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VÁLLALATI ESETEK

„A jövőt nem lehet előre megjósolni, de a jö-
vőnket fel lehet találni!” Gábor Dénes gon-
dolata is megerősítést adott egy 100%-ban 
megújuló alapú komplex energetikai terv 
kidolgozására. Első körben megvizsgáltuk, 
mások hogyan oldottak meg hasonló fel-
adatokat, hiszen minden város, minden táj 
más és más. Arra jutottunk, hogy egy város 
adottságaiból és technológiai lehetőségeiből 
megvalósíthatóbb, szerethetőbb koncepciót 
is el lehet készíteni, mint amit jelenleg a hazai 
piaci szereplők kínálnak.

Felkutattuk és összehasonlítottuk a pia-
con elérhető műszaki megoldásokat, és 
a Kaposvár számára legmegfelelőbbeket 
modellszámításba ültettük át. Ennek ered-
ményeként különböző „Mi lenne, ha?” for-
gatókönyveket kaptunk, amelyek világossá 
tették, hogy ezen a területen is lehetséges 
új minőséget létrehozni. Megvizsgáltuk, ho-
gyan lehet egy tető alá hozni Amory Lovins 
energetikai költségcsökkentési javasla-
tait, Prof. David MacKay könyörtelen fi zi-
káját és Jan Gelh szerethető gyalogos- és 
kerékpárosbarát városfi lozófi áját.

Emberektől a technológiákig
Az energia-önellátás megvalósítása elkép-
zelhetetlen az érintettek együttműködé-
se, bevonása és tájékoztatása nélkül. Egy 
olyan közegben, ahol a szereplők felismerik 
kedvező vagy kedvezőtlen hatásaikat, akár 
10-15% energiaigény-csökkenés is jelent-
kezhet. Szemléletes példája ennek a nap-
energia-szegény téli félévben választott 
helyi tömegközlekedés, amely sokszoros 
energiamegtakarítást jelent a nyári tömeg-
közlekedéshez képest. Ezt követheti a mű-
szaki lehetőségek számbavétele.

Multifunkcionalitás a városfejlesztésben
A mobiltelefonok fejlődésének példája mu-
tatja leginkább a multifunkcionalitás kihasz-
nálásában rejlő innovációs lehetőségeket. 
Ma egy okostelefon számos hasznos funk-
ciót tölt be egyetlen készülékbe integrálva. 
Jelenleg az épületek használata a korai egy-
funkciós mobiltelefonok szintjén rekedt meg. 
Az épületek energiatermelővé és energiatá-
rolóvá alakítása anyagtakarékos, környezet-
tudatos és gazdaságos is. 

Kvázi energiafüggetlen lakóház 
Az ilyen ház az egész város működési elvé-
nek egyfajta megjelenítése. Mint cseppben 
a tenger, tartalmazza, hogy miként gondol-
kozunk a terek, épületek és műszaki megol-
dások egységes, egymás előnyeit kihasználó 
együttéléséről. A mintaépület energetikailag 
csaknem önellátó. A házhoz tartozó kert a 
felszínközeli földhő energiáját hasznosítja. 
A tető tájolása és tartószerkezete a nap-
elemek telepítésének kedvez, a nyílászárók 
pedig passzív energiahasznosítást tesz-
nek lehetővé – több energia jut be fűtési 
idényben a nyílászárókon, mint amennyi 

elvész. Az elektromos autó az energiatá-
roló szerepkört látja el, a hőenergia napon 
belüli tárolása pedig a házi puff ertárolóban 
történik. A hőenergia-tároló lehetőséget ad 
arra, hogy a termikus napenergiát is hasz-
nosítsuk, vagy biomassza tüzelést csatla-
koztassunk a rendszerbe, akár alkalmi vil-
lamos fűtés is elképzelhető. A puff ertároló 
és az alacsony hőmérsékletű hőleadó közös 
nevezőt teremt a többféle energiahordozó 
csatlakoztatásához. Nem jelentkezik az a 
kötöttség, mint a radiátoros fűtésnél, ame-
lyet jellemzően ~ 60 °C-os hőforrással lehet 
működtetni. A kvázi energiafüggetlen házba 
tervezett hőszivattyú a napelemek által ter-
melt energia közvetlen felhasználásával a 
villamosenergia-tárolási problémákat és a 
kapacitásigényeket is csökkenti.
A felesleges zöldhulladék, szennyvíz, illetve 
a nyári félévben pluszenergia a városi ener-
giaszolgáltatóhoz kerül. A szennyvizet és 
zöldhulladékot elsősorban biogáz előállítá-
sára javasoljuk átadni mint multifunkcionális 
üzemanyagot, amely hő- és villamos ener-
giát is előállít, valamint szezonális energiát 
is tárol.

ENERGIA-ÖNELLÁTÁS
VÁROSI LÉPTÉKBEN

SZERZŐ: Baranyák Zoltán, energetikai szakmérnök, Smart City csoportvezető / Goodwill Consulting Kft.

Kaposvár felismerte, hogy kedvező adottságaiból és megújuló energiás fejlesztéseiből egy-egy épület 
energiaellátásánál és a költségek lefaragásánál többet is elérhet. A városvezetésben megfogalma-
zódott az igény a minél átfogóbb energia-önellátásra. Magyarországon 2013-ban ez önmagában is 
merész gondolat volt. Ennek a döntésnek az eredménye egy új, innovatív megoldás, a „Smart City 
koncepció”.
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A mintaépület ugyan passzívházelemeket 
tartalmaz, az aktív házakra jellemző éves 
pozitív energiamérleggel rendelkezik, ami 
az energiagyűjtő aktív és passzív szerke-
zeteknek köszönhető. A mintaépület ener-
giatermelő, energiaellátó és energiatároló 
funkciót is betölt.
Új építéseknél, illetve telekrendezéskor a 
cél a lehető legnagyobb benapozottság. 
Hazánkban a 100%-ban megújulóenergia-
alapú energiaellátás kihagyhatatlan eleme 
a napenergia. Fontos az összehangolás a 
városi rendezési tervvel, és az építési enge-
délyek kiadásánál is szem előtt kell tartani. 
A passzív napenergia-hasznosítás szem-
pontjából főleg a téli félévben messzeme-
nően fi gyelembe kell venni az épületek és 
a vegetáció árnyékoló hatását is, például a 
lombhullató alacsonyabb fafajok előnyben 
részesítésével vagy a magas örökzöldek új 
ültetésének korlátozásával.

Az energiatárolás, energiatermelés 
és energiafogyasztás metszete
A városszintű multifunkcionalitás az ener-
giatárolás, az energiatermelés és az ener-
giafogyasztás metszetében jelentkezik leg-
inkább mint költségcsökkentő és innovatív 
elem. A villamos energia tárolása fajlagosan 
magasabb költségekkel jár, mint a meg-
termelése. Az energiatárolás költségei úgy 
szoríthatók le, ha egy-egy szerkezet több 
szerepet is betölt az energiaellátó rendszer-
ben, így meg tudják osztani a költségeket. 
A három kör metszete adja a legkisebb költ-
ségű megoldást, a szinergikus előnyök ott 
jelentkeznek leginkább. A metszetben sze-
replő elemek a lehető legrövidebb úton és 
a legkevesebb energiaátalakítási folyamat 
mellett nyújtják a kívánt energiát. 

A Smart City koncepció a természeti kör-
folyamatok mintájára épít – minél jobban 
meg tudjuk közelíteni ezeket a folyamato-
kat, annál inkább működőképes és hosszú 

távon fenntartható lesz. A nyári félév az 
energiafelhalmozás időszaka a természet-
ben. A koncepció javaslatokat tesz olyan 
energiaellátó rendszerekre, amelyek segít-
ségével a nyári energiafelesleg szezonálisan 
tárolható. Így elkerülhető az aránytalanul 
nagy energiaellátó rendszerek megépítése, 
amelyek a téli félév szűkösebb energiakíná-
latának megfelelnének, mint például a bio-
gáz földgázhálózatba való visszatáplálása.
A Smart City koncepció energiaparkok ész-
szerű kialakítására is tesz javaslatot, pél-
dául hogy biogázüzem közelében érdemes 
kialakítani a sűrítettmetán (CNG) töltő ál-
lomást. Szintén környezetterhelés-csök-
kentő, ha egy már meglévő infrastruktúrát 
bővíttetnek ahelyett, hogy újat építenének. 
A koncepció megoldást keres arra is, ho-
gyan lehet az ipar számára kedvező ener-
giaszolgáltatást kialakítani olyan környezet 
létrehozásával, ahol a munkahelyteremtés 
mellett az egyes iparágakban keletkező 
hulladékok és melléktermékek az ipari park 
számára nyersanyagként vagy alapanyag-
ként jelentkeznek. A konzervipar hulladékai 
például takarmányként alkalmasak lehetnek 
a halgazdaságnak.

Az energetikai modell
A GoodWill Smart City koncepciója a tech-
nológiai iránymutatás és a fenntartható 
energiaellátó rendszer alapelvein túl konkrét 
fi zikai alapokon nyugszik. A város jelenlegi 
fogyasztási adataiból – valamint ezek vár-
ható változásaiból – kiindulva, egy 2050-re 
elérhető állapotra készített energetikai mo-
dell alapján levezeti a jelentől 2050-ig szük-

séges lépéseket. A modell a városra jellemző 
óránkénti meteorológiai adatok – hőmér-
séklet, szélsebesség és -irány, napenergia, 
vízhozamok és továbbiak – alapján kalkulálja 
az energiaellátó rendszer teljes éves műkö-
déséhez szükséges mennyiségeket ener-
giatermelő és energiatároló oldalon. A kü-
lönböző energiatermelők változékonyságát 
az elektromos autók energiatárolóként való 
felhasználása teszi illeszthetővé a fogyasz-
tási igényekhez.
Több különböző forgatókönyvet készítünk a 
2050-es 100%-ban megújulóalapú energia-
ellátási rendszerre vonatkozóan. A szcená-
riók, amelyek bevált külföldi gyakorlatok ta-
pasztalatait felhasználva készülnek, minden 
esetben olyan beruházási elemeket, rend-
szereket vonultatnak fel, amelyek legalább 
pilot projekt szintjén megvalósultak már.

A Smart City koncepció végterméke: 
a stratégia és cselekvési terv
A koncepció a döntéshozók számára érthető 
opciókat vázol fel a javaslatokon keresztül. 
Megnevezi a számításba vehető gyártókat 
és infografi kákkal törekszik a technológiák 
és folyamatok ábrázolására. Egyértelmű-
en meghatározhatók az egyes energetikai 
prioritások, hogy a ráfordításokhoz képest 
a leghatékonyabb energetikai, illetve kör-
nyezetkímélő megoldás szülessen, ami által 
a települési energetikai fejlesztések racio-
nalizálása és gazdaságossága megvalósít-
ható. A kész dokumentum egy gyakorlatias 
cselekvési terv, ami mind a jövőbeni beruhá-
zások költségeit, mind a fejlesztések előké-
szítési idejét csökkenti.

Javaslat, amely az egyes energiamennyiségek arányait százalékosan mutatja 
Kaposvár jelenlegi villamosenergia-fogyasztásához képest
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