánok − amelyek fűtési és használati meleg vizet is adnak − a már említett
60 százalék körüli hatásfokkal üzemelnek.
Jelenleg egy köbméter földgáz ára 140 forint körül van, ennek az energiatartalma
10 kilowatt, a hatásfokkal megszorozva
így 6 kilowatt fűtési energiát kapunk egy
köbméter gáz áráért, vagyis 140 forintért.
A villanybojler hatásfoka közel jár a 100
százalékhoz, 6 kilowattóra vezérelt áram
pedig 180 forint körüli összegbe kerül. A
kombikazán üzemeltetési költsége tehát
22 százalékkal olcsóbb, ha azonban a gázalapú vízmelegítőt magasabb hatásfokúra cserélik, akár 50 százalékkal is csökkenhet az üzemeltetési költség.
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Hamarosan eljön a passzívh
A világon 10-15 ezerre becsülhető az eddig felépített paszszívházak száma, ezek zöme
Nyugat-Európában található.
Magyarországon minősített
passzívházból csak néhány
van, nem minősítettből pedig egy-két tucat lehet. Az EU
szándéka szerint az évtized végétől csak passzívház kaphat
építési engedélyt Európában.

A passzívházat leginkább az különbözteti meg a nem passzívtól, hogy tökéletesen működik hagyományos, aktív
fűtési rendszer nélkül. A szükséges
fűtési energiát kizárólag olyan paszszív forrásokból nyeri, mint a helyiségek elhasznált levegőjéből nyert maradék hő, a lakók biológiai működése
és mindennapi tevékenységeik (főzés,
sütés, zuhanyozás) által létrehozott hő.
A passzívház éves fűtési energiaszükséglete nem több 15 kilowattóránál
négyzetméterenként, összes energiafelhasználása pedig − ami a fűtési energián kívül magában foglalja a hűtést, a
használati meleg víz készítését, a műszaki berendezések használatát, a világítást, az ellenőrzött szellőztetés üzemeltetését és az épület használatával

Poratka és a páratartalom
A poratka 40 százalékos relatív páratartalom felett tenyész. A passzívház szellőztető-fűtő berendezése „alapból” 40 százalék alá tudja vinni a
relatív páratartalmat, tehát a lakásban nem lesz poratka − sok embernek
viszont szárad a nyálkahártyája a 40 százalékos szint alatt. E problémát
párologtató növényekkel oldják meg. Van olyan cserepes növény, amely
napi 2 liter vizet is elpárologtat.
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Passzív ablakok
összehasonlítása
(európai átlagár)
Ár (euró/m²)

U (W/m²K)

250

1,1

290

0,97

400

0,72
Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés

járó egyéb energiafelhasználást − nem
lehet több 42 kilowattóránál évente a
lakás egy négyzetméterére vetítve. A
passzívházak világításánál már a kompakt fénycsöveket is LED-es fényforrásokkal váltják ki, és a háztartási villamos berendezések is a legalacsonyabb
fogyasztásúak, hűtő esetén például az
A kategóriás helyett, az A++, vagy A+++
készülékek kerülnek beépítésre.
A fajlagos primer energiaszükséglet
120 kilowattóra, amely már a veszteségeket is tartalmazza. A kiindulás
az alacsony energiaigényű, évente és
négyzetméterenként 3 liter fűtőolajat
igénylő ház volt. Egy köbméter földgáz, illetve egy liter fűtőolaj egyaránt

Takarékos háztartás
Utólagos
passzivitás
Meglévő ház is átalakítható paszszívvá, ez azonban nem olcsó mulatság. A téglafalakat legalább 20
centiméter vastag polisztirolhab
hőszigeteléssel kell ellátni. Nagyobb gond a tetőtér pótlólagos
hőszigetelése, mivel ahhoz többnyire le kell bontani, majd a hőszigetelés után újra kell építeni a
tetőfedést. Az ablakok és a bejárati ajtó cseréje után pedig gépi
szellőztetőt kell beépíteni a házba. Csak ez hozzávetőleg egymillió forintba kerül. A szellőzés úgy
működik, hogy minden helyiségbe kerül befúvónyílás, de az elszívás egy központi térből történik,
kivéve a fürdőszobát, ahonnan
egyedileg kell elszívni a párás levegőt. Ahhoz, hogy a levegő megforduljon a házban, az ajtók alatt
alakítanak ki réseket.

házak kora
10 kilowatt energiát tartalmaz, ebből
következően a 3 literes ház éves fűtési energiafogyasztása 30 kilowattórára
tehető, míg a passzívház fogyasztása
ennek felét teszi ki.
Ahhoz, hogy egy ház valóban "tudja"
a 15 kilowattórás fajlagos energiafogyasztást, masszívan kell hőszigetelni,
hogy minden bent keletkezett energia
valóban bent is maradjon, és csak kevés
pótlólagos energiát kelljen bevinni az

épületbe (egy ember például óránként
100 watt hőenergiát ad le a környezetének). A bezártsággal viszont megszűnik a természetes szellőzés, a házat így
géppel kell szellőztetni.
Az sem mindegy, hogy mekkora a falak
és az ablakok aránya az épületen, hiszen
utóbbi hőátbocsátása mindig rosszabb,
mint a falé. Az ajánlott ablakfelület/
alapterület arány 40 százalék, illetve a
délre nyitott ablakok előnyösebbek az
északiaknál. Energiát azzal is meg lehet
takarítani, ha a tető jobban túlnyúlik a
fal síkján.
A Passzívház Intézet a falak hőátbocsátására (úgynevezett U-értékére) 0,15,
míg az ablakokéra 0,85 W/m²K értéket
ad meg. Összehasonlításul: a magyar
előírás a falra 0,45, míg a nálunk kapható legjobb, háromrétegű, gáztöltésű
és hővisszaverő bevonatú üvegezéssel
készült ablakok hőátbocsátása 0,5 W/
m²K. A hőátbocsátás csökkenésével
többé-kevésbé arányosan növekszik az
ablak ára is.
Az előre gyártott passzív készházak falában 16 centiméter ásványi gyapot
hőszigetelést használnak, majd a falra
kívülről 15 centiméter vastag expandált polisztirolhabot (EPS − a magyar
köznyelvben hungarocell) ragasztanak.
A falazott passzívházak legelterjedtebb szerkezete a betonnal kiöntött EPS
elem. Ez egy olyan nagyméretű tégla,
amely kívül 20, belül 10 centiméter vastag EPS-habból áll, a kettő között lévő
rést pedig kibetonozzák. A beton tartja a házat, az elem többi része pedig
hőszigetel.
Az elszívott belső meleg levegőt egy
hőcserélőn vezetik át, amely a használt
levegő hőjét átadja a beszívott hideg

levegőnek. A 25 Celsius-fokos elszívott
levegő 8 fokosra hűl le, egy hőszivatytyúval pedig tovább hűthető, egészen
egyfokosra, miközben a készülék napi
50 liter meleg vizet állít elő. A légcserélőre rá lehet fűteni levegős hőszivatytyúval, fűtőszállal (elég egy kilowatt
teljesítmény, ami fele egy hajszárítóénak) vagy pellettüzeléssel is.
A beszívott levegőt rendszerint egy
úgynevezett talajkollektoron vezetik át:
a kertben 2 méter mélyen lefektetett,
30−50 méter hosszú cső nyáron 15, télen pedig 8-10 Celsius-fokos levegőt
hoz be a házba, azaz nyáron nincs szükség légkondicionálóra. 

A passzívház
története
A múlt század nyolcvanas éveinek
a végén alakult meg a németországi Darmstadtban a Passzívház
Intézet (Passivhaus Institut).
Az első passzívházba 1991-ben,
Darmstadt-Kranichstein városában költözhettek be a lakók. Az úttörő jelentőségű kezdeményezés
Hessen tartomány és Darmstadt
város támogatásával valósulhatott meg. Először vált tesztelhetővé a Passzívház Intézet által kidolgozott szabvány (AEH) alapján
létrejött különböző komponensek
együttes hatása a gyakorlatban.
Hamar világossá vált, hogy több
célkitűzést sikerült felülmúlni, és a
folyamatosan finomított „privát”
szabvány azóta elterjedt egész Európában. Pár éve már magyarul is
hozzáférhető az előírásokat tartalmazó passzívház-kézikönyv.

Egy 120 négyzetméteres passzívház éves fűtési energiaigénye
Fűtési mód

Energiahordozó fajlagos ára

Éves szükséglet

Éves költség (Ft)

Gáz

140 Ft/m³

180 m³

25 200

Olaj

280 Ft/l

180 l

50 400

Villamos kazán (nappali áram)

48,62 Ft/kWh

1800 kWh

87216

Villamos kazán (éjszakai áram)

30,01 Ft/kWh

1800 kWh

54018

Levegős hőszivattyú (2,5 COP*) nappali árammal

48,62 Ft/kWh

720 kWh

35006

Levegős hőszivattyú (2,5 COP*) éjszakai árammal

30,01 Ft/kWh

720 kWh

21607

Földkutas hőszivattyú (5 COP*) nappali árammal

48,62 Ft/kWh

300 kWh

14586

Földkutas hőszivattyú (5 COP*) éjszakai árammal

30,01 Ft/kWh

300 kWh

9003

*COP-érték − egy kWh villanyáram hányszor több hőenergiát állít elő
Forrás: Napi Gazdaság-számítás
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Takarékos háztartás

Legyen zö
minden o

Már azzal sokat tehetünk a környezetért és pénztárcánkért,
ha rendszeresen letöröljük a port az izzókról, vízzel teli palackot teszünk a wc-tartályba vagy a szokásosnál egy kicsivel hosszabbra hagyjuk nőni a füvet a kertben. Rengeteg
olyan apró és egyszerű megoldás létezik, amelyek zöldebbé
tehetik az otthonokat, illetve csökkenthetik a lakásfenntartási költségeket. A praktikákról és a fenntartható fejlődésről
Schnierer Katalinnal, a Messzelátó Egyesület Zöld Otthon
Akadémia programjának koordinátorával beszélgettünk.
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„A fenntartható fejlődés olyan fejlődés, amely kielégíti a jelen szükségleteit, anélkül, hogy veszélyeztetné a
jövő nemzedékek esélyét arra, hogy
ők is kielégíthessék szükségleteiket”
− fogalmazott Gro Harlem Brundtland,
az ENSZ Környezetvédelmi és Fejlődési Világbizottságának elnöke 1987ben. „Ennek már több mint húsz éve,
és ma már senki sem kérdőjelezi meg
a környezettudatos, fenntartható és
energiatakarékos életvitel fontosságát” − mondta Schnierer Katalin, a tizenkét éve működő Messzelátó Egyesület munkatársa. A civil szervezet
célja, hogy minél több otthon a fenntartható fejlődés szellemében működjön, s hogy egy olyan, sokszínű,
értékközpontú, környezettudatos társadalom valósuljon meg, amely emberi léptékű, nyitott közösségek együttműködésén alapszik. Az egyesület
idei programjának központi témája a
fenntartható városi lét, a helyi termelés és a fenntartható fogyasztás. Sok
jó példa létezik elszórtan hazánkban,
ezeket érdemes összefogni, hogy tapasztalataikkal egymást gazdagítsák.
A „jó példa ragadós” elvén szeretnénk
minél több háztartást „megfertőzni”
a zöld gondolkodással − fogalmazott
Schnierer. A korábbi Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium támogatásával 2010 tavaszán jött létre a
Zöld Otthon Akadémia programsorozata, amelynek célja, hogy a természetes és fenntartható életmódhoz
hasznos praktikákat mutasson be az
érdeklődőknek. Az eddigi legnépszerűbb workshopok a sajt-, szappan-,
ökokozmetikum- és tisztítószer-készítés voltak, de kedveltnek bizonyultak
a papír ékszerekről és a városi kertészkedésről szóló programok is. Minden
foglalkozás gyakorlati jellegű, mindent
ki lehet próbálni, az adott terméket a
szervezők és az érdeklődők együtt készítik el. Az egyesület a program folytatása mellett döntött, s mostanra
már közel kétszáz hallgató vett részt a
rendezvényeken − köztük külföldi ön-

Takarékos háztartás

öldebb
otthon!
kéntesek, egyetemisták, kisgyerekes
szülők gyerekekkel, nagyszülők és egy
vak hölgy is. A jelentkezéshez az egyesület honlapján található jelentkezési
lapot kell kitölteni.
Az egyesület nemcsak tippeket ad, de
saját házuk táján is igyekeznek minél
több zöld praktikát alkalmazni, a hulladék újrahasznosítása mellett saját
fejlesztésű recycling-termékeket használnak (papírtányér, vasalt bevásárlótáska, ajakírkupakok), illetve az iroda
összes bútora, számítástechnikai eszköze újrahasznosított vagy felújított.
„Az elromlott eszközöket mindig megpróbáljuk megjavítani, illetve mielőtt
veszünk valamit, körbekérdezünk, hátha épp valaki pont megszabadulna
tőle. A sok lelkes és segítő szándékú
támogatónknak, önkéntesünknek köszönhetően szinte mindig akad, aki
például ad egy régi-új biciklit vagy
egy működő turmixgépet a papírkészítéshez. A hozzáállás elsajátításához
pedig tényleg nincs szükség semmi
másra, csak az akaratunkra” − mondta
Schnierer Katalin. 

Néhány egyszerű praktika, trükk, amivel
csökkenthetjük a víz-, az élelmiszer-, illetve
az energiafogyasztásunkat.
Tippek a vízfogyasztás
csökkentésére
A kertben
 Az esővíz összegyűjtésével locsolhatjuk a kerti növényeket.
 Minél kevesebbszer locsoljunk! Ha locsolunk, akkor inkább locsolókannát
használjunk és ne gumitömlőt (slagot)!
Az öntözésre az esti és a szélmentes
órák a legmegfelelőbbek, a kilocsolt
víz ilyenkor hasznosul a legjobban.
 Hagyjuk kissé magasabbra nőni a füvet, mert így árnyékolja a gyökereket!

A fürdőszobában
 Egy ötperces zuhany környezetkímélőbb és egészségesebb, mint órákon át
áztatni magunkat a kádban. A vízmenynyiséget tovább csökkenthetjük, ha
szappanozás közben elzárjuk a vizet.
 Csaptelep, zuhanyfej cseréjekor válasszunk víztakarékos típust!
 A mosógépet csak telerakott állapotban indítsuk el!
 Sok vizet pazarolunk a wc öblítésekor,
hiszen egy öblítés akár 10-20 litert is
igényelhet. Az esővíz e célra is alkalmas, de például felmosóvizet is használhatunk. A tartályba helyezett teli
vizes palackok csökkentik a tartályban
lévő víz mennyiségét. Az úszóbójás
tartályt beállíthatjuk úgy is, hogy
kevesebb víz folyjon ki
egy-egy lehúzáskor.

Nagy pazarlás, ha addig folyatjuk a vizet, amíg
elég hideg vagy meleg nem lesz!
Fogmosás közben is zárjuk el a csapot,
ha éppen nincs szükség a vízre.
 Érdemes a fogyasztást is ellenőrizni
időnként. Előfordulhat ugyanis, hogy
a csőhálózat meghibásodása miatt valahol szivárog a víz.

Hogyan csökkentsük az
élelmiszerekhez kapcsolható
környezetszennyezést,
pazarlást?
 Vásároljunk sokféle friss, hazai, ha lehet, helyben termelt gyümölcsöt, zöldséget és más élelmiszert! Vásároljunk a
termelőtől, de ha van kertünk vagy pár
balkonládánk, magunk is megtermelhetjük zöldségünket, gyümölcsünket.
 Az évszaknak megfelelő gyümölcsöket
vegyünk, illetve tartósítsuk magunk a
szezonális terméseket (fagyasztás, befőzés, aszalás, szárítás)!
 Ne vásároljunk egyenként csomagolt
élelmiszereket!
 Részesítsük előnyben a visszaváltható
palackokat!
 Vásároljunk vegyszermentes élelmiszereket, gyümölcs esetén pedig elfogyasztása előtt mindig mossuk meg,
hogy ne maradjon rajta vegyszer vagy
permetezőszer!
 Használjuk fel a zöldhulladékot, komposztáljunk!
 Gyűjtsük szelektíven a háztartásban keletkező hulladékot!
 Használjuk a pillepalack-tömörítőt!
 Főzéskor használjunk fedőt, így gyorsabban forr fel a víz, ezzel is energiát
takarítunk meg.

Az energiafelhasználás
csökkentése:

 A ház körüli fák és bokrok védenek a
zajtól, az erős fénytől és a széltől.
 Éjszakára vegyük lejjebb a fűtést!
 Cseréljük, vagy tisztítsuk rendszeresen a kazán szűrőjét!
 Kapcsoljuk le a lámpát, ha nincs rá szükség!
 Használjuk a természetes fényt, amíg
csak lehet!
 Töröljük le az izzókról a port!
 Használjunk energiatakarékos fényforrásokat!
 Szigeteljük le az ajtókat és az ablakokat, így nem szökik ki a meleg!
 Szigeteljük a melegvíz-csöveket és a
–tárolót is!
 Nyáron éjszaka nyissuk ki az ablakokat,
hogy lehűljön a lakás!
 Télen tartsuk csukva az ajtókat, ablakokat! Csak rövid ideig, kereszthuzattal szellőztessünk.
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Energia az uszodában

A hőszivattyú lehet a legtakar
megoldás az uszodákban
A magyarországi uszodaüzemeltetők szinte kivétel nélkül nyitottak az energiafogyasztás racionalizálására, és
nem zárkóznak el az alternatív, megújuló energiaforrások használatától sem. A beruházások anyagi feltételei
azonban már keményebb
diót jelentenek, még akkor
is, ha garantált a belátható
időn belüli megtérülés.
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A növekvő energiaárak hatására a meglévő uszodák korszerűsítése mind energetikai, mind gazdasági szempontokat
vizsgálva elengedhetetlen − vélekedett
megkeresésünkre K. Szabó Gábor, a Debreceni Sportcentrum általános menedzsere, a komplexumhoz tartozó uszoda
vezetője. Véleménye szerint ugyanakkor
a realitások legtöbbször távol esnek az
idealista elképzelésektől, aminek számos oka lehet, a forráshiánytól kezdve
az energetikus szakvéleményétől merőben eltérő sportvezetői hozzáállásig.
Hasonlóan nyilatkozott lapunknak Simon
Zoltán is, a miskolci sportuszoda műszaki vezetője, aki szerint hiába nyitottak a
magyarországi uszodaüzemeltetők a környezetbarát, zöldenergetikai beruházásokra, az anyagi szempontokat nem lehet
figyelmen kívül hagyni, hiszen sok intézménynél gyakran már akár tízszázalékos
pályázati önerő biztosítása is meghaladja a lehetőségeket. Márpedig az üzemeltetőket és az uszodák energetikai rendszereiért felelős szakembereket élénken

foglalkoztatják az alternatív, megújuló
energiaforrásokban rejlő lehetőségek.
A 2006-ban megnyílt Debreceni Sportuszoda hat medencével rendelkezik és több
mint ezer fő befogadására alkalmas. Az
uszoda villamosenergia-költsége évente
negyvenmillió forint körül van, emellett pedig mintegy 35 millió forint értékű távhőt
használ fel. A debreceni komplexumban
egy úgynevezett „létesítmény-ellenőrző
rendszer” (ler) üzemel, amely ethernethálózaton keresztül vezérli a létesítmény
teljes elektronikai üzemeltetési rendszerét, így szoftveres felületen kontrollálható
többek között a teljes elektromos energiaellátó rendszer, az épületgépészeti berendezések, a felvonók és a világításvezérlő
rendszer is. Mint azt az uszoda vezetője
megjegyezte, az áramfelhasználási igény
az egyes hónapok során alig-alig változik,
mivel ez nagyrészt a gépészeti villamos
berendezéseknek (nagy teljesítményű
keringetőszivattyúk) és a világításhoz szükséges lámpáknak és reflektoroknak köszön-

Energia az uszodában
A miskolci uszoda komoly lehetőségeket lát a hőszivattyúk alkalmazásában,
amelyben a város környezetében nagy számban megtalálható termálvizes
forrásoknak lehet kiemelt szerepe. Simon Zoltán elmondta, a legolcsóbb
és az előzetes számítások szerint leghamarabb megtérülő megoldást a hőszivattyús technológiák jelentik a speciális adottságokkal rendelkező borsodi megyeszékhelyen. A közelmúltban tárgyalásokat is kezdtek az egyik
környékbeli termálkút üzemeltetőjével. A beruházás pénzügyi szempontból
két éven belül megtérülhet, ha az uszoda éves vízforgalmának harmadát,
mintegy húszezer köbméter vizet termálforrásból kapná, és nem távhő felhasználásával kellene felfűteni ezt a mennyiséget.

rékosabb

A szakember szerint a magas beruházási
költségeket és a hosszú megtérülési időt
figyelembe véve a napkollektorok telepítése és használata nem tűnik kifejezetten
jó ötletnek a debreceni uszodában. Magyarország meteorológiai adottságai miatt ugyanis a teljes melegvíz-használat és
fűtésigény nem fedezhető kizárólag napkollektorokkal, a meleg víz esetében legfeljebb hatvan-hetven százalékos megtakarítással lehet számolni. A debreceni uszoda
vezetője kiemelte, hogy a pénzügyi megtakarítási lehetőségeket érintő számítások
mellett figyelembe kell venni többek között olyan „egyszerű” tényezőket is, mint
például a napkollektorok életciklusa vagy a
beruházások lehetséges megtérülési ideje.
Tekintettel arra, hogy a jelenleg elérhető
berendezések átlagos életciklusa nagyjából huszonöt év, a mintegy harmincéves
várható megtérülési idő komoly megtakarí-

tási lehetőséget nem, kockázatokat viszont
annál inkább hordoz magában. K. Szabó
Gábor szerint a gyakorlatban legtöbbször
nem akkor kívánják az üzemeltetők a napenergiából származó hőt felhasználni, amikor az időjárás arra a legalkalmasabb, ezért
a napenergetikai beruházásoknál mindenképpen számolni kell a megtermelt hő és
áram tárolásával is.
A miskolci sportuszoda fűtési és világítási rendszere hagyományos, ugyanakkor kimondottan korszerű gépészeti
megoldásokat foglal magában − mondta lapunknak Simon Zoltán. Miskolcon a
mintegy 60 ezer köbméter vízforgalmú
uszoda éves áramfogyasztása átlagosan
30 millió forintot tesz ki, ezen kívül pedig évi mintegy 75 millió forintra rúgnak
az uszoda távhőszámlái (beleértve az
energia- és teljesítménydíjat is).

hető. A távhőfelhasználás azonban a fűtési
szezonnal párhuzamosan időszakosságot
tükröz, március és augusztus között nagymértékben csökken a felhasznált energia
mennyisége, az év többi része, főként a
téli hónapok azonban fogyasztási csúcsot
jelentenek. Debrecenben, miután az elmúlt években részletesen tanulmányozták
az uszoda energetikai rendszerének átalakítási, illetve megtakarítási lehetőségeit,
K. Szabó Gábor szerint valódi megoldást
és energiamegtakarítási potenciált csupán
a hőszivattyú alkalmazásában látnak.

Nem feltétlenül szükséges egy uszoda teljes energetikai rendszerét új alapokra helyezni, a szakértők szerint a meglévő berendezések és eszközök optimalizálásával is jelentős, éves szinten több százezer vagy akár több millió forintos energiamegtakarítás
érhető el. K. Szabó Gábor szerint az energiafogyasztás csökkentésére a világítási
rendszer átalakításán túl frekvenciaváltók is szóba jöhetnek a nagy teljesítményű
keringetőszivattyúknál. Az energiamegtakarítás szempontjából a legfontosabb,
hogy az elfogyasztott energia egyenesen arányos a fordulatszám köbével. A megfelelő fordulatszám- és áramlásszabályozás így jelentős, akár 25-30 százalékos megtakarítást is eredményezhet.
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Takarékos iroda

Harmadával kevesebbet fog

Egy multinacionális cég
nem engedheti meg magának azt, hogy ne zöldnek
mondott irodaházat béreljen. A zöld természetesen
nem a fal és az üveg színére
utal. Megfelelő megoldásokkal akár 30 százalékos
energiamegtakarítás is elérhető, a beruházás pedig akár
két év alatt is megtérülhet,
persze csak akkor, ha az ablakokon és falakon nem szökik ki a hideg vagy a meleg
az irodából.
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A lakóépületeknél már két évtizede
téma az ingatlan passzív mivolta, azaz
hogy kevés energiát fogyasszon, az irodaépületeknél azonban a zöld minősítés a jellemző. Az osztályozást több
európai és egy amerikai rendszer is
segíti. Egy átlagos iroda energiaigényének 40 százaléka megy el fűtésre,
hűtésre és légkondicionálásra. A fűtő, hűtő- és légkondicionáló rendszerek az iroda komfortját adják, de nem
mindegy, hogy közben mennyi energiát fogyasztanak. Az ilyen rendszerek közös neve a szakemberek körében
HVAC (azaz Heating, Ventilation, Air
Conditioning), amelyet magyarul − annak ellenére, hogy fűtést, szellőzést és
hűtést (légkondicionálást) jelent − csak
épületgépészetnek hívnak.
Az energiafogyasztás szempontjából
e berendezések hatásfoka és beszabályozottsága a döntő tényező, megfelelő
szelepekkel − és azok automatikus vezérlésével − például akár 30 százalékos
energiamegtakarítás is elérhető, a beruházás pedig két év alatt megtérülhet.
A megfelelő hőmérséklet-beállítással

elkerülhetőek a túlfűtések és a túlhűtések. Az új rendszerek ennek megfelelően
már szabályozhatók, a régebbi típusok
fenntartási költsége pedig ezért sokszor
jóval magasabb, mint az újaké. Érdemes
befektetni a fűtés és a hűtés korszerűsítésébe, hiszen ezek ára gyorsan megtérül. A gyakorlati tapasztalat az, hogy egy
Celsius-fokkal alacsonyabb hőmérséklet
akár 6−8 százalékkal is csökkentheti az
energiafelhasználást.

Megtakarítások
az irodaházak
üzemeltetésénél
− a HVAC rendszer hatékonyságának a javítása
− az épület szigetelése
− napkollektor felszerelése
− hőszivattyú alkalmazása
− árnyékolás
− zöldtető kialakítása
− esővíz-hasznosítás
− növények a belső térben

Takarékos iroda

gyaszthatnak az irodák
Csodát azonban a jól beszabályozott gépészet sem tud tenni, ha a falakon és az
ablakokon át elszökik a hő, illetve nyáron a lehűtött levegő. Ma az épületek
vázszerkezettel épülnek, vagyis a födémeket karcsú pillérek tartják. Az egyes
szinteket előbb körbefalazzák − ez a
térdfal −, majd erre építik az ablakokat,
amelyek a mennyezetig érnek. Az egységes külső megjelenés miatt gyakran a
kívülről hőszigetelt térdfalat is üveggel
borítják. Megtakarítás érhető el a térdfal hőszigetelésének megvastagításával,
illetve háromrétegű üvegezéssel szerelt
ablakokkal is − utóbbiak felelnek ugyanis
a veszteségek negyedéért. Létezik olyan
megoldás, amely az üvegek közti belső
légrésben télen meleg, nyáron pedig hideg levegőt áramoltat. Sokáig nem volt
divat a nyitható ablak, mára ez megváltozott − enyhe időben olcsóbb az ablakon
át szellőztetni, mint géppel tenni azt.

Az ideális hőmérséklet munkaidőben
télen 18−21 Celsius-fok, nyáron pedig
23−26. Téli éjjeleken és hétvégéken
viszont elég 15 fokon tartani az épületet, nyáron pedig teljesen kikapcsolhatók a légkondicionálók. A raktárak
és más olyan terek, ahol nem dolgoznak emberek, kivehetők a fűtött-hűtött terek közül, itt elegendő a szellőztetés. Egyes szakértők ezt igaznak
tartják az előtérre és a folyosókra, lépcsőházakra is.
Napjaikban terjed az irodaépületeknél
a talajhőt, vagy a talajvíz hőjét hasznosító hőszivattyú, gyakoribb azonban
az olyan fűtőberendezés, amely külső
levegőből nyer ki hőenergiát.. Mindhárom az egységnyi befektetett villamos
teljesítménnyel több egységnyi fűtési
teljesítményt állít elő. A rendszer jósági foka (úgynevezett COP értéke) mutatja meg az arányt, amely általában
3-5 között van. A levegős berendezés
hátránya, hogy a hatásfoka nagy hidegben csökken, míg a talajhőt, illetve
talajvizet hasznosító rendszer tartja a
hatásfokát.

A napkollektor nyáron − amennyiben
elég nagy a felülete − akár a teljes szükséges melegvíz-mennyiséget képes előállítani, átmeneti időszakban pedig rádolgozni a fűtésre. A külső árnyékolás az
épület körüli hőmérsékletet csökkenti,
így kevésbé melegszik fel a ház és kevésbé kell hűteni. A redőnyök is kizárják nyáron a hő egy részét, télen nappal viszont
felhúzhatók, ilyenkor a nap az ablakon
keresztül szintén rásegít a fűtésre, ha jó
minőségű a nyílászáró (több a szoláris
nyereség, mint az ablak hővesztesége).
Ma már viszonylag elterjedt az újabb építésű irodakomplexumoknál a zöldtető használata. Ennek lényege, hogy különböző
virágok, fűfélék vegetációival fedik be a
tetőfelületet. Ez csökkenti a tető felmelegedését, növeli a párolgást, és felülről hűti
az épületet. A zöldtetővel 95 százalékkal
visszaszorítható a tető felmelegedése, ami
25−50 százalékkal kisebb hűtési igényt jelent az alacsonyabb épületeknél.
Egyre gyakrabban építenek ki külön
vízvezetéket az új irodákban a wc-k öblítéséhez és a kert locsolásához. Ehhez
esővizet használnak, így nemcsak a víz-,
hanem a csatornadíj is csökken, ráadásul a víz sem kerül semmibe. A növények
nemcsak tisztítják a levegőt, de párologtatásukkal hűsítik is közvetlen környezetüket, oxigéntermelésükkel, látványukkal
pedig kellemes környezetet biztosítanak
az irodákban. 

Zöld épületek
minősítése
Az angol rendszer a BREEAM (Building
Research Establishment Environmental
Assesment Method), az amerikai pedig a LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design). A németek
a DGNB nevű, saját fejlesztésű, környezettudatos épületeket minősítő
rendszerüket használják, az EU pedig
a Green Building Programme-ot alkalmazza. A különbség annyi közöttük,
hogy több vagy kevesebb kritériumot
értékelnek, illetve egymástól eltérő
mértékű határértékeket alkalmaznak.
A LEED négy kategóriát állít fel, a
Certified, a Silver, a Gold és a Platinum
minősítést. A minősítés alkalmazható
új épületekre és felújítottakra is, továbbá külön rendszert dolgoztak ki iskolák és kereskedelmi létesítmények,
illetve már meglévő épületek értékelésére. A minősítés-értékelés területeit
az elhelyezkedés, a helyszínválasztás,
a vízhasználat, az energiafelhasználás,
az anyaghasználat, a belső környezet
minősége, az innováció és a tervezési
folyamat, valamint a regionális szempontok jelentik.
A BREEAM nagyrészt uniós szabványokon alapul, de nemzetközi előírások is
alkalmazhatók, amennyiben azok követelményei legalább egyenértékűek
az uniósokkal. A DGNB minősítésnek
három kategóriája van: bronz, ezüst
és arany, és elnyeréséhez a következő
területeket vizsgálják: ökológia, gazdaságosság, szociális-kulturális vonatkozások, funkció, technológia, folyamatok és elhelyezkedés. A Green Building
Programme rugalmasabb az előző rendszereknél, az energiahatékonyságot és a megújuló energiaforrások alkalmazását is
számba veszi.
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Egyre takarékosabb
a budapesti hidak
A fővárosi hidak közvilágítása korszerűnek tekinthető,
díszkivilágítás jelenleg három hídon található, a Margit híddal kiegészülve pedig
négy hídról lesz ugyanez
elmondható. A szürkületkor
kigyúló díszfények 30-40
kilowatt beépített teljesítményt jelentenek, a Margit
hídon pedig korszerű LED
világítás lesz.

Budapesten az elmúlt években jelentős
megtakarítást sikerült elérni az energiafogyasztásban azzal, hogy a korszerűtlen higany fényforrások helyére nagy
nyomású nátriumlámpás lámpatestek
kerültek. Ezek már úgynevezett síküveg
burával készültek, így fényük irányítottan az úttest megvilágítására koncentrálódik, jelentősen csökkentve a fényszennyezést. Az energiamegtakarítási
lehetőségek szempontjából Budapesten
is − mint mindenhol − a gazdaságosság
határozza meg a takarékos és környezetbarát megvilágítás alkalmazását. A fővárosban is működik a korszerű feszültségszabályozáson alapuló világítás, amely a
csökkenő forgalomnak megfelelően este
22 óra után a feszültséget leszabályozva
csökkenti a fényerősséget, ezzel jelentős
mennyiségű energiát takarítva meg.
A budapesti hidak mindegyike rendelkezik közvilágítással, a fényforrások alkalmazása szempontjából mindegyik modernnek és energiahatékonynak számít,
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mindenhol jó fényhasznosítású, nagy
nyomású nátrium- vagy fémhalogén lámpák biztosítják a szükséges megvilágítást
− mondta lapunknak Pap Zoltán, a BDK
ügyvezető igazgatója. Az esztétikai szempontok alapján választott nosztalgikus
kandeláberek, lámpatestek (a
Lánchídon, a Szabadság
hídon, illetve újabban a Margit hídon)
eleve meghatározzák a közvilágítás
fénypontjait, sokszor a világítás színét és így az adott
fényforrástípust is −
ezeknél tehát lényegi energiacsökkentésre nincs mód.

Pap Zoltán,
a BDK ügyvezető
igazgatója

Takarékos világítás
A megújulókra
még várni kell

bak
A többi hídon is adottak a lámpahelyek,
ezeken azonban jobb hatásfokú lámpatestekkel talán lehet teljesítményt
csökkenteni, ha gondos számítás ezt
igazolja és nem veszélyeztetik a biztonságos közlekedést. Az ügyvezető szerint
távlatilag a LED-ek növekvő alkalmazása várható a közvilágítás területén is,
azonban jelenleg még nem látszik időszerűnek a hidakhoz hasonló kiemelt
forgalmú helyszíneken történő felhasználásuk, hiszen az itt alkalmazott nagy
teljesítményű, nagy nyomású gázkisülő
lámpák fényhasznosítását nem múlják
felül, beszerzési áruk azonban nagyon
magas, az üzembiztonságukra vonatkozó tapasztalatok pedig még vegyesek.
A Rákóczi híd (azaz régi nevén a Lágymányosi híd) közvilágítása egyedi, közvetett világítás, amely a maga nemében
úttörőnek tekinthető. Lényege, hogy
az alul elhelyezett, keskenyen sugárzó fényvetők az oszlopok csúcsára szerelt tükörpaplanokat világítják meg − a

Az egyéb energiatakarékos megoldások − mint a napelemes vagy
szélkerekes közvilágítás − a jelenlegi kínálat műszaki és gazdaságossági paraméterei, valamint
az esztétikai szempontok alapján leginkább ott alkalmazhatók,
ahol nem építettek ki elektromos
kábelhálózatot. Ezek itt gyors,
ugyanakkor a hálózat kiépítéséhez képest gazdaságosabb megoldást jelentenek. További lehetőséget jelenthetnek az olyan
helyszínek, ahol a terület használati ideje korlátozott, illetve a
fényigény alacsonyabb a közúti
megvilágításénál − ilyenek például az időben korlátozott használatú, zárt játszóterek, ahol a megvilágítási igény időben behatárolt,
az esetleges alacsony töltöttségből fakadó fényerőcsökkenés pedig nem okoz közvetlen veszélyhelyzetet. Egyéb közvilágítási,
illetve díszvilágítási területeken
− ahol a megfelelő fényerő stabil
biztosítása az elsődleges − további fejlesztésekre van még szükség, hogy az ilyen világítások elterjedhessenek.

tükörszegmensek pedig a visszavert
fénnyel adják a kívánt fényeloszlást. A
fény hosszú útja, illetve a szennyezett
környezet szempontjából e világítás
megépítése (amelynek teljesítménye
30 kilowatt) komoly bátorságot kívánt
− fogalmazott az ügyvezető. A BDK az
itt alkalmazott berendezések felújítását
tervezi a közeljövőben.
Díszkivilágítással jelenleg három híd
rendelkezik Budapesten: a Szabadság

híd, az Erzsébet híd és a Lánchíd), de
hamarosan a főváros beruházása keretében a Margit híd is kap ilyet. Az első
három híd közel azonos, 40 kilowatt körüli beépített teljesítménnyel rendelkezik, a Margit híd díszvilágításának beépített teljesítménye pedig mintegy 30
kilowatt lesz.
A díszvilágítás minden korszakában
megvilágított Lánchíd beépített teljesítménye a korábbi 130-ról csökkent a
mostani 40 kilowattra, miután a fényforrásokat modernebbekre cserélték.
A híd girland világítását 7 wattos kompakt fénycsöves, a pillérek és kapuzatok világítását pedig fémhalogén lámpás lámpatestek adják. Ha egy újabb
korszerűsítéssel mindent erre alkalmas
LED-es lámpatestre lehetne cserélni, itt is elérhető lenne a 30 kilowattos teljesítmény. (Ehhez természetesen egy átfogó gazdasági elemzésnek
kell alátámasztania a többletberuházás jelenlegihez képest viszonylag kis
teljesítménycsökkenést eredményező
megfelelő megtérülését.) A BDK szeptemberben fejezte be a Lánchíd világításának teljes karbantartását, azaz a
csoportos fényforráscserét és a burák
tisztítását.
Az Erzsébet és a Szabadság híd díszvilágítását a rendelkezésre álló legmodernebb lámpatestek használatával alakították ki. Az Erzsébet híd alsó hídtestét
megvilágító fénycsöves lámpatesteket
lehetne LED-esre váltani, a megtakarítás azonban így sem lenne lényeges (2
kilowatt). A Margit híd tervezett díszvilágítása döntő többsége LED-es fényforrásokból áll, ami a kedvező összteljesítményt is indokolja. A Rákóczi híd
díszvilágítását nem lehet tényleges
díszvilágításnak tekinteni, a korlátba
épített fénycsöves lámpatestek a korlát
sziluettjének megjelenítése mellett a
kerékpárutat világítják meg. Az ügyvezető szerint itt át lehetne értékelni a berendezést műszakilag, illetve a funkció
szempontjából is. 

Négyezer órát világítanak a hidak
A hidak közvilágítását az egész város közvilágításával együtt kapcsolják be
alkonyatkor, illetve állítják le reggel mérés alapján, a tényleges fényviszonyok
függvényében. Ez összesen 4150 óra üzemidőt jelent évente. A díszvilágításokat szintén a közvilágítással együtt kapcsolják be, a nyári időszámítás alatt
azonban csak éjjel egyig, a téli időszámítás idején pedig éjfélig üzemelnek
− évente összesen 2000 órát. Miután a díszvilágításnak ma már felbecsülhetetlen turisztikai értéke van, az utóbbi időben fel sem merült az időszakos
üzemelés kérdése.
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Nincs látványos hatása
az őszi óraátállításnak
Közeleg az őszi óraátállítás,
amikor is véget ér a nyári időszámítás. Hazánk a közép-európai időzónába esik (Central
European Time, röviden CET),
amely az egyezményesen koordinált világidőhöz (UTC) képest
plusz 1 órás, a nyári időszámítás esetén plusz 2 órás eltolódást jelent. A közelgő átállításra Európában minden évben
egységesen október utolsó
vasárnapján kerül sor. Ennek
megfelelően idén október 29én kell majd egy órával viszszaállítanunk óráinkat, a nyári
időszámításra pedig a jövő év
márciusának utolsó vasárnapjáig kell várnunk. Összeállításunkból kiderül, hogy miért
állítjuk át óráinkat, és hogy a
tavaszi vagy az őszi óraátállítás
közül melyik következményei a
látványosabbak.

Az egész Európában egységesen alkalmazott óraállítási módszer azon alapul, hogy
március 21-e és szeptember 21-e (azaz a
tavaszi és őszi napéjegyenlőség) között a
nappalok hosszabbak, mint az éjszakák.
„Minél inkább egybeesik a lakosság szokásos ébrenléti ideje − a reggel 7 és este 10
óra közötti időszak − a természetes nappali világosság idejével, annál kevesebbet
kell a lámpákat használni” − magyarázza
Tari Gábor, a Magyar Villamosenergia-ipari Átviteli Rendszerirányító (MAVIR) Zrt.
vezérigazgatója. A hazai villamosenergiarendszert irányító vállalat szakemberei
évtizedek óta gyűjtik és elemzik a mindenkori fogyasztási adatokat. Ezekből az
látszik, hogy a napéjegyenlőséghez közeli
tavaszi óraállításkor látványosan változik
az esti órák terhelése. Az átállítás előtti
és utáni időszakot összehasonlítva naponta másfél-három százalékos − 2000−4000
megawattórás − fogyasztáscsökkenés ta-

Sokakat nem vigasztal ez az egyórányi alvástöbblet, fejfájásról, rosszkedvről
és levertségről számolnak be, ezért egyes országokban megszüntették ezt a
rendszert. Így történt legutóbb Oroszországban is, ahol március utolsó vasárnapján állították át utoljára az órákat, ősszel már nem állnak vissza a téli
időszámításra. Bár láthattuk, hogy itthon mekkora megtakarítás jelentkezik
a tavaszi óraállítás körüli időszakban, ha mégis ki akarnánk iktatni a közelgő
téli időszámítást, nem lenne olyan könnyű dolgunk. Az óraátállítás gyakorlata Európa-szerte egységes, így azt Magyarországon is kormányrendelettel vezették be, aminek köszönhetően ez a mostani rendszer csak egységes európai
döntés alapján szűnhetne meg.

pasztalható, amely mennyiség akár egész
évre elegendő lenne ezer háztartás számára. A MAVIR által éves szinten becsült
megtakarítás így megközelítőleg 120 ezer
megawattóra, ami 30-40 ezer − mondhatjuk, hogy városnyi − háztartás éves fogyasztásának felel meg. A fel nem használt energiát természetesen kifizetni sem kell, ami
körülbelül hatmilliárd forinttal csökkenti
az ország villanyszámláját. A megtakarítás
a pénztárca mellett a környezet számára is
hasznos, hiszen így kevesebb energiát kell
az erőművekben megtermelni.
Az előttünk álló őszi óraállítás nem hoz ilyen
látványos változást, az emberek többsége
sötétben kel és fekszik az óraállítás előtt és
után is, a lámpák ugyanannyit égnek. Az
energiafogyasztás mértéke sem fog kiugróan megváltozni az új évszak beköszöntével.
Az elmúlt tíz év adataiból az látszik, hogy a
nyári fogyasztás egyre jobban megközelíti
a télit, a két csúcsérték különbsége harmadára csökkent. Más módon megfogalmazva, a kezdeti húsz százalék körüli eltérés ma
már csupán megközelítőleg hat százalék. Ez
például annak a következménye, hogy idén
a visszatérő kánikula idején a klímák több
áramot igényeltek (de azért az idén július
14-én mért 6212 megawatt elmaradt az
emlékezetesen forró 2007-es nyári rekord
6320 megawattól). Kárpótlásul viszont
lesz egy napunk, amikor egy órával hoszszabb az éjszaka, így vasárnap kipihentebben kelhetünk fel.
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Takarékos világítás

Rövid nappalok, hosszú éjs
− téli világítás és fűtés otth
A fővárosban mintegy tíz százalékkal nagyobb a lakossági
áramfelhasználás télen, mint
nyáron. A többlet egy részét
az elektromos fűtőberendezések adják, de a napsütéses
órák számának csökkenésével
együtt járó többletvilágítás is
közrejátszik a különbségben.
Nem mindegy tehát, hogyan
tartjuk melegen lakásunkat
a téli hónapokban és az sem
árt, ha odafigyelünk világítási
szokásainkra. Néhány praktikával a tízszázalékos különbség le is dolgozható.

Villanyszámlánk csökkentésének legkézenfekvőbb módja, ha a hagyományos
izzókat energiatakarékos, alacsonyabb
fogyasztású halogén fényforrásokkal,
kompakt fénycsövekkel vagy LED lámpákkal váltjuk ki. Utóbbi technológia
egyelőre meglehetősen drága, ezért
az ár-érték arány figyelembevételével
szakemberek a kompakt fénycsöveket
és a halogén fényforrásokat ajánlják. A
kompakt fénycsövek nagyjából hetvennyolcvan, a halogén fényforrások pe-

dig harminc százalékkal kevesebb áramot fogyasztanak ugyanolyan fényerő
mellett, mint a hagyományos izzók. A
kompakt fénycsövek nyolc-tízszeres, a
halogén fényforrások pedig kétszeres
élettartammal rendelkeznek a volfrámszálas izzókhoz képest.
Ma már igen széles a választék mindkét típusból, a hagyományos izzónál
megszokott méret és formavilág megtalálható energiatakarékos társaiknál

Az egyes fényforrások teljesítményei (watt)
és fényáram (lumen)-értékei
Hagyományos izzó

Halogén

Kompakt fénycső

100−1340

70−1200

23−1500
20−1152

75−940

52−820

15−950

60−710

42−630

12−700

40−415

28−345

8−460

25−230

18−170

5−200
Forrás: ELMŰ Energia Pont
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Takarékos világítás

Mire figyeljünk energiatakarékos
fényforrás vásárlásakor?
Energiaosztály: a hagyományos izzó „E” energiaosztályú, a halogén „C”, a kompakt fénycső az „A” besorolást kapta.
Teljesítmény: a halogénizzók 18−70 watt, a kompakt fénycsövek 5−23 watt közötti teljesítményben kaphatók.
Fényáram: a fényáram értéke (illetve mennyisége) megmutatja a fényforrás által minden irányban kibocsátott összes fény mennyiségét, ezt fejezzük ki
lumenben.
Színhőmérséklet: a hagyományos izzók meleg, fehér fényét megszokta szemünk, így érdemes a fényforrás csomagolásán a 2700−2900 Kelvin (K) vagy
a „Warmwhite” feliratot keresni.
Foglalat: a legelterjedtebb fényforrások E27-normál vagy E14-mignon foglalatúak.

szakák
hon
is. Ez azért fontos, mert a lámpatestek és burák mérete meghatározza,
hogy milyen formájú és méretű fényforrást lehet bennük cserélni − sorolja
az energiatakarékos fényforrások előnyeit Váradi Zsolt, az ELMŰ Energia
Pontjának vezetője. A vásárlás során
arra is érdemes odafigyelni, hogy a
szemünk a hagyományos izzók meleg
fehér fényét szokta meg, így a fényforrás csomagolásán a 2700−2900 Kelvin
(K) vagy a „Warmwhite” feliratot kell
keresnünk. Arról is érdemes tájékozódni, hogy milyen a termék energetikai
besorolása, amit a gyártóknak kötelező feltüntetniük a csomagoláson. A hagyományos izzó „E” energiaosztályú,
a halogén „C”, a kompakt fénycső pedig „A” besorolású. A fényforrás teljesítményének szintén minden dobozon
szerepelnie kell (a világítótestek teljesítmény- és fényáram értékeit lásd táblázatunkban).
Az optimális takarékosság szempontjából az sem mindegy, hogy a kiválasztott
fényforrásokat hova szánjuk. A szakember szerint a kompakt fénycsövek olyan

helyiségekben használatosak, ahol folyamatosabb megvilágításra van szükség, mert élettartamuk nagymértékben
függ a fel- és lekapcsolások számától.
Ezért a nappali, az étkező és egyéb helyiségek általános megvilágítására, emellett konyhai munkafelületekhez, illetve
olvasólámpához ajánlottak. Azokba a
helyiségekbe, ahol viszonylag rövid ideig szükséges a világítás és gyakori a felés lekapcsolás, a halogénizzó lehet az
ideális választás. A lakásvilágítás a teljes
áramfelhasználásnak nagyjából az ötödét teszi ki hagyományos volfrámszálas
izzókkal, a kompakt fénycsövek és a halogének kombinációjával ez nyolc-tizenkét
százalékra csökkenthető. Optimális világítással tehát nagyjából tízszázalékos
energiamegtakarítás érhető el.
A megfelelő világítás mellett számos
egyéb lehetőség is rendelkezésre áll a
téli időszakban az energiatakarékosságra. Egy átlagos háztartás teljes rezsiköltségének hatvan-hetven százalékát
a fűtés teszi ki, ezért ez a terület igényli
a legnagyobb figyelmet. Helyes szellőztetéssel például tizenöt-húsz százalékos
megtakarítást is elérhetünk. A téli időszakban a reggeli tízperces szellőztetés
után napi három-négy alkalommal intenzíven, pár percen át szellőztessünk
teljesen kitárt ablakokkal a friss levegő
pótlása érdekében, így nem hűlnek át a
falak vagy a bútorok. Helytelen, ha folyamatosan résnyire hagyjuk nyitva az
ablakot, mert így észrevétlenül illan el
a meleg a lakótérből. A helyiségekben
az optimális hőfok beállításával tovább
mérsékelhető a fűtési energiafelhasználás. Minden Celsius-fok csökkentés hatszázalékos energiamegtakarítást jelent
− hívja fel a figyelmet Váradi Zsolt. (Az
egyes lakóterek megfelelő hőmérsékletéről lásd táblázatunkat.)

Hasznos lehet az is, ha szellőztetéskor
a legalacsonyabbra állítjuk a fűtőtestek hőmérsékletét. Érdemes arra törekedni, hogy ne takarjuk el a fűtőtestet
függönnyel, bútorral, mert így tudjuk
biztosítani a meleg levegő egyenletes
áramlását a lakótérben. Ha két napra
elutazunk, érdemes a termosztátot 15
Celsius-fokra, hosszabb távollétnél
pedig 12 Celsius-fokra állítani, illetve
a belső ajtókat összenyitni. A napsütéses időszakokban arra is ügyelni kell,
hogy napközben a sötétítőfüggönyt,

A lakás helyiségeinek
javasolt hőmérséklete
(Celsius-fok)
Nappali

20−22

Hálószoba

15−18

Gyerekszoba

20-22

Fürdőszoba

23

Konyha

16−18

Folyosó

15

Ha hosszabb időre elutazunk,
az egész lakásban

12

Forrás: ELMŰ Energia Pont

illetve a redőnyt, reluxát úgy húzzuk
el, hogy a nap melege rásegíthessen
a fűtésre. A napfénytől felmelegedett
burkolat ugyanis az esti visszahűlésekor hőt ad le a belső légtérben. Éjszakára viszont húzzuk be a függönyt,
illetve eresszük le a redőnyt a hő
megtartása érdekében. A jó tanácsok
megfogadásával amellett, hogy sokat
tehetünk környezetünkért, jelentős
megtakarítást is elérhetünk az energiaszámlákban. 
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Energiatakarékos lesz
a főváros ünnepi világítása
A budapesti
karácsonyi fények
számokban
− 900 díszítőelem
− 28 kilométer fényfüzér
− 890 kilowatt beépített
teljesítmény

Idén a korábbiaktól eltérő,
új díszbe öltözik Budapest a
karácsonyi készülődés jegyében. A Budapesti Dísz- és
Közvilágítási Kft. pályázatot
hirdetett az adventi díszkivilágítás látványképének
megalkotására. A Fővárosi
Önkormányzat közel ötven
javaslatból választotta ki a
budapesti belváros leendő
„ünnepi ruháját”, amely
mindenütt takarékos LED
világítás lesz.

Budapest korábban csak bérelte a karácsonyi díszkivilágítás eszközeit, idén
azonban megvásárolja őket, ami a korábbi gyakorlathoz képest olcsóbb megoldást jelent − négy év alatt több millió forintos megtakarítást eredményez.
Összességében mintegy 900 díszítőelemet és 28 kilométernyi fényfüzért
használnak fel hét helyszínen a fák és a
kandeláberek díszítésére − részletezte a
karácsonyi terveket Pap Zoltán, a Budapesti Dísz- és Közvilágítási Kft. (BDK) június elsején kinevezett ügyvezetője. A
világítás beépített teljesítménye megközelítőleg 890 kilowatt, a karácsonyi
hangulatot pedig közel félmillió fénypont biztosítja majd.
Az év nagy változása az lesz, hogy a
jövő szempontjait is figyelembe véve,
a modern kor követelményeinek megfelelően mindenütt energiatakarékos,

LED-es fényfüzéreket alkalmaz majd a
társaság. További újdonság még a díszítőelemek között az a huszonnégy
kisméretű és nyolc nagyméretű, egyedi
gyártású, háromdimenziós, díszszaknyelven „körszimmetrikus” motívum,
amely Bécsben és Párizsban is ritkaságnak számít. Ezek mellett hópaplanos
fenyőmotívumok, gyertyás falikarok,
gömbök, angyalok, koronás hókristálymotívumok, valamint hókristályfüggöny, fénypalást és lampionos gyertyák kerülnek a kandeláberekre, illetve
a házak között átfeszítve helyezik el
őket. A fényfüzérek és az a kétszázötven, jégcsap formájú díszítőelem ezeket egészíti ki. Utóbbiakat újdonságként az Andrássy úton szerelik fel.
A díszek ünnepélyes bekapcsolására
előreláthatólag december elsejéig kell
várni, akkor viszont egyszerre gyúlnak
ki az ünnepi fények a Vörösmarty téren,
a Váci utcában és a környező utcákban,
az Andrássy út Oktogonig tartó részén,
a Nagymező utcában, a Liszt Ferenc téren, a Városháza parkban, a Batthyány
és a Clark Ádám téren. A kerületi önkormányzatok szintén pályáztatással
készítik el adventi arculatukat, a megvalósításban pedig részt vesz a BDK is.
A díszítőelemek felszerelésének időszakában a cég munkatársainak túlnyomó
többsége átáll az éjszakai műszakra,
hogy a lehető legkevésbé zavarják a főváros nappali forgalmát. 

Pap Zoltán, a BDK vezetője abban bízik, hogy az új látvány megnyeri a
fővárosi lakosok és az idelátogató hazai és külföldi vendégek tetszését. A
cél az, hogy a következő négy évben a kivilágítás minden évben igazi adventi hangulatot teremtsen, illetve jól illeszkedjen az Európa-szerte híres
Vörösmarty téri budapesti karácsonyi piac élményéhez.
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Takarékoskodni segít
a fogyasztóknak az iPhone
Több mint 15 milliárd letöltés az elérhető több mint 425 ezer programból. Nem
véletlen, hogy ezekkel az adatokkal − ráadásul ezt még nyáron tette közzé a társaság − az Apple Store a legnépszerűbb
alkalmazás-áruház. Itthon is egyre több
iPhone és iPad talál gazdára, így pedig
már érdemes magyar nyelvű programokat is fejleszteni, mivel ezen okostelefon-tulajdonosok igencsak fogékonyak
az újdonságokra. A hazai energiaszolgáltatók közül elsőként az ELMŰ-ÉMÁSZ
fejlesztett okostelefon-alkalmazást. Az
ingyenesen letölthető alkalmazással a
További érdekesség, hogy az
ELMŰ alkalmazásának kilowattórakalkulátorával meg lehet becsülni,
hogy a háztartás pillanatnyi áramfogyasztása éves szintre vetítve
milyen villamosenergia-számlát
eredményez. Az alkalmazásban
egy kvíz is segít abban, hogy
teszteljük az energiatudatos
életmód ismérveivel kapcsolatos tudásunkat, s ez által
segít végiggondolni, hogyan csökkenthetjük, racionalizálhatjuk
otthonunk
energiafelhasználását.

villamosenergia-használat átláthatóbbá
válik, sőt a program nemcsak az áramszámlával kapcsolatos ügyek intézésében segít, de akár a takarékos energia
felhasználásban is.
Az áramszolgáltató ügyfelei sms-ben és
az interneten már évek óta bejelenthetik
a mérőállást, ezentúl viszont a program
segítségével ezt már az okos telefonjukról vagy akár a táblagépükről közvetlenül
is megtehetik, sőt más, ügyintézéssel
kapcsolatos funkciók is elérhetővé válnak így számukra. Többek között arra is
van lehetőség, hogy ha elkerülhetetlen a
személyes ügyintézés, akkor a felhasználó az alkalmazásban megtalálható térkép
segítségével könnyedén megtalálhatja a hozzá legközelebbi ELMŰ-ÉMÁSZügyfélszolgálatot, sőt az előzetes időpontfoglalásra is adott a lehetőség.
A vállalatcsoport az alkalmazást
nem csupán az ügyintézés
egyik új eszközének tekinti −

bár arra számítanak, hogy a legnépszerűbb funkció a mérőóraállás bejelentése
lesz −, hanem az energiatudatosságot is
szeretnék ezzel ösztönözni. A funkciók
között megtalálható a takarékossági
teszt, illetve a standby-kalkulátor is. Ez

Már elég sok iPhone- és iPadfelhasználó van az ügyfelek között
ahhoz, hogy ezen a platformon is
segítsék őket az ügyintézésben és
az energiatakarékosságban.
utóbbi segítségével kiválaszthatók a
háztartásban azok az eszközök, amelyek
használaton kívül nem kapcsolnak ki teljesen, hanem ehelyett készenléti üzemmódba kerülnek és ez által továbbra is
áramot fogyasztanak. Az alkalmazás
nemcsak az áramfogyasztásukat mutatja meg, de azt is, hogy az így felhasznált
mennyiség éves szinten mekkora költséget jelent a felhasználó számára. 
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Fűtés és áramtermelés

Mivel fűtsünk,
hogyan és mennyiért?
Nincs annál kényelmesebb,
mint a kazán előtti gázcsap
megnyitásával, illetve elzárásával vagy éppen egy kapcsoló
kattintásával be- vagy éppen
kikapcsolni a fűtést. Ennek
mindössze egy nagy hátránya
van: drága és egyre drágább
lesz. A legolcsóbb megoldás a
cserépkályha lehet, itt azonban az állandó befűtésekkel
kell számolni, a vegyes tüzelésű kazánban pedig fával kevesebb mint felére szoríthatjuk a
költségeket a gázhoz képest.
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Fél évszázada még minden családi házban kályhával fűtöttek, amelyet szénnel
és fával tápláltak, majd húsz évvel később
teret nyert a központi fűtés és a vegyes
tüzelésű kazán, amelyet egy évtized múltán kezdtek gázkazánra cserélni. Ma már
egyre többen építtetnek cserépkályhát és
fűtik be a régi vegyes tüzelésű kazánt.
Arra a kérdésre, hogy mivel érdemes fűteni,
nehéz egyértelmű választ adni: az többek
között függ az alkalmazható fűtési rendszertől de még a mindennapi napirendtől
is, hiszen nem mindegy, hogy kinek milyen fűtési megoldás fenntartása fér bele
a mindennapi életvitelébe Hosszú távon a
gazdaságosságot figyelembe véve valószínűleg a cserépkályha jelentheti a legjobb
megoldást. Egy kétszobás lakásba jól elhelyezett cserépkályha befűti a konyhát, sőt
akár még a fürdőszobába is jut a melegből.
Ez kiváló és olcsó megoldás lehet egy lakás befűtésére, de ugyanakkor érdemes
megjegyezni, hogy vannak olyan előnyök,
illetve hátrányok, ami miatt nem ajánlható
mindenki számára. A kályha kb. 300-400
ezer forintba kerül, de ugyanakkor egy te-

herautó fa elég egy télre, így viszonylag
gyorsan megtérülhet ez a beruházás. További hátránya, hogy nem automatizált, s
ebből kifolyólag reggel-este be kell fűteni
ahhoz, hogy a megszokott, kellemes meleg folyamatosan elárassza a lakást.
A vegyes tüzelésű kazán felélesztése már
komolyabb megfontolást igényel. Egy-

Egyes fűtőanyagok
fajlagos ára
Fajlagos

Ár

ár

(Ft/kWh)

Földgáz

140 Ft/m³

14

Fűtőolaj

270 Ft/liter

27

40 Ft/kg

20

Feketeszén 60 Ft/kg

7,5

Fapellet

60 Ft/kg

12

Száraz fa

22 Ft/kg

5

Barnaszén

Forrás: Napi Gazdaság-gyűjtés
és -számítás

Fűtés és áramtermelés
A dán farm fűtése
A farm tejtermelésre rendezkedett be, és saját területen termeli
az állatoknak a silókukoricát, valamint a szénát. Ez utóbbiból bőven
van feleslege, amit a közeli város
fűtőművébe szállít, és azzal látja
el saját kazánját is. A kazánt egy
konténerbe szerelték, mögötte van
egy láncos behúzó, amelyre három
szögletes szénabála fér fel (villás
targoncával helyezi oda a farmer).
A mindenkori első bálából egy forgó kés aprít annyi szénát, amennyit
a kazán automatikája kér, az aprított szénát levegő fújja a kazánba.
Mindez a lakóépület mellett van,
hőszigetelt csövekkel kapcsolódik
a házhoz. Nyáron csak meleg vizet
készít, télen fűt is.

részt nem biztos, hogy a gázkazán beszerelésekor leállított eszköz még működőképes, bár egy új sem kerül többe
150-200 ezer forintnál. Másrészt a hideg
téli napokon jól jön egy legalább egy
köbméteres puffertartály, amelyből nappal és éjszaka dolgozik a rendszer, azonos hőfokon tartva a lakást − ez viszont
újabb beruházást jelent. Ehhez jön még
a tűzrakás és a hamuzás − cserébe viszont ott a megtakarítás. Egy hagyományos, 100 négyzetméter alapterületű és
tetőtér-beépítéses családi ház egy szezonban elfűt négyezer köbméter gázt. Ez
40 ezer kilowattórát jelent. A régi gázkazán és a vegyes tüzelésű kazán hatásfoka egyaránt 60 százalék körüli, így ezzel
a különbséggel nem kell foglalkozni. A
négyezer köbméter gáz körülbelül 560
ezer forintba kerül. Ugyanennyi energia
fából 200-250 ezer forintból hozható ki −
a gáz kényelme nélkül.

A fűtőolajjal azért érdemes kalkulálni,
mivel így érthetjük meg a magyar és
a nyugat-európai gondolkodás közötti különbséget. A fűtőolaj fajlagos ára
gyakorlatilag duplája a földgáznak, viszont tőlünk nyugatabbra ez terjedt el,
szemben a nálunk általános földgázzal.
Ha ők felére csökkentik a fűtési költséget, ott vannak árban, ahol mi a gázzal
tartunk, ezért kapva-kapnak a jól automatizálható pelletfűtés után. Ha csak a
fűtőanyag árát vesszük, akkor a példabeli házunk 480 ezer forintból fűthető
ki egy szezonban − ehhez viszont be kell
ruházni egy új kazánba. A berendezés,
ha 1-2 napi fűtőanyagot tud befogadni,
akkor közel egymillió forintba kerül, viszont ha magának szedi fel a tárolóból
a pelletet, akkor már 2-3 millió forintnál tartunk − plusz a tároló költsége. A
pellet előnye, hogy raklapon, műanyag
zsákban szállítják, így a ház mellett is
tárolható, gondot okoz viszont a fűtőértéke: nincs olyan minősítő, amely rátenné a pecsétet, hogy valóban rendelkezik
a termék az elméleti értékkel. A másik
probléma az ára: öt-hat éve még kilogrammonként 30 forintot kértek érte,
ma már itthon is a nyugati áron adják,
azaz 60 forintért.

A családi ház tulajdonosának másik dilemmája: érdemes-e újabbra cserélni
a régi gázkazánt, és ha igen, milyenre.
A mai modern kazánok nem a lakásból
szívják a levegőt, hanem a külső térből,
ennek tipikus eszköze a turbónak hívott
kémény, amely két cső egybetolását jelenti: az egyiken megy ki a füstgáz, a
másikon jön be a friss levegő. Itt a lehetőség kettéválik, a kazán lehet hagyományos, 20-25 százalékos megtakarítással, és lehet a füstgáz hőjét is hasznosító
kondenzációs, amely a réginél 30-35
százalékkal kevesebb gázzal működik.
Kémény nélkül az előbbi úgy 200 ezer
forintba, utóbbi a duplájába kerül, évi
100, illetve 200 ezer forintos megtakarítást hozva a példabeli háznál.
Kérdés, hogy érdemes-e napkollektorral
kiegészíteni a fűtést. Miután a nap ingyen
adja a meleget, a válasz elvileg igen, a
beruházás gazdaságossága azonban már
megkérdőjelezhető. Nem véletlen, hogy
nyugaton azért terjed a napkollektor,
mert az állam támogatja a felszerelését:
mértékadó számítások szerint a megtérülési ideje 10-15 év, a gyártók pedig úgy
vélik, 15 évig biztosan gond nélkül működik a berendezés. 

Egyes fűtőanyagok fajlagos fűtőértéke
Fűtőérték (MJ/m³)

Fűtőérték (kWh/m³)

32−42

9,7−12,5

Fűtőérték (MJ/kg)

Fűtőérték (kWh/kg)

8

2,2

20

5,6

27−32

7,5−9

6,8

1,9

14−16

4−4,4

18

5

16,5

4,5

Gáznemű
Földgáz
Szén
Barnaszén
Barnaszénbrikett
Feketeszén
Fa
Frissen vágott fa
Száraz fa
Pellet
Fapellet
Energiafű-pellet
Egyéb
Fabrikett

18

5

Szalma

17

4,8

10,8

3

Fűtőolaj

40−43

11−12

Biodízel

37

10

Papír

Forrás: Wikipedia
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Fűtés és áramtermelés

Így építhet és telepíthet
erőművet otthon

Az egész éves áramfogyasztást fedezheti, és karbantartást sem igényel a hálózatra
kapcsolt otthoni napelemes
rendszer. Az engedélyeztetést és telepítést azonban
érdemes szakcégre bízni. A
saját igényeknél több áramot termelő rendszerekkel
érdemes a szabályozási kérdések megoldásáig várni.
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A napelemes rendszer kiválasztását az
áramfogyasztás és a helyszín lehetőségei határozzák meg. Ha van villamos
hálózat (vagyis az áramot már bekötötték), akkor a korszerűbb és jóval gazdaságosabb megoldás a hálózatra kapcsolt rendszer. Mivel az engedélyeztetés
meglehetősen komplikált folyamat, mindenképpen érdemes napelem-forgalmazó vagy -telepítő szakcégekre bízni
ezt, azaz kulcsrakész rendszert „vásárolni”. Jó hasonlat lehet egy komplett
fűtési rendszer kiépítése, annak kialakításában és engedélyeztetésében is a
szakcégek a kompetensek − mondta a
MaNap Iparági Egyesület és a Manitu
Solar részéről Szolnoki Ádám. Azt,
hogy mekkora és milyen napelemes
rendszerre van szükségünk, az áramfogyasztás és a helyszín határozza meg.
Legpontosabban az egy év alatt elfogyasztott áram kilowattórában kifeje-

zett mennyisége alapján lehet tervezni,
a rendelkezésre álló tetőfelület figyelembevételével − ez alapján előzetes
igénybejelentést kell benyújtani a szolgáltatóhoz. Mivel a rendszert 50 kVA
alatt (a lakossági méretű rendszer minden esetben ennek töredéke) köteles a
szolgáltató befogadni, így a válaszként
kapott feltételek között jellemzően a
használható eszközök, esetleg a szükséges átalakítások szerepelnek. Ezt
követően a szolgáltató felé csatlakozási tervdokumentációt kell benyújtani,
amit − ha megfelel − jóváhagynak (ezt
szintén a szakcégek készítik el). Elvileg
ekkor kezdődne a kivitelezés, ami 1−4
napig tart összesen, de a kivitelezők −
ismerve a rendszertervek kritériumait
− a kettőt párhuzamosan is intézhetik.
A jóváhagyást követően az ügyféllel a
szolgáltató szerződést módosít (ebben
szerepel, hogy van egy háztartási mére-

Fűtés és áramtermelés
tű kiserőmű, azaz HMKE is a hálózatán).
Az óracsere ezután indul, egy úgynevezett ad-vesz mérőt szerelnek fel (és
éves elszámolás keretében nettósítják
a termelés/fogyasztást). A mérő a jellemző lakossági nagyságrendben (3x16
amper csatlakozásig) ingyenes, költségét a szolgáltató állja. Amennyiben az
ügyfél pályázati forrást venne igénybe,
akkor annak benyújtása és elbírálása külön folyamat, amely általában egy kész
rendszerajánlat alapján elkészíthető. A
tipikus átfutási idő a megrendeléstől a
kulcsrakész állapotig 1−4 hét, amiből a
helyszíni szerelés 1−4 munkanapot vesz
igénybe. Az engedélyeztetés és az óracsere valójában a szűk keresztmetszet,
ez 1−3 hónap között változik.
A csatlakozásnak lehet óracsere-költsége, ami nettó 80 és 120 ezer forint között mozoghat. A csatlakozási dokumentáció elkészítése általában az installáció
kulcsrakész árában benne van. Egy tipikus családi ház 300 kilowattórás havi
áramfogyasztása körülbelül 14-15 ezer
forintba kerül, ha ennek 90-95 százalékát napelemmel kívánjuk megtermelni,
egy 3 kilowattos rendszerre van szükség
− ennek kulcsrakész bekerülési költsége
bruttó 2,4 és 3 millió forint között van,
azaz kilowattonként a rendszer bruttó
800 ezer és egymillió forint közötti öszszegbe kerül, attól függően, hogy milyen minőségű napelemmodult
telepítenek. (A napelemek névleges óránkénti teljesítményét,
névleges csúcsteljesítményét
kWp-ben, „kilowattpeak”-ben
adják meg). A bekerülési érték hozzávetőleges megoszlása: 60 százalék napelem,
15 százalék inverter,
10−15 százalék kö-

zött a szerelvény és szintén 10−15 százalék között a munkadíj.
A szaldóelszámolás a törvény szerint
ugyan megengedi, hogy többet termeljünk, sőt elvileg az általunk fizetett
tarifa 85 százalékát vissza is fizetné a
szolgáltató a többletre, de a szabályozás még több kérdést nyitva hagyott
(például az adóvonzat vagy a számlaadási kötelezettség szempontjából). A
bizonytalan helyzet miatt a feltételekben hamarosan változás várható, addig
azonban az egyesület senkit sem buzdít
a saját fogyasztást meghaladó, bevételszerzést célzó napelemes áramtermelésre HMKE méretnél.
Amennyiben működés közben a napelemes rendszer éppen többet termel,

mint amennyit a ház elhasznál (jellemzően nappal, nyáron), akkor a fel
nem használt áramot visszatáplálják
az áramszolgáltató hálózatába. A napi
és év közbeni ingadozás miatt (a napelemes rendszer az éves termelés javát április és november között termeli
meg) érdemes átállni éves elszámolásra az áramszolgáltató felé, így a háztartás a nyáron és nappal megtermelt
plusz kilowattórákat télen és este viszszaveheti szaldóelszámolással − azaz
áramszolgáltatója hálózatát használja
„átmeneti tárolóként”. Ebben az esetben a megtermelt kilowattórákat teljes
egészében leírják, tehát nemcsak hogy
a számlán szereplő mennyiséggel fizet
kevesebbet az ügyfél, hanem az ezzel
arányos rendszerhasználati és egyéb
díjak is csökkennek. 

Jó tanácsok, hasznos tippek
− Nem városi környezetben, ahol felmerülhet, hogy a villamos hálózat
nem elég „erős” vagy megbízható, mindenképpen érdemes megvárni a
szolgáltató igénybejelentésre adott válaszát. Amennyiben villamosságilag jól ellátott környezetben vagyunk (város, iparterület közelsége)
− ha a kiépített teljesítmény elegendő −, nem várható meglepetés.
− Előfordul, hogy az óracsere lassan történik meg, így „kárba veszhet”
némi termelés, de ez egyre kevésbé jellemző.
− Kóklerek és „nagyokat ígérők” természetesen itt is vannak, de ha valaki az interneten található cégek közül többet megkérdez, akkor könynyen kiszűrheti az ellentmondásosnak ítélt információt és vállalkozót.
A MANAP célja a piac megtisztítása is, a tagok közül idővel kiszűrik
azon cégeket, amelyek kártékonyan tevékenykednek. Egyelőre ilyen
problémával nem szembesült az egyesület, ami valószínűleg annak
tudható be, hogy tagnak azok jelentkeztek, akik hosszú távon, megbízható módon igyekeznek ezen a piacon részt venni.
− A várható termelés mindig kritikus kérdés, erre,
ha nem is 100 százalékos,
de mégis a legmegbízhatóbb független forrás az Európai Bizottság PVGIS projektje
által készített kalkulátor (http://
re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/
pvest.php.).
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Energiatudatossági teszt
A kérdéssor megválaszolásával képet kaphat arról,
hogy mennyire tekintheti
magát tudatos és takarékos
fogyasztónak.

1. A különböző technológiájú televíziók közül Ön szerint melyik a
legalacsonyabb fogyasztású?
a. plazma

a. masszázs

b. LCD

b. indukciós

c. LED

c. kerámialapos

2. Melyik energiatakarékos fényforrást választaná fürdőszoba megvilágításához, ha a jelenlegi világítás egy 100 W-os hagyományos
izzó, és nem kerül sor armatúracserére?
a. halogén
b. kompakt fénycső
c. LED
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3. Vajon melyik elektromos tűzhely
főzőlapja a legenergiatakarékosabb?

4. Sütés-főzés esetén melyik a legtakarékosabb eljárás?
a. A fagyasztott húst főzés előtt kivesszük a fagyasztóból, és mikrohullámú sütőben kiolvasztjuk.
b. A főzést előre tervezve a fagyasztott
húst egy nappal hamarabb kiveszszük a fagyasztóból, és a hűtőben
olvasztjuk ki.

Berendezések a háztartásban

c. A fagyasztott húst a főzés előtt
pár órával kivesszük a fagyasztóból, és egy fazék vízben hagyjuk
kiolvadni.
5. Ön szerint a téli hónapokban
mennyivel több villamosenergiát
használunk fel, mint nyáron?
a. 10 százalékkal
b. 30 százalékkal
c. nincs különbség, ugyanannyi minden évszakban
6. Hány fokra érdemes állítani a termosztátot a hálószobában?
a. 15−18°C
b. 20−21°C
c. 22−24°C
7. Becsülje meg, hogy mekkora a
fűtési energia részaránya a lakás
teljes energiafelhasználásából?
a. kevesebb, mint egyharmad
b. fele
c. több mint kétharmad
8. Az alább felsoroltak közül melyik
megújuló energiaforrás tekintetében rendelkezik a legjobb adottságokkal Magyarország?
a. napenergia
b. vízenergia
c. geotermikus energia
9. Miért környezetbarát fűtési mód a
fatüzelés?
a. Nem jár széndioxid-kibocsátással
b. Minimális széndioxid-kibocsátással jár
c. A fatüzelés széndioxidmérlege 0.
10. Mire alkalmazható a GEO tarifa?
a. Elektromos fűtési módokra
b. Hőszivattyú üzemeltetésére
c. Napkollektoros rendszer vezérlésének betáplálására

Megfejtések
1.)c. Az egyes televíziók
áramfelhasználása több
tényezőtől függ, közel azonos
paraméterek mellett a LEDtelevízió a plazmatévéhez
képest nagyjából 70
százalékkal, míg az LCDtévéhez képest 30 százalékkal
kevesebb áramot használ.
2.)a. Kétségtelen, hogy a LED és a
kompakt fénycső is lényegesen
kedvezőbb fogyasztással bír,
mint a halogénizzó, de előbbi
sajnos még nem kapható olyan
teljesítményben, ami egy 100
wattos izzó 1340 lumenes
fényáramát biztosítaná, míg a
kompakt fénycső élettartamát
nagymértékben befolyásolja
a fel- és lekapcsolások
gyakorisága.
3.)b. Az indukciós tűzhelynél
csak a főzőlap és a ráhelyezett
vastartalmú edény között jön
létre hőátadás. Alkalmazásával
rövidebb idő alatt készül el az
étel és hulladék hő sem képződik, így nagyjából egyharmados
energiamegtakarítás érhető el
a régebbi típusú villanytűzhelyhez képest.
4.)b. A hűtőben kiolvasztott hús
kiolvadása során a hőt a hűtő
belsejének adja át, ezzel nemcsak a kiolvasztás többletenergiáját takarítjuk meg, hanem a
hűtő áramfogyasztását is csökkenteni tudjuk.

5.)a. ELMŰ-területen a lakossági
ügyfelek körében a téli villamosenergia-felhasználás 10
százalékkal magasabb, mint a
nyári, köszönhetően a hosszabb
világítási időszakoknak és a
kiegészítő elektromos fűtések
alkalmazásának.
6.)a. A helyiségek helyes hőfokbeállítása meghatározó a fűtési
költségek optimalizálásában.
Minden egyes 1 Celsius-fok csökkentéssel mintegy 6 százalékos
energiamegtakarítás érhető el. A
hálószobában az ajánlott hőfok
maximuma 18 Celsius-fok, így
nemcsak energiát takarítunk meg,
de az alvás is pihentetőbb lesz.
7.)c. Egy átlagos háztartás legnagyobb energiaigénye a fűtés,
amely a teljes energiaigény közel 70 százalékát teszi ki.
8.)c. Magyarországon a becsült
geotermikus potenciál legalább
60 petajoule évente, a teljes
aktív szoláris termikus potenciál évi 48,8 petajoule, míg
a vízenergia maximuma 14,6
petajoule évente.
9.)c. A fa elégetésekor legfeljebb
annyi széndioxid termelődik, mint
amennyit élete során megkötött.
10.)b. A GEO tarifa hőszivattyúk
üzemeltetéséhez igényelhető
kedvezményes árszabású tarifa.

Amennyiben a helyes válaszok száma 8 vagy annál több, akkor Önről
elmondható, hogy jártas az energiatudatosság témakörében Ha a találatok száma 5−7, Ön az átlagosnál több információval rendelkezik az energiatakarékosság terén. Négy vagy kevesebb helyes válasz esetén van
még mit fejleszteni energiatudatosságán.
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Lehetséges zéró széndioxid-kibocsátás mellett is élni

Itt a legkörnyezetbarátabb ökoház
Mi van az ökoházban?
− Napelemes áramgenerátor (9 kilowattos polikristályos
napelemes modul rendszer)
− Szenzoros LED világítás
− HEMS-vezérelt energiatakarékos eszközök és következő
generációs egyenáramú készülékek
− Akkumulátor (8 kilowattóra, lítiumionos)
− Intelligens szünetmentes tápegység (az akkumulátorhoz
csatlakoztatva)

A Sharp idén nyáron átadta azt a kísérleti ökoházat Oszakában, amely egyáltalán
nem bocsát ki széndioxidot. A házban a
legmodernebb energiatakarékos készülékek olyan hálózatot alkotnak, amelynek
része az úgynevezett „házi energiakezelő rendszer”, azaz a HEMS (Home Energy
Management System) is. A HEMS segítségével az épületben található különböző kijelzőkön − tévéken vagy más LCD-kijelzős
készülékeken − figyelemmel kísérhető az
aktuális áramfogyasztás. Így a lakók valós
képet kaphatnak az energiafelhasználásról, ami hosszabb távon energiatudatos
magatartáshoz és így megtakarításhoz
vezethet. Az itt szerzett tapasztalatok
révén ráadásul megtalálhatók azok a gyakorlati alkalmazások, amelyek segítségével megoldható az áramcsúcs-kontrollálásnak vagy az intelligens hálózatokban
található eszközök és alkalmazások kompatibilitásának kérdése.
A kétemeletes, favázas épület mintegy 300 négyzetméter
alapterületű, tehát nagyobb
család számára is kényelmes
lakhatást biztosít.
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A házban számos
új megoldás is található, amelyek
gyakorlati megvalósíthatóságát és
hasznát is vizsgálják. Az épületet LEDes fényforrásokkal látták
el, amelyeket nemcsak az
energiatakarékosság szempontjából értékelnek majd, hanem aszerint
is, hogy a rendszer a fényerőt és a megvilágítás színét mennyire képes az ott

lakók számára a megfelelő szintre beállítani. A kutatók azt is figyelik, hogy a
HEMS rendszer mennyire használható a
napelemes modulok által termelt, az akkumulátorokban tárolt és az eszközök által felhasznált energia felhasználásának
vezérlésére. A napelemes modulok által
megtermelt energia például egyenáramként, váltóárammá alakítás nélkül jut el
az egyenáramot fogyasztó készülékekhez, az ökoház akkumulátora pedig egy
intelligens szünetmentes tápegységgel
is össze van kötve. 

Mire jó az ökoház?
− Jelzi, hogy a HEMS használatával és az egyes eszközök fogyasztásának mérésével mennyi áramot takarítottunk meg.
− Mérhető az energiamegtakarítás és a LED világítás komfortja.
− Kimutatható, hogy az intelligens tápegységhez csatlakoztatott akkumulátor áramellátása mennyire hatékonyan működteti a készülékeket
a házban.
− Értékelhető a napelemes modul energiájának használata az egyenáramú eszközök közvetlen betáplálására.
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Hogyan spórolnak
a háztartási gépek?
Takarékos, mégis a legnagyobb
Az LG új mosógépe 12 kilogrammos töltősúlyával a legnagyobb belső kapacitással
rendelkezik a hagyományos, 60 centiméteres külső méretű mosógépek között (Magyarországon a 11 kg-os változat kapható).
A 6 Motion Direct Drive így a függönyökhöz vagy a paplanokhoz hasonló, nagyobb
terjedelmű ruhaneműket is befogad, a nagyobb mennyiség miatt pedig kevesebbszer kell mosni. A gyártó szerint a mosógép
évente akár 40 százalékkal is kevesebbet
működhet, mint egy 7 kilogrammos modell
− egy átlagos családnál ez 105 mosásnak
felel meg, szemben a kisebb berendezés
179 alkalmával. Az A+++ besorolás jelentős csökkenést jelent nemcsak a víz-, de az
áramszámlákban is. A mosógép ráadásul a
hat különböző dobmozgásnak köszönhetően a legtöbb szövettípushoz kínál megfelelő programot, a mosás lehet görgető,
dörzsölő, hintázó, ugráló, áztató és hagyományos, amelyek a selyemtől a farmerig
megfelelő választást kínálnak. A mosógép funkciói közé tartozik a TrueSteam technológia, amely fertőtleníti, illatosítja, gyűrődésmentesíti, valamint lággyá és puhává
varázsolja a kimosott ruhákat, az allergén anyagok, atkák, pollen és por eltávolítását
pedig az Allergy Care biztosítja. A Frissitő gőzprogram mindössze 20 percig tart, ezzel
vizet, időt és energiát takarít meg. Az LG mosógépének élettartama a kevesebb zaj és
rezgés mellett hosszabb, a gyártó tízéves jótállással garantálja a működést. 

Túl nagyok a lapos tévék?
A televízióvásárlásnál talán a legfontosabb szempont a készülék mérete. Az aktuális trend a „minél nagyobb, annál jobb”, viszont egy sajátos optikai csalódás miatt
sokan mégis idegenkednek a nagy képernyőjű televízióktól − ők ugyanis úgy látják,
napjaink tévéi jóval nagyobbak a korábbi készülékeknél. Ez azonban nem igaz, csupán a televíziók kialakítása változott. Az optikai csalódás oka az, hogy a képernyő
körüli keret jóval keskenyebb, így a készülék egésze nagyobbnak látszik. Egy tíz évvel ezelőtti, 81 centiméteres képátlójú készüléket összehasonlítva egy mai, 117
centiméteres modellel meglepő, hogy szélességben mindössze 10 centiméter a különbség − miközben utóbbi vastagsága a tévétartóval együtt is mindössze fele a régebbinek.
Egy új modell tehát valójában kevesebb helyet foglal
el. A Sony honlapján elérhető
tévéméret-varázsló abban
segít, hogy kiderüljön,
a különböző készülékek
mérete hogyan néz ki
egy adott helyiségben.
Az előrelátó vásárlók négy
egyszerű lépésben dönthetik el, hogy melyik Sony-modell tenné tökéletessé a lakás
dizájnját. 

Még mindig
érdemes plazmát
választani
Az LCD-televíziók térhódítása ellenére továbbra sem szabad leírni a plazmakészülékeket. A Panasonic sem tett le róluk, sőt
folyamatosan fejleszti a Viera NeoPlazma
sorozatot, így az két- és háromdimenziós
full HD kivitelben is elérhető. Ezek a tévék nemcsak hosszabb élettartamúak, de
paneljeik ólom- és higanymentes kivitele,
valamint a továbbfejlesztett foszforkeverékek biztosította jobb energiakihasználás

és a hatékonyabb elektronikai megoldások
révén a készülékek környezetbarát választást is kínálnak. A legújabb modelleknek
közös jellemzője a VIERA Connect szolgáltatás, valamint az új hbbtv-funkció. Az
előbbi egy továbbfejlesztett, interneten
keresztüli televíziós szolgáltatás. A
VIERA Connect Market hét kategóriában
− videó, zene, sport, közösségi oldalak,
hírek és életmód, egészség és fitnesz, játékok − számos alkalmazást tesz elérhetővé, ezeket nem kell letölteni − egy központi tárhelyen találhatók −, ezért ultragyors
a bekapcsolási, illetve a reakcióidő. A
hbbtv a hibrid széles sávú közvetítésű televíziózás (hybrid broadcast broadband)
rövidítése, amelynek segítségével intuitív
módon érhetők el olyan új szolgáltatások,
mint a televíziós adás utolérése, a Video
on Demand (VoD), az interaktív hirdetés,
a szavazás, a játékok és közösségi oldalak
a tévékészülék távvezérlőjén keresztül.
Persze az még kérdéses, hogy Magyarországon mikor válnak elérhetővé ezek a
szolgáltatások. 
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Ruhásszekrény gőzzel,
mikró faszenes fűtőszállal
Érdekes ruhatárolót dob piacra az LG. A Stylerről nehéz eldönteni, hogy a lakás mely helyiségébe szánták, különösen
hogy mindössze 40 decibeles zajszinttel működik. A berendezés gőzfrissítő és mozgó akasztó funkciója a szekrényben
tárolt ruhákat megszabadítja a mindennapi gyűrődésektől
és a kellemetlen szagoktól, illetve a gőz segítségével a készülék fertőtleníti is a ruhákat, így azok rövid idő alatt felfrissíthetők, nem kell feltétlenül újramosni őket. Az illatpermetezési funkció lehetővé teszi, hogy a felhasználók
parfümmel illatosítsák kedvenc ruháikat. A Styler az elegáns
formatervezés mellett kíméli is a ruhákat, a szárítás ugyanis
hőszivattyús rendszerrel működik.
A dél-koreai márka másik újdonsága az új Lightwave technológiás, hőlégkeveréses és grillező mikrohullámú sütő,
amely a világon elsőként tartalmaz faszenes fűtőszálat − ízletesebb és egészségesebb ételek készítésére adva lehetőséget. A világon elsőként alkalmazott aktív hőlégkeveréses
technológiának köszönhetően a hőlégbefúvás mértéke és
a grillszál hőmérséklete is
állítható, így a lecsökkent előmelegítési idő 40 százalék energia- és 30 százalék időmegtakarítást biztosít. Az ételek
elkészítését az egyedi hőmérséklet-szabályozás segíti. Az alacsony, közepes és
magas szinteket kínáló automata főzési
módok segítségével könnyen elkészíthető bármilyen fogás. 

Turbófagyasztás energia- és
helytakarékos fagyasztóládával

Hat literből
mosogat
a Whirlpool
Hatliteres vízfogyasztásukkal az új Green
Generation Whirlpool mosogatógépek a
leginkább pénztárca- és környezetkímélő
konyhai berendezések közé tartoznak, hiszen az alacsony vízfelhasználás mellett
az energia- és időráfordítás is mindössze
fele a hagyományos mosogatógépekének. A szabadon álló és beépíthető kivitelben megvásárolható készülékek egy
egyszerű ötleten alapuló technikai újításnak köszönhetően mindössze annyi vizet
használnak egy olyan „ökoprogram” lefuttatásához, amellyel akár 13 teríték is
elmosogatható. Az energiatakarékosságot szolgálja a multizónás funkció, ami a
külön választható alsó vagy felső kosaras
mosogatást garantálja. A mosogatógép
az edények szennyezettségéhez igazítja
az erőforrásokat, így optimális energiaés vízfelhasználással működik. Emellett
valóban gőzerővel mosogatnak, hiszen
az AquaSteam program a forró gőz erejét
használja fel az edények tisztítására, ami
egyszerre energiatakarékos és edénykímélő megoldás.
A kényelmi szempontokat sem hanyagolták el a Whirlpool fejlesztőmérnökei,
mindegyik készüléken van 1−24 órás indításkésleltetés. A hat különböző prog-

Talán kevesen gondolnák, de a fagyasztóládák piacán is van új a nap alatt. A Whirlpool
egyik legújabb fagyasztóládája, a WH3213 A+ ET modell az átlagosnál lényegesen rövidebb idő alatt tudja lefagyasztani az élelmiszereket. A készülék Turbo funkciójával 4
kilogramm élelmiszernél felére csökken a fagyasztási idő a hagyományos fagyasztókhoz képest. Ez nemcsak jelentős idő- és energiaspórolást jelent, hanem azt is, hogy a
gyorsabb fagyasztással az élelmiszerek jobban megőrzik tápanyagértéküket, harmadával több vitamin maradhat bennük. A fagyasztóláda ráadásul
megakadályozza, hogy nagy jégkristályok keletkezzenek
és emiatt a kiolvadó élelmiszerek sok levet eresszenek
− ezáltal finomabbak lesznek az ételek. A Whirlpool
újítása a Space+, ami egy különleges szigetelési eljárást jelent, és a berendezéseknek a konkurens A+
energiaosztályos készülékekhez képest akár 30 százalékkal nagyobb kapacitást biztosít. A hűtőtér mérete eközben nem csökkent, mivel a hatékonyságot
nem az ajtószigetelés megvastagításával éri el a berendezés, a fagyasztóláda kapacitása 310 liter.
A Whirlpool-fagyasztóládán a kívánt hőmérséklet
beállítása mellett lehetőség van gazdaságos működtetésre is attól függően, hogy éppen mit és milyen menynyiségben tárolunk benne. A két fagyasztókosarából az egyik az ECO
beállításra, a másik a Turbo gyorsfagyasztásra szolgál. A mozgatógörgőkön és
lábakon álló fagyasztóládából leolvasztáskor kényelmesen lehet elvezetni a vizet, a
készülékkel egy nap alatt 18 kilogramm élelmiszert lehet lefagyasztani. 
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ram között pedig megtalálható a szuper
csendes éjszakai program, amely mindössze „39 decibel hanggal” mosogat,
így nyugodtan lehet mellette aludni is.
A biztonságot a modern antibakteriális
vízszűrő berendezésen kívül a belső vízfolyás elleni elektronikus védelem garantálja. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport új Zöld tarifacsomagját elsősorban azon ügyfelei számára ajánlja, akik számára fontos, hogy az
energia megtermelése kizárólag zöld, megújuló áramforrásból származzon és hajlandóak plusz költségeket is vállalni azért hogy ez
által is óvják környezetüket. Az új koncepciónak köszönhetően a környezettudatosan élő
fogyasztók kizárólag zöld forrásból származó
áramot vásárolhatnak, melyet kezdetben egy
mini vízerőműben termelnek majd meg.

Zöld tarifacsomag

A tudatos fogyasztókat
célozza a Zöld tarifacsomag
Zöld tarifacsomagot indított a lakossági fogyasztók számára az ELMŰ-ÉMÁSZcsoport. A kezdeményezéshez csatlakozó, új tarifát választó ügyfelek kizárólag
megújuló energiaforrások felhasználásával
megtermelt áramot vásárolhatnak háztartásuk mindennapi energiaigényének fedeA hétköznapi használatban nincs
különbség a Zöld Tarifával vételezett áram és a megszokott lakossági áram között. A tarifaváltás
során nincs szükség villanyszerelési munkákra a háztartásokban, a
megújuló energiaforrásokkal megtermelt energia a már létező villamosenergia-hálózaton érkezik meg
a házakba, lakásokba. A váltás nem
jár áramszünettel, a szolgáltatás az
átállás ideje alatt is folyamatos.
zésére. A Zöld tarifacsomagban az áram
termékára a normál díjtételnél 10 százalékkal drágább, amit az indokol, hogy a megújuló forrásokból termelt áram előállítási
költségei fajlagosan magasabbak − a hálózati díj ugyanakkor változatlan a csomagot
választó fogyasztók számára.
„A társaságcsoport hosszú távú stratégiájának kulcseleme a fenntartható energiagazdálkodás megteremtése. A Zöld Tarifa
bevezetésével a fogyasztókkal fog össze a
vállalat, lehetőséget biztosítva arra, hogy
ez által is növekedjen a megújuló energiaforrások részaránya és jelentősége a hazai energiatermelésben” − hangsúlyozta
az új terméket bemutató sajtótájékoztatón Dr. Kövesdi Zoltán, az ELMŰ-ÉMÁSZ
igazgatósági tagja.

A Zöld Tarifa hazánkban először az ELMŰ
és ÉMÁSZ szolgáltatási területén lévő
háztartások számára érhető el. Az ilyen
tarifával vételezett megújuló energia felhasználásából adódó többletköltség - egy
átlagos fogyasztású család számára - havi
ezer forint körül alakulhat, de ugyanakkor
a megújuló alapon termelt áram jelentősen csökkentheti a modern életvitelből
adódó környezeti terhelést, s annak használatával nem növeli a széndioxid-kibocsátást sem. A megvásárolt áram zöld
eredetét egy független audit tanúsítja.
Magyarországon ez az első olyan lehetőség, hogy az ökotudatos életmódot előnyben részesítők energiafogyasztásuk során
is csökkenthetik ökológiai lábnyomukat.
A Zöld Tarifa megjelenése emellett iparági szempontból is jelentős: eddig még
nem volt példa arra hazánkban, hogy
egy szolgáltató ösztönözte volna a tisztán megújuló energiaforrásokon alapuló energiafogyasztást. Az ELMŰ-ÉMÁSZ
Társaságcsoport közvetítésével azonban
mostantól − egy egyszerű tarifaváltással
− bármelyik háztartás támogathatja a víz
természetes energiájának hasznosítását.
A zöld áramot jelenleg a Hernád folyó
megújuló energiájának felhasználásával

termelik meg, egy kétszer 250 kilowattos mini vízerőműben. Az egység teljesítménye nagyságrendileg ezer ügyfél
igényeit elégítheti ki, az ELMŰ-ÉMÁSZ
azonban – a lakossági igényeknek megfelelően – a jövőben jelentős számú
újabb erőművet kíván bevonni ebbe a
körbe, így az ezerfős igény beérkezésével azonnal újabb termelők léphetnek
a rendszerbe. A társaságcsoport elsősorban a kötelező átvételi támogatásból kiesett biomassza és biogáz alapú
termelők bevonásával bővítené a kört.
Piackutatások szerint jelentős ügyfélkör érdeklődhet a tarifacsomag iránt, a
közeljövőben pedig az üzleti ügyfelek
részére is kínál majd a vállalat − egyedi
tárgyalások alapján − zöld áramon alapuló csomagokat. Az eddigi tapasztalatok alapján kijelenthető, hogy ebben a
szektorban is komoly érdeklődés várható az új tarifacsomaggal kapcsolatban,
annak megjelenése óta már több nagy,
üzleti ügyfél is jelezte igényét az ilyen
típusú energiavételezésre. A lakossági
csomag első szerződését Ullmann Mónika színművésznő írta alá a bemutató
sajtótájékoztatón. 

Az ELMŰ-ÉMÁSZ közel három éve vezette be a hőszivatytyúk terjedését segíteni hivatott kedvezményes GEO tarifát, amely mellett önkormányzati energiaauditokkal,
iskolai programokkal, illetve lakossági tanácsadó irodákkal és bemutatótermekkel is az energiatudatos-energiatakarékos és az üvegházhatású gázok kibocsátását csökkentő
életmódot népszerűsítő kezdeményezéseket támogatja. A
Zöld Tarifa is e szemléletváltás eszköze lehet, amit nemzetközi tapasztalatok is megerősítenek − hangsúlyozta Dr. Kövesdi Zoltán.
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Fogalomtár

Energiatudatossági fogalomtár
Aktív ház: olyan épület, amely a saját
maga által felhasználtnál több energiát
termel.
Autonóm ház: olyan aktív ház, amelyik
nem csatlakozik energiahálózathoz.
Biodízel: növényi olajokból vagy
(állati) zsírokból előállított észteralapú bioüzemanyag dízelmotorok számára.
Bioetanol:nagyrésztetilalkoholból (etanolból) álló üzemanyag,
amelyet biológiailag megújuló
energiaforrások (növények) felhasználásával nyernek.
Biogáz: szerves anyagok mikrobák által anaerob körülmények között történő lebontása során képződő gázelegy.
Biomassza: a mezőgazdaságból, erdőgazdálkodásból és az ehhez kapcsolódó iparágakból származó
termékek, hulladékok és
maradék anyagok biológiailag lebontható része, valamint az
ipari és települési hulladék biológiailag
lebontható része.
CNG és LNG: cseppfolyós halmazállapotúvá sűrített földgáz (CNG: Compressed
Natural Gas, LNG: Liquified Natural Gas).
EPS (expandált polisztirol): az épülethőszigetelés leggyakoribb anyaga. A
sztirolszemcséket − akár a pattogatott
kukoricát − duzzasztják, majd a borsónyi
üreges gömböket hő alatt táblává préselik. Újabban grafitot kevernek hozzá,
így harmadával javul a hőszigetelése.
Geotermális energia: a geotermikus energia azon fajtája, amely esetében az energia hordozója a termálvíz (vagy gőz).
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Hőszivattyú: a hőszivattyú a környezet
energiájának hasznosítására szolgáló berendezés, mellyel lehetséges fűteni, hűteni, valamint meleg vizet előállítani.
Hőtárolós villanykályha: olyan elektromos fűtőtest, amely a betáplált
villamos energiát hővé alakítja át
és azt az úgynevezett samott téglákban tárolni is képes.
Inverter: a házra szerelt napelem
energiáját alakítja 230 voltos váltóárammá.
Kompakt fénycső: a fénycsőhöz
hasonló elven működő, a hagyományos volfrámszálas izzóra hasonlító és vele megegyező foglalatú világítótest.
LPG: kőolaj lepárlásával előállított,
cseppfolyós halmazállapotú propán-bután gáz (Liquified Petroleum
Gas).
Megújuló energiaforrás: nem foszszilis és nem nukleáris, hanem a természetben folyamatosan rendelkezésre álló energiaforrás, ide tartozik
többek közt a nap-, a szél-, a geotermikus, a hullám-, az árapály- vagy éppen a
vízenergia, a biomassza, a szennyvízből
kinyert és a biogáz.
Napelem: a napenergiát közvetlenül
villamos energiává alakító berendezés.
A fény elnyelődésekor mozgásképes
töltött részecskéket generál, ezeket az

eszközben elektrokémiai potenciálok, illetve az elektronkilépési munkák különbözőségéből adódó beépített elektromos tér rendezett mozgásra kényszeríti,
így elektromos áram jön létre.
Napkollektor: olyan épületgépészeti berendezés, amely a napenergiából közvetlenül állít elő fűtésre vagy használati meleg víz (HMV) készítésére hőenergiát.
Okos hálózat: a villamos energia áramlásának hagyományos egyirányúságát − az
erőműtől az átviteli hálózaton keresztül
a fogyasztóig tartó utat − az internethez
hasonló hálózattal váltja fel.
Okos mérés: más néven smart metering, lényege, hogy a fogyasztók a
jelenleginél sokkal pontosabb információt kapjanak energiafogyasztásukról, a
szolgáltatók pedig fogyasztói profilokat
építsenek fel ezek alapján.
Pellet: nagy nyomáson préselt szálas,
rostos, teljes mértékben természetes
fa, illetve biomassza alapanyagból sajtolt tüzelőanyag.
Passzívház: a világ több országában az
energiatakarékos épületekre alkalmazott
német minősítési rendszer, olyan házakra
alkalmazható, amelyek évente négyzetméterenként 15 kilowattóra energiával −
1,5 köbméter földgázzal − fűthetők ki.
Szélenergia: közvetve a nap energiája,
amely a felmelegedett felszálló levegő
és az annak helyét oldalról elárasztó hidegebb levegő által létrehozott körforgás során keletkezik.
U-érték (hőátbocsátási tényező): azt
mutatja meg, hogy egységnyi idő alatt,
négyzetméterenként hány watt energia
halad át az épületszerkezeten, ha a két oldala között 1 Kelvin-fok a különbség.

Halogénlámpa: erős fényű izzólámpa, amelyben a kisméretű kvarccsőbe helyezett volfrámszálat halogénelemek gőze veszi körül.

Üvegházgázok: azon légnemű anyagok, amelyek a légkörbe jutva erősítik
az üvegházhatásként ismert jelenséget, a legnagyobb mennyiségben kibocsátott ilyen gáz a széndioxid.

Háztartási méretű kiserőmű:
olyan, a kisfeszültségű hálózatra csatlakozó kiserőmű, melynek csatlakozási teljesítménye
nem haladja meg az 50 kilovoltampert.

Zéróenergiájú ház: az ilyen házban a fűtéshez, a klímatizáláshoz, a
meleg víz készítéshez és a villamos
energia előállításához szükséges
primer energiát megújuló források
biztosítják.
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