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Paradigmaváltás az energetikaz energetikáában!ban!

1973 előtt
• Olcsó a vezetékes energia
• Centralizált energiatermelés
• Fosszilis energiafelhasználás
• Nagy környezetszennyezés
• Energiaveszteséges termelés
• Veszteséges energiafelhasználás

A jövő
• Drága a vezetékes energia!
• Decentralizált energiatermelés
• Megújuló energiafelhasználás
• Kis környezetszennyezés
• Energiahatékony termelés
• Energiahatékony felhasználás

Lakosság       
+ kommunális 

56 % !!
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KKöövetelmvetelméényeknyek…… éés a fogads a fogadóókkéészsszséég?g?

Az együttműködés alapjai:
- Önkéntesség és nyitottság 

- Demokratikus kontroll 

- Gazdasági érdekek 

- Függetlenség és autonómia 

- Nevelés, képzés és információk 

- A felek közötti együttműködési szándék 

- Közösségi törődés és figyelem  

Az együttműködési stratégiák 
megvalósítási feltételei: 
- A partner fizikai/gazdasági/mentális 
képessége 

- A megbízhatóság 

- A fogékonyság 

- Az életminőséget javító eredmény 

- A fenntarthatóság 

??

VGRID



A jelen:A jelen: Az Az öönkormnkormáányzatok nyzatok éés a lakosss a lakossáág viszonya az g viszonya az 
energia kenergia kéérdrdéésekhezsekhez

Félelem az energiaárak emelkedése, a váratlan energiahiány, a globális 
felmelegedés miatt

Kevés információ a jó döntésekhez 

Hiányzik az önkormányzatok „jó példája”, példamutatása
Nem „kötelező feladat” az önkormányzati energia és 
környezetgazdálkodás, nincs elég motiváció

Nincs szervezett gazdálkodás, elvétve alkalmaznak energetikusokat, 
környezetgazdászokat, nincs megfelelő szakmai előkészítés, vállalkozói 
ajánlkozásokra születnek döntések.

Az energetikai fejlesztéseknek sok esetben nincs szakmai gazdája az 
önkormányzatoknál. A működtetés sokszor szakszerűtlen, veszteséges

Kevés a támogatás, nincs elég önerő, „nem éri meg pályázni”

Anyagi feltételek hiánya akadályozza a szükséges mértékű energetikai 
korszerűsítést

Bizonyíthatóan nagy veszteségek!



Folyik az Folyik az úútkerestkeresééss……

Hogyan lehet az együttműködés alapjait és feltételeit
biztosítani

Milyen tényezők akadályozzák az együttműködést, a szükséges 
feltételek megteremtését ?

Kik közvetítik a szükséges információkat?
Kik lesznek a helyi szakmai koordinátorok?
Hogyan lehet gyorsítani és kiterjeszteni a fejlesztési folyamatot?

Az ETE Települési Energiagazdálkodási Szakosztálya 
modellek keresését,modellek fejlesztésének szakmai 

támogatását határozta el
Fenntartható energiahasználatra, a fenntartható tényleges energia és 

környezetgazdálkodásra, a partneri együttműködésre hajlandó városokat 
kistérségeket, térségeket és ökotérségeket  kerestünk és keresünk!

Következzenek modelljeink:



Tata: Kisvárosi, megújuló energiákkal komplex, 
fenntartható energia és környezetgazdálkodás. ESCO-s 

beruházás. 
UNDP esettanulmány

1.AdottságokMagyarorszMagyarorszáág elsg elsőő faaprfaaprííttéékk--ttüüzelzelééssűű ffűűttőőmműűveve



Tata
Nyugat-Magyarországi 

Egyetem Kísérleti Telepe
Az energianövények 

termelésének a technológiái ki 
vannak dolgozva!



TATA város energia- és távfűtési koncepciója 2002-ben 
készült 

Forrás: CO-ENERGY
Javasolt bővítések: Polgármesteri hivatal, Református Gimnázium, 
Zeneiskola, Kórház és rendelőintézet, Eszterházy Kastély, közép iskolák 
és kollégiumok, Új úti és Fényes Fasori, Talentum Iskola, Kapucinus 
Templom, Almási úti intézmények, iskolák, óvodák,  panziók, hotelek, 
Pálma Rendezvényház, csatlakozni kívánó tömblakások, magánházak.  
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TATA TATA EnergiahatEnergiahatéékonyskonysáág Fejlesztg Fejlesztéési Programsi Program
KKööltsltséégmegtakargmegtakarííttááss-- éés bevs bevéételi lehetteli lehetőősséégei 3 forrgei 3 forráásbsbóóll

Energia audit: 10% megtakaritas csak a szolgaltatasi 
szerzodesek felulvizsgalataval: raforditas nelkul
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Megtakarítások, bevételek 3 forrásból: 

1. Energiafigyelés - átlagosan 16%
megtakarítás 2001/02)

2. Energia Audit - 12% energia megtakarítás 
érhető el ráfordítás nélkül,és alacsony 
ráfordítással   (3-5 eves megtérüléssel)

3. A távfűtési rendszer ESCO-s modernizációja 
évi 80-90 MFt bevétel évente

Ráfordítások:
Pályázatokhoz szükséges önrész
Az audit javasolt intézkedéseinek ráfordítása
Működési költségek– energetikus oglalkoztatása

Σ: Az intézmények 
energiaköltsége 100%-
ban megtakarítható, 
megtermelhető



           B io m a s s z a  ( d e n d r o m a s s z a )  -   t e r m e lé s  é s  f e lh a s z n á lá s                       B t .  
E g y ü t t m ű k ö d ő i  k ö r  é s  k a p c s o l a t r e n d s z e r  a  T a t a i  M e d e n c é b e n .  
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Biomassza alapú kogeneráció

Tatai Tatai KistKistéérsrséégg

BIOMASSZA KLASZTER KONCEPCIBIOMASSZA KLASZTER KONCEPCIÓÓJAJA
Biomassza hulladBiomassza hulladéék k öösszegysszegyűűjtjtéés, termels, termeléés s éés felhaszns felhasznáállááss

A megújuló energiákat helyben lehet hatékonyan felhasználni!
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HHóódmezdmezőővváássáárhely:rhely: Energiatudatos Energiatudatos 
korszerkorszerűűssííttéés, geotermikus ks, geotermikus köözmzműűrendszerrendszer

1998: Közép Európában egyedülálló-
Hódmezővásárhelyi Geotermikus 
Közműrendszer

•4 lakótelep 3000 távfűtött lakás teljes 
használati melegvíz igényét biztosítja

•40.000 GJ/év hőmennyiséggel részt vállal 
a fűtési hőenergia szükségből.
Évente 2 millió m3 földgáz kiváltása!Belső világításkorszerűsítés

2003 -ban 3 ütemben, harmadik feles finanszírozással

7 Óvoda 21 intézmény

10 Általános Iskola 19 intézmény

5 Középiskola és kollégium

1 Kórház és Rendelőintézet

• Megtakarítás 2004-ben: 
13.531.550,- Ft

Közvilágítás korszerűsítés
feszültség szabályozással, elszámolási 

fogyasztásmérés kialakításával.
2006. február átadva, értékelés folyamatban

• További információk: Fazekasné Czakó Ilona okl. 
villamosmérnök, energetikus, EU rendszerű auditor, 
62/530 165

2000-2004 évek villamos energia költség megoszlása 
számlák összegének adatai alapján

001       Hmvhely 
Önkormányzat

5%

Óvodák összesen
3%

Általános Iskolák 
összesen

11%

Középiskolák 
összesen

13%

Kollégium
1%

Közvilágítás
54%

Egyéb Intézmények
13%



SSüümegi Kistmegi Kistéérsrséég:g: vidvidéékfejlesztkfejlesztéési csi cééllúú fenntarthatfenntarthatóó

komplex energia komplex energia éés ks köörnyezetgazdrnyezetgazdáálkodlkodááss



SSüümegi Kistmegi Kistéérsrséég:g: biomassza termelbiomassza termeléési felhasznsi felhasznáálláási si 
javaslatokjavaslatok

Pylon Kft. Dr. Unk Jánosné és munkacsoportja 
(2007): A fenntartható vidéki térség 
gazdaságfejlesztési tényezőinek és feltételeinek 
vizsgálata, modellterve, különös tekintettel az 
agrárkörnyezetre és a megújuló energiahasznosításra 
a sümegi kistérségi mikrorégióban. Kutatási 
részprojekt tanulmány.  Modern Üzleti Tudományok 
Főiskolája MÜTF ROP 3.3.1. pályázati projekt.
Tatabánya, 2007. 



SSüümegimegi KistKistéérsrséégg:: A kistA kistéérsrséégigi megmegúújuljulóó
energiapotencienergiapotenciáálblbóól l éés energiahats energiahatéékonyskonysáág ng nöövelveléésbsbőől nyerhetl nyerhetőő::

100 % h100 % hőőenergia energia 
14 % villamos energia14 % villamos energia

az az öönkormnkormáányzati intnyzati intéézmzméények nyek éés a lakosss a lakossáág g 
energiaellenergiaellááttáássááhozhoz

+ + éértrtéékeskesííteni lehet 2x ennyi energiteni lehet 2x ennyi energiáát t 
ccéélszerlszerűűen biobrikettet, pelleteten biobrikettet, pelletet

5 telep5 telepüülléés kaphat teleps kaphat telepüülléésksköözponti fzponti fűűttőőmműűvetvet

2 nagy biog2 nagy biogááz telep lz telep léétestesüülhetlhet

HasznosHasznosíítani lehet a parlagftani lehet a parlagfööldeket megldeket megáállllííthatthatóó az az 
elvelváándorlndorláás, helyi munkalehets, helyi munkalehetőősséégek biztosgek biztosííthatthatóók.k.

Az energiavesztesAz energiaveszteséégek csgek csöökkentkkentéése miatt tovse miatt továábbi bbi 
25 25 –– 40 % energi40 % energiáát t éés ks kööltsltséégeit lehet megtakargeit lehet megtakaríítanitani
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TATAI MEDENCETATAI MEDENCE:: 44--5 kist5 kistéérsrsééget get éérintrintőő ipariipari--agragráár tatai r tatai 
indindííttáássúú bioenergetikai klaszter projektjavaslat. Fenntarthatbioenergetikai klaszter projektjavaslat. Fenntarthatóó
energia, venergia, vííz z éés ks köörnyezetgazdrnyezetgazdáálkodlkodáási modellksi modellkéént ajnt ajáánlhatnlhatóó

Tatai Kistérség



CoCo--Energy Ltd.Energy Ltd.

OroszlOroszláányny

TatabTatabáányanya

TataTata

A siker feltA siker feltéételei: Partnerek a fejleszttelei: Partnerek a fejlesztéésben sben 

KKÖÖDREVIDREVI



KKöözzéépp--DunDunáántntúúli Rli Réégigióó
energetikai koncepcienergetikai koncepcióó éés strats stratéégia:gia:
MegMegúújuljulóó energiaforrenergiaforráások telepsok telepííttéési javaslatai si javaslatai 

PYLON Kft. Dr. Unk Jánosné és munkacsoportja 
(2006): A közép-dunántúli régió energetikai 
koncepciója és stratégiája. MTESZ Fejér Megyei 
Szervezete – Közép-Dunántúli Regionális Ügynökség 
KDRFÜ. Budapest, 2006. július. 



NyNyííregyhregyhááza:za: ffűűttééskorszerskorszerűűssííttéés, ablakcsere, homlokzati s, ablakcsere, homlokzati 
hhőőszigetelszigeteléés. Fenntarthats. Fenntarthatóó energiagazdenergiagazdáálkodlkodááss

44 000 lakásból 15.600 távfűtött
1997- „NYÍTÁS” program
120-150 millió Ft/év távhőszolgáltatói ráfordítás

2001- „Panel” program                            
1/3 állami, 1/3 önkormányzati támogatás

12.800 lakás fogyasztóoldali 
korszerűsítés 
1752 millió Ft beruházás.                     
(606 eFt/lakás)

68%-os energiamegtakarítás
fűtés korszerűsítés 46%
ablakcsere 13% 
a homlokzat hőszigetelés 9%

További infó: Nagy Péter főenergetikus

e-mail : nyhvaruz@nyirhalo.hu



NyNyííregyhregyháázaza nemzetknemzetköözi jzi jóó ppéélda az  eurlda az  euróópai Energia pai Energia --
VVáárosok (Energie Citrosok (Energie Citéés) Szs) Szöövetsvetsééggéébenben
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Modelljeinket a magyar önkormányzati és 
lakossági fenntartható energia és 

környezetgazdálkodás kutatási és fejlesztési 
területeiként ajánljuk az érintett minisztériumok, 

egyetemek, főiskolák, kutatóbázisok számára

Az 
új magyar települési energiapolitika és stratégia

kialakításához, a 
fenntartható energia és környezetgazdálkodás

fejlesztéséhez, gyakorlati megvalósításához
jó lehetőséget adnak  tapasztalataikkal a partner 

önkormányzatok, többcélú kistérségi társulások.



Milyen konkrMilyen konkréét feltt feltéételek sztelek szüükskséégesek a gesek a 
vváárosi rosi éés ts téérsrséégi modellek gi modellek 

mműűkköödtetdtetééssééhez?hez?
1. Városi, térségi energia-megtakarítási alap

létrehozása
2. Kistérségi energiamenedzser + környezetgazdász

alkalmazása 
Feladataik: Energiaveszteségek csökkentése , az energiahatékonyság 
és megújuló energiák részarányának emelése

Kistérségi energiakoncepció és operatív programok (változataik) szakmai 
előkészítése
Végrehajtás koordinálása, felügyelete.
Heti energiafogyasztási adatbázis létrehozása, az energiahatékonyság 
elemzése, havi visszajelzések készítése
Pályázati feladatok (Kistérségi kiírások, EU, ágazati, régiós pályázatok 
szervezése)
Energialibelarizációs feladatok (Villany, gáz)
Épületek energetikai tanusítványaival kapcsolatos feladatok

A klímaváltozással kapcsolatos feladatok koordinálása



Milyen konkrMilyen konkréét feltt feltéételek sztelek szüükskséégesek a gesek a 
vváárosi, trosi, téérsrséégi modellek mgi modellek műűkköödtetdtetééssééhez?hez?
Előkészítés: 

2. Kistérségi, térségi együttműködés szervezése
civil szervezetekkel, önkormányzatokkal, gazdasági és tanácsadó szervezetekkel.
A siker titka a segítő, korrekt partnerség!

Tapasztalatgyűjtés.
Folyamatos működés: a döntéseket előkészítő anyagok elkészítésére.

3.Biomassza és megújuló energia potenciál felmérés
valamint a helyi hasznosítási energiaigények felmérése, adatbázis létrehozása.

4. Stratégiai tanulmány a hasznosíthatóságra
megvalósíthatósági tanulmányok készítése

5. Pályáztatás (Klaszter, ESCO…)

A modellek eddigi tapasztalatai alapjA modellek eddigi tapasztalatai alapjáán energetikusi, n energetikusi, 
kköörnyezetgazdrnyezetgazdáálkodlkodáási szervezet lsi szervezet léétrehoztrehozáása sa 

szszüüksksééges minisztges minisztéériumi koordinriumi koordináálláással!ssal!
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GGüüssing ssing Az Az ÚÚjrahasznosjrahasznosííthatthatóó EnergiEnergiáák Eurk Euróópai pai 
CentrumCentrumáával K+F kapcsolat szval K+F kapcsolat szüüksksééges! ges! 
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A A K+F legfontosanbb terK+F legfontosanbb terüületei:letei: BioBio--szolszoláár r 
teleptelepüülléésksköözponti fzponti fűűttőőmműű hhőő éés megs megúújuljulóó villanyvillanyááram ram 

termeltermeléésselssel

Mikró gázturbina vagy dugattyús 
gázmotor?
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Tegyük jó partnerré az önkormányzatokat és a lakosságot!
Csak közösen tehetünk a széndioxid csökkentéséért, földünkért, 

környezetünkért, gyermekeinkért!



Köszönöm 
megtisztelő
figyelmüket!

dely.laszlo@invitel.hu
+36 20 595 1447
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