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„… én nem mentem fel az emberiséget a
felelősség alól, hogy az utóbbi 100-150 évben
eltüzelt fosszilis energiahordozó, illetve a világ
erdőinek drasztikus csökkentése – a természetierdőinek drasztikus csökkentése – a természeti
folyamatok hatásával együtt – igenis hozzájárult
a klímaváltozáshoz”

(Láng I. 2004.)



Klímaváltozási stratégia
megoldási útjai 

• Csökkentés (mitigation)

• Alkalmazkodás (adaptation)



Az üvegházgáz csökkentés útjai

• Energiakínálat
– A termelés hatékonyságnövelése
– Megújuló erőforrások arányának növelése

• Energiahordozók
• Élőmunka• Élőmunka

• Energiakereslet
– Fogyasztási hatékonyságnövelés
– Ágazati hatás

• Nyelők
– Erdők
– Biomassza



Az energiafelhasználás
forgatókönyvei

Normál üzletmenet

Függőség a fosszilis 
üzemanyagoktól

Jelenlegi legjobb 
gyakorlat szerint
Hatékonyabb 
energiafelhasználás, 
több megújuló 
energia, de nem 
történik áttörés

Hatékonyság vezérelt 
gyakorlat

Jelentős hatékonyság 
növekedés, és megújuló 
erőforrás-felhasználás, 
kevesebb fosszilis 
üzemanyag-felhasználás



Az energiahatékonyság javításának 
lehetőségei



Az üvegházgáz kibocsátás változásának 
becslése 1990-2010 között az EU-ban



1 – A középületekben több energiatakarékos izzó kerül 
beszerelésre
2 – Az otthonokban több energia takarékos izzó kerül 
beszerelésre
3 – A használati melegvíz-fogyasztás lakásonkénti mértéke
4 – Energia takarékos csaptelepek és zuhanyrózsák 
alkalmazása a közszektorban
5 – Technológiai javulás a világításban
6 – Az általános szellőztető berendezések cseréje (több 
szintes épületekben) egyedi szellőztető berendezésekre
7 – Energia takarékos csaptelepek és zuhanyrózsák 
alkalmazása a magánszektorban
8 – Vezérelhető fűtésszabályozók
9 – A tetők, falak, pinceszintek utólagos szigetelése a 9 – A tetők, falak, pinceszintek utólagos szigetelése a 
magánszektorban
10 – A tetők, falak, pinceszintek utólagos szigetelése a 
közszférában
11 – Ablaktáblák energiatakarékosra való kicserélése már 
megépült épületekben (lakossági szektor)
12 – Ablaktáblák energiatakarékosra való kicserélése már 
megépült épületekben (közszféra)
13 – A robbanómotoros gépek feljavítása
14 – Aktív napelemes melegvíz termelés (lakossági 
szektor)
15 – Aktív napelemes szektor (közszféra)



Az ÜHG kibocsátás csökkentésére és az 
alkalmazkodáshoz vezető intézkedések 

gazdasági hatásai I.



Az ÜHG kibocsátás csökkentésére és az 
alkalmazkodáshoz vezető intézkedések 

gazdasági hatásai II.



Az ÜHG kibocsátás csökkentésére és az 

alkalmazkodáshoz vezető intézkedések 
társadalmi hatásai 



Az ÜHG kibocsátás csökkentésére és az 
alkalmazkodáshoz vezető intézkedések hatásai

Folyamatok Csökkentés/Mitigáció Alkalmazkodás/Adaptáció

Gazdasági növekedés - Átlagos költség a GDP 1 % 
(szórás (-2)%- (+5)%) 
(világátlag)

- Magyarországon 2020-25-
ig mérhetően szerény GDP  
növekedési hatás

Energiahatékonyság 
növekedés (termelés de 
főképp fogyasztás) 2025 után 
GDP növekedés csökkentő 
hatás. De! nőhetnek a jóléti 
mutatók pl. ISEW, GPI

Foglalkoztatás A szén társadalmi költségű A valós társadalmi költségek Foglalkoztatás A szén társadalmi költségű 
árazása esetén (élőmunkára 
való pozitív hatás) 
foglalkoztatás-ösztönző hatás.

A valós társadalmi költségek 
érvényre juttatása relative
olcsóbbá teszi az élőmunkát és 
növeli a foglalkoztatottságot.

Regionális különbségek A bioüzemanyagok arányának 
növelése némileg csökkenti a 
vidéki elvándorlást.
A nagyüzemi technológiák 
kevés élőmunkát igényelnek, 
így észlelhető foglalkoztatás-
növekedés nem várható.

Az energiahatékonyság
növelése, az élőmunkaterhek
csökkentése 2015 - 2020 körül 
megnövelheti az agrár-
környezetvédelmi programok 
gazdaságosságát, a vidéki 
lakosság helyben maradását.



Vállalati válaszok
esettanulmányok 

az Észak-magyarországi régióból

• EVAT Zrt.
• BOSCH Rexroth Kft.
• IMOLA Építő Kft.• IMOLA Építő Kft.
• Eger Thermál Kft.
• Agria Park Bevásárlóközpont
• Bambara Hotel
• Hotel Villa Völgy
• Bankfiókok



A KKV-k helyi közösségeknek nyújtott előnyei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Növeli a helyi
versenyképességet

Jó munkahelyeket
 biztosít

Környezeti hatások
 minimalizálása

Befektet a közösség
 érdekében

Példaképül szolgál
 más vállalatok számára 

Nagyon jellemző Jellemző Nem jellemző Egyáltalán nem jellemző Nincs infromáció(n=135, 2009)

Nagyvállalatok  helyi közösségeknek nyújtott előnyei

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Növeli a helyi
versenyképességet

Jó munkahelyeket
 biztosít

Környezeti hatások
 minimalizálása

Befektet a közösség
 érdekében

Példaképül szolgál
 más vállalatok számára 

Nagyon jellemző Jellemző Nem jellemző Egyáltalán nem jellemző Nincs infromáció

(n=135, 2009)

(n=14, 2009)



KKV-k társadalmi és környezeti aktivitása

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Megfelel a kötelező
elvárásoknak

Megfelel a nem 
kötelező ajánlásoknak

A szabályozáson
túlmutató

tevékenységet folytat

Nagyon jellemző Jellemző Nem jellemző Egyáltalán nem jellemző Nincs információ(n=135, 2009)

Nagyvállalatok társadalmi és környezeti aktivitása

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

Megfelel a kötelező
elvárásoknak

Megfelel a nem 
kötelező ajánlásoknak

A szabályozáson
túlmutató

tevékenységet folytat

Nagyon jellemző Jellemző Nem jellemző Egyáltalán nem jellemző Nincs információ

(n=135, 2009)

(n=14, 2009)



Az üvegházgáz csökkentés útjai

Vállalati válaszok – esettanulmányok alapján

• Energiakínálat

– Az  energiatermelés hatékonyságnövelése

– Megújuló erőforrások arányának növelése– Megújuló erőforrások arányának növelése

• Energiahordozók

• Élőmunka � A megkérdezett cégekre nem jellemző, hogy az 
élőmunka adta lehetőségeket ismerik, vagy kihasználják.

• Energiakereslet

– Fogyasztási hatékonyságnövelés

– Ágazati hatás



Megújuló erőforrások kiaknázása

Geotermikus energia hasznosítása 

• Elfolyó termálvíz hőhasznosítása a fűtési 
rendszer átalakításával – (szolgáltató cég)

Napkollektorok és napelemek telepítése: Napkollektorok és napelemek telepítése: 

• Napkollektorok alkalmazása HMV (használati 
meleg víz) és fűtési rásegítés céljából –
(szállodák, építőipari vállalkozás)

• Napelemek telepítése villamosenergia-
termelés céljából – (építőipari vállalkozás)



Biomassza hasznosítás:

• Biomassza (fatüzelésű) erőmű létrehozása a 
távhőszolgáltatás biztosítására –

Megújuló erőforrások kiaknázása

távhőszolgáltatás biztosítására –
(önkormányzati szolgáltató cég)

• Biomassza alapú (faapríték) fűtési rendszerre 
való áttérés – (szálloda)



Fogyasztási hatékonyságnövelés

Energiahatékonyságot célzó beruházások:
• az egri távfűtéshez kapcsolt lakások fűtéskorszerűsítése 

számottevően kisebb energiafelhasználást eredményezett:



Fogyasztási hatékonyságnövelés

• Energiahatékonysági program keretében, hajtás-
és vezérléstechnikai megoldásoknak 
köszönhetően a gépgyártás területén akár 50%-os 
energiafelhasználás-csökkentés is elérhető,
amelyet nem csak a gyártó saját működése során amelyet nem csak a gyártó saját működése során 
felmerülő energiafelhasználás csökkentésére 
használnak, 

hanem energiatakarékos rendszereik bevezetését 
(az energiafelhasználás optimalizálását) 
ügyfeleiknél is elvégzik – (gépgyártás)



Kiindulás: energia hatékonyság és CO2 –kibocsátás csökkentés

Cél:
Világ szinten vezető szerepet betölteni 
az energia hatékonyság és a CO2

kibocsátás-csökkentés területén.

Bázis év 2007: 2012:  - 15%
2020:  - 25%

21

Szén-dioxid (CO2):
Üvegház hatás. Fosszilis tüzelőanyagokat égetve, úgy, mint szén, olaj vagy 
földgáz, CO2 keletkezik. 
1 kWh földgáz égetésekor kb. 202g CO2; 
1 kWh villamos energia után
Magyarországon 344 g CO2*-vel kalkulálnak
Németországban 404g CO2*-vel kalkulálnak
*Forrás: Nemzetközi Energia Ügynökség IEA



Kommunikáció erősítése: 

cikkek figyelmeztető feliratok, dolgozói oktatások

Üzemeltetés és karbantartás:

világítás kültéri és beltéri LED-es alkalmazások, mozgáskapcsolók, időkapcsolók, 

alkonykapcsolók, biztonsági világítások, világítási körök módosítása, hő-és 

füstelvezető kupolák módosítása, kézszárítók bevezetése, IT-nyomtatók 

készenléti idő módosítása, épületfelügyeleti rendszer elemeinek felülvizsgálata, 

Energiafogyasztás csökkentési akciók 

készenléti idő módosítása, épületfelügyeleti rendszer elemeinek felülvizsgálata, 

külső redőnyök, helyiségek beállított hőmérséklete, meddő energia 

kompenzáció (villamosenergia felhasználás csökkentés), esővíz hasznosítása, 

kompresszor hulladékhő hasznosítás

Terv:

Középtávú tervek (2011-2012): LED, VSD kompresszor

Hosszútávú tervek (2013-2016): napkollektor



Fogyasztási hatékonyságnövelés
• Saját gázmotor segítségével áram termelése, 

melynek melléktermékeként létrejövő meleg vízzel 
oldják meg az épület fűtését

• A világítást jó hatékonyságú kompakt izzókkal való 
megoldása

• Az épület külső és belső fala közötti hőzsilip• Az épület külső és belső fala közötti hőzsilip
(feltöltőfolyosó) komoly szigetelő funkciót is ellát

• A külső falat burkoló betonpanelek szintén 
szigetelőréteget alkotnak

• A külső díszvilágítást és irodák világítása LED-es
technikával 

• A WC-ék öblítése visszaforgatott csapadékvízzel
– (bevásárlóközpont, irodaházak)



Fogyasztási hatékonyságnövelés

Építőipari cég tapasztalatai munkáik kapcsán:
• Napkollektorok meleg víz előállításhoz 

(legjellemzőbbek)
A napkollektorok leginkább külföldről érkeznek, de már 
megjelentek a magyar gyártásúak ismegjelentek a magyar gyártásúak is

• Geotermikus energia hasznosítása (egyéni és társasház)
• Napelemek nem jellemzők, pedig már Észak-

magyarországon is működik a villamos energia 
hálózathoz való csatlakozás lehetősége (vs. önállóan 
működő „szigetüzemű” rendszerek)

• Finanszírozás tekintetében 40-60% arányban pályázati 
forrásból és saját erőből 



Vállalati szféra:
• EIB – Kis- és Középvállalati Energiahatékonysági 

Program (Raiffeisen Bank)
• Projektfinanszírozást is folytató bankoknál a 

tárgyalásoknál az energiahatékonyságra irányuló 
beruházásokra igényelt hitelek esetében 
kamatkedvezmények lehetségesek

Banki finanszírozási lehetőségek

beruházásokra igényelt hitelek esetében 
kamatkedvezmények lehetségesek

Lakosság:
• MKB Energia Plusz Lakáshitel
• OTP: Panel Plusz Hitelprogram, Thermo/Stílus Hitel, 

Lakossági Energiatakarékossági Hitel, Társasházi 
Támogatás előfinanszírozási hitele



Köszönjük a figyelmet!Köszönjük a figyelmet!


