
Fűtési szezonban...
Harcban az energiaszegénységgel
A Bükk-vidék borsodi fele az ország egyik legjobban ellátott vidéke –
legalábbis az elektromosautó-töltők számát tekintve: az alig 40
kistelepülésen a töltőállomások száma csaknem 30. Akár azt is
képzelhetnénk, hogy az ország egyik leggazdagabb térségében járunk,
ám az utakat errefelé nem róják tömegesen elektromos járművek. Sőt,
telente ez az egyik legrosszabb levegőjű hazai vidék. Ilyenkor a
légszennyezettség helyenként a legnagyobb kínai metropoliszokéhoz
mérhető!

Szöveg: munkácsy béla   |   Fénykép: csontos csaba–munkácsy béla–soha tamás

Fotó: Munkácsy Béla



# T U D Á S  # I N F O R M Á C I Ó  # G O N D O L K O D Á S# F Ű T É S  # F A  # E N E R G I A

62 HARCBAN AZ ENERGIASZEGÉNYSÉGGEL
A FÖLDGÖMB 2019. őszi tematikus szám

Házról házra
A derült, holdvilágos, téli este dideregve banduko-
lunk a díszburkolatos főutcán. A zimankóban szá-
zával emelkednek világosabb vagy sötétebb, keske-
nyebb vagy vaskosabb füstgomolyagok az ég felé.
És mennyi mindent elárul egy-egy háztartásról a ké-
mény füstje…! Szerencsére most kiszellőzik a völgy,
és nem kényszerülnek a völgy aljára, a házak közé a
mérgező füstgázok. 

Öt éve járjuk – meglepően pozitív fogadtatás mel-
lett – a környékbeli falvakat házról házra, hogy minél
pontosabban felmérhessük az energiafogyasztási szo-
kásokat és képet kapjunk a műszaki megoldásokról,
az épületek energetikai állapotáról és az energiasze-
génység mértékéről. Igyekszünk bepillantást nyerni
az önkormányzatok és néhány vállalkozás energia-
gazdálkodásának kulisszái mögé is. 

Olyan alternatív energia-forgatókönyveket készí-
tünk, amelyek ajánlásait figyelembe véve radikálisan
csökkenhetne a környezetszennyezés, így például meg-
szűnhetne a térségre ma még jellemző lignittüzelés. 

Többet ésszel…
A gondos gazda az évente felhasznált
8-9 köbméternyi erdei tűzifának 
fedett tárolót épít – hiszen a fa
felhasogatva jobban szárad, 
ám lényegesen nagyobb a helyigénye. 
A másfél-két éves jó tárolás
gyümölcse az egységnyi fatömegre
vetített kétszeres fűtőérték – annak
köszönhetően, hogy a száraz tűzifa
égésével nyert hőenergia jelentős
részét így nem a víz elpárologtatása
emészti fel. A „nagykönyvben megírt”
kétéves szárításhoz kétszer ennyi
fedett hely szükséges… Okosabb, 
ha ennek költségét inkább
hőszigetelésre fordítjuk! 

Árnyékos oldalak 
Az esetlegesség és a melléfogások azonban még mindennaposak. Akad
északra tájolt vagy árnyékos tetőre felhelyezett napelemes rendszer és kapuk
mögé zárt, így hasznavehetetlen elektromosautó-töltő is szép számmal. De
hogyan lehetne ez másként, hiszen bármerre is járunk, sehol sem botlunk
olyan intézménybe, amelynek az lenne a feladata, hogy szakmai támogatást
nyújtson az önkormányzatoknak az efféle tervek kidolgozásában és meg-
valósításában?! 

Sőt, a helyzet még ennél is kiábrándítóbb. A hivatalok, hatóságok és
tudásközpontok érdemi indoklás nélkül, esetleg személyiségi jogokra vagy
üzleti érdekre való hivatkozással sokszor kifejezetten akadályozzák még a
tudományos kutatáshoz szükséges alapvető információk átadását is...

Karácsony(fa) helyett tűzifa 
Az energiaszegénység jelei hamar kézzelfoghatóak, de gyorsan kirajzolódik
az az évszakos ritmus, ami nemcsak a mezőgazdaságra, hanem a háztartá-
sokra is jellemző. A fatüzelés több hónapos, sőt többéves előregondolkodást
igényel. A hatékony és tiszta égés egyik fő feltétele ugyanis a száraz fa, ami
nem terem csak úgy az erdőben, hanem fedél alatt, jól szellőző helyen

12–24 hónapos pihentetést követően áll rendelke-
zésre. Nem csoda, hogy az előre tervezők már kará-
csony táján elkezdik élére állítani a pénzt, mert egy
összegben egy-két évre előre kell(ene) kifizetni a fa
árát. A probléma lényegét Lajos bácsi fogalmazta
meg: „Nincs értelme a pénzt fedett fatároló építésére
költeni, ha az évi tüzelőt csak októberben tudjuk meg-
hozatni a kis nyugdíjunkból – sokszor nem is egyszerre.
Évekre előre vásárolni és szárítani mi nem tudunk.”

„Nincs értelme a pénzt fedett fatároló
építésre költeni, ha az évi tüzelőt csak
októberben tudjuk meghozatni a kis

nyugdíjunkból – sokszor nem is egyszerre.
Évekre előre vásárolni és szárítani 

mi nem tudunk.”

uralkodó a „vegyes tüzelés” 
A Bükk-vidéken fűtéshez felhasznált 
energiahordozók százalékos megoszlása 
(2200 háztartás alapján)

Felfordulás 
Bár a napelemes technológia az elmúlt évtizedekben robbanásszerűen fejlődött, 
az északra tájolt napelemek szakmai hibának számítanak. A rosszul méretezett
tetőfelület miatt a táblák már nem fértek el az elektromosautó-töltő déli
tetőrészén... Itt nem reménykedhetünk sem az energetikai, sem a gazdasági
megtérülésében – utóbbi esetben az EU-adófizetők anyagi hozzájárulásának 
sorsáról van szó

Fotó: Munkácsy Béla
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Tiszta udvar, energiafaló ház
Amíg a téli tüzelő beszerzése is komoly problémát okoz, ne lepődjünk
meg, ha az épületek energetikai felújítására sem nagyon telik. Az általános
állapot elkeserítő, hiszen a lakóépületek több mint felén egyáltalán nincs
homlokzati hőszigetelés. A helyzet nem sokkal jobb a födém esetében
sem, pedig télen a tetőn át szökik el a legtöbb hőenergia. Az idősebbek
közül például sokan a troszkára, azaz a salakból döngölt szigetelésre es-
küsznek, pedig az abban felhalmozódó, folyamatosan sugárzó radioaktív
izotópok komoly egészségügyi kockázatot jelente-
nek, ráadásul hőszigetelő tulajdonsága sem felel
meg korunk követelményeinek. És akkor még nem
is beszéltünk a mindkét világháborút egyaránt át-
vészelt nyílászárók sokaságáról...

A lemaradás óriási, a felújítások üteme oly sze-
rény, hogy 2-300 évre lenne szükség ahhoz, hogy
egy-egy faluban teljesen megújulhasson az épület-
állomány. Ennyi időnk azonban biztosan nincs... 

Az idősebbek közül például sokan 
a troszkára, azaz a salakból döngölt

szigetelésre esküsznek, pedig az abban
felhalmozódó, folyamatosan sugárzó

radioaktív izotópok komoly egészségügyi
kockázatot jelentenek...

Rossz fát tesznek a tűzre!
A fűtőberendezések arzenáljában a régi, vegyestüzelésű kazánok és elavult,
rossz hatékonyságú gázkonvektorok uralkodnak, de a helyi nyelvjárásban
masinának nevezett sparhertekből is szép számmal akad még a falvakban. 

Ugyanakkor aggasztó a tájékozatlanság is, ennek legfőbb jele – a nedves
fával való tüzelés mellett – a hulladékok széles körének szinte általános és
felettébb gyakori elégetése. Az iskolában sajnos nem az efféle kihívásokra
készítik fel a vidéki fiatalokat (sem), ráadásul, ahol sok esetben a minden-
napi megélhetés is kihívásokkal terhelt, ott továbbra is az az elsődleges,
hogy a lakók legalább egy szoba hőmérsékletét 10 °C fölött tartsák, bármi
áron. Sokan nem állnak meg az illegális fakivágásnál, hanem a háztartásban
keletkező szemét tüzelésétől egészen a veszélyes hulladékok tűzre vetéséig
mindent megpróbálnak. Így hamvad el, sűrű mérgező füstöt okádva, a
nedves kerti nyesedék, használt ruha és pelenka, PET-palack, festékesdoboz,
szigetelt kábel – gyakorlatilag minden, ami éghető. Törvényszerű követ-
kezményként pedig enyhébb vagy súlyosabb légúti bántalmakban szenved
majd a család apraja-nagyja, de még a távolabb lakó szomszédság is!

Mennyi az annyi?
Nagyjából ennyi, vagyis 23 Celsius-fok
az elvárt átlagos téli hőmérséklet 
a bükk-vidéki háztartásokban. 
Az átlag jól elfedi a szélsőségeket,
amelyek egyszerre vannak jelen 
a szigeteletlen épületek túlfűtéséből
fakadó energiapazarlás és a kifűtetlen
szobácskákban való több hónapos
didergés révén

Mindent bele!
A jó szemű megfigyelő legalább öt
olyan problémát fedezhet fel a képen, 
ami a hétköznapjaink valós kihívásaira
válaszokat kínáló közoktatással 
– és az energiaszegénység 
feloldásával – elkerülhető lenne

Felemás csomagolás
Az irány már jó – de a korrekt
megvalósításhoz az állam hathatósabb
segítségére lenne szükség. Megfelelő
mértékű és minőségű hőszigeteléssel
meglepően komoly, akár 90% körüli
megtakarítás is elérhető

Fotó: soha tamás Fotó: soha tamás

Fotó: soha tamás

FÖLDGÖMB  VILÁGLÁTÓ  A  TRENDFM-EN
CSÜTÖRTÖKÖNKÉNT  16.35-KOR.

A  rádióban  vendégünk  a  témáról:
MUNKÁCSY BÉLA

Korábbi  műsoraink  meghallgathatók:
www.trendfm.hu
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Ahány ház, annyi szokás
Kiderül azonban az is, hogy egyes körökben a szo-
bák trópusokat idéző téli hőmérséklete egyfajta
presztízskérdés. A környéken nem ritka, hogy bár
egy 12-14 fős család zsúfolódik össze alig 60 m2-
en, a szegénység ellenére a szokás mégis azt diktálja,
hogy 30 °C-ot tartsanak a házban. „Jön a következő
gyerek, ilyenkor kicsit még ráfűtünk a masinával – magyarázza az egyik csa-
ládfő. – A mosakodáshoz használt vizet a sparhelten melegítjük. Baj majd
akkor lesz, ha jönnek a mínuszok és nem tudjuk a közkútról hordani a vizet”
– teszi hozzá. 

A téli hideg több fronton támad. Az egyedül élő idősek az évek során
kénytelenek az egyik szobát föladni a másik után, míg végül csak a konyha
marad, ahol általában a kis kályha mellett kap helyet az ágy. Sokan a tisz-
tálkodást is itt végzik a fagyos fürdőszoba helyett. 

Ancsa néni 23 éve özvegy – ahogyan az utcában lakó asszonyok döntő
többsége, ő is nagyon hamar elveszítette a bányában dolgozó férjét. A ta-
karos kis házban a radiátorok jó része évekkel ezelőtt elfagyott. Ha a lánya
nem küldene pénzt Londonból, a rokkantnyugdíjából nem tudná kifűteni
azt az egyetlen maradék szobát sem, ahová télire visszahúzódik – pedig
csak 15 °C-ot igyekszik tartani. 

A válaszadók többsége szerint 
a fűtéshez felhasznált
energiahordozók ára a saját
jövedelemhez képest magas

„Egy falu – 1 megawatt”
A Bükk-vidéki települések közül 42 közösség úgy döntött, hogy egy olyan LEADER-kezdeménye-
zéshez csatlakozik, amelynek egyik fő célja egy fenntartható energiarendszer létrehozása. Mottójuknak
az „Egy falu, 1 MW” szlogent választották. Ez településenként például kétszáz-háromszáz háztartási
léptékű napelemes projekt megvalósítását jelenti. 

Az elmúlt tíz évben folyamatosan keresték a különböző innovatív megoldásokat, ám terveik egyre
kevésbé találkoztak a központosításra törekvő nemzeti fejlesztési elképzelésekkel. Az utóbbi években
átadott látványos, valóban megawattos nagyságrendű, megújuló energiás beruházások már új európai
forrásoknak köszönhetően valósultak meg. 

Pedig korábban egy „hidrogénfalu” körvonalai is kirajzolódni látszódtak, ahol az energia tárolá-
sában, szállításában és felhasználásában a vízbontásból nyert hidrogén kapott volna főszerepet. Ennek
lett volna központi eleme egy szélturbina, ami mindehhez a villamos energiát szolgáltatta volna. Dá-
niában ezek tízezrével sorakoznak a vidéki tájban, nagyobb testvéreikkel a dán villamosenergia-igény
40–45%-át fedezik évek óta – miközben a legjobb minőségű áramszolgáltatást biztosítják a fogyasz-
tóknak, áramszünetek nélkül. A borsodi vidék ettől még igencsak messze van, és egyre messzebb
kerül, hiszen ahogyan a bükkaranyosi szélturbina sem nagyon dolgozik már, a hazai klímatervek sze-
rint a még meglévő szélturbinákat is lebontják 2030-ig...

A téli hideg több fronton támad. Az egyedül
élő idősek az évek során kénytelenek az

egyik szobát föladni a másik után, míg végül
csak a konyha marad, ahol általában a kis

kályha mellett kap helyet az ágy. 

A múlt és a jövő csatájában a jelen áll vesztésre
Míg a bükk-vidéki elektromosautó-töltők többsége rácsok 
és kerítések mögött várja az arra tévedő e-autósokat, 
a konténeres töltőállomás tárt kapukkal fogad, 
hogy fosszilis üzemanyagot vételezzünk

Ékszerdoboz
A csodás fekvésű Bükk-vidékre, így a képen látható
Tibolddarócra pazar borospincéi miatt is érdemes ellátogatni.
Ám az aggasztó elöregedés és az elvándorlás itt is probléma.
Ahol nem, ott a roma integráció megoldatlan kihívásaival, 
így az országos átlagnál 40 százalékkal magasabb
munkanélküliséggel kellene végre valamit kezdeni

Fotó: csontos csaba Fotók: csontos csaba
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Füstmentes jövő?
Tibolddarócon az éppen aktuális faluvezetés sok
éve próbálozik, hogy a napelemek alkalmazásával
csökkenjenek az intézményeik üzemeltetési költ-
ségei. Sikerrel, ráadásul a vállalkozók is léptek
ebbe az irányba, és szinte ezzel egy időben vett
lendületet e fejlesztési irány a családi házak ese-
tében, így ma már tucatnyi háztartási léptékű
(3–5 kW-os) rendszer működik a településen. 

A napelemek mellé sokan társítanak olyan fűtési megoldást, ami elekt-
romos árammal működik. Több család villanykazánnal vagy infrapanellel
fűt, ám az ezeknél sokszorosan hatékonyabb hőszivattyúk is megjelentek.

Tibolddarócon a tisztább jövő reménysugarai már meg-megcsillannak,
de vajon mit remélhetnek a perifériára szorult bükk-vidéki falvak? A hé-
vízforrásokban és tűzifában gazdag vidék jó fejlesztési lehetőségekkel ren-
delkezik, sőt – a természetvédelmi korlátokra is figyelemmel – a napenergia
alkalmazására is komoly lehetőség kínálkozik. Ráadásul sok helyütt kife-
jezetten ideálisak az adottságok faluléptékű, korszerű távhőrendszerek ki-
alakítására, akár valamiféle együttműködésben is.

A helyiek viszont meglepődnek: „Ebben a faluban távhő? Amikor az
orosz tankok is elakadnának, akkora kátyúk vannak az utakon? Na ne vic-
celjen!” Ám van ellentétes vélemény is: „A városokban szidják a távhőt. Mi
itt, faluhelyen mit meg nem adnánk érte, ha hazatérve nem a jéghideg házba
kellene belépni! Állandóan hasogatni, begyújtani, majd a végén a hamuzással
koszolni. Ráadásul nagy hidegben napi három furik (talicska) fa sem elég...” 

Az európai gyakorlat is azt mutatja, hogy a
távhőrendszerekkel lehet a leghatékonyabban,
leginkább környezetkímélő módon biztosítani a
szükséges hőenergiát. A dániai Vojensben járva
nemrégiben meglátogattuk a település napkollektoros
hibrid távhőrendszerét, ahol a nyáron termelt hő-
energiát egészen a fűtési szezonig képesek eltárolni.
„Az 5 éve működő rendszerről szinte mindenkinek
pozitív a véleménye, mert helyben teremt munkahelyet,
megszünteti a település energiakiszolgáltatottságát és
csökkenti a légszennyezést. De a legfőbb előnye, hogy
nincs ennél olcsóbb fűtési megoldás” – mondja egy
helyi kolléga. 

Magyar fülnek meglepő lehet ez az állítás, hi-
szen Dánia nem feltétlenül a napfény hazája – de
úgy tűnik, hogy efféle konvenciók nem akadá-
lyozzák meg a dán mérnököket a technológia-
fejlesztésben. Ausztriában pedig a magyar határ
szomszédságában található, Bükk-vidékhez ha-
sonló adottságú, güssingi központú ökoEnergie-
land az egyik fő terepe ennek, ahol a napenergiát
szinte minden településen alkalmazzák távhőbiz-
tosításra.

„A városokban szidják a távhőt. Mi itt,
faluhelyen mit meg nem adnánk érte, ha
hazatérve nem a jéghideg házba kellene

belépni! Állandóan hasogatni, begyújtani,
majd a végén a hamuzással koszolni.

Ráadásul nagy hidegben napi három furik
(talicska) fa sem elég...” 

Lomtár
Nem ígér sok jót a kerítés mögött 
a fűtési szezonra felhalmozott
bontási hulladék. Sokan nem tudják –
vagy nem mindenkit zavar –, hogy 
a kezelt, lakkozott fa- és műanyag
hulladék égetésével rákkeltő gázok
kerülnek abba a légtérbe, amit
családtagjainkkal és szomszédainkkal
együtt belélegzünk...

Az idő szalad, a tűzhely marad 
A legendás salgótarjáni
teatűzhelyekből is működnek errefelé
még szép számmal. A felhasználók
érzései szerint nagyobb meleget adnak,
mint a modernebb készülékek. 
Ezt objektív mérésekkel meg sem
próbáltuk igazolni...

Fotó: Munkácsy Béla Fotó: soha tamás
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Kitartás
Utolsó bükki programunkról hazaindulva már csak
egy tankolás miatt kell megtorpannunk. Még sze-
rencse, hogy nem e-autóval, hanem csak hibriddel
utazunk: komolyan törheti a fejét, aki akkumulá-
toros járgánnyal tervezi bejárni a környéket. A töl-
tőállomások többségére a nyilvános adatbázisokban
sem lehet rálelni. 

Gyökeres változásokra van tehát szükség, és nemcsak az autózásban
vagy a fűtésben! Reménykedésre leginkább az itt élő emberek élni akarása,
gondolkodásuk pozitív alapállása ad okot. Még most is a fülünkben
cseng a Sályon élő 82 éves Dina néni válasza, amikor megkérdeztük
tőle, hogy miképpen lehet a fatüzeléssel járó kellemetlenségeket és fizikai
munkát ebben a korban bírni: „Három csavar van a gerincemben. De
gyerekek, ezzel nem lehet megállni, ezt csinálni kell, hiszen benne van
a véremben.”

Gyökeres változásokra van tehát szükség, és
nemcsak az autózásban vagy a fűtésben!

Reménykedésre leginkább az itt élő emberek
élni akarása, gondolkodásuk pozitív

alapállása ad okot.

Masinacsoda 
A helyiek által masinának nevezett
sparheltek sok család életében még mindig
központi szerepet töltenek be, 
hiszen a fűtés mellett a főzésben 
és a sütésben is nagy hasznukat veszik

Fotó: Munkácsy Béla

munkácsy béla
geográfus, okleveles
környezetmenedzser, 
az ELTE Környezet- és
Tájföldrajzi Tan-
székének adjunktusa


