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Takarékos telek
Egy kis odafigyelés is ezreket hozhat  
a konyhára, különösen a tavaszi időszak-
ban, amikor a megszaporodó kerti munká-
latok sokszor pazarlással járnak. A telkek 
körüli pénztárcakímélő praktikákból gyűj-
töttünk össze egy csokorra valót.

Zöld nevelés 
A környezettudatosságra való felkészítést 
nem lehet elég korán elkezdeni. Sok nyugati  
országban ez már az oktatás szerves része. Bár 
nálunk még csak a kezdeti lépéseknél tartunk, 
jó példa már így is akad. Mi most a XIII. kerületi 
Zöld Ág óvodában jártunk.

Tudatos gasztro
Ha klímatudatosan bánunk az élelmiszerrel, 
ezzel energiát és nyersanyagokat takarí-
tunk meg. Összeállításunkban egy „klíma-
barát” háromfogásos menüvel és konyhai 
ökotanácsokkal próbálunk kedvet csinálni  
a jóízű környezetvédelemhez.

E-mobilitás
Hosszabb távon az elektromos hajtás válthat-
ja fel a belsőégésű motorokat a közlekedés-
ben, hiszen ezzel nagymértékben csökkent-
hető a szén-dioxid és más káros anyagok 
kibocsátása. Az ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcso-
port 2010-ben indította el azt a programját, 
amellyel az energiatudatos gondolkodásmó-
dot, s ennek részeként az E-Mobilitást kíván-
ja tesztelni és népszerűsíteni.
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Fénnyel segítettek az óvodásoknak

A GE Fényforrás üzletága az újpesti Virág Óvodában rendezett ünnepségen energiatakarékos kom-
pakt fénycsöveket és energia-hatékony halogén lámpákat adott át öt újpesti intézménynek. Az új-
pesti önkormányzat és a GE együttműködésének köszönhetően a Virág, a Homoktövis, a Királykerti,  
a Lakkozó és a Pozsonyi óvoda összesen több mint félezer fényforrást kapott, amivel az intézmények 
az eddiginél jóval alacsonyabb világítási költségek mellett működhetnek. Az Újpest részére felajánlott 
energiatakarékos lámpák nemcsak a GE, de egyben a cég Facebook oldalához csatlakozó látogatók 
ajándékai is. Tavaly decemberben a GE Fényforrás üzletága jóvoltából bárki ingyen ajándékozhatott 
fényforrást iskolák és óvodák részére egy Facebook kampány keretében. A GE Fényforrás üzletága 
minden új tag nevében egy energiatakarékos lámpát ajánlott fel hazai iskoláknak és óvodáknak.  
Az újpesti óvodák mellett három nagykanizsai iskolában és három hajdúböszörményi oktatási intéz-
ményben is energiatakarékos lámpák kerülnek a régi fényforrások helyére.

Háztáji gazdaságok a biogáz-termelésben

A magyar kormány az állattenyésztés fellendítése érdekében gyors ütemben kezdte meg  
az állami földek hosszú távú bérbeadását. Ez új lendületet adhat a magyar biogáz-termelésnek 
is. A tervek szerint a bérlők részt vehetnének bérhízlalási programokban, vagyis kapnának álla-
tokat, takarmányt és segítséget az állatok értékesítéséhez. A keletkező trágyát pedig megújuló 
energiatermelésre használnák. A RENEXPO energetikai szakkiállításon május 10-e és 12-e között 
az érdeklődők találkozhatnak a legújabb technológiákkal, a leghatékonyabb megoldásokkal 
és Magyarország legjobb szakembereivel. Május 10-én, a 4. Biogáz konferencián pedig a fel-
szólaló elméleti és gyakorlati szakemberek mellett ott lesznek a kormány illetékes döntéshozói 
is. Európa nyugati részén hamar felismerték a biogáz mint megújuló energiaforrás jelentősé-
gét, az utóbbi évtizedekben több tízezer biogáz üzem épült ki. Kovács Attila, az Európai Biogáz 
Szövetség elnökségi tagja szerint a biogáz-termelés azért is előnyös az ország számára, mert 
munkahelyeket teremt, a zöld ipar pedig olyan technológiai fejlesztéseket ösztönöz, amelyek 
nagyban hozzájárulhatnak a gazdasági fellendüléshez.

Fenntartható Magnum

Az Unilever vállalta, hogy 2015-re a Magnum jégkrémekhez felhasznált kakaót kizárólag az Esőerdő Szövetség által 
hitelesített (Rainforest Alliance CertifiedTM) farmokról szerzi be. Így a Magnum lesz az első jégkrém a világon, amely 
100 százalékban fenntartható forrásból származó kakaóból készül – közölte a nemzetközi vállalat. A nagyszabású 
cél elérése érdekében első lépésként 2012 végéig a Magnum előállításához szükséges kakaó 60 százalékához fenn-
tartható forrásokból jut hozzá a cég. E vállalás azt jelenti: a nyersanyagok költséghatékony előállítása során arra  
is odafigyelnek, hogy megóvják a természetes környezetet, valamint fejlesszék a helyi közösségek lakókörnyezetét.  
A kezdeményezésnek köszönhetően 2015-re a Magnum közel 40 ezer mezőgazdasági termelő megélhetését támogatja. 
Az Unilevernél a kakaó a teljes mezőgazdasági nyersanyag beszerzés 4 százalékát teszi ki, s napjainkban a Magnum 
esetében 35 ezer tonna mennyiségű kakaót használnak fel a jégkrémek előállításához. A vállalás érinti a hazánkban 
működő veszprémi Algida gyárat is, amely az elmúlt évek során Európa egyik legmodernebb jégkrémgyárává nőtte  
ki magát – közölte az Unilever. Az 1992 óta működő üzemben olyan közkedvelt jégkrémek készülnek, mint a Magnum, 
a Carte d’Or vagy a Cornetto. A Magyarországon forgalmazott Algida jégkrémek 70–75 százaléka a veszprémi gyárban 
készül, s az itt előállított készítmények 92 százalékát Nyugat-Európába exportálják.
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Megújuló energia a MÁV Csoportnál

A MÁV Zrt. és leányvállalatai egyes funkcióit átfogó projektjeinek és intézkedéseinek együttes költ-
ségmérséklő hatása 2010–2011-re vonatkozóan meghaladja a 12 milliárd forintot. Az intézkedések 
vezérlőelve a megörökölt, cégcsoportban meglévő párhuzamosságok felszámolása, a költséghatékony 
technológiai fejlesztések, valamint a szervezetben meglévő tartalékok feltárása és hasznosítása.  
A MÁV-Gépészet Zrt. a miskolci telephelyen a melegvíz-ellátás biztosítására napkollektorokat létesí-
tett, továbbá LED-es szerelőakna világítást alakított ki; Nagykanizsán a fűtési rendszert modernizálta, 
Szolnokon pedig energiahatékony világítási rendszert épített ki. A vállalat szakemberei a miskolci vil-
lamosmozdony-javító műhelyben a régi, elavult csarnoki felülvilágítókat korszerű lexánra cserélték.  
A dízelmozdony javítócsarnok szerelőaknáiba LED-es világítás került, aminek üzemeltetése – több fény-
forrással – a korábbinál 60 százalékkal olcsóbb. A három műhely melegvíz-ellátásának átalakítása 
is energiatakarékossági szempontok figyelembe vételével történt: a műhelyben dolgozó több mint  
70 munkavállaló részére a meleg vizet immár – mintegy 30 négyzetméternyi – napkollektor se-
gítségével állítják elő. A cég Szolnokon is LED-es világítást épített ki; ennek révén jelentősen javul  
az energiafelhasználás a telephelyen, miközben a korábbi 160 helyett több mint 200 lux fényerősség-
gel működik a világítás. 

A Mol környezetbarát  
töltőállomást nyitott Budapesten

Ötven százalék feletti energiamegtakarítás, alternatív energiahasznosítás, 10 tonna 
szén-dioxid kibocsátásának semlegesítése és az újrahasznosított anyagok tudatos 
alkalmazása a töltőállomás kialakításakor – így lehetne jellemezni a fenntartha-
tó fejlődés iránt évek óta elkötelezett Mol most átadott XII. kerületi, Istenhegyi úti 
zöld töltőállomását. A több mint 300 millió forintos beruházás nem csupán a jövő,  
de a jelen fogyasztóit is szolgálja. A kút homlokzatának jelentős részét és tetejét  
is örökzöld növények borítják, amelyek télen szigetelnek, meleg nyári napo-
kon pedig csökkentik a hőmérsékletet az épületben, s nem mellesleg mintegy  
10 tonna szén-dioxidot semlegesítenek évente. A kútoszlopok feletti előtetőn,  
és a fölé magasodó „szolárfán” elhelyezett integrált napelemek a megújuló nap-
energiát átalakítják elektromos árammá, s ellátják vele a töltőállomást. Az épület  
és a külső kiszolgáló területek megvilágítására Power LED lámpákat építettek be, 
melyek energiafelhasználásukat és élettartamukat tekintve a leggazdaságosabbak.  
Az épület fűtését-hűtését „levegő-víz” hőszivattyús rendszer biztosítja, mely költség-
hatékonyabb a modern kazánoknál és villanybojlereknél. A külföldön egyre népsze-
rűbb elektromos autók rohamos elterjedésére is gondolt a Mol, karöltve az ABB-vel:  
az új töltőállomáson Magyarországon elsőként helyeznek üzembe olyan gyorstöltőt, amely 
mindössze 20 perc alatt képes feltölteni egy elektromos autó akkumulátorait menetkészre.

Megkezdte a termelést  
a Pannonia Ethanol gyár

Az ír Ethanol Europe Renewables Limited tulajdonában álló Panno-
nia Ethanol Zrt. bejelentette: megkezdte a termelést dunaföldvári 
üzeme, amely a tervek szerint évente 240 millió liter bioetanolt 
állít majd elő. Az üzem e mellett további 175 ezer tonna magas 
fehérjetartalmú, jó minőségű, génmódosítás-mentes állati takar-
mányt (száraz kukoricatörköly) gyárt majd.

HÍREK
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Váltani kell!

Amennyiben a földgáz vagy a kőolaj világpi-
aci ára váratlanul nagy növekedésnek indul, 
az a jelenlegi körülmények között a háztar-
tásokat és az energiaszolgáltatókat is nehéz 
helyzetbe hozza. A kormány ugyan választhat, 
hogy közvetlenül kire terheli a plusz költsé-
geket, de a drágulás egy idő után így is, úgy  
is begyűrűzik a végfogyasztóhoz, s kerékkö-
tője lesz a gazdasági növekedésnek. Magyar-
ország ráadásul még uniós mércével mérve  
is nagy arányban függ az importált energiá-
tól. Az Eurostat felmérései szerint 2009-ben 
a hazai felhasználás 58,8 százaléka származott 

Hazánk energiaimport-függősége csak akkor 
csökkenthető, ha az itthoni ellátásban az alternatív  
és a megújuló források a jelenleginél is nagyobb szerepet 
kapnak. Ebben nyújthat segítséget Magyarország  
II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési Terve,  
amelyet a kormány tavaly fogadott el.

külföldi forrásból. Ez első ránézésre nem is 
annyira rossz, hiszen csak pár százalékponttal 
nagyobb az EU-s átlagnál, a kép viszont mind-
járt borúsabb, ha például a hasonló méretű és 
fejlettségű Csehországot vesszük alapul, ahol  
e ráta a 30 százalékot se éri el. Főleg a fosszilis 
tüzelőanyagoknál mutatkozik gond, amelyek 
miatt elsősorban Oroszországnak vagyunk 
kiszolgáltatva, bár kőolajat és földgázt kismér-
tékben Nyugat-Európából is vásárolunk. Ah-
hoz, hogy a fogyasztók költségeit hosszútávon 
is kordában lehessen tartani, egyre nagyobb 
szerepet kell adni a megújuló forrásoknak.
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Túlsúlyban a biomassza. Magyaror-
szágon az áramtermelésben és a fűtésben 
főleg a biomassza tud érdemi alternatívát 
nyújtani, amit az is jól mutat, hogy ez adja 
itthon a hőelőállításhoz használt megújuló 
energiahordozók közel 90 százalékát. Igaz, 
ez annak is köszönhető, hogy még napja-
inkban is viszonylag sokan fűtenek tűzifával,  
s ez már biomassza hasznosításnak számít. 
A nagyobb léptékű fejlesztések és a fűtő-
mű-építések támogatása már csak azért  
is célszerű lenne, mert a biológiai hulladékot 
feldolgozó kazánok a mezőgazdasági mel-
lett az ipari szemét egy részét is be tudják fo-
gadni. Itt már most szép számmal akadnak 
sikertörténetek, mint amilyen a kalocsai 
biomassza erőmű is, amelynek az átadása  
az idénre várható. 
A szélenergia hasznosításról viszont már 
kevés hasonló jó mondható el. Bár szinte 
mindenhol a leggyorsabban terjedő alterna-
tív energiatermelési módnak számít, nálunk 
rendszerint alábecsülik a szerepét. „Majd-
nem minden európai országban előrébb jár-
nak nálunk. Jelenleg kormányzati szándék 
miatt - létesítési engedélyek hiánya - nincs 
lehetőség új beruházásokra, bár a befekte-
tők az érvényes támogatási rendszer mellett  
is szívesen építenének szélerőműveket” – 
jegyzi meg Hoffmann László, a Magyar  

Forrás: IEA, Energiaközpont Kft.

Szén

Olaj

Gáz

Atom

Megújuló

A villamosenergia-termelés forrásösszetétele
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Országos cselekvés

Immár az uniós jóváhagyási folyamat is megindult Magyarország II. Nemzeti Energiahatékonysági Cselekvési 
Tervével kapcsolatban. A kormány által tavaly októberben elfogadott tervet társadalmi vitára is bocsátották. 
Összeállításunkban a több mint kétszáz oldalas dokumentum néhány elemét villantjuk fel.

CÉLOK, TÖREKVÉSEK
 • Hazánk természeti, gazdasági, társadalmi, kulturális és geopolitikai adottságaira építve a lehető legna-

gyobb össztársadalmi haszon elérése
 • A megújuló és alternatív energia hasznosítása révén az ország energiaimport-függőségének mérséklése
 • A hosszú távú szempontokat is mérlegelve az ellátásbiztonság, a versenyképesség és a fenntarthatóság 

együttes érvényesítése
 • Az energia valós értékét tudatosító szemléletváltozás elindítása a társadalomban, amely visszahat a termé-

szeti erőforrásokkal való bánásmódra, s így a környezetvédelmi, klímavédelmi és fenntarthatósági törek-
véseket is segíti

FONTOSABB FELADATOK
 • A fenntartható energiagazdálkodásról szóló törvény megalkotása
 • A meglévő támogatási programok végrehajtásának átalakítása, hatékonyabbá és egyszerűbbé tétele
 • 2014 és 2020 között önálló, az EU által társfinanszírozott energetikai támogatási program indítása
 • A megújuló forrásokra építve megtermelt villamos energiára – más néven zöldáramra – vonatkozó kötelező 

átvételi rendszer átfogó átalakítása
 • A zöldhő támogatási lehetőségeinek kidolgozása
 • A közvetlen közösségi és egyéb támogatási programokban történő aktívabb részvétel segítése
 • Az épületenergetikai szabályozásba épített ösztönzők és a területrendezési tervek felülvizsgálata
 • Térségi energiakoncepciók kialakítása
 • Zöld finanszírozási formák és programok elindítása
 • Szabályozási, engedélyezési rendszerek és eljárások felülvizsgálata, egyszerűsítése
 • Szemlélet- és tudatformálási programok, tájékoztatási kampányok megfogalmazása
  • A megújuló és alternatív forrásokra, energiahatékonyságra alapozott képzési, oktatási és foglalkoztatási 

programok indítása
 • A kapcsolódó iparágak fejlesztését célzó kezdeményezések megfogalmazása
 • Kutatás-fejlesztési és innovációt ösztönző programok támogatása
 • A második generációs bio- és alternatív üzemanyagok elterjesztését szolgáló projektek, intézke-

dések bevezetése
 • Agrárenergetikai program kidolgozása
 • Új energiahatékonysági ösztönzők kidolgozása, az EU által 2020-ra kitűzött 20 százalékos energiahatékony-

ság-növelési cél elérésre érdekében (ez ügyben a Magyar Energia Hivatal műhelybeszélgetést kezdeménye-
zett az iparági szereplőkkel)

• A megújuló energiaforrásokkal kapcsolatos szabályozási és engedélyezési eljárások apparátusának felkészítése

REMÉLT POZITÍV HATÁSOK
 • A programok eredményeképpen megjelenő piaci kereslet 2020-ig akár  

80 ezer új munkahely megteremtését is segítheti
 • Komfort növekedése, alacsonyabb zajhatás
 • Épületeken belüli karbantartási költségek mérséklődése
 • A hazai ingatlanvagyon értékének növekedése

(Összeállította: Peredi Ágnes)

Szélenergia Ipari Társaság elnöke. A szél-
erőművek az áramtermelésnek mindössze 
a másfél százalékát adják. Ugyanakkor az 
elmúlt hat évben egyetlen új létesítménynek 
sem adtak ki kiserőművi engedélyt, pedig 
hosszútávon árcsökkentő hatásuk is lenne.

Kincs a mélyben. Ennél valamivel na-
gyobb a mozgolódás a geotermikus energia 
terén, ahol az adottságaink átlagon felüliek. 
Magyarországon a becslések szerint leg-
kevesebb 500 milliárd köbméter termálvíz 
van a föld alatt. A jelen körülmények között 
gazdaságosan ennek nagyjából a tizedét le-
hetne kitermelni, ami ha nem is tesz minket 
a második Izlanddá, de így is egy komoly 
lehetőségnek számít. Egyes kalkulációk azt 
mutatják, hogy a készleteink akár az éves fű-
tési energia szükségleteink 20 százalékát is ki 
tudnák váltani. Mivel akadnak 130–250 Cel-
sius-fokos tartalékok is, a források egy részét 
az áramtermelés területén is lehetne hasz-
nosítani. Mindezek mellett érdemes lenne 
számba venni a több ezer kimerült szénhid-
rogénkút átalakítását is. Némi befektetéssel 
hőtermelésre is lehetne fogni ezeket.
Abban, hogy az ország többek közt a fentebb 
vázolt lehetőségeivel is élni tudjon, segíthet 
Magyarország II. Nemzeti Energiahaté-
konysági Cselekvési Terve, amit a kormány 
tavaly októberben fogadott el, s – egy márci-
usi közlemény szerint – az uniós jóváhagyása  
is folyamatban van. ■

Devecsai János
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Magyarországon nem is olyan szomorú az 
energiatudatossági helyzet, mint sokan gondolnák, 
s a válság még lendített is e téren a városfejlesztési 
szándékokon.

Tudatosabb települések

Hazánk 3200 önkormányzata közül egyre 
többnél figyelhető meg az igyekezet, hogy 
jobban törődjenek az energiahatékonyság-
gal és a megtakarítás lehetőségeivel – derült 
ki Kocsis János Balázs városszociológus,  
a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi 
Egyetem (BME) adjunktusa vizsgálatából.  
A kényszer vitt rá sok települést például arra, 
hogy odafigyeljen, melyik szolgáltatótól vá-
sárolja az energiát. Megtapasztalhatták, hogy 
30–40 százalékos árengedményt is el tudtak 
érni a versenyeztetéssel. A válság hatásának 
tudja be a kutató azt is, hogy a települések, 
amelyek amúgy kötelesek rendszeres tájé-
koztatást adni a KSH-nak energiafelhaszná-
lásukról – de eddig csak 10–20 százalékuk 
tette ezt meg, s azok is csak becslések alap-
ján –, erre is nagyobb gondot fordítanak. 
Most kezdték sok helyütt felmérni, hogy 
az intézményeiknél miként is festenek az 
energetikai viszonyok. Persze az, hogy  
e fejleményeknek örülni kell, azt jelzi:  
a hazai szemlélet és gyakorlat még mindig 
igen távol van azon országokétól, amelyek-
ben az energiatudatos fejlesztések koncep-
cióját már jó ideje érvényesítik.

Zöldülőben. A közelmúltban „Kis rezsi 
– nagy jövő” címmel rendeztek konferen-
ciát az energiatudatos és költséghatékony 
városfejlesztés kulcskérdéseiről, az Európai 
Unió Central Europe programja keretében 
folyó EnSURE (Energy Savings in Urban 
Quarters through Rehabilitation and New 
Ways of Energy Supply) projekt támogatásá-
val és égisze alatt. A rendezvényen ismertet-
ték Budapest Főváros Fenntartható Energia 
Akciótervét is. Ez utal rá: az Európai Tanács 
az üvegház-hatású gázok 80–95 százalékkal 
történő kibocsátás-csökkentését irányoz-
za elő az 1990-es szinthez képest, annak 
érdekében, hogy a hőmérsékletemelkedés 
ne lépje túl a 2 Celsius-fokot. Ahhoz, hogy  
a 80 százalékos szint elérhető legyen,  
2020-ig 1 százalékkal, az azt követő évtized 
végéig 1,5 százalékkal, az évszázad közepéig 
pedig évente 2 százalékkal kell mérséklőd-
nie a kibocsátásnak. Ennek jegyében tá-
mogatni kell azokat az új technológiákat, 
amelyek segítik az alternatív típusú ener-
giaforrások alkalmazását, a szén-dioxid le-
választását és tárolását, az intelligens háló- 
zatok kidolgozását, valamint a hibrid és  

Hazai helyzetkép

A „Kis rezsi – nagy jövő” című konferencián Botos 
Barbara, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium klímapoli-
tikai főosztályának osztályvezetője jellemezte a hazai 
energetikai helyzetet. Néhány megállapítás:

• Az ország energiafüggősége meghaladja a 62 száza-
lékot, saját fosszilis energiakészletünk korlátozott

• Földgázfelhasználásunk túlsúlyos, 82 százalékát 
importból szerezzük be

• Az erőműpark elöregedett
•  A megújuló energiahasznosítás mindössze  

7,3 százalék, pedig 2020-ra 14,65 százalékos arányt 
kellene elérni

•  Az épületek energiafelhasználása pazarló
• Az összes energia közel 40 százalékát lakóépületek-

ben használják fel, ezek a legnagyobb szén-dioxid-
kibocsátók is

• Az ország 4,3 milliós lakóépület-állományának 
csaknem 70 százaléka szorul korszerűsítésre;  
az állomány egyötöde sűrűn beépített városi környe-
zetben található

• Középületeink és a hazai tulajdonban lévő kis-  
és középvállalkozói szektor épületei egyaránt rossz 
hőtechnikai adottságúak

• Ugyanakkor a 2050-es energetikai infrastruktúrákat 
valamint az akkor használandó épületeket már 
napjainkban is tervezik és építik, azaz kialakulóban 
van a 40 évvel későbbi szerkezet

• Emellett új beruházási ciklus zajlik, mert  
a 30–40 évvel ezelőtt kiépült infrastruktúra cserére szorul
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elektromos járművek fejlesztését és beve-
zetését. A fővárosi akcióterv számos érintett 
területet jelöl meg, ahol át kell alakítani az 
energiafelhasználást. Olyanokat például, 
mint az önkormányzati és egyéb létesítmé-
nyek, a lakóházak, a közvilágítás, az ipar,  
a tömegközlekedés vagy a magán és keres-
kedelmi szállítás, illetve közlekedés. A cé-
lok elérését már 2005 és 2010 között is több 
fejlesztés szolgálta. Ide sorolható egyebek 
mellett a Szemünk Fénye Program kereté-
ben az oktatási intézmények világítástech-
nikai korszerűsítése; az intézményi épület-  
és fűtés-rekonstrukciók sora; a Környezet 
és Energia Operatív Program pályázatain 
keresztül megvalósult energetikai projek-
tek, továbbá a különféle vállalati programok.  
Az akcióterv részeként a Főgáz Zrt.-nél fű-
téskorszerűsítési programok indulnak, több 
telephelyen gázmotoros, nagyhatékonysá-
gú, kapcsolt energiatermelő kiserőművet 
létesítenek, továbbá CNG (Compressed 
Natural Gas) töltőállomást építenek ki.
Fontos része az akciótervnek a közlekedés 
átalakítása a buszsávok, kerékpárutak fo-
lyamatos bővítésével, a belvárosi behajtási 
korlátozásokkal, az átmenő teherforgalom 
visszaszorításával, az újabb P+R parkolók 
létesítésével, a villamos- és kerékpáros-há-
lózat fejlesztésével.

Felújítási irányok. Kocsis János Balázs az 
eddigi tapasztalatok alapján úgy látja, lénye-
gében kétféle irányzattal lehet találkozni. Sok 
olyan program akad, amelyeknél viszonylag 
kisebb felújításokkal, szigetelésekkel, fűtés-
korszerűsítéssel érnek el 30–40 százalékos 
megtakarítást. Ezek a lépések nem túl lát-
ványosak, és kevésbé költségesek; jó részük 
állami és uniós támogatással valósul meg.  
A másik irányként az utóbbi időben az úgy-
nevezett mélyfelújításokat favorizálják, ame-
lyek a legújabb technológiák alkalmazásával 
80–90 százalékos megtakarítással kecsegtet-
nek. A városszociológus adatai szerint, míg 
az első 40 százalék megtakarítást viszonylag 
kis befektetéssel el lehet érni, minden továb-
bi 10 százalék „begyűjtése” fokozottan növeli 
a költségeket. A megtérülés pedig csak évti-
zedek múlva jelentkezik, ezért ezekre egyelő-
re kevesebb lehetőség nyílik.
Néhány helyen mindenesetre már láthatóak 
az eredmények. Óbudán például kisebb be-
ruházásokkal és nyílászáró-cserékkel elérték, 
hogy egyharmadára mérséklődött a gázfel-
használás. A fejlődéshez azonban nemcsak 
pénzre, hanem kellő szakértelemre is szük-
ség van, s az önkormányzatoknál gyakran 
ebből sincs elegendő. Sokszor így próbálnak 
takarékoskodni a bérköltségekkel, csakhogy 

a hozzáértés hiánya nagy károkat okozhat.  
A konferencián felidézték azt a stuttgar-
ti példát, amikor az ottani önkormányzat  
az energetikai szakember elbocsátásával akart 
spórolni. Amikor azonban kiderült, hogy  
a foglalkoztatása révén elérhető energia-
megtakarítás tízszer több hasznot hoz, volt 
annyi kurázsi a város vezetőiben, hogy visz-
szavették az illetőt.
Németországból más példák is hozha-
tók. A 2900 lakosú bajor kisvárosban, 
Merkendorfban az első napelemes ház 
1986-ban jelent meg. Ez volt Willi Krauss 
polgármester háza. Mostanra a háztetőket 

A háztartások átlagos éves energiafogyasztása*
Kilowattóra/négyzetméter

Szlovénia
Lettország
Magyarország
Észtország
Románia
Lengyelország
EU-átlag
Csehország
Litvánia
Bulgária
Szlovákia

*A 2000–2007-es időszakban

Forrás: A BME Szociológia és Kommunikáció Tanszék kutatása

mindenütt napelemek borítják, s az egész vá-
roska egy nagy energiaparkká alakult át. Az-
zal, hogy lényegében felszámolták a fosszilis 
energiától való függést, évente mintegy 150 
tonnányi szén-dioxid-kibocsátást takaríta-
nak meg, s e kvótamennyiség értékesítése 
további bevételeket hoz a konyhára. A szem-
lélet fontosságát már a gyerekeknek is tanít-
ják, méghozzá ínycsiklandó módon: olyan 
kirándulásokra viszik az iskolásokat, ahol 
szolárgrillel sütik a virslit. Az új szemlélet  
a nagyvárosokban is terjed. Berlinben bárki 
megnézheti például azt a házat, amely több 
energiát termel, mint amennyit felhasznál. ■

Peredi Ágnes
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Az Egyesült Nemzetek 1992. évi, a klímaváltozásról szóló keretegyezménye 2050-re elő-
irányozza az üvegházhatású gázok kibocsátásának 80–95 százalékkal történő csökkentését  
az 1990-es szinthez képest. Ennek fényében az egyéni közlekedés komoly kihívások előtt áll. 
A szakértők többsége egyetért abban, hogy hosszabb távon az elektromos hajtás válthatja fel 
a belsőégésű motorokat a közlekedésben, hiszen ezzel nagymértékben csökkenthető a szén-
dioxid és más káros anyagok kibocsátása. 

Kísérleti projektek. Az E-Mobilitás (E-Mobility) a részben vagy teljes egészében elektro-
mos járművekkel való közúti közlekedést jelenti. Az áramszolgáltatóknak fel kell készülniük 
arra, hogy ez az új technológia jelentős hatást gyakorol majd szokásos tevékenységükre, s új 
feladatokat is generálhat. Az akkumulátorokban történő energiatárolás lehetősége révén pél-
dául az elektromos autók elterjedése nagyban hozzájárul majd a megújuló energiaforrások 
fokozottabb alkalmazásához is. A felkészülés érdekében az ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport 
2010-ben indította el azt a programját, amellyel az energiatudatos gondolkodásmódot, s ennek 
részeként az E-Mobilitást kívánja tesztelni és népszerűsíteni.
Európában léteznek már olyan kísérleti projektek, amelyekben autógyártók, áramszolgáltatók 
és a nagypolitika (kormányok és önkormányzatok) együttműködve azon dolgoznak, hogy ki-
építsék ezt az új, jövőbeli üzletágat. Számos nagyvárosban már zajlanak a töltőinfrastruktúra 

Lépés a jövőbe
Az ELMŰ E-Mobility Network 
kezdeményezése.
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fejlesztésével kapcsolatos pályázati kiírások 
és a hálózatok megvalósítása, emellett több 
ország a legkülönbözőbb módon támogatja 
az elektromos autózás elterjedését.

Magyar áramautó. Az E-Mobilitás 
támogatása hazánkban még várat magára, 
ezért fordított logikára van szükség az iparág 
fejlesztése érdekében. Nem a döntéshozók 
késztetik az érintetteket cselekvésre, hanem 
az érintetteknek kell megtenniünk az első 
lépéseket. Épp ezért, az ELMŰ–ÉMÁSZ Tár-
saságcsoport – vezető áramszolgáltatóként – 
2010 szeptemberében felállította az első bu-
dapesti nyilvános elektromos töltőállomást, 
az ELMŰ Váci út 72-74. szám alatti székháza 
előtt. A csoport emellett elektromos autókat 
is vásárolt, amelyek a rendes napi feladatok 
elvégzését hivatottak szolgálni a flottában. 
Ismét kiderült azonban, hogy egy fecske 
nem csinál nyarat: a látványos eredmények-

Költségtényezők

Az elektromos járművek vételára igen nagy szórást mutat. Egy új elektromos 
„golfautó” akár már 1 millió forintért a miénk lehet, míg egy teljesen zárt utastérrel 
rendelkező személygépkocsi ennek a többszörösébe kerül. Ennek oka főleg az, hogy 
nagyon drágák az akkumulátorok, amelyeket ráadásul – használattól és típustól 
függően – 3–5 évente le kell cserélni. Az elektromos autók mellett szólnak viszont  
az alacsony fenntartási és üzemeltetési költségek. Kilométerenként akár 5 forintból  
is közlekedhetünk velük, köszönhetően a kedvező villamosenergia-árnak, valamint  
a hatékony villanymotoroknak.
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1.   Bajcsy-Zsilinszky út 15. 
47.500871,19.05504

2.   Clark Ádám tér 
47.497498,19.041114

3.   Fő utca 44–55. 
47.50546,19.038065

4.   Istenhegyi út 1–3. 
47.498019,19.020279

5.   Margit-sziget, Grand Hotel 
47.533051,19.05276

6.   Oktogon 
47.504959,19.063392

7.   Váci út 72–74. 
47.524307,19.062954

Közterületi, nyilvános ELMŰ töltőoszlopok helye Budapesten (Helyszín és GPS-koordináták)

hez ennél nagyobb összefogásra van szükség.
Az elektromos autózás szélesebb körben 
történő népszerűsítése érdekében 2011 
nyarán az ELMŰ–ÉMÁSZ kezdeményezte  
az E-Mobility Network létrehozását partne-
reivel. Ez szövetségként szolgál azon válla-
latok számára, amelyek úttörő szerepet kí-
vánnak vállalni e korszerű és környezetbarát 
technológia hazai meghonosításában.
Ahhoz, hogy a figyelem hazánkban is az 
E-Mobilitásra irányulhasson, kulcsfontos-
ságú egy elektromos autókból álló flotta 
megjelentetése a közutakon, különösen  
a fővárosban és a nagyobb városokban, ame-
lyek e járművek elterjedésének központjai 
lehetnek. Épp ezért, az E-Mobility Network 
tagjai egyrészt elektromos autót vásárol-
nak és töltőinfrastruktúrát telepítenek (így  
az ELMŰ–ÉMÁSZ, az ABB, az Észak-Budai 
Zrt., a Geometria, a Kábel Team, a Magyar 
Autóklub, a Tonic), másrészt anyagilag, vagy 
profiljuknak megfelelően egyéb módon 
támogatják a közösség működését (Buda-
pesti Közlekedési Központ, Ernst & Young,  
GA Magyarország, SAG). A tagok elektro-
mos járműveiket az E-Mobility Network azon 
tagjaitól vásárolják, amelyek sorozatgyártású 
elektromos autókat kínálnak a hazai piacon.
Amíg a töltőinfrastruktúra – otthon és  

a közterületen – nem megfelelően kiépített, 
addig lassan terjednek az elektromos au-
tók, és fordítva: járművek hiányában nincs 
értelme a hálózatot fejleszteni. Épp ezért  
a két területre párhuzamosan kell fókuszál-
ni, s biztosítani azt, hogy minden elektromos 
autó mellé létesüljön legalább egy töltőpont 
is. Az ELMŰ–ÉMÁSZ Társaságcsoport és az 
E-Mobility Network tagjai 2011 decemberé-
ben közösen 6 új elektromos töltőoszlopot 
telepítettek Budapest közterületein. Ezeket 
bárki megtekintheti a Szent István Bazili-
kánál, az Oktogonnál, a Clark Ádám téren,  
az Istenhegyi úton, a Fő utcában és a Margit-
szigeten. A teljesen zajmentesen közlekedő, egy 
töltéssel átlagosan 100–150 kilométer megtéte-
lére képes elektromos autók átlagosan 20 ki-
lowattóra kapacitású akkumulátorát akár 3–4 
óra alatt teljesen fel lehet tölteni ezeknél a „ku-
taknál”. Egy 80 százalékos feltöltést viszont már 
egy bevásárlás vagy ebéd ideje alatt is meg lehet 
oldani. Az ELMŰ–ÉMÁSZ a nyilvános töltőál-
lomásokon 2012 végéig térítésmentesen bizto-
sítja a szerződött partnerek számára az elekt-
romos járműveik üzemeltetéséhez szükséges 
villamos energiát, a Fővárosi Önkormányzat 
képviseletében pedig a Budapesti Közlekedési 
Központ (BKK) ingyenes parkolást ajánlott fel  
a töltés idejére.

Az Ernst & Young-ról

Az Ernst & Young az elsők között csatlakozott  
az E-Mobility Network kezdeményezéshez, amely 
a hazai elektromos közlekedés szélesebb körben 
történő népszerűsítése érdekében jött létre. 
Az Ernst & Young, mint a világ egyik vezető 
üzleti tanácsadást nyújtó vállalata, partnerként 
támogatja ügyfeleit üzleti lehetőségeik minél 
hatékonyabb kiaknázásában. Ágazatközpontú 
megközelítésünk és nemzetközi jelenlétünk 
segíti ügyfeleinket kockázataik kezelésében, 
üzleti teljesítményük átalakításában és hosszú 
távú fejlődési stratégiájukban. Az Ernst & Young 
több mint 7000 ágazati szakértőt magában 
foglaló nemzetközi hálózata készen áll arra, 
hogy tapasztalatait és mélyreható szaktudását 
a járműipar szereplőivel megossza. Járműipari 
ügyfeleinknek – bármely területen is tevékeny-
kedjenek: az alkatrész beszállítóktól a személy-, 
illetve haszongépjármű gyártókig és kereskedő-
kig – rávilágítunk azon területekre, amelyek  
a vállalkozás kibontakozásához szükségesek, így 
teremtve valódi üzleti értéket számukra. További 
információért forduljon bizalommal szakértőnk-
höz, Nagy István Ottóhoz, az Ernst & Young Üzleti 
tanácsadási szolgáltatások vezető partneréhez: 
istvan.nagy@hu.ey.com, +36 1 451 8659



ENERGIA MAGAZIN14

Az ABB az első  
elektromos járművekhez 
való ultragyors töltőt  
telepítette  
Magyarországon

Az ABB nemzetközi vállalatcsoport vezető 
szerepet tölt be az energetikai és automatizálási 
technológiák területén, s lehetőséget teremt 
ügyfelei számára, hogy növeljék termelékeny-
ségüket, miközben csökkentik a tevékenységük 
okozta környezeti ártalmakat.
A cég elektromos autóknál használt egyenáramú 
gyorstöltői az első helyen állnak a globális pia-
con, technológiájuk már 18 országban bizonyított. 
Az ABB a közelmúltban telepített elektromos 
autókat kiszolgáló gyorstöltőket hagyományos 
töltőállomások mellé Hollandiában, és a tavalyi 
év folyamán világszerte számos gyorstöltő-
állomások üzembe helyezésével kapcsolatos 
megrendelést is nyert. Az egyik legnagyobb 
volumenű megbízást az észt kormány adta,  
az ABB ennek köszönhetően a balti államban  
200 darab gyorstöltőt telepít, szinte teljesen 
lefedve az ország területét. 
Hazánk is büszkélkedhet az első gyorstöltővel, 
hiszen az ABB Budapesten, a Mol Istenhegyi 
úti kútján telepített elektromos autók számára 
kialakított ultragyors töltőállomást. Az üzembe 
helyezést követően, a több mint 300 millió 
forintos beruházás révén, az ABB technológiájá-
nak köszönhetően hazánkban elsőként kezdi meg 
működését egy olyan gyorstöltő, amely mindösz-
sze 20 perc alatt képes menetkészre feltölteni egy 
elektromos autó akkumulátorát  
– a szokványos váltóáramú megoldással ugyanez 
8 óráig is eltarthat.
Az ABB Magyarországon további gyorstöltők 
üzembe helyezését tervezi, és az E-Mobility 
Network egyik alapítójaként folytatja az energia-
tudatos és fenntartható közlekedés (ideértve  
az elektromos autók használatát) módozatainak 
megismertetését és az ezzel kapcsolatos ismere-
tek közvetítését. E célból a cég vásárolt  
egy Nissan Leaf típusú elektromos autót, 
amelynek akkumulátora lassú- és gyorstöltővel 
egyaránt feltölthető. 
A vállalatnak fontos, hogy szélesebbre tárja  
az ajtót az elektromos járművek elterjedéséhez 
hazánkban is, hiszen Nyugat-Európában már 
gyorséttermek is kínálnak gyorstöltési lehetősége-
ket az elektromos autóval érkező vendégek  
számára. Az ABB szerint Magyarországon is szá-
mos lehetőség kínálkozik a további töltőállomá-
sok felállítására, például éttermek, bevásárlóköz-
pontok, vagy éppen benzinkutak közelében.

E-autós a gyakorlatban

Györki László, az ELMŰ Gépjármű osztályának munkatársa az e-autók iránt főleg a szakmája miatt 
kezdett érdeklődni, de néhány próbavezetés elég volt ahhoz, hogy őszintén megkedvelje az elektromos 
jószágokat. „Mivel ezek a járművek teljesen csendesek, sokkal könnyebb a beszélgető partnerre, a rádió-
ból szóló zenére, no és persze az útra figyelni. Kulturáltabb környezetben érzem magam, ha egy ilyen 
kocsiban ülök” – osztja meg a tapasztalatait. Mivel a technológia gyors fejlődése és a hasznos terület 
növekedése mellett az árak is egyre lejjebb mennek, Györki László úgy látja, a széleskörű elterjedés már 
tényleg pusztán idő kérdése. Eleinte az volt neki a szokatlan, hogy a feltöltés után – az akkumulátorok 
viszonylagos kis teljesítménye miatt – előre ki kellett számolnia, a következő egy-két napban mennyit 
fog vezetni. A tervezhetőséget ráadásul még az is nehezíti, hogy a legtöbb típus a normál vezetési stílus 
mellett 120 – 160 kilóméternél többet egyszerre nem képes megtenni. „De mivel az autókat főleg Buda-
pesten belül használom, ritkán találkozok ezzel a problémával” – szögezi le az ELMŰ-s szakember.  
A városi forgalomban egyébként is kifejezetten praktikus, hogy egyáltalán nincs klasszikus sebességvál-
tó, ami főleg a dugókban könnyíti meg a közlekedést. Mint megjegyzi, a fővárosból egyenlőre hiányzik 
a kiterjedt gyorstöltő infrastruktúra, de az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport célul tűzte ki ezen akadály 
leküzdését. A nyugat-európai városokban ugyanis számtalan parkolóban akár egy kávé elszürcsölgetése 
alatt is fel lehet tölteni az e-autót. Györki László a környezettudatosságnak azonban nem csak a kormány 
mögött hódol. „Ami nagyobb anyagi befektetés nélkül is megoldható, azt igyekszem megtenni. Így 
például nem vásárolok alumínium-dobozos italokat és kihúzom a villamos eszközöket a konnektorból,  
ha nem használom azokat, így nemcsak a környezetnek, hanem a pénztárcámnak is segítek egy kicsit. 
Sajnos azonban – teszi hozzá – az igazán „zöld életvitel”, akárcsak egy e-autó, rendkívül sokba kerülne.”

Az E-Mobility Network fontos tevékenysé-
ge a tapasztalatcsere és a közös fellépés in-
tézményesítése is. Előbbi folyamatos belső 
kommunikációt takar szervezett keretek 
között, amely kapcsán E-Mobilitásról, vala-
mint egyéb együttműködési lehetőségekről 
is lehet informálódni. A közös fellépés pedig 
egy közös imázst jelent, s a szinergiák ki-
használásában nyilvánul meg. A kommuni-
káció ebben az esetben egyrészt a lakosságot 
és a különféle szervezeteket célozza meg az 
elektromos autózás népszerűsítése érdeké-
ben, másrészt a döntéshozóknak szól, hiszen 
hosszabb távon az ő támogatásuk szükséges 
a szabályozói keretek meghatározásában.

Partnerkereső. A megalakulás óta egy-
re több partner csatlakozik a kezdeménye-
zéshez, s az E-Mobility Network bővítése 
fontos cél 2012-ben is. A közösség nyitott: 
várják elsősorban mindazon társaságokat, 
amelyek flottájukba E-járműveket szeret-
nének integrálni, vagy saját létesítménye-
ikben biztonságos töltőberendezést létesí-
tenének. Az együttműködési lehetőségek 
tárháza széles, a közösségben mindenki 
megtalálhatja a helyét – legyen szó áram-
szolgáltatóról, szerelő cégről, marketing 
ügynökségről, tanácsadóról, vagy a tech-
nológia elterjesztésében érdekelt bármi-
lyen társaságról vagy intézményről. ■

További információ:  
www.e-mobility-network.hu
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Árammal haladva
A rollertől a városnéző buszig terjed az elektromos 
meghajtású járművek széles választéka.

Ahhoz, hogy elektromos járműre pattan-
hassunk, s így környezettudatos módon jut-
hassunk el A-ból B-be, nem feltétlenül kell 
kipengetnünk több millió forintot egy e-au-
tóért. Persze, ha megengedhetjük magunk-
nak, hogy a jövő járművébe invesztáljunk, 
akkor ne habozzunk – elvégre „tankolni” is 
egyre több helyen lehet már –, de ha egyelőre 
várnánk még ezzel, akkor megteszi egy BKV 
vonaljegy is… Ritkán gondolunk bele, de vég-
tére is a jó öreg sárga villamos, az eredetileg 
gőzmozdonnyal hajtott, ám később villamo-
sított fogaskerekű, a szocialista időket is meg-
idéző trolibusz, a szovjet technológiájú metró, 
vagy épp patinás őse, a Millenniumi Földalat-
ti Vasút mind-mind elektromos járművek.  
S hatalmas előnyük, hogy egyetlen napijegy-
gyel akár valamennyire felszállhatunk, s ke-
resztül-kasul bejárhatjuk velük Budapestet.
Persze sokszor más a célpont, s nem min-
dig szeretnénk tömegben közlekedni. Nem 
kell azonban rögtön a Holdig szaladni (bár 
a holdjárónk nyilván akkumulátorról mű-
ködne), sem e-helikopterre szállni; marad-
junk inkább a földön, mert szerencsére itt is 
elég széles már az áram-vonal. Induljunk az 
extrémnek tetsző szférából, a golfpályáról. 
A zászlókkal megjelölt lyukak szisztemati-
kus meghódítása továbbra sem a tömegek 
sportja, de ki ne ábrándozott volna arról, 
hogy bepattan egy hófehér golfautóba,  
s csak nyomnia kell a pedált, hogy fel-le szla-
lomozhasson a festői lankák között? Hason-
ló élményhez nem csak éves klubtagságival 

juthatunk, hanem mondjuk a Margit-szige-
ten, vagy egy komolyabb nemzeti parkban 
is. Ahová persze úgy érkezünk meg, hogy  
a közeli nagyváros ódon központjának szűk 
utcáit e-busszal csodáltuk körbe.
A munka világa szintén megérdemel egy kis 
kitérőt. A már-már közhelyszerűen elektro-
mos targonca mellett találhatunk árammal 
hajtott platós teherkocsit (tonnányi teherbí-
rással), halkan közelítő fagylaltos járgányt, 
poggyászszállító célgépet, emelőkosaras 
raktáros-mindenest is. 

Elektromos kerekek. Az eddigi eszkö-
zökben közös, hogy civil fogyasztóként ál-
talában nem törekszünk a megszerzésükre: 
igénybe vesszük a szolgáltatásaikat, dolgo-
zunk velük, turistaként befizetünk rájuk, 
vagy egyszerűen csak álmodozunk róluk. 
De mi az, amit reális nagyságú befektetés-
sel haza is vihetünk a garázsunkba? Nos, 
amennyiben a közlekedésben használt va-
lódi elektromos autóktól most eltekintünk, 
akkor maradnak a különféle kétkerekű al-
kalmatosságok, azaz e-biciklik.
A legegyszerűbb közülük talán az elektro-
mos roller. Ez nem gyerekjáték, de a hasz-
nálata az: felállunk rá szépen, a kormányba 
kapaszkodva, s hajtjuk a lábunkkal, ahogy 
illik, amikor pedig kifújnánk magunkat, 
akkor bekapcsoljuk a motort. Igaz, a közúti 
forgalomba nem vethetjük bele magunkat, 
s a hatótávolsága is csak néhány kilométer. 
Egyszóval határeset.

Nem így az elektromos kerékpár, amellyel 
már megillet minket minden olyan jog, ami 
a „normál” biciklistákat. E változatos kivite-
lű járgányokkal – a skála a közönséges bicaj-
ra hajazótól az összecsukható változaton át 
a turbómotor-szerűségig terjed – a Lánchíd 
budai hídfőjétől Hatvanra menet akár jó fél-
útig is elgurulhatunk. Anélkül, hogy egyet is 
tekertünk volna a pedálon. De hát miért is 
ne tekernénk? A profi e-bicikli úgyis kiszúr-
ja, ha lankadunk az emelkedőn, s magától 
hadrendbe lép, hogy megkönnyítse gazdája 
életét. Ez a segítőkész attitűd társasági túrán 
is nyerő lehet, ahol az amúgy kajakozni járók 
még vidáman bírják, az atomfizika-szakkö-
rösök egy része viszont már épp lemaradna, 
de felzárkóztatja őket a pedálrásegítő me-
chanizmus. S mindez jogosítvány és forgal-
mi nélkül.
Ott vannak végül az e-robogók. Ezek már 
gyorsak, elég messzire elvisznek – bukósi-
sakban a zöldövezetből is befutható velük  
a belvárosi munkahely, meg vissza –, ké-
nyelmesek, s fenntartásuk viszonylag olcsó. 
Igaz, az áruk kicsit húzós, de lényegében 
tudják mindazt, amit benzines társaik, 
miközben sokkal környezetkímélőbbek.  
De figyelem, csak óvatosan! Az e-bicikli – 
tartozzon bármely osztályba is – igazi lopa-
kodó; olyan halk, hogy ne csodálkozzunk, ha 
valaki váratlanul elénk lép a járdaszigetről.  
S akkor aztán a kisebb ökológia lábnyo-
munkat könnyen elhomályosíthatja a hosz-
szú féknyomunk… ■
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Április első hétvégéjén részt vett a Vivicittá 
Városvédő futáson. Tudni Önről, hogy nagy 
sportember, s környezetvédő is egyben. Milyen 
elveket követ energiahatékonyság terén?

Csak az utóbbi évtizedekben tudatosult 
bennem: egyáltalán nem magától értetődő 
dolog, hogy ha bemegyek egy sötét lakásba, 
s odanyúlok a villanykapcsolóhoz, akkor 
világos lesz. Természetessé vált az embe-
rek számára, hogy rendelkezésükre áll az 
energia. Én, mint meteorológus szakember,  
sokáig nem gondoltam bele, hogy ez a kész-
let véges. Különösen az után, hogy 2011. ok-
tóber végén a Föld lakossága elérte a 7 mil-
liárd főt. Eljutottam oda, hogy előbb-utóbb 
ezek a hagyományos energiák elfogyhatnak  
és már nem lesz természetes villanyt gyújtani 
egy sötét szobában. A másik, ami számom-
ra nagy változást jelentett, hogy sokáig úgy 
tudtam, az energiafelhasználás csúcsa a téli 
időszakra esik – a világítás és a fűtés miatt 
–, holott a hosszú, forró nyarak miatt ma 
már nyáron is rengeteg energiát használunk. 
Egyre több az energiafaló készülék, mint 
például a klíma, így már egész évben nagy 
az energiaigényünk. Ez a gyorsított felhasz-
nálás oda vezethet, hogy egyszer csak kifo-
gyunk azokból a forrásokból, amelyekből az 
energiát előállítják. Ráadásul utóbbi művelet 
sokszor olyan környezetszennyezéssel jár, 
amely növeli az üvegházhatást, így egy kör-
körös folyamat részesei vagyunk. Még az is 
elképzelhető, hogy egyetlen villanykapcsolás 
lesz az utolsó csepp a pohárban.

Futott az élhető városért
Lépten-nyomon hirdeti az igét a környezetvédelem  
és az energiahatékonyság terén Németh Lajos meteorológus.
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Min spórol a hétköznapokon?
Itthon és a munkahelyen is mániákus vil-

lanylekapcsoló vagyok. Ezen kívül ügyelek 
arra, hogy a műszaki berendezéseket ki-
kapcsolt állapotban hagyjam, ha nem hasz-
nálom azokat. Egyetlen televízió stand by 
üzemmódja nem fogyaszt sokat, de ha már  
a 7 milliárdot összeadjuk, nagy szám jöhet 
ki. Összességében minden embernek el kel-
lene jutnia odáig: az az energiafajta, amelyet 
most használ, nem biztos, hogy néhány évti-
zed múltán is a rendelkezésére áll majd. Ma-
gyarországon például több évtizeddel le va-
gyunk maradva a szélenergia használatával. 
Jó összehasonlítási alapom van, mert a lá-
nyom Finnországban él, ahol a tengerparton 
meg sem tudtam számolni, hány szélkerék 
működött – tíz évvel ezelőtt. Ők már sokkal 
hamarabb léptek, kihasználva a természet 
erejét. De nem kell ilyen messzire mennünk, 
elég volt nyugati irányban átlépni a határt,  
és láthattuk, a köztudottan szeles Bécsi me-
dence tele van szélkerekekkel. Magyaror-
szágon is létezik olyan „huzatos” sáv, ahol 
érdemes kihasználni a szél erejét, és szeren-
csére ma már ezt mi is észrevettük.

Milyen más alternatív energiáról tudja elkép-
zelni, hogy leválthatja a hagyományosakat?

A napenergiáról. A napsütéses órák száma 
1900–2100 évente Magyarországon, ami mu-
tatja, van itt még mire alapozni. Itt szintén 
előrébb járnak nálunk a nyugati országok, 
számos napkollektoros készüléket kínálva. 
De rá leszünk mi is kényszerítve, rá fogunk 
jönni, hogy ezt tálcán kínálja a természet. 
Évszázadokra előre gondolkodva is biztosít-
hatja az energiaszükséglet nagy részét. Azt 
is természetesnek vesszük, hogy ha meg-
szomjazunk, kinyitjuk a vízcsapot és jön az 
egészséges ivóvíz. De ugye tudjuk, hogy már  
7 milliárdan áhítozunk az édesvízre, aminek 
a készlete szintén véges, ráadásul az embe-
riség létszáma folyamatosan nő. Már most 
is sokan vannak, akiknek naponta nem jut 
ivóvíz, s ez a helyzet így egyre rosszabb lesz.

Használ megújuló energiaforrásokra épülő 
alternatív eszközöket?

Elgondolkodtam, de még nem voltam 
olyan helyzetben, hogy megvalósíthassam. 
Ha lenne rá lehetőségem, hogy házat épít-
sek, biztosan használnék napkollektorokat, 
a kertemben működő szökőkutat pedig saját 
szélkerékről működtetném.

Nem csak az energiával spórol, hanem a 
környezetet is vehemensen óvja, védi. Tudja 
befolyásolni a környezetét?

Valóban: a környezetünk szennyezése  
a másik nagy dilemmám. Ha lehet, példát 
mutatok az embereknek, s összeszedem az 
eldobott szemetet az erdőben. Három uno-

kám időnként hazalátogat Finnországból,  
a legnagyobb most 11 éves, látszik a sze-
mén, ahogy hitetlenkedik, amikor például 
a budai hegyekben szeméthegyekbe futunk 
bele. Meg tudok őrülni attól, ha valaki ki-
dob egy csikket az autójából, de sajnos 
nem olyan világot élünk, hogy oda merjek 
menni és szóvá tenni ezt. Van viszont jó 
tapasztalatom is; rendszeresen járok futni  
a Margit-szigetre, ahol egy olyan amatőr fu-
tótársaság sportol, amelynek tagjai nagyon 
vigyáznak a környezetükre, egy eldobott 
zsebkendőt sem látok soha.

Miként tapasztalja, a következő korosztály 
mennyire kap ebből a szempontból más nevelést?

Az igényességet az óvodában kell elkezde-
ni. Jó úton haladunk, ez kétségtelen, de azért 
vagyok kicsit türelmetlen, mert nekem már 
nincs olyan sok időm a földi életben. Min-
denképp elindult a gyerekek nevelése zöld 
szempontok szerint, én magam is szeretek 
iskolákba elmenni tanítani, mert látom, 
mennyire nyitottak az új dolgokra. Például  
a biciklitekeréssel tölthető mobiltelefonért 
rajongtak, amikor példaként elmeséltem. 
Megszállottan tanítom én is a gyerekeknek, 
hogy környezettudatosan gondolkodja-
nak. Persze nagyon fontos a családi minta.  

Én például már hosszú évek óta szelektíven 
gyűjtöm a szemetet, már akkor is így tettem, 
amikor még alig voltak szelektívgyűjtő szige-
tek. Itthon külön zacskókban gyűjtök min-
dent, beteszem az autóba, és ha elmegyek 
egy ilyen sziget mellett, bedobom. Persze ha 
meglátom, hogy felborogatják a kukákat, na-
gyon dühös tudok lenni.

A közlekedés tekintetében miben látja a jövőt?
Azért nehéz a kérdés, mert nem nagyon 

vagyok egy autókedvelő ember, csak szük-
ség esetén használom. Az elektromos áram 
mellett ki kell találni a benzin és a dízel he-
lyett egy másik forrást is. Nem látok ennyire 
a jövőbe. Biztosan használunk majd autót,  
de a szerepét jó lenne valamennyire visz-
szaszorítani. Én például imádok villamoson 
utazni, a biciklit is szeretem. Megint a finn 
példával jövök, ahol télen a mínusz 15 fok-
ban is biciklivel mennek az iskolába a gye-
rekek; van rá hóláncuk is.

Energiatakarékos eszközöket szokott vásárolni?
Természetesen. Ha drágább is, amikor 

megveszem, tudom, hogy megtérül. Nem-
sokára tévét kell cserélnem, és ez lesz az el-
sődleges szempont.

Terjeszti az igét?
Úton-útfélen mindenkinek, ha kéri, ha nem. ■

NÉVJEGY

Németh Lajos, a TV2 időjósa, Vámosmikolán született 1950-ben. Az Arany 
János Gimnázium után az ELTE TTK matematika-meteorológia szakán 
végzett. Elmúlt 40 éves, amikor komolyan sportolni kezdett, azóta 
rendszeres résztvevője a futóversenyeknek. Két felnőtt gyermeke van.
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Kényelmesebbé teheti az életünket, ha ha-
zaindulván „odaszólhatunk” mobiltelefo-
nunkkal az otthoni fűtőberendezésnek vagy 
légkondicionálónak, így amikor megérke-
zünk, kellemesen meleg, illetve optimálisan 
lehűtött lakás vár bennünket. A technológia 
ma már képes erre, s okos otthon – ango-
lul smart home – a neve. Ez egy automata 
irányítórendszert takar, amely összeköti  
az elektromos berendezéseket, így azok egy-
mással és a tulajdonossal is képesek kom-
munikálni. A hálózatba bármilyen, az adott 
szisztémával kompatibilis eszköz beépíthető. 
Az irányítás és az instruálás többféle csator-
nán keresztül történhet. Elsősorban vezér-
lőpanel és távirányító segítségével, de akár 
kéz- és hangjelekkel is. Így például az is meg-

Mitől lesz okos egy otthon?
A külföldön igen népszerű okos otthon rendszerek iránt 
hazánkban is egyre nagyobb az érdeklődés.  
Ma már Magyarországon is bárki felszerelheti házát ilyen 
technológiával, kényelmesebbé, biztonságosabbá  
és takarékosabbá téve azt.

oldható, hogy bizonyos helyiségbe belépve 
az előre beállított zene csendüljön fel, vagy 
tapsszóra fényár öntse el a szobát. 
Egy smart home persze nem csak kényel-
mes, hanem biztonságos is. Egyrészt lehe-
tővé teszi a kinti és benti kamerák, illetve 
érzékelők rendszerbe állítását, így azokat 
a ház bármely pontjáról lehet ellenőrizni  
a televízió vagy a számítógép képernyőjén 
keresztül. Beállítható úgynevezett jelenlét 
szimuláló alkalmazás is, amely főleg hosz-
szabb időtartamú utazások alatt lehet hasz-
nos: ez rendszertelen időközönként fel-  
és lekapcsolja a villanyokat, leereszti, majd 
felhúzza a redőnyöket, mindezzel olyan lát-
szatot keltve, mintha otthon tartózkodna 
valaki. Az integrált rendszer azonban en-
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nél jóval komplexebb folyamatok ellátására  
is alkalmas. Olyanokra például, hogy tűz ese-
tén – miután a tűzjelző érzékeli a füstöt – min-
den helyiségben riaszt, automatikusan értesíti  
a tűzoltóságot, kinyitja az ajtókat és ablako-
kat, így könnyítve a menekülést, valamint 
felkapcsolja a kerti lámpákat a könnyebb  
tájékozódás érdekében.
Napjainkban többféle technológiai megol-
dás is elérhető, így választhatunk, melyi-
ket szeretnénk alkalmazni otthonunkban  
(a három fő irányt lásd külön). A gyártók 
általában minden szisztémához készítenek 
eszközöket, arra azonban figyelni kell, hogy 
egy adott hálózatba csak kompatibilis egység 
kapcsolható be. Így például egy X10 rend-
szerhez kifejlesztett kamera nem építhető 
be a Z-Wave megoldásba. Természetesen  
a tulajdonos döntésén áll az is, milyen 
szintet céloz meg. Ha egy teljesen kiépített, 
minden eszközt magába foglaló okos ott-
hont szeretne, arra érdemes már a ház vagy 
lakás építésekor gondolni, s eleve ezen elv 
mentén tervezni. 

Okosan takarékos. Az okos otthonok 
nem csak biztonságosabbá és kényelmeseb-
bé tehetik az életet, de energiát és nyers-
anyagot is lehet spórolni a segítségükkel. 
Így egyrészt környezettudatosabbá válik az 
életünk, másrészt pénzt takaríthatunk meg.  
Ez annak köszönhető, hogy a rendszerbe 
épített berendezések – a beállításoktól füg-
gően – automatikusan kikapcsolják magukat 
vagy készenléti üzemmódba állnak, amíg 
nem kapnak új parancsot, ezért feleslegesen 
gyakorlatilag nem fogyasztanak áramot. Erre  
az egyik legkézenfekvőbb példa, amikor 
a smart home rendszernek köszönhető-
en csak abban a helyiségben megy a fűtés 
vagy világítás, ahol éppen tartózkodik va-
laki. Emellett kijelölhetőek fűtési zónák is, 
így az alaphőmérséklet könnyebben szabá-
lyozható az egyes lakrészekben, méghozzá 
a napszakokhoz is igazodva, ami szintén 
energiamegtakarítással jár. A kutatási ered-
mények szerint az okos otthonokban a ki-
építést követően átlagosan harmadával csök-
kent az energiafogyasztás, így ennyivel apadt 
a számlák végösszege is.
Egy komplett integrált smart home rendszer 
kezelése elsőre talán bonyolultnak tűnhet. 
Így aki még csak ismerkedik a technikával, 
annak érdemes lehet fokozatosan haladni,  
s apránként építeni be újabb és újabb beren-
dezéseket a hálózatba. A rendszer biztonsá-
gossága már komolyabb kérdéseket vet fel, 

Kommunikációs utak

Az okos otthonnok alapvetően három különféle 
technológiai megoldásra épülhetnek.

KÁBELEKEN ÁT
Az első smart home rendszert 1975-ben fejlesztették ki Skóciában, X10 néven. A máig használt megoldásnál 
az összekapcsolt berendezések elektronikus kábeleken keresztül kommunikálnak egymással. Ez kényelmes, 
ám fennáll a hibalehetőség: ha a kábelek túlterheltek, akkor előfordulhat, hogy az üzenet csak késve, vagy 
egyáltalán nem ér célba.

HULLÁMOK HÁTÁN
Ennél a megoldásnál a berendezések a mobiltelefonok mintájára, rádióhullámokon keresztül kommunikálnak; 
ilyen technológiát alkalmaznak a ZigBee és Z-Wave névre keresztelt rendszerek. A rádióhullámok esetében is 
felléphet azonban interferencia, tehát az üzenet továbbításában és fogadásában is keletkezhet zavar.

DUPLÁN BIZTOSÍTVA
A két alapverziót fenyegető problémák kiküszöbölésére olyan hálózatokat hoztak létre, amelyek elektromos 
kábeleket és rádióhullámokat egyaránt használnak. Ha az egyikben valamiért zavar lép fel, a másikon keresztül 
még mindig célba ér az üzenet. Ezen az elven működik az Insteon szisztémája.

hiszen egyik fő előnye, a komplexitás és a be-
rendezések egy hálózatra kapcsolása köny-
nyen visszájára fordulhat, ha hackertámadás 
éri bármelyik elemet. Bár a gyártók szerint 
a biztonsági kódolás szinte lehetetlenné teszi 
a kívülről történő behatolást, az emberi té-
nyező gyengítheti a védelmet. Sokan hajla-
mosak könnyen hozzáférhető helyeken tá-
rolni jelszavaikat és belépő kódjaikat, vagy 
túl könnyen kitalálható jelszavakat válasz-
tanak. Mindenesetre a smart home megol-
dások rejtenek magukban némi biztonsági 
rizikót, amelyet érdemes mérlegelni még  
a kiépítésük előtt.
A vonzerőt az is mérsékelheti, hogy egy ilyen 
szisztéma felállítása nem olcsó mulatság, rá-
adásul – a folyamatos technikai fejlődés nyo-
mán – az eszközök hamar elavulhatnak, így 
gyakori cserére vagy frissítésre lehet szükség. 
Egy okos otthon létrehozásának költsége 
számtalan tényezőből tevődik össze, alapve-
tően attól függően, hogy a tulajdonos milyen 
mértékben szeretné alkalmazni a technoló-
giát és milyen elektronikus berendezéseket 
kíván integrálni a rendszerbe. Ugyanakkor 
arról sem szabad megfeledkezni, hogy a kez-
deti kiadások az energia-megtakarításnak 
köszönhetően hosszabb távon megtérülnek. ■

Michelberger Anna
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A szemléletváltás 
elkezdődött, de még hosszú 
út áll a fogyasztók előtt, 
míg megértik  
és elfogadják, hogy  
a jelenlegi energiakészletek 
egyszer elfogynak.  
A gazdasági válság  
is lendített  
a folyamaton: az emberek 
energiatudatosabbak 
lettek, jobban figyelnek  
a pénztárcájukra – mondja 
Dr. Kövesdi Zoltán, az  
ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport 
igazgatóságának tagja.

Bio áram
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A fenntarthatóság, a zöld elvek, az energiahatékonyság egyre jobban 
beépülnek a köztudatba. Érzékelhető ez állampolgári és kormányzati 
szinten is. Az ELMŰ–ÉMÁSZ is nagy élharcosa a környezettudatos 
életmódnak. Miként látja, változik a fogyasztók szemlélete?

Egyértelmű a változás. Azt, hogy ebben a mi szemléletformáló 
kampányunk szerepet játszott-e, avagy a gazdasági válság tette meg 
a hatását, nem lehet szétválasztani. Végül is az eredmény számít.  
Kijelenthetem, hogy fogyasztóink energiatudatosabbak, mert pénz-
tárca-tudatosabbak. A fenntarthatóság már nem olyan absztrakt 
kérdés: azzal, hogy 7 milliárdan élünk a Földön, lassan mindenkinek 
foglalkoznia kell. Magyarországon ez még kevéssé a köztudatba épült 
gondolat, de itthon is egyre többen számolnak vele. És beszélni kell 
a gazdasági válság hatásairól is, hiszen negatív és pozitív befolyáso-
ló szerepe egyaránt van. Egyrészt minden fillérre jobban vigyáznak  
az emberek, másrészt nem biztos, hogy az energiahatékonyságba való 
beruházás szerepel a havi kiadási listájukon, mert ott valószínűleg  
az első, második és harmadik helyen is a hiteltörlesztő-részlet áll.

Ha valakiben mégis megfogan a gondolat, talál-e praktikus, a költség-
hatékonyságot segítő eszközöket?

Ebben is egyértelműen tetten érhető a változás, a fejlődés. Ha né-
hány éve kimentem a Construma építőipari szakvásárra, egyetlen 
alternatív kiállítót sem találtam. Ma már rengeteg a napkollektor,  
a hőszivattyú, ráadásul magyar gyártóktól. Az „okos otthon” rend-
szer – azaz a smart home system – külföldön szinte már alapvető-
nek számít, ha valaki új házat épít. Ez nagyszerű trend, de hazánkban 
várhatóan csak lassan fog tömegesen elterjedni. Így mi inkább azokat  
a fogyasztókat kívánjuk elérni, akik utólagosan akarnak spórolásra al-
kalmas eszközöket telepíteni otthonukba. Akár az irodából szeretnék 
a termosztátjukat irányítani, vagy okostelefonon keresztül változtatni 
a lakás hőmérsékletét, esetleg a redőnyöket fel-le húzni a távolból, 
mondjuk nyaralás alatt. De akár egy vállalkozás vezetője is nagyobb 
biztonságban érezheti irodáját azáltal, hogy tudja, az esetlegesen be-
kapcsolva maradt elektromos eszközöket okostelefonján keresztül ki-
kapcsolhatja, miután munkatársai befejezték a munkát.

Mit gondol, tíz év múlva visszatekintve hogyan látjuk majd  
a most zajló gazdasági válságot? Magához térítette, spórolásra kény-
szerítette az embereket, avagy a silányság, az olcsóság felé mozdult  
a fogyasztóipar?

Az én nagymamám nem élt válságban, egyszerűen szerényen élt  
a hatvanas években. Sajnos a fogyasztói társadalom első körben  
a pazarlásra, költésre ösztönöz, s csak másodsorban lép be a fenntart-
hatóság elve. Ahol a jólét is együtt jár a fogyasztással, ott azt látom, 
az emberek energiatudatosabbak. Svédország például a legnagyobb 
hőszivattyú-állománnyal rendelkezik. Ugyanez igaz a finnekre, hol-
landokra is. Volt a gondolkodásmódunkban egy nem túl racionális 
deformáció, amit az élet most helyre fog állítani. Nagyanyáink még 
tudták ezt, de az én generációm mintha elfelejtette volna. Talán a mai 
fiataloknak ismét természetes lesz, hogy ésszerű, egyszerű megoldá-
sok mellett tegyék le a voksukat, amelyek egyben a Földünket is védik.

Árulja el: miért érdeke az ELMŰ–ÉMÁSZ-nak, hogy a fogyasztókat 
energiahatékonyságra ösztönözze?

Egyfelől érdekünk, hogy 10–20–30 év múlva is energiát forgal-
mazzunk, amit ügyfeleink képesek is kifizetni. Nekünk elégedett fo-
gyasztókra van szükségünk, márpedig ha úgy érzik, nem kapják meg 

tőlünk azt a támogatást, amire szükségük van, elégedetlenek lesz-
nek. Van tehát ezzel kapcsolatban egy racionális megfontolásunk is,  
a társadalmi felelősségvállaláson túlmenően. Másfelől, ha objektíven 
nézzük a számokat: Magyarországon még mindig emelkedik az ener-
giafogyasztás, mert nemzetközi viszonylatban továbbra is alacsony  
a háztartások műszaki felszereltsége. Nem jellemző még, hogy min-
denhol lenne mosogatógép, LCD tévé, számítógép vagy klímaberen-
dezés. Amit az egyik oldalon – a takarékosság miatt – esetleg csök-
kenésnek észlelünk, a másik oldal felől kompenzálásra kerül, hiszen 
újabb és újabb elektronikai cikkeket használunk. A fogyasztás tehát 
továbbra is emelkedik, de a komfortos élet nem kell, hogy pazarlással 
járjon. A harmadik szempont, hogy mindannyian tudjuk, az energia 
ára emelkedni fog, látjuk ezt már a benzinnél is. Én nem hiszem azt, 
hogy a villany ára, amelyet többségében szénből vagy földgázból állí-
tanak elő, hosszú távon változatlan maradhatna, hiszen ezek az ener-
giahordozók világpiaci áron kelnek el. Csak úgy tudja ezt a folyamatot 
kompenzálni a lakosság, ha bölcsebben fogyaszt.

Az ELMŰ–ÉMÁSZ elsők között nyújtott alternatívát az energia-
fogyasztásban, s vezette be a zöld tarifát, amivel a fogyasztó úgy tud 
áramot vásárolni, hogy az kizárólag megújuló energiaforrásból szár-
mazik. A döntés ugyanakkor némileg – hozzávetőleg 10 százalékkal – 
magasabb költséggel jár. Hajlandóak a fogyasztók többet fizetni, hogy 
nyugodtabban aludjanak?

Nyilván minden innováció az elején kicsit drágább, mint a hagyo-
mányos megoldás. A bio tejért is többet fizetünk. Logikailag végigve-
zethető, hogy a zöld áram miért is kerül többe. Hogy mekkora az ér-
deklődés? Mi többet reméltünk tőle. Maga a gondolat jó és célba is ért, 
mert azóta, hogy mi ezt elkezdtük, már más szolgáltatónak is eszébe 
jutott. A mi célunk eddig az volt, hogy hitelesen, valóban alternatív 
forrásból és Magyarországon előállított áramot kínáljunk, amit jelen-
leg vízi erőművel oldunk meg. Úgy tűnik viszont, hogy ma a fogyasz-
tóknak – ebben a gazdasági környezetben – kisebb bajuk is nagyobb 
ennél. Ezzel együtt azt mondom: szerények voltak a céljaink, ezeket 
viszont sikerült elérnünk. Az egyik az volt, hogy a gondolat elterjed-
jen, az emberek kezdjenek el beszélni arról, miből van az energia,  
és az hogyan lehet zöld, vagy ha úgy tetszik „bio”. A másik, hogy azt 
látom, az üzleti vállalkozások látnak ebben fantáziát. Azok a cégek, 
amelyekre egyébként is jellemző a felelős gondolkodásmód, nyitottak 
az ilyen megoldásokra. Azok pedig még inkább, akiknek sok ügyfelük 
van, mert érzik, hogy előbb-utóbb nem áll meg a lábán az a cég, ame-
lyik nem vállalja, hogy tesz is a fenntarthatósági célokért.

A szemléletformálásban a kormányzat is segít?
Nagyon jó időszak volt, amikor a jelenlegi kormány elindította  

az új gazdaságpolitikáját, s ezen belül az energiapolitikáját. Érezni, 
hogy erős a szándék az energiahatékonyság terén, például a panel-
programon keresztül. Bízom benne, hogy tartósan lesz politikai tá-
mogatás is mögötte. Remélem, amit mi már nem tudunk megtenni, 
azt a kormányzat majd hozzáteszi. Az ELMŰ–ÉMÁSZ lehetőségei ér-
telemszerűen korlátozottak, hiszen mi 2 millió embert szolgálunk ki, 
míg a kormányzati kommunikáció mind a 10 millió állampolgárhoz 
képes eljutni.

Az egyik kitörési lehetőség az elektromos autózás. Mennyire látja  
a műfajt reális alternatívának?

Ebben eléggé reális vagyok. Kovács Úr, aki a Lada után Opel Astrát 
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vett, nem valószínű, hogy holnap egy elektromos autóba fog átül-
ni. Őszinte leszek, most még elsősorban a nagyvállalatok számára,  
és egyelőre leginkább imázs szempontból lehet fontos az elektromos 
autózás. Közülük is azon cégekre gondolok, amelyek tevékenységével 
összeegyeztethető, hogy városon belül elektromos autókkal furikázza-
nak; egy futárvállalkozás például ilyen lehet. De a villanyautók mellett 
beszéljünk az elektromos kerékpárokról is. Itt a belépési küszöb jóval 
alacsonyabb: 100–120 ezer forintért már be lehet ruházni egy ilyen 
modellbe. Több nyugati városban, például Bécsben és Münchenben, 
már bérelhetők is ezek a bringák. Ami az elektromos autót illeti, erre 
gondolva én egy érdi családi házban lakó, környezettudatos mérnök-
embert látok magam előtt, akinek a háza tetején ott a napkollektor,  
s este beállítja a garázsba tölteni az elektromos kocsiját. Tudom, hogy 
még ez is messze van, de öt év múlva már nem biztos, hogy megmo-
solyognánk ezt a felvetést. 

Városi ember garázs nélkül nem is választhatja az elektromos autót?
A városokban kérdés, mekkora infrastruktúrát kell létesíteni ahhoz, 

hogy ezt tömegesen igénybe lehessen venni. Ez a klasszikus tyúk-to-
jás effektus: nem tudni még, hogy ha több töltőállomás lenne, többen 
használnák-e az elektromos autót; viszont ha többen használnák, biz-
tos lenne több töltőállomás is. Jelenleg az ELMŰ hét kutat üzemeltet 
a fővárosban arra a 20–30 elektromos gépjárműre, amely becslésünk 
szerint jelenleg Budapesten szaladgálhat. Mi azt mondjuk, elsősor-
ban a nagyvállalatok élnek majd ezzel a lehetőséggel, s főként a fővá-
rosban. Egy ilyen autó napi 140 kilométert tud megtenni töltés nél-
kül, egy futárcég, vagy mondjuk a posta gond nélkül átállhatna erre  
az autózási formára. Ezt a 140 kilométert nagyjából 700 forintnyi 
energiával teszi meg, ami jól illusztrálja, mennyivel olcsóbb megol-
dás ez a benzinnél, különösen a jelenlegi, elszaladó üzemanyagárak 
mellett. Az igaz, hogy az autó megvásárlása relatív drága, de jól kiszá-
mítható, mennyi idő alatt térül meg. Az elektromos autó szervízelési 
igénye alacsonyabb, mert kevesebb olyan alkatrész van benne, ami el-
romolhat. Mint mindent, ezt is a piac fogja eldönteni. A lényeg az volt, 
hogy a gondolat csíráját elültessük az emberek fejében. Nem hisszük 
azt, hogy holnap ebből fogunk megélni, de elindítottunk és aktívan 
terjesztünk egy új fajta gondolkodásmódot, amire büszkék vagyunk.

 Mely országok járnak az élen az elektromos autózásban?
 Mindig visszakanyarodunk a skandinávokhoz. Takarékosság, sze-

rénység, szorgalom – ott ezek az érvényes kifejezések. Svédországban 
létezik az elektromos előmelegítés – ilyenkor egy töltőállomáson fel-
melegítik az éjjel vagy hideg téli napokon lehűlt kocsit –, mert rendre 
nagyon hideg van. Ez még nem az elektromos autózás, mindenesetre 
legalább létezik infrastruktúra valami nagyon hasonlóhoz. Maga az 
elektromos autózás pilot projektként Berlinben és Rómában valósult 
meg először. Olyan városokban tehát, ahol nagy a gépkocsiforgalom, 
szűkek az utcák, nagy a levegőszennyezettség.

Az ELMŰ–ÉMÁSZ a fiatalokat is kampányszerűen megszólítja,  
s energiahatékonyságra szólítja fel őket, akár verseny formájában is.

Az Energia Suli nagyon sikeres kampányunk, amivel a természettu-
dományi érdeklődést akarjuk felkelteni a diákokban. Ha csak magam-
ra visszagondolok, miért is lettem vegyésztechnikus, gyorsan rájövök: 
azért, mert fizikai és kémia órákon elvarázsoltak a kísérletek. Ezt az 
élményszerű közvetítést próbáljuk megteremteni mi is, remélve, hogy 
a fiatal generációból mind többen választják majd a mérnöktanokat, 
amikor továbbtanulási döntésük elé kerülnek. Az iskolaprogram ke-
retein belül futó Fizibusz roadshow is ezt a célt szolgálja. Fizikata-
náraink egyszerű háztartási eszközökkel mutatnak be kísérleteket  
a gyerekek számára, az iskolák évről évre versengenek azért, hogy be-
kerülhessenek a sűrű menetrendbe. És mindez már több mint 5 éve 
így van. A tanároknak is segíthet ez, a gyakorlati oktatás támogatása, 
illetve az utánpótlás kinevelése révén. Tudjuk, hogy sok jogász, köz-
gazdász lesz 20 év múlva, de azt hiszem, egy-két fizikusra, kémikusra 
is szükség lesz.

Előre fizetős villanyórák felszerelése mellett döntöttek nemrég. Mi áll 
ennek a hátterében?

Sajnos, a válság egyik jelensége az, hogy sok háztartás elmaradt  
a fizetéssel. Ekkor döntöttünk úgy, hogy telepítjük az előre fizetős vil-
lanyóra-rendszert. Ez csak annyit enged fogyasztani, amennyit előre 
befizettek. És ez nemcsak a kevés pénzből gazdálkodókat nyugtathat-
ja meg, hanem az olyan ideiglenes lakhelyekkel rendelkezőkét is, akik 
például nem akarnak egész évben áramot fizetni a telkükön. Remé-
lem, ezzel is létező igényt szolgálunk ki. ■

NÉVJEGY
Dr. Kövesdi Zoltán Budapesten született. Pécsett vegyészmér-
nöki, majd Németországban és Angliában gazdasági-üzleti 
tanulmányokat folytatott, 1996-ban MBA-fokozatot szerzett. 
Pénzügyi kontrollerként dolgozott németországi vállala-
toknál, 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.
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Enikő és férje két kisgyermeket nevelnek. Mi-
óta megszülettek, azóta lett erősebb az a régi 
gondolatuk, hogy a Föld készletei végesek, s ha 
szeretnék, hogy az unokák számára is élhető le-
gyen ez a bolygó, azért tenniük is kell. Az anya 
többet van otthon, így volt ideje beleásni magát 
a témába, s szépen lassan átalakított bizonyos 
szokásokat. Így szelektíven gyűjtik a szemetet;
kicserélték az összes izzót a lakásban energiata-
karékos fényforrásra; lekapcsolják a villanyt és 
a műszaki eszközöket, ha nem használják azo-
kat; figyelnek rá, hogy mennyi vizet használnak 
a fürdésre; próbálnak minél kevesebb vegy-
szert beengedni a lakásba. Szeretik, ha tetteik-
nek látszatja is van, ezért örömmel csatlakoztak 
a GreenDependent Intézet EnergiaKözösségek 
elnevezésű projektjéhez, amelynek keretében 
csapatok versenyeznek négy hónapon keresz-
tül abban, melyikük tud több energiát meg-
spórolni. A verseny nem csak országhatáron 
belüli: szerte Európában több ország méri ösz-
sze az erejét, és közös céljuk, hogy 9 százalékkal 
csökkentsék energiafelhasználásukat.

Hogy kezdődött? Abban ugyanis általános 
az egyetértés, hogy szén-dioxid-kibocsátásun-
kat csökkenteni kell – nem csak környezetvédel-
mi, hanem megtakarítási okokból is. „Az ener-
giaárak folyamatos növekedése nyomán sok 
háztartás és közösség szeretne aktívan tenni va-
lamit, de sokszor nincsenek tisztában azzal, pon-
tosan mit is lehetne, vagy azt gondolják, pénz 
hiányában nem tudnak változtatni fogyasztá-
sukon, s ezzel együtt kibocsátásukon sem” – 
mondja Vadovics Kristóf, a GreenDependent 
gazdasági vezetője és projektmenedzsere.
A program Európában már a második menet-
nél tart. Egy versenyciklus két éves, azon belül 
kétszer négy hónapig tart a fogyasztásmérés. 
Az első körben 8 nyugat-európai ország vett 
részt, a másodikban már 16, köztük Magyar-
ország is. Az első forduló 2011 decembere és 
2012 márciusának vége között zajlott. Az új 
forduló az idén decemberben indul, amelynek 
során a már versenyben lévő csapatok mellett 
újak is bekapcsolódhatnak a programba.
Az EnergiaKözösségek program abban  

Közös spórolás
Az energiafogyasztás kordában tartásában segít az EnergiaKözösségek program, 
amelynek során családokból álló csapatok igyekeznek bebizonyítani: kevesebb 
energiával is lehet ugyanolyan színvonalon élni, csak odafigyelés kell hozzá.

segít, hogy a klímaváltozás és a mindennapi 
élet közti kapcsolat egyértelművé váljon, de 
a versenyzők úgy tudjanak energiát megta-
karítani, hogy életminőségük közben ne ro-
moljon. A csatlakozók ötleteket kapnak arra, 
hogy különösebb befektetés nélkül, a visel-
kedésük megváltoztatásával, miként tudják 
lefaragni a számláikat. A csapattagok egy-
mást is erősíthetik tippekkel, ösztönzéssel.

Összehasonlítási alap. A versenybe 
az áram-, a víz- és a gázfogyasztás mérésével 
és figyelésével lehet beszállni. Fontos, hogy 
a háztartások ismerjék addigi fogyasztásu-
kat, mert a végső elszámoláshoz tudni kell, 
mennyi energiafelhasználás történt az előző 
évben. Ez alapján számolják majd ki a meg-
takarítás mértékét. A versenyben akkor is 
részt lehet venni, ha az előző esztendőben 
lakhelyváltás történt. Sárdi Dóra Budapes-
ten, a XIII. kerületben és környékén vállalta 
a klíma-koordinátori feladatokat. Kézben 
tartotta az óraleolvasásokat, s tippekkel 
segítette a versenyzőket. Úgy látja, a meg-
mérettetésre vállalkozókat elsősorban a kí-
váncsiság hajtotta, hogy képesek-e valóban  
s hosszú távon odafigyelni a fogyasztásukra.
Miután nagy nehezen megtalálták a régi 
számláikat, Enikőéknél is kezdődhetett a nagy 

próba. A gyerekek hamar megtanulták, hogy 
nem folyhat a csap, mialatt fogat mosnak vagy 
a kezüket szappanozzák, s a kádat sem kell  
a pereméig tölteni fürdéskor. A kapcsolókat 
is ügyesen kezelik már, és olyan is előfordul: 
ők figyelmeztetik a szüleiket, hogy valahol 
égve maradt a villany. Fáradozásuk nem volt 
hiábavaló. Bár az első forduló végeredményei 
még nem hivatalosak, az előzetes számítások 
azt mutatják: az egyenként átlagosan 5-6 fő-
ből álló 18 magyar csapat összesen 8,1 száza-
lékkal csökkentette energiafelhasználását, ami 
alig marad el az európai 9 százalékos tervtől. ■

Európai programcélok

• Megszólítani legalább 10–20 ezer embert 
• Alakítsanak meg körülbelül 800 EnergiaKözösséget, 

s ezzel együtt képezzenek ki 800 klíma-koordinátort 
• A résztvevő háztartásokban érjenek el minimum  

9 százalékos energiamegtakarítást
• Csökkentsék a szén-dioxid-kibocsátást mintegy  

2 ezer tonnával 
• Segítsenek a résztvevőknek abban, hogy összekössék 

pénztárcájuk védelmét a környezet megóvásával
• Tegyék mindezt oldott környezetben, magukat jól 

érezve, egy közösség tagjaiként
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Múlt és jövő különleges találkozási pontja 
a műemléki védettség alatt álló felsődobszai 
vízerőmű patinás együttese. Az észak-ma-
gyarországi község mellett, a Hernád folyó-
ra települt létesítményt 1911-ben építették, 
vagyis már akkor 20 éves volt, amikor József 
Attila a Munkások című versében megidéz-
te, amint „a fémkeblü dinamókat szopják  
a sivalkodó transzformátorok”… Szinte hi-
hetetlen, de a 68 hektáros területet elfogla-
ló vízerőmű mindmáig eredeti alapgépeivel 
dolgozik, s ezzel immár egy évszázada része 
a környék villamosenergia-szolgáltató háló-
zatának. Egyébiránt az említett poéma citá-
lása annál is indokoltabb, mert a telep máig 
nincs automatizálva, így a régióban jó pár 
ember köszönheti neki a megélhetését.
Egy efféle sokat látott ipari művet már ön-
magáért is támogatásra érdemesnek tarthat-
nánk, ezúttal azonban sokkal többről van 
szó. Jelesül arról, hogy ez az egyetlen erőmű 
ma Magyarországon, amelynek működése 
révén kizárólag megújuló energiaforrásból 
származó áramhoz juthatunk. Vagyis olyan-
hoz, amelynek termelése során nem kelet-
kezik sem nukleáris hulladék, sem légkört 
szennyező égéstermék.
Az úttörő lépést az ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ 
csoport tette meg, amikor a szóban forgó 
mini-erőműre építve 2011 őszétől – stíluso-
san épp a centenárium évében – elindította 
a Zöld Tarifa elnevezésű szolgáltatását. Ezt 
választva e társaságok ügyfelei azzal a fel-
emelő érzéssel hajthatják álomra a fejüket, 
hogy ökotudatos módon zéróemisszió kibo-

Tiszta áram, 
nyugodt álom

Amennyiben valakinek fontos a tudat, hogy az otthoni  
áramfogyasztásával sem károsítja a természetet, akkor a Zöld Tarifát választva, 
minimális felárért, átélheti ezt a bizsergető érzést.

csátásúvá tették az áramhasználatukat, azaz 
ilyen módon is csökkentették ama bizonyos 
ökológiai lábnyomukat. Ehhez nem kell 
mást tenniük, mint átváltani Zöld Tarifára. 
A környezettudatosság persze nincs ingyen, 
de nem is veszélyesen drága: a teljesen tiszta 
áram mindössze tizedével kerül többe, mint 
az, amelyikhez hatóságilag szabott áron jutunk 
hozzá, s amely ugyebár Paksról, illetve a szén-, 
gáz- vagy olajtüzelésű erőművekből származik.
Persze nem úgy kell elképzelni, hogy ha hol-
nap váltunk, akkor Felsődobszáról gyorsan 
odavezetnek a villanyóránkhoz egy zöld szí-
nű kábelt, mint ahogyan a fogyasztásmérőt 
sem kell lecserélni. A házunk körül minden 
úgy marad, mint addig, ugyanakkor a szol-

A Zöld Tarifáról

IGÉNYJOGOSULTAK. A Zöld Tarifára jelenleg – függetlenül attól, hogy az ország melyik részén élnek – a lakos-
sági és kisüzleti fogyasztók térhetnek át, de a jövőben elképzelhető, hogy ez a lehetőség az ipari nagyfogyasz-
tók előtt is megnyílik majd. 

VÁLTÁSIGÉNY. Amennyiben a váltást fontolgatók nem az ELMŰ-ÉMÁSZ-MÁSZ csoport ügyfelei, akkor szolgáltatót 
is kell váltaniuk.

IRÁNY A VERSENYPIAC. Az ökotudatos lépést választók kikerülnek az úgynevezett egyetemes 
szolgáltatás hatálya alól, s egy határozott idejű versenypiaci villamosenergia-vásárlási 
szerződést kötnek velük

gáltató vállalja, hogy éves szinten biztosan 
vásárol annyi megújuló energiát, amennyit  
a környezettudatos fogyasztói igényelnek.
Az ebbéli szükségleteket e pillanatban az  
520 kilowattos beépített teljesítményű mi-
ni-erőmű bőven fedezni tudja, s az is mel-
lette szól, hogy egyenletes termelésre képes, 
kiesések elvétve fordulhatnak csak elő. Ám 
ha egyre többen választják a tiszta áramot, 
akkor további vízierőművek, illetve a szél és  
a nap energiáját hasznosító eszközök is kép-
be kerülhetnek. Összességében pedig az or-
szág elmozdul a megújuló források irányába; 
a Zöld Tarifa célja nem utolsósorban ennek  
a folyamatnak az ösztönzése. Hadd halvá-
nyuljon az a lábnyom! ■
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Járatlan ösvényre merészkedett az ELMŰ–
ÉMÁSZ Társaságcsoport, amikor 2011 jú-
liusában iPhone és iPad készülékekre, az 
idén januárban pedig Android operációs 
rendszert futtató mobilokra is kihozott egy 
saját alkalmazást. Valószínűleg nem véletlen, 
hogy a hazai energiaszolgáltatók mezőnyé-
ben úttörőnek bizonyult ez a lépés, hiszen 
keményen pörgő versenyterepről van szó. 
Elég, ha annyit mondunk, hogy csak az ere-
detileg Android Marketnek hívott virtuális 
piactérről – amelyet nemrégiben Google 
Play névre kereszteltek át – több mint félmil-
lió kategorizált alkalmazást lehet letölteni  
a telefonokra vagy a táblagépekre. Másfelől 
viszont nagyon is érthető, hogy a cég belé-
pett erre a területre, vagyis időben ott akar 
lenni a technológia élvonalát képviselő esz-
közökön is. Tudván azt, hogy Magyarorszá-
gon jelenleg már a 2 milliót is meghaladja  
az okostelefonok száma, vétek lenne ezt a fel-
használói kört nem megszólítani.
Az ezen platformokon folyó párbeszéd 
szolgáltató és fogyasztó között persze na-
gyon az elején tart még. A hozzáféréssel 
nincs gond: a szóban forgó applikációkat 
bárki térítésmentesen letöltheti, a telepítés 
is pofonegyszerű, és a használat sem kerül 
pénzbe. Kérdés, amikor a százezerszámra 
elérhető játék, bolondos vagy épp prakti-
kus alkalmazás közül választ valaki, akkor 
elég érdekesnek, vonzónak és trendinek 
találhatja-e egy energiacég megoldását. S 
akar-e mondjuk a mobilján – azaz bárhol, 
bármikor – tájékozódni az áramügyek inté-
zésének rejtelmeiről, netán így üzenni meg  
a mérőóra-állást a szolgáltatójának. Vagy 
épp az ELMŰ-alkalmazáson keresztül rá-
csatlakozni az internetre, hogy képes legyen 
elérni a vállalat online ügyfélszolgálatának 
összes funkcióját, s például megtudni, pon-
tosan milyen iratok kellenek az ügyintézés-

Androiddal  
az áramkörben

Játékkal, takarékossági kvízzel, kalkulátorokkal,  
háttér-információkkal, a kapcsolatfelvételt és az ügyintézést 
megkönnyítő funkciókkal egyaránt igyekszik csábítani 
az ELMŰ és az ÉMÁSZ immár Androidokkal is elérhető 
mobilplatformos kezdeményezése.

hez, s arra hol és mikor lehet sort keríteni.
Noha a társaságcsoporttal kapcsolatos ak-
tuális hírek böngészése aligha mozgat majd 
meg széles tömegeket, a különféle pályázati 
felhívások, nyereményjátékok, akciók már 
felkelthetik az ezekre érzékeny fogyasztók 
érdeklődését. A mobilunk ilyen módon 
adott esetben a kézhez kapott villanyszám-
la megfejtésében is segíthet. S bár a pilla-
natnyilag érvényes villamosenergia-tarifák 
sorolásával egy ismerkedési esten valószínű-
leg nehéz tartósan lekötni a kiszemelt part-
ner figyelmét, a kalkulátorok használatával 
már akár egy hosszabb vonatút során is 
tematizálhatjuk a kupéban a társasági be-
szélgetést. Például ahhoz hasonló fejtörők-
kel, miszerint tippeld meg, hogy ha a tévét,  

a mikrót és a hifitornyot folyamatosan ké-
szenléti üzemmódban tartod, akkor meny-
nyivel lesz magasabb az éves fizetnivalód, 
mint ha minden használat után kikapcsol-
nád ezeket. Vagy: sorold fel a nálatok mű-
ködő készülékeket, s megmondom, mennyit 
mutat a villanyszámlád.
A tényleges fogyasztói igényeket majd az 
idő mutatja meg, a cég mindenesetre nyitott  
a visszajelzésekre, az új ötletekre, s az al-
kalmazás használata során a Kapcsolat 
menüpontban fellelhető e-mail címen szí-
vesen fogadja a továbbfejlesztésre vonat-
kozó javaslatokat. Ki tudja, a 2.0-s változat 
bejelentésekor talán már az általam javasolt 
kérdéskör is ott lesz az energiatakarékossági 
tesztben. Egy próbát megér! ■
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Már őseink is ismerték azokat a megol-
dásokat, amelyek napjainkban kezdenek 
újra divatba jönni. A régi parasztházakban 
a legforróbb nyári napokon is kellemes 
hűvös volt, köszönhetően a lassan átme-
legedő vastag vályogfalaknak, a zsindelyes 
tetőnek, valamint az árnyékot vető eresz-
nek és tornácnak. Manapság a vályogot és 
a zsindelyt különféle szigetelési technikák 
helyettesítik, az árnyékolásra pedig a régi 
módszerek mellett számtalan modern 
megoldás is rendelkezésre áll. 
Már a házépítéskor is hasznos figyelembe 
venni bizonyos szempontokat, hogy ké-
sőbb könnyebben és kellemesebben teljenek  
a forró nyári napok. Fontos a tájolás. Mivel  
a déli oldal mindig naposabb, melegebb, 
ezért oda célszerű párkányokat és ereszt 
építeni, hogy védelmet nyújtsanak a napsu-
garak ellen. A kert alapos megtervezése is 
segítségünkre lehet; a déli oldalra például 
ültessünk lombhullató növényeket, így azok 
nyáron árnyékot adnak, télen viszont been-

gedik a napsugarakat. Az energiatakarékos-
ság szempontjából lényeges a ház megfelelő 
szigetelése is, amellyel optimalizálhatjuk ott-
honunk hőmérséklet megtartó képességét. 
Erre ma már több módszer létezik, s utóla-
gosan is megoldható. 
A szigetelés mellett számos árnyékolási 
technika és felszerelés létezik, amelyekkel 
eredményesen vehető fel a harc a kánikulá-
val (a legfontosabbakat lásd külön). Egy jól 
árnyékolt ház energiatakarékos, mert akár 
6-7 fokkal is hűvösebb lehet benne a leve-
gő, mint a szabadban. Így légkondicionálóra 
nincs is szükség, vagy legalábbis használata 
mérsékelhető. Az árnyékoló kiválasztásakor 
a hőszigetelő és a fényáteresztő képesség  
a két elsődleges szempont – súlyuk eltérő 
lehet a szerint, hogy mit várunk inkább az 
adott eszköztől –, de a várható élettartam,  
a rossz időjárási viszonyokkal szembeni el-
lenálló képesség vagy a könnyen kezelhető-
ség is számít. Ha csak beltéri eszközt vetünk 
be, akkor a napfény átjut az ablak üvegén, 

Háromszor annyi energiát igényel egy lakás optimális 
hőfokra hűtése, mint a felfűtése – derül ki az idevágó 
kutatásokból. Mivel a klíma a nagyfogyasztók közé 
tartozik, érdemes más, környezet- és pénztárcabarát 
módszereket keresni otthonunk hűtésére.

Fényvédő faktorok

Ármustra (ezer forint/négyzetméter)

Szalagfüggöny
Szúnyogháló
Reluxa
Műanyag redőny
Roletta (ezer forint/darab)
Alumínium redőny
Napháló
Zsalúzia

1,5–7,0
4,0–17,0
4,0–20,0
5,5–20,0
6,5–40,0
15,0–35,0
22,0–43,0
33,0–128,0

Forrás: Energia Magazin gyűjtés
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Gépkörkép

HÁZTARTÁSI BERENDEZÉS

160 literes hűtő
Ventillátor
Számítógép
Klímaberendezés
Automata mosógép
Villanytűzhely

TELJESÍTMÉNY
(watt)
60–80
30–100
Max. 600
1600–2000
1500–2500
4500–7500

FOGYASZTÁS
(kilowattóra)
0,50–0,80/nap
0,03–0,1/óra
0,05–4,00/nap
1,00–10,00/nap
0,60–1,80/mosás
4,50–7,50/óra

Forrás: www.energiapersely.hu

Árnyékoló paletta

REDŐNY. A legkedveltebb és legismertebb ár-
nyékolási megoldás; beépített vagy tokkal fel-
szerelt kivitelben gyártják. Népszerűsége nem 
véletlen: hőszigetelő képessége kiváló, könnyen 
felszerelhető és tisztítható, s viszonylag olcsó. 
Készülhet műanyagból vagy alumíniumból. 
Előbbi nehezebb, ezért kezelése is nehézkesebb 
lehet, az alumíniumnak viszont a műanyagénál 
hosszabb az élettartama, ellenállóbb a mostoha 
időjárással szemben és a meleg mellett az ille-
téktelen behatolók ellen is védelmet nyújthat.  
A nagyméretű változatok általában motorizál-
tak, s gombnyomással működtethetők.

ZSALUGÁTER. A hagyományos eszközök híveinek 
és a mediterrán hangulat kedvelőinek a fából 
készült zsalugáter optimális árnyékoló lehet. 
Időtálló, esztétikus, s hatékonyan tartja távol  
a napsugarakat.

ZSALUZIA. Gyakorlatilag egy kültéri reluxa,  
a modernebb megoldásokat keresőknek. Úgy 
zárja ki a meleget, hogy közben fényáteresztő 
képessége szabályozható. Függőleges lamellái 
ellenállnak az időjárás viszontagságainak,  
viszonylag magas beszerzési ára viszont ellene 
szólhat.

NAPHÁLÓ. A fényár rajongóinak lehet testhezálló 
választás. Ez a speciális, lukacsos vászonból 
készült eszköz a napfényt beengedi, miközben 
remek hőszigetelő.

ROLETTA. Feszített vászonanyagból készülő, sokol-
dalú eszköz. Az ablak kinti és benti felére is fel-
szerelhető. Árnyékolásra tökéletesen megfelel, 
a fényt nem engedi be. A hőszigetelés mértéke 
a színtől is függ, ezért érdemes valamilyen vilá-
gosabbat választani a napsugarak távoltartása 
érdekében.

NAPELLENZŐ. A terasz és a tetőablakok ár-
nyékolására praktikus tartozék a textilből 
készült napellenző, amely díszítőelemként 
is szolgálhat.

RELUXA. Klasszikus beltéri eszköz, amely az ab-
lak benti oldalára helyezhető fel. Kevésbé véd 
a melegtől, de jól szabályozható vele a bejutó 
fény mennyisége. 

SÖTÉTÍTŐFÜGGÖNY. A legegyszerűbb beltéri meg-
oldás, könnyen beszerezhető és felszerelhető.  
A hőszigetelés nem a fő profilja, inkább hangu-
latos fényviszonyok kialakítására használható.

így nagyobb hőmennyiség kerül a lakásba. 
A kültéri megoldások a hő kizárásában ha-
tékonyabbak, mivel visszaverik a napsugara-
kat: általában az ablak letakarásával akadá-
lyozzák meg a meleg behatolását a lakásba. 
Kültérre érdemes olyan felszerelést választa-
ni, amely a hőt visszaveri, de a fényáteresz-
tő képessége szabályozható. Így nem kell 
feleslegesen villanyt kapcsolni napközben,  
s a természetes fény felhasználásával energia 
takarítható meg.

Éjszakai figyelem. A modern technológi-
ának köszönhetően ma már a legtöbb árnyé-
kolónak létezik elektronizált változata is, így 
akár egyetlen gombnyomással leereszthető 
vagy felhúzható az összes reluxa, redőny, 
illetve roletta a házban. Sőt, akár praktikus 
önálló alkalmazások is beállíthatóak, így pél-
dául a kültéri árnyékoló képes érzékelni az 
időjárási viszonyok változását, s vihar esetén 
automatikusan leereszkedik. Amennyiben  
a ház vagy lakás hűvösen tartása a cél, akkor 
nem szabad megfeledkezni az éjszakai szel-
lőztetés fontosságáról sem, ezért érdemes 
szúnyoghálót tenni az ablakokra és az ajtókra. 
Ha a nyári forróságot csak klímaberendezés 
használatával tudjuk enyhíteni, akkor vásár-
lás előtt alaposan mérjük fel a hűtendő he-
lyiségeket, mert egy rosszul megválasztott 
légkondicionáló rengeteg felesleges energiát 
fogyaszt. Sokat spórolhatunk, ha a klímát 
csak abban a szobában kapcsoljuk be, ahol 
éppen szükségünk van rá, és az ajtókat is be-
csukjuk. Működő klímaberendezés mellett 
ne szellőztessünk, mert beszökik a meleg.  
A túlzásba vitt használat – az energiapocsé-
kolás mellett – légúti és ízületi betegségeket 
is okozhat. Jó ha tudjuk: a kinti és a benti hő-
mérséklet között maximum 8 fok különbség 
tekinthető egészségesnek. ■

Michelberger Anna
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Nem kell feltétlenül méregdrága napele-
mekben vagy a hőszigetelési rendszer teljes 
újjáépítésében gondolkodni, ha a fenntartási 
költségeink lefaragásáról van szó. Néha egy 
kis odafigyelés is ezreket hozhat a konyhá-
ra. Különösen igaz ez a tavaszi időszakban, 
amikor a megszaporodó kerti munkálatok 
sokszor pazarlással járnak. Ott van például 
az öntözés, amelyre rendszerint a legtöb-
bet költjük a ház körül. S nem mindig jut 
eszünkbe, hogy locsolni a kútból érdemes, 
mert a szivattyú fogyasztása hosszútávon  
a töredékét sem viszi el annak, amit a vezeté-
kes vízre költenénk. Persze kút nincs minden 
udvarban, de akkor még mindig használha-
tunk esővizet, amelyet összegyűjthetünk 
akár egy hordóban vagy ciszternában is.  
Az sem mindegy, mikor öntözünk. Nagy 
melegben a víz jó része elpárolog, ezért  
a kertet kora reggel vagy késő délután aján-
lott meglocsolni. Bár kezdetben komoly be-
ruházást igényelhet, a ciszterna tartalmának 
házon belüli hasznosítását sem árt fontolóra 
venni. Komoly pazarlás ugyanis, hogy WC-
öblítésre, mosogatásra vagy épp mosásra  
is ivóvizet használunk.

Kerti trükkök. Sokan az év elején frissítik 
fel a kertjüket új növényekkel. Nekik érde-
mes arra is figyelniük, hogy a helyi klímá-
nak megfelelő virágokat válasszanak. Mert 
például az olyan közkedvelt fajták, mint  
a leander, a hortenzia vagy a begónia, sok 
öntözést igényelnek. A fa- és bokorültetés 
viszont kifejezetten hasznos lehet, főleg 
a későbbi melegek miatt. Ha megfelelően 
helyezzük el ezeket, akkor védhetnek akár 

Hétvégi spórolás
A tavasz beköszöntével akár a jól megválasztott parkosítás, a természetes fény 
kihasználása vagy egy párologtató beüzemelése is csökkentheti a havi kiadásainkat.  
A telkek körüli pénztárcakímélő praktikákból gyűjtöttünk össze egy csokorra valót.

a zajtól és az erős széltől is. A magas fák 
ráadásul eleve jobban megtartják a nedves-
séget, mint a fű, így a locsolás is kevesebb 
vízzel megoldható. A kert csinosításánál ke-
rüljük az elektromos vagy a benzinnel mű-
ködő gépek használatát. A fűnyírást persze 
nehéz lenne másképp elképzelni, de például 
motoros sövényvágóhoz csak akkor nyúl-
junk, ha az adott munkát kéziszerszámmal 
már problémás lenne elvégezni.
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Szintén érdemes elgondolkodni egy kom-
posztáló felállításán, persze a kert valame-
lyik rejtettebb szegletében, ahol – a gallyak és  
a levágott fű mellett – nyugodtan gyűjthetjük 
akár a konyhai hulladékot is. Ezzel nem csak 
az elszállítandó szemét mennyiségét tudjuk 
mérsékelni, de a saját kertünk tápanyag-
utánpótlását is előállíthatjuk. Bár a szerves 
hulladék gyűjtésére a boltokban professzio-
nális eszközöket is lehet kapni, egy kiszolgált 
műanyag hordó vagy láda is megteszi.

Növényektől védve. Zöld segítőkkel  
a ház hőtartását is javíthatjuk. A kúszónö-
vénnyel befuttatott falak például jobban meg-
őrzik a meleget a hűvösebb napokon, ha pe-
dig felszökik a hőmérő higanyszála, segítenek 
a párologtatásban. Sokan félnek ettől a meg-
oldástól, mivel attól tartanak, hogy az egyre 
terebélyesedő zöld megrongálja a vakolatot. 
Pedig ha nincsenek repedések, amelyekben 
a léggyökerek megkapaszkodhatnak, akkor 
nem okoznak gondot. Téves az az elképzelés 
is, miszerint a kúszónövényektől nedveseb-
bek lesznek a falak. Valójában ez az eljárás 
épphogy csökkenti az eső okozta terhelést.
Legyünk előrelátóak, és azokra a felületek-
re, amelyeket ritkán ér a nap, futtassunk fel 
örökzöldet, aminek így a téli hónapokban is 
hasznát tudjuk majd venni. A déli fekvésű-
ekre viszont vadszőlő kívánkozik, amely a hi-
deg időszak beköszöntével lehullatja leveleit,  
s ezzel átengedi a nap sugarait. Egyetlen hát-
ránya ennek a természetes szigetelésnek, hogy 
a burjánzó zöld körül rendszerint megnő az 
ízeltlábúak száma. Igaz, ilyentájt ezzel egyéb-
ként is számolni kell. A drága rovarirtó szerek 
bevetése helyett mindenesetre jobban tesz-
szük, ha szúnyoghálót szerelünk az ablakokra.
A ház hőtartása persze a növényültetésnél 
olcsóbb trükkökkel is javítható. A hol hideg, 
hol meleg tavaszi napokon például nem árt 
óvatosan bánni a szellőztetéssel, különösen 
az esti órákban. Bármennyire is jól esik, sok 
energiát emészthet fel, mire a helyiségek új-
ramelegednek. Érdemben faraghatunk az 
energiaszámlán úgy is, ha a lakásban beérjük 
18–20 fokos hőmérséklettel. Persze ha gye-
rek is van a családban, akkor ennél valamivel 
feljebb kell csavarni a fűtést. Érdemes azon-
ban észben tartani, hogy a hőérzetet a levegő 
nedvességtartalma is befolyásolja. Egy pá-
rologtató vagy pár növény elég lehet ahhoz, 
hogy a szobáinkban magasabbnak érezzük  
a hőfokot. Mivel az esték sokszor még most 
is hűvösek, lefekvés előtt célszerű leengedni 
a redőnyt, vagy legalább behúzni a függönyt, 
hogy a hő ne tudjon könnyen kiszökni. ■

Devecsai János

Zsebbevágó apróságok

SZÁRÍTÓGÉP. Ha egy mód van rá, pihentessük 
a szárítómasinát. Amennyiben kint még 
nincs elég meleg ahhoz, hogy hamar meg-
száradjanak a ruhák, akkor a házon belül 
érdemes olyan helyre tenni az állványos 
szárítót, ahol jól éri a nap.

MOSÓGÉP, WC. A fürdőszoba gyakran az 
energiapocsékolás színtere. A mosógépet 
például csak akkor használjuk, ha már 
megtelt szennyessel. WC-tartályból pedig 
olyat szerezzünk be, amelyiknél szabályoz-
ható az öblítésre használt vízmennyiség.

MŰSZAKI CIKKEK. Mindenképpen üdvös, ha 
üres perceinket nem csak az otthoni szóra-
koztató elektronika tölti ki, s ahogy javul 
az idő, egyre könnyebb is kinti programot 
találni. Ilyenkor a használaton kívüli mű-
szaki eszközöket ne felejtsük el kikapcsol-
ni; lehetőleg készenléti módban se hagyjuk 
azokat, mert a fogyasztást az is növeli.

VILÁGÍTÁS. Igaz, hogy valamelyest drágáb-
bak, de hosszabb távon egyértelműen 
megéri lecserélni a külső és belső terekben 
elhelyezett világítótesteket LED-es fényfor-
rásokra.
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Mindennapi odafigyelés
Egy fiatal házaspár példája igazolja, hogy apró 
változtatásokkal a legkönnyebb elsajátítani az energia-  
és környezettudatos életmódot.

Tizenkilenc hónapos kisfia szólt Viktória 
után, amikor úgy ment ki a szobából, hogy 
nem kapcsolta ki a rádiót. Ezzel alighanem 
Vejke számít az ország egyik legfiatalabb ener-
giatudatos fogyasztójának, ami szülei példa-
mutató életmódját tekintve már nem is olyan 
meglepő. Nagy belmagasságú, nyolcadik ke-
rületi otthonuk Kling Ferenc és Viktória első 
saját lakása, ahol immár négy éve élnek. 
A fiatal házaspárra mindig is jellemző volt 
a környezettudatosság. Ferenc erdésznek 
tanult, majd a Fővárosi Állat- és Növény-
kertben kapott állást, ahol a mai napig dol-
gozik. Annak idején nagy hatással volt rá 
egy észak-amerikai indiánokról szóló könyv, 
amelyben központi szerepet kapott a termé-
szeti erőforrások tisztelete. „Egykoron az in-
diánok megbecsülték és felhasználták a leölt 
bölény minden részét. Ez modern körülmé-
nyek között értelmezve arra tanít, hogy gon-
dos beosztással elejét vegyük a pazarlásnak” 
– magyarázza. Hat éve vegetáriánus felesége 
elsősorban a terhessége idején kezdett ér-
deklődni az energia- és környezettudatos 
megoldások iránt. Például, hogy mit tar-
talmaznak a boltban vásárolt élelmiszerek, 
vagy milyen vegyi anyagokkal kerülnek kap-
csolatba naponta. Vejke születése után még 
fontosabbnak érezték, hogy életmódjukkal 
hozzájárulhassanak egy gyerek számára 
minden szempontból biztonságos és egész-
séges környezet kialakításához. Ugyanakkor 
erős ösztönzőként említik az anyagiakat is, 
hiszen néhány „trükkel” látványosan csök-
kenthetők a számlákon szereplő összegek. 

Tekerős zseblámpa. Vallják, hogy nem 
hatalmas változással, hanem gyakori odafi-
gyeléssel lehet elsajátítani az energiatudatos 
életmódot. Olyan apróságokról van szó, mint 
például a lakásban található világítóeszkö-
zök. A családnál minden szobában energia-
takarékos kompaktot, vagy hagyományos 
fénycsövet használnak, a fürdőszobában 
pedig a normál világítás mellett egy tekerős 
zseblámpa is található, így ha éjszaka hasz-
nálják a helyiséget, inkább utóbbit veszik 
kézbe. Emellett ügyeltek a konnektorokra és 
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az elosztókra is, amelyekből kikapcsolható 
darabokat szereztek be. Az sem volt kérdés, 
hogy hűtőszekrényből a legkedvezőbb ener-
giafogyasztásút, az „A++” kategóriájú típust 
választják. Ugyan a lakásban számítógép és 
laptop is van, Ferencék elsősorban utób-
bit preferálják: mobilis volta mellett fontos 
szempont az is, hogy kevesebb áramot fo-
gyaszt, mint az asztali számítógép. 
Miután beköltöztek a lakásba, a takarékosság 
érdekében mindössze két komolyabb beru-
házásra áldoztak. A fűtés hatékonyságát nö-
velendő, hőtükröt szereltek a radiátor mögé, 
továbbá beszereztek egy elektromos fo-
gyasztásmérőt. Utóbbi használata nem várt 
felismerésekhez is vezetett. „Nagyon megle-
pődtünk, amikor kiderült, hogy a hangszóró 
közel annyi áramot fogyaszt, mint a hűtő-
szekrény” – említenek egy példát. A mérési 
eredmények tanulmányozásával pontosab-
ban nyomon tudják követni fogyasztásukat, 
s ennek fényében alakíthatnak szokásaikon. 

Varázsecet. A családban életük más te-
rületén is ügyelnek környezetükre. Vízfo-
gyasztásukat például azzal mérséklik, hogy  
a babafürdetésből megmaradt vizet félrete-
szik a WC-öblítéshez. Szelektíven gyűjtik 
a hulladékot, ám ennél tovább is lépnek: 
odafigyelnek rá, miként tudják megelőzni 
a hulladék keletkezését. PET-palackos üdí-
tőket például egyáltalán nem vásárolnak,  
a gyerekholmik nagy részét pedig baráti 
körben kölcsönzik egymásnak. Vejkének 
amúgy nincsenek elektromos játékai, he-
lyettük szülei természetes anyagokból ké-
szült játékszerekkel kötik le a figyelmét. 
Háztartásukból száműzték a kemikáliákat 
tartalmazó vegyszereket és kozmetikumo-
kat, így a takarításhoz olyan természetesen 

anyagok jöhetnek szóba, mint a citromsav, 
a szódabikarbóna, vagy a „varázsszernek” 
számító ecet, a tisztálkodáshoz pedig na-
túrkozmetikumokat használnak. 
Az étkezést illetően szintén jellemző rájuk  
a nagyfokú tudatosság. „Nem veszünk feldol-
gozott élelmiszert, és figyelünk arra, milyen 
összetevőket tartalmaznak a vásárolt ételek” 
– meséli Ferenc és Viktória, akik mindketten 
ovo-lakto vegetáriánusok (azaz fogyasztanak 
tejet és tojást). A zöldséget és a gyümölcsöt 
többnyire a piacról vagy a szülők kertjéből 
szerzik be, a kenyeret pedig maguk sütik ott-
hon. A kenyérsütő gép energiafelhasználását 
külön megmérték, miután egyik rokonuktól 
azt hallották, sokat fogyaszt – az eredmé-
nyek azonban megnyugtatóak voltak, így  
a masina maradhatott.
A sütésből megmaradó olajat ötliteres kanná-
ban gyűjtik – igaz, négy év alatt még egyszer 
sem kellett átvinniük a közeli benzinkúthoz 
a tartalmát. A konyhában ugyanis pálma- és 
kókuszolajat használnak, amelyek nem oxidá-
lódnak magas hőmérsékleten sem, így kevésbé 
párolognak, többször felhasználhatóak. Autó 
helyett biciklivel vagy tömegközelekedéssel 
mozognak a városban. Gépkocsi vásárlá-
sát jelenleg nem is tervezik; ahogy Ferenc 
rámutat, eddig is remekül elvoltak nélkü-
le, s egyelőre nincs indok ezen változtatni.
A praktikus, energiafelhasználást csökkentő 
intézkedéseket illetően igyekeznek napra-
készek maradni. Elsősorban az interneten 
szoktak véleményt cserélni, például a Tudatos 
Vásárlók oldalán vagy a Facebookon, de az 
egyik kismamaoldal fórumán is rendszeresen 
találnak jó tippeket. A jövőben pedig újabb 
energiatudatos megoldás bevezetését terve-
zik: jelenleg éjszakai áramról működő bojler-
jüket kötnék össze a fűtési rendszerükkel. ■

Programszerűen

A Kling család két, fenntartható megoldásokat szorgalmazó programban is részt vesz.

KIS LÁBNYOM. A projektbe bekapcsolódó családok a szén-dioxid-kibocsátást leíró 
karbonlábnyom csökkentését tűzték ki célul. 

ENERGIAKÖZÖSSÉG. A résztvevő családok kicserélik tapasztalataikat, illetve együtt küldik be 
rendszeresen óraállásaikat, ami szintén tudatosítja az aktuális energiafogyasztást. A cél töb-
bek között az, hogy a résztvevő háztartásokban legalább 9 százalékos energiamegtakarítást 
érjenek el.
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Közel 55 éve már annak, hogy az egyik helyi termálforrást a területi kórház fűtésére kezdték 
használni Szentesen. A kedvező tapasztalatoknak köszönhetően azóta olyan kiterjedt rend-
szert építettek ki, amivel ma már az önkormányzati intézmények 90 százalékát tudják ellátni 
geotermális energiával. Ezt a technológiát a kontinensen ennél nagyobb léptékben csak Reyk-
javíkban használják.
Az önkormányzatok körében az energiatakarékosság gondolata az utóbbi években vált kulcs-
fontosságú kérdéssé, ám ahogy a fenti példa is mutatja, Szentesen a megújuló energiaforrások 
felhasználása már igen hosszú múltra tekint vissza. A Csongrád megyei kisvárosban egyébként 
a dél-alföldi termálkutak közel 10 százaléka, összesen 32 forrás található, amelyekből a szentesi 
önkormányzat csupán hármat használ. Ám ez is elegendő ahhoz, hogy a városi ingatlanok 
mellett több mint 1400 lakás fűtéséről is gondoskodjanak. „Sokan tévesen azt gondolják, ilyen-

Szentes, a zöld város

A Tisza partján fekvő településen a termálvizet már évtizedek óta használják a városi 
intézmények fűtésére. Az elmúlt időszakban azonban a világítás  
és a hőszigetelések korszerűsítéséért is példamutatóan sokat tettek Szentesen.
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kor maga a termálvíz megy a fűtőtestekbe” – 
jegyzi meg Döbrőssy Iván, a Szentesi Városi 
Szolgáltató Kft. ügyvezető igazgatója. Való-
jában a föld alól felhozott 80–100 fokos vizet  
a hőcserélő berendezésekben csak a fűtőfo-
lyadék felmelegítéséhez használják, méghoz-
zá úgy, hogy azokat a procedúra során fizika-
ilag végig elkülönítik egymástól. Erre azért 
van szükség, mert különben a fűtőtestek  
a lerakodásoktól hamar tönkremennének.
Az alternatív eljárásnak nem csak az a hasz-
na, hogy így elkerülhető a nagy fogyasztású 
kazánok működtetése, hanem ezzel a telepü-
lés külső energiafüggősége is csökkenthető. 
A földgáz szerepét ugyan nem lehet teljesen 
kiiktatni, ám a geotermikus energiával fű-
tött épületekben csak a téli nagy fagyoknál 
van szükség a fűtőművekre. A rendszerben 
egyébként főként az a különleges, hogy idő-
járásfüggően és automatizáltan működik, 
így csak minimális külső vezérlést igényel. 
A magánkézben lévő kutak nagy részét jel-
lemzően a mezőgazdaságban használják, 
főleg üvegházak fűtésére. Az elhasznált víz 
hasznosítása viszont egyelőre megoldatlan; 
öntözésre nem jó, mert elszikesíti a talajt. 
Jelenleg a Városi Könyvtár padlófűtésére, 
fóliasátrak, illetve – gyógyvízminősítésének 
köszönhetően – a Strandfürdő üzemelteté-
sénél is alkalmazzák, a nagy része azonban 
a Kurca folyóba ömlik. A tervek szerint  
a fennálló túlterhelésen egy 100 millió fo-
rintos beruházással enyhítenének, aminek 
nyomán a felesleget a Tiszába vezetnék.  
A helyben végzett tanulmányok ugyanis már 
megerősítettek, hogy a termálvíz a folyóban 
semmiféle kárt nem okoz.

Biomassza-tervek. Szentesen egy, az or-
szágban egyedülállónak számító biomassza 
erőművet is terveznek. A megvalósítás hely-
színe a Szentesi Ipari Park lenne, ahol az al-
mos baromfitrágyából állati és kommunális 
eredetű szennyvíziszap felhasználásával állí-
tanának elő elektromos- és hőenergiát.
Ha fűtésről van szó, akkor az épületek 
hőtartása is rendkívül fontos, ezért a város-
ban az intézmények és a lakóházak szigetelé-
sére is nagy hangsúlyt fektetnek. Tavaly értek 
a végére annak a két évig tartó nagy projekt-
nek, amelynek a keretében 2,2 millió euróból 
többek közt óvodák, szociális otthonok és 
iskolák energetikai rendszerét is korszerűsí-
tették. A káros anyag kibocsátást is sikerült 
csökkenteni azzal, hogy hőszigetelték a hom-
lokzatokat és a födémeket, valamint kicserél-
ték a külső nyílászárókat és felújították a bel-
ső épületgépészeti rendszereket. Mint annyi 
más magyar városban, itt is nagy sikerrel in-
dult el a panelprogram, amelynek keretében a 
’70-es, ’80-as évek építészeti monstrumainak 
háromnegyedét már sikeresen felújították. 
A városi épületek energiatakarékos belső 
világítását viszont már teljesen kipipálhat-
ják. „A korszerűsítés eredményeképpen  
42 százalékos energiamegtakarítást tudtunk 
elérni” – meséli Kecskés Mária, Szentes ener-
getikusa. A számítások szerint a szerényebb 
villanyszámláknak köszönhetően a befektetés 
hat éven belül megtérül. Bár a külterületeken 
használt lámpáknál is történtek már cserék – 
jó példa rá a várost szegélyező 451-es főútról 
bevezető Honvéd utca, ahol mágneses induk-
ciós lámpákat üzemeltek be –, ez még csak  
a kezdet. A város ugyanis a teljes közvilágítás 

A megújuló energiaforrások magyarországi  
felhasználásának tervezett változása 2010 és 2020 között  
(kilotonna olajegyenérték)

A Fűtési és Hűtési ágazat teljes bruttó végső megújuló 
energia fogyasztása

  A megújuló energiából előállított villamos energia 
várható teljes bruttó fogyasztása

A megújuló energiából előállított energia várható teljes 
felhasználása a közlekedésben

lecserélését tűzte ki célul. Az oszlopokat és  
a lámpákat már felmérték, a tervek elkészül-
tek, már csak a pályázat kiírására várnak, 
amely az év első harmadában esedékes. Ha  
a projekt eredményesen zárul, akkor a ma-
gyar városok közül Szentes az elsők között 
állíthatja át a közvilágítást kizárólag LED-es 
fényforrásokra.

Civil partnerek. Az önkormányzat a ci-
vilekkel is együttműködik abban, hogy az 
energiatakarékosság gondolata széles körben 
elterjedhessen. A hivatalban dolgozó koor-
dinátornak igen fontos szerepe van a civil 
szervezetekkel való kapcsolattartásban és  
a hálózatépítésben. Részben e közös mun-
ka gyümölcseként a Benignus Közhasznú 
Egyesület már több száz idős lakosnak tudott 
segíteni abban, hogy a háztartásukban olyan 
kompakt fénycsöveket szerelhessenek be, 
amelyeknek csupán ötödakkora a fogyasztá-
suk, mint a régi, leselejtezett daraboknak. Jó 
példa a lakosság „zöld gondolkodásának” elő-
segítésére a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés működtetése is; ez a 2009-es kísérleti 
bevezetés óta egyre szélesebb körben érhető el 
a városban. Jelenleg több mint ezer háztartás 
postaládájába dobnak be sárga gyűjtőzsáko-
kat, amelyekben a fém és műanyag dobozo-
kat, illetve flakonokat gyűjthetik össze, ezeket 
aztán havonta egyszer viszi el a városi szolgál-
tató. Többek közt az ehhez hasonló akcióknak 
is köszönhető, hogy tavaly a Német Környe-
zeti Segély (Deutsche Umwelthilfe) szervezet 
Szentest a Biodiverzitás Magyarországi Fővá-
rosának választotta. ■

Devecsai János
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Rendben, legyünk környezettudatosak, 
vegyünk  kompakt fénycsövet – eddig az 
elhatározásig sokan eljutnak, sőt talán még  
a legközelebbi hipermarket világítástechni-
kai részlegének tömött polcáig is. És álta-
lában itt kezdődnek a gondok: na igen, de 
milyen fényforrást vásároljunk az amúgy ki-
futóban lévő, jó öreg volfrám szálas helyett? 
Halogént? Kompakt fénycsövet? Csavartat 
vagy körteformájút? Netán az első ránézés-
re méregdrágának tűnő LED-es fényforrást? 
Tényleg behozhatja ez valaha is az árát? Vagy 
egyelőre mégis csak jó lesz 63 forintért az ak-
ciós kínai villanykörte? Ha veszek belőle egy 
tucatot, még mindig alatta vagyok egy jobb 

turbóspórolósnak… Könnyű elgyengülni.
Persze nem csak az ár a dilemma. Mert  
az egyik kompakt fénycső nem túl drága, 
szép is, de este felbotlom a sámliban, mire be-
melegíti magát. A másiknak vakító a fénye,  
a harmadiknak zümmög a trafója, a negyedik 
nem fér el a lámpaburában. No és mire figyel-
jek inkább: a teljesítményre, a fogyasztásra, 
a fényáramra vagy a színhőmérsékletre?  
S ha valamelyik megtetszik, hiába próbá-
lom ki esetleg a verőfényes áruháztérben 
– azt, hogy a hálószobámban milyen lesz, 
úgysem tudom ott eldönteni.
Amennyiben valaki mindezen elbizony-
talanító körülmény dacára kitart a kezdeti 

elhatározás mellett – főleg, mert nem csu-
pán környezettudatos szeretne lenni, hanem 
egyúttal kevesebbet is akar költeni –, annak 
a nagybevásárlás előtt érdemes betérnie 
az immár két helyszínen működő Energia 
Pontok valamelyikébe. A személyre szabott  
és ingyenes tanácsadást kínáló irodák 
ugyanis interaktív bemutatóteremként is 
szolgálnak, s moduljaik közül az egyik éppen 
a lakásvilágítás homályos pontjai közt segít 
eligazodni. Annak érdekében, hogy a beté-
rő otthonos szituációkkal találkozhasson,  
12 mini enteriőrt alakítottak ki, a fürdőszo-
bától a különböző padlóburkolatú lakószo-
bákig. A döntést leginkább segítő „trükk” az, 

Az energiamegmaradás 
két Pontja

Aki szeretné lefaragni villanyszámláját, de nincs 12 szobás lakása, hogy kellő 
alapossággal összevethesse a különféle izzók képességeit, annak Budapesten vagy 
Miskolcon járva érdemes betérnie valamelyik Energia Pontba, ahol ezt kényelmesen  
és ingyen megteheti. Sőt, akár még egy infrapanelt is kipróbálhat.

Energia Pont BudapestEnergia Pont Miskolc
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hogy az egyes tereket eltérő típusú, de azo-
nos fényáramú eszközökkel világítják meg  
(a fényáram mértékegysége a ma még meg-
lehetősen titokzatosan hangzó, de a termé-
kek dobozáról immár egyre ismerősebbként 
visszaköszönő lumen). Így ki-ki meggyőződ-
het róla, hogy ugyanazt a hatást sokkal szeré-
nyebb áramfelvétellel is el lehet érni, ráadásul  
a hagyományosnál jóval tovább szolgáló 
fényforrásokkal. A vizuális ráeszmélést to-
vábbi hathatós érvekkel erősítheti meg, hogy 
ott helyben kiszámolhatjuk, mennyi energiát 
áldozunk otthonunkban a világítás oltárán,  
s persze az is kikalkulálható, mennyit tudunk 
megtakarítani, ha zöldebb ösvényre lépünk.
A világítás nem a legkisebb, de nem is a leg-
nagyobb energiafogyasztó egy háztartásban. 
Sokkal kisebb nála például az úgynevezett 
stand-by üzemmódból adódó felhasználás. 
Ugyan már – vághatjuk rá kapásból –, pislá-
kol egy LED, attól ugyan nem fog felpörög-
ni a villanyóra. Egytől nem is, de mondjuk 
három tucattól már bizony csak fordul egyet 
az a számláló. Mert hát ugye, ott van a tévé,  
a számítógép, a monitor, a mobiltöltő, a hűtő, 
a mélyhűtő, a digitális óra, a hifi, a mini-hi-
fi, a mikro-hifi, a házimozi, a mikrohullámú 
sütő, hogy csak néhányat említsünk a folya-
matosan pislákolók közül. A „sok kicsi sokra 
megy” jegyében az Energia Pontok bemuta-
tótermében ezek az apróságok is külön szek-
ciót kaptak. És hát itt is a tények beszélnek:  
a készenléti üzemmódban üzemelő 16 kü-
lönféle háztartási készülék melletti digitális 
kijelzőn pontosan érzékelhető, hogy az ener-
gia ugyan nem vész el, de fogyatkozik.
Aki alaposan körbenézett ebben a modul-
ban, amikor hazaér, alighanem első dolga 
lesz, hogy kihúzza a bedugva felejtett mobil-
telefon-töltőt, de talán még a televízió évek 
óta hanyagolt főkapcsolója is a látókörébe 
kerül. Persze a nagy vágás azért nem e téren 
remélhető egy háztartás energiabüdzséjé-
ben. Ahhoz a fogyasztási oldal mellett ér-
demes alaposabban megvizsgálni a kibo-
csátásit is. Például azt, hogy mivel fűtsünk.  
Az Energia Pontok egy további moduljában 
a kevéssé ismert hőszívattyúval kerülhe-
tünk közelebbi kapcsolatba. Egyfelől, egy 
szemléletes makett révén, áttekinthetjük, 
miként üzemel az efféle rendszer egy csa-
ládi házban. Másfelől, egy valódi – a kör-
nyezetből kinyert hőmennyiséget fűtési 
célú melegvízzé átalakító – berendezést is 
behatóan tanulmányozhatunk, méghozzá 
a talajszondás fajtából. Szintén melegvíz 

Testre 
szabott tanácsok

Az Energia Pontok nem csak interaktív élményeket kí-
nálnak, hanem olyan „klubok” is, ahol az egyes témák 
szakértőitől személyre szabott tanácsokat kaphatunk  
a megújuló energiákról, a hatékony felhasználásról és 
a megtakarítási lehetőségekről, méghozzá térítésmen-
tesen. A paletta:

FELVILÁGOSÍTÁS
• Elektromos eszközök beszerzése
• Elektromos fűtési módok
• Házépítés
• Klimatizálás
• Lakásvilágítás
• Sütés-főzés
• Vízmelegítés

TANÁCSADÁS
• Érintésvédelem
• Fogyasztásmérő szekrények paraméterei
• Meddő energiagazdálkodás
• Szabványos mérőhely kialakítása
• Túlfeszültség-védelem

KÖZVETÍTÉS
• Minősített vállalkozók ajánlása

ALTERNATÍVÁK
• Biomassza
• Hőszivattyú
• Napenergia
• Szélenergia

ÚJDONSÁGOK
• Tudnivalók a liberalizált villamosenergia-piacról
• Akciók, játékok

előállítását szolgálja a következő installáció 
főszereplője: egy napkollektoros szisztéma.

Tanácsadás. Ha nem csak a vizet, de az 
egész házat is fel akarjuk melegíteni, akkor 
egyebek mellett elektromos fűtési technoló-
giákat is bevethetünk. Mondjuk hőtárolós 
kályhát, amelyet a bemutatóterem megfelelő 
szegletében metszeti ábrázolásban vehetünk 
szemügyre. De e mellett olyan futurisztikus 
megoldásokat is mérlegre tehetünk – sőt 
működés közben is kipróbálhatunk –, mint 
a konvekciós fűtés, az infrapanel vagy az 
elektromos padlófűtés. Főleg akkor, ha egy 
közeli blokkban, az érintőképernyőn vezé-
relhető szoftver segítségével, mi magunk 
kiszámoltuk – akár helyiségekre lebontva –  
a háztartásuk havi villamosenergia-fogyasz-
tását, s kellően elhűltünk a végeredménytől…
Nem elég persze a meleget gazdaságosan 
előállítani, azt belül is kell tartani a fala-
kon. Az egyik klasszikus „menekülő út-
vonal” az elavult nyílászárókon át vezet.  
Az Energia Pontok demonstrációs részle-
gének hetedik modulja ezekre koncentrál, 
látványosan bemutatva a különböző üveg-
rétegű és szigeteltségű ablakoknál fellépő 
hőveszteséget. Szellemes módon, az ablak-
táblákat egy fagyasztóládára helyezték, s visz-
szatartó erejük eltéréseiről egy-egy hőmérő 
ad képet. Nyilván itt is kisakkozható, meny-
nyit spórolnánk havonta, ha rászánnánk ma-
gunkat a régóta esedékes nyílászáró-cserére.
Az ELMŰ szolgáltatási területen, a cég Váci 
úti székházában 2010 szeptemberében át-
adott budapesti Energia Pont olyan nép-
szerűnek bizonyult, hogy tavaly az ÉMÁSZ 
övezetében Miskolcon, a Dózsa György úti 
ügyfélszolgálati irodán is nyitottak egy ha-
sonlót. A havi több száz érdeklődő között 
– akik elsősorban arra kíváncsiak, hogy  
a háztartási berendezések megfelelő haszná-
latával miként maradhatna meg több pénz,  
s egyúttal energia – fiatalok is szép számmal 
akadnak, mert a család gyakran gyerekek-
kel együtt érkezik. Meglehet, az interneten, 
kütyükön szocializálódott legifjabb generá-
cióhoz tartozók fejében könnyebben meg  
is ragadnak az érdekesen tálalt műszaki 
mozzanatok, s talán legközelebb a lámpa-
részlegen éppen ők mondják majd ki a dön-
tő szót: Apa, nem látod, hogy ez az izzó 60 
wattal 710 lument tud, míg a másik 12 wattal 
700-at, ráadásul utóbbi 8 ezer óráig is elke-
tyeghet, míg amannál csak ezret jósolnak? 
Nem kérdés, melyiket tegyük a kosárba. ■
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Igencsak könnyű belefeledkezni az Ener-
gia Suli honlapján található klasszikus já-
tékba, amikor is két, látszólag azonos képet 
nézegetve kell felfedeznünk a köztük lévő 
különbségeket. Az ősréginek számító, ám 
high-tech kivitelezésű fejtörőt úgy szer-
kesztették, hogy egy-két eltérést viszonylag 
könnyű kiszúrni, ám a következő szintre 
lépést lehetővé tevő ötödiket már kifejezetten 
nehéz. Szintén ügyes húzás, hogy a feladat 
nincs túlmagyarázva, így magunknak kell rá-
jönnünk: ha a képek fölött fényesen világító 
három kompakt fénycső valamelyikére rákat-
tintunk, akkor segítségképpen felvillan ugyan 
az egyik, még felfedezetlen részlet, ám a fény-
cső  kialszik. Miután a második „életünket” 
is elveszítettük, kimondottan motiváltakká 

– nem középiskolás fokon
Az immár hatodik tanévét taposó Energia Suli program trendi és interaktív honlappal, 
a kiváló Öveges professzor szellemi örökségét felélesztő, látványszínházas Fizibusz 
projekttel és országos vetélkedősorozattal egyaránt igyekszik meghódítani az általános 
iskolásokat a természettudományoknak, s egyúttal az energiatakarékosság ügyének.

válunk arra, hogy megtaláljuk azt a bizo-
nyos ruharedőt, lámpabúra-darabkát vagy 
fakéreg-bordázatot, amelyet megjelölve 
újabb pontokat gyűjthetünk be, s a követ-
kező fordulóba juthatunk. És eközben óha-
tatlanul „beleég” a tudatunkba a kompakt 
fénycsövek sziluettje…
A „játszani is engedd” módszere tehát műkö-
dik, s ez nyilván hatványozottan igaz az álta-
lános iskolások körében, s még inkább akkor, 
ha mindezt csapatban, egymásért – és közben 
saját iskolájukért – küzdve tehetik. Nem vélet-
len, hogy az ELMŰ–ÉMÁSZ csoport Energia 
Suli programja immár több mint fél évtizede 
sikeresen menetel, s egyre újabb elemekkel 
bővül; az egyik idei újdonság egy háromfor-
dulós, országos tanulmányi verseny meghir-

Versenyben a tudásért

Az Energia Suli program keretében a 2011-12-es tanév második felére az ELMŰ–ÉMÁSZ csoport természettudományos ismereteket 
felölelő, többfordulós tanulmányi versenyt hirdetett, amelyre iskolánként egy 4+1 fős (az általános iskolás korú diákokat egy 
szaktanárral kiegészítő) csapat nevezhetett. 

1.  FORDULÓ: VIDEOESSZÉ. A február végén lezárult első szakaszban a csapatoknak egy minél ötletesebb, legfeljebb 3 perces 
videót kellett összeállítaniuk, amely azt veszi számba, miként lehetne a saját iskolájukban mérsékelni az energiafelhasználást.

2.  FORDULÓ: ONLINE TUDÁSTESZT. A videós megmérettetésen legjobban szereplő 45 gárdának április 2-a és 15-e között egy  
28 tételből álló tesztet kell kitöltenie az interneten. Az egyebek mellett az energetikával, a környezetvédelemmel, a megújuló 
energiákkal és a természeti jelenségekkel foglalkozó kérdésköröket megszabott idő alatt kell megválaszolni.

3.  FORDULÓ: ÉLŐ VETÉLKEDŐ. A május 12-i, kreativitást, ügyességet is igénylő, ugyanakkor szórakoztató egész napos budapesti 
programon a 10 legsikeresebb csapat mérheti össze tudását.

NYEREMÉNYEK. A második fordulóba jutott csapatok egy-egy 100 ezer forint értékű – a fizika tananyag oktatását segítő – Fizibox 
dobozt kapnak. A döntőben dobogós helyet elérők fejenként 15, 10, illetve 5 ezer forintos könyvutalványt nyernek, valamint 
meghívást kapnak egy háromnapos buszkirándulásra az ausztriai ökovárosba, Güssingbe. A győztes iskolája pedig mindezek 
mellé egy nagyképernyős televíziót kap ajándékba, s egy hasonló készüléket különdíj címén is odaítélnek majd.

Élményfizika
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detése (utóbbiról lásd külön anyagunkat).
A felnövekvő generációt az energiatakaré-
kosság és a környezetvédelem összefüggése-
ire megtanító, ezek fontosságát hangsúlyozó 
kezdeményezés több platformon igyekszik 
meghódítani a gyerekeket. A mai általános 
iskolások többsége számára az internet vilá-
ga már az „alapműveltség” része, kézenfekvő 
tehát, hogy ez a szféra kulcsszerepet kap az 
eszköztárban. Az Energiasuli.hu jól eltalált 
vizualitású, gusztusos, kellemes színekből 
és gömbölyded formákból felépített, barát-
ságos környezete nem álmosító brosúrákkal 
igyekszik teletömni a gyerekek fejét, hanem 
játékos feladatokkal, tartalmas fejtörőkkel, 
valóban kattintgatásra csábító, designos 
animációkkal ragadja magához és köti le  
a figyelmüket. 
Az oldal – életkori csoportok szerint is ta-
golva – saját nyelvükön szólítja meg a gye-
rekeket, s nem kikérdezni próbál, hanem 
rávezetni és rácsodálkoztatni. A kompletten 
elvégezhető kísérletsorozatok között pél-
dául egy citromból, egy rézcsavarból és egy 
cinkkel bevont szögből áramforrást szer-
keszthetünk, s amikor az áramkörbe iktatott 
kapcsolót a végén átbillentjük, a zsebizzó 
valóban kigyullad. Az ehhez hasonló, látvá-
nyos kísérletek a program azon célkitűzésébe  
is illeszkednek, amely a fizika tudományát 
– és általában a természettudományokat – 
igyekszik közelebb vinni a fiatalokhoz. Egy 
ilyen animáció végigjátszása után ugyanis 
alighanem erős vágy ébred az ifjú emberben, 

Díjazott fejlesztés

Két rangos elismerést is begyűjtött az ELMŰ–ÉMÁSZ 
csoport Energiasuli.hu című honlapja. A Magyar Tarta-
lomipari Szövetség 2001-ben indította útjára azt  
a versenyt, amely a hazai online és multimédia szakma 
digitális tartalomfejlesztési gyakorlatában élenjá-
rókat jutalmazza. A 2011-re vonatkozó, a legutóbbi 
balatonfüredi Infotér Konferencia keretében kiosztott 
elismerések közül az Energia Suli honlapja  
a Tanulás/Oktatás kategória második díját kapta meg. 
E mellett a portál 2011. februárban elnyerte  
a Kiváló Magyar Gyerektartalom díjat is.

hogy mindezt a valóságban is kipróbálja,  
s rávegye mondjuk a fizikatanárát a valódi 
kísérlet elvégzésére.
Minderre valamelyik következő tanórán, az 
iskolai laborban is sor kerülhet, az Energia 
Suli programnak köszönhetően azonban 
módot lehet találni a még élményszerűbb 
prezentációkra is. Ez a lehetőség a szellemes 
elnevezésű Fizibusz képében gördülhet be 
az iskolaudvarra. Egy speciális mikrobusz-
ról van szó, telepakolva számtalan olyan 
demonstrációs eszközzel, amellyel egy va-
lóban izgalmas rendhagyó fizikaórát lehet 
elővezetni, méghozzá akár egy tömött tor-
nateremnyi nebuló – akár 250–300 tanuló 
– előtt. A másfél órás időtartamú, a tudo-
mányos show műfajában jártas szakemberek 
által elővezetett bemutatók első részben ál-
talános energetikai, a másodikban pedig fő-
leg elektromossággal kapcsolatos kísérletek 
vannak műsoron.
A program teljesen ingyenes; az iskoláknak 
nincs más dolguk, mint jelentkezni, kivá-
lasztani egy alkalmas időpontot, s kijelöl-
ni a helyszínt – jellemzően a tornatermet.  
A produkció természetesen interaktív, a kí-
sérletekbe be lehet kapcsolódni, s megérté-
süknek nem feltétele a jeles osztályzat sem. 
Az pedig bízvást állítható: ha egy másodi-
kos-harmadikos diák élőben megtapasztalja 
azt a csodát, hogy egy citrom, egy facsavar 
és egy szög segítségével villanyt tud gyújtani, 
akkor a fizika tantárgyról sem csak az érthe-
tetlen képletek jutnak majd az eszébe. ■
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Frissen festett épület, csillogóan zöld fű, párakapu a hőség ellen, madáretetők, és korszerű, gye-
rekbarát játékok a kertben. Mintha Angliában járnánk – pedig nem, csak a XIII. kerületi Zöld 
Ág óvoda udvarán. Épp a délutáni szieszta idején érkezem, az ovisok holmijai csendben lógnak  
a jeleiknél (mindegyik jel egyedi, egy keramikus művész kezeit dicsérik), ők pedig álmosan pislog-
nak az ágyakban. Kavalecz Angéla, az óvoda vezetője Tündér Laláról mesél nekik, korábban pedig  
a Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület pályázatára hívta fel a figyelmüket – szerel-
mes madarak, ez a cím, pályázó pedig akad bőven. Hiszen imádják a madarakat, és elég csak az 
udvaron lévő etetőkhöz futni egy kis ihletért, esetleg az odúban bújó fiókákhoz. Az asztalon müzli 
szelet és tisztított víz a 100%-os gyümölcslevek mellett, a csap nem csöpög, a fűtés nem megy 
feleslegesen, és a lámpa sem ég elfelejtve. Zöld Óvoda – ez a cím, amit már másodszor nyertek el.

Zöld Ág óvoda

Klímaváltozás, üvegházhatás, fenntartható fejlődés – nincs nap, hogy valahol  
ne találkoznánk ezekkel a szavakkal. A megoldások oroszlánrésze viszont a jövő 
generációjának kezében van, a mi feladatunk pedig az, hogy környezettudatosságra 
neveljük őket. Sok nyugati országban már az oktatás szerves része a „zöld” élet, nálunk 
ugyan még gyerekcipőben jár, de jó példa már most is akad.

Tudatos gyerekek
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Öko-iskolások

Molnár Gabriella Angliában él családjával, két kisgyermeke a város egyik öko-iskolájában tanul. Ott ez korántsem 
szokatlan, a Keep Britain Tidy programhoz több száz angol iskola csatlakozott, nemzetközi szinten pedig 40 ezer 
öko-iskola működik. A hajtóerő a diákok közössége, ők döntik el, éppen mely környezetvédelmi témával foglalkoznak, 
és hogyan valósítják meg. A program arról gondoskodik, hogy a különböző megmérettetések motiválják őket, az egész 
egy vonzó és szórakoztató kihívás legyen. Az iskolákat folyamatosan ellenőrzik, miként valósulnak meg a célkitűzések. 
Az ültetésen, szelektív gyűjtésen, újrahasznosításon, energiatakarékosságon, versenyeken túl minden évben legalább 
egyszer ellátogatnak a világhírű watfordi Innovációs Parkba is. E központban a jövőbeni fenntartható életet mutatják be, 
kézzel fogható formában. Összesen tíz házat építettek fel, a környezettudatos élet különböző elemeire koncentrálva.  
Az interaktivitáson túl az egyik épületbe családok is költözhetnek, tesztelni és tanulni a jövő „zöld” életvitelét.
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„Az épületet tavaly újították fel, így még 
környezetbarátabbak lettünk, mert eddig  
a korszerűtlen panel sok kritériumnak nem 
felelt meg. Ennek ellenére korábban is elnyer-
tük a Zöld Óvoda címet, mert a szemléletmó-
dunk és a nevelési módszereink kielégítették  
a pályázati feltételeket.”

Zöld óvodának lenni nem jár anyagi támo-
gatással, csak erkölcsi elismeréssel és ha-
talmas vállalással a dolgozók részéről – de 
megéri, mert igény van rá, és a szülők bol-
dogan vesznek részt benne.

„Sok pályázónál adott, hogy közel vannak 
a természethez, nekünk viszont a városi for-
gatag közepén kell kompenzálni a környeze-
ti ártalmakat. Még inkább figyelni kell sok 
mindenre, a kicsik például nem termesztenek 
epret a kertjeikben, mert a forgalmas kör-
nyezet miatt esetleg több kárt okoznánk vele. 
Ültetünk viszont gyógy- és fűszernövényeket, 
és számtalan virágot. Most újra itt a tavasz, 
boldogan palántáznak, locsolnak, gyomlál-
nak, és figyelik a megjelenő apró állatokat. 
Mottónk, hogy nem ártunk sem növénynek, 
sem állatnak, és ezt a gyerekek olyannyira 
tiszteletben tartják, hogy nincsenek kerítések 
az udvaron, nem taposnak le semmit.”

Az Állatkertben is jól neveltek, csak a száju-
kat tátják nagyra, mikor az örökbefogadott 
tigrist figyelik. Mert néhány napja tigrisük  
is van: Norbi, akinek a Zöld Ág óvoda az 
örökbefogadó szülője.

„Sokáig nem értették a gyerekek, miről  
is van szó. Akkor hazahozhatjuk? – kérdezték 
szinte naponta. Bérletünk van az Állatkertbe, 
és egy zoo-pedagógussal is dolgozunk. Tegnap 
az Óriások Földjére látogattunk, egyórás fog-
lalkozás keretében néztük meg az orrszarvút, 
az elefántot és a zsiráfot. Legközelebb a Szent 
István Parkba megyünk, de voltunk a Csilla-
gászati Kutatóintézet parkjánál is a Norma-
fánál, nemsokára pedig madárgyűrűzés lesz.”

Az óvoda fala tele a kicsik élményeivel – új-
rahasznosított papíron, helytakarékosan. Ha 
véletlenül nem sikerül egy rajz, az óvó néni 
segít kreatívan kijavítani, vagy összevágva 
valami mást készíteni belőle; nem pazarol-
nak. Állandóak a papírgyűjtések is. Termé-
szetesen a kicsik nem szemetelnek, ellenben 
felháborodnak, amikor a kirándulásokon 
látják, a többi ember mit hagy maga után.

„Hatással van rájuk ez a nevelés, és nem 
csak az óvoda keretein belül érzik jónak, haza 
is viszik a gondolatokat. Sok anyukától hallot-
tam, hogy a gyerek fogja meg a kezét, és húzza  
a szelektív szemetesekhez. Az alapokat elültetjük 
bennük. Hogy ez mennyire lesz tartós az isko-
lában és a későbbiekben? Hinnünk kell benne.”

Ahogyan sétálunk az óvoda területén, egyre 
inkább elámulok. Mindenről sugárzik, hogy 
korszerű, minőségi és környezettudatos.  
Az emeleten lévő hatalmas, egzotikus ma-
daraktól csicsergő kalitka is. A térítési díj-
ról érdeklődöm.

Kavalecz Angéla óvodavezető

Molnár Gabriella családjával
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Korai elültetés

Nagyon zöld könyv – ez a cím ragadta meg a tekintetem a Zöld Ág 
óvodában. „A gyerekekkel mindenről lehet beszélni” – meséli Gévai 
Csilla, a könyv szerzője. Mint mondja, egy három éves kisgyereknek 
már a halálról is van egy sajátos fogalma, hiszen például látja, ha egy 
bogár elpusztul; tapasztalja, hogy van ilyen. Így van az időjárással is: 
ha egyik pillanatban szakad az eső, aztán orkán erejű szél fúj, ma tíz 
fok van, holnap már mínusz húsz, akkor a bőrén érzi, hogy valami nem 
stimmel, és minden bizonnyal rá fog kérdezni, miért van így. „Nem 
szabad figyelmen kívül hagyni, válaszolni kell, és minél előbb elültetni 
benne a környezettudatos értékeket.”
A könyv is ebben segít, igaz, picit nagyobbaknak szól. Nem egyestés 
olvasmány, inkább kézikönyv, amit sokszor elő lehet venni, és tele van 
információval. „Már tíz éve, az egyetemen meg szerettem volna írni 
– folytatja Csilla –, nagyon érdekelt az inuit eszkimó kultúra, ők már 
akkor érezték a klímaváltozást. Nem tudták tudományosan bizonyítani, 
de felhívták az amerikaiak figyelmét a problémára.” Sokáig azonban 
nem szabadott erről beszélni. Számos gazdásági és politikai érdekkel 
ma sem összeegyeztethető a téma, de már nem lehet elhallgatni.
Ha a szülő csak egyszerűen megvesz egy ilyen témájú könyvet, már 
sokat tesz a környezetért, mert a gyerekkori olvasmányok jóval 
mélyebben vésődnek belénk, mint a későbbiek. Fontos viszont, hogy ne 
ijesztgessük a kicsiket a környezetvédelmi problémákkal, és ne hagyjuk 
magukra a kérdéseikkel, mert szorongást idézhet elő.
Gévai Csilla humoros, könnyed formában írta a könyvet, sok rajzzal, és 
üres hellyel, ahová a könyv tulajdonosa alkothat. „Inspirálni próbáltam 
őket akár találmányok kitalálására is, kicsit irányítani a fantáziájukat. 
Még nem úgy érzékelik a veszélyt, mint a felnőttek, számukra a 
legtöbb környezettudatos tett szórakoztató; ha odafigyelünk kicsit, nem 
kényszerként rögződik bennük.”
Persze „zöldnek” lenni nem egyszerű, mert még mindig árral szemben 
kell úszni – ha valaki az utcán felvesz néhány szemetet, rögtön csodál-
kozó és fürkésző tekintetek közt találja magát. Ugyanakkor biciklivel 
járni, szelektíven gyűjteni egyre trendibb. 
Gévai Csilla könyvének fejezeteiben végig vastagon van szedve egy szó: 
„éppen”. Mert a környezetvédelem és az arra való nevelés nem a hol-
nap és nem más feladata. Hanem éppen most, éppen itt, épp a miénk.

„Térítési díj? Nem magánóvoda vagyunk, 
ez egy félmilliárdos beruházás volt, amit az 
önkormányzat a saját költségvetéséből hozott 
létre, uniós pénzek nélkül. Így már szigetelt a 
ház, korszerű a fűtés, és a modern lámpákkal 
az áramon is tudunk spórolni. Sorra szépül, 
lesz korszerű a kerület többi óvodája is.”

Némi szülői támogatás azért elkél, de ők 
örömmel vásárolják a palántákat, magvakat, 
madáreleséget. Évente kétszer Zöld Ág Bulit 
is rendeznek, ahol különféle egészséges éte-
lekkel készülnek az anyukák, apukák. Az árat 
ők határozzák meg, a bevételt pedig az Óvo-
dásaink Egészségéért Alapítványnak ajánlják 
fel. Bevétel van bőven: a rokfortos-körtés ke-
nyér, padlizsánkrém, sütőtök, főtt kukorica 
és a többi bioétel pillanatok alatt elfogy.

„A mindennapos bioétkezésre nem futja 
a keretből, de igyekszünk egészséges étele-
ket adni a gyerekeknek, nassolnivalóként is. 
Gyakran készítünk közösen salátát, ők fa-
csarják a gyümölcslevet is.”

A víztisztítót, a kerti játékokat és a sportsze-
reket az alapítványon keresztül vásárolják; 
most egy hatalmas fészekhinta és fa rollerek 
érkeznek majd az öntött gumifelülettel be-
vont játszótérre. Télen madárkarácsonyfa is 
állt a játékok közt, az ovisok maguk díszítet-
ték fel cinkegolyóval, szalonnával, magvak-
kal, és boldogan nézték, ahogy pillanatok 
alatt ellepik az éhes madarak. ■

Richter Szilvia
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HATÉKONY IRODALOM
Olajos Péter: Konzervatív zöldség. 
Politikáról, gazdaságról jövő időben

A gyorsuló környezeti és klimatikus változások 
radikális gyorsasággal alakítják át életünket. Egy 
új paradigmának, a zöldgazdaság születésének 
vagyunk tanúi. De mi is az a zöldgazdaság? 
Milyen alkotóelemei vannak, és hogyan fejlődött ki 
annyira, hogy a fosszilis energiahordozókon nyugvó 
világunkban immár egy lehetséges váltómodellként 
emlegetik?
A könyv nemzetközi és hazai példákon keresztül 
mutatja be az olvasónak a zöldgazdaság múltját, 
jelenét és lehetséges jövőjét. Mindemellett választ 
keres olyan kérdésekre is, hogy létezik-e konzerva-
tív, polgári indíttatású zöldpolitika. Ha van, akkor 
mi lenne ennek az elvi alapja, és milyen politikai, 
gyakorlati célkitűzések és feladatok határozhatóak 
meg belőle? A szerző több éves uniós tapasztalatait 
összegzi e könyvében, s ad az érdeklődők számára 
iránytűt ahhoz, hogy eligazodjanak a zöld fogal-
mak, a zöldpolitika és a szemünk előtt kibontakozó 
zöldgazdaság útvesztőiben.
Olajos Péter szervező-vegyészmérnök, környezetvé-
delmi szakmérnök, konzervatív uniós szakpolitikus. 
2004 és 2009 között európai parlamenti képviselő, 
a Környezetvédelmi, Közegészségügyi és Élelmiszer-
biztonsági Bizottság tagja, valamint a Fenntartható 
Fejlődés Munkacsoport alelnöke. 2007 májusában 
megválasztották az Európai Parlament Klímaválto-
zással foglalkozó Ad hoc Bizottság tagjává. Büszke 
tulajdonosa a hazai biotermelők és -feldolgozók 
adományozta ökonagyköveti címnek. Szerkesztője 
és szerzője a Ma és Holnap című, fenntartható 
fejlődéssel foglalkozó lap uniós rovatának.

Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete,  www.tudatosvasarlo.hu

L’Harmattan Kiadó, 2011; 367 oldal
Ára: 3600 forint

J. R. McNeill:  
Valami új a nap alatt

Korábban elképzelhetetlen mértékben formálta  
át környezetét az ember a XX. században. A lakos-
ság száma megnégyszereződött. Az ipari termelés 
negyvenszeresére nőtt, ami az életszínvonal emelke-
déséhez vezetett, és százmilliókat emelt ki elődeik 
nyomorúságos körülményei közül. Mindeközben 
azonban óriási méreteket öltött a talaj, a légkör 
és a vizek szennyezése, a természeti környezet és 
az élővilág kizsákmányolása és károsítása. Tízszer 
annyi energiát használtak fel, mint az azt megelőző 
évszázadokban együttvéve, s megugrott a globális 
felmelegedéshez vezető szén-dioxid-kibocsátás. 
Ezek a folyamatok századunk eddig eltelt éveiben 
is folytatódtak, így a globalizálódott világban élő 
emberiség egyre közelebb merészkedik olyan 
ökológiai küszöbökhöz, amelyek átlépése súlyos és 
hosszú távú következményekkel járhat.
John McNeill nagy sikert aratott könyve tudományos 
alapossággal, ugyanakkor közérthető stílusban, 
számos példát bemutatva és elemezve, térképekkel 
és fényképekkel illusztrálva tekinti át a környezet-
ben végbement hatalmas változásokat, majd elemzi 
a népességnövekedés, az energiafelhasználás, az 
uralkodó szellemi áramlatok és a nagyhatalmi 
politika hatásait ezekre a folyamatokra. Segítséget 
nyújt abban, hogy objektívebben, összefüggéseiben 
láthassuk át ezt a kulcsfontosságúvá vált területet.

Forrás: Tudatos Vásárlók Egyesülete,  www.tudatosvasarlo.hu

Ursus Libris, 2011; 480 oldal 
Ára: 5500 forint

Lányi András–Farkas Gabriella:  
Miért fenntarthatatlan, ami fenntartható?

Az ökológiai fenntarthatóság szempontjainak 
megfelelő kezdeményezések a társadalmi-gazdasági 
fenntarthatóság feltételeinek híján nem gyakorol-
nak környezetükre vonzerőt, a résztvevőktől arány-
talanul nagy áldozatot követelnek, fennmaradásuk 
is kétséges. A falvak újjáélesztéséhez, a környe-
zetbarát fejlesztésekhez szükséges feltételek nem 
adottak, de nem is elérhetetlenek, a kibontakozás 
egyik legfőbb akadálya az együttműködés hiánya.
Lesz-e a csírából növény, hoz-e virágot, gyümölcse 
megérik-e, vagy elveri a jég? – a földet művelő 
ember tudja, hogy ezeket a kérdéseket a mezőgaz-
daságban soha nem lehet előre megválaszolni. Az 
egyre szélsőségesebbre forduló időjárás viszontagsá-
gait mifelénk tetézik az agrárpolitika kiszámíthatat-
lan változásai. Lesz-e még ereje a magyar vidéknek, 
hogy a saját lábára álljon, s első lépésként 
helyreállítsa az ország önrendelkezését legalább az 
élelmezés terén? Vagy „Európa éléskamrája” most 
lesz csak igazán „három-millió koldus országa”? 
Mindezt megmutatja a jövő. E kötet lapjain az 
olvasó csupán látleleteket talál, úti beszámolókat  
a vidékfejlesztés rögös útján próbálkozó közösségek-
ről, emberekről.

Forrás: Megjelent a Védegylet Zöldirodalom levelezőlis-
táján, amelyen olyan kiadványok (könyvek, folyóiratok, 
civil szervezetek anyagai) ismertetése olvasható, amelyek 
explicit módon foglalkoznak az ökológiai fenntarthatóság 
témakörével. 

L’Harmattan Kiadó, 2010; 311 oldal 
Ára: 2900 forint
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•Áramfogyasztás mérő
Csak az kontrollálható, amit mérni is tudunk! Az áramfogyasztás mérővel ellenőrizhetjük, hogy elektromos készü-
lékeink mennyi áramot fogyasztanak be- vagy kikapcsolt állapotban. A készülék többek között kijelzi az aktuálisan  
fogyasztott áram mennyiségét és a mérés megkezdése óta fogyasztott áram összesített mennyiségét és árát. Használa-
ta rendkívül egyszerű. A konnektorba kell bedugni, majd csatlakoztatni hozzá a mérni kívánt elektronikus készüléket. 
A mérő nyomógombjainak segítségével kiválasztható az LCD kijelzőn megjeleníteni kívánt adat. Az egységár beállítása 
után a fogyasztott áram díja is leolvasható.

Ár: 5990 forint
Megvásárolható: www.zoldpolc.hu

•Digitális zuhanyóra és stopper
Zuhanyozás közben néha repül az idő. Minél több időt töltünk a tusoló alatt, az annál kevésbé energia- és víztakarékos 
a kádban fürdéshez képest. Ha közben mérjük az időt, és hamarabb befejezzük a zuhanyozást, azzal sok vizet és gázt 
spórolhatunk. A digitális zuhanyóra és stopper tapadókorong segítségével könnyen a csempére helyezhető. A vízcsepp 
formájú eszköz két üzemmódban működik. Vagy szimplán méri az eltelt időt, vagy a beállított időtartam visszaszám-
lálásával a végén hangjelzéssel figyelmeztet.

Ár: 1690 forint
Megvásárolható: www.zoldpolc.hu

•Dinamós gyerek zseblámpa
Éjszakai fogócskához, lakáson belüli bohóckodáshoz egyaránt kiváló a pingvin formájú dinamós gyerek zseblámpa. 
Remek választás akkor is, ha a család kempingezni vagy túrázni indul. Ilyenkor a gyermekünket is felszerelhetjük 
ezzel a LED zseblámpával. Működtetéséhez nincs szükség elemre, csak egy kis izomerőre. A dinamós elven működő 
lámpát a tenyerünkkel kell pumpálni, és utána hosszan világíthatunk vele. Igazán aktív gyerekek esetén kézerősítés-
nek sem utolsó!

Ár: 1690 forint
Megvásárolható: www.zoldpolc.hu

•Energiatakarékos elosztó
A készenléti fogyasztás kiküszöbölésének legegyszerűbb módja a kapcsolóval ellátott elosztó használata. Ennek  
a megoldásnak az egyik hátránya, hogy állandóan le kell hajolni a kapcsolóhoz ki- és bekapcsoláskor, illetve könnyen 
hozzáférhetőnek kell lennie. Erre válasz a Led Lenser termékeket gyártó német cég Money Saver elosztója. Újdonsága 
abban rejlik, hogy a kapcsoló helyére egy lábbal működtethető designos gomb került, mely tetszőleges helyre kive-
zethető. Így elrejthető az elosztó, a készülékek ki- és bekapcsolása pedig sokkal könnyebbé válik. A kapcsoló állapotát 
egy LED jelzi. A tervezők arra is gondoltak, hogy az elosztó többféle módon is rögzíthető legyen: az elosztó csavarok 
segítségével falra szerelhető, illetve a termékhez tartozó két műanyag szíjjal egyéb helyekre (például asztallábra)  
is felszerelhető. Ötletes megoldás, hogy a szíjat az elosztó alján található sínbe lehet becsúsztatni. Nemhiába kapta 
meg a termék 2008-ban a Red Dot német design díjat.

Ár: 5990 forint
Megvásárolható: www.zoldpolc.hu

•Napelemes univerzális tévé-távirányító
Aki zöldebbre akarja cserélni régi távirányítóját, az napelemes verziót is választhat. Ebben egy akkumulátor található, 
melyet a napelem folyamatosan feltölt. A legújabb, szabadalmaztatott technológiájú szolár elemet építették bele, így 
a szűrt beltéri fényt is képes hasznosítani. A legismertebb márkájú (Panasonic, Sharp, Toshiba, Hitachi, Sanyo, Nec, 
Samsung, LG, Philips, Daewoo, Sony, Nikon) tévék vezérelhetők vele.

Ár: 1990 forint
Megvásárolható: www.zoldpolc.hu
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•USB-ről is tölthető ceruzaelem
Nincs szükség külön akkumulátortöltőre, csak le kell hajtani a kupakot, és az elem egy egyszerű USB-csatlakozó-
ról is feltölthető. Töltés közben zöld lámpa világít.

Ár: 4600 forint
Megvásárolható: www.zoldbolt.hu

•Go Green víztakarékos betét 
Hagyományos csaptelepek esetén 3 perc használat során akár 45 liter vizet is kifolyathatunk. A perlátor csökkenti  
a keresztmetszetet, azáltal, hogy apró lyukakon porlasztja a vizet a csaptelep belsejében, így valójában kevesebb vizet 
használunk el. Szinte minden típushoz használható; az átfolyási sebességet körülbelül percenkénti 7 literre csökkenti. 
A három darabos csomagból kettő a csapokhoz, egy a zuhanyhoz használható.

Ár: 990 forint/3 db
Megvásárolható: www.zoldbolt.hu

•Go Green víztakarékos zuhanyfej
A szabadalmaztatott turbulens áramlás elvét használják fel a Go Green víztakarékos zuhanyfejek, így a hagyomá-
nyosokhoz képest akár 30–50 százalékos vízmegtakarítást is elérhetünk velük. Mivel lényegében nem érzékelhető, 
hogy kevesebb vizet használunk, így komfortérzetünk nem csökken, a meleg víz előállításához felhasznált gáz vagy 
elektromos áram mennyisége viszont számottevően mérsékelhető.

Ár: 2990 forint
Megvásárolható: www.zoldbolt.hu

•Hőmérő hűtőhöz és fagyasztóhoz
Amennyiben 5 fokkal túlhűtjük a hűtőszekrényt, akkor annak energiafelhasználása körülbelül 10 százalékkal nő.  
Egy átlagos háztartási hűtő 150–200 kilowattóra elektromos áramot fogyaszt egy évben. A fenti pluszterhelés  
50 forintos egységárral kalkulálva 750–1000 forintos felesleges kiadást okoz. Egy megfelelő hőmérő beszerzése segít-
het abban, hogy mérsékeljük a fogyasztást, s ezzel pénzt, energiát takarítsunk meg.

Ár: 1790 forint
Megvásárolható: www.zoldzug.hu

•Hőmérsékletjelző radiátorra
A kondenzációs kazánnal fűtött radiátorok túlfűtése egy egyszerű kijelzővel is kontrollálható. A radiátor visszatérő 
ágához kell ragasztani a narancssárga csík egy darabját, amely pirosra vált, amikor a hőmérséklet 40 Celsius-fok fölé 
emelkedik. Ez azért fontos, mert a kondenzációs kazánok hatásfokát csak akkor tudjuk a legjobb értéken tartani, ha  
a visszatérő víz hőfoka kellően alacsony. Ellenkező esetben a kazán fogyasztása meglehetősen magas lesz.

Ár: 1190 forint
Megvásárolható: www.zoldzug.hu



1.  SZÁMLÁVAL KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 
amelyek a számla készítésével és a kiegyenlítés 
módjával kapcsolatos tudnivalókat tartalmazzák.

2.  ÜGYFÉLKAPCSOLATI INFORMÁCIÓK:  
itt található a levelezési címünk, a telefon-  
és a faxszámunk, internetes címünk, továbbá azok 
az elérhetőségek, ahol a mérőállás bejelenthető. 

3.  ÜGYFÉLLEL ÉS A FELHASZNÁLÁSI HELLYEL  
KAPCSOLATOS INFORMÁCIÓK: 
•Vevőkód: a vevő folyószámlájának azonosítója. 
Ez alapján történik a kiküldött számlák és a befi-
zetések nyilvántartása. Számlázással kapcsolatos 
bejelentés, vagy befizetés esetén ezt az azonosítót 
kell használni. 
•Vevőinformációk: a számla fizetőjének adatait 
tartalmazza. 
•Információk a felhasználási helyről: a felhaszná-
lási hely adatai, ahol a villamosenergia vételezése 
történik. Mérőállás-bejelentés esetén a felhasználá-
si hely azonosítóját kell használni.
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Számlamagyarázó
Valóban beavatottnak érezheti magát, aki érdemben áttanulmányoz  
egy ártatlannak tűnő energiaszámlát. A végösszeg ettől ugyan  
nem csökken, de azért sok mindenre fény derülhet közben.  
Összeállításunkban az egyik legáltalánosabb  
formula, az elszámolószámla részleteibe ássuk bele magunkat.

7.

1.

2.

3.

5.

6.

4.

8.
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4.  SZÁMLA-KIEGYENLÍTÉSSEL, BEFIZETÉSSEL 
KAPCSOLATOSS INFORMÁCIÓK:  
a számla befizetendő (bruttó) végösszege; a 
csekk, illetve az utalás beérkezésének határideje; 
valamint az a bankszámlaszám, ahová a számla 
végösszegének meg kell érkeznie.

5.  SZÁMLAÖSSZESÍTŐ ADATOK:  
a számlán elszámolt tételek összesítése és az aktu-
ális rendeletnek megfelelő ÁFA, valamint a számla 
befizetendő (bruttó) végösszege. Az összesített 
adatok részletezése a számla hátoldalán található.

6.  SZERZŐDÉSES ADATOK:  
•Éves leolvasás várható időpontja: időintervallum, 
amikor az elosztói engedélyes a fogyasztásmérőt 
egy évben egyszer leolvassa. 
•Mértékadó éves fogyasztás: az előző elszámolási időszak 
fogyasztása alapján megállapított várható éves fogyasztás. 
•Tervezett részszámla mennyiség: a mértékadó 
éves fogyasztás alapján megállapított, vagy fogyasz-
tó által kért havonta számlázandó mennyiség. 
•Mérési pont azonosító: a csatlakozási pont 
azonosítója, ami a hálózat és az energiakereskedő 
közötti ügyfél-releváns információk, mérési- és 
elszámolási adatok kommunikálására szolgál. 
•Szerződésszám: a számlázási rendszerben a 
fogyasztó szerződésének azonosítója. Bizonyos 
ügyintézési esetekben használatos azonosító.

7.  INFORMÁCIÓK A FOGYASZTÁSMÉRŐ(K)RŐL:  
a fogyasztásmérő(k) azonosító számát és az 
utolsó elszámolási időszak végén elszámolt 
mérőállást(okat) tartalmazza.

8.  INFORMÁCIÓK AZ ÁRSZABÁSRÓL:  
a lakossági fogyasztókat a jelenleg hatályos 4/2011. 
(I. 31.) NFM rendelet és az egyetemes szolgáltatói 
üzletszabályzat alapján a lakossági ”A1” árszabás 
szerint 1320 kWh éves elfogyasztott mennyiségig 
kedvezményes árszabás (A1 I. tömb) illeti meg. 
Az e feletti fogyasztást normál árszabással (A1 II. 
tömb) számlázzuk. Kedvezményes tömb évente kerül 
elszámolásra. A vezérelt, külön mért fogyasztást  
a ”B Alap” árszabás szerint számoljuk el.

9.  INFORMÁCIÓK A PÉNZESZKÖZÖKRŐL:  
a villamosenergiáról szóló 2007. évi LXXXVI. törvény 
147.§-a szerint fizetendő, összevont pénzeszközök (díjak), 
amelyek a MAVIR Zrt. részére továbbításra kerülnek.

10.  RENDSZERHASZNÁLATI DÍJAK:  
jogszabályban meghatározott díjak, amelyek a há-
lózat-üzemeltetés költségeire nyújtanak fedezetet.

11.  ÖSSZEFOGLALÓ INFORMÁCIÓK : 
amelyek az elszámolási időszakra számított 
számlaérték és a részszámlákon kiszámlázott 
tételek (nettó) elszámolási különbözetét, továbbá 
az elszámoló számla alapján a következő időszakra 
megállapított részszámlákban kiszámlázásra kerülő 
villamosenergia mennyiséget(eket) tartalmazza.
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Nyáron az üvegfelületeken keresztül túl sok hő kerül a lakótérbe, ami  

a romló komfortérzet mellett igencsak megnövelheti az energiafo-

gyasztást, s a hűtési terhelés több mint 30 százalékáért okolható. Erre 

a problémára kínálnak hatékony megoldást a LLumar ablakfólia termé-

kek. Független tesztek bizonyították, hogy légkondicionált épületeknél  

az ablakfólia felszerelése akár 15 százalékkal is mérsékelheti  

az energiafelhasználást.

A nyári hővédelmet adó fóliák több színben és megjelenéssel is elér-

hetők. Egy sötétebb tükörfelületet adó típussal akár a betekintés elleni  

védelem is megoldható, így napközben az utcáról nem látnak be a la-

kásba. Akit viszont zavar a modernebb megjelenés, az a magas fény-

áteresztésű, szinte teljesen láthatatlan, mégis kimagasló hővédelmet 

nyújtó verziók közül is választhat.

E fóliák kapcsán gyakran felvetődik, hogy felszerelésükkel nyá-

ron csökkenthető ugyan a felmelegedés, de ez a hatás a hidegebb 

hónapokban is érvényesül, vagyis csökken a napsütésnek kö-

szönhető hőgyarapodás, ami energiaveszteséget okoz. Független 

tesztek bizonyítják, hogy a teljes éves energiafelhasználás egyér-

Nyári hővédelem ablakfóliával

Lakóingatlanoknál az üvegfelületeknek 

általában nincs a nyári felmelegedést 

mérséklő hővisszaverő bevonatuk.  

Erre ad gazdaságos  

megoldást az ablakfólia.

A Johnson Controls által tesztelt épület energiafelhasználása  
az ablakfólia felszerelése előtt és után.

12 hónap a fóliák felhelyezése előtt
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12 hónap a fóliák felhelyezése után

telműen csökkenthető és a megfelelő fólia használata nem okoz 

energia veszteséget. Bizonyos speciális fóliákkal, mint a LLumar 

EnerLogic, akár a téli hőveszteség is hatásosan leszorítható, ami  

további energia-megtakarítással jár.

A hővédelem mellett a fóliák számos egyéb hasznos funkciót is betöl-

tenek. Például normál esetben az ablaküvegek nem szűrik meg kellően 

az UV sugarakat, pedig ezek – azon túl, hogy gyorsítják a berendezési 

tárgyak fakulását – számos bőr- és szembetegség kialakulásában is 

szerepet játszhatnak. A LLumar-termékek zöme 99 százalékban kiszű-

ri e sugarakat, így értékeinket és egészségünket egyaránt védi.

A fóliák a balesetvédelmet is szolgálhatják – főként gyermekes csalá-

doknál, ahol a csemeték véletlenül betörhetik az ablakokat egy labdá-

val, vagy nekiszaladhatnak azoknak. Mindemellett egy fólia a betörők 

dolgát is megnehezítheti; nem véletlen, hogy számos biztosító kedve-

zőbb feltételekkel szerződik, ha fóliázott üvegfelületeket lát a házon.

További információ: www.llumar.hu
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A RENEXPO® Central Europe nemzetközi kiállítás és konferencia a megújuló energiákról és energiahatékonyságról 2012 májusában, a Hungexpo Vásárköz-
pontban, immár hatodik alkalommal informálja a szakmát és az érdeklődőket a jövő energiahatékonysági megoldásairól és koncepcióiról. Magyarország első-
számú energetikai szakkiállítása az elmúlt öt évben, a megújuló energia előállítása, felhasználása és elosztása tekintetében, a közép- és kelet-európai régió vezető 
rendezvényévé nőtte ki magát.
Tavaly október végén elfogadták az ország új alapokon nyugvó Nemzeti Energiastratégiáját, mely 2030-ig részletes javaslatokat tartalmaz a magyar energiaszek-
tor szereplői és a kormány számára, valamint egy 2050-ig tartó útitervet is felállít, amely globális, hosszabb távú perspektívába helyezi a javasolt intézkedéseket.  
Az idén a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium várhatóan bevezeti az új megújuló energia-átvételi rendszert, valamint kezdeményezi uniós források átcsoporto-
sítását, ami az állami és önkormányzati tulajdonban lévő épületállomány energiafelhasználásának érdemi csökkenéséhez vezethet. A megújuló energiák minél 
nagyobb részben történő alkalmazására elsősorban az ország hőellátása területén van lehetőség, s itt van igazán komoly esély arra, hogy a következő két évtizedben 
radikálisan lehessen növelni a szerepüket. Az új energiastratégia lehetőséget teremt az energiafüggőség lassú, fokozatos enyhítésére. A megvalósítás fő elemei  
az energiatakarékosság, valamint a decentralizáltan és itthon előállított megújuló energia.
Ehhez kapcsolódóan a RENEXPO®, Magyarország vezető energetikai szakkiállításaként, foglalkozik az energia szektor mindazon termékeivel és szolgáltatása-
ival, amelyek az energiahatékonyság megteremtéséhez és az energiafüggetlenség kialakításához szükségesek.

Tervezett szakmai konferenciák
• 4. Biogáz Konferencia – Biogáz: a megújulók mindenese. Május 10.
• 3. Regionális vidékfejlesztés konferencia – Decentralizált energiatermelés, felhasználás és alternatív közlekedés. Május 10.
• 1. Nemzetközi Szolár Konferencia – Napelem fejlesztési lehetőségek Magyarországon és nemzetközi tapasztalatok. Május 11.

További tervezett szakmai programok 
• Nemzetközi Üzletember Találkozó – az EEN Enterprise Europe Network és a Nemzetközi Külgazdasági Hivatal szervezésében 
• German Day – a német közösségi stand kiállítóinak prezentációja.  Május 11.
• Szakmai Nap – kiállítók által tartott előadássorozat, amely a piacvezető konkrét megoldásokat vonultatja fel. Május 10.

Tematikus területek a kiállításon
•  A RENEXPO® kiállításon elkülönülve jelennek meg a megújuló energiák témakörei, így az érdeklődők többek között a Bioenergia Világban, a Geotermia 

Szigeten, a Szolár Parkban és nemzetközi konferenciákon találkozhatnak a szakmai újdonságokkal, innovációkkal, termékekkel és szolgáltatásokkal.
•  A RENEXPO® egyik kiemelt partnere évek óta az ELMŰ Nyrt., amely minden évben kiállítóként is részt vesz a rendezvényen. Az idén a cég valamennyi 

energiahatékonysági kampányával képviselteti magát, sőt az E-Mobility Network Roadshow egyik állomásának a RENEXPO® ad helyet.

A kiállításra 2012-ben május 10-e és 12-e között kerül sor Budapesten, a Hungexpo Vásárközpontban.
A kiállításról, kísérő programokról, szakmai konferenciákról további információkat olvashat honlapunkon: www.renexpo-budapest.com

A megújuló energia a jövő  
és az energiafüggetlenség kulcsa

RENEXPO® Central Europe – hatodszor Magyarországon

Kupon az ingyenes belépőjegyhez!
A kupon a pénztáraknál váltható be, s felmutatója  
a RENEXPO® Nemzetközi szakkiállítás és vásár  
megtekintésére szóló ingyenes belépőjegyet kap.

(Energia Magazin)
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KLÍMABARÁT RECEPTEK
Óvjuk a bolygót a konyhában is!

A magyar háztartások energiafogyasztásának tizedét teszik ki átlagosan a konyhai tevékenysé-
gek: az ételek főzése, hűtése és a mosogatás. Ha klímatudatosan bánunk az élelmiszerrel, ezzel 
energiát és nyersanyagokat takarítunk meg, így a Földet és pénztárcánkat is kíméljük. Össze-
állításunkban egy „klímabarát” háromfogásos menüvel és konyhai ökotanácsokkal próbálunk 
kedvet csinálni a jóízű környezetvédelemhez. Az étkekhez – a citromot és a sót kivéve – csak 
helyben, vagy legalábbis Magyarországon termelt hozzávalók szükségesek. A főfogás környe-
zetbarát módon készült egytálétel; a már bemelegedett sütő hőjében hamar elkészül a desszert 
is, s ezalatt összeüthetjük a friss idényzöldségekből a salátát.

Tepsis tanyasi csirkecomb

Hozzávalók:
4 egész tanyasi csirkecomb
4 db közepes burgonya
20 dkg sütőtök
4 db rozmaringágacska
3 evőkanál napraforgóolaj
1 db biocitrom
4 gerezd fokhagyma
1 evőkanál méz
Valamennyi só

A citromot alaposan megmossuk, megtöröljük. A héját lereszeljük, le-
vét kifacsarjuk, a fokhagymát kinyomjuk, s mindehhez hozzákever-
jük a mézet, a sót és az olajat. Ezzel a keverékkel bekenjük a combokat  
és a tepsibe fektetjük. A krumplit meghámozzuk, négybe vágjuk, a sütőtököt is 
meghámozzuk és felszeleteljük. A maradék öntettel bekenjük a zöldségeket és 
a combok mellé tesszük. A tetejére dobjuk a rozmaringágakat. Fél órát sütjük 
200 fokra (légkeveréses sütőnél 180 fokra) előmelegített sütőben.
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Tavaszi zöldsaláta

Hozzávalók:
5 szál medvehagyma
5 dkg rukkola (hazai, biopiacról)
3 db hónapos retek
5 dkg lucernacsíra
5 dkg spenót
5 dkg kecskesajt
2 evőkanál szőlőmagolaj
Némi balzsamecet

A zöldségeket megmossuk, lecsepegtetjük. A medvehagymát csíkokra vágjuk, 
a retket szeletekre szeljük, összekeverjük a rukkolával, a spenóttal és a lucer-
nacsírával. Az öntethez a szőlőmagolajat elkeverjük pár csepp balzsemecettel 
és a salátára spricceljük. Kecskesajtot morzsolunk a tetejére.

Mézes-mandulás almatorta tönkölybúzából

Hozzávalók:
2 db falusi tojás
12 dkg vaj 
15 dkg tönkölybúzaliszt
10 dkg méz
2 kávéskanál sütőpor
2 dl joghurt
3 db közepes alma
10 dkg szeletelt mandula

Az almát meghámozzuk, kimagozzuk, egyforma szeletkékre vágjuk. A vajat 
megolvasztjuk, összekeverjük a liszttel, mézzel, tojással, joghurttal és sütőpor-
ral. Habverővel kikeverjük (lehet kézivel is). Egy kerek tortaforma alját vajjal 
kikenjük, a tésztát beleöntjük. A tetejére szórjuk a mandulát, majd rátesszük az 
almaszeleteket. 170 fokra (légkeveréses sűtőben 150 fokra) előmelegített sütő-
ben körülbelül 30 perc alatt megsütjük, tűpróbával ellenőrizzük.
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…a konyhánk kialakításánál?
ÁTGONDOLT GÉPPARK. Ne vásároljunk felesleges konyhagépeket. A két használat után  

a szekrényben porosodó vágó-, aprító-, daráló-berendezések csak a helyet foglalják. 
Gondoljuk át, nem egyszerűbb-e kézzel elvégezni az adott műveletet, mint utána elmosni  
a gépet. Amit mégis veszünk, az legyen alacsony energiafogyasztású, tartós és jó 
minőségű.

HŰTÉS HIDEG FEJJEL. A hűtőnk legyen alacsony energiafogyasztású (A++ vagy A+++ be-
sorolású). A hűtőtérben +7 fok, a fagyasztóban -18 fok elegendő; ha ennél hidegebbre 
állítjuk, fokonként 4-6 százalékkal nő a hűtő energiafogyasztása. A hűtő ne álljon a tűz-
hely vagy a fűtőtest mellett, ne érje napsütés. Tartsuk tisztán a hátoldalon levő rácsot, 
ezzel akár 30 százalékkal is csökkenthetjük az energiafogyasztását. Lefaraghatjuk hűtési 
költségeinket, ha a zöldségeket, gyümölcsöket egy hűvös, jól szellőző kamrában tároljuk.

…a vásárlásnál?
HELYI CÉLPONTOK. Vásároljunk a termelőtől, keressük fel a helyi biopiacot. Igyekezzünk  

a lakóhelyünk közelében, vagy legalább Magyarországon termelt élelmiszert választani.
AKTUÁLIS MENÜ. Főzzünk szezonális alapanyagokból, ezeknek van a legjobb ízük. 

Hanyagoljuk az üvegházban érlelt vagy éretlenül leszedett, hosszan utaztatott gyü-
mölcsöket, zöldségeket.

PIHENŐNAPOK. Leginkább a sajt- és húsfogyasztás terheli meg a környezetet, külö-
nösen a marha- és bárányhúsé. Ha nem is tudunk lemondani az állati eredetű táp-
lálékokról, de beiktatunk heti egy sajt- és húsmentes napot, akkor 5 százalékkal 
csökkentjük a szén-dioxid-kibocsátásunkat.

MÉRTÉKLETESSÉG. A magyar háztartásokban az ételek tíz százaléka a kukában landol. 
Családonként évi 50 ezer forintot spórolhatnánk, ha csak annyit vásárolnánk, ameny-
nyit a lejárati időn belül el is fogyasztunk. Vigyünk magunkkal bevásárlószatyrot,  
s kerüljük a túlcsomagolt élelmiszereket.

SAJÁT ERŐ. Autó helyett menjünk gyalog vásárolni, gurulós táskával így is sokat haza 

tudunk cipelni. Az autót tartogassuk a nagyobb beszerzésekre, például a havi nagy-
bevásárlásra, vagy ha termelőktől szerzünk be egyszerre nagy mennyiséget. Néhány 
zöldséget magunk is megtermelhetünk a kertben, akinek pedig nincs kertje, az még 
mindig nevelhet fűszernövényeket az ablakpárkányon.

…a főzésnél?
NYERSEN IS. Fogyasszunk minél több zöldséget és gyümölcsöt nyersen, így több táp-

anyag marad bennük, és a főzéssel sem fogyasztunk energiát.
ESZKÖZVÁLASZTÁS. Amit lehet, főzzünk kuktában, vagy más gőzölőeszközben, ezek 

jóval kevesebb energiát fogyasztanak. 
BEOSZTÁS. Egyszerre főzzünk meg nagyobb adagot, s fagyasszuk le későbbre a felesleget.
LOGISZTIKA. Az egytálételek, tepsiben egyben megsült fogások környezeti szempontból 

kedvezőbbek, mint ha több fazékban külön-külön kell megfőznünk a hozzávalókat. 
A sütő sokáig őrzi a hőt, érdemes benne egymás után többféle ételt elkészíteni.  
Az elektromos főzőlap és sütő pár percig a kikapcsolás után is meleg még, ezt kalku-
láljuk be a főzési időbe.

ODAFIGYELÉS. Az ételt fél nappal előbb vegyük ki a fagyasztóból, ne a mikróban olvasz-
szuk ki. Főzésnél mindig tegyünk fedőt a fazékra; utóbbi mérete igazodjon a főzőka-
rikához. Csak annyi vizet forraljunk fel, amennyire tényleg szükségünk van. Figyeljük 
az élelmiszerek lejárati idejét, igyekezzünk felhasználni a maradékokat.

…főzés után?
TÜRELEM. Meleg ételt ne tegyünk a hűtőbe, várjuk meg, amíg szobahőmérsékletűre hűl.
KONCENTRÁLTSÁG. Ne folyóvízzel mosogassunk. A mosogatógépet csak akkor indít-

suk be, ha megtelt, s természetesen az is legyen energia- és víztakarékos.
ÚJRAHASZNOSÍTÁS. Az élelmiszerhulladékokat komposztálhatjuk a kertben, s a „végter-

mékkel” javíthatjuk a termőtalaj minőségét. ■

Hogyan védhetjük 
a környezetet…

Mártonffy Zsuzsa






