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Az energia hatékonyabb felhasználásával jelentős mennyiséget le-

hetne megtakarítani, mérsékelve egyben a fosszilis tüzelőanyagok el-
égetésével összefüggő üvegházhatást is. A nem kellőképpen takarékos 
energiafogyasztás egyik, gyakran hangoztatott oka a hatékony energia-
felhasználással kapcsolatos információ hiánya – a jelen összeállítás 
alapjául szolgáló kutatások kísérleti adatok segítségével ellenőrizték a 
fogyasztók tájékoztatásának hatását a villamos energia takarékos fel-
használására. Mindez nemcsak a fent említett okokból időszerű kérdés, 
hanem felvetődik amiatt is, hogy a Kaliforniában nemrég bekövetkezett 
hálózati válsághelyzet másutt is bekövetkezhet, hiszen annak oka első-
sorban a túlzott mértékű energiaigény volt. 

Az 1980-as évektől kezdődően e problémára mindenekelőtt a szol-
gáltatói oldalon, a legkisebb költségekből kiinduló tervezéssel keresték a 
megoldásokat a termelés és az energiaelosztás területén, de idővel fel-
merültek elképzelések a keresleti oldali menedzsment (angolul demand 
side management, DSM) lehetőségeinek kiaknázására is. E fogalmon 
főleg a csúcsidei áramigény, de a teljes igény és a szükséglet ingadozá-
sának mérséklése (terhelésmenedzsment) értendő: ide tartozik például a 
villamosenergia-tarifák szerkezetének módosítása, illetve a szolgáltatók 
által fogyasztóik érdekében megvalósított közvetlen beruházások vagy 
azok szubvencionálása. Ebbe az intézkedési körbe sorolható a fogyasz-
tók tájékoztatása is.  

A szakirodalomban egyes szerzők a DSM hatékonyságát mind el-
méleti, mind tapasztalati érvekkel abból kiindulva kérdőjelezik meg, hogy 
a szolgáltatók – növekedés-stratégiai érdekeikből kiindulva – eleve nem 

 



érdekeltek az ilyen, ténylegesen hatásos fogyasztói tájékoztatásban, 
mert ezzel egyben az általuk forgalmazott alapvető termék keresletét 
ásnák alá. Ezzel függhet össze, hogy a számos tanulmány által vizsgált 
és eredményteleneknek minősített igénycsökkentési programok tulaj-
donképpen a politikusok és a hatóságok megtévesztését szolgálták – 
ezért eleve kudarcra voltak ítélve. Másfelől pedig azzal érvelnek, hogy 
paradox módon a tapasztalatok szerint amikor a szolgáltatók a fogyasz-
tói oldalon kezdeményeznek az energiaigények mérséklését szolgáló 
akciókat, ennek láttán a racionális fogyasztók aktivitása a nagyobb ha-
tásfokú villamos készülékek stb. beszerzésére lecsökken. Amennyiben a 
DSM beruházási programokra támaszkodik, az utóbbi állítás helytálló, de 
mi van akkor, ha az akció a fogyasztóknak a lakossági energiatakaré-
kosság előmozdítását szolgáló tájékoztatását érinti?  

E kérdésre a következők olyan konkrét példát bemutatva keresik a 
választ, amikor a szolgáltató kellő ösztönzést kap az energiaigények 
mérséklését szolgáló program megvalósítására, és a lakosság taktikázó 
jellegű reagálása is kizárható. 

A DSM program Írországban 

Írország számos politikai és gazdasági jellegzetessége közül föld-
rajzi elhelyezkedése és a külkereskedelemtől való erős függősége emel-
hető ki. E tényezők ugyanis a villamosenergia-termelés technológiáját is 
meghatározzák. A vizsgált időszakban, 1976 és 1993 között az ír villa-
mos rendszer nem állt összeköttetésben sem a kontinentális Európa, 
sem az Egyesült Királyság ellátó hálózatával (ezt követően – főleg az 
északír békefolyamat megindulásának köszönhetően – a kapcsolódás 
az Egyesült Királysághoz lehetővé vált). Ez az elszigeteltség szükséges-
sé tette, hogy az igényeket teljes egészében belföldi kapacitásokkal elé-
gítsék ki. Ez a normálisnál nagyobb tartalék kapacitások meglétét és az 
esetleges szokatlanul nagy csúcsigények kielégítésére való felkészülést 
szükségessé tette. A Villamosenergia-ellátási Igazgatóság (Electricity 
Support Board, ESB) 1993. évi jelentése szerint a megelőző hat év fo-
lyamán a villamosenergia-igények a vártnál és az európai átlagnál is 
gyorsabban nőttek. A szolgáltató nem reagált erre, illetve pénzügyi 
okokból nem tudta megfelelő beruházásokkal követni ezt az igénynöve-
kedést. Ez viszont azt jelenti, hogy a fizika alaptörvényei szerint fenyege-
tett annak a veszélye, hogy a túlterhelt hálózat összeomolhat. További, 
jelenleg is ható kedvezőtlen tényező az importált energiahordozók nagy 
részaránya és a villamosenergia-termelés magas fajlagos költsége, ami 

 



különösen csúcsidőszakokban érvényesül, amikor – politikai és bizonyos 
tradíciókhoz kapcsolódó okokból – a többletigényeket tőzeg elégetésével 
elégítik ki.  

A fentiek miatt a szolgáltató határozottan érdekeltté vált az igények 
csökkentésében, főleg csúcsidőben, és ez a gazdasági hajtóerő arra 
késztette az ESB-t, hogy nagyszabású DSM programot indítson a csúcs-
terhelés, a teljes áramfogyasztás és az igények ingadozásának csökken-
tésére. Ennek kapcsán erősítették a nagyfogyasztókkal fenntartott üzleti 
kapcsolataikat, ami különösen a kibontakozóban levő piaci verseny fé-
nyében fontos körülmény.  

A program a DSM mind a három ismert alapelemét felhasználta: 
módosították a tarifák szerkezetét, ösztönző elemeket érvényesítettek és 
megfelelő tájékoztatási programot dolgoztak ki. Mivel a tarifaszerkezet 
módosítása elsősorban az ipari és a kereskedelmi szektor fogyasztóit 
érintette, jelen összeállítás ezzel a kérdéssel nem foglalkozik. Röviden 
erről annyit kell tudni, hogy a tarifa három elemből áll: egy, az ipari és a 
kereskedelmi fogyasztók által előzetesen igényelt kapacitás lekötéséért 
járó díjból, a tényleges villamosenergia-fogyasztás díjából és a szolgálta-
tó által utólag megállapított, a napi csúcsidőszakokban fogyasztott 
mennyiséggel arányos „igénydíjból” (demand charge). Emellett lehető-
ség van a megszakítható ellátással járó alacsonyabb tarifára is – vállalva 
az esetleges áramkimaradás következményeit is. A háztartások igénybe 
vehetnek egy speciális „éjszakai takarékos” tarifát is, de ez nem keltett 
nagy érdeklődést a fogyasztók körében, így a továbbiak ezt nem taglal-
ják.  

Ösztönzési programokat viszonylag ritkán alkalmaztak, és pénzügyi 
hatásuk sem volt jelentős a fogyasztók számára: például energiatakaré-
kossági információs kampányok idején energiatakarékos égőket adtak el 
„kettőt fizet – hármat kap” alapon.  

Az információs program a kisvállalkozásokra, kiskereskedőkre és a 
háztartásokra irányult. Az utóbbiaknak a villanyszámlával együtt tájékoz-
tató szórólapokat küldtek, a hatékonyságjavító intézkedéseket pedig fo-
lyóiratokban reklámozták. Ezen kívül az iskolákban is szerveztek speciá-
lis programokat (pl. főzőversenyeket és a tanárok oktatását), és az íror-
szági tanúsító hatóság – az EOLAS – bevonásával minősítették a ház-
tartási készülékek villamos hatékonyságát, illetve előírták e minősítés 
megjelenítését a csomagolásokon. Ajánlottak továbbá postai terjesztés-
sel különféle hatásfokjavító eszközöket is – pl. hőszigetelő burkolatokat, 
melegvízcsövekhez szigetelést, energiatakarékos égőket stb.  

 



A villamos energia keresletének modellezése, eredmények 

Az elemzés során alkalmazott hagyományos villamosenegia-keres-
leti modelleket kiegészítették egy, a DSM hatását figyelembe vevő válto-
zóval. A kutatókat a villamosenergia-igények változása érdekelte, annak 
értékelésére logaritmikus függvényeket használtak. A függő változó 
(Elec) a háztartások összesített áramigénye volt, amelyet az ESB által 
engedélyezett tarifákon vehettek igénybe. Az életszínvonal hatásának 
figyelembevételére, a lakosság havonta felhasználható jövedelmének 
közelítésére a kiskereskedelmi forgalom volumen indexét (RSV) hasz-
nálták, mivel havi bontásban csak ilyen írországi statisztika állt rendelke-
zésre. További változóként szerepel a modellben az áram tényleges 
egységára (PPU) is. Az áramtarifa fix elemét elhagyták, mivel előzetes 
vizsgálat során megállapították, hogy befolyása jelentéktelen a várható 
eredmények szempontjából. 1976 és 1993 között nem történtek nagyobb 
változások az ír tarifarendszerben, az ár változása tehát alig befolyásolta 
a folyamatot. Az időjárás alakulását tükröző paraméter (MINTEMP) a 
dublini repülőtéren felállított állomáson mért napi minimum hőmérsékleti 
értékek átlaga (az ország lakosságának közel fele a Dublini Régióban 
él).  

A kutatók feltételezése szerint az áramigény csökkentése szem-
pontjából ténylegesen hatékony tájékoztatási program esetén a DSM ha-
tását tükröző fiktív változó negatív, értéke pedig jelentős. Amennyiben 
pedig a tájékoztatási program és a hőmérséklet közötti kölcsönhatást 
leíró paraméter (MINTDSM) pozitív, ez a terhelés-csökkentési program 
hatásosságát jelenti, mivel mérsékli a terhelésnek a hőmérséklet válto-
zásával összefüggő ingadozását.  

Az elemzés alapját az ESB által az 1976 szeptembere és 1993 de-
cembere közötti időszakra adott havi lakossági áramfogyasztási adatok 
és a megfelelő hatósági tarifák képezték. Ennek során két háztartás-
csoportot váltakozva kéthavonként vizsgáltak, majd súlyozatlan átlagér-
tékeket számítottak ki. A kiskereskedelmi árindexet az Ír Központi Sta-
tisztikai Hivatal, a havi átlagos minimum hőmérsékleti adatsorokat pedig 
az Ír Meteorológiai Szolgálat bocsátotta a kutatók rendelkezésére. A ha-
tásokat a regressziós elemzés segítségével vizsgálták, két fő tendenciá-
ra összpontosítva: a hosszú távú trendet (főleg a villamos háztartási ké-
szülékek beszerzésekor érvényesülő) és a rövid távú (napi energiataka-
rékosság) igényváltozásokat elemezték. Az eredményeket a regressziós 
elemzés részleteinek tárgyalása nélkül az 1. táblázat mutatja be.  

 

 



1. táblázat 
A DSM hosszú távú hatásai /függő változó az áramigény (Elec)/ 

 
Változó Együttható Standard hiba t-statisztika 
RSV 
PPU 
MINTEMP 
DSM 
MINTDSM 
D1 
D2 
D3 
D4 
D5 
D6 
D7 
D8 
D9 
D10 
D11 
TREND 
C 

  0,3896 
  0,0111 
–0,0095 
–0,0706 
  0,0033 
–0,0097 
–0,0641 
–0,0997 
–0,1626 
–0,2145 
–0,2382 
–0,2315 
–0,2246 
–0,2074 
–0,1697 
–0,0935 
  0,0025 
  3,9098 

0,0624 
0,0290 
0,0019 
0,0149 
0,0017 
0,0111 
0,0110 
0,0108 
0,0110 
0,0128 
0,0162 
0,0194 
0,0188 
0,0163 
0,0129 
0,0108 

5,68E–05 
0,3090 

6,2418 
0,3818 

–4,9145 
–4,7312 
1,9318 

–0,8798 
–5,8512 
–9,2318 

–14,7847 
–16,6956 
–14,7000 
–11,9611 
–11,9636 
–12,7299 
–13,1549 
–8,6839 
43,1988 
12,6549 

 
Itt mindenekelőtt az érdemel figyelmet, hogy a DSM és a MINTDSM 

együtthatói negatív, illetve pozitív értékek. A DSM együttható jelentős 
értéke arra utal, hogy hosszabb távon a program mintegy 7%-kal mér-
sékli a lakosság villamosenergia-igényét. A másik együttható értéke 
ugyan marginális, de előjele szintén megfelel a kutatók feltételezésének: 
amint az emberek reagálni kezdenek a tájékoztatási programra, csök-
kenni kezd az áramigény hőmérséklet-érzékenysége. Ami pedig a többi 
koefficiens előjeleit illeti, azok is megfelelnek a várakozásoknak – az 
áramigény a jövedelmek növekedésére pozitívan, a hőmérsékleti szin-
tekre pedig negatívan reagál. Végezetül, az árindex jelentéktelen szere-
pe az alábbi, kölcsönösen összefüggő tényezőkkel magyarázható: elő-
ször is a fejlett ipari országokban az áramfogyasztás a háztartások alap-
vető szükségletévé vált, ezért az áramigény árrugalmassága kicsi, va-
gyis az ár változása alig befolyásolja az igényt. Ez vezet a következő té-
nyezőhöz: mivel nagyobb áringadozásokra nem került sor, az ár nem 
meghatározó változó az áramigény alakulása szempontjából.  

Az adatokból az is megállapítható, hogy a DSM hatásai rövid távon 
alig érezhetőek, tehát a közvetlen takarékoskodásra (lámpák eloltása, ha 
nem tartózkodnak ott stb.) alig sikerült rávenni az embereket. A villamos 

 



 

háztartási készülékek lecserélése folyamatában inkább sikerült a takaré-
kosság szempontjait érvényre juttatni, a háztartások döntései inkább a 
hosszabb távra szóló beruházásokra vonatkoznak, mint különböző, az 
áram felhasználásával összefüggő, rövid távon elérhető szolgáltatások 
igénybevételére. Ezt tükrözi egy 1992-ben, a háztartási készülékekre 
vonatkozóan végzett felmérés is, amelynek során megállapították, hogy 
a ’80-as évektől kezdődően az energiatakarékos készülékek aránya 
számottevő mértékben nőtt. Az év folyamán kimutatható szezonális in-
gadozások mérséklődése pedig arra utal, hogy a terhelés-menedzsment 
hatékonyan működött. Mindezt az ESB által készített értékelés is alátá-
masztja.  

Az Írországra jellemző, előbbiekben említett specifikumok – köztük a 
szolgáltatók motiváltsága – sok tekintetben meghatározóak a kapott 
eredmények szempontjából, a más országokban e témában kapott 
eredményektől való eltérések többnyire az ír sajátosságoknak tulajdonít-
hatók. Az eredmények mindazonáltal azt mutatják, hogy kellő ösztönzés 
mellett a DSM tájékoztatási program sikeres lehet. Ha tehát van egy 
ilyen program megvalósítására politikai akarat, érdemes lehet egy füg-
getlen szervezetre bízni a villamos energia hatékony felhasználására 
vonatkozó tájékoztatást. Egy ilyen intézményt megfelelően ösztönözve 
(pl. részben az éves energiaigény csökkenésétől függően kapna pénzt) 
el lehetne juttatni az érintettekhez a szükséges információt. Alapítója le-
hetne az állam, vagy pedig az illetékes hatóság hozzájárulást kérhetne 
létesítéséhez az áramszolgáltatóktól – mentesítve őket egyben az alól, 
hogy saját maguk dolgozzanak ki megfelelő DSM programokat. 
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