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Az Európai Unió Élethosszig Tartó Tanulás Programjának keretében 2014 

januárjában indult útjára a Social Electricity Online Platform (SEOP) elnevezésű 

nemzetközi projekt.  

A projekt célja olyan, innovatív oktatási módszereken és 

az IKT eszközök alkalmazásán alapuló képzési 

program és tananyagok kidolgozása, melyek 

közérthető módon és interaktív formában 

segítenek közelebb hozni a lakossági 

fogyasztókhoz az energia, környezetvédelem 

és fenntarthatóság témaköreit. A projekt egyik 

legfontosabb eredménye a Social Electricity 

elnevezésű közösségi oldal létrehozása, amely - 

a LENERG Energia Ügynökség 

közreműködésével - 2015 októberétől már 

magyar nyelven is elérhető! 

A Social Electricity közösségi alkalmazást a 

projektpartnerek szakértői konzorciuma fejlesztette ki. Az alkalmazás lehetővé teszi, 

hogy a lakossági fogyasztók nyomon követhessék egyéni fogyasztásuk alakulását, és 

egy online közösség tagjaként együttműködhessenek a többi fogyasztóval érdekében. 

A Social Electricity számos, az egyéni energiagazdálkodást támogató funkcióval 

rendelkezik. A havi fogyasztás alakulását diagramok szemléltetik, a felhasználó 

ugyanakkor azt is megvizsgálhatja, hogy adott havi fogyasztása hogyan oszlik meg az 

egyes háztartási elektromos készülékek fogyasztása szerint. 

Az alkalmazás egyik legnagyobb 

előnye az egyéni fogyasztási 

adatok összehasonlítása. 

Ugyanakkor az összehasonlítás 

anonim módon történik, mely 

biztosítja a felhasználói adatok 

védelmét. A felhasználók 

fogyasztási adatai alapján 

összesített fogyasztói rangsorok 

készülnek, így a felhasználó 

megtekintheti, hogy fogyasztása 

hogyan viszonyul a többi lakos fogyasztásával. A ranglisták elkészíthetőek lakóhely, 

vagy akár országos szinten is. Annak érdekében, hogy a ranglistán jobb helyezést érjen 

el, a fogyasztó megtakarítási célokat tűzhet ki az elkövetkező hónapokra, melyek 

megvalósítását diagramok és ábrák segítségével nyomon követheti. A fogyasztó energia 

megtakarítási célkitűzéseinek teljesítését energiafogyasztási tippek, online tananyagok 

és videók segítik. 

A felhasználók összesített fogyasztási adatai városok szerinti bontásban, országos 

ranglistákon is megtekinthetőek. Az alkalmazás ma már szerte Európában elérhető, 

ezért az adatok összehasonlítása széles körben elérhető. Megtekinthetőek a legzöldebb 

(legalacsonyabb energiafogyasztással rendelkező) városok és országok, valamint a 

felhasználók „zöld ismerősöket” szerezhetnek, akikkel együttműködve 

csökkenthetik energiafogyasztásukat. 
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A Social Electricity egy Facebook alkalmazásként indult el a ciprusi lakosok számára 

2012-ben. Ugyanebben az évben 

elnyerte a Nemzetközi Távközlési Unió 

által szervezett 2. Green ICT 

Application Challenge első díját. Az 

ingyenes alkalmazás azóta saját 

weboldallal rendelkezik, és az angol 

nyelven kívül további hét nyelven is 

elérhető.  

A weboldal magyar nyelven, a LENERG Energia Ügynökség közreműködésével, 2015 

októberétől érhető el itt, mely segít kényelmesebbé tenni az alkalmazás használatát a 

magyar felhasználók számára is. A weboldal és funkciói, néhány lépésből álló 

regisztrációt követően vagy a Facebook-on történő bejelentkezést követően azonnal 

elérhetővé válnak. 

Legyen részese Ön is az európai lakosok energiatudatos közösségének! Ismerje 

meg az egyéni energiagazdálkodás alapvető módszereit a Social Electricity 

alkalmazáson keresztül! 
 

Hasznos linkek: 

Social Electricity a Facebook-on: https://www.facebook.com/SocialElectricity  

Social Electricity Online Platform (SEOP) projekt: http://www.seop-project.eu/  

 

 

A Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program (KEHOP) keretén belül 

1153 milliárd forintnyi forrás lesz elnyerhető a 2015. végéig megjelenő 

pályázatokon, de már most szűkösnek látszik a keret az abszolút elsőbbséget 

élvező klímaváltozásra történő felkészülésre - mondta Mizák József, a Nemzeti 

Fejlesztési Minisztérium főosztályvezető-helyettese 2015 októberében, Siófokon, egy 

konferencián. 

Ismertette azt is, hogy a 2020-ig tartó uniós fejlesztési ciklusban a források jelentős 

hányadára kiemelt felhíváson keresztül lehet pályázni: 44 kiírásból 36 lesz kiemelt, és 8 

hagyományos. A kiemelt eljárásrend szerint kormányhatározatban nevesítik azok körét, 

akik támogatási kérelmet nyújthatnak be egy-egy kiírásra. 

A KEHOP keretének felosztásában abszolút prioritást élvez a klímaváltozás hatásaira 

való felkészülés, elsősorban az árvízvédelmi, vízgazdálkodási, vagy katasztrófavédelmi 

feladatok. Az uniós kötelezettségnek is számító, tervezett beruházások forrásigénye már 

most mintegy 20 milliárd forinttal túllépi a tervezett 318 milliárd forintos keretet. 

A támogatások odaítélésénél elsőbbséget élveznek továbbá a települési vízellátást, 

szennyvíz-elvezetést és -tisztítást, szennyvízkezelést szolgáló, a hulladékgazdálkodással 

és kármentesítéssel kapcsolatos, illetve a természetvédelmi és élővilág védelmi 

fejlesztések, valamint az energiahatékonyság növelésére és a megújuló 

energiaforrások alkalmazására vonatkozó pályázatok. 

Mizák József előadásában kifejtette, a klímaváltozásra felkészülés azért élvez abszolút 

elsőbbséget, mert az előrejelzések szerint a légkör elmúlt évtizedekben jellemző 

felmelegedése folytatódik, és nő a szélsőséges meteorológiai és hidrológiai helyzetek 

gyakorisága. Magyarország 23 százaléka árvizek által veszélyeztetett terület, ami 

az egyik legmagasabb arány Európában. 
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Az Európai Bizottság egy olyan stratégia előkészítésén dolgozik, amely 

csökkentené az irodák és otthonok főtésének és hűtésének energiaveszteségét, és 

a szolgáltatókkal igyekszik megegyezésre jutni, akik egyelőre attól tartanak, hogy az 

új politika, az értékesített energia mennyiségének csökkenését jelenti majd.  

A terv, hogy 2016 elején ajánlást fogalmaznak majd meg, a fűtésre és hűtésre 

vonatkozóan, tekintettel az EU energiapiaci szabályozásának megújítására és 

esetlegesen egy új direktíva megfogalmazásának lehetőségére. A Reuters birtokába 

jutott tervezet a fűtésre és hűtésre vonatkozó új ajánlásokban a megújuló forrásokra és 

a távfűtésre fókuszál. A javaslatok szerint a megújuló forrásokat adókedvezménnyel 

kell nagyobb szerephez juttatni a távhőszolgáltatásban, valamint a 

közbeszerzéseken és a közösségi fejlesztéseken belül is törekedni kell a 

zöldenergiák használatára. Bizonyosak vagyunk benne, hogy sokkal 

jobban is lehet ezt csinálni, minthogy a felhasznált energia negyven 

százalékát hűtésre és fűtésre fordítjuk – jelezte Maros Sefcsovics, 

az EU energiaügyi biztosa.  

A bizottság szakértőinek álláspontja szerint, a jelenleginél 

nagyobb mértékben megújuló forrásokra alapozott 

hőenergia szolgáltatás, az épületszigetelés, 

valamint általában a közösségi fűtés, hűtés a 

jelenlegi földgáz és villamos-

energiaszolgáltatás modelljének 

átalakulását fogja majd 

eredményezni.  

Emlékeztetnek, hogy a 

megújuló források ma 

26 százalékos 

részesedést képviselnek az EU áramellátásában, a hűtés-fűtésben viszont csak 16 

százalékot. A bizottsági szakértők becslése szerint az európai fűtési piac nagyobb részét 

olyan térségek teszik ki, amelyek alkalmasak a távhőszolgáltatási rendszerek 

kialakítására, ezek pedig lényegesen hatékonyabbak, mint bármely más alternatív 

megoldás. A távhőszolgáltatás és a megújuló források használatának fontossága mellett 

az előterjesztés a kogenerációs energiatermelés fontosságára is felhívja majd a figyelmet 

a Reuters értesülése szerint. 

 

 

A nyersanyagpiacok gyengélkedésével és az egyre égetőbb klímaváltozással 

kapcsolatban rendre felmerül a kérdés, mi határozza meg a közeljövőben a világ 

energiapiacát.  

Michael Liebreich, a Bloomberg New Energy Finance alapítója három alapvető trendet 

nevezett meg, és meglátása szerint közeleg a „bőség kora”. 

Az olcsó fosszilis tüzelőanyagok továbbra is velünk maradnak, mivel a kitermelési 

költségek csökkennek - állapítja meg első fő trendként Liebreich. 

Másodszor az időszakos megújuló energiák fogják dominálni az áramszolgáltatást 

2040-re. 

A harmadik fő trend szerint pedig a villamosenergia-kereslet csökkenni fog, és 

elveszíti kapcsolatát a gazdasági növekedéssel. 
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Mindebből adódóan az elkövetkező években bőséges energiamennyiség áll majd 

rendelkezésre – írja a Bloomberg, Liebreich prezentációja alapján. Az olaj hordónkénti 

90 dollár helyett sokkal inkább az 50 dolláros ár közelében mozog majd, miközben a 

megújuló energiák egyre nagyobb piaci részesedre tesznek szert.  

Ráadásul hatalmas mértékben zajlanak innovációk a nem hagyományos gáziparban, 

ahol a költségcsökkenés hasonló, mint a napenergia esetében – jelzi az elemzés. Ezt 

igazolja, hogy a Bloomberg New Energy Finance adatai szerint a palagáz fúrási költségei 

2011 és 2015 között 71 százalékkal csökkentek, miközben a kitermelés rohamosan 

emelkedik. 

Ezzel együtt a megújulók költségei egyre inkább megközelítik a fosszilis 

tüzelőanyagokéit. Az erőművek építési és fenntartási költségei az egyes technológiák 

esetében ugyanis folyamatosan közelednek majd egymáshoz a következő évtizedekben. 

Miközben a szénerőművek működtetése drágul, a napelemek ára csökken. Ennek 

következtében pedig a következő 10 évben a fotovoltaikus energia komoly vetélytársa 

lehet a fosszilis tüzelőanyagoknak. 
 

 

A megújuló forrásokból nyert energia költsége már a fosszilis tüzelőanyagokéval vetekszik 
 

A megújuló energiák 2040-re igen nagy részesedéssel bírhatnak a globális energia-

előállításban. A szél- és a napenergia országos részesedése Németországban például 

77 százalék lehet, míg az Egyesült Királyságban 63, Franciaországban pedig 30 

százalékos. Komoly arányt jelent az 52 százalékos részesedés Ausztráliában, miközben 

Kínában 37, Indiában 32 százalék a becslés. Ezzel szemben az Egyesült Államokban 24 

százalékot tehet ki a két megújuló energiaforrás. 

Nem mellékesen a LED-izzók szintén megteszik a hatásukat. A különböző 

energiahatékony technológiák ugyanis összenyomják a villamosenergia-igényt. 

Mindezek a trendek pedig elsősorban a szénnek adhatnak jelentős pofont, mivel a 

szennyezés visszafogásával egyre költségesebb lesz a felhasználás. „Bőséges a kínálat és 

gyenge a kereslet” – mondja Liebreich. Hozzátéve, a szén ára egy olyan pályán halad, 

amely egyre inkább jelentős mértékű kapacitáscsökkentés irányába hat.  
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Kiadták az első zöld rendszámot Magyarországon, amellyel igénybe vehetőek 

lesznek az elektromos autóknak járó kedvezmények.  

Az első, környezetkímélő autók megkülönböztetésére szánt plakettet egy BMW i3 kapta, 

amely a Wallis Duna Kft. tulajdona. Bottyán Balázs, a Jedlik Ányos Klaszter ügyvezetője 

egy emléklapot adott át Magyarország első zöld rendszám tulajdonosának - tájékoztatta 

a Jedlik Ányos Klaszter az energiainfo.hu-t.  

A teljesen elektromos hajtással 

működő BMW i3 jövendőbeli 

tulajdonosa számos kedvezményt 

vehet majd igénybe. A Jedlik Ányos 

Klaszter ugyanis szeptember 30-án 

átadta a Nemzetgazdasági 

Minisztériumnak az ösztönző 

intézkedéseket tartalmazó 

javaslatcsomagot. A minisztérium 

2015. november 30-ig nyújtja be a 

véglegesnek szánt jogszabály 

módosításokat. 

„A Klaszter az elektromos autók vásárlására és fenntartására is részletes programot 

dolgozott ki. Terveink szerint a zöld rendszámmal ellátott autók ingyenesen 

parkolhatnának, használhatnák a busz- vagy zöldautó sávokat és szmogriadó 

esetén is korlátozás nélkül közlekedhetnének, továbbá mentesülnének az útdíj és az 

esetleges dugódíj alól is. Ezen felül a zöldrendszámos autók tulajdonosai 

kedvezményesen juthatnának tömegközlekedési bérlethez is” – emelte ki Bottyán 

Balázs, a Klaszter ügyvezetője. 

Az új elektromos gépjármű vásárlását segítő intézkedések közül a cégautóadó alóli 

mentesség vagy kedvezmény, az áfa csökkentés, az szja kedvezmény valamint az 

államilag támogatott hitelek nyújtása tartoznak a legfontosabbak közé. 

A KEKKH adatai szerint 9 darab zöld rendszámot adtak ki október elseje óta. A zöld 

plakettet az okmányirodákban igényelhetik az elektromosautó tulajdonosok. 

 

 

Hetedik helyen ért célba a Kecskeméti Főiskolán fejlesztett MegaLux elnevezésű 

napelemes autó az Ausztráliát átszelő World Solar Challengen - tájékoztatta az 

MTI-t az intézmény kommunikációs referense.  

Kállai Erzsébet közölte: a jármű 3022 kilométer megtétele után haladt át a célvonalon 

az Ausztrália déli partján található Adelaide-ben magyar idő szerint reggel negyed 9 

körül. A Kecskeméti Főiskola GAMF csapata a megmérettetés előtt a célba érést tűzte 

ki célul. Saját építésű járművük ezzel szemben a táv sikeres teljesítésén túl a Challenge 

kategóriában induló 30 csapat közül az élmezőnyben végzett.  

Külön emeli a magyarok 

teljesítményének értékét, 

hogy az első három 

helyen két holland és 

egy japán gárda végzett. 

A kecskemétieket csak 

olyan csapatok előzték 

meg, amelyek a legutóbbi, 
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2013-as versenyen is ott voltak a legjobbak között. Így a MegaLux például a házigazda 

ausztrálok mindegyik járművénél gyorsabbnak bizonyult. A Darwin és az Adelaide közti 

3000 kilométert a leggyorsabban egy holland csapat Nuna 8 nevű napelemes járműve 

tette meg mindössze 3 és fél perccel előzve meg a másodikként beérkező Red One-t, egy 

ugyancsak holland autót. A harmadikként beérkező japán versenyautó az utolsó 30 

kilométeren utasította maga mögé a michigani egyetem napautóját. A különleges 

közlekedési eszközt megalkotó kecskeméti csapat a térségből egyedüliként indult 

az ausztráliai versenyen, amelyen a kontinenst keresztülszelve egy forró sivatagi 

országúton több mint 3 ezer kilométert kellett megtenniük. Ez a megmérettetés az 

energiatakarékosságról szólt, a rajthoz álló járművek kizárólag a nap energiáját 

hasznosíthatták.  

A MegaLux projekten a Kecskeméti Főiskola GAMF karán egy 14 tagú csapat dolgozott. 

A nyáron bemutatott négykerekű, katamarán formájú futurisztikus jármű nagyrészt 

szénszál-kompozitból készült, mindössze 160 kilogramm tömegű és képes akár 

óránkénti 130 kilométeres sebességre is. Az 1987 óta kétévente megrendezett World 

Solar Challengen, a világ immár legtekintélyesebb napelemesautó-versenyén idén 25 

országból 46 jármű indult. 

 

 

Sikerrel zárult a pécsi vízszolgáltató Tettye Forrásház Zrt. tavaly októberben 

átadott biogáz erőművének próbaüzeme.  

A létesítmény a cég szennyvíztelepének működéséhez szükséges hőenergia egészét és 

villamosenergia-igényének 70 százalékát biztosítja - mondta a telep vezetője. Ambrusits 

Balázs Pécsen, a 2,1 milliárd forintos, európai uniós és magyar pályázati támogatást 

élvező projekt záró rendezvényén beszámolt arról, hogy az évi 4,4 millió kilowattóra 

zöldenergia előállítására 

képes erőmű eddig mintegy 139 

ezer tonna saját és más 

szennyvíztelepekről érkező 

mintegy 2500 tonna 

szennyvíziszapból, valamint 

éttermi hulladékokból 1,42 

millió köbméter biogázt 

állított elő, amelyből napi több 

mint 10 ezer kilowattóra áramot 

termelt.  

Páva Zsolt, Pécs polgármestere hangsúlyozta: megtérülő beruházásról van szó, amely 

a telep energiaigényének fedezésével, a költségek csökkentésével hosszú távon szolgálja 

a társaság, közvetve a fogyasztók érdekét. Szavai szerint a baranyai megyeszékhely 

számára fontos a zöldhulladék felhasználása, energetikai hasznosítása azért is, mert a 

város eltökélt abban, hogy a jövőben is pályázzon az "Európa Zöld Fővárosa" címre. A 

politikus úgy vélte, Pécs a biogáz erőművel, illetve annak sikeres próbaüzemével az 

egész országnak bizonyítja: érdemes ilyen és ehhez hasonló fejlesztésekben 

gondolkodni.  

Sándor Zsolt, a Tettye Forrásház vezérigazgatója közölte, a beruházás amellett, hogy 

hozzásegítheti Pécset a zöld fővárosi cím elnyeréséhez, erősíti a versenyképességet, 

bővíti a foglalkoztatást. 
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Párizsban klímacsúcs, de mit tehet meg mindenki otthonában, saját mindennapi 

életében? Lépések közösen a takarékos, zöld életmód felé: idén 5. alkalommal 

indul az Energia Közösségek program! 

Idén is az E.ON csoporttal közösen folytatja a GreenDependent Intézet az EU energia-

menedzsment és társadalmi befektetés díjas Energia Közösségek elnevezésű háztartási-

közösségi energia megtakarítási, zöld életmódváltást segítő programját. A program 

során – ami egyben verseny is - a résztvevők megtanulják, hogyan érhetnek el jelentős 

energia megtakarítást otthonukban anyagi beruházás nélkül úgy, hogy közben 

együttműködő kis közösségeket alakítanak. Olyan közösségeket, ahol a siker záloga 

az együttműködés és ahol mindenki energiája számít! 

Az E.ON Energia Közösségek program célja, hogy az abban résztvevő családok, 

háztartások energiatudatosságát és energiahatékonyságát növelje, népszerűsítse 

a klímabarát, zöld életmódot, és segítsen abban, hogy a háztartások megtegyék az első 

lépéseket egy zöldebb, fenntarthatóbb életmód felé. A program érdekessége, hogy a 

háztartás minden tagját igyekszik bevonni a versenybe, az egyes háztartások és 

családok pedig közösségeket alakítanak. Így a jelen és jövő nemzedékei együtt 

tanulhatják és gyakorolhatják a környezettudatos, fenntartható életmódot. 

Cél továbbá, hogy a résztvevők úgy érjenek el energia- és erőforrás-megtakarítást, hogy 

közben az életminőségük nem csökken - sőt, a korábbi résztvevők beszámolói 

alapján nő. Információt, útmutatást, és tanácsokat kapnak arra nézve, hogy anyagi 

befektetés nélkül hogyan érhetnek el megtakarítást otthon, és hogy tehetik egyszerűen 

zöldebbé, fenntarthatóbbá mindennapjaikat. Fontos, hogy közben a jelentkezők más 

családokkal, háztartásokkal is együttműködnek, felhasználva a közösség erejét erősítik 

egymást. Az első négy évadban a közösségek átlagosan 8-10%-os energia- és 

vízmegtakarítást értek el, de az igazán lelkesek 15-20%-kal is csökkentették 

fogyasztásukat, miközben a kreatív feladatok részeként klímabarát menüt és zöld bulit 

is terveztek. 

A versenybe 5-10 család által 

alakított csapatok, azaz Energia 

Közösségek nevezhetnek. Energia 

Közösséget alakíthatnak szomszédok, 

barátok, munkatársak, iskolatársak, 

művészeti, sport vagy vallási közösség 

tagjai, tehát bárki. 

A közösségeket felnőtt klíma-

koordinátorok és lehetőség szerint 

10 évnél idősebb fiatal energiavadászok fogják össze. Az ő feladatuk, hogy biztosítsák 

a mérőórák leolvasását, és azt, hogy a résztvevő családokban mindenki megismerje a 

megtakarítási lehetőségeket. Munkájukat a GreenDependent szakértői csapata segíti. 

Klíma-koordinátor és energiavadász bárki lehet, előzetes energiatudatossággal vagy 

klímaváltozással kapcsolatos tudás nem szükséges, azt a résztvevők a verseny során 

szakértők segítségével, többek közt interaktív képzéseken megszerzik. 

A legtöbbet megtakarító közösségeket az E.ON értékes nyereményekkel 

jutalmazza. A legnagyobb megtakarítást elérő és legkreatívabb közösség díja 300.000 

Ft értékű vásárlási utalvány, amelyet környezetbarát és energiatakarékos termékekre 

lehet költeni. Értékes nyeremény várja a 2. és 3. helyezett közösségeket, és azokat a 

közösségeket is, amelyek minimum 9%-os megtakarítást értek el a program során.  
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A nemzetközi ITER project földi fúziós erőmű megvalósításán dolgozik, mely 

kifogyhatatlan és környezetbarát energiaforrást kínál. 

A cél megvalósítására összefogtak a Föld népességének több mint felét befogadó 

országok, és létrehozták az ITER projektet, a világ egyik legnagyobb kutatás-fejlesztési 

együttműködését. Tagjai az Egyesült Államok, India, Dél-Korea, Japán, Kína, 

Oroszország és az Európai Unió. A kutatásban magyar mérnökök is részt vesznek. 

A fúzió könnyű atommagok egyesítését jelenti, a hozzánk legközelebb eső természetes 

fúziós reaktor pedig nem más, mint a Nap. A Nap fúzió segítségével állítja elő azt a 

hatalmas mennyiségű energiát, amely a földi életet is táplálja. Éjszaka felnézve a derült 

égboltra ezernyi fúziós reaktort láthatunk, hiszen az univerzum összes csillaga ilyen 

módon állítja elő az energiát. A számos működő példa, és az évtizedek óta folyó 

kutatások ellenére egy pozitív energiamérlegű, az atommagok egyesülésén alapuló 

reaktor földi megvalósítása még várat magára. 

Gyakorlatilag a Napot szeretnénk lehozni a Földre, ami nem kis feladat, viszont 

biztonságos, kifogyhatatlan és környezetbarát energiaforrást kínál. A sokféle fúziós 

reakció közül a Földön más folyamat valósítható meg gazdaságosan, mint ami a Napban 

történik. 

A Napban főképpen két egymással párhuzamosan zajló energiatermelő ciklus termeli a 

fúziós energiát. Az egyik a proton-proton (pp) ciklus, a másik a szén-nitrogén-oxigén 

(CNO) ciklus. Földi körülmények között két hidrogénizotóp, a deutérium és a trícium 

fúziója (D-T reakció) valósítható meg a legkönnyebben, ennek reakcióterméke egy 

héliumatommag és egy neutron. 

A deutérium a Földön szinte mindenhol megtalálható, mivel nagyjából minden 

hatezredik vízmolekula egyik hidrogénje deutérium. A trícium ezzel szemben csak 

nyomokban fordul elő, ezért azt meg kell termelni, szakszóval élve „tenyészteni” kell. Ez 

a fúziós reakció termékeként előálló neutronnal lehetséges úgy, hogy egy 

lítiumatommagot alakítunk át magreakcióval héliummá és tríciummá. Ilyen módon a 

reaktor magának termeli majd az üzemanyag egy részét lítiumból, ami szintén korlátlan 

mennyiségben megtalálható, kivonható a tengervízből, illetve számos vulkanikus 

kőzetből. 

Az Európai Unió fúziós kutatási programjának tagjaként az ITER projektben az MTA 

Wigner Fizikai Kutatóközpont és a BME munkatársai is részt vesznek. Több mint tíz 

magyar fizikus és mérnök járul hozzá számos részfeladat megvalósításán keresztül 

ehhez a hatalmas, Dél-Franciaországban épülő berendezéshez. 

Az ITER a dél-franciaországi Cadarache-ban található berendezésénél öt magyar 

mérnök is dolgozik a helyszínen. 

További információk: az MTA weboldalán 
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Hanna Herbst találmánya az óceánok hullámait felhasználva állít elő energiát. Az 

eszköz - igen alacsony előállítási költségével - a szegény országok, így pl. Afrika 

lakosságát célozza meg. 

Hanna sikereit a 9 éves etióp barátnőjével folytatott levelezés alapozta meg, melyben a 

lány részletesen ecsetelte neki, hogy milyenek a körülmények a faluban, ahol él. Ez 

akkora hatással volt a 9. osztályos floridai lányra, hogy minden idejét a probléma 

megoldásának szentelte. Ötletelése végül a 2015-ös "Young Scientist 

Challenge" eseményhez sodorta, amiről merő véletlenségből szerzett tudomást. Itt 

évről-évre fiatal tudóspalánták versenyeznek találmányaikkal a 25.000 dolláros fődíjért. 

Munkatársával, Jeffrey Emslander (3M) tudóssal sikerült végül létrehoznia az olcsó, 

vizen lebegő, részben 3D nyomtatással készült propelleres energiatermelő 

eszköz prototípusát, mellyel első helyezést értek el. 

A szerkezet lapátok segítségével hasznosítja a hullámok energiáját, ami - legyünk 

őszinték - nem nevezhető forradalminak, hiszen már ezer és egy hasonló eszköz van a 

piacon. A találmány ugyanakkor mégis zseniális, mégpedig az előállítási költsége okán: 

mindössze 12 dollárba kerül. 

Az általa termelt energiamennyiség 

pedig nem sok, de ahhoz elvileg épp 

elegendő, hogy elektromos 

energiával lásson el egy egyszerűbb 

sótalanító berendezést, ami a 

tengervizet édesvízzé alakítja. 

"Megálljt akarok parancsolni az 

energiakrízisnek. A zöld 

energiák még hatékonyabb 

módú termelésére van szükség, 

ebben szeretnék segíteni. Ez egy 

lehetőség arra, hogy jobb hellyé 

váljon a világ." - nyilatkozta 

Hanna. 

 

 

Ausztrália első ételhulladék generátora, mely anaerob komposztáló 

technológiával működik, 3600 otthont lát el elektromos árammal. 

Ausztrália első élelmiszer-hulladék generátorát a Sydney külvárosában található Earth 

Power fejlesztette ki, ahol feldolgozzák az élelmiszerhulladékok mindenféle változatát. 

Az élelmiszer alapú hulladékok bármely változata alkalmas a generátor 

működtetéséhez, legyen az akár háztartási, kereskedelmi vagy ipari élelmiszer-

készítmény. Az alapanyagok különféle formában, nyersen, főzve vagy feldolgozott 

állapotban érkeznek. A generátort húsok, gyümölcsök és növényi hulladékok, 

tejtermékek, édességek, pékáruk, gabonafélék és malomiparból származó hulladékok 

működtetik. A szemétből nyert környezetbarát áramtermelés mellékterméke szintén 

újrahasznosítható tápanyagban gazdag környezetbarát műtrágya. 

Az Earth Power létesítmény anaerob komposztáló technológia segítségével a szilárd és 

folyékony élelmiszer-hulladékot a földgázhoz hasonló gázzá alakítja át. A keletkezett 

gázt hasznosítja újra, illetve alakítja át a generátor elektromos árammá, mely egy 

hálózaton keresztül jut el a háztartásokba és a kereskedelmi ügyfelekhez. A többi 
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élelmiszer-hulladék újrahasznosítási technológiákkal összehasonlítva az Earth Power 

éri el a legmagasabb környezetvédelmi fenntarthatósági értéket a zöld energia és 

környezetbarát műtrágya előállításában. 

Az ételhulladék 

újrahasznosítása 

egyre népszerűbb 

környezetbarát 

technológia.  Nagy-

Britanniában például 

tavaly állt üzembe 

első ételhulladékból 

és szennyvízből 

előállított biogázzal 

működő busz. A 

Bristol és Bath városa 

között közlekedő 

környezetbarát jármű 

300 kilométert tud 

megtenni egytanknyi gázzal, amelyhez körülbelül öt ember éves hulladékára van 

szükség. 

A háztartásokban a fel nem használt élelmiszerek újrahasznosításnak egy hatékony 

módja lehet az Ausztriában már jó néhány éve működő ételmegosztó portálon való 

felajánlás is, ahol évente 168.000 tonna élelmiszert dobnak ki a kukába, eredeti, 

bontatlan csomagolásban. A myfoodsharing.at honlapon magánszemélyek, gyártók és 

kereskedők is közzétehetik felesleges, de még le nem járt szavatosságú felbontatlan 

csomagolású élelmiszereiket. 

Európai adatok szerint fejenként csaknem 100 kiló, vagyis egy mázsa élelmiszer-

hulladékot dobunk a szemétbe évente, és a boltokból is több tonnányi lejárt 

szavatosságú áru végzi a szemétben. A teljes termelési láncot tekintve az Európai 

Unióban fejenként 180 kiló élelmiszerhulladék jut minden főre, ez fogyasztói szinten 

átlagosan 70 kilót jelent, Magyarországon 40 kiló. 

 

 

Megvalósíthatósági tanulmány 

Angliában: az országutakon dedikált 

sávok kialakítása, melyeken haladva 

az elektromos autók wireless 

(induktív módon) tölthetik 

akkumulátoraikat. 

A tanulmány is beszámol arról, hogy az 

angol közutakon is milyen jelentős 

elhatározás született a tisztán vagy 

részben elektromos hajtású járművek tömeges elterjedésének elősegítéséről, az e-

mobilitás egyre dominánsabb szerephez jut a hatékony és eredményes 

transzportrendszerek kialakítására tekintetében. A közösségi, valamint árutranszport 

hatékonyság növelése létfontosságú Anglia gazdasági növekedésének fenntartása, 

kiemelt gazdasági pozíciójának megtartása érdekében.  

Az eredeti nyelvű cikk ITT! A TANULMÁNYÉRT pedig kattints! 
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http://at.myfoodsharing.org/
http://www.sciencealert.com/the-uk-is-trialling-a-new-road-surface-that-charges-your-electric-car-as-you-drive
http://jedlikanyosklaszter.hu/wp-content/uploads/2015/08/Feasibility-study-Powering-electric-vehicles-on-Englands-major-roads.pdf

