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Tisztelt Partnerünk, kedves Olvasó!
Örömmel üdvözlöm Önt az Energia Trend Magazin
tavaszi számának megjelenése alkalmából!
Az elmúlt hónapok időjárása ismét tartogatott meglepetést: amikor Európa már a tavaszra készülődött, a tél
még utoljára megmutatta az erejét, alaposan felbolygatva a kontinens energiapiacát. A tavaly januárihoz
hasonló szélsőséges áringadozások jellemezték az idei
márciust, és ismét megdőlt a magyarországi áramfogyasztási csúcs is. Mindez kihívás volt az energiakereskedőknek, de még inkább rávilágított a hazai
energiatermelői kapacitások stabilitásának fontosságára, a leghidegebb napokon felhasznált villamos energiának ugyanis több mint a fele importból származott.

Váltson vállalatával
e-számlára és nyerjen
csapatépítő programot!
www.elmu-emasz.hu/eszamla

A természet erői mellett a politikai események befolyásolják leginkább az árakat, leggyakrabban az energiahordozók árfolyamának változásain keresztül. Az OPEC
és partnerei, illetve az Egyesült Államok közötti huzavona jellemezte olajpiac legújabb fejleményeiről ismét
beszámolunk lapunkban.
A hagyományos energiatermelés ellenpontjaként továbbra is gyorsan bővülnek a megújuló forrásokra alapozott
kapacitások. Ezúttal a napenergia megállíthatatlannak
tűnő előretöréséről olvashat bővebben. Szorosan ehhez
a témához kapcsolódik írásunk az Európai Unió által a következő évtizedekre kijelölt irányvonalról, amely várhatóan
számos országot az eddiginél aktívabb szerepvállalásra
ösztönöz majd a klímaváltozás elleni küzdelemben.

Ugyanebbe az irányba hatnak a közúti közlekedésben
zajló változások is. Jelenleg sokan a dízelüzemű autókban látják a légszennyezés egyik legfőbb forrását,
emiatt több helyen adminisztratív eszközökkel próbálják korlátozni a használatukat, a gyártók egy része
pedig megtette az első lépéseket afelé, hogy kivezesse
kínálatából a gázolajjal hajtott modelleket.
A jövő valószínűleg a hibrid, illetve a tisztán elektromos
járműveké. Ez a várakozás határozza meg Társaságcsoportunknak az elektromobilitás terén végzett munkáját
és folyamatos fejlesztéseit, amelyekről ezúttal hos�szabb cikkben adunk áttekintést.
A zöld jövő mellett elkötelezett partnereink bemutatásán túl ezúttal is szemezgetünk a közelmúlt energiapiaci aktualitásaiból, érdekességeiből, valamint a technológiai világ újdonságaiból, figyelmébe ajánljuk környezetkímélő e-számla szolgáltatásunkat, továbbá néhány
jelentősebb, a vállalkozói szektor számára kiírt pályázati
lehetőséget.
Kellemes olvasást, hasznos időtöltést kívánok!

Szívélyes üdvözlettel:
Nagy Zoltán
ügyvezető igazgató
ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
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ENERGIA TREND MAGAZIN 2018. I. szám
Hírek az energia világából az ELMŰ-ÉMÁSZ üzleti ügyfelei számára
KIADÓ: ELMŰ-ÉMÁSZ Energiakereskedő Kft.
FELELŐS SZERKESZTŐ: Nemes-Smucz Katalin
SZERKESZTŐ: Csömösz Noémi
NYOMDAI MUNKÁK: PP Média Kft. • FELELŐS VEZETŐ: Czéh Attila
Fotóink, írásaink és grafikáink, a szerkesztési és tördelési megoldások szerzői
jogvédelem alatt állnak. Engedély nélküli másolásuk és felhasználásuk
jogszabályba ütközik és büntetőjogi felelősséggel jár. A lapban közölt tanácsok,
tippek a szerkesztő és a megszólalók véleményét tükrözik, és nem minősülnek
befektetési ajánlatnak. A kiadvány ingyenesen terjesztett, kereskedelmi
forgalomba nem hozható.
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E-autózásban az élen
Őrzi vezető helyét a magyarországi
töltőüzemeltetők között az ELMŰ-ÉMÁSZ,
és már külföldi e-mobilitási szolgáltatók
is érdeklődnek a Társaságcsoport által
kínált töltési lehetőségek iránt. Hálózatukat
hamarosan élesben is csatlakoztatják Európa
legnagyobb e-autós roaming platformjához,
emellett újabb töltőtípusokat és intelligens
közvilágítási oszlopokat tesztelnek, saját
elektromosjármű-flottájukat pedig az év
végéig kétszeresére növelik. Az áramtöltés
regisztrált ügyfeleknek egyelőre továbbra
is ingyenes, és a villámtöltők telepítését az
áramhálózati szempontok szerint is célszerű
végiggondolni. Elektromobilitás, ahogyan
a szolgáltató látja.

országban egy olyan elektromobilitás-szolgáltatóval
szerződött, amely szintén a Hubject tagja. Erre egy,
a töltőkön elhelyezett zöld-fehér, QR-kóddal ellátott,
intercharge feliratú matrica is felhívja majd a figyelmet.
A kód beolvasásával vagy egy megfelelő érzékelő révén
mobileszközökön megjeleníthető a töltő vezérlőfelülete.
Bár a töltők még csak tesztüzemben csatlakoztak a
Hubjecthez, máris érdeklődtek olyan külföldi e-mobilitás-szolgáltatók, amelyek az elektromobilitás rendszerében kizárólag töltési lehetőséget értékesítenek, és
az ELMŰ-ÉMÁSZ-szal mint töltőhálózat-üzemeltetővel
együtt kívánnak működni – számolt be Árvay Szilárd
az első tapasztalatokról.

mindezeket a lehetőségeket. Vannak egyéb, ma még
legfeljebb tesztfázisban lévő megoldások, de például a
töltők térképes megjelenítését és a pillanatnyi állapotuk megtekintését lehetővé tevő nyilvános mobilalkalmazásra egyelőre nincs másik példa – tette hozzá
Árvay Szilárd, a Társaságcsoport projektmenedzsere.

A kiskereskedelmi egységek parkolóiban egyre gyakoribb látvány az elektromosautó-töltő. Az üzemeltetők
az e-autót használók egyre bővülő körének igényeit
szolgálják ki a berendezések telepítésével, és nem csak
azért, mert erre törvény kötelezi őket – mondta Jászay
Tamás, az ELMŰ-ÉMÁSZ vállalatfejlesztési igazgatója.

A töltők közti átjárhatóságot többféleképpen meg
lehet oldani. Ha a töltőberendezések már csatlakoztak
külön szerverekhez, akkor ezen szerverek között egy
interfész (közös kezelőfelület) biztosíthatja a kapcsolatot. Egy másik lehetőség, hogy ha egy töltőberendezés
még nem csatlakozik egy szerverhez sem, de megvannak az ehhez szükséges műszaki paraméterei, akkor
bizonyos esetekben a már meglévő IT-rendszerek képesek a hálózaton kívüli töltőt is integrálni. A harmadik
megoldás, ha a töltők egy úgynevezett roaming platformon keresztül csatlakoznak egymáshoz. Ez utóbbi
a mobiltelefon-szolgáltatáshoz hasonlóan az egyes
operátorok közötti átjárhatóságot teszi lehetővé.

A magánterületen létesített, de nyilvánosan hozzáférhető töltők piacán ugyanis éles a verseny, az energiakereskedők mellett számos hardvergyártó cég is jelen
van. A berendezések közötti különbség nem elsősorban
a műszaki paraméterekben, inkább az olyan informatikai háttérszolgáltatásokban mutatkozik meg, amelyek
révén a töltő alkalmassá válik az ügyfelek azonosítására, a felhasznált áram mennyiségének mérésére és
elszámolására is.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ Európa legnagyobb ilyen roaming
platformjához, a Hubjecthez csatlakozott, és jelenleg
a rendszer tesztelését végzik. Heteken belül élesben
is használhatja bárki, aki valamelyik nyugat-európai

Magyarországon jelenleg az ELMŰ-ÉMÁSZ az egyetlen
szolgáltató, amely ilyen, úgynevezett IT backend rendszer révén szervezi hálózatba a töltőit, illetve biztosítja
Jászay Tamás, az ELMŰ-ÉMÁSZ vállalatfejlesztési igazgatója

A fizetésre jelenleg kétféle megoldás létezik, az egyiket,
az eseti alapú töltést biztosító azonnali fizetést (direct
payment) az Európai Unió minden rendszerre kötelezően
előírja. Az a lényege, hogy ha egy e-autós anélkül szeretné használni egy töltőpont-üzemeltető berendezését,
hogy regisztrálna a rendszerébe, választhatja az egyszeri
fizetést. Ebben az esetben például egy mobilapplikációban
beállíthatja, hogy mekkora teljesítménnyel és mennyi ideig
kíván tölteni. Miután az ezek alapján meghatározott díjat
online bankkártyás tranzakcióval kiegyenlíti, elkezdődik a
töltés. A másik megoldás a regisztrált ügyfelek számára
elérhető töltés, illetve fizetési lehetőség. A felhasználók
az egyedi kódjuk megadásával kezdeményezhetik a töltést,
és a hónap végén egyetlen számlát kell kiegyenlíteniük,
amelyen szerepelnek valamennyi tranzakció adatai.
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Május 15. és 18. között zajlik a Hungexpón
az Ipar Napjai 2018 elnevezésű rendezvény,
amelyen az ELMŰ-ÉMÁSZ látványos standdal
lesz jelen. Bemutatják valamennyi, e-mobilitással
kapcsolatos megoldásukat, középpontban
az IT-szolgáltatásokkal, amelyeket a szélesebb
szakmai közönséggel is meg szeretnének
ismertetni. A már működő töltőtípusokon felül
láthatók lesznek a jelenleg tesztelés alatt álló
intelligens közvilágítási oszlopok, valamint
a német Eluminocity cég gyártmánya, egy,
az ELMŰ-ÉMÁSZ rendszerével kompatibilis
töltőberendezés is.

Az ELMŰ-ÉMÁSZ az eseti alapú fizetést rövid időn
belül elérhetővé teszi. A szolgáltatást első lépcsőben
szimbolikus áron lehet majd igénybe venni, a cél annak
demonstrálása, hogy a rendszer alkalmas a tranzakciók
kezelésére, valamint a további tapasztalatgyűjtés –
magyarázta Jászay Tamás.

Ki kicsoda?
A töltési szolgáltatások piacán két nagy elkülönült ökoszisztéma, piaci rendszer van – mondta Jászay Tamás. Az egyik
a villamosenergia-ellátási, a másik az e-mobilitási. Az elektromos oldal a villamos hálózat üzemeltetőjével kezdődik, az ő hálózatához csatlakoznak kisfeszültségű villamos fogyasztóként
a töltőberendezések, amelyeket a töltőüzemeltető birtokol.
A töltőn keresztül villamos energiát kell biztosítani, amelyet az
üzemeltető megvásárol, az elfogyasztott és mért mennyiség
után pedig fizet – így csatlakozik a villamosenergia-rendszerhez
és -kereskedelemhez. Ez a hagyományos villamosenergia-piac
szabályai szerint működik. A jelenleg is kialakulóban lévő e-mobilitási ökoszisztémában pedig az elektromosautó-használók,
a töltőüzemeltető és az e-mobilitás-szolgáltató áll kapcsolatban egymással. Utóbbi arra vállalkozik, hogy az elektromos
autót használó ügyfeleinek töltési szolgáltatást biztosítson
a töltőüzemeltetőkkel kötött szerződések révén szerte az
országban, havi elszámolás ellenében. Míg a villamosenergiahálózat üzemeltetője és a villamosenergia-kereskedő csak
a hagyományos villamosenergia-rendszer része, az e-mobilitásszolgáltató pedig csak a másik, az e-mobilitási oldalon működik,
addig a töltőüzemeltető mindkét rendszerben szerepet játszik,
így a kapcsolódást jelenti a két ökoszisztéma között.

Elég a gyorstöltő
Az első hazai elektromos autók megjelenése óta
kérdés, hogy milyen típusú töltőkkel lehet legjobban
kiszolgálni a várhatóan egyre növekvő járműállományt.
Egyesek folyamatosan kizárólag a villámtöltőnek is
nevezett nagy teljesítményű egyenáramú berendezéseket propagálják, amelyek akár 50–150 kilowatt teljesítménnyel is képesek tölteni. Az ELMŰ-ÉMÁSZ az elmúlt
években megerősítette ezzel ellentétes álláspontját. A
személyautók túlnyomó többsége a nap legnagyobb részében, akár húsz órán át áll, ez az idő elegendő ahhoz,
hogy kisebb teljesítményen is kellően feltöltsék. A villámtöltők telepítése a gyorsforgalmi utak mentén szük-

séges, ám a hálózatfejlesztéssel kapcsolatos jelentős
költségek miatt ez ott is inkább trafóállomások, mint
benzinkutak közelében célszerű. Egy ilyen berendezés
teljesítményigénye ugyanis többszörösen meghaladja
a hagyományos üzemanyagtöltő állomásokét, és hiába
csak a töltések idejére ugrik meg a terhelés, a pluszteljesítmény biztosítása jelentős fejlesztést igényel,
továbbá tetemes állandó költségekkel jár. A meglévő
nagy teljesítményű trafók környezetében biztosított
a megfelelő feszültségszint, és a nagy teljesítményű
kábeleket is rövidebb szakaszon kell lefektetni, ami
lényegesen csökkenti a telepítés költségét. Mint Árvay
Szilárd jelezte, a szűk keresztmetszet továbbra sem az,
hogy az autó mekkora teljesítményt tud felvenni, illetve
hogy a töltő mennyit tud leadni, hanem az, hogy a villamos hálózaton mekkora teljesítményt lehet az adott
helyszínre gazdaságosan eljuttatni.
A gyorstöltők (váltakozó áramú, általában legfeljebb
22 kilowatt teljesítményű berendezések) mellett szól,
hogy még a jelentős számú elektromos autót a flottájukban tudó autómegosztó cégek visszajelzései alapján
is kielégítő megoldást nyújtanak.

Jó példát mutatnak
Az ELMŰ-ÉMÁSZ tavaly számottevő mértékben
bővítette elektromosautó-flottáját, és az idén megduplázza e-autóinak számát. A kezdetektől meglévő öt
kisautó mellé múlt nyáron Renault Zoe, BMW i3, Nissan

e-NV200, valamint Hyundai Ioniq típusokat vásároltak, 19 tagúra növelve az állományt. Idén folytatódik
a fejlesztés, az év végére 40 e-autót használnak majd
a munkatársak. Az elektromos modellek beszerzését
vállalati irányelv is rögzíti, ha gazdaságosan megvalósítható, az elhasználódott autókat ilyenekkel pótolják.
A kocsikat használó kollégák az első példányokra még
kuriózumként tekintettek, a mostaniakat azonban a
megnövekedett darabszám miatt valódi flottaként kell
kezelni, és a cég már ki is alakított egyfajta gyakorlatot
arra, hogyan lehet a legjobban megoldani a töltést a
telephelyeken.

A jövő a smart megoldásoké
A piaci szereplők által a kezdetekben Magyarországon
telepített e-töltők egy része nem volt alkalmas az informatikai hálózatokhoz történő csatlakozásra. Az akkor
költséghatékonynak tűnő megoldásról mára sokak számára kiderült, hogy az nem kielégítő, mert a várhatóan
hamarosan elterjedő pénzügyi elszámolásra alkalmatlan. Egyre több ügyfél érdeklődik a smart berendezések
iránt, amelyeken elérhetők a számlázáshoz szükséges
funkciók.
A közeljövőben tovább bővül ezeknek a termékeknek
a köre, az ELMŰ-ÉMÁSZ már teszteli a legújabb fejlesztésű multifunkciós közvilágítási oszlopokat. A Társaságcsoport Váci úti székházában felállított eszközök
mindegyike fel van szerelve wifiantennával, bizton-

sági kamerával, vészhívógombbal, egyes oszlopokon
levegőminőség-mérő, különböző típusú e-autó-töltő,
illetve digitális reklámtábla is helyet kapott. A tervek
szerint még nyár előtt elindítanak egy pilot projektet
egy frekventált budapesti helyszínen, ahol öt ilyen
oszlopot telepítenek. Az oszlop tetején különböző színű
fény jelzi majd, hogy a töltő szabad, foglalt, vagy az
autó még csatlakozik, de a töltés már befejeződött.

Új terepen
A többfunkciós oszlopok egy olyan új korszak hírnökei,
amelyben az ELMŰ-ÉMÁSZ kilép a hagyományos energiaszolgáltatói szerepből, és szaktudására, valamint
meglévő infrastruktúrájára támaszkodva új területek
felé nyit – vázolta a közeljövő terveit Jászay Tamás.
Ezek egyike a telekommunikáció: a meglévő villamosvezeték-hálózat mellé optikai kábeleket helyezve számos újabb településen válhat elérhetővé a szélessávú
internet. A másik irányt az úgynevezett energiaközeli
szolgáltatások képviselik, amelyek a különböző műszaki
megoldásokon felül magukban foglalják az elektromobilitást is. A lényeg, hogy ne kizárólag kilowattórákat
vagy köbmétereket értékesítsen, hanem újfajta élményt
nyújtson a Társaságcsoport az ügyfeleknek.
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Felsüt végre a nap?
Nagyot ugorhat a hazai szolárpiac
Újabb rekordév előtt áll a globális napenergia-piac.
A tavalyi esztendőt növekedési mutatóban nem,
de az újonnan telepített napelemes kapacitások
mennyiségében szinte biztosan sikerül felülmúlni.
A bővülést várhatóan a kínai, valamint az európai
kereslet hajtja majd, a tengerentúlon azonban lassulás
várhat a szektorra. Magyarországon a mezőgazdaság
lehet a híd a termelés felfuttatásához.

Tavaly valamivel több mint 100 gigawattnyi
új napelemes termelőkapacitást telepítettek
világszerte az EnergyTrend adatai szerint,
ez 26 százalékos növekedés az előző évhez
képest. Az intézet idei előrejelzésében
106 gigawatt szerepel, amelynek legnagyobb
részét, 46 gigawattnál is többet Kínában
létesítik majd. Ez az előző évhez képest enyhe
csökkenést jelent ugyan, az európai piac tartósnak ígérkező fellendülése ellensúlyozhatja
ezt, így a következő néhány esztendőben
100 gigawatt fölött alakulhat a világszerte
újonnan beépített kapacitások mennyisége.

Visszaüthet az importvám
A fosszilis energiahordozók mellett nyíltan
kiálló Donald Trump amerikai elnök év eleji
döntése az eredeti szándékkal ellentétben hátrányt okozhat a helyi napenergia-szektornak.
Szakértők szerint visszafelé sülhet el az olcsó

ázsiai import visszaszorítása érdekében idén
januárban bevezetett 30 százalékos, később
fokozatosan 15 százalékosra csökkenteni
tervezett importvám. A belső piac védelmére
szánt intézkedés rontja az új beruházások
kilátásait, a következő három évben a vártnál
legalább tíz százalékkal kevesebb fotovoltaikus
projekt valósulhat meg.

Napraforgóország
A hazai villamosenergia-rendszer szakértői jó
ideje rendszeresen felhívják a figyelmet arra,
hogy az elöregedő erőműállományt pótolni
kell, a Mavir a következő mintegy két évtizedre
7000 megawatt körüli kapacitás kiesésével
számol. Paks 2. megépül, de mivel egészül ki
az atomtúlsúlyra hangolt erőműrendszer?
A 2010-es évek elején a kormány azzal érvelt
a megújulóenergia-termelés ellen, hogy drága,

vannak műszaki-technikai korlátai, illetve bizonyos mennyiség fölött a hálózatban is problémát okozhat. A kormányzati kommunikációban
egy ideje mégis egyre nagyobb hangsúllyal
szerepel a napenergia hasznosítása.
Néhány szimbolikus szolárprojekten túl –
amilyen például a Paksra tervezett naperőmű
– más fronton is látszanak a kabinet szándékai.
Tavaly novemberben összesen 106, napelemes
erőművek megvalósítására irányuló beruházást
minősítettek nemzetgazdasági szempontból
kiemelt jelentőségű üggyé, és számos további
fejlesztés is megkaphatja ezt a státuszt.

Villanyfarmerek
A művelésbe bevont területek esetében
sokáig tartotta magát az elképzelés, hogy
vagy csak mezőgazdasági termelésre, vagy
csak energia-előállításra alkalmasak. Németországban tavaly sikerült bizonyítani ennek
az ellenkezőjét egy több mint harminc éve
leírt fogalom, az agrofotovoltaika gyakorlati
megvalósításával. A módszer lényege, hogy
a napelemmodulokat nem közvetlenül a
talajon álló, hanem mintegy öt méter magas
tartószerkezeten helyezik el, így a szokásos
gépi munkákat továbbra is el lehet végezni.
A rendszer elemeit a szokásosnál távolabb
szerelik fel egymástól, hogy elegendő napfény
jusson a növényeknek. A kísérletek eredményei szerint a termésmennyiségben tapasztalt
5–20 százalékos csökkenést bőven pótolta
a villamosenergia-termelésből származó

bevétel, a mérleg mintegy hatvanszázalékos
pluszt mutat a hagyományos – napelemek
nélküli – gazdálkodáshoz képest.
Egy ehhez hasonló modell bevezetésének
itthon is van esélye. Egy múlt év végi kormányhatározat földművesek, valamint földművesek
tulajdonában álló gazdasági társaságok és
mezőgazdasági vállalkozások által telepítendő
legalább 600, összesen 300 megawatt összteljesítményt elérő naperőmű támogatását
rögzítette. Garantálják a létesítményekben
megtermelt áram kötelező átvételét, az elosztó társaságok pedig három kilométerig díjmentesen kiépítik a hálózati csatlakozást – utóbbi
költségeire nyolcmilliárd forintot irányzott
elő a határozat. A beruházások ösztönzésére
kedvezményes hitelprogramot is kidolgoznak.
Egy fél megawatt körüli teljesítményű napelemes erőmű – amelynek területigénye 1,2–1,3
hektár – megvalósítása 200 millió forint körüli
összegbe kerül, ennek mintegy húsz százalékát
önerőként kell tudni felmutatni.
A napenergia nagyobb léptékű elterjedésének
jogszabály-módosításokkal is igyekezett teret
nyitni a kormány. A környezetvédelmi termékdíj
összege a szakma által aránytalanul magasnak
tartott 114 forintos kilogrammonkénti szintről
2018. január 1-jével a felére, 57 forintra csökkent. Emellett a villamosenergia-törvény tavaly
decemberi módosításával eltörölték a földvédelmi járulékot, ami hektáronként körülbelül egy
százalékkal teheti olcsóbbá a naperőművek
megvalósítását.
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A világ legnagyobb
szélturbináit fejleszti a GE

Tavaly újra növekedett az energiaipar
szén-dioxid-kibocsátása

Magyarország élre tör
az akkumulátorgyártásban
Monoron már megkezdődött, Miskolcon és Komáromban
pedig a következő két évben indul meg az elektromos autókban használható akkumulátorok és alkatrészeik gyártása két
dél-koreai, valamint egy japán cég fejlesztéseinek köszönhetően. Az összesen több mint százmilliárd forint értékű beruházások legnagyobb részét az SK Innovationnek, Dél-Korea
harmadik legnagyobb vállalatának a komáromi projektje
teszi ki: a tömeggyártás beindítását 2020-ra tervezik
a 430 ezer négyzetméteres üzemcsarnokban.

A szélturbinák hatékonyságának növelésére
két módszer is létezik: egyrészt magasabb
szerkezetek építése, hogy azok a felsőbb
légrétegekben egyenletesebben fújó szelet
tudják hasznosítani, másrészt még nagyobb
felületű rotorlapátok alkalmazása. A GE mérnökei mindkét irányba tettek egy-egy lépést,
és megalkották minden idők legnagyobb szélturbináját, amelynek első példányai 2021-ben
állhatnak szolgálatba.

Háromévnyi folyamatos csökkenés után 2017-ben újra emelkedett
a világ energiaiparának szén-dioxid-kibocsátása: 1,4 százalékos
növekedéssel 32,5 gigatonnát mutatott a számláló az év végén.
Mindez annak ellenére alakult így, hogy a világ vezető országai
– többek között Kína, az Egyesült Királyság vagy az Egyesült
Államok – sorra zárják be szénbányáikat. A megújulók térnyerése
is a kibocsátás csökkenésének irányába mutat, hasonlóan a japán
atomerőművek újbóli megnyitásához.
A fentiekre rácáfoló emelkedés hátterében nem is a hatékonyságjavulás elmaradása, hanem a növekvő energiaigény áll. Az elsősorban Kínában és Indiában látható bővülés 2017-ben meghaladta
a két százalékot, ami duplája az előző évi értéknek, ezért egyértelműnek tűnik, hogy az eddigi erőfeszítések és módszerek nem elégségesek a párizsi klímaegyezmény által kitűzött célok eléréséhez.
Főleg úgy nem, hogy az egyik legfontosabb szereplő, az Egyesült
Államok már nem is tagja az egyezménynek.

A mintegy 400 millió dollárból kifejlesztett
Haliade-X turbinájának minden szárnya
100 méternél is hosszabb lesz, az általuk
lefedett függőleges terület megközelíti
a 38 ezer négyzetmétert. Így nem is csoda,
hogy az Eiffel-torony magasságú monstrum
a jelenleg legnagyobb kapacitással üzemelő
turbinánál 45 százalékkal többet, évente
mintegy 67 gigawattóra energiát termel
majd: ez 16 ezer átlagos háztartás igényeit
fedezi. A Haliade-X nemcsak teljesítményével, de alacsony üzemeltetési és fenntartásai
költségeivel is kitűnik, ráadásul az eddigieknél
kiszámíthatóbban termel áramot, így kisebb
terhelést ró az ingadozásokat kiegyenlítő
hagyományos erőművekre.

Ennél jóval korábban, akár már idén megkezdődhet a termelés a japán GS Yuasa 60 ezer négyzetméteres miskolci
telephelyén, ahol több mint ötven embert foglalkoztatnak
majd. A március végén átadott monori gyár is jelentős mértékben bővíti jelenlegi kapacitásait egy éven belül.

Úton a nulla energiaigény felé

Városok megújuló energiával
Világszerte több mint negyven nagyváros önkormányzata
használ kizárólag megújuló energiaforrásokat az elektromos áram előállítására, és száz felett van azoknak a száma,
amelyek legalább 70 százalékban támaszkodnak a zöldenergiára – derült ki a CDP nevű brit szakmai szervezet
kutatásából. Az élmezőnyben többnyire olyan, természeti
kincsekben gazdag városok vannak, mint Reykjavík, ahol
a víz- és geotermikus energiát hasznosítják, vagy Bázel,
ahol a víz mellett a szelet is munkára fogták.
A lista első hallásra meglepetésnek tűnő helyekben is
bővelkedik. Százszázalékos a mutatója az etióp fővárosnak, Addisz-Abebának, az olaszországi Bolzanónak,
valamint számos brazil és ecuadori városnak. Hetven
százalékban támaszkodik megújulókra Dar-es-Salaam
és Harare, Tanzánia, illetve Zimbabwe fővárosa, továbbá
az erdélyi Gyulafehérvár is. Az összesítésben szereplő
városok majdnem fele Brazíliában található.

Sofőr nélküli taxi Amerikában
Még csak néhány útvonalon és pár autóval, de elindult a világ első, vezető
nélküli taxiszolgáltatása. A Google-csoporthoz tartozó Waymo járműveit
telefonos applikációval lehet hívni Phoenix külvárosában, de a tervek
szerint hamarosan az Egyesült Államok több nagyvárosában is, hiszen a
vállalat saját igényeire szabva több ezer Chrysler Pacifica Hybrid autót
gyártat le, és egy részük már idén forgalomba is állhat.
Az eddigi tesztek és eredmények ígéretesek, annak ellenére is, hogy
a közelmúltban az egyik fő versenytárs, az Uber egyik önvezető autója
halálos kimenetelű baleset részese volt. Az eddigi adatok szerint nem
a szoftver hibázott, az eset azonban átmenetileg visszavetheti
az autonóm járművek tesztjeit.

Az energiafogyasztás minimalizálásának rendeli alá az építési
szabályokat az Európai Unió készülő rendelkezése, amely szerint
2021. január 1-jétől valamennyi új építésű háznak nulla vagy
ahhoz közelítő felhasználásúnak kell lennie. A cél, hogy 2050-re
minden EU-s otthon energiatakarékossá váljon, ehhez többek
között hosszú távú stratégia kidolgozását írja elő a tagállamoknak a régebbi, pazarló ingatlanok korszerűsítésére. Támogatják
továbbá az energiafelhasználás csökkentését lehetővé tevő okos
megoldások használatát, illetve hogy az új épületek parkolóhelyeit elektromosautó-töltőkkel szereljék fel.
Az unióban ma még az otthonok mintegy háromnegyede
pazarolja az energiát, nem csoda, hogy az EU teljes felhasználásának 40 százalékát a fűtés és a hűtés teszi ki. Az intézkedésről
tavasszal szavaz az Európai Parlament, és ha azután a Tanács is
jóváhagyja, a tagállamoknak húsz hónap áll majd rendelkezésükre, hogy átültessék saját jogrendjükbe.
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Pályázatfigyelő

meg idén február közepén. A megújuló
energia használatával megvalósuló épületenergetikai fejlesztések támogatására szóló
felhívásra június 28-ig jelentkezhetnek a mikro-, kis- és középvállalkozások. Az elnyerhető
összeg 1,5 és 100 millió forint közötti lehet,
ami az elszámolható költségeknek legfeljebb
a felét fedezheti, és ami egyebek mellett az
épületek hőtechnikai adottságainak javítására, hőveszteségük csökkentésére, az épületek
fűtési, hűtési és használatimelegvíz-rendszereinek korszerűsítésére, továbbá a meglévő
világítási rendszerek energiatakarékossá
alakítására fordítható. Ezenfelül támogatható
napkollektorok, brikett- vagy faapríték-tüzelésű, valamint faelgázosító kazánok, illetve
hőszivattyúk telepítése is.

Energetikára is
jut még forrás
A jelenlegi európai uniós költségvetési
ciklusban már kevés új pályázatra lehet
számítani, az elérhető konstrukciók
azonban számos hazai cégnek kínálnak
fejlesztési lehetőséget. Támogatást
a legkülönbözőbb célokra lehet igényelni,
és a mikrovállalkozástól a legnagyobbakig
minden szervezet megtalálhatja
a számára megfelelőt. Körképünkben
az energetikai vonatkozású kiírásokból
szemezgetünk.

Közép-Magyarország túl fejlett

A 2014 és 2020 közötti költségvetési időszakban hazánk mintegy 7500 milliárd forintnyi közösségi forrással gazdálkodhat, a 2018. április
6-i adatok szerint ennek az összegnek 94,19
százalékára már meg is született a szerződés.
Több olyan konstrukció is elérhető azonban,
amely viszonylag széles körnek szól, és még
nem kötötték le a rendelkezésre álló keretet.

Épületenergetikai
fejlesztés fél áron
A jelenleg futó energetikai vonatkozású pályázatok közül az egyik legnagyobb, 52,5 milliárd
forint keretösszegű a Gazdaságfejlesztési és
Innovációs Operatív Program keretében jelent

Fejlettsége miatt a közép-magyarországi
régió hazánk többi részénél kevesebb EU-s
forrásból részesül, ezt a kormány célzott támogatásokkal kompenzálja. A 2016 és 2021
közötti időszakban elkölthető 80 milliárd
forintból 2018-ra mintegy 50 milliárd jut.
Az idei második kiírásban Pest megyei mikro-,
kis- és középvállalkozások telephelyfeltételeinek javítására lehet pályázni 4,5 milliárd forint
értékben. A konstrukció a megyében bejegyzett cégek telephelyeinek átalakítására, modernizációjára
és bővítésére, illetve a nem megfelelő telephelyek újakkal történő
kiváltására vagy új épület építésére
ad módot. A 20 és 100 millió forint
közötti összegből önállóan nem
támogatható tevékenységként
kapcsolódó eszközbeszerzésre,
megújuló energiaforrást hasznosító berendezések beszerzésére,
bemutatóterem vagy iroda építésére, belső parkolók kialakítására is
lehetőség van. A támogatási kérelmeket május 21-én reggel 8 órától
30 napig lehet benyújtani a Magyar
Államkincstár weboldalán.

Nemzeti célt szolgálhatnak
Nagyvállalatok a kedvezményezettjei annak
a két, a Környezeti és Energiahatékonysági
Operatív Program keretében megjelent kiírásnak, amelyek a megújuló alapú zöldáramtermelést és -értékesítést támogatják
0,5, illetve 4 megawatt alatti beépített teljesítmény esetén. E két pályázat keretösszege
összesen 17,2 milliárd forint, és a felhívások
szerint az is a céljuk, hogy a nyertesek
a hálózatra kapcsolódó, nem épülethez kötött
villamosenergia-, illetve kapcsolthő-termeléssel hozzájáruljanak a fosszilis energiahordozók
felhasználásának csökkentéséhez és a hazánk
által 2020-ra vállalt megújulóenergia-arány
eléréséhez. Az igényelhető összeg a 0,5 megawatt alatti egységek esetén 1 és 3 milliárd,
a 4 megawatt alattiaknál 2 és 4,3 milliárd
forint közötti lehet.
Az országos kiírásokon felül egyes térségi
egyesületek is időről időre hirdetnek pályázatokat. Március óta elérhető például az
észak-dunántúli Vulkánok Völgye Egyesület
LEADER helyi akciócsoportjának illetékességi
területén székhelyet vagy telephelyet működtető magánszemélyek és mikrovállalkozások számára kiírt pályázat, amelyen többek
között megújuló energia hasznosítását célzó
fejlesztések támogatására nyerhető el 8–20
millió forint közötti összeg. A határidő 2019.
december 31. A LEADER az Európai Unió
vidékfejlesztési programja, ebből adódóan
a támogatások általában mezőgazdasággal
összefüggő termelési tevékenységekhez, az
ehhez szükséges energetikai fejlesztésekhez
kapcsolódnak.
Az agrárvállalkozások előtt sok más támogatási lehetőség is van, legyen szó állattartótelepek, feldolgozóüzemek vagy borászatok
energiahatékonysági fejlesztéseiről. A kiírások
jelentős része csak jövőre vagy még később
zárul, a pályázóknak azonban célszerű időben
felkészülniük és szükség esetén tanácsadó
segítségét is igénybe venniük.
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Zöld autózás földgázzal
Tovább bővíti hálózatát a BGW

Rövid idő alatt a hazai sűrítettföldgáz-piac egyik legjelentősebb szereplőjévé vált
a Blue Green Way (BGW) Kft. A cég a következő években csaknem megháromszorozza
CNG-kútjainak számát, emellett belátható időn belül az elektromos autózás felé is
nyit. Terveikről és a földgáz alapú közlekedés hazai helyzetéről Zsandarova Krisztina
kereskedelmi és marketingigazgatóval beszélgettünk.
Energia Trend Magazin: A gázüzemű autózásról sokaknak kizárólag az LPG jut eszébe.
Miben különbözik ettől a CNG?
Zsandarova Krisztina: A CNG a compressed
natural gas, azaz a sűrített földgáz rövidítése.
Kevesen tudják, hogy ugyanazzal a gázzal,
amelyet a háztartásokban fűtésre vagy főzésre használunk, autózni is lehet. Abban különbözik az LPG-től, hogy míg az nagyrészt propán
és bután keveréke, addig a CNG kilencven százalékban metán, ami sokkal tisztább energiahordozó. A földgáz csővezetéken érkezik a
töltőállomásokra, ahol kompresszorral 250 bar
nyomásra sűrítik, így használható üzemanyagként. Összetétele mellett azért is környezetkímélőbb, mert nem igényel közúti szállítást.
További előnye, hogy a CNG-vel hajtott autókkal mélygarázsban is parkolhatunk, mivel
a CNG fajsúlya kisebb a levegőénél, így szivárgás esetén felfelé száll és nem gyűlik össze
mélyen fekvő helyiségekben, mint az LPG.
ETM: Az autók kialakításában mi az eltérés?
Kompromisszumot köt, aki CNG-vel autózik?
Zs. K.: Csupán minimális kialakításbeli különbségek vannak. A gázpalackokat gyárilag
általában a csomagtér alá építik be, így nem
foglalnak el plusz helyet. A töltőnyílás és a
töltőfej eltér ugyan a megszokottól, de az autó
teletankolásához ugyanúgy elegendő körülbelül két perc, mint a benzin esetében. Fontos kiemelni, hogy a CNG-vel működtethető
járművek általában kettős üzeműek. Egyszeri

feltöltéssel 15–20 kilogrammnyi földgázt
vételezhetünk, ami megközelítőleg 370 kilométer megtételére elegendő. A normál méretű
benzintartálynak köszönhetően azonban 1000
kilométer fölé nőhet a hatótávolság, azaz nem
kell attól tartanunk, hogy közeli CNG-kút híján
nem érjük el az úti célunkat.
ETM: Akkor lehet eldönteni, hogy ilyen
fogyasztás mellett gazdaságos-e gázzal
autózni, ha ismerjük az árakat is.
Zs. K.: A piacra lépésünk óta, azaz mintegy két és fél éve stabil a CNG ára, jelenleg
kilogrammonként 345 forint az egységesnek
tekinthető ár a piacon, ebből adnak különböző
mértékű kedvezményeket az egyes cégek.
A környező országokban is több éve az egy
euró körüli ár jellemző. Bár a két üzemanyagtípust eltérő mértékegységben mérik, a CNG
listaárát körülbelül 230 forintos literenkénti
benzinárnak lehet megfeleltetni. Eközben
a benzint manapság literenként 365 forint
körüli áron tankolhatjuk. A törzsvásárlóink a
mi kútjainkon jelenleg 300 forintért juthatnak egy kilogramm sűrített földgázhoz, egy
speciális kedvezményprogram (BGW Plusz)
keretében pedig ennél is olcsóbban. Ha egy
ügyfelünk új vagy használt, Magyarországon első alkalommal forgalomba helyezett
CNG-üzemű autót vásárol, 300 ezer forint értékű üzemanyag-kedvezményben részesülhet.
A kedvezményprogram két évre szól, az első
évben 30, a második évben 20 százalékkal

kell kevesebbet fizetnie tankolásonként,
az összegkeret erejéig.
ETM: Hol tart most a BGW a piacépítéssel?
Zs. K.: A jelenlegi tizenkét hazai töltőállomás
közül ötöt mi üzemeltetünk. Az elsőt 2015 decemberében nyitottuk meg a nagytarcsai telephelyünkön, egy évvel később újabb kettőt
Budapesten, a III., illetve a XXIII. kerületben.
Tavaly adtunk át két újabb kutat Keszthelyen,
illetve Nagykanizsán. Minden új egység kialakításánál figyeljük a piaci visszajelzéseket, az
újak nyitása előtt pedig alaposan felmérjük a
tendenciákat, a várható fogadtatást. Az első
két fővárosi állomás beüzemelése után arra
számítottunk, hogy a nagytarcsai vevőkör
egy része átvándorol majd azokhoz. Ehhez
képest az ottani forgalom mintegy 40 százalékkal növekedett, úgy, hogy közben újabb
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mindig tankolhatnak benzint, a forgalmazók
nagyobb kockázatot vállalnak a hálózatbővítéssel.

kettővel bővült a hálózat. Ezt nagyon jelentős
fejlődésnek gondoljuk, bár tény, hogy Magyarországon még gyerekcipőben jár a földgáz
alapú közlekedés.
ETM: Mik a terveik a következő évekre?
Zs. K.: Idén újabb három CNG-töltő átadását
tervezzük. Egyet Siófokon, kettőt pedig Budapesten. A további városok között felmerült
többek között Békéscsaba és Tiszaújváros is.
A középtávú célunk egy tizenhárom egységből álló országos hálózat kiépítése.
ETM: Az eddigi növekedés mennyiben köszönhető a promóciós tevékenységüknek?
Zs. K.: Jelentősebb marketingaktivitást az idei
évtől tervezünk a jelenleg is futó ügyfélprogramjaink mellett. Az elmúlt bő két évben
annak megfigyelésére koncentráltunk, hogy
a gépjárműállomány mekkora része tankol a
mi kútjainknál. Az újabb egységek megnyitásával számottevő növekedést láttunk. Amikor
elindítottuk a 300 ezer forintos kedvezményprogramot, különösebb támogatás nélkül is
negyven új ügyfél döntött úgy, hogy CNGhajtású járművet vásárol. Egy cég számára fontos szempont az üzemanyagköltség,
márpedig például egy tíz járműből álló flotta
esetén hárommillió forintot is megtakaríthat
ezen. Egy másik szempont, hogy a földgáz
az egyik legtisztább energiahordozó, és az
európai uniós irányelvek, a klímavédelmi törekvések vagy a dízelbotrányként emlegetett
ügyek mind az alternatív hajtások felé terelik
a közlekedőket.
ETM: Magyarországon hol tart ez a folyamat?
Mely országok a CNG-fogyasztás éllovasai?
Zs. K.: Az amerikai kontinensen nagy hagyományuk van a földgázhajtású járműveknek,
Európában Németország és Olaszország a legfejlettebbek ezen a területen, egyenként több
mint ezer kúttal, de Ausztriában is száz fölötti
a CNG-töltőállomások száma, és Csehország is
jóval előttünk jár. Hazánkban egyelőre kevesen
ismerik a földgázt mint üzemanyagot. Ugyanakkor elérhető lehetőség, hiszen a nagyobb
autógyártók kínálatában vannak CNG-üzemű

modellek, és az áruk körülbelül azonos a dízel
típusokéval. A nagyobb flottákat még mindig
jórészt a dízelek uralják, de várhatóan egyre
több cég nyit majd a földgáz felé.
ETM: A CNG esetében is tapasztalható az
a „tyúk-tojás” jellegű jelenség, mint az elektromos autóknál, azaz, hogy az autósok több
töltőre, a forgalmazók pedig több autóra
várnak?
Zs. K.: Itt is fennáll ez a dilemma, ám fontos
újra hangsúlyoznom, hogy mivel az autók
kétüzeműek, nem kell aggódni a hatótávolság
miatt. Túlzás lenne azt állítanunk, hogy bárhol
megéri új kutat nyitni. A megfigyeléseink
szerint Budapesten jelentős a kereslet –
elsősorban fuvarozók, kishaszongépjárművel
közlekedő ügyfelek, illetve taxis vállalkozók az
ügyfeleink –, vidéken azonban még kevesen
járnak CNG-s autóval. Az autósok előnyben vannak, hiszen ők szükség esetén még

Tesztlehetőség – tesztelhetőség
A Blue Green Way Kft. saját flottájában több
CNG-üzemű autót is üzemeltet. Megkönnyítve
azon vállalkozások döntését, amelyek ilyen
járművek vásárlását fontolgatják,
a cég egyedi megállapodás keretében
tesztlehetőséget biztosít számukra.
Részletekkel a www.bgw.hu oldalon található
elérhetőségeken szolgálnak.

ETM: A terveiket látva egyelőre van tér
a bővülésre.
Zs. K.: Országos hálózat kiépítése a célunk,
a tervezett tizenhárom kút után áttekintjük a
további lehetőségeket. Ugyanakkor a töltőállomások telepítése és üzemeltetése mellett
magát a technológiát is forgalmazzuk. Az
argentin Galileo cég rendszereit alkalmazzuk,
ezeknek az üzemeltetésében mi is jelentős
tapasztalatra tettünk szert. Általunk további
cégek is bekapcsolódhatnak a CNG alapú
közlekedés elterjesztésébe.

A földgáz üzemanyag-forgalom alakulása
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ETM: Milyen további terveik vannak a környezetbarát autózás terén?
Zs. K.: Nyitottak vagyunk az elektromosautó-töltők telepítése iránt is, mivel úgy véljük,
ez a két közlekedési forma jól megfér egymás mellett. A tervezett gáztöltőállomások
létesítése elsőbbséget élvez, de eljön az idő,
amikor a földgáz mellett elektromos áramot is
kínálunk majd.
ETM: A CNG a végállomás, vagy egy lépcső
a még tisztább, akár tisztán elektromos
autózás felé?
Zs. K.: Úgy vélem, hogy ez a két meghajtás
nem versenytársa egymásnak. Mindkettőnek
ugyanaz a küldetése: a környezetkímélőbb,
fenntarthatóbb közlekedés lehetőségének
megteremtése.
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CNG-értékesítés növekedése

Forrás: Magyar Gázüzemű Közlekedés Klaszter Egyesület

Mennyit autózhatunk 10 000 forintból?
Üzemanyag

Átlagos
fogyasztás

Üzemanyagár

Hatótávolság

CNG
(kedvezményes ár)

4,8 kg/100 km

241,5 Ft/kg*

862 km

CNG (listaár)

4,8 kg/100 km

345 Ft/kg

604 km

Benzin

7 l/100 km

365 Ft/l

391 km

* A BGW Kft. által a BGW Plusz program keretében nyújtott kedvezményes ár
Gépjármű típusa: Skoda Octavia G-Tec 1.4 TSI
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E-számlára fel!

Kampány indul
a papírmentes ügyintézésért
Egyszerű, biztonságos, könnyen kezelhető, környezetkímélő –
csak néhány az elektronikus számla előnyei közül. Míg a lakossági
felhasználók egyre több közüzemi szolgáltatásért az interneten
fizetnek, a vállalati szektor lassabban vált a papír nélküli megoldásra.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ rövidesen az üzleti ügyfelek körében is kampányt
indít az e-számla népszerűsítésére.
A Társaságcsoport a hazai piacon az elsők
között vezette be az elektronikus számlafizetés lehetőségét. Az ELMŰ-ÉMÁSZ
e-számla felületén már 2012 októbere óta
elérhető a szolgáltatás. A lakossági felhasználók körében hamar népszerűvé vált, és az
igénylők száma ma is dinamikusan növekszik

– számolt be az ügyfélkör szokásaival kapcsolatos tapasztalatokról Horváth Beáta,
az ELMŰ-ÉMÁSZ értékesítési munkatársa.
Az e-számla kiemelt figyelmet kap, még
szélesebb körben történő megismertetésére
rövidesen kampányt indít az ELMŰ-ÉMÁSZ.

Horváth Beáta véleménye szerint azokat az
ügyfeleket, akik még nem váltottak elektronikus számlára, vélhetően visszatartja, hogy
plusz nehézséget látnak a szolgáltatásban.
Emiatt előfordulhat, hogy nem teszik meg
a szükséges lépéseket, pedig egy egyszerű
regisztrációval az online ügyfélszolgálaton
a korábbiaknál sokkal egyszerűbben kezelhetik számláikat. A kampány ezért bemutatja a szolgáltatás előnyeit, kiegészítve
egy további kényelmi lehetőséggel: az
elektronikus számla elkészültéről szóló értesítéssel együtt annak hiteles változata is
megérkezik a fogyasztók e-mail-postafiókjába, a hozzá kapcsolódó XML állománnyal
együtt. Az online regisztráció után máris
hozzáférhetők, tárolhatók, rendszerezhetők
és kiegyenlíthetők a villamosenergia- és
földgázszámlák.
Mivel kézbesítési idővel nem kell számolni,
az e-számla gyors, a kiállítás után szinte
azonnal elérhető és kezelhető. Külön szoftvert nem igényel, egyszerű PDF állományként letölthető és tárolható. Hitelességét
az elektronikus aláírás és a kiállítás időpontját jelző időbélyegző garantálja, e-mailben
továbbítva a könyvelők számára is könnyen
feldolgozható. Fontos tudni ugyanakkor,
hogy kizárólag elektronikus formában tekinthető hitelesnek, kinyomtatva nem.
Bár a szolgáltatás igénybevételéhez előzetes regisztrációra mindenképpen szükség
van, az ügyfélszolgálati felületen megadott
e-mail-címre mellékletként továbbítják a
számlát, így megtekintéséhez nem szükséges bejelentkezni. Az ELMŰ-ÉMÁSZ ezzel
a megoldással is meg kívánja könnyíteni
az ügyfelek dolgát. Az e-számla szolgáltatás díjtalan, a felhasználóbarát felületen
többféle készpénzmentes módon egyenlíthetők ki a számlák: banki átutalással,
csoportos beszedéssel, online bankkártyás
fizetéssel. A szolgáltató abban bízik, hogy
több vállalkozás számára is az elektronikus
számla lehet a belépő az online ügykezelés világába, hiszen az ügyfélszolgálaton

számos ügytípus és funkció áll rendelkezésre,
a személyes ügyintézéshez képest sok idő és
energia takarítható meg.
Horváth Beáta kiemelte, hogy az elektronikus
számla amellett, hogy környezetkímélő, teljes
mértékben biztonságos megoldás is, ami az
egyre szigorodó adatvédelmi és adatbiztonsági szabályozás fényében különösen fontos.
Az ügyfelek azonosítóval és jelszóval védett
felületen érhetik el a számlákat, és azok csak
a kezelésükben illetékes személy e-mail-címére érkeznek meg. Az e-számla adattartalma
és formája megegyezik a papíralapúéval, és
mindenben megfelel a jogszabályoknak.
A tapasztalatok szerint az üzleti ügyfelek körében a kkv-k nyitottabbak az e-számla iránt.
A következő hónapokban az ELMŰ-ÉMÁSZ
fokozott figyelmet fordít arra, hogy megismertesse a szolgáltatás előnyeit a versenypiaci felhasználókkal; ennek része a tavaszi
promóció is.
Az ELMŰ-ÉMÁSZ kis- és középvállalati ügyfélkörét megszólító kampányhoz nyereményjáték is kapcsolódik, amelyben a csapatépítő
rendezvényre felhasználható fődíj mellett további ajándékokat is kisorsolnak. A Társaságcsoport célja, hogy a szerencsés résztvevők
a megszokott tárgyi nyeremények helyett a
csapatszellem, a közösség fejlődését szolgáló
élményekkel gazdagodjanak.
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Franciaország, Nagy-Britannia és Kína már tavaly nyáron kilátásba helyezte, hogy 2040-től
megszüntetik a kizárólag benzin- vagy
dízelüzemű új gépjárművek értékesítését, sőt
a szigetország kormányfője egyenesen arról
beszélt, hogy 2050-től a közlekedésből is
kizárhatják ezeket. Azóta több nagyváros vezetése is bejelentette, hogy kitiltja a gázolajjal
működő járműveket a belső kerületekből, méghozzá mindössze néhány éven belül: Párizs,
Athén, Madrid, Mexikóváros és Róma belvárosába 2024-től, illetve 2025-től dízelautók nem
hajthatnak be. A legfrissebb bejelentés éppen
Róma polgármesterétől származik: február
végén egy klímakonferencián elmondta, hogy
a város vezetése is jó példával kíván elöl járni,
ezért 2025-től kizárólag zéró emissziós
buszok lesznek a flottájukban.

Meddig járhatunk
dízelautóval?
Egyre több ország, nagyváros veszi fontolóra a dízelautók forgalmazásának,
forgalmának korlátozását, amit Németországban már bírósági döntés is
lehetővé tesz. A lavinát a dízelautók kibocsátási értékeinek manipulációjával
kapcsolatos botrány 2015-ös kirobbanása indította el, és ebből azóta sem tud
kikeveredni az ágazat. Újabb és újabb megdöbbentő hírek és adatok látnak
napvilágot a csalással és a dízelek okozta egészségkárosodással kapcsolatban,
arról azonban kevés szó esik, hogy a benzinüzemű járművek előtérbe kerülése
egyben a légkör szén-dioxid-terhelésének növekedését is jelenti.

Aggályok is felmerültek azonban a terv jogi
megvalósíthatóságával kapcsolatban. Fordulatot Németországban a szövetségi közigazgatási bíróság február végi ítélete hozott,
amely kimondta: nem sért alapjogot a dízelek
kitiltása, még akkor sem, ha az a gépjárművek
értékcsökkenését idézi elő. A döntés hátterében a dízelautók által kibocsátott nitrogénoxidok egészségkárosító hatása áll:
Nagy-Britanniában szakértői jelentések
szerint évente negyvenezer ember hal meg
a légszennyezés következtében. A németek
számításai szerint csak a nitrogénvegyületek
évente hatezer ember haláláért és egymillió
megbetegedéséért felelősek, míg az olaszországi kapcsolódó halálesetek számát
17 ezerre teszik.
Magyarországon is hasonlóan súlyos a helyzet, a
légszennyezéssel összefüggő elhalálozások éves
számát tízezer fölé becsülik. A budapesti Széna
téren 2017-ben 206 olyan napot regisztráltak,
amikor a nitrogén-dioxid- és/vagy a szintén
a dízelüzemű járművek kontójára írható szilárdrészecske-szennyezettség meghaladta az egészségügyi határértéket. A Greenpeace adatai
szerint más nagyvárosokban sem sokkal tisztább
a levegő, Pécsett és Debrecenben például száz

Európai
kibocsátási normák
Az Euro 1–6 rendszer az Európai
Unió területén értékesített gépkocsikra vonatkozik, a nitrogén-oxidok,
a szénhidrogének, a szén-monoxid
és a szilárd részecskék összességének maximális kibocsátási értékét
határozza meg. A legújabb norma
a 2014-ben életbe lépett Euro 6, a
legrégebbi az 1992-es Euro 1. Az idő
előrehaladtával egyre szigorodtak a
követelmények, külön kategóriában
kezelik a személy- és tehergépkocsikat, traktorokat, vonatokat és folyami hajókat, nem vonatkoznak viszont
a tengerjáró hajókra és a repülőgépekre. Az egyre nagyobb mértékben
csökkentett határértékekre jó példa
a dízelüzemű személygépkocsik
esetében, hogy míg az Euro 1-nél a
megengedett legnagyobb szénmonoxid-kibocsátás 2,72 g/km volt,
addig ez az érték most már csak
0,5 g/km. A szilárdrészecske-emis�szió esetében még jelentősebb a
változás: az 1992-es 0,14 g/km-hez
képest az Euro 6 már mindössze
0,005 g/km-t engedélyez.
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fölött volt azoknak a napoknak a száma, amikor a
káros anyagok szintje a határérték fölött alakult,
ezzel Magyarország a levegőminőségi szabályokat rendszeresen be nem tartó uniós tagországok listájára is felkerült.
A fentiek fényében logikus lépésnek tűnik a
dízelautók gyártásának, forgalmazásának betiltása, főleg úgy, hogy 2015-ben kiderült: neves
gyártók meghamisították autóik kibocsátási
adatait annak érdekében, hogy megfeleljenek
a célpiac előírásainak. Mindezt egy szoftverrel
érték el, amely a tesztek idejére csökkentette
a károsanyag-kibocsátást mintegy 11 millió
jármű esetében, amelyek közül nyolcmilliót az
Európai Unióban értékesítettek. Ez a szám
azóta is folyamatosan növekszik, a legutóbbi
nagy visszahívás tavaly decemberben történt,
akkor több mint ötvenezer Volkswagen Touareg
tulajdonosát értesítették arról, hogy a kocsijukban frissíteni kell a szoftvert. A német márka a
leginkább érintett ebben a botrányban, amely
még tavaly is letartóztatáshoz vezetett: a müncheni ügyészség szeptemberben rendelte el a
vállalatcsoporthoz tartozó Porsche egyik korábbi igazgatósági tagjának az őrizetbe vételét.
Az ügy a minap újabb fordulatot vett: a hatóságok az Audi és a Porsche több telephelyén is
házkutatást tartottak további bizonyítékokat
keresve.
A botrányban több más nagy autógyártó, így
a Peugeot és a Suzuki is érintett, ami meg is
látszik az értékesítési statisztikákon: Európa
legnagyobb gépjárműpiacán, Németországban
idén februárban ötödével kevesebb dízelautót
adtak el, mint a tavalyi év második hónapjában.
És ekkor még nem is volt ismert a bírósági
ítélet, miszerint az Euro 6-os környezetvédelmi
normánál alacsonyabb besorolású dízelautókat
ki lehet tiltani a nagyvárosokból.
Sok autóipari vállalat éppen ezért termékportfóliójának radikális átalakítására szánta el
magát: a Toyota szinte teljes mértékben megszünteti a dízelmotorok gyártását, a Renault 50
százalékkal kevesebbet gyárt a továbbiakban,

A dízelautók átlagosan
15 százalékkal kevesebb szén-dioxidot
bocsátanak ki a hasonló teljesítményű
benzines társaikhoz képest.
a Volvo már nem fejleszt újabb modelleket, és a
Fiat-Chrysler-csoport is drasztikusan csökkenti
az ilyen erőforrások számát. Hiányoznak viszont
a felsorolásból a nagy német márkák, amelyek
más irányt követnek: a jövőt az új típusú, korszerűbb dízelmotorokban látják. Nem is csoda, hogy
ezt az álláspontot képviselik, hiszen a dízelek az
értékesített modelleknek mintegy felét adják,
amiről nem lenne egyszerű lemondani, és bármilyen furcsán hangzik is, de részben környezetvédelmi megfontolások húzódnak meg ennek
a hozzáállásnak a hátterében.
A dízelautók ugyanis átlagosan 15 százalékkal
kevesebb szén-dioxidot bocsátanak ki a hasonló
teljesítményű benzines társaikhoz képest, így a
nagy gyártók kénytelenek a továbbiakban is forgalmazni őket ahhoz, hogy tartani tudják az unió
2021-re előírt, flottaszinten – azaz valamennyi
forgalmazott modell figyelembevételével –
teljesítendő 95 g/km-es kibocsátási átlagát.
Az igazán jó megoldás nem ez, hanem az
elektromos és hibridautók piaci részesedésének
növelése lenne, ez azonban nem fog gyorsan
menni, mivel a tavalyi év elején az összes
németországi forgalomban lévő autónak
mindössze 0,36 százaléka volt elektromos vagy
hibrid meghajtású, és ez az arány Európa más
országaiban még ennél is alacsonyabb.

Siker zöld alapokon
Két éve vált az ELMŰ-ÉMÁSZ Zöld Partner Programjának részesévé
az építőipari segédanyagokat gyártó és forgalmazó Mapei Kft. A cég
korábban is több, a fenntarthatóságot szolgáló gyakorlatot alkalmazott,
a megújuló forrásból származó villamos energia használatán túl azonban
már akkor is körvonalazódtak az újabb terveik. Ezekről is kérdeztük
Markovich Béla ügyvezető igazgatót.
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Energia Trend Magazin: Áramellátás
megújuló energiaforrásból, lépések
az elektromobilitás felé – ambiciózus
elképzeléseket fogalmazott meg két
éve. Mi valósult meg eddig?
Markovich Béla: A megújuló alapú villamosenergia-ellátást elsősorban a most
épülő új sóskúti üzemünkben látjuk
megvalósíthatónak. Előreláthatólag idén
szeptemberig befejeződik a beruházás,
és az energiafelhasználás ismeretében
dönthetünk arról az anyacég bevonásával, hogy az áramellátást részben
napelemekkel oldjuk-e meg. Az épületeink tetejére telepített rendszerben
gondolkodunk, amellyel első lépésben az
üzemeltetési célú energiafelhasználást
fedezhetjük. Tapasztalatokat kell gyűjtenünk, ezek alapján lehet a következő
fázis a technológiai célú fogyasztás
kielégítése – ez többéves távlat.

M. B.: A teherszállítást vasúti összeköttetés
híján közúton kell megoldanunk, de a személygépkocsi-flottánk cseréje már a közeljövő
terve. Elsősorban a budapesti értékesítő kollégák használhatnának elektromos autókat,
már folytattunk is egyeztetéseket a vezetőkkel. Várhatóan a jövő évtől megkezdődhet a
járművek cseréje, bízom benne, hogy addig
tovább bővül a fővárosban és vonzáskörzetében telepített töltők száma, és a töltési
lehetőség hiánya nem okoz majd gondot. Erre
egyébként mi magunk is figyelünk: tavaly
telepíttettünk egy gyorstöltőt a budaörsi
cégközpontunkban.

ETM: Tavaly tavasszal tették le az új
üzem alapkövét. Hogy áll most a beruházás?
M. B.: Elkészült az új raktár, jelenleg a gyártóegységek épülnek. Május végére adják át a
folyadékkeverő, július végére pedig a porkeverő üzemet. A tervek szerint szeptemberig
mindkettőt használatba tudjuk venni. A tervező és a kivitelező cég egyaránt kiváló munkát
végez, elégedettek vagyunk.

ETM: Ha gyorstöltő, akkor akár egy rövidebb
tárgyalás ideje alatt is képes lehet feltölteni
egy autó akkumulátorait?
M. B.: Egy plug-in hibridét mindenképpen,
egy teljesen elektromos autó feltöltéséhez
hosszabb időre lehet szükség. Jómagam
is egy tölthető hibridautóval közlekedem,
amely 35 kilométert képes megtenni tisztán villamos üzemmódban. Huszonöt kilométerről járok dolgozni, így ha éjjel otthon,
nappal pedig a gyorstöltőnél feltöltöm az
autót, és napközben nincs más utam, akkor
oda-vissza elektromos hajtással tehetem
meg a távot.

ETM: A Zöld Partner Programhoz történt csatlakozásukhoz fűztek konkrét várakozásokat?
M. B.: Nem fogalmaztunk meg ilyen elvárásokat. Amikor az energiabeszerzésért felelős
kollégám felhívta a figyelmemet a lehetőségre, hogy garantáltan megújuló forrásból
származó áramot vásárolhatunk némi felár
ellenében, nem sokat töprengtem. Nem azért
választottuk ezt, mert várunk valamit cserébe, hanem mert azt valljuk, hogy ha csak egy
kicsivel is hozzájárulunk ahhoz, hogy a bolygót
kíméljük a terheléstől, akkor jót cselekszünk.
Ez apróságnak tűnik, de ha minden cég így
tenne, az már nagyon jelentős eredménnyel
járna, és egy idő után nem győznék telepíteni
a napelemeket.

ETM: Ha majd egy munkatársuk saját elektromos autóját tölti a cégközpontban, azt hogyan
számolják el? A töltők jelentős része intelligens,
akár a meglévő dolgozói kártyák alapján is
képesek azonosítani a felhasználókat.
M. B.: Nem tervezzük a munkatársainkra
terhelni ennek a költségét. Egyrészt mert
messze elmarad a hagyományos üzemanyagok árától, másrészt az ingyenes töltéssel
támogatjuk őket az egyéni környezettudatos

ETM: A teljes villamosenergia-fogyasztásukat fedezik a Zöld Partner Program keretében vásárolt árammennyiséggel?
M. B.: Első lépésben egy gigawattórányi zöldáram-kontingenst kötöttünk le, ami jelenleg fedezi a teljes fogyasztásunkat. A sóskúti üzem új gyártósorának beindításával a
felhasználás meghaladja majd ezt a mennyiséget, ennek megfelelően 2019-ben növelni
fogjuk a kvótát.

ETM: Az építés, szerelés során alkalmaznak
kimondottan az energiahatékonyságot,
a fenntarthatóságot célzó megoldásokat?
M. B.: Passzív és aktív energiatakarékossági
megoldásra is van példa. Az új raktár tetején
számos felülvilágítót helyeztek el, így sok természetes fény jut az épületbe, csökken
a világítási igény. A mesterséges fényt pedig
LED-technológiás rendszerrel biztosítjuk
bel- és kültéren egyaránt.
ETM: A közlekedéshez kapcsolódó energiafogyasztás, illetve környezetterhelés kiváltása a legnehezebb feladat. Milyen lehetőségeket lát e téren?

ETM: Kizárólag saját céges használatra?
M. B.: A készüléket bármelyik vendégünk
használhatja, továbbá, bár elvileg nem nyilvános, arra is volt már példa, hogy éppen arra
járó és némi extra töltést igénylő villanyautósoknak is lehetőséget adtunk rá.

kezdeményezéseikben is. A mi zöld szemléletünkkel nem fér össze az, hogy kifizettetjük
a kollégákkal a leginkább környezetbarát
„üzemanyagot”.
ETM: Milyen tapasztalataik vannak a töltő
telepítésével kapcsolatban?
M. B.: Gördülékenyen zajlott, a döntéstől
számítva egy hónapon belül üzemkész volt
a berendezés. Ez nagyon praktikus, falra
szerelt kivitel, ugyanazokkal a csatlakozókkal
van ellátva, mint a közterületi töltőoszlopok.
Jelentős átalakítással nem járt a telepítés,
az ELMŰ-ÉMÁSZ munkatársai megtervezték a készülék helyét, majd kijelölték, hogy a
rendszerünkre hol és hogyan csatlakoztassák,
maga a szerelés rövid időt vett igénybe. A
teljes projekt mintegy 600–700 ezer forintból valósult meg.

ETM: Az az ágazat, amelyben a Mapei tevékenykedik, meglehetősen energiaigényes. Mit
tehet, mit tesz a cég a mindennapokban a
fogyasztás visszafogásáért?
M. B.: A legegyszerűbbtől a rendszerszintű
gyakorlatokig több módon igyekszünk mérsékelni az energiafelhasználást. Kézenfekvő
a világítás lekapcsolása, ha nem használunk
egy-egy helyiséget. Ez nem tűnik tetemes
mennyiségnek, de ha mindenki odafigyel
erre, akkor számottevő megtakarítást
eredményezhet. A LED-világítással szintén
sokat spórolunk: a régi raktárunk világítását
is lecseréltük, és amit lehetett, a budaörsi
központban is. Átfogóbb intézkedés az ISO
50001 szabványnak megfelelő energiairányítási rendszer bevezetése, amely a teljes
szervezet energiagazdálkodására kiterjed, és
folyamatos, széles körű energiahatékonysági
feladatokat határoz meg.
ETM: Az év elején rekordforgalomról számolt
be a Mapei, annak ellenére, hogy kizárólag
a hazai igények kielégítésére koncentrált.
Mit vár 2018-tól?
M. B.: Az idei év az építőipar szempontjából
valószínűleg a tavalyinál is nagyobb növekedést hoz, a GKI 12 százalék körüli bővülést
jelez előre, de ha az ágazatban dolgozó cégek
bírják munkaerővel, akár 15–20 közötti is
lehet. Tavaly valóban csúcsévünk volt, és idén
ugyanezt várom. Az új gyártóegységek beindítása után visszatérünk az exportpiacokra,
felülmúlhatjuk a tavalyi évet is.
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Végtelennek tűnő
játszma az olajpiacon
Hároméves rekordot döntött az olajár, amikor a Brent típusú
termék elérte a hordónkénti 70 dollárt. Ez elsősorban az OPEC
és a szervezeten kívüli nagytermelők önkontrolljának köszönhető,
de nem mindenki állt be a sorba: az Egyesült Államok nemhogy
nem csökkentette, de egyenesen növelte kitermelését, olyannyira,
hogy hamarosan világelsővé válhat. Az oroszok a Kőolaj-exportáló
Országok Szervezetével új, minden eddiginél szorosabb
megállapodásra törekednek.
Április elején újra átlépte a bűvös 70 dolláros
határt a Brent ára, amihez hozzájárult, hogy
rendeződni látszott az Egyesült Államok
és Kína kereskedelmi vitája, a dollár gyenge
árfolyama, a kereslet felfutása, és legfőképp
a kitermelés visszaszorítása. Az olajbányászat
napi 1,8 millió hordós csökkentéséről szóló
megállapodást eredetileg 2018. március 31-ig
kötötték, azonban az OPEC és a legjelentősebb, a szervezeten kívüli termelők az idei év
végégig meghosszabbították az egyezséget.
Annak fényében, hogy maga az olajkartell is
a világgazdaság felfutásával járó keresletbővüléssel számol, ez logikus húzásnak tűnik,
de a legnagyobb kitermelők listáján tapasztalható átrendeződés is ugyanennyire észszerű
magyarázatot ad a lépésre.
Szaúd-Arábia tavaly veszítette el második
helyét a legtöbb olajat felszínre hozó országok
között, amikor az Egyesült Államok napi tízmillió
hordó fölé emelte a kitermelését. Erre a ’70-es
évek óta nem volt példa, és úgy tűnik, nincs
megállás, Amerika hamarosan Oroszországot is
letaszíthatja a trónról. 2017-ben az oroszok úgy
is rekordmennyiségű nyersolajat bányásztak,
hogy közben aktívan részt vettek az önkorlátozásban. Hogy ez hogyan lehetséges? A kiter-

melés visszaszorítása előtti hónapokban, még
2016-ban az égbe tornázták a termelt kőolaj
mennyiségét, és ehhez a kiugró értékhez képest
vállalták a napi 300 ezer hordós csökkentést.
Az Egyesült Államok termelésének felfutása mögött az áll, hogy az áremelkedés és a
technológia fejlődése újra gazdaságossá teszi

Öt hordó és termálvíz
A világpiacot a 14 tagú OPEC és a tucatnyi, szervezeten kívüli jelentősebb termelő határozza meg, de
a világon mintegy száz ország bányászik kőolajat.
A legkisebb mennyiséget, mindössze öthordónyit
Szlovénia, a listavezető oroszok kitermelése napi szinten kétmilliószor akkora, mint a kis alpesi országé.
Bár az ebből származó bevétel elhanyagolható, az olajkutatásnak voltak előre nem látható, ám annál kellemesebb következményei is Szlovéniában: a határ menti
Lendva termálvizére például a ’60-as években végzett
próbafúrások során bukkantak rá. A Zalaegerszegtől
mindössze ötven kilométerre fekvő kisvárost már csak
gyógyfürdője miatt is érdemes meglátogatni.

a palaolaj egyébként költséges kitermelését.
Az amerikaiak ennek megfelelően sorra
nyitják meg a korábban lezárt kutakat.
A legnagyobb lelőhelyek Texas, Montana,
Észak-Dakota, Oklahoma, Colorado, Wyoming
és Nebraska államokban vannak, de általánosságban elmondható, hogy a gyéren lakott,
mégis jó infrastruktúrával ellátott, vízforrásokban gazdag területek alkalmasak
a kitermelésre.
A Trump-kormányzat ráadásul engedélyezni
kívánja új kőolajkutak létesítését is a part
menti vizeken, a szövetségi államok túlnyomó
többségének beleegyezésével. Ez az elhatározás érinti az alaszkai partvidéket is, ahol 12
milliárd hordónyi olajat rejthet a mély, nem is
beszélve a még feltáratlan területekről. Ezekből pedig még lehet bőven világszerte, például
éppen április elején jelentette be Bahrein,
hogy becslések szerint 80 milliárd hordós
olajmezőt találtak az országban, amelynek eddigi készletét korábban mindössze 125 millió
hordóra becsülték.
Összességében tehát az látszik, hogy a
legnagyobb kitermelőknek az OPEC és az
oroszok által kezdeményezett összefogása

rövid távon eredményes volt, az amerikai
kitermelés bődületes mértékű növekedése
miatt azonban új stratégiára van szükség.
Különösen az energiaexporttól függő orosz
gazdaság számára létkérdés, hogy mihamarabb megoldást találjanak, már csak azért is,
mert nem ez az egyetlen energiapiaci terület,
ahol az amerikaiak rövid időn belül átvehetik
a kezdeményezést. Elég csak az LNG-re,
a cseppfolyós földgázra gondolni, amelyből
az Egyesült Államok a saját fogyasztásának
fedezésén túl néhány éven belül olyan
mértékű többletet lesz képes termelni,
hogy azzal Európa teljes orosz importját
ki tudná váltani.
Az Oroszország és az OPEC közötti új
egyezség lehetőségének bejelentése nem
is váratott sokáig magára, szaúdi és orosz
illetékesek nyilatkozatai szerint a megállapodás főbb pontjaiban sikerült is megegyezni,
már csak a részletek kidolgozása van hátra.
Valószínűnek látszik, hogy egy hosszú távú,
akár 10–20 éves kooperációról van szó, akár
az eddiginél több résztvevővel, a nagy kérdés
viszont egyelőre nyitott: vajon kap-e, egyáltalán akar-e tagságot ebben az új szuperszervezetben az Egyesült Államok.
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Még zöldebb Európát!

Szigorúbb energiapolitika jöhet
Magasabb fokozatba kapcsolna az Európai Unió az energiahatékonysági
és klímavédelmi intézkedések terén, a következő évtizedekre ambiciózus és
szigorúan betartandó menetrendek készülnek. Még hátravan jó néhány egyeztetés,
számos tagország vezetőinek azonban már most is fájhat a fejük a vállalt,
illetve az előírt megújulóenergia-arányok elérése miatt.
A 20-20-20-szal kezdődött
Az Európai Unió eddigi legnagyobb szabású
energiapolitikai kezdeményezése az EU 2020-20 program, amelynek célja 20 százalékra
növelni a megújuló energia felhasználásának
arányát, ugyanennyivel fokozni az energiahatékonyságot, és szintén 20 százalékkal csökkenteni az üvegházhatású gázok kibocsátását
az 1990-es szinthez képest. Az Eurostat az
év elején azt közölte, hogy a megújulók aránya
a bruttó végsőenergia-felhasználáson belül a
kétszeresére, 8,5-ről 17 százalékra növekedett
2004 és 2016 között.

Számmágia
Az EU 17 százalékos átlaga biztatónak látszik,
tizenegy ország elérte vagy túlteljesítette a
tervezett szintet, néhány tagállam jelentősebb
lemaradása ugyanakkor veszélyeztetheti a
2020-as sikert. Talán nem véletlen, hogy közülük
több – például Belgium, Hollandia és az Egyesült
Királyság – új statisztikai módszer bevezetéséről
döntött, hogy magasabbra tornázhassa mutatóit. A módszer lényege, hogy a korábbiaktól eltérő
módon számítják ki a lakossági tűzifa-felhasználást, ezáltal jelentősen megemelkedik a biomas�szaként értelmezhető energiaforrások súlya.
Magyarország is ezzel a megoldással élt, így
papíron máris felülmúlta az előírt 13 százalékos
megújulóenergia-felhasználási arányt.

Még távolabb tekintenek

A megújuló forrásból származó
energia aránya

Még el sem értünk az első hosszabb távú terv
végéig, máris formálódnak a 2030-ig, illetve
2050-ig szóló energiahatékonysági programok. Az Európai Parlament januárban tárgyalt
a két kezdeményezésről. Az új energiauniós
javaslatcsomag szerint a következő évtized
végéig kötelezővé válik a megújuló energiaforrások 35 százalékos arányának biztosítása és
az ugyanilyen mértékű energiahatékonyságnövelés. Az Európai Parlamentre, az Európai
Bizottságra, illetve a tagállamokra még nehéz
tárgyalások várnak, korábban ugyanis 27 százalékban jelölték meg a célt, ezért a mostani
változtatások jelentős terheket róhatnak az
érintettekre. Abban azonban tántoríthatatlannak tűnik az EP, hogy a magasabb célszámokhoz szigorúbb ellenőrzési lehetőségeket
és szükség esetén pénzügyi szankciókat is
rendeljen. A tervek szerint az előírásokat nem
teljesítő országok egy olyan pénzügyi alapba
fizetnének büntetést, amelyből a szorgalmasabbak megújulós projektjeit támogatnák.

(a bruttó végsőenergia-felhasználás százalékában)

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal
korábban az erdészetek eladási statisztikáira alapozva
állapította meg az elégetett tűzifa mennyiségét, 2015től viszont a Központi Statisztikai Hivatal Háztartási
költségvetési és életkörülmény című adatfelvételéből indul ki. A különbség tetemes, a fatüzeléssel nyert energiamennyiség 2011-ben számított 30,3 petajoule-os értéke
76,2 petajoule-ra ugrott, ezzel azonnal túlteljesítettük
a 2020-as célt. A mutatókat öt évre visszamenőleg
módosították, a 2015-ös adat a korábbi számítás
alapján még csak 10,3 százalék volt.

Ennél is nagyratörőbbnek tűnik az a tervezet,
amely 2050-re nullára csökkentené az EUban az üvegházhatású gázok kibocsátását.
A korábbi iránymutatások még csak 80
százalékos csökkentésről szóltak, de a párizsi
klímaegyezmény betarthatósága itt is határozottabb fellépést követel. (A nettó nullás
karbonkibocsátás a gyakorlatban nem
a károsanyag-emisszió megszűnését jelenti,
hanem egy olyan rendszert, amelyben
a korlátozások ellenére keletkező mennyiségek különböző zöld projektek támogatásával,
illetve egyéb módokon kiválthatók.)

Ahogy arra a Regionális Energiagazdasági Kutató
Központ is felhívta a figyelmet, az új számítási módszer
reálisabb képet fest ugyan a vélt tűzifa-felhasználásról,
azonban több problémára is rávilágít. Egyrészt a több
mint két és félszeres eltérés óriási mértékű illegális
kitermelést feltételez, másrészt az új EU-s kezdeményezések szerint csak az igazolt eredetű fa számít majd
bele a statisztikába.

A következő évtizedekre megfogalmazott
célok csupán a minimumot jelentik ahhoz,
hogy reális esély maradjon a klímaváltozás
megfékezésére, a terveket pedig több tényező is veszélyezteti. Egyrészt a fentiek csak az
EU vállalásai, a globális játszma részese sokak
mellett a két legnagyobb szennyező, India és
Kína is, nem beszélve a különutas politikát

2004

2013

2014

2015

2016

2020-as
cél

EU-átlag

8,5

15,2

16,1

16,7

17,0

20

Ausztria

22,5

32,4

33,0

32,8

33,5

34
13

Belgium

1,9

7,5

8,0

7,9

8,7

Bulgária

9,4

19,0

18,0

18,2

18,8

16

Ciprus

3,1

8,1

8,9

9,4

9,3

13

Csehország
Dánia
Egyesült Királyság

6,8

13,8

15,0

15,0

14,9

13

14,9

27,4

29,6

31,0

32,2

30

1,1

5,7

7,0

8,5

9,3

15

Észtország

18,4

25,6

26,3

28,6

28,8

25

Finnország

29,2

36,7

38,7

39,2

38,7

38

Franciaország

9,5

14,1

14,7

15,1

16,0

23

Görögország*

6,9

15,0

15,3

15,4

15,2

18

Hollandia

2,0

4,8

5,5

5,8

6,0

14

23,5

28,0

27,8

29,0

28,3

20

Horvátország
Írország

2,4

7,7

8,7

9,2

9,5

16

Lengyelország

6,9

11,4

11,5

11,7

11,3

15

Lettország
Litvánia

32,8

37,1

38,7

37,6

37,2

40

17,2

22,7

23,6

25,8

25,6

23

Luxemburg

0,9

3,5

4,5

5,0

5,4

11

Magyarország

4,4

16,2

14,6

14,4

14,2

13

Málta

0,1

3,7

4,7

5,0

6,0

10

Németország

5,8

12,4

13,8

14,6

14,8

18

Olaszország

6,3

16,7

17,1

17,5

17,4

17

Portugália

19,2

25,7

27,0

28,0

28,5

31

Románia

16,3

23,9

24,8

24,8

25,0

24

8,4

15,3

16,1

16,2

17,3

20
49

Spanyolország
Svédország

38,7

52,0

52,5

53,8

53,8

Szlovákia

6,4

10,1

11,7

12,9

12,0

14

Szlovénia

16,1

22,4

21,5

21,9

21,3

25

* a 2016-os görögországi adat az Eurostat becslésén alapul
Forrás: Eurostat

folytató Egyesült Államokról. Másrészt amíg
sokan statisztikai trükkökkel, valódi szemléletváltás nélkül igyekeznek megfelelni a
kötelezettségeknek, félő, hogy a párizsi klímaegyezmény kiüresedik, és túl késő lesz újabb
formális keretet adni a bolygónkért folytatott
küzdelemnek.
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Barkácskávéfőző
Japánból

Előnyben a Huawei P20
Tavasszal debütál a Huawei legújabb, P20-as szériája, amely három csúcsmobilból
áll: a sztenderd készülék mellett a Lite és a Pro verzióból. Ez utóbbi a világ első olyan
okostelefonja, amelynek hátlapján tripla Leica-optika kapott helyet: a 40 megapixeles
főkamera mellett egy 20-as monokróm és egy 8-as teleobjektív. A DxO Labs, az egyik
legismertebb fotós szakértői labor szerint olyan jól sikerült a konstrukció, hogy
ezzel maga mögé utasította az iPhone X-et és a Samsung Galaxy S9+-t is.

A japán Makita szerszámai és gépei magas
minőségükkel nagy elismerést vívtak ki a
piacon, és a vállalat a termékfejlesztés új
irányaival is felhívta magára a figyelmet.
A Makita rádiói és Bluetooth hangszórói
megjelenésükben és használhatóságukban is
a gyár egyéb termékeire hasonlítanak, főleg
azért, mert a vezeték nélküli szerszámgépek
akkumulátorával üzemeltethetők.
Ugyanez a helyzet a cég kávéfőzőivel, amelyek legújabb generációja
augusztustól hazánkban is kapható
lesz: a mindössze másfél
kilogrammos berendezés
minden építkezésen jó
szolgálatot tehet.
A gyári adatok szerint
a cég legnagyobb, 18V
BL1860 jelzésű aksijának
segítségével több mint
fél liter kávé főzhető,
akár a sajátmárkás
kapszulák, akár egyéb
helyről beszerzett őrölt
kávé felhasználásával.
A CM501D hazai áráról
egyelőre nincs hír,
Japánban 30 ezer forint
értékű jenért lehet
hozzájutni akkumulátor
és töltő nélkül.

Ehhez képest az ára elmarad a versenytársakéitól, a Pro verzió
269 990 forintba kerül, miközben a gyártó a kétéves garancián túl három hónapos prémium szervizt, valamint háztól
házig szállítást is magában foglaló javítási szolgáltatást kínál vásárlóinak. De nem csak ezért lehet
jó vétel a kínai modell, a készülék teljesítménye
is meggyőző: nyolcmagos processzor, 6 gigabájt
RAM és 128 gigabájt beépített tárhely gondoskodik a páratlan sebességről.

Parányi mobil
projektor a Sonytól
Tenyérnyi méretű, mégis 120 colos kép vetítésére
alkalmas miniprojektort dobott piacra idén tavasszal a Sony. A mindössze 280 gramm tömegű,
kétórás üzemidőre képes MP-CD1 nemcsak főbb
jellemzőiben, de a részletekben is lenyűgöző:
hőképzése elhanyagolható, bekapcsolás után öt
másodperc alatt üzemképes és akár vezeték nélküli kapcsolattal is elérhető. Fényereje 100 lumen
felett van, miközben szinte teljesen hangtalan.
És akkor még nem esett szó a külsőről: a zsebprojektor az iF 2018 formatervezési díjat is megkapta,
ami nem kis részben a gondosan megmunkált
alumíniumburkolatnak köszönhető. Az automatikus
trapézkorrekció és a számtalan egyéb beállítási lehetőség szinte tökéletes felhasználói élményt nyújt
beltérben, de a gyártó ígérete szerint a szabadban
is kiválóan használható a mobil projektor. Hogy ez
valóban így van-e, bárki kipróbálhatja, Európában
áprilistól kapható az eszköz.

Elektromos
szupersportkocsi
Horvátországból:
Rimac C_Two
A Tesla Roadster bemutatása óta tudjuk, hogy
már az elektromos autókkal is képesek rekordokat dönteni a közúti közlekedésben.
A legújabb meglepetést egy kis horvát manufaktúra új modellje szolgáltatta: a C_Two még
a Teslánál is rövidebb idő, 1,85 másodperc
alatt gyorsul 0-ról 100-ra, amit 1914 lóerő és
2300 newtonméter nyomaték tesz lehetővé.
A 300 kilométer/óra eléréséhez további
10 másodpercre van szüksége a Rimacnak,
és a végsebessége a 410-et is meghaladja.
Hatótávolságát tekintve azonban még van
hova fejlődniük a horvátoknak, a 650 kilométer
messze elmarad az Elon Musk cége által gyártott sportautó 1000 kilométer feletti értékétől.
A teljes önvezető képességről szóló híreket érdemes fenntartásokkal kezelni, annyi azonban
bizonyos, hogy megjelenésében a teljes mezőnyt megelőzi a C_Two: áramvonalas formája,
felfelé nyíló ajtajai egy tekintélyt parancsoló
elektromos fenevad benyomását keltik.
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VÁLLALATI
ZÖLD PARTNER
CSOMAG
Okos közlekedésirányítás
Kínában
Mesterséges intelligencia irányítja a forgalmat Hangcsouban, a keletkínai nagyvárosban. Az Alibaba „City Brain” elnevezésű platformjának
köszönhető például az, hogy automatikusan szabad utat kapnak
az érkező mentőautók, így bevetési idejük a felére csökkent a rendszer
bevezetése óta. A mesterséges intelligencia figyeli a város időjárási
viszonyait és közlekedési helyzetét, ezáltal a 128 érintett kereszteződésben átlagosan 15 százalékkal nőtt az áthaladási sebesség.
Az eredmények annyira biztatók, hogy a város közműveit, víz- és
energiaellátását is be akarják kapcsolni a rendszerbe, amelyet már
más kínai nagyvárásokban is használnak, valamint Kuala Lumpurban
is elkezdtek kiépíteni.

SSD
rekordkapacitással
Újabb csúcson a tárhelykapacitás, a Nimbus
Data frissen bemutatott adattárolója
100 terabájt információt képes raktározni,
mindezt az eddigieknél költségtakarékosabb
módon: a gyártó számításai szerint
az ExaDrive terabájtonkénti fogyasztása
85 százalékkal kisebb az átlagos értéknél.
A Nimbus Data szerint ráadásul az SSD-t
a garancia ötéves időtartama alatt korlátlan
alkalommal újra is lehet írni.
A kapacitásnak azonban ára van, ami jelen
esetben az írási sebességben nyilvánul meg:
pontos adatok nincsenek ugyan, de szakértői számítások szerint léteznek már
az ExaDrive-nál ötször gyorsabb modellek is a piacon. Mellette szól viszont, hogy
méretében a 3,5 hüvelykes szabványhoz igazodik, vagyis nemcsak új tárolórendszerek
létrehozására, hanem meglévők bővítésére
is kiválóan alkalmas. A kiskereskedelmi árról
egyelőre nincs hír, de mindenképpen több
ezer dolláros beruházással kell számolnia
annak, aki szeretne magának vásárolni
100 terabájtnyi szabad helyet – ez az érték
egyébként megegyezik egy átlagos emberi
agy tárolókapacitásával.

Villamos energia
megújuló forrásból
•
•
•
•

Zöldenergia-szolgáltatás
Zölderedet-igazolás
Zöld számla
Zöld kommunikáció

További információ:
zoldpartner@elmu-emasz.hu

FÖLDGÁZ ÉS ENERGETIKAI
SZOLGÁLTATÁSOK
VÁLLALATOKNAK

www.elmu-emasz.hu

